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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tales are not out-of-date products.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. 
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บทที 1 

บทนํา 
 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลทีมีบทบาทสําคญัอยา่งยิงในการพฒันาประเทศ  อีกทงัยงัเป็น
กาํลงัสําคญัในการสืบทอดเอกลกัษณ์ของชาติ    ทงัในดา้นภาษา  วฒันธรรม  ประเพณี  รวมไปถึง
วรรณคดีไทยอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติใหค้งอยูสื่บไปดว้ย   

ทว่าท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบนักระแสวฒันธรรมต่างชาติเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
สังคมไทย  ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างทงัเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  กระบวนการคิด 
และวถีิชีวติของคนไทยอยา่งรวดเร็ว  นาํไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมทีเนน้วตัถุนิยมและบริโภคนิยม
มากขึน  ซึงล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยทงัสิน    จึงทาํให้เยาวชนไทยเกิดกระแส
วฒันธรรมบริโภคนิยม  เกิดพฤติกรรมเลียนแบบวฒันธรรมต่างชาติเพิมมากขึน  (เช่น  ฟังเพลงป๊อบ   
ใส่เสือสายเดียว กางเกงขาสัน  การบริโภคอาหารจานด่วน  จาํพวกพิซซ่า  แฮมเบอร์เกอร์)   รวมไป
ถึงกระแสการบริโภคสือความบนัเทิงและวรรณกรรมเยาวชนจากต่างประเทศดว้ย   ทีเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  เช่น  วรรณกรรมเยาวชนเรืองแฮรี พอตเตอร์ (Harry Potter) เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ 
(The Lord of the Rings) ทีสร้างกระแสไปทวัโลก ไดรั้บการตีพิมพห์ลายร้อยภาษาในช่วงระยะเวลา
ไม่กีปี    ในประเทศไทย  กระแสวรรณกรรมเยาวชนทงัสองเรืองนีก็ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่
นกัอ่าน  ในขณะทีกระแสวรรณกรรมไทย  วรรณคดีไทยในหมู่นกัอ่านเยาวชนกลบัไม่ไดรั้บความ
สนใจเท่าทีควร  ชมยัภร  แสงกระจ่าง ไดเ้สนอมุมมองในประเด็นนีไวใ้นงานเทศกาลหนงัสือเด็ก
และเยาวชนครังที 8 วา่  “ถา้พูดถึงวรรณคดีไทย  เยาวชนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยสนใจและไม่ค่อยรู้จกั  
หลายคนไม่ทราบแมแ้ต่ชือเรืองและลืมเรืองราวเก่าๆ เหล่านีไปหมดแลว้ดว้ยซาํ  เพราะทศันคติที
เห็นวา่วรรณคดีไทยลา้สมยั    ใชภ้าษาทีสลบัซบัซ้อนเขา้ใจยาก   และกระแสนวนิยายแฟนตาซีของ
ต่างชาติทีเขา้มาดูทนัสมยั  แปลกใหม่กวา่  ทาํใหเ้ยาวชนหนัมานิยมมากขึน” 

 จากกระแสวฒันธรรมต่างประเทศทีเข้ามาหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะทางด้านสือและ
เทคโนโลยต่ีางๆ ทีมีอิทธิพลกบัทุกภาคส่วน   จึงทาํใหห้ลายฝ่ายร่วมมือกนัเพือหาแนวทางแกปั้ญหา 
โดยหนักลบัไปให้ความสําคญัแก่ความเป็นไทยและการสืบทอดภูมิปัญญาไทยอย่างแทจ้ริง  ตงัแต่
ในระดบันโยบาย   ดงัจะเห็นได้จากกฎหมายสําคญัหลายฉบบั  อาทิ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบบัที 9 (พ.ศ.2545 – 2549)  ทีเน้นให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ  มีส่วนร่วม
สนบัสนุนและร่วมมือในการทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถินให้อยู่ในสังคม
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โลกได้อย่างภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2545)    ต่อเนืองมาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที10 (พ.ศ. 

2550 - 2554)  ทียงัคงมุ่งเนน้ให้เกิดการเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ประชาชน โดย
นาํมิติทางวฒันธรรมมาสร้างภูมิคุม้กนัเพือให้ประชาชนพร้อมรับกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้
(ธีรพงษ ์ มหาวโีร, 2550: 37) 

  จากการเปลียนแปลงทางสังคมดงักล่าว ทาํใหใ้นช่วง 10  ปีทีผา่นมานี  การพฒันาประเทศ
ท่ามกลางสังคมสมยัใหม่ โดยการใช้กระแสวฒันธรรมพืนถิน  เพือต่อรองกบัวฒันธรรมกระแส
นิยม  จึงมีให้เห็นเป็นระยะๆ  ในแผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550 - 2559) ก็ไดก้ล่าวถึง
แนวทางการแกปั้ญหาจากผลกระทบของสังคมโลกาภิวตัน์ไวว้า่   “คนไทยตอ้งมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย  มีความตระหนักรู้และเขา้ใจในคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมของชาติ  และสามารถ
รักษาอตัลกัษณ์ของตนท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมได”้ (กระทรวงวฒันธรรม, 2552: 

55)   จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งปลูกฝังตงัแต่วยัเด็ก  เพราะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เป็นพลงัสําคญัใน
การสืบทอดเอกลกัษณ์ของชาติใหด้าํรงอยูสื่บไป  นโยบายเยาวชนแห่งชาติ และแผนพฒันาเด็กและ
เยาวชนระยะยาว (พ.ศ. 2545 - 2554)  จึงไดก้าํหนดคุณลกัษณะเด็กและเยาวชนทีพึงประสงคไ์วข้อ้
หนึงวา่  “ตอ้งการให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” (สํานกังานคณะกรรมการ
การส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2545: 54) 

นอกจากการกาํหนดนโยบายเพือเป็นแนวทางการพฒันาเด็กและเยาวชนแลว้  ยงัมีองคก์ร 
หน่วยงานอีกหลายภาคส่วนทีมีส่วนสนับสนุน และมีบทบาทในการร่วมปลูกฝังและถ่ายทอด
ศิลปวฒันธรรมไทยให้แก่เด็กและเยาวชนไทย โดยอาศยัช่องทางหลากหลายทงัทางตรงและ
ทางออ้ม  ไม่วา่จะเป็นสือความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ   วรรณกรรมเยาวชนก็เป็นอีกช่องทางหนึงที
มีบทบาทสําคญัในการสือสารกบัเยาวชน  เพือปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรัก  ความหวงแหน และ
ความภาคภูมิใจในชาติของตน  ดังทีริสรวล  อร่ามเจริญ  นายกสมาคมผูจ้ดัพิมพ์และจาํหน่าย
หนงัสือแห่งประเทศไทย กล่าวสนบัสนุนวา่ (กรุงเทพธุรกิจ, 2555) 

  

จากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองทีทุกคนรับรู้         และคนในชาติกาํลงัเรียกร้องหา 
ความรักชาติ  สามคัคี  และความสงบสุขทุกขณะจิต   ทางสมาคมฯ  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของ 

เรืองการสร้างค่านิยมเหล่านีใหเ้กิดขึนอยา่งจริงจงั   คือการสร้างนิสยัรักการอ่าน   ค่านิยมสร้าง 

ชาติใหเ้ขม้แขง็  หรือความรักหวงแหนในศิลปวฒันธรรมของไทยเหล่านี   จาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้ง 

เริมปลูกฝังตงัแต่ระดบัเยาวชนและแนวคิดเกียวกบั “วรรณคดีไทย” ซึงเป็นสมบติัของชาติจึงถูก 

หยบิยกขึนมาเพือสืบสานต่อวฒันธรรมและสืบทอดเรืองการอ่าน    เพราะวรรณคดีเป็นเหมือน 

รากเหงา้วฒันธรรมรักการอ่านทีส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ซึงสามารถพฒันาสมองและจิตใจของคนได ้
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เป็นอยา่งดี   ตลอดจนสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยเพือร่วมสืบทอดต่อไปอยา่งภาคภูมิใจ   
เพือชาติไทยทีเขม้แขง็ในอนาคต 

 
 แนวคิดเรืองวรรณคดีไทย   ซึงเป็นสมบติัของชาติ   จึงถูกหยิบยกขึนมาเพือสืบทอดเรือง
การอ่าน และสืบสานต่อวฒันธรรมไปสู่เด็กและเยาวชน จึงทาํให้หลายหน่วยงานพยายามรณรงค์
และเผยแพร่วรรณคดีไทยให้เป็นทีรู้จกัในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึน  ทงัในรูปแบบกิจกรรม และ
สือต่างๆ  อีกทงัยงัมีกลุ่มนกัเขียนไทยจาํนวนหนึงทีเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทย  และพยายามทีจะ
สร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั    โดยนาํเรืองราวจากวรรณคดีไทยมานาํเสนอใหม่  ซึง
อาจจะทาํให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจมากขึน   ดงัทีรืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ (2549: 40) กล่าวไวว้า่ 
“กระแสความนิยมวรรณกรรมเยาวชนจากต่างประเทศทาํให้นกัเขียนไทยหลายคนพยายามสร้าง
วรรณกรรมเยาวชนไทย  โดยนาํเอานิทานพืนบา้นและวรรณคดีมรดกมาสร้างใหม่ให้ทนัสมยั  เร้า
อารมณ์  และแทรกขอ้คิดคาํสอนแก่เด็กไทยให้เหมาะสมกบัยุคสมยั”   ซึงเป็นลักษณะของ
วรรณกรรมเยาวชนทีเกิดขึนในช่วงปี พ.ศ. 2545  เป็นตน้มา   

 โดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงปี พ.ศ. 2545- 2554  เป็นช่วงทีวรรณกรรมเยาวชนมี
ความน่าสนใจ  กล่าวคือ แมส้ังคมไทยจะกาํลงัประสบปัญหาเศรษฐกิจและสังคมหลายดา้น รวมถึง
กระแสจากวรรณกรรมจากต่างประเทศ เช่น  กระแสวรรณกรรมเรืองแฮรี พอตเตอร์ (Harry  Potter)   
เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์  (The Lord  of  the Ring)  หรือเรืองนาร์เนีย (Narnia)   ทีทาํให้เกิด
กระแสการสร้างงานวรรณกรรมแนวแฟนตาซีไปทวัโลก  โดยเฉพาะแนวแฟนตาซีทีเกียวกับ
โรงเรียนพอ่มด   แม่มด   เวทมนตร์คาถา  การต่อสู้ระหวา่งสองอาณาจกัร  และการผจญภยั   จนเกิด
เป็นแรงบนัดาลใจให้นกัเขียนหน้าใหม่ของไทยสร้างงานในแนวนี  เช่น  เรืองเดอะไวทโ์รด  (The 

White  Road)  โดย ดร.ป๊อบ  และเรืองหวัขโมยแห่งบารามอส  โดย Rabbit  แนวเรืองจะเกียวกบั
โรงเรียนเวทมนตร์  คลา้ยกบัเรืองแฮรี  พอตเตอร์ (Harry  Potter)  เป็นตน้   

ความนิยมวรรณกรรมเยาวชนต่างประเทศทีเป็นกระแสไปทวัโลกดงัทีกล่าวมานี ทาํให้
กระแสวรรณกรรมเยาวชนไทยเริมตืนตวัมากขึน  โดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีทีมี
จาํนวนมากขึนอยา่งต่อเนือง     จนกระทงัในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2554   ไดเ้กิดวรรณกรรมเยาวชน
แฟนตาซีแนวใหม่  คือ แฟนตาซีผจญภยัแบบไทย    ซึงเป็นการนาํเอาวรรณกรรมไทยยุคเก่ามา
ดดัแปลงสร้างใหม่ใหท้นัสมยัขึน    ผูว้จิยัรวบรวมไดท้งัสิน  12  เรือง  ไดแ้ก่  เรืองครุฑน้อย   ตะลุย
แดนหิมพานต์   หิมพานต์นิรมิต   เจ้าชายไม่วเิศษ   เจ้าชายไม่พูด   เจ้าหนูขลุ่ยผิว   มัจฉานุผจญภัย   
เด็กชายเทวดา   ทศกณัฐ์ออนไลน์    กนิรี    ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  และดินแดนมหัศจรรย์
ในสวนหลงับ้าน   
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ทงันีจากการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้    ผูว้ิจยัพบวา่ผูเ้ขียนจะไม่นาํวรรณคดีหรือนิทานไทยมา
เล่าใหม่โดยตรง  เพียงแต่นาํส่วนของโครงเรือง  เนือเรือง  ตวัละคร  ฉากหรือบรรยากาศทีเห็นว่า
น่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ทีคนส่วนใหญ่จดจาํได ้มาดดัแปลงสร้างใหม่ในงานของตน    และเมือ
พิจารณาวรรณกรรมเยาวชนเหล่านี โดยอาศยัแนวคิดเรืองสหบท (intertextuality)  ซึงเชือวา่ตวับท
ทุกบทจะดูดกลืน และแปรรูปตวับทอืนๆ ทีมีมาก่อนหนา้นนั  อาจเป็นการอา้งถึงตรงๆ  หรือการนาํ
ขอ้ความเดิมมาบิดผนัให้เกิดความหมายใหม่  หรือการยวัลอ้ขนบนิยม หรืออนุภาคในงานเรืองเดิม
(รืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ, 2549: 66) วรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง ทีผูว้ิจยันาํมาศึกษาจึงแสดงให้เห็น
วธีิคิดแบบสหบท  ทีผูเ้ขียนจะหยบิยมืตวับทเดิมในวรรณคดี หรือนิทานไทยมาใชใ้นการสร้างงาน  
 วรรณกรรมเยาวชนในช่วง พ.ศ. 2545 - 2554  จึงมีความน่าสนใจ ในดา้นทีผูเ้ขียนหลายคน
พยายามสร้างสรรคว์รรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัให้มีแนวความคิดจากวรรณกรรมยุคเก่า  เพือแสดง
ใหเ้ห็นวา่วรรณกรรมยคุเก่าไม่ใช่ผลผลิตทีลา้สมยั  หรือจาํกดัผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม แต่มีความลุ่มลึกทาง
ความหมายทีสามารถนาํมาสือความหมาย  ตีความใหม่ให้เขา้กบัสังคมไดไ้ม่จาํกดัเวลา วรรณกรรม
เยาวชนชุดนี  จึงน่าจะเป็นสือสําคญัในการช่วยสืบสานวรรณคดีมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปได ้ 
รวมทงัอาจกระตุน้ความสนใจของเยาวชนใหต้อ้งการอ่านวรรณคดีและนิทานไทยมากขึน  อีกทงัยงั
ไดรั้บความสนใจอยา่งมากจากผูอ่้าน  สังเกตไดจ้ากทีมีการพิมพซ์าํหลายครัง หลายเล่มไดรั้บยกยอ่ง
ใหเ้ป็นหนงัสือดี มีคุณภาพจากการประกวดหนงัสือสําหรับเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ   ทงัภาครัฐ
และภาคเอกชน  ซึงเป็นการยืนยนัไดว้า่วรรณกรรมเยาวชนชุดนี เป็นหนงัสือดีทีเหมาะกบัเด็กและ
เยาวชน จากทีไดรั้บรางวลัของหน่วยงานต่างๆ ดงันี 

เรือง “ครุฑนอ้ย”  ของคอยนุช  ไดรั้บรางวลัพิเศษ   จากการประกวดวรรณกรรมเยาวชน
รางวลันายอินทร์อะวอร์ด  ประจาํปี 2545    และไดรั้บการคดัเลือกจากสํานกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมยั  กระทรวงวฒันธรรมให้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ  เพือเผยแพร่ให้เป็นทีรู้จกัในวงกวา้ง
นอกจากนียงัไดน้าํมาสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชนั ทางโมเดิร์นไนน์ทีว ี เมือปี พ.ศ. 2554 อีกดว้ย 

 เรือง “เจา้ชายไม่วิเศษ” ของปรีดา อคัรจนัทโชติ  ไดรั้บรางวลัยอดเยียม จากการประกวด
วรรณกรรมเยาวชนรางวลันายอินทร์อะวอร์ด  ประจาํปี 2546    

เรือง “เจา้หนูขลุ่ยผิว” ของสุริยนั  สุดศรีวงศ์  เขา้รอบสุดทา้ยจากการประกวดรางวลัแว่น
แกว้ ประจาํปี 2546  และไดรั้บรางวลัชมเชย กลุ่มหนงัสือสาํหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี ประเภทบนัเทิง
คดี จากการประกวดรางวลัหนงัสือดีเด่น  ประจาํปี 2548 

 เรือง “มจัฉานุผจญภยั” ของคีตกาล  ได้รับรางวลัพิเศษ จากการประกวดวรรณกรรม
เยาวชนรางวลันายอินทร์อะวอร์ด  ประจาํปี 2547 
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เรือง “หิมพานตนิ์รมิต” ของสิริกาญจน์ ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นหนงัสือดีทีเด็กและเยาวชน
ไทยควรอ่าน   จากโครงการ 100 หนงัสือดีวทิยาศาสตร์ไทย  (พ.ศ. 2537 - 2548) 

และเรือง “ทศกณัฐอ์อนไลน์” ของชยักร หาญไฟฟ้า  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้  ประจาํปี 2550 
 สิงหนึงทีทาํใหว้รรณกรรมเยาวชนชุดนี ไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานต่างๆ มากมายนนั  น่าจะ
เป็นเพราะวรรณกรรมเยาวชนชุดนี มีบทบาทสําคญัทีทาํให้วรรณคดีและนิทานไทยยงัเป็นทีรู้จกัใน
สังคมปัจจุบนั   

เห็นได้จากทรรศนะของอจัฉรา ประดิษฐ์ และรืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ  คณะกรรมการตดัสิน
รางวลันายอินทร์อะวอร์ด  ทีเห็นตรงกนัว่า วรรณกรรมเยาวชนแนวนีมีความโดดเด่น และน่าสนใจ  
ตรงทีพยายามนาํตวัละคร เนือเรืองในวรรณคดีไทยมาสร้างสรรคใ์หม่ ดว้ยจินตนาการและความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้ขียน ผา่นลีลาภาษาแบบปัจจุบนั จนทาํให้มีลกัษณะเป็นวรรณกรรมร่วมสมยั  เป็น
อีกรสชาติหนึงของการเสพวรรณกรรม  อนัจะทาํให้เยาวชนสนใจอ่านด้วยความสนุกสนานและ
เขา้ใจเรืองราวได้ง่ายขึน  สอดคลอ้งกบัความคิดของกุสุมา  รักษมณี  คณะกรรมการตดัสินรางวลั
แว่นแกว้ทีกล่าวชืนชมวรรณกรรมเยาวชนแนวนีไวว้่า เป็นการนาํวรรณคดีไทยมาประสานเขา้กบั
เรืองเล่าในปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ  และยงัสอดแทรกวิธีคิดทีเหมาะกับเยาวชนเอาไว้ด้วย  
นอกจากนีคณะกรรมการตดัสินยงัมองวา่  การสร้างสรรคว์รรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัจากรากเหงา้
ภูมิปัญญาของไทยในอดีต การเรียนรู้  เลือกรับ  ปรับใช ้และสืบทอดวฒันธรรมของไทยจากอดีตสู่
ปัจจุบนั ยงัเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วรรณกรรมเยาวชนของไทยได้อย่างน่าชืนชมด้วย      
อีกทงัหากเยาวชนเกิดความประทบัใจจนตอ้งการไปอ่านวรรณคดีตน้ฉบบั ก็จะทาํให้วรรณกรรม
เหล่านีมีคุณค่ามากยงิขึนไปอีก  

 ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาวรรณกรรมเยาวชนไทย  ช่วงพ.ศ. 2545 -2554  ประเภททีอาศยั
แนวคิดรายละเอียดจากวรรณคดี และนิทานไทยมาสร้างสรรคใ์หม่  เพราะเป็นประเด็นทียงัไม่มีผูใ้ด
ศึกษาอยา่งละเอียดมาก่อน    แมจ้ะเคยมีผูศึ้กษาในแนวทางนีไวบ้า้งแลว้   ไดแ้ก่   บทความเรืองการ
สืบทอดวรรณคดีมรดกสู่วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัของไทย  ของรืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ   และ
รายงานการวิจยัเรือง  การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรม
เยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2546 - 2549  ของศิริลกัษณ์  บตัรประโคน ซึงการศึกษาทงัสองเรืองนี ได้
กล่าวถึงประเด็นการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนทีอาศยัพืนฐานจากวรรณคดีไทยเอาไวบ้างส่วน   
 

* สรุปมาจากทรรศนะของคณะกรรมการตดัสินรางวลันายอินทร์อะวอร์ด  ซึงปรากฏในหนา้คาํนาํของหนงัสือ เรือง 

ครุฑนอ้ย  มจัฉานุผจญภยั  และเจา้ชายไม่วิเศษ  และคาํนิยมของกุสุมา  รักษมณี  คณะกรรมการตดัสินรางวลัแวน่แกว้   ในหนา้ 
คาํนาํของหนงัสือเรืองทศกณัฐ์ออนไลน์ 



6 
 

แต่ไม่ได้มุ่งศึกษาในประเด็นทีว่า    ผู้เขียนมีกลวิธีการสร้างงานอย่างไร   และการเกิดงาน
วรรณกรรมเยาวชนแนวนี  มีการสร้างความหมายใหม่ใหแ้ก่วรรณกรรมเยาวชนไทยหรือไม่  ซึงเป็น
สิงทีผูว้จิยัจะศึกษาในวทิยานิพนธ์ฉบบันี 

 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพือศึกษาลกัษณะของงานวรรณกรรมเยาวชนไทย   ทีตีพิมพร์ะหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2545- 

2554  ทีปรากฏอิทธิพลจากวรรณคดีและนิทานไทย 

2. เพือศึกษากลวธีิการนาํวรรณคดีและนิทาน มาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนไทย  ทีตีพิมพ ์

ระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2554  
 3.   เพือศึกษาการสร้างความหมายใหม่ของวรรณกรรมเยาวชนไทย ทีตีพิมพร์ะหวา่งช่วง  
ปี พ.ศ. 2545-2554 

 
สมมติฐานของการวจัิย 
 วรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2545 - 2554  ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีหลายกลวิธีในการเลือกรับ 
ดดัแปลงวรรณคดีและนิทานไทย มาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือยืนยนัคุณค่า
เดิม  เพือโตต้อบคุณค่าเดิม  หรือเพือสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ใหแ้ก่ผูอ่้านเยาวชน  เป็นตน้ 

 

ขอบเขตของการวจัิย  
ผูว้จิยัเลือกศึกษาเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนไทย   ทีตีพิมพร์ะหวา่งช่วง พ.ศ. 2545 - 2554 ที

ปรากฏอิทธิพลของวรรณคดีและนิทานไทยเท่านนั   ซึงอิทธิพลเหล่านนัจะตอ้งมีผลต่อการดาํเนิน
เรืองในวรรณกรรมเรืองนันๆ ด้วย  ส่วนวรรณกรรมเยาวชนเรืองใดทีกล่าวอา้งถึงวรรณคดี หรือ
นิทานไทย   แต่ไม่ไดมี้บทบาทสําคญัในการดาํเนินเรือง   ผูว้ิจยัจะไม่นาํมาศึกษาในวิทยานิพนธ์
ฉบบันี วรรณกรรมเยาวชนทีใชใ้นการศึกษาครังนี จึงมีจาํนวน 12  เรือง  ไดแ้ก่ 

  

 ชือเรือง     ผู้แต่ง             ปี พ.ศ. ทพีมิพ์รวมเล่ม 
 1. ครุฑนอ้ย    คอยนุช    2545 

 2. ตะลุยแดนหิมพานต ์   สิริกาญจน์   2546 

 3. หิมพานตนิ์รมิต   สิริกาญจน์   2546 

4. เจา้ชายไม่วเิศษ   ปรีดา  อคัรจนัทโชติ  2546 

5. เจา้ชายไม่พดู    ปรีดา  อคัรจนัทโชติ  2547 
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 6. เจา้หนูขลุ่ยผวิ    สุริยนั  สุดศรีวงศ ์  2547 

 7. มจัฉานุผจญภยั   คีตกาล    2547 

8.  เด็กชายเทวดา    คีตกาล    2549 

9. ทศกณัฐอ์อนไลน์   ชยักร  หาญไฟฟ้า  2550 

 10. กินรี     อภิภา  ณ ป้อมเพช็ร์  2551 

11. ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์   นิธิ  นิธิวรีกุล                 2552 

12. ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น ระรินทิพย ์   2554 

 
ข้อตกลงเบืองต้น 
 การคดัลอกขอ้ความจากตน้ฉบบัในวทิยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้จิยัคดัลอกขอ้ความตามตน้ฉบบั
เดิมทุกประการ และจะแจง้แหล่งทีมาโดยระบุชือเรือง  ปีทีพิมพ ์ และเลขหนา้กาํกบัไว ้ เช่น 

 

เขาดีในสายตาเจา้  เจา้จึงลาํเอียงเขา้ขา้งเขา  แต่เรายงัไม่เห็นกบัตาเลย…เจา้จงพาเขา 
เดินต่อไปจนถึงประตูวหิารสาํหรับลา้งเทา้  ระหวา่งนนัความดีทีขึนชือวา่สามารถทาํไดทุ้กวนั    
คงจะส่งโอกาสใหเ้ขาไดท้าํ…ขา้จะไดดู้  

 (เด็กชายเทวดา, 2549: 110)    
   
วธีิดําเนินการวจัิย 

1.  รวบรวมวรรณกรรมเยาวชนไทย  ทีตีพิมพร์ะหวา่ง พ.ศ. 2545-2554  ทีปรากฏอิทธิพล
ของวรรณคดีและนิทานไทย  ซึงพบทงัสิน 12 เรือง 

2.  ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัวรรณคดีและนิทานไทยทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง
ตลอดจนแนวคิด และเอกสารงานวจิยั ทีเป็นแนวทางในการศึกษา   

3.  ศึกษาลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนไทยทงั 12 เรือง โดยศึกษาตามองคป์ระกอบของ 

เรือง  

4.  ศึกษาวเิคราะห์กลวธีิ    ในการนาํวรรณคดีและนิทานไทย มาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชน
ชุดดงักล่าว 

5.  สรุป และอภิปรายผล 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. คาํวา่ “การสืบทอด” ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี หมายถึง การรับวรรณคดี หรือนิทานไทย 

มาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนไทย 
2. คาํวา่  “วรรณคดีไทย”   ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี   หมายถึง  งานประพนัธ์ทีผูแ้ต่งแสดง 

ความรู้สึกนึกคิดออกมาอยา่งมีศิลปะ ทีไดพ้ิสูจน์คุณค่าแลว้ดว้ยกาลเวลา และความนิยมของผูอ่้าน  
เช่น วรรณคดีเรืองรามเกียรติ   วรรณคดีเรืองขนุชา้งขนุแผน  เป็นตน้ 

3. คาํวา่  “นิทาน”  ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี  หมายถึง  นิทานไทยประเภทจกัรๆวงศ์ๆ     
ชาดก   และนิทานพืนบา้นทีเป็นของไทย  เช่น   สังขท์อง  พระสุธนมโนห์รา  เป็นตน้  

4. คาํวา่  “วรรณกรรมเยาวชน”   ในวทิยานิพนธ์ฉบบันี   หมายถึง  วรรณกรรมเยาวชนที 

ตีพิมพช่์วงปี พ.ศ. 2545-2554   ทีเขียนโดยนกัเขียนคนไทย  มีองคป์ระกอบทงัในดา้นโครงเรือง 
เนือหาสาระ  ตวัละคร  ฉาก ฯลฯ เป็นของไทย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้เด็กไทย ช่วงอายุประมาณ 
12-18 ปี   ซึงในวทิยานิพนธ์ฉบบันี  คดัเลือกมาศึกษาจาํนวน 12  เล่ม 

 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้เห็นลกัษณะของงานวรรณกรรมเยาวชนไทย   ทีตีพิมพช่์วงปี พ.ศ. 2545 - 2554 ที
ปรากฏอิทธิพลของวรรณคดีและนิทานไทย 
 2. ทาํใหเ้ห็นกลวธีิการนาํวรรณคดีและนิทานไทย มาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชน 
 3. เป็นแนวทางในการศึกษางานเขียนประเภทอืนๆ  ทีไดรั้บอิทธิพลจากวรรณคดี 

และนิทานไทย 
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บทท ี2 

ปริทัศน์วรรณกรรมเยาวชน แนวคิด  และงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
 

 

  การศึกษา  “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย   ช่วง พ.ศ. 2545 - 

2554”    เป็นการศึกษาจากตวับทประเภทวรรณกรรมเยาวชน  ดงันนัการทีจะศึกษาตวับทให้เขา้ใจ
ไดน้นั   จึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชน   เพือเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล   รวมไปถึงความรู้เรืองประวติั  พฒันาการของวรรณกรรมเยาวชนดว้ย 
เพราะวรรณกรรมเยาวชนเป็นวรรณกรรมประเภทหนึงทีมีลกัษณะเฉพาะ มีความสําคญั   และมี
กระแสความเคลือนไหวอยูต่ลอดเวลา    การปริทศัน์วรรณกรรมเยาวชน  จึงช่วยใหม้องเห็นลกัษณะ
ของวรรณกรรมเยาวชนไทย  และกระแสความเปลียนแปลงของงานวรรณกรรมเยาวชนจากเดิมมา
จนถึงปัจจุบนั ทีจะทาํใหเ้ขา้ใจการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชน  และความเปลียนแปลงทีเกิดขึนใน
แต่ละยคุสมยั  ทีมีผลต่อการสร้างงานของผูเ้ขียน   

  ในบทนี ผูว้ิจยัจึงได้ปริทศัน์วรรณกรรมเยาวชน  แนวคิดทีจาํเป็นในการศึกษา  รวมทงั
แนวทางการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนไทยทีผ่านมา  เพือเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิทยานิพนธ์
ฉบบันี   โดยผูว้จิยัไดจ้าํแนกขอ้มูลเป็น 3  ประเด็น  คือ 
 

1. ปริทศัน์วรรณกรรมเยาวชน 

2. แนวคิดในการศึกษา 
3. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ 

 
1. ปริทัศน์วรรณกรรมเยาวชน 

การศึกษาวเิคราะห์เรือง “ การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย ช่วง  
พ.ศ.  2545 -  2554 ”   ผูว้จิยัไดป้ริทศัน์วรรณกรรมเยาวชนจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ   เพือจะได้
เขา้ใจลกัษณะของงานวรรณกรรมเยาวชนวา่มีกฎเกณฑ ์ มีกรอบการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชน
อยา่งไร  ผูว้จิยัจึงไดแ้บ่งขอ้มูลเป็น 6 ประเด็น  ดงันี 

1.1 ความหมายและลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชน 

1.2  ความสนใจการอ่านวรรณกรรมของเยาวชน 

1.3  การจดัทาํวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน 
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1.4  ความสาํคญัของวรรณกรรมเยาวชน 

1.5 ประวติัและพฒันาการของวรรณกรรมเยาวชนไทย 

1.6 สภาพการณ์และแนวโนม้ของวรรณกรรมเยาวชนในสังคมไทย 

 
 1.1 ความหมายและลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชน 

วรรณกรรม   หมายถึง   งานหนังสือ งานประพันธ์   บทประพันธ์ทุกชนิดทีเป็นทัง            
ร้อยแกว้  ร้อยกรอง   หรืองานอนัเกียวกบัหนงัสือทีจดัวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี   โดยทีผูเ้ขียนตอ้งการชีแนะ
แนวความคิดต่างๆ  แก่ผูอ่้านอย่างมีรูปแบบ   มุ่งให้ความรู้และช่วยขยายประสบการณ์ของผูอ่้าน
(บนัลือ  พฤกษะวนั, 2524: 1 ; ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 1054)  ส่วนวรรณกรรมเยาวชน  หรือ
หนงัสือสาํหรับเยาวชนนนั   เป็นแขนงหนึงของวรรณกรรมทวัไป  ซึงมีลกัษณะเฉพาะทีแตกต่างกบั
วรรณกรรมแขนงอืนๆ อยา่งชดัเจน    โดยมีกลุ่มเป้าหมายของวรรณกรรมแขนงนีเป็นเยาวชน  ดงัที
นักวิชาการด้านวรรณกรรมและนักวิจัยได้อธิบายลักษณะวรรณกรรมเยาวชนซึงสรุปได้ว่า  
วรรณกรรมเยาวชน  หมายถึง  หนงัสือทีเขียนขึนสําหรับเด็กทีมีอายุระหวา่ง 12 - 18 ปี  เพือให้อ่าน
ง่ายตามพืนฐานประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิด  สามารถตอบสนองความตอ้งการ   ความสนใจของ
เยาวชน  ทาํให้เยาวชนเกิดความเพลิดเพลิน  เกิดความรู้   สร้างจินตนาการ  และแนวคิดต่างๆ  มุ่ง
ปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบติัทีดีแก่เยาวชน   โดยใชว้ิธีการเขียน  การจดัทาํ  และรูปเล่มทีเหมาะสม
กบัวยั ความสนใจ  และความสามารถในการอ่านของเยาวชนแต่ละวยั  (จินตนา ใบกาซูยี, 2534: 22; 

ธวชั  ปุณโณทก, 2527: 123 ; ปราณี เชียงทอง, 2527: 6)  

 Ruth  Tooze  กล่าวในหนงัสือ Your Children  Want to Read วา่วรรณกรรมสําหรับเยาวชน  
ควรมีลกัษณะ 9 ประการ ดงันี  

1. To  inform   ใหค้าํชีแนะ บอกแนวทางทีถูกตอ้งใหแ้ก่เยาวชน ซึงเป็นระยะหวัเลียวหวั 

ต่อของชีวติใหป้ระสบความสาํเร็จ 
2. To  explain ใหเ้นือหาสาระความรู้ทีส่งเสริมความเจริญทางสติปัญญา ทงัในดา้น 

ความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ และสามารถใหค้าํตอบตามความตอ้งการได ้

3. To  develop  attitudes  and  values    ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีพฒันาการทางดา้นจิตใจที 

สมบูรณ์  สุขภาพจิตดี  มีค่านิยม  ทศันคติทีดี   รู้คุณค่าของชีวิตเพือเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมต่อไป 

4. To  contribute  to  understanding  ourselves, our  environment, as the past   ใหเ้นือหา 
สาระทีช่วยใหเ้ยาวชนเขา้ใจตวัเอง   เขา้ใจผูอื้น สภาพแวดลอ้มของสังคม ยอมรับสภาพของชีวิตจริง  
สภาพการณ์  และขอ้เทจ็จริงทีเกิดขึนในอดีต 
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5. To  give  insight   ใหเ้นือเรืองทีมีคติสอนใจ คติทีดีงาม  เพือใหเ้ยาวชนมีความเขา้ใจ   
ความซาบซึง และมีความคิด  สามารถนาํไปปฏิบติัได ้

6. To  increase   awareness    ใหค้วามรู้ใหม่ๆ เพือใหผู้อ่้านมีความตืนตวั ความอยากรู้ 

อยากเห็น ต่อความเปลียนแปลงและความกา้วหนา้ของสิงต่างๆ มากขึน 

7. To  entertain  ใหเ้ยาวชนไดรั้บความบนัเทิงและความเพลิดเพลินตามความตอ้งการ 

ของแต่ละวยั 

8. To  stimulate  imagination  กระตุน้ใหเ้ยาวชนเกิดจินตนาการ  มีความริเริมสร้างสรรค ์  
เพือพฒันาทางดา้นความคิด จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา 

9. To  inspire   ใหค้วามจรรโลงใจ  กระตุน้ใหผู้อ่้านมีอารมณ์และจิตใจทีอ่อนโยน  และ 

ซาบซึงต่อสิงอนัเป็นสุนทรี 

จากลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนทีกล่าวมา  สรุปไดว้า่วรรณกรรมเยาวชน คือหนงัสือที
จดัทาํขึนสําหรับเยาวชนโดยเฉพาะ  มุ่งเนน้ให้เยาวชนเกิดความรู้  ความบนัเทิง กระตุน้ให้เยาวชน
เกิดจินตนาการ ให้ความจรรโลงใจ  มีคติสอนใจทีดีงาม  ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะในดา้นต่างๆ
ให้แก่เยาวชน   เพือพฒันาทางดา้นความคิด  จิตใจ  อารมณ์และสติปัญญาของเยาวชนให้เติบโต
อยา่งสมบูรณ์  ลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนทีดี   จึงควรนาํเสนอเนือหาและแนวคิดทีสมวยั โดย
อาศยักลวิธีทีมีชันเชิงเพือให้เยาวชนเกิดความรู้สึกอยากอ่านวรรณกรรม   โดยไม่รู้สึกว่าตนถูก
บงัคบัใหอ่้าน และจะส่งผลในอนาคตคือทาํใหเ้ด็กมีนิสัยรักการอ่านมากขึนดว้ย 

 
1.2 ความสนใจการอ่านวรรณกรรมของเยาวชน       
เยาวชน  คือผูที้มีอายุระหว่าง  12 - 18 ปี   ซึงเป็นวยัทีมีพฒันาการต่อเนืองระหว่างความ

เป็นเด็กกบัความเป็นผูใ้หญ่   เป็นวยัทีมีความเปลียนแปลงทงัทางดา้นร่างกาย   จิตใจ  อารมณ์อยา่ง
ชดัเจน  วยัเยาวชนจึงมีเจตคติ  พฤติกรรม  ความสนใจทีหลากหลายในแต่ละช่วงวยั  รวมไปถึง
ความสนใจในการอ่านของเยาวชนดว้ย   การเขียนวรรณกรรมสําหรับเยาวชนเพือให้เป็นทีสนใจ
ของเยาวชนนนั   ผูเ้ขียนจึงควรมีความรู้ดา้นจิตวิทยาเกียวกบัเยาวชน  เพือจะไดน้าํเสนอเรืองราวได้
เหมาะสมตรงกบัความสนใจของเยาวชน   แต่เนืองจากเยาวชนเป็นวยัทีมีพฒันาการต่อเนืองดงัทีได้
กล่าวไปแลว้นนั  จึงทาํให้เยาวชนมีความสนใจการอ่านทีหลากหลายในแต่ละช่วงวยั  (เพชราภรณ์  
จนัทรสูตร์, 2535: 25-26)  ซึงสามารถจาํแนกตามลาํดบัอายไุดด้งันี 

 
เยาวชนระยะแรก  คือเยาวชนทีอายรุะหวา่ง 11 - 14 ปี  ซึงมีความสนใจการอ่านดงันี  
อาย ุ11 ปี 
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 เยาวชนชาย : ชอบเรืองเกียวกบัสัตว ์ เรืองธรรมชาติ  เรืองการผจญภยั  เรืองลึกลบั สนใจ
วิทยาศาสตร์  การทดลองต่างๆ ชอบการคน้ควา้และประดิษฐ์สิงใหม่ๆ เรืองเกียวกบัเครืองยนต์
กลไก  เช่น รถยนตเ์ล็ก  เครืองบิน  เครืองร่อน  เป็นตน้ 

 เยาวชนหญิง : ชอบเรืองชีวิตในครอบครัว  สนใจงานบา้น การจดับา้น เสือผา้  หรือเรือง
เกียวกบัธรรมชาติ   สัตวเ์ลียง  เรืองเกียวกบัความรัก  ความเมตตา  และความอ่อนโยน  บางคนอาจ
ชอบเรืองผจญภยั  หรือเรืองลึกลบัเหมือนเด็กชาย 

 อาย ุ12  ปี 

 เยาวชนชาย : ยงัชอบเรืองผจญภยั  ลึกลบั  กีฬา  ประวติัศาสตร์  ชีวประวติั  และเรืองทีเต็ม
ไปดว้ยความตืนเตน้หรือหนงัสืออืนๆ ทีจบลงดว้ยปริศนาใหคิ้ดและเรืองเกียวกบัเด็กวยัเดียวกบัตน 

 เยาวชนหญิง : ยงัคงชอบเรืองชีวิตในบา้นในโรงเรียน เรืองผจญภยั  ชอบเรืองรักๆใคร่ๆ
มากขึน  เริมสนใจเรืองเกียวกบัอาชีพ  และเริมสนใจนิยายแบบทีผูใ้หญ่อ่าน 

 อาย ุ13 ปี 

 เยาวชนในช่วงวยันี  เริมมีความสนใจเหมือนกันคือเริมสนใจอ่านหนังสือทีเป็นผูใ้หญ่  
นิยายอิงประวติัศาสตร์มากขึน  แต่ก็ยงัมีความสนใจเฉพาะทีแตกต่างกนับา้ง ดงันี 
 เยาวชนชาย : ชอบอ่านเรืองลึกลบัซับซ้อน   เรืองเกียวกบังานอดิเรก  เรืองสารคดี  กีฬา 
และยงัคงชอบเรืองเกียวกบัเครืองยนต์กลไก  ประดิษฐกรรมของวิทยาศาสตร์  เครืองบิน  เรือรบ 
บางคนเริมสนใจการอ่านหนงัสือประเภทกลอนบทละคร 
 เยาวชนหญิง : เริมสนใจอ่านนวนิยายสําหรับผูใ้หญ่  หนังสือเกียวกบับทละคร  กลอน  
เรียงความ  เรืองเกียวกบัสัตวเ์ลียง  การประดิษฐข์องเล่นของใชเ้ล็กๆ นอ้ยๆ  

 อาย ุ14  ปี  

ในระยะนีความสนใจการอ่านของเยาวชนเริมสนใจเรืองแนวใดแนวหนึงโดยเฉพาะ เริม
สนใจอ่านนิตยสาร สารคดีท่องเทียวในต่างแดน  การดาํเนินชีวิตทีมีวฒันธรรมทีแตกต่างมากขึน  
การอ่านหนงัสืออาจลดนอ้ยลง  เป็นวยัทีควรเริมไดรั้บการแนะนาํการอ่าน  เพราะเยาวชนระยะนีเริม
วางรูปแบบความคิดเป็นของตวัเอง 

เยาวชนชาย :  เริมสนใจตนเองมากขึน   เช่น   ความสมบูรณ์หรือความสมส่วนของร่างกาย  
แต่ยงัชอบเรืองเครืองยนตก์ลไก  เรืองเกียวชีวประวติั   ประวติัศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เริมสนใจเรือง
การเดินทาง  หนงัสือทีมีแผนผงั  สารคดีท่องเทียวในต่างแดน  และเรืองประเภทรักๆใคร่ๆมากขึน 

เยาวชนหญิง : เริมสนใจอ่านหนงัสือสําหรับผูใ้หญ่   แต่ไม่ชอบเรืองทีเป็นวิชาการ  ชอบ
อ่านนวนิยายรักสะเทือนอารมณ์  นิตยสารสําหรับสตรี ชอบคาํประพนัธ์ หรือเรืองทีแต่งเกินความ
เป็นจริง  และเรืองเกียวกบัอาชีพ  
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ความสนใจการอ่านวรรณกรรมของเยาวชนในช่วงอายุ 11 - 14 ปี  พบวา่เยาวชนชายและ
หญิงแมจ้ะอยูว่ยัเดียวกนั แต่กลบัมีความสนใจแตกต่างกนั  เยาวชนชายจะชอบอ่านเรืองเกียวกบัการ
ผจญภยั  เรืองลึกลบั  เรืองกีฬา และเรืองวิทยาศาสตร์  ในขณะทีเยาวชนหญิงจะชอบเรืองชีวิตใน
ครอบครัว  เรืองธรรมชาติ  สัตวเ์ลียง และเริมสนใจนิยายรักแบบผูใ้หญ่  เยาวชนในช่วงวยันีจึงนิยม
อ่านวรรณกรรมทีมีเนือหาใกลต้วั  เนือหาเบาสมอง  เพือความบนัเทิงเป็นหลกั จนกระทงัช่วงอาย ุ
14 ปี จึงจะเริมสนใจอ่านหนังสือแบบผูใ้หญ่   และมีความสนใจเรืองแนวใดแนวหนึงโดยเฉพาะ  
ซึงสอดคลอ้งกบัช่วงวยัทียงัมีความเป็นเด็กเพิงกา้วเขา้สู่วยัเยาวชน  จึงยงัไม่นิยมอ่านหนงัสือทีเนน้
สาระความรู้มากนกั  

เยาวชนตอนกลาง  คือเยาวชนทีมีอาย ุ15 - 16 ปี 
เยาวชนในช่วงวยันี  เริมสนใจอ่านหนงัสือเริงรมยที์ยาวขึน  สนใจข่าวคราว  เหตุการณ์   

และคอลมัน์เฉพาะ   แต่เยาวชนชายและหญิงก็ยงัมีความสนใจการอ่านทีแตกต่างกนับา้งเหมือน
ในช่วงวยัอืนๆ  ดงันี 
 เยาวชนชาย : ชอบเรืองทางดา้นวิชาการมากขึน  สนใจวิชาการเฉพาะวิชาชีพทีตนสนใจ  
เช่น งานช่าง  สารคดีท่องเทียว  และสนใจหนงัสือเกียวกบังานอดิเรกมากขึน   

เยาวชนหญิง : สนใจอ่านนิยายแบบผูใ้หญ่มากกว่าชาย  และเริมสนใจเรืองทีมีรสนิยม
เฉพาะทางมากยงิขึน 
 ความสนใจการอ่านของเยาวชนในช่วงอายุ 15 - 16 ปี  จึงเริมมีรสนิยมการอ่านของแต่ละ
บุคคล และเริมอ่านวรรณกรรมทีมีเนือหาสาระมากขึน  ซึงทาํให้เห็นว่าเยาวชนช่วงวยันีกาํลงัเริม
คน้หาตนเอง  มีพฒันาการ และสติปัญญาทีเป็นผูใ้หญ่มากขึน  
 เยาวชนตอนปลาย  คือเยาวชนทีมีอาย ุ18 ปี  ขึนไป  
 เยาวชนวยันีเป็นเยาวชนเต็มตวั (หรือเป็นวยัรุ่นเต็มที) จึงเริมมีความตอ้งการและรสนิยม
เป็นของตนเอง  ความสนใจการอ่านเริมเป็นผูใ้หญ่มากขึน  จึงนิยมอ่านหนงัสือสําหรับผูใ้หญ่ สนใจ
เรืองชีวิต  เรืองเกียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูอื้น  เรืองต่างเพศ   เรืองโลก  เรืองของสังคม และปัญหา
ส่วนตวัต่างๆ   แต่การอ่านหนงัสือของเยาวชนในระยะนี  บางส่วนอาจลดลง  หรืออาจเพิมขึนอยา่ง
จริงจงั  ขึนอยูก่บัความถนดั ความสนใจ  แต่การคน้ควา้หนงัสือเกียวกบัอาชีพทีตนถนดั  และงาน
อดิเรกจะได้รับความสนใจมากขึน  เช่น  เรืองเครืองยนต์สําหรับชาย  เรืองการดาํเนินชีวิตแบบ
ผูใ้หญ่สาํหรับหญิง 

จะเห็นไดว้า่เยาวชนตอนปลาย  ซึงเป็นช่วงวยัทีกาํลงักา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่นนั   ความสนใจใน
การอ่านวรรณกรรมของเยาวชนอาจเปลียนแปลงไปบา้ง  คือเริมอ่านวรรณกรรมตามความสนใจ
ของตนเอง และอ่านวรรณกรรมแนวทีผูใ้หญ่อ่านมากขึน  เช่น  เรืองเกียวกบัชีวิต  สังคม  อาชีพ  
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และการดาํเนินชีวติ   เป็นตน้  ดงันนัเนือหาทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนนอกจากจะมีจุดประสงค์
เพือความรู้ ความบนัเทิงแลว้  อาจสอดแทรกแนวทางการดาํเนินชีวติแบบผูใ้หญ่  เพือให้วรรณกรรม
เป็นเสมือนแบบอย่างการใช้ชีวิต  เป็นแนวทางให้เยาวชนประพฤติปฏิบติัตาม  อนัจะนาํไปสู่การ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ทีดีในอนาคตได ้

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความสนใจการอ่านของเยาวชนนนั  พฒันาจากความสนใจในวยัเด็ก
กา้วเขา้สู่วยัเยาวชน   และวยัผูใ้หญ่   เยาวชนชายและหญิงในช่วงระยะแรกมกัสนใจอ่านเรืองทีมี
เนือหาใกลต้วั  เพศชายและเพศหญิงมีความสนใจแตกต่างกนับา้ง   เช่น  เยาวชนหญิงสนใจเกียวกบั
ชีวติในครอบครัว  เรืองเกียวกบัสัตวเ์ลียง     ส่วนเยาวชนชายจะสนใจเรืองวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี 
การต่อสู้   แต่เมือกา้วเขา้สู่เยาวชนตอนปลายทงัเยาวชนชายและหญิงจะเริมสนใจอ่านหนงัสือแบบ
ผูใ้หญ่ และสนใจอ่านหนงัสือตามรสนิยมของตวัเองมากขึน  ความพึงพอใจการอ่านของเยาวชนจึง
เปลียนไปเมือเจริญวยัจนเป็นผูใ้หญ่  ซึงแสดงถึงพฒันาการทางร่างกาย  จิตใจ และอารมณ์ของ
เยาวชนทีมีการเปลียนแปลงไปตามอาย ุ    อีกทงัยงัแสดงใหเ้ห็นวา่เยาวชนมีความปรารถนาทีจะเป็น
ผูใ้หญ่  หรือกระทาํอยา่งผูใ้หญ่ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ความสนใจการอ่านของเยาวชนอาจเปลียนแปลงไดขึ้นอยู่กบัวยั  ทศันคติ
สภาพแวดลอ้ม  และเหตุการณ์ต่างๆ ทีเคยไดรั้บในวยัเด็ก  ซึงอาจมีอิทธิพลต่อการจูงใจและปลูกฝัง
ความสนใจการอ่านของเยาวชนแต่ละคนได ้

 

     1.3  การจัดทาํวรรณกรรมสําหรับเยาวชน 
      การสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนจึงเป็นเรืองสาํคญั เพราะวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนมี 

ความสําคญัมากทีจะช่วยส่งเสริมพฒันาการ  สติปัญญาให้แก่เยาวชน  อีกทงัยงัช่วยหล่อหลอมให้
เยาวชนเป็นคนดีได ้ เพราะเนือหาของวรรณกรรมทีดีจะช่วยโนม้นาํเยาวชนให้พฒันาไปสู่สิงทีดีได ้ 
ผูจ้ดัทาํวรรณกรรมเยาวชนจึงตอ้งตระหนกัว่าการสร้างวรรณกรรมเยาวชนนนัคือการสร้างเยาวชน
ให้เป็นผูใ้หญ่ตามทีสังคมคาดหวงั   เพราะฉะนนัผูจ้ดัทาํจึงควรคาํนึงถึงธรรมชาติของเด็ก  เขา้ใจ
จิตวิทยา  วุฒิภาวะ  พฒันาการ  และความสนใจการอ่านของเยาวชนจึงจะสามารถสร้างงานทีมี
คุณภาพได ้ (ฉวีวรรณ  คูหาภินนัทน์, 2527: 13 ;  มารยาท พุ่มโพธิ, 2532: 48 ; สมบูรณ์  ศิงฆะ-

มานนัท,์ 2522: 69-73)  ซึงมีหลกัเกณฑด์งันี  

1. ชือเรือง  ควรใชค้าํทีง่ายๆสามารถสือความหมายใหเ้ยาวชนเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว  แต่ 

ทงันีต้องไม่รวบรัด  หรือคลุมเครือจนทาํให้เด็กเกิดความสับสน  หรือไม่สามารถจินตนาการ
เชือมโยงไปถึงเนือหาได ้ และการตงัชือเรืองควรปลุกเร้าให้เยาวชนเกิดความสนใจ  กระตือรือร้นที
จะอ่านหนงัสือได ้
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2. เนือหา  หนงัสือทีดีจะตอ้งมีเนือหาทีตรงกบัความตอ้งการ ความสนใจของเยาวชน เป็น   
เรืองทีชดเชยอารมณ์   สนองความอยากรู้อยากเห็นของเยาวชน   และควรเป็นเรืองทีเกียวกับ
สิงแวดล้อมรอบตวั  เนือหาสาระตอ้งให้ข่าวสารแก่เยาวชน  ให้ความรู้  ช่วยพฒันาทศันคติและ
ค่านิยม  ส่งเสริมความเขา้ใจตนเอง  ผูอื้น  สิงแวดลอ้ม  ขยายการรับรู้  สร้างความสํานึกและตืนตวั
อยู่เสมอ  นอกจากนียงัให้ความบันเทิงอันเป็นเครืองมือเร่งเร้าให้เกิดความสนใจ  กระตุ้น
จินตนาการ  เพือสร้างความคิดริเริม  สนใจทีจะใคร่รู้ช่างคิดช่างถาม  

3. โครงเรือง   ตอ้งเป็นเรืองทีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีแนวคิดเด่นเพียงแนวคิดเดียว  เวน้แต่ 

เรืองยาวอาจมีแนวคิดยอ่ยแทรกอยูไ่ด ้    มีวิธีการเสนอเรืองทีชวนอ่าน  เรียกร้องความสนใจผูอ่้าน
ตงัแต่เริมเรืองจนจบ และดาํเนินเรืองอยา่งรวดเร็ว         

4. ตวัละคร   ตอ้งมีไม่มากเกินไป  ตวัละครเป็นคนหรือสัตวก์็ได ้แต่ตอ้งมีความสมจริง  มี 

ความเป็นธรรมชาติ  จนผูอ่้านรู้สึกเหมือนเป็นคนจริงๆ  และควรอยู่ในวยัเดียวกบัเยาวชน   หรือ
ใกลเ้คียงใหม้ากทีสุด  

5. ฉาก  ควรจะมีทงัฉากทีเป็นธรรมชาติและฉากทีเป็นสิงประดิษฐ ์เพือกระตุน้ใหเ้กิดการ 

เรียนรู้ไปในตวั   การบรรยายฉากควรบรรยายให้เห็นอยา่งเด่นชดั  ตรงไปตรงมา  ใชภ้าษากระชบั
ไดใ้จความ   เพราะจะทาํใหเ้ยาวชนเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์ในเรือง 

6. สาํนวนภาษา  ควรใชภ้าษาทีเยาวชนสามารถเขา้ใจไดท้นัที  การพรรณนา  การบรรยาย 

เรืองมองเห็นภาพพจน์ชดัเจน  แต่ไม่เยินเยอ้  และไม่มากเกินความจาํเป็น  เพราะเยาวชนพอใจอ่าน
บทสนทนามากกวา่การพรรณนาและบรรยาย 

7. แนวคิด   แนวคิดทีดีควรจะกลมกลืนกบัเนือเรืองอยา่งแนบเนียน  มีลกัษณะสร้างสรรค ์   
ให้สาระความรู้และคุณธรรมบางประการ  เช่น  ความเมตตา  ความกตญั ู  สามารถส่งเสริมและ
สร้างพฒันาการของเยาวชนทงัในดา้นจิตใจและสังคมได ้

8. ภาพ   เป็นสิงทีดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดเ้ป็นอยา่งดี  ภาพประกอบจึงควรเป็น 

ภาพทีสวยงาม  สดใส  ชดัเจน  มีชีวติชีวาและเขา้กบัเนือเรือง 

9. รูปเล่ม    ตอ้งดึงดูดความสนใจ   มีความเหมาะสม   แขง็แรง   ทนทาน  มีขนาดไม่ใหญ่ 

จนเกินไป   ปกตอ้งดึงดูดความสนใจได ้  ส่วนการจดัหนา้และเรืองตอ้งประณีต  ไม่แน่น  ตวัอกัษร
ตอ้งมีขนาดพอใหเ้หมาะสมและสัมพนัธ์กบัช่วงอาย ุ

การจดัทาํวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ผูจ้ดัทาํจึงตอ้งมีความพิถีพิถนัตงัแต่การตงัชือเรือง  
ซึงนิยมตงัชือเรืองให้กระชับ  ชัดเจน แต่สามารถดึงดูดความสนใจของผูอ่้านได้  เพราะชือเรือง 
รูปภาพ และรูปเล่มทีสวยงามสะดุดตา  เป็นองค์ประกอบทีสําคญัมากทีจะทาํให้เกิดความสนใจ  
เพราะเป็นสิงแรกทีสามารถดึงดูดสายตาของเยาวชนได ้     และอาจนาํไปสู่ความพึงพอใจการอ่าน
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ในทีสุด   นอกจากรูปลกัษณ์ภายนอกทีมีความสวยงาม น่าสนใจแลว้  เนือหาภายในเล่มควรมีความ
เหมาะสม  มีเนือเรือง โครงเรืองทีไม่ซบัซอ้น คาํนึงถึงความเหมาะสมและความตอ้งการของเยาวชน
เป็นสําคญั  ส่วนตวัละครและฉากตอ้งมีความสมจริง  เพือให้เยาวชนรู้สึกใกลชิ้ดกบัตวัละครหรือ
เหตุการณ์ในเรือง  และถ่ายทอดดว้ยสาํนวนภาษาทีเขา้ใจง่าย  เพือให้เยาวชนอ่านแลว้เขา้ใจไดท้นัที  
อีกทงัยงัต้องสอดแทรกแนวคิดทีสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนตามความเหมาะสมด้วย  จึงจะทาํให้
วรรณกรรมเยาวชนเล่มนนัๆ เป็นวรรณกรรมทีมีคุณภาพทงัในดา้นเนือหาและกระบวนการผลิต   

  

    1.4 ความสําคัญของวรรณกรรมเยาวชน 
การสร้างวรรณกรรมเยาวชนให้สอดคลอ้งกบัความสนใจของเยาวชน สามารถดึงดูดใจให้

เยาวชนอ่านเรืองทีมีเนือหาสร้างสรรค ์จรรโลงจิตใจ และนาํไปสู่การพฒันาตนเองในหลายๆ ดา้น
ได้   เพราะวรรณกรรมเยาวชนเป็นเครืองมือสือสารอนัทรงประสิทธิภาพ  ในการอบรมสังสอน
ถ่ายทอดศิลปวทิยาการต่างๆ ช่วยปลุกปลอบอารมณ์  และปลูกฝังแนวคิด  จิตสาํนึกทีชอบธรรมของ
สังคมใหแ้ก่เยาวชนได ้  

วรรณกรรมเยาวชน จึงเป็นเครืองมือพฒันาเยาวชนทีลึกซึง  เป็นเสมือนภาพจาํลองทีให้
เยาวชนไดเ้รียนรู้วิธีแกปั้ญหาชีวิต  เรียนรู้ความจริงในโลกรอบๆตวั  เกิดประสบการณ์กวา้งขวาง   
และยงัช่วยใหเ้รียนรู้วธีิตดัสินใจวา่การกระทาํอยา่งไรทีสังคมยอมรับ  วรรณกรรมสาํหรับเยาวชนจึง
มีความสาํคญัหลายประการ (จินตนา ใบกาซูย,ี 2534: 63 ; รัถพร ซงัธาดา, 2531: 6 – 7 ; สนนั   
มีขนัหมาก, 2537: 11 – 12 ) ดงัทีผูรู้้หลายท่านไดเ้สนอไวด้งันี 

1. ช่วยใหไ้ดรั้บความบนัเทิง  สนุกสนานเพลิดเพลิน  สนองความตอ้งการความสนใจ  
ของเยาวชน 

2. ช่วยใหไ้ดรั้บสาระความรู้ประเภทต่างๆ ทีเหมาะสมกบัวยั 

3. ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ และเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนเกิดความคิดริเริม 

สร้างสรรค ์

4. ช่วยพฒันาการเรียนรู้ดา้นภาษาใหเ้จริญตามวยั และช่วยใหเ้ยาวชนอ่านหนงัสือได ้

คล่องแคล่วแตกฉาน  เกิดนิสัยรักการอ่าน และเป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ดว้ย 
5. ช่วยใหข้อ้คิดคุณธรรมบางประการทงัทางตรงและทางออ้ม เช่น  ความกตญั ู  ความ 

กลา้หาญ ความเมตตากรุณา ความอดทน ความซือสัตย ์ ความสามคัคี  ความขยนัหมนัเพียร  และ
การทาํดีไดดี้ทาํชวัไดช้วั  เป็นตน้ 

6. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะนิสัย  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมอนัดี 

งามตามทีสังคมปรารถนา   
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7. ช่วยทดแทนความรู้สึกทีเยาวชนขาดหายไป  เช่น   ขาดความรัก  ความวา้เหว ่  มีปม 

ดอ้ย หนงัสือทีมีเนือหาเกียวกบัเรืองเหล่านี    จะช่วยปลอมประโลมจิตใจ  และเป็นเพือนกบัเยาวชน
ไดดี้ 

8. ช่วยใหเ้กิดโลกทศัน์กวา้งขวาง  เขา้ใจตวัเอง  เขา้ใจผูอื้น  เขา้ใจสิงแวดลอ้ม และสิงที 

ผา่นมาในอดีต 

9. ช่วยใหเ้ยาวชนเกิดความพร้อม  ความคล่องแคล่ว  และเสริมสร้างใหรั้กการอ่าน  ใช ้

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 

วรรณกรรมเยาวชน  จึงเป็นวรรณกรรมทีมีบทบาทหนา้ที  ทีสังคมคาดหวงั  คือตอ้งสร้าง
งานให้ตอบสนองความต้องการความสนใจของเยาวชน ให้เยาวชนอ่านได้อย่างเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน   เพือส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน     และตอ้งสอดแทรกสาระความรู้ทีสมวยั    
ช่วยเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์ สร้างโลกทศัน์ทีดี  อีกทงัยงัเป็นสือพฒันาการเรียนรู้   
พฒันาทกัษะด้านภาษา  เป็นเครืองมือในการอบรมสังสอน  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และ
ค่านิยมทีพึงประสงคข์องสังคมใหแ้ก่เยาวชน 

การผลิตสือประเภทวรรณกรรมเยาวชน  จึงไม่ไดมี้จุดประสงค์เพือให้สาระความรู้  ความ
บนัเทิงแก่เยาวชนเท่านนั  แต่วรรณกรรมเยาวชนยงัเป็นเครืองมือพฒันาเยาวชนทีสําคญัยิง  เพราะ
สามารถใช้เป็นสือในการพฒันาเยาวชนได้อย่างลึกซึง   สามารถปลูกฝังค่านิยม  แนวทางการ
ประพฤติทีดีงามให้แก่เยาวชน  เพือหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีในแบบทีสังคมตอ้งการ   
ด้วยเหตุนี   จึงทาํให้หลายภาคส่วนพยายามสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวรรณกรรมสําหรับ
เยาวชนมาอยา่งต่อเนือง  เพือใหเ้ยาวชนไดอ่้านหนงัสือดี  มีคุณภาพทีเหมาะกบัวยัของตน 

 
    1.5  ประวตัิและพฒันาการของวรรณกรรมเยาวชนไทย  
 หนังสือสําหรับเยาวชนของไทยมีพฒันาการมายาวนาน  แต่ในระยะเริมตน้จะเป็นเพียง
เรืองราวทีถ่ายทอดกนัมาปากต่อปากไม่ได้บนัทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร  เช่น  นิทานพืนบา้น 
ตาํนาน  และบทเพลงกล่อมเด็ก ฯลฯ  เนือหาของหนงัสือสาํหรับเยาวชนไทยในช่วงระยะแรกๆ นนั  
ส่วนใหญ่จึงปรากฏออกมาในรูปแบบของนิทาน   และคาํสอน    โดยเนน้การสังสอนศีลธรรมและ
พระพุทธศาสนาเป็นหลกั   เช่น  สังขท์อง   พระอภยัมณี  ขุนชา้งขุนแผน  เป็นตน้  หนงัสือสําหรับ
เยาวชนในยคุแรกๆ จึงมกัเขียนเป็นกาพยก์ลอน  
  ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ. 2472  สาํนกัพิมพต่์างๆ  สนใจพิมพน์วนิยายสําหรับผูใ้หญ่มากขึน ทาํ
ให้ตลาดหนงัสือสําหรับเยาวชนซบเซาลงไป ประกอบกบัปี พ.ศ. 2475  มีการเปลียนแปลงการ
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ปกครอง และเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2482 - 2486)  เป็นเหตุให้หนงัสือสําหรับเยาวชน
ไดรั้บผลกระทบมากขึน     แต่ก็ยงัปรากฏวา่มีการนาํเรืองแปลมาพิมพเ์ผยแพร่อยูบ่า้ง  เช่น  เรืองการ
เดินทางไปใจกลางพิภพ  แปลจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ ของจูลส์ เวิร์น  และเรืองดวงใจ  แปลและ
ดดัแปลงจากเรือง Heart  โดยซิม  วีระไวทยะ   ส่วนนิทานไทยประเภทจกัรๆ วงศ์ๆ  ถูกนาํมาเขียน
เป็นการ์ตูน  และใช้คาํบรรยายเป็นกลอนง่ายๆ หลายเรือง  เช่น  เรืองสังข์ทอง (พ.ศ. 2475) โดย
สวสัดิ  จูฑะรพ   เรืองหลวิชยั (พ.ศ. 2489) โดยประยรู  จรรยาวงษ ์ และต่อจากนนัไม่นาน  จึงได้
เริมมีการแปลนวนิยายเรืองยาวสําหรับเยาวชนมากขึน  เช่น  สีดรุณี  แปลจากเรือง Little  Woman 

(พ.ศ. 2493)  ไฮดี แปลจากเรือง Heidi  (พ.ศ. 2496)  เป็นตน้  (นิศา  ชูโต  และกล่อมจิตต ์ พลายเวช, 

2527: 19-21) 

 อย่างไรก็ตาม   เป็นทีน่าสังเกตว่าหนงัสือสําหรับเยาวชนของไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาที
นาํไปสู่ความซบเซา  ชะงกังนั  หรือเติบโตไดช้้าหลายระยะ  ดงัจะเห็นไดอี้กในช่วงปี พ.ศ. 2502 

เป็นตน้มา  หนงัสือสําหรับเยาวชนตอ้งประสบกบัความซบเซาลงอีกครัง  จนกระทงัปี พ.ศ. 2507  
จึงไดมี้ผูพ้ยายามผลกัดนัการพิมพห์นงัสือสําหรับเยาวชนให้แพร่หลายขึนมาอีกครัง  เช่น  พูนศรี  
ถมงัรักษส์ัตย ์ ไดจ้ดัทาํนิตยสารทวัไปสาํหรับเด็กและเยาวชนขึน   ชือวา่  “หนูนอ้ยกลอยใจ”   ส่วน
องคก์ารคา้ของคุรุสภา  ซึงมีบทบาทสําคญัในการจดัทาํหนงัสือเด็กและเยาวชนไดพ้ิมพห์นงัสือชุด
ภาพและการ์ตูนขึนเผยแพร่ (พ.ศ. 2508)  โดยมากเป็นนิทานแปลจากต่างประเทศ  เช่น  เจา้หญิง-

นิทรา  แมวเจา้ปัญญา  เป็นตน้ (ฉววีรรณ  คูหาภินนัทน์, 2527: 30) 

 จนกระทงัปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา   หนงัสือและวารสารสาํหรับเยาวชนกลบัมาไดรั้บความ
สนใจขึนอีกครัง  มีการตีพิมพเ์ผยแพร่มากขึนเรือย ๆ  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2522 อนัเป็นปีเด็กสากล   
สาํนกัพิมพต่์างๆไดจ้ดัพิมพห์นงัสือสําหรับเด็กและเยาวชนออกมาเป็นจาํนวนมากเพือเป็นการร่วม
ฉลองปีเด็กสากล   ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัให้มีการมอบรางวลั
เป็นเกียรติแก่หนงัสือและวารสารสําหรับเด็กและเยาวชนทีดีเด่นดว้ย   ส่วนสํานกัพิมพเ์อกชนก็ได้
จัดพิมพ์หนังสือสําหรับเยาวชนเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนือง   เช่น   สํานักพิมพ์ชมรมเด็ก   
สาํนกัพิมพด์วงกมล   สํานกัพิมพผ์ีเสือ   สํานกัพิมพน์านมีบุ๊ค   สํานกัพิมพแ์สงแดด  เป็นตน้ (เจด็จ  
คชฤทธิ, 2554: 34-36) 

 ปัจจุบนัวงการหนงัสือสําหรับเยาวชนของไทยจึงมีความเคลือนไหวอย่างต่อเนือง  ทงันี
เพราะผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย   อนัไดแ้ก่  ผูป้กครอง  ผูแ้ต่ง  ผูแ้ปล  ผูเ้ขียนภาพประกอบ  สํานกัพิมพ ์ 
ผูจ้ดัการประกวดหนังสือ  รวมทงัหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสนใจทีจะพฒันา
เยาวชน  โดยสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการอ่านอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน   มีการจดัประกวด
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หนงัสือสาํหรับเยาวชนหลายรางวลั ทงัของภาครัฐและภาคเอกชน  หลายองคก์รทีให้การสนบัสนุน  
จึงทาํใหห้นงัสือสาํหรับเยาวชนขยายตวัอยา่งกวา้งขวางและหลากหลายมากขึน  

 

1.6  สภาพการณ์ และแนวโน้มของวรรณกรรมเยาวชนในสังคมไทย 
 ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การติดต่อสือสาร และอิทธิพลของกระแส

โลกาภิวตัน์ (Globalization) ทีสามารถเชือมทุกประเทศเขา้หากนันนั  ไม่เพียงทาํให้หลายประเทศ
ตอ้งมีการปรับรับความคิด และค่านิยมต่างๆ จากวฒันธรรมอืนเท่านนั  แต่ยงัมีผลกระทบต่อแบบ
แผนการดาํเนินชีวิต  วฒันธรรม  และกระบวนการคิดของมนุษย์ในสังคมนันๆ อีกด้วย   ซึง
สังคมไทยก็เป็นหนึงในบรรดาสังคมในประเทศต่างๆส่วนใหญ่ในโลก  ทีไม่อาจหลีกเลียงอิทธิพล
ของวฒันธรรมอืนทีแพร่หลายเข้ามาในสังคมไทย   จนทาํให้คนไทยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
วฒันธรรมต่างชาติเพิมมากขึนทีเห็นไดช้ดัเจน  เช่น  วฒันธรรมการแต่งกาย  วฒันธรรมการบริโภค
แบบตะวนัตก  เป็นตน้  ไม่เวน้แมแ้ต่วงการวรรณกรรมเยาวชนของไทย ก็ไม่อาจหลีกพน้กระแส
ของวรรณกรรมต่างประเทศเช่นกนั   

อย่างไรก็ตามแมว้่าหนงัสือสําหรับเยาวชน จะมีแนวโน้มพฒันาไปมาก  แต่เมือพิจารณา
ตามกระแสของวรรณกรรมเยาวชนในระดบัสากล  เป็นทีน่าสังเกตว่าหนงัสือสําหรับเยาวชนใน
กลุ่มประเทศตะวนัตกและบางประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย   เช่น  ประเทศญีปุ่น   เกาหลี   และจีน
ยงัถือวา่มีอิทธิพลต่อวงการหนงัสือสาํหรับเยาวชนของไทยเป็นอยา่งยิง  โดยเฉพาะหนงัสือประเภท
การ์ตูน  นิทาน  นวนิยาย  หรือแมแ้ต่สารคดีแนววิทยาศาสตร์  เมือพิจารณาจะพบว่าหนงัสือต่างๆ 
เหล่านีทีไดรั้บความนิยมจากเยาวชนส่วนใหญ่เป็นหนงัสือทีแปลมาจากต่างประเทศ   ทีเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ของนกัเขียนไทยมีอยู่ค่อนขา้งน้อยและไม่เป็นทีนิยมแพร่หลายเท่ากบัเรืองทีแปลมา    
นอกจากนีหากพิจารณากระแสความนิยมนวนิยายแปล  จะเห็นไดว้่านวนิยายแฟนตาซีเรืองแฮร์รี  
พอตเตอร์   เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์   และเรืองนาร์เนีย  ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่นกั
อ่านเยาวชน   ทงัยงัสามารถดึงความสนใจนกัอ่านทีเป็นผูใ้หญ่ไดด้ว้ย  (เจด็จ คชฤทธิ, 2554: 181 - 
185) จนอาจกล่าวไดว้า่กระแสวรรณกรรมแฟนตาซีจากต่างประเทศช่วยปลุกกระแสการอ่าน การ
แต่งวรรณกรรมแนวแฟนตาซีของไทยใหม้ากขึนดว้ย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2548 กระแสวรรณกรรมแนวแฟนตาซีรุ่งเรืองมากในหมู่นกัอ่านคน
ไทย    วรรณกรรมเยาวชนของนกัเขียนไทยทีได้รับความนิยมในช่วงนนัจึงเป็นวรรณกรรมแนว
แฟนตาซีแทบทงัสิน   เช่นเรือง The  White Road  พิมพค์รังแรกปี พ.ศ. 2545  โดยดร.ป๊อป  
หรือฐาวรา สิริพิพฒัน์    เรืองพิภพมนตรา  พิมพค์รังแรกปี พ.ศ. 2545 โดยจุฑารัตน์  กิตติกอ้งนภา  
เรืองหวัขโมยแห่งบารามอส   พิมพค์รังแรกปี พ.ศ. 2547  โดยแรบบิท  เรืองไมรอน  พิมพค์รังแรกปี
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พ.ศ. 2547   เดอะสตอรี   เทลเลอร์  พิมพค์รังแรกปี  พ.ศ. 2548    มาโอ  พิมพค์รังแรก ปี พ.ศ.2548  

เซรีญา  พิมพค์รังแรกปี พ.ศ. 2548   และDragon Delivery   พิมพค์รังแรกปี พ.ศ. 2549 โดยปันปัน 
หรือพณัณิดา  ภูมิวฒัน์   เป็นตน้   นอกจากนียงัพบวา่วรรณกรรมเยาวชนทีไดรั้บความนิยมจาํนวน
หนึงเป็นวรรณกรรมทีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากวรรณกรรมแฟนตาซีของตะวนัตก    โดยเฉพาะอยา่ง
ยิงเรืองแฮร์รี  พอตเตอร์    เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์   จนทาํให้เกิดการสร้างงานแนวแฟนตาซี
เกียวกบัโรงเรียนเวทมนตร์  พอ่มด  แม่มด  การผจญภยั  หรือแนวเรืองเกียวกบัการต่อสู้ระหวา่งสอง
อาณาจกัรเพิมมากขึนในตลาดหนงัสือของไทย   

แมว้า่ในระยะหลงัแวดวงนกัอ่านนกัเขียนวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีจะคึกคกัมากขึน    
แต่ทว่าน้อยคนทีจะเลือกใช้ตวัละครจากวรรณคดีไทยเป็นตวัละครเอก  ส่วนใหญ่มกัเลือกใช้ตวั
ละครทีมีความเป็นสากล  หรือดินแดนสมมติขึนมาทงัสิน   จนกระทงัช่วงปีพ.ศ. 2545 เป็นตน้มา มี
นกัเขียนกลุ่มหนึง ทีนาํตวัละครจากวรรณกรรมยุคเก่ามาเป็นตวัเอกในวรรณกรรมร่วมสมยั   เช่น  
วรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑนอ้ย  โดยคอยนุช   เรืองมจัฉานุผจญภยั  โดยณัชชา  พระคุณ   เป็นตน้  

นอกจากนียงัมีการนาํเรืองของวรรณคดี  ประวติัศาสตร์ ประวติับุคคลสําคญัต่างๆ มาเขียนเป็น
การ์ตูน  ทีเรียกวา่ “การ์ตูนพนัธ์ุใหม่” (วรัชญ ์ วานิชวฒันากุล, 2549) คือนาํวรรณคดีไทยมาตีความ
ใหม่และวาดภาพตวัละครด้วยลายเส้นแบบการ์ตูนญีปุ่น เช่น  เรืองหนุแมน   เรืองอภยัมณีซาก้า  
และเรืองไกรทอง ของสํานกัพิมพบ์ูรพฒัน์  เป็นตน้   ซึงเป็นการ์ตูนทีไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรม
การ์ตูนแบบดาร์กอนบอลและโปเกมอนผ่านโลกหนงัสือการ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่  จึงกลายเป็นการ
ผสมระหวา่งวฒันธรรมการ์ตูนแบบญีปุ่นและเนือเรืองในวรรณคดีไทย   

แนวโน้มของการพยายามฟืนฟูวรรณคดีไทยให้แก่เด็กผ่านงานวรรณกรรมจึงเริมปรากฏ
มากขึนในหนงัสือสาํหรับเด็กและเยาวชนของไทย  เจด็จ   คชฤทธิ  (2554, 186 -188)  กล่าวเพิมเติม
วา่ การนาํตวัละครทีเด่นๆ   ในวรรณคดีไทยมานาํเสนอใหม่ในรูปแบบวรรณกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน  อาจมีสาเหตุมาจากการพยายามทีจะฟืนฟูวรรณคดีไทยให้กลบัมาเป็นทีนิยมหรืออยู่ใน
ความรับรู้ของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบนั  โดยมีการปรับเปลียน  ดดัแปลงวรรณคดีเหล่านนัให้
ง่ายและสอดคลอ้งกบัความสนใจของเด็ก  ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนไดรั้บรู้วรรณคดีไทยโบราณ อนั
ทาํใหเ้กิดความชืนชม  ตระหนกัถึงคุณค่าของวรรณคดีไทย  ซึงอาจมีผลทาํให้เกิดความรู้สึกร่วมกนั
ทีจะรักษาและสืบทอดสิงทีดีงามให้เป็นมรดกของชาติต่อไปในอนาคตได ้  ทงัยงัช่วยให้เกิดความ
แพร่หลาย กระจายกวา้ง  ถือเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสังคมไทยได้
อีกทางหนึง 

จากการศึกษาสภาพการณ์และแนวโนม้วรรณกรรมเยาวชนไทย   ทาํให้เห็นว่ากระแสการ
สร้างงานวรรณกรรมเยาวชนทีได้รับความนิยมในยุคนี  ได้แก่  วรรณกรรมเยาวชนทีได้รับแรง



21 
  

บนัดาลใจจากเรืองแฮร์รี  พอตเตอร์  เดอะลอร์ด ออฟ เดอะริงส์   วรรณกรรมแปลจากญีปุ่นและ
เกาหลี  และอีกกระแสหนึงทีเกิดขึนคือ วรรณกรรมเยาวชน ทีนาํเรืองราวในวรรณคดีมาสร้างใหม่  
ซึงเป็นการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนแนวใหม่  ดังนันการศึกษาตัวบทวรรณกรรมเยาวชน
ลกัษณะนี  จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดหลงัสมยัเรืองของการผลิตซํา และการดดัแปลงสือมาใช้ดว้ย  
เพือใหก้ารศึกษามีความสมบูรณ์ยงิขึน 

   

2. แนวคิดในการศึกษา 
สาํหรับการศึกษาครังนี   ผูว้จิยัไดเ้ลือกศึกษาวรรณกรรมเยาวชนทีไดรั้บอิทธิพลจาก 

วรรณคดีและนิทานไทย   ซึงเป็นกระแสหนึงทีเกิดขึนในวงการหนังสือของไทย  และเป็น
วรรณกรรมเยาวชนลกัษณะใหม่  เพราะเป็นวรรณกรรมเยาวชนทีมีการนาํเรืองราวในวรรณคดี และ
นิทานไทย มาผสมผสานกบัเรืองเล่าในรูปแบบของวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั  เช่น  มีการหยิบยืม
ตวัละคร และเหตุการณ์สําคญัจากเรืองรามเกียรติ  มาสร้างใหม่ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองมจัฉานุ
ผจญภยั   หรือมีการนาํตวัละครครุฑของเดิมมาตีความใหม่ ในเรืองครุฑนอ้ย  เป็นตน้   ลกัษณะของ
วรรณกรรมเยาวชนแนวนี   จึงไดรั้บอิทธิพลแนวคิดใหม่ซึงต่างกบัแนวคิดทีสร้างสรรคง์านเดิม ที
มกัจาํลองตวัละคร  ฉาก  หรือเหตุการณ์ใหส้ัมพนัธ์กบัสังคมปัจจุบนั มีลกัษณะใกลต้วัผูอ่้าน เพือมุ่ง
ให้เยาวชนเขา้ใจตนเอง  เขา้ใจผูอื้น   และใช้ชีวิตในแบบทีสังคมตอ้งการ   ซึงต่างกบัวรรณกรรม
เยาวชนทีใชศึ้กษาครังนี  ทีผูเ้ขียนนาํวรรณกรรมยุคเก่ามาใชใ้นวรรณกรรมร่วมสมยั   จนทาํให้เกิด
วรรณกรรมเยาวชนทีมีลกัษณะใหม่  มีรูปแบบต่างกบัของเดิม  ทงัในด้านโครงเรือง   ตวัละคร   
ฉาก  และแก่นเรือง ทีไดรั้บอิทธิพลจากวรรณกรรมยคุเก่า 

การทีจะศึกษาให้เขา้ใจวรรณกรรมเยาวชนแนวนี   จึงไม่สามารถอธิบายโดยอาศยักรอบ
แนวคิดเดิม ทีศึกษาองคป์ระกอบของวรรณกรรมเยาวชนในดา้นต่างๆ เท่านนั   ผูว้ิจยัจึงจาํเป็นตอ้ง
อาศยักรอบแนวคิดใหม่มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาครังนี  เพือจะไดอ้ธิบายวรรณกรรมเยาวชนทงั 
12  เรืองไดช้ดัเจนยงิขึน   และนาํไปสู่การวิเคราะห์วา่ผูเ้ขียนมีกลวิธีการนาํวรรณคดีและนิทานไทย
มาสร้างสรรคใ์นวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัไดอ้ยา่งไร   

 

แนวคิดทีผูว้จิยันาํมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาครังนี จาํแนกไดเ้ป็น 2  ประเภท  ไดแ้ก่ 

 

 2.1 แนวคิดเรืองการศึกษาองคป์ระกอบของวรรณกรรม 
 2.2 แนวคิดหลงัสมยัใหม่ 
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2.1  แนวคิดเรืองการศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรม 
วรรณกรรมเยาวชนแมว้า่จะมีลกัษณะทีต่างกบัวรรณกรรมประเภทอืนๆบา้ง  เนืองจากเป็น

วรรณกรรมทีมุ่งเนน้ให้เยาวชนอ่านโดยเฉพาะ  แต่หากพิจารณาในดา้นองคป์ระกอบของเรืองแลว้
จะพบวา่วรรณกรรมสาํหรับผูใ้หญ่  หรือวรรณกรรมสําหรับเยาวชนต่างก็มีองคป์ระกอบเหมือนกนั   
ดงันนั หลกัเกณฑ์ทีใชใ้นการศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนจึงสามารถใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบัการศึกษาบนัเทิงคดีประเภทอืนๆได ้ กล่าวคือวรรณกรรมหรือเรืองเล่ามกัมีองคป์ระกอบที
เหมือนกนั 5 องคป์ระกอบ (สายทิพย ์นุกลูกิจ, 2537: 104-125)  ไดแ้ก่  

 

1.โครงเรือง 

2. ตวัละคร 

3. ฉากและบรรยากาศ 
4. บทสนทนา 
5. แก่นเรือง 

 
1. โครงเรือง 
โครงเรือง   คือการจดัลาํดบัเหตุการณ์ในการเดินเรือง เพือใหบ้รรลุผลตามความตอ้งการ

ของผูเ้ขียน  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 231)   

โครงเรืองจึงเป็นเคา้โครงทีผูเ้ขียนกาํหนดไวก่้อนว่าจะแต่งเรืองไปในทาํนองใด  จึงจะ
สามารถดึงดูดความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามเรืองอย่างตืนเตน้และกระหายใคร่รู้ไปไดต้ลอดทงั
เรือง   ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นตอ้งอาศยักลวิธีการผูกเรือง  การคลายปม   การหน่วงเรือง   ตลอดจนกลวิธี
การเปิดเรือง  การดาํเนินเรือง  และการปิดเรืองทีดีของผูเ้ขียน (สายทิพย ์ นุกลูกิจ, 2537: 162)   

โครงเรืองทีดีจึงตอ้งมีเอกภาพ   มีการผูกเรืองราว  มีขอ้ขดัแยง้  อุปสรรค  มีการกาํหนด
พฤติกรรม  เหตุการณ์  ความเคลือนไหวทีเกียวเนืองกนั  และมกัจดัลาํดบัไวอ้ยา่งดีตงัแต่ตน้จนจบ
เรือง    

 
2.  ตัวละคร 
ตวัละคร   คือบุคคลทีผูแ้ต่งสมมุติขึนมาเพือใหก้ระทาํพฤติกรรมในเรือง   คือผูมี้บทบาทใน 

เนือเรือง  หรือเป็นผูท้าํให้เรืองเคลือนไหวดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง  ตวัละครตามนยัดงักล่าวนี
จึงไม่ไดห้มายถึงมนุษยเ์ท่านนั   หากแต่รวมถึงพวกสัตว ์  พืช  และสิงของดว้ย  ตวัละครจึงนบัเป็น
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องคป์ระกอบทีสาํคญัของเรืองบนัเทิงคดี   เพราะถา้ปราศจากตวัละคร  หรือผูก้ระทาํพฤติกรรมแลว้  
การดาํเนินเรืองก็คงจะไม่เกิดขึน  
 การแบ่งประเภทของตวัละคร  ไม่ควรแบ่งตามลกัษณะทีชอบเรียกกนัวา่ พระเอก  นางเอก 
หรือผูร้้ายตวัโกง  หากแต่ควรแบ่งตามลกัษณะบทบาท และความสําคญัของตวัละครทีปรากฏใน
เรืองนนั ๆ ซึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ตวัละครเอก (principal or main character)   คือ ตวัละครทีมีบทบาทสําคญัในการดาํเนิน
เรือง หรือคือตวัละครทีเป็นศูนยก์ลางของเหตุการณ์ทีเกิดขึนทงัหมด เป็นตวัละครทีมีขอ้ขดัแยง้ ขอ้
ขดัแยง้ดงักล่าวนีอาจเกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง หรือจะขดัแยง้กบัตวัละครอืนหรือขดัแยง้กบั
สิงทีไม่มีตวัตน เช่น พลงัธรรมชาติ หรือระบบสังคมก็ได ้

2. ตวัละครประกอบ (subordinate or minor character )  คือ ตวัละครทีมีบทบาทรองลงไป
จากตวัละครเอก  เป็นตวัละครทีทาํให้เ รืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ  ทีเกียวขอ้งกบัตวัละครเอก
เคลือนไหวไปสู่จุดหมายปลายทาง ตวัละครประกอบบางตวัอาจมีบทบาทเด่นพอ ๆ กบัตวัละครเอก
ก็ได ้ แต่มกัจะเป็นฝ่ายตรงกนัขา้มกบัตวัละครเอก 

 

3.  ฉาก และบรรยากาศ 
 ฉาก  หมายรวมถึง   สถานที   เวลา   บรรยากาศ   บริบท   และสิงแวดลอ้มในตวัเรือง  เช่น 
ประเพณี   วฒันธรรม   ความเชือ  ระบบการเมือง  วิถีชีวิต   เป็นตน้   ฉากจึงเป็นองคป์ระกอบของ
วรรณกรรมทีทําให้ผู ้อ่านทราบว่า เ รืองราว   หรือเหตุการณ์นันๆ   เ กิดขึนทีไหน   เ มือไร  
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 199)   

ส่วนคาํวา่ บรรยากาศ  ในวรรณกรรมหมายถึง  ทีท่า  หรือทศันคติของผูอ่้านทีมีต่อสิงใดสิง
หนึงตามแต่ผูแ้ต่งจะชกัพาไป  เช่น   เศร้าหมอง   ครืนเครง   กราดเกรียว   ขมขืน  เยาะหยนั  หรือ
ขบขนั เป็นตน้   ผูแ้ต่งอาจใชเ้ครืองแต่งกายของตวัละคร  สิงของเครืองใช ้ บทสนทนา  ฉาก  แสง  
สี และเสียง เป็นเครืองมือในการสือทีท่าและทศันคติดงักล่าวนันมายงัผูอ่้านได ้  ฉากจึงมีความ
เกียวขอ้งกบับรรยากาศของเรืองมากจนอาจกล่าวไดว้่าสองสิงนีจะตอ้งปรากฏควบคู่กนัไปเสมอ   
เช่น  ฉากทีกล่าวถึงบา้นร้างในคืนขา้งแรม  ซึงมีเสียงสุนขัหอนมาเป็นระยะๆ ยอ่มทาํให้ผูอ่้านได้
บรรยากาศทีวงัเวงน่ากลวัตามมาดว้ย เป็นตน้  (สายทิพย ์ นุกลูกิจ, 2537: 110-111)  

การสร้างฉากและบรรยากาศให้เขา้กบัทอ้งเรือง  ผูแ้ต่งจึงอาจใช้วิธีการหลากหลาย   เช่น  
ใช้คาํบรรยายของผูแ้ต่ง  การกล่าวถึงภูมิหลงัของเรืองซึงเป็นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  หรือ
กล่าวถึงประเพณีของท้องถิน  เพือช่วยให้ผูอ่้านทราบว่าเรืองนันๆ  เกิดขึนทีใด  ในสมัยใด  
นอกจากนีผูแ้ต่งยงัมีวธีิการสร้างฉากอีกหลายวธีิ เช่น 
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 1. สร้างฉากใหเ้หมือนจริง 

 2. สร้างฉากตามอุดมคติ 

 3. สร้างฉากใหมี้ลกัษณะเหนือจริง 

 

 กลวิธีการสร้างฉาก  จึงขึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละเรือง  ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนตอ้ง
พิจารณาวา่ฉากในเรืองควรมีลกัษณะ  สถานทีอยา่งไร  ช่วงเวลาใด  จึงจะทาํให้ไดฉ้ากทีเหมาะสม
กบัเหตุการณ์ในเรือง  ฉากทีดีจึงเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีจะทาํให้ผูอ่้านมองเห็นภาพบรรยากาศ
และเขา้ใจเนือเรืองไดช้ดัเจน 

 

4. บทสนทนา 

บทสนทนา หรือ  dialogue คือคาํพูดของตัวละครทีใช้โต้ตอบกันในเรือง บทสนทนา
นับเป็นองค์ประกอบสําคญัของเรืองบนัเทิงคดีได้ประการหนึง เพราะช่วยให้ผูอ่้านได้ทราบถึง
แนวคิดของผูแ้ต่ง ทราบถึงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ขอ้ขดัแยง้ระหว่างตวัละคร ภูมิหลงัและ
รายละเอียดต่างๆ ได ้โดยผูแ้ต่งไม่ตอ้งบรรยาย หรือพรรณนาความให้ยืดยาว  นอกจากนียงัทาํให้
ผูอ่้านไดรั้บความเพลิดเพลินไปพร้อมกนัดว้ย  อาจสรุปวตัถุประสงคข์องการเขียนบทสนทนาได้
ดงันี 

 

1. เพือช่วยดาํเนินเรืองแทนการบรรยายของผูแ้ต่ง 

2. เพือช่วยใหรู้้จกัตวัละครในเรือง  ทงัรูปร่าง  ลกัษณะหนา้ตา   และนิสัยใจคอ  โดยผูแ้ต่ง 

ไม่ตอ้งชีแจงตรง ๆ 

3. เพือช่วยใหมี้วธีิการไม่ซาํซาก คือใชก้ารบรรยายบา้ง ใชก้ารสนทนาบา้ง  

4. เพือสร้างความสมจริง คาํพดูทีสมมติวา่เป็นถอ้ยคาํจริงๆของตวัละครทาํให้รู้สึกใกลชิ้ด 

กบัความเป็นจริงมากกวา่คาํบรรยายของผูแ้ต่ง 

 

5. แก่นเรือง    
 แก่นเรือง คือความคิดหลกัของเรือง  หรือสารทีแสดงนยัไวใ้นงานประพนัธ์  แต่ผูเ้ขียน
มกัจะไม่แสดงแก่นเรืองไวต้รงๆ แก่นของเรืองจะเป็นความคิดเชิงนามธรรมทีแสดงผา่นภาพลกัษณ์ 
พฤติกรรม ตวัละคร  และสัญลกัษณ์ทีตอ้งตีความโดยผูอ่้าน หรือผูช้ม  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 

436)  ซึงเป็นสารทีผูเ้ขียนตอ้งการจะสือใหผู้อ่้านทราบ  หรือทศันะทีผูเ้ขียนมีต่อชีวติ   
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 เรืองบนัเทิงคดีจะมีแก่นเรืองก็ต่อเมือผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายจะให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจชีวิตเพิมขึน
จากการได้รับความเพลิดเพลินอย่างเดียว  จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีแก่นเรืองทุกเรือง   ทงันีขึนอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนและประเภทของเรืองเป็นสําคญั   (สายทิพย ์ นุกูลกิจ, 2537: 100; สุวรรณา  
เกรียงไกรเพช็ร์, 2518: 6 - 11)   
 แก่นเรืองทีปรากฏจึงอาจเป็นแก่นเรืองทีผูเ้ขียนพยายามเสนอ หรือตีแผ่ให้เห็นความจริง
ของชีวติมนุษย ์ หรืออาจเป็นแก่นเรืองทีแสดงคาํสอน  หรือหลกัการใชชี้วิตก็ได ้ แต่จะตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง และมีคุณค่าทางปัญญา  โดยผูเ้ขียนอาจเสนอแก่นเรืองผา่นองคป์ระกอบต่างๆของเรือง เช่น  
ผ่านตัวละคร  ฉาก  การเล่าเรือง   หรืออาจนําเสนอแก่นเรืองผ่านคู่ตรงข้ามในเรือง  หรือใช้
สัญลกัษณ์ทีแฝงความหมายนาํไปสู่แก่นของเรืองก็ได ้  ทงันีแก่นเรือง หรือความคิดรวบยอดจะตอ้ง
เป็นไปอย่างแนบเนียน  โดยเฉพาะแก่นเรืองทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนต้องพยายามไม่ให้
ผูอ่้านรู้สึกว่ากาํลงัถูกอบรมสังสอน  และเกิดเบือหน่ายทีจะติดตามต่อไปจนจบ    ผูเ้ขียนจึงตอ้งมี
ทกัษะ  มีศิลปะการแต่งทีดี   จึงจะสามารถนาํผูอ่้านไปสู่ความคิดรวบยอดทีดี และตรึงใจผูอ่้านได ้

ในการศึกษาเรือง  “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงปี พ.ศ. 

2545-2554”  แนวคิดในเรืองการศึกษาองคป์ระกอบของวรรณกรรมจะเป็นกรอบทีผูว้ิจยัจะนาํไปใช้
ในการวิเคราะห์เนือหาของวรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง  ตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ  
ไดแ้ก่   โครงเรือง   ตวัละคร   ฉาก บรรยากาศ  และแก่นเรือง  ก่อนทีจะเปรียบเทียบเนือหาในตวั
บทตน้ทางกบัตวับทปลายทาง   เพือวิเคราะห์หากลวิธีทีผูเ้ขียนนาํวรรณคดีหรือนิทานไทยมาใชใ้น
วรรณกรรมเยาวชนไทยอยา่งไร 

 

1.3 แนวคิดหลงัสมัยใหม่  
เนืองจากวรรณกรรมเยาวชนทีนาํมาศึกษาครังนี  มีลกัษณะของการผลิตซาํตวับทของเดิม    

หรือมีการนาํตวับทของเดิมมาดดัแปลงสร้างใหม่    ซึงเป็นแนวความคิดแบบหลงัสมยัใหม่ ทีเชือวา่
ตวับททีเกิดขึนใหม่นนั  ลว้นเกิดมาจากตวับททีเคยมีอยูเ่ดิมแลว้ทงัสิน  ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมขอ้มูล
เกียวกบัแนวคิดหลงัสมยัใหม่  เพือประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัครังนี  ดงันี 

คาํวา่  “หลงัสมยัใหม่”  เป็นคาํทีใชท้วัไปในปัจจุบนัเพือแทนคาํภาษาองักฤษ Postmodern 

หรือ Postmodernism  ในภาษาไทยนิยมใช้คาํว่า  “หลงัสมยัใหม่”  หรือใช้คาํทบัศพัท์ทวัไปว่า  
“โพสตโ์มเดิร์น”   

หลักการของแนวคิดหลังสมยัใหม่  คือการปฏิเสธสิงทีเชือว่าเป็นความจริงแท้  โดยมี
แนวคิดใหม่ว่าไม่มีขอ้เท็จจริงใดเป็นความจริงใช้ไดก้บัทุกเหตุการณ์   ทุกเวลา   ทุกโอกาส  ทงันี
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มิได้หมายความว่าไม่ยอมรับความเป็นเหตุเป็นผล  หรือความจริง  แต่เชือว่าความจริงนันไม่ใช่
ขอ้สรุปเดียว (ยรุฉตัร  บุญสนิท, 2545: 46) 

 ส่วนฌอง  โบดริยาร์ด  (Jean  Baudrillard)  มองยุคหลงัสมยัใหม่ในแง่ขนัตอนหนึงของ
สังคมวา่  ยคุหลงัสมยัใหม่เป็นยคุทีแยกขาดจากยคุสมยัใหม่โดยสินเชิง  เดิมยคุสมยัใหม่เป็นยุคทีถูก
ครอบงาํโดยการผลิตและทุนนิยมอุตสาหกรรม   ขณะทียุคหลงัสมยัใหม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึน  
ทาํให้การผลิตซาํสินคา้ทีเป็นวตัถุและสินคา้เชิงวฒันธรรมพฒันาขึน  ซึงความสามารถในการผลิต
ซาํไดอ้ย่างไม่จาํกดันี  เป็นทีมาของสังคมแบบ  “ลาํความจริง”  (Hyper Reality) ทีเต็มไปดว้ยสิง
จาํลอง (Simulacrum)  จนไม่สามารถแยกแยะระหวา่งความจริงกบัสิงจาํลองได ้

 ขณะทีกระบวนการสําคญัในการจดัระเบียบทางสังคมในยุคสมยัใหม่คือการผลิต  แต่
กระบวนการสําคญัของยุคหลงัสมยัใหม่คือการจาํลอง (Simulation)  จากแบบจาํลองของความจริง  
สังคมยคุนีเปลียนมาเป็น   “สังคมลาํจริง”  (Hyperreal)   เนืองจากศกัยภาพในการผลิตซาํไดอ้ยา่งไม่
จาํกดัทาํใหนิ้ยามของ  “ความจริง” กลายเป็นสิงทีผลิตซาํไดใ้หม่เทียบเท่ากบัตน้ฉบบั   ยงิไปกวา่นนั
ของจริงยงัมกัถูกผลิตซาํไปแลว้ดว้ย ทาํให้สิงจาํลองถูกมองว่าเป็นความจริงในยุคนี   ตวัอยา่งเช่น  
แผน่เสียง  หรือภาพยนตร์ทีสามารถออกจาํหน่าย หรือออกฉายพร้อมกนัทวัโลก  โดยไม่อาจบอกได้
เลยวา่สิงไหนเป็นของแทด้งัเดิม และอีกสิงเป็นการลอกเลียนแบบ (การณิก  ยมิพฒัน์, 2548: 35) 

การทาํซาํ  (Repetition)  หรือการผลิตซาํ   จึงเป็นหลกัการหนึงของแนวคิดหลงัสมยัใหม่  
ซึงไม่มีรูปแบบตายตวั  ไม่ปฏิเสธการผลิตของเดิมซาํแลว้ซาํเล่า  Umberto  Eco  (อา้งถึงในนิโลบล   
โควาพิทกัษเ์ทศ, 2534: 34)   ไดเ้สนอความคิดเกียวกบัการทาํซาํไว ้ดงันี  

1. การทาํซาํในลกัษณะของการนาํมาใหม่  (Retake)   หมายถึง  กระบวนการกลบัมาใหม่ 
ของลกัษณะเรืองทีประสบความสําเร็จมาก่อนแลว้   เพือทีจะไดแ้สวงหาประโยชน์จากสิงนนั การ
นาํมาใหม่(Retake) ไม่มีกฎกาํหนดตายตวัวา่ตอ้งนาํมาใหม่ทงัหมด  หรือเพียงบางส่วนเท่านนั 

2. การทาํซาํในลกัษณะของการทาํใหม่ (Remake)  การทาํใหม่จะเป็นการบอกเล่าอีกครัง 

หนึงของเรืองทีประสบความสําเร็จมาก่อน   เช่น  งานประวติัศาสตร์ศิลปะ  และงานวรรณกรรมที
จะมีลกัษณะการทาํใหม่ โดยอาศยัเทคนิคการเล่าเรืองใหแ้ตกต่างออกไปไดทุ้กครัง  ถา้การทาํใหม่มี
ลกัษณะน่าสนใจก็สามารถหนีจากการทาํซาํได ้

3. การทาํซาํในลกัษณะของการทาํเป็นชุด (Series) หมายถึง   การบอกเล่าเรืองราวของตวั 

ละครตวัหนึงต่อเนืองกนัหลายตอน   แต่ละตอนจะมีตวัประกอบเรืองเปลียนแปลงไป  และเรืองราว
จบลงในแต่ละตอนดว้ย 

 อญัชลี  ชยัวรพร  (2543)  กล่าวถึง ผลผลิตทางวฒันธรรมในยคุหลงัสมยัใหม่วา่  การอา้งอิง 
(Reference) และการคดัลอก (Quotation) จากของเก่า  นบัเป็นเรืองธรรมดาสําหรับวฒันธรรมหลงั
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สมยัใหม่ทีไม่อาจสร้างนวตักรรมใหม่ไดอ้ย่างแทจ้ริง  เพราะทุกอยา่งในโลกลว้นไดรั้บการคิดคน้
ขึนมาแลว้ทงัสิน  ผลงานใหม่ๆ จึงทาํไดเ้พียงรือฟืน (Deconstruct)  หรือดดัแปลง (Modify) งานที
เคยสร้างมาแลว้  นบัเป็นลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมในยุคหลงัสมยัใหม่ทีเป็นการใชป้ระโยชน์  
หรือดดัแปลงจากสิงทีมีอยู่แล้ว  ซึงแตกต่างจากวฒันธรรมสมยัใหม่ทีเป็นวฒันธรรมของความ
แตกต่างทีเป็นแบบฉบบัของตวัเอง 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่  คุณลกัษณะประการหนึงของวฒันธรรมในยุคหลงัสมยัใหม่  คือ การ
ยอมรับการทาํซาํ  ไม่สนใจตน้แบบ  หรือความอจัฉริยะของผูส้ร้างงาน แต่เชือว่าผลงานชินใหม่ๆ 
เป็นเพียงการผลิตซาํ หรือดดัแปลงงานทีเคยสร้างมาแลว้ทงัสิน   

ในการศึกษาเรือง “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย ช่วงปี พ.ศ. 

2545-2554”   ผูว้ิจยันาํแนวคิดหลงัสมยัใหม่มาเป็นองค์ความรู้ทีช่วยในการวิเคราะห์ลกัษณะของ
การผลิตซาํ  หรือดดัแปลงตวับทเดิมในสือสมยัใหม่   ซึงเป็นหลกัการหนึงของแนวคิดหลงัสมยัใหม่  
และช่วยในการจบัประเด็นวิเคราะห์ว่าลกัษณะของการสืบทอดตวับทเดิมจากวรรณคดีหรือนิทาน
ไทยในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั  ทาํใหเ้กิดตวับทใหม่ทีมีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างจากตวับท
ตน้แบบอยา่งไรบา้ง 

 

2.2.1  แนวคิดเรืองสหบท 
สหบท   หรือสัมพนัธบท ( Intertextuality )   เป็นคาํทีนกัวจิารณ์ชาวฝรังเศสแนว 

โครงสร้างนิยมชือจูเลีย   คริสติวา  (Julia  Kristeva) เป็นผูคิ้ดขึน   เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีทีเป็น
หัวใจของแนวคิดศิลปะและวฒันธรรมร่วมสมยั   ซึงเป็นเรืองของความสัมพนัธ์  (Relationality)  

ความเกียวขอ้งซึงกนัและกนั (Interconnectedness)  และการพึงพาซึงกนัและกนั  (Interdependence)  

(ตรีศิลป์  บุญขจร, 2549: 149) 

  แนวคิดสหบท  เชือวา่สิงทีปรากฏในเนือหาใหม่ (Secondary text)  มกัมีร่องรอย
จากเนือหาดงัเดิม  (Primary  text)      โดยเฉพาะอยา่งยิงการนาํเนือหาจากสือหนึงไปสู่อีกสือหนึง
ตอ้งมีการดดัแปลงให้เข้ากบัธรรมชาติของสือ เพือให้เกิดความเหมาะสมต่อการถ่ายทอด M. 

Bakhtin นกัภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัสหบทไวว้า่  “เมือใดก็ตามทีคนเราพูด  สิง
ทีเราพูดจะมีความผูกพนักบัสิงทีถูกพูดในอดีต   และคาํพูดนนัๆ  ก็มีโอกาสทีจะถูกนาํมาพูดอีกใน
อนาคต  และถา้มีการนาํความคิด  ความเขา้ใจ   ความรู้สึก  และเคลือนยา้ยจากคาํพดูมาสู่เนือหา ก็จะ
บรรลุถึงความเขา้ใจในเรืองสหบทอยา่งแทจ้ริง  ซึงถือไดว้า่ สหบทเป็นรากฐานของวิธีการสนทนา
ทีคนใชสื้อสารต่อกนั” (Jeremy G. Butler, 1994  อา้งถึงในศศิวมิล  สันติราษฎร์ภกัดี, 2539: 13) 

แนวคิดสหบทตอ้งการชีใหเ้ห็นตวับททีเกิดขึนในทุกวนันี  ไม่มีตวับท (Text)  ใด 
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ทีถูกสร้างขึนมาอย่างใหม่เอียม   โดยไม่มีเนือหา   หรือรูปแบบซาํรอยเดิมกบัตวับททีเคยมีมาใน
อดีต  ดงันัน ตวับทใหม่ๆ จึงมกัจะผลิตซาํของเก่า หยิบยืมของเก่าหรือดดัแปลงของเก่าอยู่เสมอ
(กาญจนา  แกว้เทพ, 2547: 193)  ซึงอาจเกิดขึนโดยความตงัใจหรือไม่ไดต้งัใจก็ได ้เพราะฉะนนั
ลกัษณะของสหบทจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ  คือ 

1. สหบท (Intertextuality) แบบจิตสาํนึก (Consciously) เป็นการเชือมโยงเนือหา 
ทีเราสามารถเชือมโยงไปหาอีกเนือหาหนึงไดใ้นลกัษณะทีเนือหาทงัสองเป็นเรืองเดียวกนั   อาจเป็น
การโตต้อบ  โตแ้ยง้   การลอ้เลียน  หรือการเสียดสีเนือหาตน้แบบ 

2. สหบท (Intertextuality)  แบบจิตไร้สาํนึก (Unconsciously) เป็นการใชว้ตัถุดิบ 

ในสิงเดียวกนั เช่น  โครงเรือง   การดาํเนินเรือง  ลกัษณะตวัละครทีมีลกัษณะร่วมกนั เป็นตน้ โดยที
ผูป้ระพนัธ์ไม่ไดมี้ความตงัใจจะใหเ้หมือนกนั 

ขณะทีริฟฟาแตร์ แบ่งสหบทเป็น  2  ลกัษณะ  คือสหบทแบบตรงไปตรงมา  หรือ   
ชดัเจน (Explicit)  กบัสหบทแบบแอบแฝง  (Implicit)  สหบทแบบตรงไปตรงมาสามารถจะพบได้
ง่าย   เช่น  เป็นขอ้ความทียกมา   ส่วนสหบทแบบแอบแฝงจะเป็นการอา้งถึงทีไม่สามารถพิสูจน์ได้
ชดัเจนหรือแปลงรูปไปจากเดิม    
  เนืองจากสหบทเป็นเรืองราวของการถ่ายโยงองคป์ระกอบต่างๆ  ของตวับทแรก 
ไปยงัตวับททีสอง  โดยมีเส้นทางการเชือมโยง  หรือกลวิธีในการถ่ายโยง/ อา้งอิงระหวา่งตวับทนนั
หลายกลวิธี  ซึงมีมิติการวดัได้หลายแบบ  มิติแรกเป็นการวดัในเชิงปริมาณ  โดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งตวับทแรกกบัตวับทหลงัวา่มีการตดั  การเพิม  มีการลดไปมากนอ้ยเพียงใด   ในอีกมิติหนึง
อาจเป็นการวดัในเชิงคุณภาพ  เช่น  เส้นทางการเชือมโยงระหวา่งตวับทแรกกบัตวับทหลงั  อาจจะมี
รูปแบบใดรูปแบบหนึง 

 

มีการซ่อนเร้นวา่เป็นการเชือมโยงแบบครึงๆ กลางๆ 

มีการซ่อนเร้นเอาไวท้งัหมดจนแทบดูไม่รู้วา่มี “สายสัมพนัธ์กนั” 

ผูผ้ลิตกึงๆจะรู้ตวั หรือตงัใจวา่จะหยบิองคป์ระกอบจากตวับทแรกมาผลิตซาํ 
การหยบิของเก่ามาใชเ้ป็นไปอยา่งไม่ตงัใจ 

ผูผ้ลิตรู้ตวัวา่  ไดห้ยบิยมืของเก่ามาใช ้  แต่ตงัใจจะปิดบงั 

มีการนาํของเก่ามาดดัแปลงแกไ้ข  

มีการนาํมาตีความใหม่อยา่งตงัใจ 
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นพพร  ประชากุล (2543)   เรียกตวับทแรกวา่  “ตวับทตน้ทาง”  และตวับททีถูก 

สร้างต่อยอดมาจากตวับทแรกว่า   “ตวับทปลายทาง”   ทงัยงัไดเ้สนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างตวับทต้นทางและตวับทปลายทาง    ซึงอาจมีแบบแผนของสหบทในเชิงปริมาณและ
คุณภาพว่า  จากตวับทตน้ทางไปสู่ตวับทปลายทางนัน   มีอะไรทีหายไปบา้ง  มีอะไรทีเพิมเติม
ขึนมา  มีอะไรทีถูกดดัแปลงไป  เพราะอะไร  ทาํไม  และอยา่งไร  ดงันี 

1. การขยายความ (Extension)   หมายความวา่   ในตวับทปลายทางมีการเพิมเติม 

เนือหาอะไรซึงตวับทตน้ทางไม่มีบา้ง   มีเหตุผลอะไรของการเพิมเติม  และส่วนทีเพิมมาใหม่นีเขา้
มาเชือมโยงสัมพนัธ์กบัตวับททีมีแลว้อยา่งไร   หรือเพือทาํหนา้ทีอะไร   และการขยายความมีผลทาํ
ใหค้วามหมายทงัหมดเปลียนไปหรือไม่ 

2.  การตดัทอน  (Reduction)   หมายความวา่  ในตวับทปลายทางมีการตดัทอน 

เนือหาอะไรจากตวับทตน้ทางลงไปบา้ง   มีเหตุผลอะไรของการตดัทอน   และการตดัทอนนีส่งผล
ถึงเรืองความหมายของตวับทหรือไม่ 

3.  การดดัแปลง  (Modification)  หมายความวา่  ในตวับทปลายทางมีการดดัแปลง 

เนือหาอะไรจนทาํใหต้วับทตน้ทางมีรูปลกัษณ์ไม่เหมือนเดิม หรือแตกต่างไปจากเดิม 

  นอกจากนีเมือกล่าวถึงสหบท (Intertextuality)   การเขียนลอ้ (Parody)  หรือการ
ลอกเลียนแบบอารมณ์ขนั (Comics  imitation)  เป็นตวัอยา่งทีดีอยา่งหนึงในการอธิบายสหบท  หรือ
การเชือมโยงเนือหาแบบจิตสํานึกไดดี้  ดงัที A.A. Berger (1993) กล่าวว่า “งานเขียนลอ้  คือการ
ลอกเลียนตวับทอยา่งมีอารมณ์ขนั (A parody  is  humorous  imitation  of  a text)   สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท    คือ 

 

1. การเขียนลอ้เลียนเนือหา  (Parody of  text) 

2. การเขียนลอ้เลียนท่วงทาํนองการเขียนของผูป้ระพนัธ์   หรือศิลปิน (Parody of   

styles of  particular  authors or artists) 

3. การเขียนลอ้เลียนประเภทเนือหา  (Parody  of  genres) 

 

การเขียนลอ้เลียนจึงเป็นรูปแบบหนึงทีสาํคญัของการอา้งถึง (Allusion)  และการ 

จดัทาํ (Manipulation)  อยา่งมีสติ   หรือมีจิตสาํนึกในเนือหา   รูปแบบ   หรือลกัษณะการสร้างสรรค์
ในผลงานของแต่ละคน  การเขียนลอ้เลียน และถูกกล่าวถึงจะเป็นทียอมรับก็ต่อเมือผูรั้บสารเกิด
ความคุน้เคยวา่การลอ้เลียนทีถ่ายทอดออกมานนัมีความหมายวา่อะไร   จะทาํให้เกิดความเขา้ใจและ
ขบขนัได ้  ถึงแมจ้ะไม่มีความรู้ในเรืองทีถูกนาํมาเขียนลอ้เลียนก็ตาม   ในบางครังผูป้ระพนัธ์และ
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ศิลปินในแขนงต่างๆ สร้างสรรค์งานขึนมาดว้ยเนือหาทีผูรั้บสารรู้จกัคุน้เคย   ทาํให้สหบทมีความ
ชดัเจนและง่ายต่อการเขา้ใจสือทีถ่ายทอดออกมา    ทาํให้มีผลต่อความนิยมในการนาํมาดดัแปลง
แพร่หลาย   แต่ในบางครังสหบทก็ไม่เกิดความชัดเจน   เนืองจากผูป้ระพนัธ์ขาดทกัษะในการ
ถ่ายทอดโครงเรือง  แก่น   หรือประเด็นของเรือง  ลกัษณะตวัละครให้คงไวซึ้งเนือหาเดิมได ้(A.A. 

Berber, 1993  อา้งถึงในอุมาพร มะโรณีย,์ 2551: 14-15)  

สาํหรับลกัษณะสหบทในวรรณกรรมปัจจุบนั  กาญจนา  แกว้เทพ (2551)  กล่าววา่ 
ปรากฏการณ์สหบทในปัจจุบนัมีลกัษณะแฝงเร้น  กล่าวคือ   หากเปรียบเทียบปรากฏการณ์สหบท
ในยคุสมยัใหม่  (Modern )  ทีอาจเรียกวา่  “การปรับแปลง / ดดัแปลง” (Adaptation)  จะพบวา่ทงัใน
แง่ความตงัใจ  การรู้ตวั  ทงัในฝ่ายผูผ้ลิต  และผูรั้บสารมกัจะมีลกัษณะเปิดเผย   และองคป์ระกอบที
ถ่ายโอนก็มีสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่    เช่น   การปรับแปลงบทประพนัธ์นวนิยายเรือง “ทรายสีเพลิง” 

มาเป็นบทละครโทรทศัน์  จะรักษาองค์ประกอบของเดิมไวเ้กือบทงัหมด  แมแ้ต่ชือเรือง  ชือตวั
ละคร  บทสนทนา  และฉาก  แต่สําหรับปรากฏการณ์สหบทในยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodern)  จะ
เริมมีความแตกต่างทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ในแง่ความตงัใจ และการรู้ตวั  ของทงัฝ่ายผูส่้ง
สาร และผูรั้บสารจะเริมนอ้ยลง  และองคป์ระกอบของตวับทแรกทีถูกเลือกมาถ่ายโอนในตวับทที
สองก็อาจจะมีสัดส่วนเล็กน้อย หรือถูกนํามาปรุงแต่ง (Modify)  จนแทบดูไม่ออกว่านีเป็น
ปรากฏการณ์สหบท   

ความเป็นสหบทในยคุหลงัสมยัใหม่ยงัอาศยัมุมมองแบบหลงัโครงสร้างนิยม  
(Poststructuralism) ในการมองความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับทดว้ย  กล่าวคือ ตวับททงัหลายต่างถกัทอ
ความสัมพนัธ์ทีเชือมโยงต่อกนัในโครงข่ายของตวับท  ยุคสมยั   สังคม และอุดมการณ์ทีสัมพนัธ์
เกียวเนืองกนั     สหบทแบบหลงัสมยัใหม่จึงปฏิเสธการมองตวับทแยกจากบริบทอืน   ไม่วา่จะเป็น
ผูแ้ต่ง   หรือสังคมวฒันธรรม    แต่มองตัวบทเป็นปมหนึงในโครงข่ายขนาดใหญ่ของสังคม
วฒันธรรมและตวับททงัหลาย   ความหมายของตวับทจึงไม่ไดขึ้นอยูก่บัตวับทนนัเพียงเท่านนั   แต่
เกิดจากการเชือมโยงกบับริบทและตวับทอืน   ความหมายของตวับทจึงไม่เสถียร  แต่แปรเปลียนไป
ตามการตีความเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับทกบับริบทและตวับทอืน  ความเป็นสหบทจึง
แสดงให้เห็นการทีตวับทหนึงๆ ก่อเกิดจากการเชือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างตวับทและบริบท
ต่างๆ เขา้ด้วยกนั   โดยเปิดโอกาสให้มีการตีความและการสร้างความหมายไดอ้ย่างหลากหลาย
(Taylor and Winquist, 2001: 190 - 191  อา้งถึงในเสาวณิต  จุลวงศ,์ 2550: 46) 

ในเชิงวรรณคดี  องคป์ระกอบทีสาํคญัของวรรณคดีจึงไม่ไดอ้ยูที่ตวับทเท่านนั    
แต่อยูที่สหบทดว้ย    ริฟฟาแตร์ยาํวา่ สหบทไม่ใช่เรืองของการวิเคราะห์แหล่งกาํเนิด  หรืออิทธิพล   
หรือการลอกเลียนแบบ    การอ่านแบบสหบท คือ การรับรู้ความเหมือนทีเปรียบกนัไดข้องตวับท
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หนึงกบัอีกตวับทหนึง    ผูอ่้านทีมีความสามารถเชิงวรรณศิลป์จะสามารถตงัสมมุติฐานเชิงสหบท
ไดก้บัตวับททีเคยอ่านมาแลว้   ซึงสังสมให้เขามีความชาํนาญในการอ่าน   ผูอ่้านจึงมีระดบัต่างกนั  
เพราะมีขนบวรรณศิลป์และวฒันธรรมในระดบัทีแตกต่างกนั  

ดงันนัอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่  สหบทในวรรณคดีศึกษาเป็นมโนทศัน์ทีหนัเหจาก 

การเน้นอิทธิพลของผูส้ร้างงาน  สู่การให้ความสําคญัแก่ผูอ่้านมากขึน  ด้วยเหตุผลทีว่าไม่มีผูใ้ด
สามารถอา้งสิทธิการเป็นตน้กาํเนิดของตวับทไดอ้ยา่งแน่ชดั     เพราะฉะนนัความเกียวขอ้งระหวา่ง
ตวับททีปรากฏในงาน  จึงได้มาจากการสังสมวฒันธรรมทางความคิด  ความสําคญัของผูแ้ต่งใน
ฐานะปัจเจกบุคคลจึงลดอิทธิพลลงมาก   นอกจากนีสหบทยงัเป็นเรืองของการอา้งถึง (Quotation)  

การลกัลอบ (Plagiarism)   และการอา้งถึง  (Allusion)   มีลกัษณะของการเลียนแบบ (Imitation)  
การลอ้ (Parody)   การทาํซาํ (Repetition)    เปลียนแปลง (Alteration)   การตีความ (Interpretation) 

โดยตอ้งมีปัจจยัหลกัสาํคญัสองตวัเสมอ  ไดแ้ก่  ตวับท (Text)   และบริบท  (Context)   สิงทีปรากฏ
ในเนือหาใหม่  (Secondary  Text)   จึงมกัมีร่องรอยจากเนือหาดงัเดิม  (Primary  Text)  เสมอ  

แนวคิดสหบท  จึงเชือวา่วรรณกรรมไม่ไดมี้ความเป็นเอกเทศอีกต่อไป  หากแต่มี 

ความเชือมโยงกบัสิงทีมีมาก่อนหนา้อยา่งปฏิเสธไม่ได ้
ในการศึกษาเรือง “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง 

ปีพ.ศ.2545 - 2554”  ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดเรืองสหบทเพือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วา่เนือหาใน
วรรณกรรมเยาวชนไทยมีการเชือมโยงกบัเนือหาเดิมในวรรณคดี  หรือนิทานไทยอยา่งไร  มีจุดร่วม
จุดต่างกนัอยา่งไร  มีการหยบิยมืตวับทเดิมมาใช ้ โดยการอา้งถึง  ดดัแปลง  ขยายความ  ตีความใหม่
หรือนาํมาเขียนลอ้อยา่งไรบา้ง 

 

2.2.2  แนวคิดสกุลหลงัอาณานิคม 
ตรีศิลป์   บุญขจร (2549: 75)    กล่าววา่  ยคุหลงัอาณานิคม  หรือโพสตโ์คโลเนียล 

(Post Colonial)   เป็นคาํทีมีความหมายคลุมเครือในตวัเอง   เพราะอาจทาํให้เขา้ใจวา่เป็นการศึกษา
เฉพาะวรรณกรรมทีแต่งขึนในยุคหลงัอาณานิคมเท่านนั     หรือทาํให้เขา้ใจวา่ยุคอาณานิคมสินสุด
ลงแลว้   ทงัทีในความเป็นจริง  การวิจารณ์แนวโพสต์โคโลเนียลให้ความสําคญัแก่วรรณกรรมที
เขียนขึนก่อนยุคหลังอาณานิคมด้วย   ทงัวรรณกรรมทีแสดงวาทกรรมของเจ้าอาณานิคมและ
จกัรวรรดินิยมและวรรณกรรมทีเขียนเพือตอบโตว้าทกรรมดงักล่าว  รวมทงัวรรณกรรมทีเขียน
หลงัจากไดเ้อกราชแลว้    ทีมกัเนน้เรืองของการแสวงหาอตัลกัษณ์ของชนชาติและความพยายามที
จะหลุดพน้จากการครอบครองทางวฒันธรรมของเจา้อาณานิคม   
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แนวคิดสกุลหลงัอาณานิคม  ในฐานะทีเป็นการวจิารณ์แนวหนึง   จึงเป็นการ 

วจิารณ์ทีไม่เพียงแต่ใหค้วามสาํคญัแก่เรืองทางการเมืองและประวติัศาสตร์  ซึงเกียวขอ้งกบัเจา้อาณา
นิคม กบัประเทศอาณานิคมเท่านนั   แต่ยงัใหค้วามสําคญัเป็นพิเศษกบัการครอบงาํทางวฒันธรรมที
เป็นผลกระทบของการเขา้มาครอบครองของเจา้อาณานิคมตงัแต่เริมต้นจนถึงปัจจุบนั  รวมถึง
ผลกระทบทีมีต่อสังคมวฒันธรรม และอุดมการณ์ของประเทศอาณานิคมดว้ย 
  นักคิดสกุลหลังอาณานิคมส่วนหนึง  จึงได้พยายามเรียกร้องให้ชนชาติต่างๆ 
คน้หาอตัลกัษณ์  (Identity)  ของตนเอง   เพือสลดัอิทธิพลต่างชาติทีไดแ้ทรกซึมเขา้มา  ดงัเห็นได้
จากการกระตุน้ให้หวนคืนสู่  “รากเหงา้”  ทางวฒันธรรมทีมีอยู่แต่เดิมก่อนรับอิทธิพลตะวนัตก  
หรือการให้ความสําคญัแก่   “ภูมิปัญญา”  ทอ้งถินทีปลอดจากอิทธิพลนนั  (นพพร  ประชากุล, 
2549: 159)   และมีการเคลือนไหวทางความคิดและการแสดงออก  โดยอาศยักลยุทธ์ทีสําคญัคือ
ภาษา และวรรณกรรม  เพราะเป็นรูปแบบทีโดดเด่นทีสุดของความคิดสกุลหลงัอาณานิคม ทีจะใช้
เป็นวาทกรรมโตก้ลบั   เพือต่อต้านการกดขี  หรือการครอบงาํของประเทศตะวนัตก  เช่น  การ
หักลา้งในรูปแบบวรรณกรรมโตก้ลบัวรรณกรรมกระแสหลกั  ซึงเป็นการนาํวรรณกรรมเอกของ
ตะวนัตกมาเขียนใหม่  เป็นตน้   

ส่วนประเทศไทยนนั  แมจ้ะไม่ไดต้กเป็นเมืองขึนของชาติตะวนัตก ในช่วงเวลา 
ดงักล่าว   แต่ประเทศของเราก็ไม่อาจตา้นทานผลกระทบของปรากฏการณ์อาณานิคมได ้ ผลพวง
อนัเป็นรูปธรรมของอิทธิพลตะวนัตกทีพบเห็นในสังคมไทยทุกวนันี  จึงมีให้เห็นเป็นจาํนวนมาก  
ทงัระบบการบริหารราชการ   กฎหมาย   การคมนาคม   ระบบการศึกษา  ระบบการแพทย ์ อาคาร
บา้นเรือน  การแต่งกาย   วถีิการดาํเนินชีวติ   หรือแมก้ระทงัแนวการเขียนวรรณกรรม   
 

จากการศึกษาขอ้มูลเรืองแนวคิดสกุลหลงัอาณานิคม  ผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวความคิดใน 

การศึกษาเรือง   “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย ช่วงปี พ.ศ. 2545 -

2554”   เพราะแนวคิดดงักล่าว  อาจทาํให้ได้ขอ้สรุปว่าการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนทีอาศยั
พืนฐานจากวรรณคดีและนิทานไทยมานาํเสนอใหม่นี  มีลกัษณะของการยืนยนัคุณค่าเดิม   หรือ
โตต้อบคุณค่าเดิมหรือไม่  
 
3.  เอกสารและงานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการศึกษาค้นคว้า 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ครังนี  ไดแ้ก่  งานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัวรรณกรรม
เยาวชน   งานวจิยัทีศึกษาเกียวกบัการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมไทย   และงานวิจยั
ทีอาศยัแนวคิดหลงัสมยัใหม่มาใชใ้นการศึกษาวรรณกรรม  ดงันี 
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  3.1 เอกสารและงานวจัิยทีศึกษาเกยีวกบัวรรณกรรมเยาวชน  
        งานวจิยัของไทยทีเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชน  ผูว้ิจยัพบวา่มีงานวิจยั
ทีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนมาอยา่งต่อเนือง ตงัแต่ปี พ.ศ. 2520  เป็นตน้มา  จนถึงปี พ.ศ. 2555 โดยมี
แนวทางการศึกษาวรรณกรรมเยาวชน  จาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  คือ งานวจิยัทีมุ่งศึกษาดา้นเนือหาและ
ประเมินค่าหนงัสือ   งานวิจยัทีมุ่งศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม หรือค่านิยมทีพึงประสงค์ของเด็ก   
และงานวจิยัทีศึกษาในประเด็นอืนๆ  ดงันี 

 

      3.1.1 งานวจัิยทมุ่ีงศึกษาด้านเนือหาและประเมินค่าหนังสือ 
                   งานวจิยัทีมุ่งศึกษาวรรณกรรมเยาวชนดา้นเนือหาและประเมินค่าหนงัสือ มี
จาํนวน 15  เรือง  ซึงสามารถเรียงลาํดบัตาม ปี พ.ศ  ไดด้งันี 

 
กฤษณา  ผลชีวนิ (2520)  ศึกษาเรือง  “การวเิคราะห์เนือหาหนงัสือสําหรับเด็กอายุตงัแต่ 6 -

12 ปีทีพิมพใ์นประเทศไทยตงัแต่ ปี พ.ศ. 2515 - 2519” วิทยานิพนธ์เรืองนีมุ่งวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่าในด้านเนือหาและคุณภาพของหนงัสือ  ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเนือหา ช่วยเสริมสร้าง
พฒันาการดา้นสังคมและจิตใจเกียวกบัความรักในครอบครัว  ความกลา้หาญ  ความอดทน ช่วย
เสริมสร้างพฒันาการทางสติปัญญา  จินตนาการ  นอกจากนียงัมีเนือหาเกียวกบัความซือสัตยสุ์จริต  
การเคารพในสิทธิของผูอื้น  ความประหยดั  ความมีระเบียบวินยั   การอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  เป็นตน้  
ส่วนในดา้นภาพประกอบและการใชภ้าษาจดัอยูใ่นระดบัดี  และดา้นรูปเล่มอยูใ่นระดบัพอใช ้

 
สุนทรี  มีพร้อม (2522) ศึกษาเรือง “การวิเคราะห์หนงัสือสําหรับเด็กทีชนะการประกวดใน

งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติระหวา่งปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์
หนงัสือสาํหรับเด็กทีชนะการประกวดในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ จาํนวน 18 เล่ม  ผลการศึกษา
พบว่า  ในดา้นเนือหาและแนวคิด  มีแนวคิดทีสอนให้เยาวชนเชือฟังคาํสังสอน กตญั ูรู้คุณบิดา
มารดา  ครูอาจารย์   สอนเรืองความสามคัคี   ความซือสัตย ์  ความกล้าหาญ  และความอดทน  
รวมทังสอนให้มีความเมตตากรุณาเอือเฟือเผือแผ่ต่อกัน   และสอนให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

 

 นาํคา้ง  ระวิงทอง (2540) ศึกษาเรือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทบนัเทิง
คดีทีชนะการประกวดในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2530-2536” ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้ขียนสร้างโครงเรืองให้ตวัละครมีความคิดฝัน  เพือทาํตามสิงทีมุ่งหวงัไวม้ากทีสุด  ตวัละครมีทงั
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แบบสมจริง  แบบอุดมคติ  และแบบเหนือจริง   ดา้นฉากใชฉ้ากทีเด็กคุน้เคยมากทีสุด   การใชภ้าษา
ใช้ภาษาปาก  ภาษาถิน  คาํแสดงภาพ   แสดงอาการ  และคาํหยาบ ในดา้นการสะทอ้นภาพ พบว่า 
ดา้นครอบครัวกล่าวถึงการเลียงดูเด็กในครอบครัวยากจนมากทีสุด  ด้านจริยธรรมกล่าวถึงความ
เมตตากรุณามากทีสุด  ดา้นทศันะของเด็กต่อสิงต่างๆ พบวา่ เด็กมีทศันะต่อพ่อแม่  ต่อการดาํรงชีวิต  
และการต่อสู้เพือความสําเร็จ  ส่วนทศันะต่อสังคมมีทงัทีเด็กพอใจและไม่พอใจ ขึนอยู่กับการ
กระทาํของผูใ้หญ่และเหตุการณ์ทีเด็กประสบ 

 

จารุวรรณี  อาํพนัธ์ุ  (2543)  ศึกษาเรือง “ การวิเคราะห์วรรณกรรมเด็กวยัรุ่นประเภทบนัเทิง
คดีทีไดรั้บรางวลัในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2538 - 2542” ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขียน
วางโครงเรืองจากเหตุการณ์สังคมปัจจุบนั  นิยมเปิดเรืองดว้ยการบรรยายฉาก  พฤติกรรมตวัละคร  
และบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ  การดาํเนินเรืองมกัใช้ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสาเหตุภายนอก
เกียวกบัความยากจน   สภาพเศรษฐกิจ   สภาพสังคม  กลวธีิการเล่าเรือง   เล่าเรืองโดยให้ผูเ้ขียนเป็น
ผูรู้้แจง้เห็นจริง   ดาํเนินเรืองตามลาํดบัปฏิทินเป็นส่วนใหญ่  และนิยมปิดเรืองแบบสุขนาฏกรรม  
ตวัละครมีความสมจริง  สร้างฉากและบรรยากาศทงัในเมืองและชนบทอยา่งละเอียด  ใชบ้ทสนทนา
และภาษาทีเด็กเขา้ใจง่าย  พร้อมทงัสอดแทรกขอ้คิดทีเป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก 

 

 กฤษตยา   ณ หนองคาย (2544)  ศึกษาเรือง “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมสําหรับเด็ก
ก่อนวยัรุ่นทีไดรั้บรางวลั ตงัแต่ปี พ.ศ. 2522 - 2542” โดยมุ่งศึกษาในดา้นแนวคิด  และกลวิธีการ
ประพนัธ์  ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมสําหรับเด็กก่อนวยัรุ่นทงั 71 เรือง  มีแนวคิดทีสําคญั 5
แนวคิด คือ แนวคิดเรืองคุณธรรมจริยธรรม   แนวคิดเรืองความรักความผูกพนั  แนวคิดเรืองการ
อนุรักษธ์รรมชาติ  แนวคิดเรืองปัญหาเด็ก และแนวคิดอืนๆ ทีเตรียมความพร้อมให้เด็กกา้วไปสู่การ
เป็นผูใ้หญ่ทีสมบูรณ์  ดา้นกลวิธีการประพนัธ์มีกลวิธีการประพนัธ์ 5 กลวิธี  คือการสร้างโครงเรือง
ทีไม่ซับซ้อน  การสร้างตวัละครเอกเป็นเด็ก หรือเป็นพืชและสัตวต่์างๆ  การสร้างฉากเป็นฉาก
ชนบท  สร้างบทสนทนาทีสมจริงและใช้ภาษาทีเรียบง่าย  ชดัเจน นอกจากนียงัพบว่าแนวคิดและ
กลวธีิการประพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายในการแต่ง   สนองต่อความสนใจในการอ่านของ
เด็ก  แนวคิดสามารถนาํไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติ ชีวติ  และสังคม 

 
 ทิพวลัย ์ ขนัธมะ (2545)  ศึกษาเรือง “การวเิคราะห์หนงัสือบนัเทิงคดีสําหรับเด็กก่อนวยัรุ่น
ทีได้รับรางวลัในการประกวดหนงัสือในงานสัปดาห์หนังสือ  ตงัแต่ปี พ.ศ.2521 - 2544” ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นผูจ้ดัทาํ  มีผูแ้ต่งทงัหมด 45 คน  จดัพิมพโ์ดยสํานกัพิมพเ์อกชนเป็นส่วนใหญ่   
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มีเนือหาเกียวกบัครอบครัว และแนวคิดเกียวกบัความเมตตากรุณามากทีสุด  ตวัละครส่วนใหญ่เป็น
เด็กอาย ุ12-14 ปี มากทีสุด  ฉากเป็นฉากชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากทีสุด  ดา้นการนาํเสนอ
มีเอกภาพ  แนวเรืองสมจริง  นําเสนอเรืองเป็นเรืองเล่า  ด้านสํานวนภาษามีการใช้ค ําจาก
ภาษาต่างประเทศ  สุภาษิต  คาํพงัเพย  และภาษาถิน   
  

จนัทรา   ภู่เงิน (2549)  ศึกษาเรือง “การศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กของปรีดา  ปัญญา-

จนัทร์” โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาองคป์ระกอบวรรณกรรมสําหรับเด็กของปรีดา  ปัญญาจนัทร์ใน
ดา้นเนือเรือง  วิธีการนาํเสนอ  การใชภ้าษา  ภาพประกอบ และรูปเล่ม  ผลการศึกษาพบวา่ ในดา้น
เนือเรืองมี 5 ประเภท  ได้แก่  ประเภทส่งเสริมจินตนาการ  ส่งเสริมพฒันาการทางการเรียนรู้  
ส่งเสริมคุณธรรม   ส่งเสริมประชาธิปไตย  และส่งเสริมภูมิปัญญา   ด้านกลวิธีการนําเสนอใช้
วิธีการบรรยายมากทีสุด  นิยมดาํเนินเรืองตามลาํดบัปฏิทินและปิดเรืองแบบสุขนาฏกรรม   กลวิธี
ในการเล่าเรืองใชแ้บบผูแ้ต่งเป็นผูเ้ล่าเรือง ส่วนการสร้างตวัละครมี 2 ประเภท  คือตวัละครประเภท
มีชีวิต  และตวัละครประเภทไม่มีชีวิต  ดา้นการใช้ภาษามีการใช้คาํหลากหลาย เช่น คาํแสดงภาพ  
แสดงอาการ  แสดงความรู้สึก เป็นตน้ ดา้นภาพประกอบและรูปเล่ม ผูเ้ขียนใช้ภาพช่วยเสริมให้
วรรณกรรมน่าอ่านมากยิงขึน  ภาพมีหลายขนาดและเลือกเนือหาทีน่าสนใจมาเป็นภาพปก ด้าน
รูปเล่ม มีหลายขนาด  มีทงัทีเป็นปกแขง็และปกอ่อน   จาํนวนหนา้ในแต่ละเล่มมีความเหมาะสมกบั
เนือเรือง 

 

จุฑามาศ  สุขขาํจรูญ (2549)  ศึกษาเรือง  “การวิเคราะห์วรรณกรรมสําหรับเด็กของ ส. พุ่ม-

สุวรรณ” งานวิจยันีมุ่งศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณ จาํนวน 37 เรือง  ในดา้น
แนวคิดและกลวธีิการนาํเสนอ   ผลการศึกษาพบวา่  แนวคิดมีบทบาทในการส่งเสริมพฒันาการดา้น
ต่างๆ ของเด็ก  ไดแ้ก่   พฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ    พฒันาการดา้นสังคม    พฒันาการดา้น
สติปัญญา   และพฒันาการดา้นร่างกาย   ส่วนกลวธีิการเสนอแนวคิดพบวา่มี 4 วธีิ  คือ เสนอแนวคิด
ผา่นตวัละคร ซึงส่วนใหญ่เป็นตวัละครเด็กและสัตว ์ เป็นวิธีการทีผูเ้ขียนนิยมใชม้ากทีสุด  โดยให้
ตวัละครสนทนากนัแลว้ผูเ้ขียนสอดแทรกแนวคิดทีตอ้งการเสนอ  เสนอแนวคิดผา่นฉาก  ส่วนใหญ่
เป็นฉากชนบท ทาํให้ผูอ่้านตระหนกัในคุณค่าของธรรมชาติ     เสนอแนวคิดผ่านมุมมองผูเ้ขียน  
โดยผูเ้ขียนเสนอเรืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ จากนันผูเ้ขียนจึงสอดแทรกทศันะของตนแก่ผูอ่้าน  
และกลวิธีการเสนอเรืองแบบนิทานซ้อนนิทาน  พบว่า  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการเสนอแนวคิดโดยการเล่า
เรืองเพือใหเ้ด็กสนใจ  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน       
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นิธิมา  คุณะดิลก (2549)  ศึกษาเรือง “วรรณกรรมประเภทบนัเทิงคดีสําหรับเด็กก่อนวยัรุ่น
ทีไดรั้บรางวลัดีเด่นของคณะกรรมการการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ  พ.ศ. 2530 - 2544 : ลกัษณะเด่น
กบัมาตรฐานการตดัสิน” เพือศึกษาลกัษณะเด่นดา้นแนวคิด  วจันลีลา  และคุณค่ากบัมาตรฐานการ
ตดัสินวรรณกรรมสําหรับเด็ก  จากหนงัสือ 9 เรือง  ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมสําหรับเด็กมี
ลกัษณะเด่นดา้นแนวคิด 3 ประการ  คือ แนวคิดดา้นคุณธรรม  แนวคิดดา้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
และแนวคิดดา้นความเชือ วฒันธรรมและประเพณี   ลกัษณะเด่นดา้นวจันลีลา พบวา่ มีวิธีการตงัชือ
ตวัละครให้จาํง่าย  ใช้คาํทีแสดงจินตภาพชดัเจน  มีการซาํคาํทีช่วยยาํนาํหนกัความ  ใช้ภาพพจน์
อุปมา  และบุคลาธิษฐาน   นอกจากนีหนงัสือทงั 9 เรือง  ยงัมีคุณค่าทางสังคมและทางวรรณศิลป์ที
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาตดัสินวรรณกรรมสําหรับเด็ก  ชีให้เห็นว่าคณะกรรมการมี
มาตรฐานการตดัสินทีชดัเจน 

 

บุษยมาศ บุญกิตติ (2549)  ศึกษาเรือง “คาํประพนัธ์สําหรับเด็กก่อนวยัรุ่นรางวลัคณะ 
กรรมการการพฒันาหนงัสือแห่งชาติ :  ลกัษณะทางจริยธรรม   กลวิธีนาํเสนอ และการประเมินค่า”    

ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะทางจริยธรรมสอดคล้องกับลักษณะทางจริยธรรม 14 ประการที
นกัวิชาการดา้นจริยธรรมประมวลไว ้  โดยเฉพาะความกตญั ูกตเวทีพบมากทีสุด  กลวิธีในการ
นาํเสนอดา้นจริยธรรมนาํเสนอดว้ยนิทาน  สํานวน  สุภาษิต  บทกล่อมเด็ก  บทเล่นเด็ก  นิราศ  เคา้
เรืองจริง  ปริศนาคาํทาย  และสารคดี  สําหรับการประเมินค่าวรรณกรรม  พบวา่  ในดา้นสังคม 
วรรณกรรมสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว  การศึกษา  การปกครอง  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และค่านิยม  ในดา้นผูแ้ต่ง ใหข้อ้คิดในการดาํเนินชีวติอยา่งถูกตอ้ง และให้ความรู้แก่ผูอ่้าน  
ในดา้นผูอ่้าน วรรณกรรมทาํให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์เศร้า หดหู่  สร้างอารมณ์ขนั  และมีผลต่อความคิด
ของผูอ่้าน  ทาํใหไ้ดรั้บการปลูกฝังจริยธรรม  ไดข้อ้คิดในการดาํเนินชีวติ 

 

อภนัตรี   กนัเดช (2549)  ศึกษาเรือง  “การวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนทีไดรั้บรางวลัตงัแต่ 
พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2548”  มุ่งศึกษาในดา้นผูจ้ดัทาํ  เนือเรือง แนวคิด  ตวัละคร  ฉาก  การนาํเสนอ
เรือง  การดาํเนินเรือง และลกัษณะการเรียบเรียง จาํนวน 148 เรือง  ผลการศึกษาพบวา่   วรรณกรรม
เยาวชนทีไดรั้บรางวลั  ส่วนใหญ่จดัพิมพโ์ดยสํานกัพิมพเ์อกชน  มีเนือเรืองเกียวกบัวิถีชีวิต  และมี
แนวคิดเกียวกบัมิตรภาพมากทีสุด   ส่วนใหญ่มีตวัละครเอกเป็นมนุษย ์ อายุ 12-14 ปี  มีแนวเรือง
สมจริง   ใช้ฉากในประเทศไทย  โดยเฉพาะฉากภาคใตม้ากทีสุด  โครงเรืองเป็นเอกภาพ   ดาํเนิน
เรืองแบบเรืองเล่า  และใชสุ้ภาษิตคาํพงัเพยมากทีสุด 
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 นวลจนัทร์  ชาญวิวฒันา (2550)  ศึกษาเรือง “การศึกษาเนือหาและแนวคิดของวรรณกรรม
เยาวชนประเภทบนัเทิงคดี  พ.ศ. 2547”    โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเนือหา  และแนวคิดของ
วรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีในปี พ.ศ.2547  ผลการศึกษาพบวา่ในดา้นเนือหามี 5 ประเด็น   
คือ เนือหาเกียวกบัวิถีชีวิตทอ้งถิน   เนือหาเกียวกบัประเพณีวฒันธรรม   เนือหาเกียวกบัพฤติกรรม
ของเยาวชน   เนือหาเกียวกบัการผจญภยั และเนือหาเกียวกับสภาพสังคม  ส่วนด้านแนวคิด  มี
แนวคิดหลัก 4 ประเด็น   ได้แก่  แนวคิดด้านคุณธรรม   แนวคิดด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม  แนวคิดด้านอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม   และแนวคิดด้านสงครามและสันติภาพ   
แนวคิดทีพบมากทีสุดคือแนวคิดดา้นคุณธรรม 

 
 ลลิดา  ศุภธนสินเขษม  (2551)  ศึกษาเรือง  “การวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนทีไดรั้บรางวลั
แวน่แกว้  ปี พ.ศ. 2544 - 2547”  ในดา้นเนือหา   แนวคิด   วิเคราะห์กลวิธีการประพนัธ์   ทงัในดา้น
โครงเรือง  ตวัละคร  ฉาก   บทสนทนา  การใชภ้าษา  และวิเคราะห์คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมที
ปรากฏในวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนทีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้  จาํนวน 15 เรือง   
 ผลการศึกษาพบวา่  ดา้นเนือหาแนวคิด ผูเ้ขียนสะทอ้นแนวคิดเรืองมิตรภาพความรักความ
ผกูพนั     แนวคิดเรืองความเจริญทางเทคโนโลยีและทางวตัถุมิไดเ้ป็นความสุขทงัหมดของมนุษย ์  
แนวคิดเรืองครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น ทาํให้เด็กมีปัญหา   แนวคิดเรืองการอนุรักษ์
วฒันธรรมเพือใหชุ้มชนและสังคมเขม้แขง็    แนวคิดเรืองการคน้พบความดีงามทีอยูใ่นตนเอง  และ
แนวคิดเรืองการผจญภยั ช่วยเปิดโลกกวา้ง 

 ในดา้นกลวิธีการประพนัธ์พบว่า  ผูเ้ขียนวางโครงเรืองเขา้ใจง่าย  การดาํเนินเรืองนิยมใช้
กลวิธีการสร้างความขดัแยง้ทีเกิดจากสาเหตุภายนอก  ดาํเนินเรืองตามลาํดบัปฏิทิน  ส่วนใหญ่
ผูเ้ขียนเป็นผูเ้ล่าเรือง  และปิดเรืองแบบสุขนาฏกรรมทงัหมด  ดา้นตวัละคร ผูเ้ขียนสร้างตวัละคร
แบบสมจริงเพือเป็นแบบอย่างในการกระทาํแก่ผูอ่้าน  และตวัละครแบบเหนือจริงเพือให้เกิด
จินตนาการและเกิดความบนัเทิงแก่ผูอ่้าน    ดา้นฉาก  ผูเ้ขียนเนน้ฉากแบบโลกปัจจุบนั  เพราะผูอ่้าน
สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย  ดา้นบทสนทนา ผูเ้ขียนใช้ภาษาทีเขา้ใจง่ายเหมาะกบัวยัของผูอ่้าน 
ดา้นการใช้ภาษา  มีการใช้ภาษาปาก  ภาษาถิน  คาํแสดงภาพ  คาํแสดงอาการ  ทาํให้เรืองสมจริง
ยิงขึน ดา้นการใช้ภาพพจน์มีการใช้คาํอุปมา  อุปลกัษณ์  บุคลาธิษฐาน เพือให้ผูอ่้านเกิดอรรถรส 
คุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรมทีปรากฏในวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน  ไดแ้ก่  เรืองความเมตตากรุณา  
ความมีนาํใจ    ความอุตสาหะ   ความรับผิดชอบ    ความซือสัตย ์  ความเสียสละ   ความสามคัคี  
การประหยดั    ความกตญั ู  ความใฝ่รู้   ความขยนั  ความอดทน  และความพอเพียง  โดยเฉพาะ
เรืองความเมตตาเนน้มากทีสุด  
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 พรรณทิตา  ปานเอียม (2555) ศึกษาเรือง“การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ 
ปี พ.ศ. 2552 ประเภทนวนิยาย”  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชน 4 เรือง 
ไดแ้ก่  เรืองฃวดคนอยูห่นใด   บา้นต่างสายเลือด   การกลบัมาของดาวหางดวงทีเจ็ด  และหมีพิทกัษ์
ฝัน  ในดา้นเนือเรือง  แนวคิด  กลวธีิการประพนัธ์  และคุณค่า 
 ผลการศึกษาพบวา่  ในดา้นเนือเรืองผูแ้ต่งนาํเสนอเนือเรือง 2 ลกัษณะ  คือ เนือเรืองเกียวกบั
การผจญภยัในโลกสมมุติ  และเนือเรืองผจญภยัในโลกแห่งความเป็นจริง  มุ่งเสนอแนวคิดเกียวกบั
การมองชีวิต   แนวคิดเกียวกบัครอบครัว  และแนวคิดเรืองมิตรภาพ  มีกลวิธีการประพนัธ์ทงัใน
ดา้นตวัละคร   การเล่าเรือง  การนาํเสนอเรือง  และการใชภ้าษาทีมีศิลปะพอสมควร    สามารถสือ
ความหมายใหแ้ก่ผูอ่้านทีเป็นเยาวชนไดค้่อนขา้งดี  ส่วนในดา้นคุณค่าพบวา่มี 3 ดา้น  คือ คุณค่าดา้น
ความรู้  คุณค่าทางอารมณ์  และคุณค่าทางจริยธรรม 

 อาจกล่าวไดว้า่ การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนไทยในยคุแรก  ตงัแต่ปี พ. ศ. 2520  เป็นตน้มา  
มีกรอบการศึกษาทีเป็นแนวทางเดียวกนั   มีลกัษณะร่วมกนั  คือ มุ่งศึกษาวรรณกรรมเยาวชนในดา้น
เนือหา  และคุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกั   ซึงแสดงให้เห็นวา่กรอบความคิดในการมอง
วรรณกรรมเยาวชนไทยในช่วงแรกนนั  มองวา่ตวับทวรรณกรรมเยาวชนถูกสร้างขึนมาเพือรับใช้
สังคม  ในฐานะของเครืองมือในการอบรมสังสอน  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีดีงามแก่เยาวชนใน
แบบทีสังคมตอ้งการ   กรอบการศึกษางานวรรณกรรมเยาวชนไทยในช่วงแรก  จึงค่อนขา้งจาํกดั 
เนืองจากผูศึ้กษาจะมุ่งศึกษาในประเด็นทีคล้ายคลึงกนั  เพียงเปลียนตวับท  หรือกลุ่มขอ้มูลใหม่
เท่านนั 

 

       3.1.2  งานวิจัยทีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเฉพาะประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมพนืฐาน  หรือคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของเด็ก 

       งานวจิยัทีศึกษาวรรณกรรมเยาวชนในประเด็นดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมพืนฐาน 
หรือคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องเด็กทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน  มีจาํนวน 5 เรือง  ดงันี  

 

       วิจิตรา   สุภากร (2523)  ศึกษาเรือง  “การวิเคราะห์เนือหาหนงัสืออ่านสําหรับเด็กใน
ดา้นคุณธรรม ทีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยระหวา่งปี พ.ศ.  2520 - 2522”  โดยแบ่งหนงัสือเป็น 3 ประเภท
คือ   นิทานชาวบา้น 38  เล่ม  วรรณกรรมปัจจุบนั 40  เล่ม    และวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง  27  
เล่ม   ผลการวิจยัพบว่าคุณธรรมในด้านมารยาท  ความเมตตากรุณา  และหลักธรรมในการอยู่
ร่วมกนั  เป็นคุณธรรมทีปรากฏในหนงัสือ  3 ประเภทมากทีสุด   หนงัสือประเภทนิทานชาวบา้น 
และวรรณกรรมประเภทร้อยกรองมีคุณธรรมดา้นความเมตตากรุณาปรากฏมากทีสุด 
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       จินตนา  เกษรบวัขาว (2528)  ศึกษาเรือง “การวิเคราะห์คุณธรรมในหนงัสือสําหรับ
วยัรุ่น”  จาํนวน 38 เล่ม  พบวา่คุณธรรมหลกัของเรืองทีปรากฏในหนงัสือมากทีสุด ไดแ้ก่  การให ้  
รองลงมาคือความเมตตากรุณา  ความอดทน  การคบคนดีเป็นมิตรไม่คบคนชัว  และความ
ขยนัหมนัเพียร  ตามลาํดบั 

 

      วชัรินทร์  บรรณเกียรติ (2529)  ศึกษาเรือง “การศึกษามโนทศัน์ทางจริยธรรมใน
หนงัสืออ่านสําหรับเด็กทีชนะการประกวดในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ  พ.ศ 2515 - 2527” โดย
มีวตัถุประสงค์เพือศึกษามโนทศัน์ทางจริยธรรมในหนังสือดังกล่าว  จาํนวน 135 เล่ม  ซึงเป็น
หนงัสือสําหรับเด็ก 4  กลุ่ม  ในจาํนวนนีเป็นหนังสือสําหรับเด็กก่อนวยัรุ่น 53 เล่ม  ผลการศึกษา
พบวา่  มโนทศัน์ทางจริยธรรมทีปรากฏมากทีสุดในหนงัสือสําหรับเด็กก่อนวยัรุ่น  คือ เมตตากรุณา  
และมโนทศัน์ทางจริยธรรมทีไม่ปรากฏในหนงัสือสําหรับเด็กทงั 4 กลุ่มเลย  คือความประณีต
ละเอียดถีถว้น 

 

      จิราพร  จิรบุญดิลก (2531)  ศึกษาเรือง  “การวเิคราะห์คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องเด็ก
ในแผนพฒันาหนงัสือแห่งชาติ  จากหนงัสือสาํหรับเด็กทีชนะการประกวด” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ
ศึกษาคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องเด็กจากหนงัสืออ่านสาํหรับเด็กก่อนวยัรุ่น   ประเภทบนัเทิงคดีที
ชนะการประกวดในปี พ.ศ. 2521 - 2528  ของคณะกรรมการพฒันาหนงัสือในงานสัปดาห์หนงัสือ
แห่งชาติ  จาํนวน  28  เล่ม   ผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะทีพึงประสงคที์พบมากทีสุด  คือ  ความ
เมตตากรุณา  รองลงมาคือความเสียสละ   ความอุตสาหะ  ความซือสัตย ์  ความมีเหตุผล    การรักษา
ระเบียบวนิยั   ความกตญั ู  ความรับผดิชอบ   ความสามคัคี  และความประหยดั  ส่วนองคป์ระกอบ
ทีส่งผลต่อคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องตวัละคร คือองคป์ระกอบทางกายภาพ  ไดแ้ก่   การศึกษา  
และอายุ   องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม  ได้แก่  ฐานะทางครอบครัว  ผูเ้ลียงดู  การอบรม  
สภาพแวดลอ้มทีโรงเรียน และตวัแบบ  และองคป์ระกอบทางบุคลิกภาพ  ไดแ้ก่  ความกระตือรือร้น  
เจตคติต่อกฎหมาย  ความเป็นระเบียบ  และศีล 5 

 
      เลขา  ไพชาํนาญ (2533)   ศึกษาเรือง “การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมพืนฐานทีปรากฏใน

หนังสือบนัเทิงคดีสําหรับเด็กอายุ 11-14 ปี  ทีชนะการประกวดจากงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ
ระหวา่งพ.ศ. 2522 - 2531”   โดยมีวตัถุประสงคเ์พือวิเคราะห์ค่านิยมพืนฐานทีปรากฏในหนงัสือ
บนัเทิงคดีสาํหรับเด็ก อาย ุ11 - 14 ปี  จาํนวน 38  เรือง  ผลการศึกษาพบวา่ ค่านิยมพืนฐานทีปรากฏ
ในหนงัสือทุกเรือง  คือ  ด้านการพึงตนเอง  ขยนัหมนัเพียร  และมีความรับผิดชอบ  กบัด้านการ
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ปฏิบติัตามคุณธรรมทางศาสนา  ส่วนทีปรากฏในหนงัสือบางเรือง คือ  ดา้นการประหยดัและออม  
การมีระเบียบวนิยัและเคารพกฎหมาย   และดา้นความรักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ ปัจจยัทีมีส่วนในการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมพืนฐานของตวัละคร คือ ดา้นความคิดและประสบการณ์   การอบรม
สังสอน  การเห็นตามกนั  การศึกษาเล่าเรียน   การชกัชวนจากบุคคลอืน  และการเปลียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม     ส่วนกลวิธีการแต่ง พบวา่   ส่วนใหญ่มกัเล่าเรืองดว้ยการให้ตวัละครตวัใด
ตวัหนึงทีอยู่ในเหตุการณ์เป็นผูป้ลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมพืนฐาน  ในด้านการสร้างตวัละคร  
พบวา่ตวัละครทีมีลกัษณะสมจริงปรากฏมากทีสุด  ส่วนฉากทีปรากฏมากทีสุด คือ ฉากตามอุดมคติ 

เมือพิจารณางานวิจยัในกลุ่มนี  อาจกล่าวไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนไทยถูกมองวา่เป็นสือที
ผลิตขึนมา  โดยมีจุดประสงค์หลกั เพือเสริมสร้างบุคลิกลักษณะ  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  
หรือวฒันธรรมอนัดีงามตามทีสังคมปรารถนา   แนวทางการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนไทยในกลุ่มนี   
จึงพิจารณาวรรณกรรมเยาวชนไทย ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพียงประเด็นเดียวเท่านนั  โดยมิได้
ศึกษาคุณค่าดา้นอืนๆ     วิธีการศึกษาดงักล่าวนี  ทาํให้วรรณกรรมเยาวชนไทย มีลกัษณะคลา้ยกบั
วรรณกรรมคาํสอน  ทีเนน้สอนดา้นคุณธรรม  หรือจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนาเป็นสําคญั
ซึงมีผลต่อการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนของไทยเรือยมา   ทีนักเขียนจาํนวนมากมกัใช้กรอบ
ความคิดเรืองคุณธรรม  คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของเด็ก มาเป็นพืนความคิดในการสร้างงาน จน
กลายเป็นค่านิยมว่าวรรณกรรมเยาวชนทีดี  จะตอ้งมีเนือหาทีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทีดีงาม
ใหแ้ก่เยาวชน จึงจะไดรั้บการชืนชม ยอมรับจากสังคม 

 
              3.1.3  งานวจัิยทีศึกษาในประเด็นอนืๆ 
               จากการสํารวจขอ้มูลงานวิจยัตงัแต่ปี พ.ศ. 2520 – 2555 พบวา่  มีงานวิจยัทีศึกษา

วรรณกรรมเยาวชนในประเด็นทีแตกต่างไปจากงานวิจยัอืนๆ ใน 4 ประเด็น ได้แก่   ศึกษาใน
ประเด็นวฒันธรรมไทย  ในงานของสุดปรารถนา  กาญจนสิมาพนัธ์     ศึกษาวรรณกรรมเยาวชน
แนวอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ในงานของถวลัย ์  พึงเงิน    ศึกษาวจันลีลาในวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก  ในงานของพชัรีย ์ จาํปา   และศึกษาการเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรมเยาวชนต่างวฒันธรรม  
ในงานของหฤทยั รามสูต  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

 สุดปรารถนา  กาญจนสิมาพนัธ์  (2536)  ศึกษาเรือง  “การวิเคราะห์วฒันธรรมไทยใน
หนงัสือบนัเทิงคดีสําหรับเด็กอายุ  12 – 14  ปี   ทีชนะการประกวดในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ 
ระหว่าง พ.ศ. 2525 - 2533”  จาํนวน 35 เรือง    ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นวฒันธรรมไทยที
คณะกรรมการวฒันธรรมและสนเทศอาเซียนลงความเห็นวา่ควรมีในหนงัสือบนัเทิงคดีสําหรับเด็ก 
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5  หัวขอ้   ไดแ้ก่  ชีวิตในครอบครัว   อาชีพ   การเล่น   เทศกาล  พิธีการ  และวรรณกรรมพืนบา้น 

ปรากฏในหนงัสือบนัเทิงคดีสาํหรับเด็กดงันี  ดา้นอาชีพปรากฏอยูใ่นหนงัสือบนัเทิงคดีทงัหมด  35 
เรือง  ดา้นชีวิตครอบครัวปรากฏในหนงัสือบนัเทิงคดี  33 เรือง  ด้านการเล่นปรากฏในหนงัสือ
บนัเทิงคดี  20 เรือง  ดา้นเทศกาล  พิธีการ  ปรากฏในหนงัสือบนัเทิงคดี  17  เรือง  และวรรณกรรม
พนืบา้นปรากฏในหนงัสือนอ้ยทีสุดคือ 16  เรือง   

 

ถวลัย ์  พึงเงิน (2537)  ศึกษาเรือง “วรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีแนวอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม” โดยศึกษาจากวรรณกรรมจาํนวน 26  เรือง พบวา่ วรรณกรรม
สะทอ้นให้เห็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในด้านป่าไม ้ สัตวป่์า สัตวน์าํ   และ
อากาศถูกทาํลายเนืองจากการกระทาํของมนุษย ์     ในดา้นกลวิธีการประพนัธ์   ผูแ้ต่งสร้างโครง
เรืองไดน่้าสนใจ  ผกูปมปัญหาของเรืองให้เห็นวา่สิงแวดลอ้มถูกทาํลายเพราะการกระทาํของผูใ้หญ่    
ใช้ตวัละครเด็กเป็นผูค้อยสังเกตเหตุการณ์  และมีบทบาทเป็นผูแ้ก้ปัญหา  โดยปิดเรืองแบบมี
ความสุขคือตวัละครในเรืองสามารถแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 

 

 พชัรีย ์ จาํปา (2539)  ศึกษาเรือง  “วจันลีลาในวรรณกรรมสําหรับเด็ก”  โดยศึกษาหนงัสือ
สําหรับเด็กทีชนะการประกวดในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ  ตงัแต่ปี พ.ศ. 2522 – 2535  จาํนวน 
36 เล่ม  โดยแบ่งเป็น  3  ระดบั   คือระดบัวยัเริมหดัอ่าน  (3 - 5ปี)  ระดบัวยัประถมศึกษา  (6 - 11 ปี)   

และวยัก่อนวยัรุ่น (12 - 14 ปี)    โดยมีจุดประสงคเ์พือศึกษาวจันลีลาในวรรณกรรมสาํหรับเด็ก     
ผลการศึกษาพบว่า  วรรณกรรมสําหรับเด็กใช้คาํทีสือความหมายตรงตวั   ใช้คาํทีสือ

ความหมายด้านคุณธรรม สือความหมายในสิงทีดีมีคุณค่า และการใช้ภาพพจน์ทาํให้เด็กเกิด
จินตนาการ  
 

หฤทยั  รามสูต  (2542)   ศึกษาเรือง  “การเปรียบเทียบการเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรม
เยาวชนต่างวฒันธรรม”   ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเยาวชนของไทยประเภทแนวสมจริงมี
มากกวา่แนวจินตนาการ  ส่วนวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศมีจาํนวนวรรณกรรมทงั 2 ประเภท
ใกลเ้คียงกนั  การเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรมไทย ส่วนใหญ่เสนอเรืองทีเกิดในชนบท   
ตวัละครมีภูมิลาํเนาอยู่ในชนบท   เน้นการแสดงปัญหาทีเกิดจากปัจจยัภายนอก  เป็นรูปธรรม   
เสนอปัญหาซาํๆ อย่างตรงไปตรงมา   ในขณะทีวรรณกรรมเยาวชนต่างประเทศ  จะแสดงปัญหา
อย่างเป็นนามธรรมมากกว่า มีหลากหลายประเด็น   และวิธีการนาํเสนอมากกวา่   มีการเล่าเรืองที
เอือต่อการพฒันาตวัละครมากกวา่   นอกจากนี บรรณาธิการยงัอธิบายลกัษณะวรรณกรรมเยาวชน
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ไทยวา่ ตลาดวรรณกรรมเยาวชนไทยยงัแคบ  เนืองจากนกัเขียนยงัไม่เขา้ใจเยาวชน   มกัเสนอเรือง
โดยการสอนอยา่งตรงไปตรงมา เพราะเห็นวา่ถูกใจผูป้กครอง  บรรณารักษ ์ และงานเขียนลกัษณะนี
มีโอกาสไดรั้บรางวลัมากขึนดว้ย 

 

จากการรวบรวมงานวิจยัทีศึกษาเกียวกับวรรณกรรมเยาวชน  จะเห็นว่าภาพรวมของ
งานวิจยัวรรณกรรมเยาวชน  ส่วนใหญ่ผูศึ้กษาจะใช้วิธีวิเคราะห์เนือหาและประเมินค่าหนังสือ 
โดยเฉพาะอย่างยิงศึกษาหนังสือทีได้รับรางวลัจากหน่วยงานต่างๆ  หรือศึกษาในประเด็นด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นส่วนใหญ่     ซึงจากขอ้มูลดงักล่าวนี  ทาํให้เห็นภาพรวมของลกัษณะ
งานวรรณกรรมเยาวชนไทยไดว้่า  วรรณกรรมเยาวชนไทยนนั  ถูกสร้างขึนมาโดยมีกรอบทีสังคม
กาํหนดไว  ้ มีหน้าที  มีบทบาทตามทีสังคมคาดหวงัไว  ้ การสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนจึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบัวรรณกรรมคาํสอน   มีคติสอนใจ   สอดแทรกคุณธรรมพืนฐานให้แก่เยาวชน  เช่น   
ความสามคัคี   ความกตญั ู   ความมีเมตตากรุณา    ความขยนัหมนัเพียร   เป็นตน้     เพือปลูกฝัง
บุคลิกลกัษณะ   ค่านิยม   จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีงามตามทีสังคมปรารถนา    กรอบของ
วรรณกรรมเยาวชนเดิม  จึงเน้นสอนศีลธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนาเป็นสําคญั   ซึงจะต่างกบั
กลุ่มขอ้มูลทีใชศึ้กษาในงานวจิยัครังนี   ทีผูเ้ขียนมิไดส้ร้างวรรณกรรมเยาวชน  เพือเป็นเครืองมือใน
การพฒันาเยาวชน  อบรมสังสอน  หรือให้ค่านิยมอนัดีงามแก่เยาวชนเท่านัน   แต่ยงัมีบทบาท 
หน้าที  ทีมากขึนกว่าเดิม เช่น  มีการสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่   มีการ
วิพากษ์วิจารณ์สังคมร่วมสมยั     หรือมีการโตต้อบคุณค่าของเดิม และสร้างคุณค่าใหม่ เป็นต้น  
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  จึงเป็นวรรณกรรมเยาวชนแนวใหม่  ทีมีภาระหน้าที  มีบทบาททีลุ่มลึก
กวา่เดิม  สามารถอ่านและตีความไดห้ลายระดบั  ไม่ใช่วรรณกรรมสําหรับเยาวชนอ่านเท่านนั  แต่
เด็กโต หรือผูใ้หญ่ก็สามารถอ่านได ้ และยงัสามารถตีความไดห้ลายระดบัขึนอยู่กบัวยั  วุฒิภาวะ  
และประสบการณ์ชีวติของผูอ่้านแต่ละบุคคล 
 

3.2  เอกสารและงานวจัิยทีศึกษาเกยีวกบัการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมไทย 
จากการศึกษาขอ้มูลทีเกียวขอ้ง  พบวา่มีเอกสารและงานวจิยัทีศึกษาในประเด็นการสืบทอด

วรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย   จาํนวน 2 เรือง ไดแ้ก่  บทความเรืองการสืบทอด
วรรณคดีมรดกสู่วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัของไทย  ของรืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ   และรายงานการวิจยั
เรืองการสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทย  ช่วง
พ.ศ. 2546 - 2549  ของศิริลกัษณ์  บตัรประโคน    
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 รืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ (2549)  ศึกษาเรือง  “การสืบทอดวรรณคดีมรดกสู่วรรณกรรมเยาวชน
ร่วมสมยัของไทย”    ซึงบทความเรืองนี ทาํให้เห็นวา่วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัของไทยมีการนาํ
นิทานพืนบา้นและวรรณคดีมรดกมาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั 4 ลกัษณะ  คือ   นาํเรืองเดิม
มาขยายความใหม่ดว้ยจินตนาการของผูแ้ต่ง  เช่น  เรืองมจัฉานุผจญภยั  ของคีตกาล  นาํตวัละครทีมี
อยูเ่ดิมมาสร้างเรืองใหม่   เช่น  เรืองครุฑนอ้ย  ของคอยนุช   ลอ้เลียนขนบการแต่งของอนุภาคจาก
วรรณคดีโบราณ   เช่น   เรืองเจา้ชายไม่วเิศษ  ของปรีดา อคัรจนัทโชติ   และนาํวรรณคดีเรืองเดิมมา
สร้างใหม่เป็นหนงัสือภาพ   

 
ส่วน ศิริลกัษณ์  บตัรประโคน (2549)  ศึกษาเรือง  “การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทย  ช่วง พ.ศ. 2546 - 2549”  โดยมีประเด็นที
กล่าวถึงการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชน  ซึงสามารถสรุปว่า วรรณกรรม
เยาวชนไทยในช่วง พ.ศ. 2546 - 2549 มีการสืบทอดวรรณคดีวรรณกรรมไทยไวใ้นตวับท 5 ลกัษณะ   
ได้แก่   การนาํเนือเรืองในวรรณกรรมมาเล่าหรือขยายความใหม่ การสืบทอดด้านตวัละครตาม
ตน้ฉบบัเดิม   การสืบทอดคติทีปรากฏในวรรณคดีวรรณกรรมไทย  การสืบทอดขนบดา้นฉาก  และ
การสืบทอดวรรณกรรมพืนบา้นประเภทวรรณกรรมมุขปาฐะ  

 
 นอกจากนี  ยงัมีงานวิจัยทีศึกษาการสืบทอดวรรณคดี และนิทานในวรรณกรรมไทย
ประเภทอืนๆ  ดงันี 

 
วิรัชญ ์  วานิชวฒันากุล  (2548)  ศึกษาเรือง  “การสือสารความหมายในการ์ตูนไทยพนัธ์ุ

ใหม่”   โดยมุ่งศึกษาการประกอบสร้างความหมายในการ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่  แบ่งการศึกษาเป็น 2 
ส่วน  คือ  การวเิคราะห์เนือหาหรือตวับทของการ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่  จาํนวน 2 เรือง คือเรืองหนุแมน   
และไกรทอง  ของสํานกัพิมพบ์ูรพฒัน์    และการวิเคราะห์ผูรั้บสาร  โดยการสัมภาษณ์คน 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มเด็กนกัเรียนชายระดบัมธัยมปลายจาํนวน 8 คน  และกลุ่มครูอาจารยที์สอนวิชาภาษาไทย
จาํนวน 8 คน 

ผลการศึกษาในดา้นเนือหาหรือตวับท ซึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์โครงเรือง  แก่นของ
เรือง   ตวัละคร   เวลา  สถานที  เครืองแต่งกาย  วิธีการเดินทาง หรือยานพาหนะทีใช ้ และอาวุธที
ตวัละครใช ้  พบวา่  ในดา้นโครงเรือง  การ์ตูนเรืองหนุแมนดดัแปลงจากวรรณคดีเรืองรามเกียรติ 
โดยเปลียนโครงเรืองจาก Romantic - Fantasy  มาเป็น Action - Comedy - Fantasy  เรืองไกรทอง 
ไดเ้ปลียนโครงเรืองจาก Erotic - Fantasy    มาเป็น Action - Fantasy โดยตดัเรืองความรักและ
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กามารมณ์ออกไป    เพือให้เหมาะสมกบักลุ่มผูอ่้านทีเป็นเด็กและเยาวชน  ในดา้นแก่นของเรือง   

การ์ตูนเรืองหนุแมนยงัคงรักษาคติสอนใจเรือง  “ธรรมะย่อมชนะอธรรม”  และความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัสิงมีชีวติต่างเผา่พนัธ์ุไว ้  แต่ตดัเรืองความรักระหวา่งพระรามกบันางสีดาออกไป 
กลายเป็นเรืองการต่อสู้แยง่ชิงเพืออาํนาจและการปกป้องจกัรวาลแทน  ส่วนการ์ตูนเรืองไกรทองได้
ลดเรืองราว  “ความรัก  ความใคร่”  ของเนือเรืองเดิม  แต่เพิมเรืองการต่อสู้ใหม้ากขึน     

 ดา้นลกัษณะของตวัละคร  ในเรืองหนุแมน   ตวัละครเอกทงัพระราม  พระลกัษมณ์ และ
หนุมาน  ถูกวาดใหมี้รูปลกัษณ์แบบพระเอกการ์ตูนญีปุ่น   ส่วนเรืองไกรทอง พระเอกไดเ้ปลียนจาก
ผูช้าย “เจา้ชูม้ากรัก” มาเป็นผูช้าย “รักเดียวใจเดียว” เพือให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคมปัจจุบนั  
ส่วนนางเอกในการ์ตูนเรืองหนุแมนเปลียนจาก  “สีดา”  ในรามเกียรติ  มาเป็น “นางสุพรรณมจัฉา” 

แทน   การ์ตูนไกรทองก็เปลียนนางเอกจาก  “ตะเภาแกว้  ตะเภาทอง”  มาเป็น “วิมาลา”  และผูร้้าย
ในเรืองหนุแมน เปลียนจากทศกณัฐ์ทีเป็น  “ยกัษ”์  มี 10 หนา้ 20  มือ   มาเป็น “อสูร” ทีมีหนา้เดียว   
อีกทงัผูร้้ายอนัดบัหนึงในเรืองก็ไม่ใช่ทศกณัฐ์    แต่เป็นอินทรชิตผูเ้ป็นลูกของทศกณัฐ์   ในขณะที
การ์ตูนเรืองไกรทอง   ชาละวนัยงัเป็นผูร้้ายเหมือนเดิม   แต่มีการสร้างตัวละครผูร้้าย และตัว
ประกอบอืนๆ เพิมเขา้มา   

 ในดา้นเวลา  สถานที   วรรณคดีและนิทานพืนบา้นตน้ฉบบัเดิมจะไม่ระบุเวลาไว ้  แต่ใน
การ์ตูนเรืองหนุแมนมีการระบุเวลา   สถานทีชดัเจน  เพือดึงให้ผูอ่้านรู้สึกมีส่วนร่วม  สถานทีใน
การ์ตูนหนุแมนไดค้ง “ชือเรียก” ตามเนือเรืองเดิมไว ้  แต่ความหมายของสถานทีเปลียนแปลงไป  
เช่น  เขาไกรลาสกลายเป็นดาวไกรลาส   ส่วนเรืองไกรทอง มีการตดั “ถาํทอง” ของชาละวนัออกไป 
และเพิม “วงับูรพา”  เขา้มาแทน   ในดา้นเครืองแต่งกาย  เนน้สีสันและความแปลกตาตามแบบฉบบั
ของการ์ตูน ในตอนทา้ยของเรืองหนุแมนปรากฏเครืองแต่งกายตามแบบของคนยุคปัจจุบนั   ส่วน
เรืองไกรทอง ตวัละครทีเป็นมนุษยแ์ต่งกายแบบชาวบ้าน  ส่วนจระเขแ้ละตะโขง เมืออยู่ในร่าง
มนุษยจ์ะแต่งชุดเกราะแบบทหารโรมนั   ในดา้นยานพาหนะและอาวุธ     ในเรืองหนุแมนจะมี
ลกัษณะแบบนิยายวิทยาศาสตร์   หรือการ์ตูนแฟนตาซีมากขึน  ในขณะทีเรืองไกรทอง ตวัละครยงั
ใช้วิธีการเดินทางตามแบบนิทานพืนบา้นดงัเดิม   อาวุธในเรืองหนุแมนยงัใช้ชือเดิมของอาวุธไว ้   
แต่ความหมายเปลียน   ส่วนเรืองไกรทอง อาวุธทีใช้ค่อนขา้งเหมือนในนิทานพืนบา้น   แต่ก็เพิม
อาวธุใหม่เขา้มาหลายชนิด   เพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวเรืองแบบการ์ตูนแอคชนัทีเนน้ฉากการต่อสู้  

ในส่วนของการวเิคราะห์ผูรั้บสาร   ไดศึ้กษาการถอดรหสั และตีความหมายของผูรั้บสาร 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนชายระดบัมธัยมปลาย 8 คน   และกลุ่มครูภาษาไทยทีสนใจวรรณคดี 8 คน  
ผลการศึกษาพบวา่  ประเด็นทีเด็กนกัเรียนเห็นดว้ยกบัสารทีผูเ้ขียนการ์ตูนเขา้รหสัมากทีสุดคือ  คติ
สอนใจเรือง “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม” และการยึดถือค่านิยมแบบผวัเดียวเมียเดียว   ส่วนประเด็นที
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เด็กไม่เห็นดว้ยมากทีสุดคือ  การเปลียนจากความเชือในเรือง  โลกแห่งความศกัดิสิทธิและสิงเหนือ
ธรรมชาติ  มาเป็นความเชือในเรืองโลกวิทยาศาสตร์สมยัใหม่  ขณะทีกลุ่มครูภาษาไทย ประเด็นที
ครูภาษาไทยเห็นดว้ยกบัสารทีผูเ้ขียนการ์ตูนเขา้รหัสมาคือคติสอนใจ  “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” 
และการยึดถือค่านิยมแบบผวัเดียวเมียเดียว   ส่วนประเด็นทีกลุ่มครูภาษาไทยไม่เห็นดว้ยมากทีสุด
คือ  การเปลียนโครงเรืองเป็นแนวแอ็คชันแฟนตาซี   การนาํเรืองราวมาเชือมโยงกบัโลกปัจจุบนั 
และการเนน้ความเชือในโลกวทิยาศาสตร์สมยัใหม่  

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการถอดรหัสความหมายของผูอ่้านทงั 2 กลุ่มทีมีต่อ
การ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่พบวา่ปัจจยัทีสาํคญัทีสุดคือ  ตน้ทุนความรู้เดิมทางวรรณคดีและนิทานพืนบา้น 
และค่านิยม  หรือบรรทดัฐานทางสังคมในปัจจุบนั  ถา้ผูอ่้านมีพืนความรู้ทางวรรณคดีมากก็ยงิมีขอ้
โตแ้ยง้ต่อการ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่มากขึน  และไม่ไดร้อรับการป้อนขอ้มูลจากผูผ้ลิตเพียงฝ่ายเดียว  
 
 จีรณัทย ์  วิมุตติสุข (2550)   ศึกษาเรือง  “การใช้วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพืนบา้น
ในนวนิยายของแก้วเก้า”   วิทยานิพนธ์เรืองนีมุ่งศึกษานิยายของแก้วเก้าทีปรากฏอิทธิพลจาก
วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพืนบา้น  ตลอดจนกลวิธีทีแกว้เกา้ใช้ในการนาํวรรณคดีเหล่านนัมา
สร้างสรรค์นวนิยายรวมทงัสิน 13 เรือง ไดแ้ก่  แกว้ราหู  นางทิพย ์ มนตรา  หนุ่มทิพย ์ นาคราช  
เรือนมยรุา    อมตะ   เรือนนพเกา้   ดอกแกว้การะบุหนิง   ปลายเทียน   พิมมาลา   ทางเทวดา   และ 

เทวาวาด 

ผลการศึกษาพบว่า  แกว้เกา้ไม่ไดน้าํวรรณคดีไทยหรือวรรณกรรมพืนบา้นมาเล่าใหม่  แต่
นาํเคา้เรืองจากวรรณคดีมาสร้างโครงเรืองใหม่  เช่น เรือนนพเกา้  อาศยัเคา้จากเรืองกากีกลอนสุภาพ    
พิมมาลา อาศยัเคา้จากเรืองอิลราชคาํฉนัท ์  แกว้เกา้นาํเนือหาส่วนยอ่ยจากวรรณคดีมาสร้างบางช่วง
บางตอนของเนือเรือง  เช่นนาํเรืองมณีรัตนะจากไตรภูมิกถา   และตราพระราหูจากเรืองพระอภยัมณี
มาสร้างเป็นแกว้วิเศษในจินตนิยายเรืองแกว้ราหู     ดา้นตวัละคร   แกว้เกา้จาํลองภาพขุนแผนและ
เถรขวาดจากเสภาขุนช้างขุนแผนมาแสดงบทบาทในเรืองปลายเทียน     บางครังก็สร้างตวัละคร
ยอ้นยุคให้คล้ายตวัละครเรืองเดิม   เช่น   คุณหญิงผอบแก้วในเรือนนพเก้าคล้ายนางกากีในกากี
กลอนสุภาพ และทีน่าสนใจอีกวิธีหนึงคือสร้างตวัละครปัจจุบนัให้คลา้ยตวัละครจากเรืองเดิม เช่น 
สาแคน  คลา้ยกบัพระสังขใ์นบทละครเรืองสังขท์อง    และกาํกาดาํในชาดกลา้นนาไทยเรืองกาํกาดาํ  
และกลอนอ่านเรืองทา้วกาํกาดาํ  นอกจากนียงัสร้างฉากโดยมีพืนฐานจากวรรณคดีเพือเสริมความ
น่าเชือถือใหก้บัเนือเรืองและตวัละคร  เช่น ฉากประเทศคีรียา ในเรืองดอกแกว้การะบุหนิง สร้างขึน
โดยอาศยับทละครเรืองอิเหนาและดาหลงั เป็นตน้ 
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 จากการรวบรวมงานวิจยัดงัทีกล่าวมานี  จะเห็นวา่ในช่วงปี พ.ศ. 2548  เป็นตน้มา เริมมี
การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนไทยในลกัษณะทีต่างกบัของเดิม คือมีการมองวรรณกรรมเยาวชนใน
มุมมองใหม่   และมีการอาศยักรอบความคิดสมยัใหม่เขา้มาใช้ในการศึกษางาน   เช่น  งานของ
วรัิชญ ์ วานิชวฒันากุล  ศึกษาเรือง “การสือความหมายในการ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่” โดยพิจารณาตวับท
การ์ตูน 2  เรือง   คือเรืองหนุแมน  และไกรทอง  ซึงวรรณกรรมทงั 2 เรืองนี   รับเคา้มาจากวรรณคดี
เรืองรามเกียรติ  และเรืองไกรทอง  ตามลาํดบั  งานวิจยัเรืองนี  จึงไดใ้ช้กรอบความคิดใหม่  เรือง
การดดัแปลงสือจากตวับทตน้ทางไปยงัตวับทปลายทาง   อนัเป็นกรอบความคิดใหม่ ในการมองตวั
บทวรรณกรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน    หรืองานของรืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ   ศึกษาเรือง “การสืบทอด
วรรณคดีมรดกสู่วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั”    บทความวิจยัเรืองนี  ทาํให้เห็นว่าวรรณกรรม
เยาวชนไทย  มีการนาํนิทานพืนบา้นและวรรณคดีมรดกมาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั  โดย
การเลือกรับ  ดดัแปลง  ตีความใหม่   เพือใหร่้วมสมยั  เหมาะกบัวยัของผูอ่้านมากขึน   งานวิจยันีจึง
นบัเป็นจุดเริมตน้ทีน่าสนใจ  ในการมองตวับทวรรณกรรมเยาวชนไทยในมุมมองใหม่ๆ   ทีไม่ได้
ศึกษาเฉพาะคุณค่าดา้นเนือหา  หรือคุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรมเท่านนั  แต่มีการมองตวับทโดย
อาศยักรอบความคิดสมยัใหม่มาอธิบาย   งานวิจยัดงักล่าวจึงช่วยจุดประกายความคิด  และเป็น
แนวทางการศึกษาให้แก่ผูว้ิจยั  ในการมองตวับทวรรณกรรมเยาวชนไทยทงั 12 เรือง  ทีได้รับ
อิทธิพลมาจากวรรณคดีและนิทานไทย 

 
 3.3  เอกสารและงานวจัิยทีอาศัยแนวคิดหลงัสมัยใหม่ มาใช้ศึกษางานวรรณกรรม 
 เนืองจากการศึกษาในครังนี  เป็นการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนแนวใหม่  ทีไดรั้บอิทธิพลมา

จากวรรณกรรมยุคเก่า   ซึงมีประเด็นเรืองของการผลิตซํา  และการดดัแปลงสือเขา้มาเกียวขอ้ง   
ดังนันกรอบแนวคิดทีใช้ในการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนทัวไป    จึงไม่สามารถอธิบายงาน
วรรณกรรมเยาวชนชุดนีไดท้งัหมด    ผูว้ิจยัจึงตอ้งอาศยักรอบแนวคิดใหม่มาใชใ้นการศึกษาตวับท
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี โดยเฉพาะแนวคิดเรืองสหบท เพราะการศึกษางานวรรณกรรมเยาวชนไทย  
ยงัไม่มีการนําแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาตวับทวรรณกรรมเยาวชนไทยโดยตรง   ในขณะทีงาน
วรรณกรรมประเภทอืนๆ   พบวา่มีการนาํแนวคิดสมยัใหม่  อาทิ   แนวคิดสหบท  มาใชใ้นการศึกษา
วรรณกรรมบา้งแล้ว  นับตงัแต่ปี พ.ศ. 2550  เป็นตน้มา   การศึกษาดงักล่าวจึงเป็นขอ้มูลทีมี
ประโยชน์แก่ผูว้จิยั  และสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาครังนีได ้ดงันี  

 
 เสาวณิต จุลวงศ์ (2550) ศึกษาเรือง “ความซบัซ้อนของการเล่าเรือง: ลกัษณะหลงัสมยัใหม่

ในบนัเทิงคดีร่วมสมยัของไทย”  มีประเด็นการศึกษาเรืองการสร้างความเป็นสหบท  ซึงสามารถ
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สรุปไดว้่าการศึกษานวนิยายเรือง  ฟ้าทะลายโจร และเรืองสันเรืองยีสิบปีแห่งความหลงั  นาํเสนอ
ความเป็นสหบทในรูปแบบทีแตกต่างกนั  ความเป็นสหบทในเรือง ฟ้าทะลายโจรแสดงออกดว้ยการ
ลอกเลียนตดัต่อตวับทต่างๆ ประกอบกัน   สือถึงความสัมพนัธ์ทีเชือมโยงกันระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบนัทีมีสายโยงใยอย่างไม่ขาดสาย   ในขณะทีเรืองยีสิบปีแห่งความหลงั แสดงการประกอบ
สร้างของตวับทและก่อให้เกิดความหมายขึนจากตรรกะภายในของชุดสัญญะ   โดยไม่อา้งอิงกบั
ความเป็นจริงภายนอก   แต่อาศยัรหัสทางวฒันธรรมของโลกความจริงเป็นสือชีนาํการตีความของ
ผูอ่้าน 

 

อุมาพร  มะโรณีย์ (2551) ศึกษาเรือง “สัมพนัธบทของการเล่าเรืองในสือการ์ตูน ละคร
โทรทศัน์  และนวนิยาย” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะสัมพนัธบทของการเล่าเรือง
ในสือการ์ตูน  ละครโทรทศัน์ และนวนิยาย ทีออกอากาศและตีพิมพใ์นประเทศไทย เรืองดงัดวง
หฤทยั และเรือง Full House สะดุดรักทีพกัใจ  เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการเชือมโยงหรือ
ดัดแปลงเนือหาระหว่างสือการ์ตูน    ละครโทรทัศน์    และนวนิยาย     รวมทังเปรียบเทียบ
ลกัษณะสัมพนัธบท 2 รูปแบบ คือลกัษณะสัมพนัธบทการ์ตูนสู่ละครโทรทศัน์และนวนิยาย และ
ลกัษณะสัมพนัธบทนวนิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทศัน์  

ผลการวจิยัพบวา่ลกัษณะสัมพนัธบทในสือการ์ตูน   ละครโทรทศัน์   และนวนิยาย   มีการคง
เดิม    ขยายความ   ตดัทอน    และดดัแปลงรายละเอียดของเรืองตามองคป์ระกอบการเล่าเรือง   โดย
คงเดิมองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  โครงเรืองหลกั    แก่นเรืองหลกั    ความขดัแยง้   ลกัษณะเด่นของ
ตวัละคร   และลกัษณะฉากส่วนใหญ่     เปลียนแปลงรายละเอียดยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
โครงเรืองรอง   แก่นเรืองรอง  คู่แยง้  ลกัษณะเสริมของตวัละคร  รายละเอียดฉาก และมุมมองการ
เล่าเรือง  ปัจจยัทีมีผลต่อสัมพนัธบท   ได้แก่  ธรรมชาติของสือ  ปัจจยัด้านธุรกิจและการตลาด  
ปัจจยัการผลิต   และปัจจยัดา้นสังคม   ลกัษณะสัมพนัธบททงั 2 รูปแบบ  มีความแตกต่างกนั 
โดยสัมพนัธบทการ์ตูนสู่ละครโทรทศัน์และนวนิยายมีการเปลียนแปลงโดยเน้นการตดัทอนและ
ดดัแปลงองค์ประกอบการเล่าเรือง        ส่วนสัมพนัธบทนวนิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทศัน์      
เน้นการขยายความองค์ประกอบการเล่าเรือง    ทังนีลักษณะสัมพนัธบทในสือการ์ตูน ละคร
โทรทศัน์ และนวนิยาย พบวา่ผูผ้ลิตเนน้การคงเดิมเนือหาจากสือเก่า   

 
 ฉัตรชยั  สุขุม (2553)  ศึกษาเรือง “ลกัษณะสหบทในนวนิยายเรือง กรูกนัออกมา ของ
ปริทรรศ  หุตางกรู”  โดยมุ่งศึกษาลกัษณะความเป็นสหบทและวตัถุประสงคก์ารใชค้วามเป็นสหบท
 ผลการวจิยัพบวา่นวนิยายเรือง กรูกนัออกมา  ของปริทรรศ  หุตางกูร  มีการประกอบสร้าง
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ความเป็นสหบทใน 2 ลกัษณะ  คือหนึง การสร้างความเป็นสหบทจากการกล่าวถึงตวับทอืน   ไดแ้ก่  
ลกัษณะความเป็นสหบทจากตวับททีปรากฏในวรรณกรรม  ลกัษณะความเป็นสหบทจากตวับทที
ปรากฏในภาพยนตร์   ลักษณะความเป็นสหบทจากตัวบททีปรากฏในศิลปะ  ลักษณะความ
เป็นสหบทจากตวับททีปรากฏในเรืองเล่าทางประวติัศาสตร์   ลกัษณะความเป็นสหบทจากตวับทที
ปรากฏในคาํกล่าวของบุคคล   และลกัษณะความเป็นสหบทจากตวับททีปรากฏในเพลง  สอง คือ 
ลกัษณะการสร้างความเป็นสหบทจากชุดสัญญะทางวฒันธรรม  ไดแ้ก่   ชุดสัญญะทางวฒันธรรม
ประเภทเครืองแต่งกายและเครืองสําอาง  ชุดสัญญะทางวฒันธรรมประเภทอาหารและเครืองดืม  
ชุดสัญญะทางวัฒนธรรมประเภทสัตว์  ชุดสัญญะทางวัฒนธรรมประเภทเครืองมือสือสาร  
ชุดสัญญะทางวฒันธรรมประเภทสถาบนั  ชุดสัญญะทางวฒันธรรมประเภทพฤติกรรมทางสังคม
สมยัใหม่  และชุดสัญญะทางวฒันธรรมประเภทวตัถุโบราณ   ส่วนวตัถุประสงค์การใช้ความ
เป็นสหบทในนวนิยายเรืองกรูกนัออกมา  พบวา่  ปริทรรศใชค้วามเป็นสหบทเพือวตัถุประสงค์  2
ประการ  คือ  เพือสร้างอารมณ์ขนั  และเพือเสียดสี วพิากษว์จิารณ์สภาพสังคมในปัจจุบนั 
   
 ดวงมน  จิตร์จาํนง (2550: 49-63 ) เขียนบทความเรือง  “การศึกษาวรรณกรรมไทยในแง่ 

สหบท”    สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 

 บทความนีนาํเสนอการวิเคราะห์วรรณคดีไทยในแนวสหบท  โดยพิจารณาความขอ้งเกียว
สัมพันธ์ของวรรณกรรมทีเกิดก่อนกับวรรณกรรมทีสร้างสรรค์ขึนใหม่    การศึกษาตัวบท
วรรณกรรมทีมีมาก่อนหนา้ทาํให้เห็นความเชือมโยงของความคิด ซึงมีทงัความสอดคลอ้งและการ
โตแ้ยง้กนั  เช่น  ความคิดเรืองการดาํเนินชีวิตตามแบบอย่างพระโพธิสัตวใ์นมหาเวสสันดรชาดก  
ปรากฏในกวีนิพนธ์ลาํนาํภูกระดึง    หรือความคิดเรืองภยัของชีวิตในเชิงอภิปรัชญาในลิลิตพระลอ  
มาปรากฏในบทเพลงร่วมสมยัเรืองเรือมนุษย ์ และนวนิยายเรืองเจา้จนัทร์ผมหอม ทีตวัเอกในเรือง
ลิลิตพระลอตอ้งเผชิญชะตากรรมเป็นเหตุให้บทบาทของผีในตาํนาน  ซึงเป็นวรรณกรรมทีเกิดก่อน
เปลียนแปรไป 

 จากเอกสารและงานวจิยัทีอาศยัแนวคิดหลงัสมยัใหม่มาใชใ้นการศึกษาวรรณกรรมนนั  จะ
เห็นวา่ยงัเป็นการศึกษาทีค่อนขา้งใหม่ในวงการศึกษาของไทย    มีผูศึ้กษาในแนวทางนีไม่มากนกั 
โดยเฉพาะอย่างยิงการนํามาศึกษาวรรณกรรมเยาวชน   ยงัไม่มีงานวิจัยใดทีอาศยัแนวคิดหลัง
สมยัใหม่มาศึกษาอยา่งชดัเจน   
 

 ดงันนัการปริทศัน์วรรณกรรมเยาวชน   แนวคิดในการศึกษา  รวมไปถึงเอกสารงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการศึกษา   จึงเป็นประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบันี  เพราะช่วยให้
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ผูว้ิจยัมีแนวทางในการศึกษา   มีกรอบความคิด   อีกทงัยงัมีกลุ่มขอ้มูลงานวิจยัทีเป็นประโยชน์ 
สามารถต่อยอดความคิดในการศึกษาได ้  และยงัทาํให้เห็นวา่งานวรรณกรรมเยาวชนทีนาํมาศึกษา
ครังนี   เป็นวรรณกรรมเยาวชนแนวใหม่  จึงจาํเป็นตอ้งอาศยักรอบแนวคิดทงักรอบแนวคิดเก่า  
และกรอบแนวคิดใหม่มาใชใ้นการอธิบายวรรณกรรมเยาวชนชุดนี   
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บทท ี3 
การวเิคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนไทย ช่วง พ.ศ. 2545 - 2554 

 

 

วรรณกรรมเยาวชนเป็นวรรณกรรมทีเขียนขึนสําหรับเยาวชนโดยเฉพาะ  วรรณกรรม
ประเภทนีจึงมกัเป็นเรืองสันๆ  ทีมีโครงเรืองไม่ซบัซ้อน  แต่แฝงขอ้คิดทีสมวยัให้แก่เยาวชน   การ
เขียนงานวรรณกรรมเยาวชน   ผูเ้ขียนจึงตอ้งอาศยัศิลปะในการแต่งสูง  ตงัแต่การวางโครงเรือง  ซึง
เป็นการลาํดบัเรืองราวจากจุดเริมตน้จนจบเรือง   การสร้างตวัละคร  การสร้างฉาก   แก่นของเรือง  
การสร้างบทสนทนา   รวมทงัวธีิการนาํเสนอใหเ้หมาะสมกบัเรืองและวยัของผูอ่้าน  เพือให้เยาวชน
อ่านแล้วเกิดความประทบัใจ    การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนให้เขา้ใจอย่างถ่องแทน้ัน   จึงควร
พิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของวรรณกรรมโดยละเอียด  
  ในบทนีผูว้จิยัไดว้เิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2545– 2554 ตามองคป์ระกอบ
ของวรรณกรรม   เพือจะไดเ้ห็นลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงเวลาดงักล่าวไดช้ดัเจนขึน  
ซึงโดยทวัไปมีแนวทางการศึกษาองคป์ระกอบของวรรณกรรมทีสาํคญัอยู ่5 ประการ (สายทิพย ์  
นุกลูกิจ, 2537: 100)  คือ  

1. โครงเรือง (Plot) 

2. ตวัละคร (Characters) 

3. ฉาก (Setting)  และบรรยากาศ (Atmosphere) 

4. บทสนทนา (Dialogue) 

5. สารัตถะหรือแก่นเรือง (Theme) 

 

การศึกษาในครังนี  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาองค์ประกอบ 4 ด้าน  ซึงเกียวข้องกับการสืบทอด
วรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย   ไดแ้ก่   โครงเรือง    ตวัละคร   ฉาก บรรยากาศ  
และแก่นเรือง  ดงันี      

 

1. โครงเรือง  
โครงเรือง  คือการจดัลาํดบัเหตุการณ์ในการเดินเรืองอยา่งระมดัระวงั  เพือให้บรรลุผลตาม

ความตอ้งการของผูเ้ขียน(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 231)  โครงเรืองจึงเป็นเคา้โครงทีผูเ้ขียนกาํหนด
ไวก่้อนว่าจะแต่งเรืองไปในทาํนองใด  จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ่้านให้ติดตามเรือง
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อย่างตืนเตน้และกระหายใคร่รู้ไปไดต้ลอดทงัเรือง   ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นตอ้งอาศยักลวิธีการผูกเรือง  
การคลายปม   การหน่วงเรือง   ตลอดจนกลวธีิการเปิดเรือง   การดาํเนินเรือง  การสร้างความขดัแยง้
และการปิดเรืองทีดีของผูเ้ขียน (สายทิพย ์ นุกลูกิจ, 2537: 162)   

การศึกษาครังนี   ผูว้ิจยัศึกษาภาพรวมของวรรณกรรมเยาวชนทงั  12  เรือง  โดยมุ่งศึกษา
โครงเรืองใน  2  ประเด็น  คือลกัษณะโครงเรือง  และลกัษณะความขดัแยง้  ดงันี 

1.1  ลกัษณะโครงเรือง 
การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง   พบวา่วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  มีโครงเรือง 4  

ลกัษณะ ไดแ้ก่ โครงเรืองเกียวกบัการทาํความดี  โครงเรืองเกียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติ  โครงเรือง
เกียวกบัครอบครัว  และโครงเรืองเกียวกบัการคิดนอกกรอบ 

     1.1.1 โครงเรืองเกยีวกบัการทาํความดี        
โครงเรืองเกียวกบัการทาํความดี  หมายถึงวรรณกรรมเยาวชนทีมุ่งเสนอประเด็น 

เรืองการทาํความดี และผลของการทาํความดี  พบ  6  เรือง  ไดแ้ก่   เจ้าหนูขลุ่ยผิว   เด็กชายเทวดา    
ทศกณัฐ์ออนไลน์   กนิรี   ครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   และดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน 
วรรณกรรมเยาวชนทงั  6  เรืองนี  สามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 3 แบบเรือง   คือ แบบเรืองที 1  ตวัเอก
ผจญภยั เพือพิสูจน์ความดี    แบบเรืองที 2  ตวัเอกใชค้วามดีเอาชนะศตัรู   และแบบเรืองที 3  ตวัเอก
คบคนดี  จึงไดรั้บผลดีตอบแทน 

 1.1.1.1  แบบเรืองท ี1   ตัวเอกผจญภัย เพอืพสูิจน์ความดี    
 ตวัเอกผจญภยั  เพือพิสูจน์ความดี  หมายถึงวรรณกรรมเยาวชนทีมีการดาํเนินเรือง 

ให้ตวัเอกไดอ้อกเดินทางผจญภยั  ไดรั้บภารกิจทียากลาํบาก   หรือมีบททดสอบต่างๆ ระหวา่งการ
เดินทาง  เพือใหต้วัเอกไดแ้สดงความสามารถ และแสดงความดีใหเ้ป็นทีประจกัษ ์ พบ 3 เรือง ไดแ้ก่  
เรืองเจ้าหนูขลุ่ยผวิ   เด็กชายเทวดา  และดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน  ดงันี 

 
ตารางที 1  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้หนูขลุ่ยผวิ  เด็กชายเทวดา  และดินแดนมหศัจรรยใ์น 

    สวนหลงับา้น 

ลาํดบัเหตุการณ์ เจ้าหนูขลุ่ยผวิ เดก็ชายเทวดา  ดนิแดนมหศัจรรย์ฯ 
1. ตวัเอกออกจากบา้น 1. หน่อนอ้ยเดินทางออก

จากภูทะลุฟ้า  มุ่งหน้าสู่
เมืองมหึมานคร  เพือช่วย
พ่อและชาวภูทะลุฟ้า ที
ถูกจบัตวัไปใชแ้รงงานที 

เมืองมหึมานคร 

1. ทุติธรออกจากบา้นไป
ตามหาลิงทรงเลียงของ
พระอินทร์ ทีพลดัตกจาก
สวรรคไ์ปคืนใหพ้ระองค ์ 
เพือแลกกบัการขอพรให ้

พอ่และแม่หายป่วย 

1. หนูมาลี และเจา้เหมียว 
สัตว์เลียงคู่ใจ ออกจาก
บ้านไปเทียวเล่นทีสวน
หลงับา้น 
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ตารางที 1  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้หนูขลุ่ยผวิ    เด็กชายเทวดา    และดินแดนมหศัจรรยใ์น 

    สวนหลงับา้น  (ต่อ) 

ลาํดบัเหตุการณ์ เจ้าหนูขลุ่ยผวิ เดก็ชายเทวดา ดนิแดนมหัศจรรย์ฯ 
2. ผจญภยัในดินแดน
มหศัจรรย ์

2. หน่อนอ้ยเดินทางผา่น
เสน้ทางต่างๆ  ทีเตม็ไป
ดว้ยอุปสรรค   และความ 

ลีลบั  เช่น  ดงอึมครึม  ทีมี
ยกัษใ์หญ่เฝ้าอยู ่  เป็นตน้ 

 

2. ทุติธรหลงเขา้ไปในป่า
หิมพานต ์  ทาํใหต้อ้งนาํ
ลิงทรงเลียงไปคืนใหแ้ก่
พระอินทร์ดว้ยตนเอง 

2. หนูมาลี และเจา้เหมียว
เดินเล่นในสวนหลงับา้น 
จนหลงเขา้ไปในดินแดน
มหศัจรรย ์  ซึงอยูติ่ดกบั
สวนหลงับา้นของเธอ 

3. ตวัเอกทาํภารกิจทียาก 

ลาํบาก  ถูกทดสอบ หรือ
มีการเสนองานใหท้าํ 

3.  หน่อน้อยเดินทางถึง
จุดหมาย   พระราชาแห่ง
เมืองมหึมานคร   ตอ้งการ
นักดนตรีไปแข่งประชัน
กับนักดนตรีเมืองคีตบุรี  
หน่อน้อย   ผู ้เ ชียวชาญ
เพลงขลุ่ย  จึงขออาสาเป็น
ตวัแทนไปแข่งประชนั 

3. ระหวา่งทีเดินทางใน 

ป่าหิมพานต ์ พระอินทร์
ไดท้ดสอบความดีของ 

ทุติธรอยูเ่สมอ    เช่น
ชกัชวนใหม้าเป็นบุตร 

บุญธรรม  เพือทดสอบ
ความกตญั ูต่อพอ่และ
แม่   เป็นตน้ 
 

3. หนูมาลีและเจา้เหมียว
ไดพ้บราชินีผูป้กครอง
อาณาจกัร ราชินีเสนองาน
ใหห้นูมาลีทาํ  โดยการให้
หนูมาลีนาํกหุลาบหินไป
มอบใหแ้ก่ผูเ้ฒ่ากาลเวลา   
เพือช่วยดินแดนแห่งนีให้
รอดพน้จากอาํนาจมืดของ
ราหู   เมือทาํภารกิจสาํเร็จ  
จึงจะเดินทางกลบับา้นได ้

 
4. ถูกขดัขวางภารกิจ 4. แม่ทพัจกัรกาย  แห่ง

เมืองมหึมานคร พยายาม
ขดัขวาง  แต่เดิน เพือนคู่หู
ของหน่อนอ้ย  ช่วยต่อสู้
กบัแม่ทพัจกัรกาย  และ
สามารถเอาชนะไดส้าํเร็จ 

4. ยกัษเ์บญจาและ
ลูกสมุนทงัสี  นกัล่าเงิน
รางวลัจากสวรรค ์ 
ตอ้งการชิงตวัลิงทรงเลียง
ของพระอินทร์  เพือหวงั
เงินรางวลัจากพระอินทร์ 

 

4. ราหูตอ้งการทาํลาย
ดินแดนมหศัจรรย ์  
จึงขดัขวางไม่ใหห้นูมาลี
ทาํภารกิจไดส้าํเร็จ 

5. ตวัเอกทาํภารกิจได้
สาํเร็จ   มีผูว้เิศษ  หรือมี
คนช่วยเหลือ 

5. หน่อนอ้ยไดเ้ป็น
ตวัแทนนกัดนตรีแห่ง
เมืองมหึมานคร  และ
สามารถบรรเลงเพลงขลุ่ย
ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยใ์จ   
จนเอาชนะนกัดนตรีแห่ง
เมืองคีตบุรีไดส้าํเร็จ 

5. ทุติธรนาํลิงทรงเลียง 

ไปคืนใหแ้ก่พระอินทร์ได้
สําเร็จ  โดยมีปรเมศ  ซึง
เป็นเทวดาอารักษค์อยช่วย 

5. หนูมาลีทาํภารกิจได้
สาํเร็จ  เพราะมีความดี
เป็นเกราะป้องกนัภยั 
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ตารางที 1  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้หนูขลุ่ยผวิ  เด็กชายเทวดา  และดินแดนมหศัจรรยใ์น 

    สวนหลงับา้น (ต่อ) 

ลาํดบัเหตุการณ์ เจ้าหนูขลุ่ยผวิ เดก็ชายเทวดา   ดนิแดนมหัศจรรย์ฯ 
6. ตวัเอกไดรั้บรางวลั  
หรือสมหวงัในสิงที
ปรารถนา 

6. พระราชาแห่งเมือง
มหึมานครประทาน 

รางวลัใหแ้ก่หน่อนอ้ย 

ดว้ยการปล่อยตวัพอ่ และ
ชาวภูทะลุฟ้ากลบับา้น  
 

6. พระอินทร์ประทานพร
ใหทุ้ติธรสมหวงัเรืองพอ่
และแม่   เพือตอบแทน
ความดีของเขา 

6. ราชินีผูป้กครอง
อาณาจกัร ช่วยใหห้นู
มาลี   ไดก้ลบับา้นตาม
สญัญา 

7. ตวัเอกกลบับา้น 7. หน่อนอ้ย  พอ่  และ
ชาวภูทะลุฟ้า  เดินทาง
กลบับา้น  โดยมีเรือเหาะ 

ลาํใหญ่ของเมืองมหึมา-
นครไปส่งอยา่งสมเกียรติ 

 

7.ทุติธรกลบับา้นอยา่ง
ปลอดภยั 

7.หนูมาลีกลบับา้นอยา่ง
ปลอดภยั  

  

จากตารางเปรียบเทียบ   จะเห็นวา่วรรณกรรมเยาวชนทงั  3  เรือง  มีแบบเรือง 

เหมือนกนั  คือ  เริมตน้ดว้ยเหตุการณ์ทีตวัเอกออกจากบา้น  ผจญภยัในดินแดนมหศัจรรย ์  ตวัเอก
ไดรั้บภารกิจทียากลาํบาก  ถูกทดสอบ   หรือมีการเสนองานให้ทาํ    ถูกขดัขวางภารกิจ    ตวัเอกทาํ
ภารกิจไดส้าํเร็จ    มีผูว้เิศษ  หรือมีคนช่วยเหลือ   ตวัเอกไดรั้บรางวลั  หรือสมหวงัในสิงทีปรารถนา  
และจบเรืองด้วยการทีตวัเอกกลบับา้น    แบบเรืองดงักล่าวทาํให้เห็นว่า ตวัละครจะมีโอกาสได้
พิสูจน์ความดี  ความสามารถของตน  ก็ต่อเมือไดอ้อกเดินทางผจญภยันอกบา้น   การเดินทางจึง
เปรียบเสมือนเป็นการเรียนรู้โลกกวา้ง  ทีมีบททดสอบมากมายรออยู ่    และเมือใดก็ตามทีตวัละคร
ถูกทดสอบความดี   ผูเ้ขียนก็จะเนน้ยาํให้เห็นการทาํความดีของตวัละครในรูปแบบต่างๆ และผลที
ไดรั้บจากการทาํความดี     ตวัเอกในวรรณกรรมทงั 3 เรือง  จึงเป็นตวัแทนของเด็กดี  มีคุณธรรม  ที
ไดรั้บความสุขความสมหวงัในชีวติ  
  นอกจากนี  เมือพิจารณาโครงเรืองของวรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี  เป็นทีน่าสังเกต
วา่เรืองเด็กชายเทวดา    มีลกัษณะโครงเรืองคลา้ยกบันิทานไทยทวัไป  ทีตวัละครเอก  มกัมีเหตุให้
เดินทางเขา้ไปในป่าหิมพานต ์  ไดป้ระกอบวีรกรรมต่างๆ  หรือไดรั้บภารกิจทียากลาํบาก และมกัมี
ยกัษเ์ป็นศตัรูตวัฉกาจของเหล่าบรรดาเจา้ชาย    ซึงในเรืองเด็กชายเทวดา    ผูเ้ขียนก็ให้ตวัละครเอก
เขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต ์  ไดรั้บภารกิจทียากลาํบาก  และมียกัษเ์ป็นศตัรูตวัฉกาจเช่นกนั    จาก
แบบเรืองดงักล่าวนี    ทาํใหพ้อมองเห็นไดว้า่วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนน่าจะอาศยัแนวเรือง
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ของนิทานไทยมาใช้ในบริบทใหม่    ซึงผูว้ิจยัจะกล่าวถึงรายละเอียดประเด็นนีอีกครัง  ในบทที 4  

เรืองการสืบทอดโครงเรืองจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชน 

 
1.1.1.2  แบบเรืองท ี2  ตัวเอกใช้ความดีเอาชนะศัตรู   
ตวัเอกใชค้วามดีเอาชนะศตัรู    หมายถึง  วรรณกรรมเยาวชนทีดาํเนินเรืองให้ 

ตวัเอกขดัแยง้กบัตวัละครปฏิปักษ์ทีไร้คุณธรรม   และตวัเอกใช้ความดีเอาชนะใจฝ่ายตรงขา้มจน
ยอมกลบัใจได ้  พบ  2  เรือง   ไดแ้ก่   เรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   และครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์
ดงันี 
 

ตารางที 2   แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองทศกณัฐอ์อนไลน์  และครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์

ลาํดบัเหตุการณ์ ทศกณัฐ์ออนไลน์ ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ 
1.ตวัละครปฏิปักษมี์ปมฝังใจ 

กบัเหตุการณ์ในอดีต 
1. ผูอ้าํนวยการสมชาย โกรธแคน้ที 
ในอดีตเคยถูกเพือนๆ กลนัแกลง้ 

1. นาคีโกรธแคน้ทีในอดีตเคยถูก 
พวกครุฑจบักินเป็นอาหาร 

 
2. ตวัละครปฏิปักษห์าทางแกแ้คน้
ผูอื้น 

2. ผูอ้าํนวยการสมชายราํเรียน  จน 

มีวชิาความรู้  มีอาํนาจ  เขาจึงคิดคน้
ไวรัสหลุมดาํขึนมา  เพือใชแ้กแ้คน้
สงัคม 

2. นาคีไดขึ้นเป็นผูน้าํแห่งนาค 

ต่อจากบิดา  จึงรวบรวมทพันาค 

ขึนไปต่อสูก้บัพญาครุฑ  เพือแก้
แคน้ทีในอดีตเคยถูกครุฑทาํร้าย  
และหวงัจะเป็นใหญ่เหนือโลก 

ทงัสามดว้ย 
3. ตวัเอกต่อสูก้บัตวัละครปฏิปักษ ์
เพือยติุเหตุการณ์เลวร้าย 

3. ปาย  นกัข่าวตวันอ้ย  สืบหา 
ความจริง  จน รู้ว่าผู ้อ ํานวยการ
สมชาย  คือผูที้ปล่อยไวรัสหลุมดาํ  
ปายจึงขอท้า สู้กับผู ้อ ํานวยการ
สมชายทีเกมรามเกียรติออนไลน์  
 

3. พญาครุฑ และพรรคพวก  
ต่อสูก้บัทพันาค  เพือปกป้องป่า 
หิมพานต ์และโลกทงัสามไม่ให ้

ถูกนาคีทาํลาย 

4. ตวัเอกเอาชนะได ้ ดว้ยวธีิ
ประนีประนอม 

4. ปายคิดแผนการอยา่งชาญฉลาด  
จนสามารถเอาชนะได้สําเร็จ   แต่
เมือรู้ผลแพ้ชนะ   ปายก็ย ังแสดง
ความปรารถนาดีต่อฝ่ายตรงข้าม  
ดว้ยการไม่ทาํร้ายตวัละครทศกณัฐ์
ในเกมออนไลน์ เพราะไม่ตอ้งการ
ซาํเติมผูพ้า่ยแพอี้ก 

4. พญาครุฑเอาชนะนาคีไดอี้กครัง   
แต่ครังนี พญาครุฑแสดงความเป็น
มิตร ดว้ยการใหอ้ภยั  และไม่คิดฆ่า
ลา้งเผา่พนัธ์ุกนัเหมือนเช่นในอดีต 
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ตารางที 2   แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองทศกณัฐอ์อนไลน์   และครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต ์  

                  (ต่อ) 

ลาํดบัเหตุการณ์ ทศกณัฐ์ออนไลน์ ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ 
5. ตวัละครปฏิปักษก์ลบัใจ  5. หลงัจากทีปายแสดงความเมตตา

ปราณีต่อผูอื้น   ผูอ้าํนวยการสมชาย 
จึงคิดได้ว่าสังคมไม่ได้โหดร้าย
เสมอไป   จึงยอมกลบัตวัเป็นคนดี 
และใช้ความรู้ที มีทําประโยชน์
ใหแ้ก่สงัคมแทน 

 

 

5. หลงัจากทีพญาครุฑและนาคี 

ปรับความเขา้ใจกนั  ความสมัพนัธ์
ของทงัสองฝ่ายเริมดีขึน   นาคีจึง
ยอมสงบศึก และยกทพักลบับาดาล 

 

จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่วรรณกรรมเยาวชนทงั  2  เรืองนี   มีแบบเรืองที 
เหมือนกนั  คือเริมตน้ดว้ยการให้ขอ้มูลเกียวกบัตวัละครปฏิปักษว์า่  ตวัละครปฏิปักษมี์ปมฝังใจกบั
เหตุการณ์ในอดีตและหาทางแก้แค้นผูอื้น   ตวัเอกต่อสู้กบัตวัละครปฏิปักษ์  เพือยุติเหตุการณ์
เลวร้ายทีเกิดขึน   ตวัเอกเอาชนะได้ ด้วยวิธีการประนีประนอม  และจบเรืองด้วยการทีตวัละคร
ปฏิปักษก์ลบัใจ  แบบเรืองดงักล่าวทาํใหเ้ห็นวา่การต่อสู้กนัดว้ยกาํลงั  อาวุธ  หรือการทาํลายลา้งกนั 
ไม่ใช่ทางออกของปัญหา     ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้โดยการให้ตวัเอกไม่ใชค้วามรุนแรง  
แต่เลือกใชว้ธีิการประนีประนอมแกปั้ญหาแทน 

  นอกจากนี  เมือพิจารณาวรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี  พบวา่มีประเด็นทีน่าสนใจคือ
ผูเ้ขียนมีการรับคติความขดัแยง้  หรือเหตุการณ์ความขดัแยง้ของตวัละครจากวรรณคดีไทย มาเป็น
แนวการสร้างเรืองด้วย   กล่าวคือในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   ผูเ้ขียนให้ตวัละครต่อสู้กนัในเกม
รามเกียรติออนไลน์  ซึงเป็นการต่อสู้กนัระหว่างตวัละครฝ่ายทศกณัฐ์กบัตวัละครฝ่ายพระราม ทีมี
ประเด็นความขดัแยง้ตามทีปรากกฎในวรรณคดีเรืองรามเกยีรติมากล่าวถึง  แต่นาํไปสู่บทสรุปทีต่าง
กบัวรรณคดีตน้ฉบบั   ในขณะทีเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์      ผูเ้ขียนได้นําคติความ
ขดัแยง้ระหวา่งครุฑกบันาคในวรรณคดีโบราณ  ทีทงัสองฝ่ายมกัเป็นศตัรูกนัมาสร้างเรืองใหม่   แต่
นาํไปสู่บทสรุปใหม่ทีต่างกบัของเดิมเช่นกนั  คือมีการชีให้เห็นประเด็นเรืองการให้อภยั และการ
สร้างมิตรภาพระหวา่งกนัแทนทีจะเป็นศตัรูกนัเหมือนในอดีต    ซึงผูว้จิยัจะกล่าวถึงรายละเอียดของ
วรรณกรรมเยาวชนทงั  2  เรืองนีอีกครัง ในบทที 4 ประเด็นเรืองการสืบทอดโครงเรืองจากวรรณคดี
และนิทานไทยมาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนไทย 
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1.1.1.3  แบบเรืองท ี3  ตัวเอกคบคนดี  จึงได้รับผลดีตอบแทน  

ตวัเอกคบคนดี  จึงไดรั้บผลดีตอบแทน  หมายถึง วรรณกรรมเยาวชนทีดาํเนินเรือง 

ใหต้วัเอกไดพ้บกบัตวัละครอืน ทีมีคุณธรรม  มีจิตใจดีงาม  ทาํใหต้วัเอกไดรั้บความสุขความสมหวงั
ตามมา  พบ 1 เรือง  ไดแ้ก่ เรืองกนิรี   ดงันี 
 

ตารางที 3  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองกินรี 

ลาํดบัเหตุการณ์ กนิรี 
1. ตวัเอกพลดัหลงไปยงัดินแดนอืน 1. กินรีไม่เชือฟังคาํเตือนของผูใ้หญ่  แอบเขา้ไปเล่น

ในสวนตอ้งหา้ม จนถูกดูดมาทีโลกมนุษย ์

 
2. พบอุปสรรคต่างๆ 2. เมือกินรีอยูที่โลกมนุษย ์ ดว้ยรูปลกัษณ์ทีพิเศษกวา่

นกทวัไป  ทงัยงัมีนาํตาเป็นเพชร   ทาํใหกิ้นรีเป็นที
ตอ้งการของนายบญัชา ทีตอ้งการนาํตากินรีไปขาย 

 
3. ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูอื้น 3. กินรีหนีออกจากบา้นนายบญัชา  จนไดม้าพบกบั

หนูเลก็และครอบครัว   ทุกคนช่วยกนัดูแลปกป้อง
กินรีเป็นอยา่งดี 

 
4.  ตวัเอกกลบับา้น 4. กินรีหาทางกลบับา้นไดส้าํเร็จ  เพราะไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากหนูเลก็และครอบครัว 
 

 

จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่การลาํดบัเหตุการณ์ในวรรณกรรมเยาวชนเรือง 

กินรี จะเริมตน้ทีตวัเอกพลดัหลงไปยงัดินแดนอืน   พบอุปสรรคต่างๆ  ไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ผูอื้น  และจบเรืองดว้ยการทีตวัเอกกลบับา้น   แบบเรืองดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า  เมือใดก็ตามที
มนุษยต์อ้งเขา้ไปอยู่ในสภาพแวดลอ้มใหม่   หรือสถานทีใหม่ๆ  ย่อมตอ้งปรับตวั และพบเจอคน
หลายประเภท  ทงัคนดี  คนไม่ดี   แต่หากไดพ้บกบัคนดี  ก็ยอ่มจะไดรั้บผลดีตอบแทน  เหมือนเช่น
กินรีทีไดพ้บกบัหนูเล็กและครอบครัว  ทีไม่โลภอยากไดน้าํตาเพชร  พวกเขาจึงช่วยกินรี  โดยไม่
หวงัสิงตอบแทน 

นอกจากนี  ยงัมีประเด็นหนึงทีน่าสังเกต  คือ วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  กล่าวถึง 

เรืองราวของกินรี  ทีไม่เชือฟังคาํเตือนของพ่อและแม่  จนทาํให้พลดัหลงไปยงัดินแดนอืนเป็นเวลา
ยาวนาน กวา่จะหาทางกลบับา้นไดส้าํเร็จ  ซึงมีลกัษณะทีคลา้ยกบัในเรืองพระสุธน มโนห์รา  ทีนาง
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มโนห์ราไม่เชือฟังคาํเตือนของแม่  แอบหนีไปเล่นนาํ   จนถูกพรานบุญจบัตวัไปถวายพระสุธน  
หลงัจากนันก็มีเหตุให้พลดัพรากจากกนั  ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะได้พบกับความสุขอีกครัง
วรรณกรรมเยาวชนเรืองกนิรี   จึงทาํใหผู้อ่้านสามารถเชือมโยงไปถึงเหตุการณ์ของนางมโนห์รา ใน
เรืองพระสุธน มโนห์ราได ้  โดยเฉพาะเห็นความสัมพนัธ์ของตวัละครทงัสอง  ทีไม่เชือฟังคาํเตือน
ของพ่อและแม่   จนนาํไปสู่ปัญหาตามมา   ซึงผูว้ิจยัจะอธิบายรายละเอียดของวรรณกรรมเยาวชน
เรืองนีอีกครังในบทที 4  เรืองการสืบทอดโครงเรืองจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช้ใน
วรรณกรรมเยาวชน 

  
   1.1.2   โครงเรืองเกยีวกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติ    

โครงเรืองเกียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติ คือวรรณกรรมเยาวชนทีดาํเนินเรืองโดย 

ใหต้วัเอกเขา้ไปผจญภยัในป่า   แลว้ไดเ้ห็นปัญหาทีเกิดขึนในป่า   จึงพยายามช่วยเหลือ  และจบเรือง
ดว้ยการชีให้เห็นการพยายามรักษาป่าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม  พบ  2  เรือง  ไดแ้ก่  เรืองตะลุยแดน
หิมพานต์  และหิมพานต์นิรมิต  ดงันี 
 

ตารางที 4  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต ์  และหิมพานตนิ์รมิต 
ลาํดบัเหตุการณ์ ตะลุยแดนหมิพานต์ หิมพานต์นริมติ 

1. ตวัเอกช่วยเหลือสตัว ์ 1. นอ้ยหน่าและนอ้ยโหน่ง 
ช่วยเหลือสตัวหิ์มพานตที์ถูกนาย
พายพัจบัตวัมาทีโลกมนุษย ์

1. นา้แกว้  นา้สาวของนอ้ยหน่า 
นอ้ยโหน่ง   และครูธรรมรักษ ์ 
ช่วยเหลือสตัวหิ์มพานตที์ถูกนาย
พายพัจบัตวัมาทีโลกมนุษย ์

 

2. พบอุปสรรค  จนตอ้งหนีเขา้ 
ไปในป่า 

2. นอ้ยหน่า และนอ้ยโหน่งถูก 

ตามล่า   จนตอ้งหนีเอาตวัรอดเขา้
ไปในป่าหิมพานต ์

2.นา้แกว้  และครูธรรมรักษ ์ถูก 

ตามล่า  จนตอ้งหนีเอาตวัรอดเขา้ไป
ในป่าหิมพานต ์

 
3. ความลบัถูกเปิดเผย 3. นอ้ยหน่า และนอ้ยโหน่งรู้เรืองที

นายพายพัเขา้ไปหาผลประโยชนใ์น
ป่าหิมพานต ์     จึงพยายามช่วยให้
ป่าหิมพานตก์ลบัสู่สภาพเดิม 

3.นา้แกว้ และครูธรรมรักษ ์รู้เรืองที
โนเบ  เป็นผูใ้หก้าํเนิดป่าหิมพานต ์
และกาํลงัผนัตวัเองมาทาํหนา้ที
แทนธรรมชาติ  จึงพยายามยติุ
เหตุการณ์ดงักล่าว 
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ตารางที 4  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต ์ และหิมพานตนิ์รมิต  (ต่อ) 

ลาํดบัเหตุการณ์ ตะลุยแดนหมิพานต์ หิมพานต์นริมติ 
4. ถูกตวัละครปฏิปักษท์าํร้าย  4. นายพายพัและลูกนอ้งออกตามล่า

เด็กทงัสอง  เพราะไม่ตอ้งการให้
ใครรู้เรืองป่าหิมพานต ์ และสิงที
เกิดขึนในป่าแห่งนี   
 

4. โนเบหวงแหนป่าหิมพานตที์ตน
สร้างขึนมา  จึงโกรธแคน้มนุษย ์

ทุกคนทีรุกลาํเขา้ไป 

 

5. ตวัเอกเอาชนะตวัละครปฏิปักษ์
ไดส้าํเร็จ   โดยมีผูว้เิศษ  หรือมีคน
ช่วยเหลือ 

5. น้อยหน่า  น้อยโหน่ง   หนีรอด
จากอันตรายต่ างๆ  มาได้   ด้วย
ปัญญา  และความช่วยเหลือจาก
เพือนสตัวหิ์มพานต ์

5. นา้แกว้  และครูธรรมรักษ ์ 
หนีรอดจากอนัตรายต่างๆ มาได ้ 
ดว้ยปัญญา  และความช่วยเหลือจาก
ลูกสาวของโนเบ   และเพือนสตัว์
หิมพานต ์

 
6. ตวัเอกกลบับา้น 6. ทางเชือมมิติระหวา่งโลกมนุษย์

กบัโลกหิมพานต ์ ถูกเปิดอีกครัง  
นอ้ยหน่า และนอ้ยโหน่งกลบับา้น
อยา่งปลอดภยั 

 

6. ทางเชือมมิติระหวา่งโลกมนุษย์
และโลกหิมพานต ์ถูกเปิดอีกครัง   
นา้แกว้และครูธรรมรักษก์ลบับา้น
อยา่งปลอดภยั 

7. ความลบัถูกเปิดเผย 

ตอ่สาธารณชน 
7. ป่าหิมพานตถู์กเปิดเผยต่อ 

สาธารณชน   เจา้หนา้ทีรัฐจึงได ้

เขา้มาช่วยเหลือ ส่งสตัวหิ์มพานต์
ทงัหมดกลบับา้น และหา้มมิให้
เปิดทางเชือมต่อระหวา่งสองมิติ
โดยพลการ 

 7. ป่าหิมพานตถู์กเปิดเผยต่อ 

สาธารณชน    เจา้หนา้ทีรัฐจึงได ้

เขา้มาช่วยเหลือ  ส่งสตัวหิ์มพานต์
ทงัหมดกลบับา้น และหา้มมิให้
เปิดทางเชือมต่อระหวา่งสองมิติ
โดยพลการ 

 

 

 

  จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวา่วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรือง  เป็นภาคต่อกนั ทีมี
แบบเรืองเหมือนกนัคือ  เริมตน้ดว้ยเหตุการณ์ทีตวัเอกช่วยเหลือสัตว ์   แลว้พบกบัอุปสรรค  จนตอ้ง
หนีเข้าไปในป่า     ความลบัถูกเปิดเผย    ถูกตวัละครปฏิปักษ์ทาํร้าย    ตวัเอกเอาชนะตวัละคร
ปฏิปักษไ์ด ้  โดยมีผูว้ิเศษ หรือมีคนช่วยเหลือ  ตวัเอกกลบับา้น  และจบเรืองดว้ยการทีความลบัถูก
เปิดเผยอีกครัง  จากแบบเรืองดงักล่าว  ยงัแสดงให้เห็นวา่ มนุษยเ์ป็นตวัการสําคญัในการทาํลายป่า 
และป่าควรไดรั้บการดูแลคุม้ครองอยา่งจริงจงั 
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  วรรณกรรมเยาวชนทงั  2 เรืองนี  ยงัทาํให้ผูอ่้านเชือมโยงความคิดไปถึงวรรณคดี
และนิทานไทยไดด้ว้ย  เพราะตวัละครเอกมกัมีเหตุให้เขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต ์   วรรณกรรม
เยาวชนทงั  2  เรืองนี ก็มีลกัษณะเช่นนนั  แต่เป็นเรืองราวของตวัละครร่วมสมยั  ทีเดินทางเขา้ไป
ผจญภยัในป่าหิมพานตแ์ทน   
 

1.1. 3  โครงเรืองเกียวกบัครอบครัว    
โครงเรืองเกียวกบัครอบครัว  หมายถึง  วรรณกรรมเยาวชนทีเสนอประเด็นเรือง 

การแสวงหาความรักในครอบครัว  และจบเรืองดว้ยการทีตวัเอกไดรั้บความรัก  พบ  2  เรือง   ไดแ้ก่   
เรืองมัจฉานุผจญภัย  และเจ้าชายไม่พูด    

 

ตารางที 5  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองมจัฉานุผจญภยั  และเจา้ชายไม่พดู  

ลาํดบัเหตุการณ์ มจัฉานุผจญภัย เจ้าชายไม่พูด 
1. ตวัเอกมีปมเรืองครอบครัว 1. มจัฉานุไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่และแม่  

ทาํใหโ้หยหาความรัก  และดว้ย
ความทีไม่มีพอ่และแม่คอยอบรบ 

สงัสอน ทาํใหเ้ติบโตเป็นเด็กเกเร  

1. เจา้ชาย ไม่ไดรั้บความรักจากพอ่
และแม่อยา่งเตม็ที   ทาํใหเ้จา้ชาย
กลายเป็นเด็กไม่พดู   
 

2. ออกจากเมือง ผจญภยัในป่า   
 

2. พระไวยวกิ พีชายบุญธรรม
ตอ้งการขดัเกลานิสยัของมจัฉานุ  
จึงวางแผนใหม้จัฉานุเดินทางไป 

หาแม่สุพรรณมจัฉาทีป่าหิมพานต ์

 แลว้ปลอมตวัเป็นพระฤๅษีขนัติ
คอยอบรมสงัสอนมจัฉานุ 

2. แม่มดเดินทางเขา้มาในเมือง บอก
วธีิรักษาเจา้ชายใหห้ายเป็นปกติ  แต่
เจ้าชาย  พระราชา  และพระราชินี 
ตอ้งเดินทางออกจากเมืองเขา้ไปใน  
ป่าลึกดว้ยกนั  เพือตามหาหวัใจ
ราชสีห์มารักษาเจา้ชาย  

3. พบอุปสรรค  
และบททดสอบต่างๆ 

3. พระนารทฤๅษีไม่ยอมใหม้จัฉานุ
พบกบัแม่สุพรรณมจัฉา  จนกวา่จะ
ปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี  และผา่นบท
ทดสอบต่างๆ เสียก่อน 

3. ระหวา่งการเดินทางพระราชา 
พระราชินี และเจา้ชายผา่นอุปสรรค
ต่างๆ ดว้ยกนั  จนทาํใหเ้ขา้ใจกนั
มากขึน 

 
4. ตวัเอกผา่นบททดสอบ และ
ไดรั้บความรักจากคนใน
ครอบครัว 

4. มจัฉานุผา่นบททดสอบ จนได้
พบกบัแม่สุพรรณมจัฉา และรู้วา่ 
แม่ และพระไวยวกิรักตนมาก   

4. ทงัสามพระองครู้์วา่หวัใจราชสีห์
ทีแม่มดใหอ้อกตามหานนั  แทจ้ริง
แลว้ก็คือความรัก ความอบอุ่นจาก
คนในครอบครัว  
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ตารางที 5  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองมจัฉานุผจญภยั  และเจา้ชายไม่พดู (ต่อ) 

ลาํดบัเหตุการณ์ มจัฉานุผจญภัย เจ้าชายไม่พูด 
5. ตวัเอกเป็นคนใหม่ 5. มจัฉานุยอมปรับปรุงตวัเป็นเดก็ดี  

เพือใหแ้ม่และพระไวยวกิภูมิใจ 

 

5. เจา้ชายไดรั้บความรักจากพอ่ 
และแม่  อาการป่วยก็หายเป็นปกติ 

 
6. ตวัเอกกลบับา้น 6. มจัฉานุ กลบัเมืองบาดาล พร้อม

กบัพระไวยวกิอยา่งมีความสุข 

 

6. พระราชา พระราชินี และเจา้ชาย
เดินทางกลบัเมืองอยา่งมีความสุข  
 

 

จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่วรรณกรรมเยาวชนทงั  2  เรือง  มีแบบเรืองที 
เหมือนกนัคือ  เริมตน้โดยการใหข้อ้มูลวา่ตวัเอกมีปมเรืองครอบครัว    ตวัเอกออกจากเมือง  ผจญภยั
ในป่า  ไดพ้บอุปสรรค และบททดสอบต่างๆ   ตวัเอกผา่นบททดสอบ และไดรั้บความรักจากคนใน
ครอบครัว    ตวัเอกเป็นคนใหม่    และจบเรืองดว้ยการทีตวัเอกกลบับา้นอยา่งมีความสุข  จากแบบ
เรืองดงักล่าว   จะเห็นวา่เด็กทีไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่และแม่เหมือนกบัตวัละครมจัฉานุ   และเด็กทีไม่ไดรั้บ
ความรักจากพ่อและแม่อยา่งเต็มทีเหมือนกบัตวัละครเจา้ชาย  ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม และอารมณ์
ของเด็ก   แต่เมือพวกเขาไดรั้บความรัก ความอบอุ่นจากพ่อและแม่  เด็กกลุ่มนีก็จะเปลียนแปลง
ตวัเองไปในทางทีดี และใชชี้วติอยา่งมีความสุข 
  วรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี   ยงัทาํให้เห็นประเด็นหนึงทีน่าสนใจ  คือมีเรืองราวที
ตวัละครเอกเขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต ์  พบอุปสรรค  และบททดสอบต่างๆ ระหวา่งการเดินทาง   
คลา้ยกบัแนวเรืองในนิทานไทย    ทีมกัสร้างเรืองให้ตวัละครเอก  มีเหตุให้ตอ้งเขา้ไปผจญภยัในป่า
หิมพานต ์และเมือผา่นบททดสอบต่าง  ก็มกัเป็นเครืองแสดงความเก่งกลา้สามารถของตวัละครเอก
ใหเ้ด่นชดัขึน   แต่การผา่นบททดสอบของตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนทงั  2  เรืองนี  ผูเ้ขียน
ไม่ไดต้อ้งการใหเ้ห็นความสามารถของตวัละครเอก   แต่ตอ้งการให้เห็นประเด็นเรืองความสัมพนัธ์
ของครอบครัว  ทีจะเขา้ใจกนัมากขึน  ก็ต่อเมือผา่นความยากลาํบากมาดว้ยกนั  ซึงประเด็นทีพบใน
วรรณกรรมกลุ่มนี ผูว้จิยัจะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครังในบทที 4   

 
                 1.1.4   โครงเรืองเกยีวกบัการคิดนอกกรอบ    

 โครงเรืองเกียวกบัการคิดนอกกรอบ  หมายถึง  วรรณกรรมเยาวชนทีดาํเนินเรือง 

ให้เห็นประเด็นเรืองการคิดต่าง และการใชชี้วิตทีต่างกบัสังคมของตน  พบ  2  เรือง  ไดแ้ก่  เรือง
ครุฑน้อย  และเจ้าชายไม่วเิศษ   ดงันี 
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ตารางที 6  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองครุฑนอ้ย  และเจา้ชายไม่วเิศษ  
ลาํดบัเหตุการณ์ ครุฑน้อย เจ้าชายไม่วเิศษ 

1. ตวัเอกเกิดมาผิดแปลก 1. ครุฑนอ้ยเกิดมาผิดแปลกกบัครุฑ
ตวัอืน เพราะมีขนสีดาํ  ไม่ใช่สีแดง
เหมือนครุฑทัวไป     มีรูจมูกเปิด
ปิดได ้ มีร่างกายแคระแกร็น  มีปีก
เลก็ๆ คลา้ยครีบปลา  และบินไม่ได ้

 

1. เจา้ชายเกิดมาผิดแปลกกบัทุกคน
ในเมือง  เพราะเป็นคนเดียวทีเกิดมา
โดยปราศจากของวเิศษ 

2. ถูกขบัไล่ 2. ครุฑน้อยถูกขบัไล่ออกจากกลุ่ม 
เพราะทําให้สังคมครุฑด่างพร้อย 
และอาจเป็นแบบอย่างทีไม่ดีให้แก่
ครุฑรุ่นหลงั 

2. เจา้ชายถูกกล่าวหาวา่เป็นกาลกิณี 
และ ถูก เนร เทศออกจ าก เ มือ ง  
จนกว่าจะตามหาของวิเศษ  และ
ประกอบวีรกรรมเป็นทียอมรับ  จึง
จะเดินทางกลบัเมืองไดอี้กครัง 

 

 
3. ผจญภยัในป่า   
เพือพิสูจน์ตนเองใหส้งัคมยอมรับ 

3. ครุฑนอ้ยออกจากหมู่บา้น เขา้ไป
ในป่าลึก   เพือตามหาครุฑเฒ่า
ผูว้ิเศษ ทีสามารถสอนให้สัตว์ทุก
ชนิดบินได้  เพือตนจะได้บินได ้
และได้รับการยอมรับจากครุฑตัว
อืนๆ 

3. เจา้ชายออกจากเมือง  เขา้ไปใน
ป่าหิมพานต์   เพือรําเรียนวิชากับ
พระฤๅษีตาไฟ    เมือจบการศึกษา 
จะได้รับของวิเศษหนึงชิน เจ้าชาย
จึงตดัสินใจเรียนทีสาํนกันี  เพือทีจะ
ได้รับของวิ เศษ  และได้รับการ
ยอมรับจากชาวเมือง   
 

 
4. คน้พบสิงใหม่ 4. ครุฑนอ้ยไม่พบครุฑเฒ่าผูว้ิเศษ  

แต่กลับได้พบครุฑเฒ่าทีชอบตก
ปลาแทน   ครุฑเฒ่าทาํให้ครุฑนอ้ย
ได้ค้นพบความสามารถพิเศษของ
ตวัเอง  วา่การมีรูจมูกทีเปิดปิดได ้ มี
ปีกเลก็ๆ คลา้ยครีบปลา  และมีขนสี
ดาํ  ทาํให้เขาสามารถว่ายนาํไดเ้ร็ว
เหมือนปลา 

4. เจา้ชายไดรั้บผา้คลุมวเิศษมาหนึง
ผืน  แต่เมือผจญภยัในป่าหิมพานต ์  
ไดเ้ห็นเจา้ชายเมืองอืน ประกอบ
วรีกรรมต่างๆ  โดยใชข้องวเิศษ 

ทาํร้ายผูอื้น   เจา้ชายจึงไม่ใหส้นใจ
ของวเิศษและการประกอบวรีกรรม
ตามขนบนิยมของผูเ้ป็นเจา้ชายอีก
ต่อไป 
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ตารางที 6  แสดงลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองครุฑนอ้ย  และเจา้ชายไม่วเิศษ (ต่อ)  

ลาํดบัเหตุการณ์ ครุฑน้อย เจ้าชายไม่วเิศษ 
5. ใชชี้วติในสงัคมใหม่ 

ไม่ไดก้ลบัสงัคมเดิม 
5. ครุฑน้อยเรียนรู้โลกกวา้งด้วย
การว่ายนํา แทนการบินอย่างครุฑ
ทวัไป  และร่วมเดินทางรอบโลก 

พร้อมกบัเพือนใหม่  ทีมีอุดมการณ์
เดียวกนั  เช่น  แม่ไก่ทีชอบขนัตอน
กลางคืน   เป็ดทีกลวันาํ    อีกาเผือก
ทีคิดว่าตัวเองเป็นนกคีรีบูน  และ
มนุษยที์เชือวา่โลกแบน 

 

5. เจ้าชายตดัสินใจใช้ชีวิตร่วมกับ
ชาวบ้านในดินแดนแสนธรรมดา
แทน   และไม่ไดก้ลบัไปทีดินแดน
แสนวเิศษอีกต่อไป 

 

จากตารางเปรียบเทียบ   จะเห็นวา่วรรณกรรมเยาวชน  2  เรืองนี  มีแบบเรืองที 
เหมือนกนั   คือเริมตน้เรืองโดยการให้ขอ้มูลวา่ตวัเอกเกิดมาผิดแปลกกบัผูอื้น   ถูกขบัไล่   ผจญภยั
ในป่า  เพือพิสูจน์ตนเองให้สังคมยอมรับ    ตวัเอกไดค้น้พบสิงใหม่  และจบเรืองโดยการให้ตวัเอก
ใช้ชีวิตในสังคมใหม่  ไม่ได้กลบัสังคมเดิมอีก   จากแบบเรืองดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่าผูเ้ขียน
ตอ้งการสือใหเ้ห็นวา่การคิดต่าง   คิดแปลกแยกไม่ใช่เรืองผิด   แมจ้ะไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม
ของตนก็ตาม แต่ก็สามารถใชชี้วติในสังคมใหม่อยา่งมีความสุขได ้ 
  นอกจากนีวรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี   ยงัมีแนวเรืองคลา้ยกบัเหตุการณ์ในนิทาน
ไทยดว้ย  ทีเมือตวัละครเอกเกิดมาผิดแปลกกบัผูอื้น  ก็มกัถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณีต่อบา้นเมือง  
และถูกขบัไล่ออกจากเมืองในทีสุด   แต่จะต่างกนัตรงทีในนิทานไทย   ตวัละครเอกเมือได้ออก
เดินทางผจญภยั    จะมีโอกาสได้พิสูจน์ตวัเองและได้รับการยอมรับจากผูอื้นในภายหลัง   แต่
วรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑน้อย และเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   ผูเ้ขียนมิได้ตอ้งการเสนอประเด็น
ดงักล่าว  แต่ตอ้งการเสนอใหเ้ห็นประเด็นเรืองการคิดต่าง  ทีทาํให้ตวัละครเอกไม่ไดรั้บการยอมรับ
จากสังคม  แต่ก็ใชชี้วติอยา่งมีความสุขตามแนวทางของตนได ้   
 

    ดงันนัเมือพิจารณาโครงเรืองของวรรณกรรมเยาวชนทงั 12 เรือง  จะเห็นวา่ผูเ้ขียน
ยงัคงเนน้เรืองการทาํความดี   การมีคุณธรรมผา่นตวัละครเอกอยูเ่สมอ   มีการเนน้ยาํให้เห็นพลงัของ
เด็กว่าสามารถช่วยเหลือผูอื้น และช่วยสังคมได ้ รวมทงัยงัสอดแทรกประเด็นเรืองการคิดต่าง คิด
นอกกรอบ  ให้เยาวชนกลา้คิด  รักในอิสระมากขึน  ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนไดพ้ยายามชีนาํให้เยาวชน
กลา้คิดต่างกบักรอบของสังคม  อนัเป็นชุดความคิดใหม่ทีผูเ้ขียนตอ้งการให้เยาวชนรุ่นใหม่กลา้คิด  
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กลา้ทาํมากขึน  นอกจากนียงัทาํให้เห็นวา่โครงเรืองของวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  มีการรับแนวคิด
จากวรรณคดีและนิทานมาผสมผสานอยู่ด้วย   โดยเฉพาะแนวเรืองทีนิยมให้ตวัละครเอก เขา้ไป
ผจญภยัในป่าหิมพานต ์ ซึงเป็นสถานทีผจญภยัของตวัละครเอกในนิทานไทยหลายเรือง เช่น เรือง
จันทโครพ  เรืองหลวิชัยคาวี   เป็นต้น   แต่การเดินทางเข้าไปในป่าหิมพานต์ของตัวละครใน
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  อาจไม่ใช่เพือศึกษาศิลปวิทยาการ  หรือเพือประกอบวีรกรรมต่างๆ 
เหมือนเช่นในนิทานไทยทวัไป    แต่ผูเ้ขียนจะมีการปรับเปลียน  เพือนาํเสนอประเด็นใหม่ทีเหมาะ
กบัเยาวชนมากขึน   ซึงในประเด็นนีผูว้จิยัจะอธิบายรายละเอียดเพิมเติมในบทที 4  เรืองการสืบทอด
วรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยอีกครัง 
  

1.2  ลกัษณะความขัดแย้ง 
การสร้างความขัดแย้ง  (Conflict)  เป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึงทีปรากฏใน

วรรณกรรมทุกรูปแบบ  เพราะผูเ้ขียนมกัสร้างความขดัแยง้  หรือผูกปมให้เกิดกบัตวัละคร  หรือ
เหตุการณ์ในเรืองเพือใหเ้กิดการต่อสู้   หรือกาํหนดให้มีอุปสรรคมาขดัขวางเพือมิให้เรืองดาํเนินไป
อยา่งราบรืน   เพราะอุปสรรคเหล่านีจะเป็นตวัการสาํคญัทีทาํใหผู้อ่้านรู้สึกสนุก   และสนใจอยากจะ
รู้วา่เรืองราวจะเป็นอยา่งไรต่อไป  (สายทิพย ์ นุกูลกิจ, 2537: 127)   ลกัษณะความขดัแยง้ทีนิยมใช้
โดยทวัไปมีดงันี  

 

  1. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ (man  against  man) 

  2. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  (man  against  nature) 

  3. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม  (man  against  society) 

  4. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัอาํนาจเหนือธรรมชาติ (man  against  

supernature) 

  5. ความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง (man  against  himself)  
 

 การสร้างงานวรรณกรรมโดยทัวไป  ผูเ้ขียนจึงมักสร้างความขัดแยง้ทีน่าสนใจ  แล้ว
คลีคลายความขดัแยง้นนัในภายหลงั   เพือให้ผูอ่้านรู้สึกสนุก  ทาํให้เนือเรืองน่าติดตามยิงขึน   และ
โดยส่วนมากวรรณกรรมประเภทนวนิยาย  ซึงเป็นวรรณกรรมเรืองยาว   ผูเ้ขียนนิยมผูกปมปัญหา  
หรือความขดัแยง้ของเรืองมากกวา่หนึงความขดัแยง้   เพือให้เรืองดาํเนินไปอยา่งเขม้ขน้ และสนุก
มากยิงขึน    ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ลกัษณะความขดัแยง้ของวรรณกรรมทงั 12 เรือง โดยพิจารณา
ความขดัแยง้ออกเป็น 2 ประเด็น คือความขดัแยง้หลกั และความขดัแยง้รอง ดงันี 
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                    1.2.1  ความขัดแย้งหลกั    
      ความขดัแยง้หลกั  คือความขดัแยง้ทีเป็นศูนยก์ลางของเรือง    ซึงเป็นความขดัแยง้ที 

มีความเกียวพนัโดยตรงกบัตวัละครเอกของเรือง   การศึกษาพบว่าความขดัแยง้หลกัทีปรากฏใน
วรรณกรรมเยาวชนไทยทงั 12 เรือง  มี 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์   
ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม   ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ   และความขดัแยง้ที
เกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง  

  1.2.1.1 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์    คือความขดัแยง้ระหวา่งตวัละคร
ดว้ยกนัเอง  โดยมีสาเหตุมาจากวยั  ความคิด  อุดมการณ์  ความเชือดา้นศาสนา  หรือขนบประเพณี
แตกต่างกนั (สายทิพย ์ นุกลูกิจ, 2537: 127)   
      วรรณกรรมเยาวชนทีใช้ความขดัแยง้ระหว่างมนุษย์กบัมนุษยเ์ป็นความขดัแยง้
หลกัของเรือง พบ 5 เรือง ไดแ้ก่  เรืองเจ้าชายไม่พูด   เจ้าหนูขลุ่ยผวิ   กนิรี   ครุฑนาค ภาคมหาศึก- 
หิมพานต์    และดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน   ซึงมีรายละเอียดดงันี 
             เรืองเจ้าชายไม่พูด  เป็นเรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งพระราชาและพระราชินี  กบั
พระโอรสทีมีความคิดไม่ตรงกนั   กล่าวคือ  พระโอรสตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่จากพระราชา
และพระราชินี   แต่ทงัสองพระองค์กลบัให้ความสําคญักบัภารกิจของบา้นเมืองมาเป็นอนัดบัแรก   
แมว้่าพระโอรสจะประชวรหนักก็ตาม   แต่ทงัสองพระองค์ก็ยงัให้ความสําคญักบัภารกิจของตน
มากกวา่  จะเห็นไดจ้ากความตอนหนึงวา่  

 

             พระราชาใจดียงัคงยุง่กบัราชกิจซึงทาํเพือประชาชน    ส่วนพระราชินีเลอโฉมก็ไม่มี 

    เวลาอืนเหลือ    นอกจากจดังานสงัสรรคแ์ละเขา้สงัคมกบัสาวชาววงัทงัหลาย     ซึงก็นบัเป็น 

 ราชกิจทีสาํคญัเช่นกนั   ทงัสองพระองคจึ์งมาเยยีมเจา้ชายไม่บ่อยนกั    และไม่มีครังไหนเลย 

 ทีทงัสองพระองคจ์ะอยูพ่ร้อมกนั  หากพระราชาเสด็จมา   พระราชินีก็ตอ้งเตรียมงานเลียงใน 

 ยามคาํคืน ถา้พระนางปลีกเวลามา  พระราชาก็ตอ้งง่วนอยูก่บัการประชุมกบัเหล่าขนุนางรอบ 

 โตะ๊ยาวตวัใหญ่ 

     (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 26) 

 

              ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้  โดยใหแ้ม่มดตนหนึงเดินทางเขา้มาในเมือง แลว้
บอกกบัพระราชา พระราชินีวา่หวัใจราชสีห์สามารถรักษาอาการของพระโอรสให้หายเป็นปกติได ้    
แต่มีขอ้แมว้า่ทงัสามพระองคต์อ้งเดินทางเขา้ไปในป่าลึกเพือตามหาหวัใจราชสีห์ดว้ยกนั  ตลอดการ
เดินทางทงัสามพระองคไ์ดมี้เวลาอยูด่ว้ยกนั  ไดม้อบความรักใหก้นัอยา่งเต็มที  การเดินทางครังนีจึง
ทาํให้พระโอรสหายเป็นปกติ   เพราะพระโอรสไม่ได้เจ็บป่วยทางกาย  แต่เป็นความเจ็บป่วยที
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เกิดขึนทางใจ    ความรักจากพระราชาและพระราชินี   จึงช่วยให้หายจากอาการดงักล่าวได ้   ความ
ขดัแยง้ทีเกิดขึน  จึงคลีคลายลงดว้ยการทีทงัสามพระองคเ์ขา้ใจกนั  และเห็นความสําคญัของสมาชิก
ในครอบครัวมากขึน  เห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีวา่ 

   

  บดันีทุกสิงทุกอยา่งกระจ่างแลว้ในจิตใจของพระราชาและพระราชินี   ทงัสองรู้แลว้ 

 วา่สิงต่างๆ แมจ้ะมีความสาํคญัเพียงใด  แต่ก็ไม่มีอะไรจะเทียบไดก้บัสิงทีไม่เคยใหค้วามสาํคญั 

 มาก่อน… 

     (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 143) 

 

                           เรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว  เป็นเรืองราวความขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่มคน คือชาวนฬะกบั
ยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสาม  ซึงความขดัแยง้นีเกิดขึนเมือชาวนฬะขโมยตดัไมหิ้นดาํของพวกคนรู เพือ
นาํไปทาํขลุ่ยผิวเป่าแข่งกบัยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสาม  จนสามารถเอาชนะยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสามได้
สาํเร็จ ความพา่ยแพที้ยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสามไดรั้บ ทาํให้พวกเขาโกรธแคน้ชาวนฬะมาก  ชาวนฬะ
จึงถูกยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสามร่ายมนตร์แห่งการลืมเลือน  ทาํใหพ้วกเขาลืมเลือนการเป่าขลุ่ย   มีเพียง
หน่อน้อย   เด็กทารกแรกเกิดชาวนฬะเพียงผูเ้ดียวเท่านนั  ทีถูกซ่อนไวใ้นปล้องไมไ้ผ่  จึงไม่ถูก
มนตร์แห่งการลืมเลือนเหมือนกบัชาวนฬะคนอืนๆ   
 

  ชาวนฬะตดัสินใจเลือกทารกแรกคลอด  ซึงเป็นเพียงผูเ้ดียวทียงัไม่ไดส้มัผสัมนตรา 
 แห่งการลืมเลือน แลว้นาํหนูนอ้ยผูนี้ไปฝากไวใ้นตน้ไผที่พวกเขาเคารพบูชา  จากนนัก็จดัการ 

 ร่ายเวทคุม้ครองไผต่น้นีเอาไว ้  เมือชาวนฬะลม้ตายลงหมดทงัเผา่   วญิญาณของพวกเขาก็ยงั 

 คงล่องลอยวนเวยีนปกป้องทารกนอ้ยผูห้ลบัใหลอยูใ่นตน้ไผอี่กนานแสนนาน… 

      (เจา้หนูขลุ่ยผิว, 2547: 88) 

 

  ผูเ้ขียนจึงได้คลีคลายความขดัแยง้ทีเกิดขึน โดยให้หน่อน้อย เด็กชายชาวนฬะได้
พบกบัยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสามอีกครัง  และเพือเป็นการไถ่โทษทีทาํให้ชาวนฬะลืมเลือนการเป่าขลุ่ย  
ยอดนักเป่าขลุ่ยทงัสามจึงได้สอนวิชาเพลงขลุ่ยประจาํตัวของตนให้แก่หน่อน้อย  เพือชดเชย
ความผิดทีเคยทาํไวใ้นอดีต    ดงัเช่นเหตุการณ์ตอนทีภูตพงไพร หนึงในยอดนกัเป่าขลุ่ยทงัสาม 
ถ่ายทอดวชิาเพลงขลุ่ยประจาํตวัใหแ้ก่หน่อนอ้ยดว้ยความเตม็ใจ  ดงัความวา่ 

  

“ขา้ไดท้าํผิดครังยงิใหญ่จริงๆ นอกจากจะทาํลายเผา่พนัธ์ุของเจา้จนสูญหายไปหมดแลว้   
ขา้ยงัไดท้าํลายเพลงขลุ่ยอนัแสนวเิศษของชาวนฬะลงไปดว้ย  ขา้ผิดไปแลว้จริงๆ” 

         … 
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 ภูตชราใชข้ลุ่ยเถาวลัยพ์นัปีแตะศีรษะของเด็กนอ้ยเบาๆ พร้อมกบักล่าววา่ 
 “ขา้ ภูตพงไพร ขอสญัญาวา่จะถ่ายทอดวชิาเพลงขลุ่ยประจาํตวัใหเ้ด็กนอ้ยชาวนฬะผูนี้ 

จนหมดสิน  เพือไถ่โทษทีขา้ไดท้าํร้ายพีนอ้งของเขาเมือนานแสนนานมาแลว้” 

      (เจา้หนูขลุ่ยผิว, 2547: 146-148)  

 

  เรืองกินรี  เป็นความขดัแยง้กนัระหว่างนายบญัชากบัหนูเล็ก  ซึงมีสาเหตุมาจาก
นายบญัชาเป็นคนโลภจึงตอ้งการนาํตาเพชรของกินรีไปขาย   แต่หนูเล็กและครอบครัวตอ้งการ
ปกป้องกินรี  เมือรู้ว่ากินรีกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย  พวกเขาจึงพยายามช่วยเหลือกินรีให้รอดพน้จาก
นายบญัชา   และหาทางพากินรีกลบัมิติของนางใหเ้ร็วทีสุด 
  ผูเ้ขียนจึงได้คลีคลายความขดัแยง้ โดยให้หนูเล็กและครอบครัวหาวิธีพากินรี
กลบัไปยงัมิติของนางไดส้ําเร็จ   ส่วนนายบญัชาเมือรู้วา่ตอ้งสูญเสียกินรีไปตลอดชีวิต ก็เสียใจมาก
จนควบคุมสติไม่ได ้ เห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีวา่ 
 

  “เพชร เพชร  นนัไง เพชรร่วงลงมาแลว้” 

เสียงตะโกนเหมือนคนเสียสติของนายบญัชาทาํใหทุ้กคนไดส้ติอีกครัง  แต่แลว้ทุกคน 

ก็ตกใจ  เมือเขาสะบดัแขนเตม็แรงจนหลุดจากการจบักมุแลว้วงิเตลิดเขา้ไปในป่า ใบหนา้แหงน 

มองตามกินรีทีบินหายไปบนทอ้งฟ้า  ปากก็ตะโกนร้องไปเรือยๆ 

“กลบัมา กลบัมานะ ไอน้กบา้  กลบัมา  เอาเพชรมาใหฉ้นั  กลบัมา…” 

      (กินรี, 2551: 213-214) 

 

เรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   เป็นเรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งครุฑกบั 

นาค   เนืองจากนาคเกิดความแคน้เคืองทีเผา่พนัธ์ุนาคถูกครุฑจบักินลม้ตายเป็นจาํนวนมาก   จึงได้
รวบรวมทพันาคขึนมาต่อสู้กับครุฑและเหล่าสัตวหิ์มพานต์ทงัหลาย   จนกลายเป็นศึกสงคราม
ระหวา่งสองเผา่พนัธ์ุขึน  ดงัความตอนหนึงทีวา่ 
 

นาค ผูมี้ฤทธิเทียมเท่าบิดาไดร้วบรวมเหล่านาคทีไม่พอใจพญาครุฑ     ซึงมกัจะแลเห็น 

 เหล่านาคเป็นเพียงแต่อาหารเสมอ อาศยัช่วงจงัหวะเวลาทีพญาครุฑเขา้จาํศีลในฤดูกาลเขา้พรรษา 
 …ยกกองทพันาคนบัแสนจากโลกบาดาลขึนมาโจมตีเหล่าสตัวเ์วททุกตนในป่าหิมพานต ์ ก่อเกิด 

 ศึกสงครามทีไม่มีผูใ้ดในสามโลกคาดคิด… 

     (ครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 12) 
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ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้   โดยการใหค้รุฑใชว้ธีิการแบบประนีประนอม   
ไม่เข่นฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุกนั   ฝ่ายนาคจึงยอมยกทพักลบัเมืองบาดาลในทีสุด   ดงัจะเห็นไดจ้ากบท
สนทนาทีวา่ 
  

  “ขา้แพเ้จา้  อา้ยพญานก  ขา้แพเ้จา้อีกครัง” 

  “เจา้แพต้วัเองต่างหาก”  สุเรนทรชิตบอก  “ถา้เจา้ไม่ปรารถนาโลกทงัสาม พอใจแต่ 

เพียงโลกใตบ้าดาล  ชะตาเจา้ก็ไม่เป็นเยยีงนีหรอก” 

“เจา้ไม่ตอ้งพดู  สุเรนทรชิต   จะฆ่าขา้ก็ทาํเสีย  แต่จงปล่อยพีนอ้งนาคของขา้ทีเหลือ 

ไปซะ” 

  “ขา้ไม่ฆ่าเจา้ดอก  นาคีเอ๋ย” สุเรนทรชิตพดู  “ศึกนีถือวา่เราเสมอกนั  ทีขา้ตอ้งโจมตี 

เจา้ดว้ยสายฟ้าเมือครู่ก็เป็นเพียงเพราะขา้ตอ้งการหยดุยงัศึกทียดืเยอืนี…”    
      … 

 นาคียงัจอ้งสุเรนทรชิตดว้ยความเคียดแคน้     แต่ในแววตานนัคลา้ยมีบางอยา่งทีส่อ 

ความรู้สึกอนัอ่อนโยน  พญานาคสีดาํร้องสงันาคทีเหลือ 

 “พาขา้กลบัสู่วงันาคินทร์!” 

     (ครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 306 - 307) 

   

เรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน  เป็นเรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งราหูกบั 

พลเมืองในดินแดนมหัศจรรย ์ โดยมีราหูเป็นตวัร้ายทีชอบยุยงให้ผูอื้นแตกความสามคัคีกนั จนทาํ
ใหดิ้นแดนมหศัจรรยที์เคยสงบสุขถูกทาํลายลง   

 

   “หลายเมืองในดินแดนมหศัจรรยถู์กราหูเล่นงานจนยอ่ยยบั    โดยราหูจะมีรูปแบบ 

  การเขา้ทาํลายคือจะใชค้วามกลวันาํเขา้ไปก่อนเป็นอนัดบัแรก   จากนนัจึงโจมตีผูค้นดว้ยการ 

  โป้ปด    หลอกลวง    และความไม่รู้ของผูค้นเมือรวมกนัเขา้กบัความหวาดกลวัในตอนเริมจึง 

  กลายเป็นพลงัทีสามารถควบคุมจิตใจของผูค้นใหอ้ยูใ่นอาํนาจของตน     จากนนัราหูก็จะเขา้ 
  ครอบครองแผน่ดินนนั  จนกระทงั ไม่เหลือสิงใดใหเ้ก็บเกียวจึงจะจากไป” 

           (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 113) 

 

  ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้  โดยให้หนูมาลีหลงเขา้ไปในดินแดนมหศัจรรย ์ 
และช่วยเหลือดินแดนแห่งนีใหร้อดพน้จากอาํนาจมืดของราหูไดส้าํเร็จ  โดยใชค้วามดีของหนูมาลี 

ดงัในความตอนหนึง ทีชีใหเ้ห็นวา่ความดีเป็นเกราะป้องกนัภยัอนัตรายได ้   
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  ปัญญาความรู้เป็นสิงช่วยพฒันามนุษยไ์ดม้ากในทุกบา้นเมืองก็จริง  แต่เหนือกวา่นนั 

 หากผูค้นมีสามญัสาํนึกตงัมนัในความดีแลว้  ไม่วา่จะกีสิบกีพนัราหูก็ไม่อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย 

 ใดๆ ได ้

                                                                              (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 113) 

 

  จากขอ้ความดงักล่าว ทาํให้ผูอ่้านเห็นคุณค่าของการทาํความดีว่า การยึดมนัใน
ความดีจะช่วยใหแ้คลว้คลาดจากอนัตรายต่างๆได ้ ซึงเป็นแก่นเรืองของวรรณกรรมเรืองนี ทีผูเ้ขียน
ตอ้งการนาํเสนอ 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การสร้างความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย  ์  ผูเ้ขียน
ตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นภาพของตวัละครทีมีลกัษณะคู่ตรงขา้มกนั  เช่น ตวัละครฝ่ายธรรมกบัฝ่าย
อธรรม     และจะคลีคลายความขดัแยง้โดยให้ตวัละครฝ่ายธรรมไดรั้บชยัชนะ หรือไดรั้บความสุข
สมหวงัในทา้ยทีสุด  เพือให้ผูอ่้านไดเ้ห็นแบบอยา่งทีดี ทีพึงปฏิบติั  ผ่านความขดัแยง้ของตวัละคร
ในเรือง  นอกจากนียงัพบความขดัแยง้ทีน่าสนใจอีกประเด็นหนึง  คือความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายใน
ครอบครัว ระหว่างพ่อ  แม่  ลูก  ซึงเป็นปัญหาทีพบได้ทวัไปในสังคมทุนนิยม ทีพ่อแม่มกัให้
ความสําคญักบังาน  หรือการออกสังคม   จนไม่มีเวลาให้ลูก  ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอความคิดดงักล่าว 
ผ่านความขดัแยง้ของตวัละครพระราชา  พระราชินี   และพระโอรส  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด  เพือ
สะท้อนปัญหาของครอบครัว ให้ผูป้กครองและเด็กได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน
ครอบครัวมากยงิขึน   
 
                    1.2.1.2  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม   คือการทีมนุษยไ์ม่สามารถปรับตวั
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  หรือค่านิยมทางสังคมได ้(สายทิพย ์นุกลูกิจ, 2537: 127)  

   วรรณกรรมเยาวชนทีผูเ้ขียนใช้ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับสังคม เป็นความ
ขดัแยง้หลกัของเรือง พบ 3 เรือง  ไดแ้ก่  ครุฑน้อย   เจ้าชายไม่วิเศษ  และทศกัณฐ์ออนไลน์  โดยมี
รายละเอียดดงันี 
  เรืองครุฑน้อย  เป็นเรืองราวความขดัแยง้กนัระหว่างครุฑน้อยกบัสังคมของครุฑ   
เนืองจากครุฑนอ้ยเกิดมาผิดแปลกกบัครุฑตวัอืน   เพราะมีขนสีดาํ  ไม่ใช่สีแดงเหมือนครุฑทวัไป  
ทงัยงัไม่สามารถบินไดอี้กดว้ย  การมีร่างกายทีต่างกบัครุฑตวัอืนๆ  จึงทาํให้สังคมครุฑเสือมเสีย
ชือเสียง   เพราะเกรงว่าจะเป็นแบบอย่างทีไม่ดีต่อครุฑรุ่นหลงัได ้ ครุฑน้อยจึงถูกสังคมตดัสินว่า
เป็นครุฑนอกคอก และถูกกีดกนัออกจากสังคมครุฑในทีสุด  เห็นไดจ้ากคาํพูดของผูใ้หญ่บา้นทีพูด
กบัครุฑนอ้ยวา่ 
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  “…พวกเราคิดวา่เรืองขนสีดาํกบั...อ่า…จมูกของเจา้จะเป็นตวัอยา่งทีไม่ดีกบัครุฑ 

 เด็กอืนๆ ในหมู่บา้น   เอาเป็นวา่พรุ่งนีก่อนพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า    ฉนัคิดวา่เจา้น่าจะ… 

 อ่า…จดัการเรืองทีอยูใ่หม่ไดท้นั…” 

     (ครุฑนอ้ย, 2548: 33) 

  

  ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้  โดยใหค้รุฑนอ้ยเดินทางผจญภยัเขา้ไปในป่าลึก 
และไดค้น้พบความจริงวา่ปีกเล็กๆ  กบัรูจมูกทีเปิดปิดได ้  ซึงเป็นปมดอ้ยมาตลอดชีวตินนั กลบัช่วย
ใหเ้ขาสามารถวา่ยนาํไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว   เมือครุฑนอ้ยไดค้น้พบความสามารถพิเศษของตน เขาจึง
เลือกทีจะใช้ชีวิตในแบบทีตนตอ้งการ  คือ การเรียนรู้โลกกวา้งดว้ยการว่ายนาํแทนการบินอย่าง
ครุฑตวัอืนๆ  ครุฑนอ้ยจึงไม่สนใจกรอบของสังคม   หรือการยอมรับของสังคมชาวครุฑอีกต่อไป 
แต่เลือกทีจะทาํในสิงทีตนรัก   แมว้า่สิงนนัจะต่างกบัผูอื้นก็ตาม   
 

  ความเพลิดเพลินจากการแหวกวา่ยไปมาใตผ้ิวนาํ  ทาํใหม้นัลืมเลือนเรืองกฎของครุฑ 

 ทีหา้มวา่ยนาํแบบปลา   ลืมเลือนความรู้สึกของการทาํใหเ้สือมเสียชือเสียงครุฑ   และเรืองของ 

 การฝึกบิน   จนกระทงัในบางครังมนัแทบจะจาํไม่ไดว้า่มนัคือครุฑ    หรือจะพดูใหถู้กตอ้งก็คือ   
 ในขณะทีดาํนาํ    มนัไม่ไดส้นใจดว้ยซาํวา่เวลานนัมนัเป็นตวัอะไร  จะเป็นครุฑหรือเป็นปลาก็ 

 ไม่ใช่สิงสาํคญัอีกต่อไป 

     (ครุฑนอ้ย, 2548: 94) 

 

  เรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  เป็นเรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ชายกบัความเชือของ
สังคม ทีเชือกนัวา่การเป็นเจา้ชายทีดี จะตอ้งมีของวิเศษ    ตอ้งสร้างวีรกรรมดว้ยการฆ่ายกัษ ์  และ
ตอ้งสร้างเมืองเพือประกาศความยิงใหญ่    แต่เมือเจา้ชายองค์ที 11  เกิดมาโดยปราศจากของวิเศษ 
เจา้ชายจึงถูกพระบิดาเนรเทศออกจากเมือง  เพือจะไดแ้สวงหาของวิเศษและสร้างวีรกรรมตามแบบ
ทีสังคมยอมรับ จึงจะไดก้ลบัเขา้เมืองอีกครัง  ดงัความวา่ 

  
  “เจา้ถูกตดัสินในขอ้หาเป็นกาลกิณีต่อบา้นเมือง”  พระราชาพิพากษาโทษเจา้ชาย   
 “…พอ่ยงัหวงัวา่เจา้จะเปลียนแปลงตวัเองใหเ้ติบโตเป็นเจา้ชายทีดีมีความสามารถได ้   จึง 

 ลดหยอ่นโทษใหเ้หลือเพียงเนรเทศออกจากเมือง   มีกาํหนดเจ็ดปี” 

 …“ภายในเจ็ดปี    เจา้ตอ้งศึกษาหาความรู้จากสาํนกัฤๅษี   และเพือพิสูจน์วา่เจา้ได ้

เรียนรู้อยา่งครบถว้นแลว้จริงๆ     เจา้จะตอ้งออกเดินทางประกอบวรีกรรมสร้างชือเสียงให้ 
ทุกคนยอมรับ     เจา้อาจหาทางท่องขึนไปบนสวรรคช์นัดาวดึงส์    หรือเป็นนกัล่ายกัษก็์น่า 
สนใจไม่นอ้ย  อยา่ลืมวา่ยกัษเ์ป็นศตัรูตวัฉกาจของเจา้ชาย และพระราชาทงัปวง   เจา้จะตอ้ง 
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คน้หาของวเิศษคู่กาย  และหากมีวาสนาเจา้อาจไดพ้บเจา้หญิงทีคู่ควร  เจา้ตอ้งทาํสิงเหล่านี 

ใหไ้ดภ้ายในเวลาเจ็ดปี    แลว้จึงกลบัมา     หากทาํไม่สาํเร็จดงัทีวา่   ก็จงอยา่กลบัมาเหยยีบ 

ดินแดนแสนวเิศษอีก!” 

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 32-33) 

 

  ผูเ้ขียนจึงได้คลีคลายความขดัแยง้ทีเกิดขึน  โดยให้เจา้ชายไดค้น้พบความจริงว่า
ความเชือเรืองการแสวงหาของวิเศษ หรือการประกอบวีรกรรมต่างๆนนั  ไม่ใช่เรืองทีน่ายกยอ่งเลย  
หากทาํใหผู้อื้นเดือดร้อน    เจา้ชายจึงไม่สนใจทีจะแสวงหาของวิเศษ หรือประกอบวีรกรรมในแบบ
ทีสังคมยอมรับอีกต่อไป   แต่เลือกทีจะเดินทางกลบัไปทีดินแดนแสนวิเศษอีกครัง  เพือบอกให้พ่อ
และชาวเมืองเลิกยดึติดกบัความเชือเหล่านนัแทน 
 

“ลูกตอ้งการบอกเสด็จพอ่วา่เราไม่จาํเป็นตอ้งสร้างวรีกรรม โดยการปราบยกัษ ์แสวงหา 
ของวเิศษ  หรือสร้างเมืองเลย   ใครกนัทีเป็นคนกาํหนดวา่เราตอ้งทาํอยา่งนี” 

“ ถา้เจา้อยากเป็นเจา้ชายก็ตอ้งทาํแบบนี” 

“แต่ลูกเห็นวา่นีเป็นเรืองเหลวไหลทงัเพ    เพือทีจะไดเ้ป็นเจา้ชายทีดี    แต่เรากลบัสร้าง 

ความเดือดร้อนใหผู้ค้นมากมาย” 

 “นนัก็เป็นเรืองธรรมดาอยูแ่ลว้   ไม่เห็นตอ้งไปสงสารคนพวกนนัเลย” 

 “แลว้การไขวค่วา้หาของวเิศษเพือความภาคภูมิใจวา่ตนเองวเิศษเหนือใคร ทงัทีเสดจ็พอ่ 

เองยงัไม่รู้ดว้ยซาํวา่ เขม็ขดัวเิศษ ของวเิศษของเสด็จพอ่นนั มีไวท้าํอะไร” 

(เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 224-225) 

        
  เรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   เป็นเรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งผูอ้าํนวยการสมชายกบั
สังคมของเพือน   เนืองจากผูอ้าํนวยการสมชายเป็นเด็กพิการ  กาํพร้าพ่อและแม่  จึงมกัจะถูกเพือน 
กลนัแกลง้มาตงัแต่เด็ก   จนเมือเติบใหญ่ขึน  เขามีหนา้ทีการงานทีกา้วหนา้  มีชือเสียงในสังคม  เขา
จึงไดใ้ช้โอกาสนี  แก้แคน้สังคม  ดว้ยการผลิตไวรัสหลุมดาํ  ทีสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทงั
ประเทศได ้    
 

  ความแคน้เคืองทีสะสมมาถูกระบายออกดว้ยการผลิตไวรัสกลุ่มหลุมดาํมาทาํลายลา้ง 

 ระบบคอมพิวเตอร์แกลง้คนทงัประเทศ… 

  (ทศกณัฐอ์อนไลน์, 2550: 152) 
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             ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้  โดยให้เด็กหญิงปาย รู้ความจริงว่าผูอ้าํนวยการ
สมชาย  คือผูที้อยู่เบืองหลงัเหตุการณ์ทงัหมด   ปายจึงขอทา้สู้กบัผูอ้าํนวยสมชายในเกมรามเกียรติ
ออนไลน์    เพือแลกกบัการใหเ้ขาเลิกปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์ทาํร้ายผูอื้น  เรืองราวจบลงดว้ยการที
ปายเป็นฝ่ายชนะ และผูอ้าํนวยการสมชายก็ยอมยุติเรืองราวเลวร้ายทงัหมด  เห็นไดจ้ากความตอน
หนึงทีวา่   
 

  …ต่อจากนีไป เราคงไม่ตอ้งหนกัใจกบัไวรัสคอมพิวเตอร์ของผูอ้าํนวยการสมชาย 

 อีกแลว้  เขาสาํนึกผิด และทาํลายโปรแกรมไวรัสกลุ่มหลุมดาํทิงหมด     เขาคงใชพ้ลงัสมอง 

 และความสามารถทีมีมากมายสาํหรับการวจิยัคน้ควา้    เพือผลิตโปรแกรมป้องกนัไวรัสและ 

 โปรแกรมอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ตอ่โลกต่อไป 

     (ทศกณัฐอ์อนไลน,์ 2550: 171)      

 

                          กล่าวโดยสรุปไดว้า่  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคมทีปรากฏในวรรณกรรม
เยาวชนทงั 3 เรือง  มีลกัษณะทีเหมือนกนัคือ  ตวัละครจะมีลกัษณะทีผิดแปลก  หรือแตกต่างกบัคน
ในสังคม   ทาํใหเ้ขาเกิดความคบัขอ้งใจ   รู้สึกวา่ตนมีปมดอ้ย   จึงพยายามหาทางออกดว้ยการหาสิง
อืนมาทดแทนในสิงทีตนขาด   พยายามคิดนอกกรอบของสังคม  หรือพยายามแกแ้คน้สังคมดว้ย
วิธีการต่างๆ  เพือเยียวยาจิตใจตนเอง  หรือเพือให้ตนมีทียืนในสังคม   การเสนอปัญหาและการ
คลีคลายปัญหาในวรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี  จึงทาํใหเ้ห็นวา่กระแสของสังคมมีผลต่อความคิด และ
พฤติกรรมของคนในสังคมมาก    
 
                     1.2.1.3  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ   คือสภาพทีมนุษยต์อ้งต่อสู้กบั
ภยัธรรมชาติ  อนัไดแ้ก่  การต่อสู้กบัสัตว ์  การต่อสู้กบัความแห้งแลง้ของธรรมชาติ   หรือการต่อสู้
กบัโรคระบาด  เป็นตน้   
  วรรณกรรมเยาวชนทีใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติเป็นความขดัแยง้
หลกั พบ 2 เรือง  ไดแ้ก่  ตะลุยแดนหิมพานต์   และหิมพานต์นิรมิต   ซึงมีรายละเอียดดงันี 
  เรืองตะลุยแดนหิมพานต์  เป็นเรืองราวความขดัแยง้ของกลุ่มคนกบัธรรมชาติ   
เนือหากล่าวถึงนกัธุรกิจทีตอ้งการหาผลประโยชน์จากป่าหิมพานต ์  จึงไดเ้ปิดทางเชือมมิติระหวา่ง
โลกมนุษยก์บัป่าหิมพานต ์  เพือจา้งกลุ่มนายพรานเขา้ไปตดัไม ้  ล่าสัตว ์ และทาํธุรกิจผิดกฎหมาย
ในป่าแห่งนี  จนทาํใหป่้าแปรสภาพไปจากเดิมมาก   แมแ้ต่สัตวหิ์มพานตก์็ยงัตอ้งดินรนเอาชีวิตรอด
จากภยัครังนี   ดงัในความตอนหนึง ทีสะทอ้นให้เห็นความหวาดกลวัของบรรดาสัตวหิ์มพานตไ์ด้
อยา่งชดัเจน  ความวา่ 
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  เลยออกไปทางดา้นตะวนัตกไม่ไกลจากลาํหว้ยเลก็ๆ   ทีเคยเป็นแหล่งพกัพิงของเหล่า 
 สตัวท์งัหลาย เสียงปืนเสียงพลุสญัญาณดงักึกกอ้งราวกบัสงครามไดเ้ริมตน้ขึน  พุม่ไมสู้ง ตน้ไม ้

 ใหญ่  ต่างถูกโค่นลม้เพือกรุยทางใหก้บัคณะนกัล่าสตัวก์ลุ่มใหญ่  

       … 

  ฝงูสตัวปี์กแสนสวยกาํลงัเยอืงกรายอยา่งระแวดระวงัเขา้สู่ลานโล่งริมหว้ยเสียงกระพือ 

 ปีกของสตัวฝ์งูใหญ่ดงักระหึมไปทวัทงัผืนป่า…หากมองลึกลงไปในดวงตาคู่สวยของสตัวเ์หล่านี 

  จะเห็นแววตาแห่งความหวาดหวนัตืนตระหนก   พวกเขารู้ตวัแลว้วา่หายนะกาํลงัคืบคลานเขา้มา 
 ใกล ้

       … 

  “ปังๆๆๆ” ลูกดอกอาบยาสลบนบัสิบดอกถูกยงิเขา้ใส่ฝงูสตัวปี์กผูน่้าสงสารเสียงกรีด 

 ร้องดงัระงมไปทวัทงัผืนป่า      มนัแหลมสูงโหยหวนบาดลึกลงไปในจิตใจของหมู่มวลสรรพ 

 ชีวติอืนๆ ทีอาศยัอยูโ่ดยรอบบริเวณ 
  (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 8-9) 

 

  ผู ้เ ขียนจึงได้คลีคลายความขัดแย้ง โดยให้น้อยหน่า  น้อยโหน่ง  สองพีน้อง
ช่วยเหลือสัตวหิ์มพานต์ ทีถูกกลุ่มนายพรานจบัตวัมายงัโลกมนุษยไ์ดส้ําเร็จ  และการยืนมือเขา้ไป
ช่วยเหลือในครังนี  ทาํให้เรืองราวของป่าหิมพานต์ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน  ภายหลงัหน่วยงาน
ของภาครัฐจึงไดเ้ขา้มาช่วยดูแล   เพือให้ป่าหิมพานตแ์ละสัตวท์งัหลายไดอ้ยูก่นัอยา่งสงบสุขดงัเดิม  
ดงัความทีวา่ 
 

  …เรืองราวของป่าหิมพานตถู์กเปิดเผยออกสู่สาธารณชน   และสาํหรับพวกเด็กๆ  
 เองนนัเห็นวา่สิงนีไม่ใช่เรืองเลวร้ายใดๆ เลย   เพราะเจา้หนา้ทีรัฐบาลไดย้นืมือเขา้มาช่วยเหลือ 

 ในการจบักมุกลุ่มนายพราน   และส่งสตัวป่์าหิมพานตท์งัหมดกลบัสู่ป่าของมนัดงัเดิม 

   (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 207) 

  

  เรืองหิมพานต์นิรมิต  เป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหวา่งกลุ่มนกัวิจยักบัธรรมชาติ  
เพราะมีนกัวจิยักลุ่มหนึง  เดินทางยอ้นเวลาเขา้ไปในป่าหิมพานตพ์ร้อมกบันาํวิทยาการสมยัใหม่เขา้
ไปดว้ย  สัตวหิ์มพานตใ์นวรรณกรรมเรืองนีจึงไม่ไดเ้กิดขึนเองตามธรรมชาติ  แต่สร้างขึนจากฝีมือ
ของมนุษย ์  

 
  พวกเขาไดร่้วมกนัวจิยัสร้างสตัวต์่างๆ    ในตาํนานขึนก่อกาํเนิดเป็นป่าหิมพานตเ์ช่น 

 ทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนันี…เพราะความผิดพลาดจากการเดินทางยอ้นเวลาทีเกิดขึน และจุดเปลียน- 

 แปลงอนัก่อใหเ้กิดโลกคู่ขนานในครังนนั     ทาํใหพ้วกเขาไม่สามารถเดินทางกลบัไปโลกแห่ง 
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 เดิมทีจากมาได ้คณะวจิยัทงัหมดจึงตดัสินใจตงัถินฐานอยูใ่นโลกใบใหม่แห่งนีแทน…พร้อมทงั 

 ผนัตวัเองมาเป็นพระเจา้ควบคุมโลกใบนีไวใ้นอุง้มือ 

     (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 291-292) 

 

  ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้  โดยใหแ้กว้และธรรมรักษ ์ตวัละครเอกของเรือง
ไม่เห็นดว้ยทีมนุษยจ์ะผนัตวัเองมาทาํหน้าทีแทนธรรมชาติ    พวกเขาจึงไดร่้วมมือกบับรรดาสัตว์
หิมพานต์   จนสามารถยุติเรืองราวทีเกิดขึนและทาํให้ป่าหิมพานต์กลบัสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมได ้    
ดงัความตอนหนึงทีสะทอ้นให้เห็นความคิดของแกว้  ทีไม่เห็นดว้ยทีมนุษยผ์นัตวัเองมาทาํหน้าที
แทนธรรมชาติ  จนทาํใหเ้ธอตดัสินใจเขา้ช่วยเหลือ  ดงัความทีวา่ 

 

  การทีเกิดมาดาํรงชีวติอยูน่านแสนนานเพียงลาํพงั  ไร้ซึงครอบครัว  เกิดมาโดยการ 

 ดดัแปลงและความตงัใจจากสิงมีชีวติอีกสายพนัธ์ุหนึง    นีเป็นสิงทีมนุษยอ์ยา่งเราๆ  ควรทาํ 
 อยา่งนนัหรือ กบัการยนืมือเขา้ไปยุง่เกียวกบัธรรมชาติ 

                (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 185) 

 

              กล่าวโดยสรุปไดว้า่ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  ผูเ้ขียนตอ้งการชีให ้
เห็นปัญหาของสังคมทีมนุษยต์อ้งการอยูเ่หนือธรรมชาติ   ดว้ยการเป็นทงัผูส้ร้าง และผูท้าํลาย  โดย
นาํเสนอผ่านเรืองราวในวรรณกรรมเยาวชน 2 เรือง  ทีเรืองหนึงสะทอ้นให้เห็นการทาํลายป่า คือ
เรืองตะลุยแดนหิมพานต์   ทีมีมนุษยก์ลุ่มหนึงขา้มมิติเขา้ไปในป่าหิมพานต ์ ทีมีความอุดมสมบูรณ์
อยูม่าก   เพือสือใหผู้อ่้านรู้วา่ผนืป่าบนโลกมนุษยที์มีความอุดมสมบูรณ์นนัเหลือนอ้ยมาก   มนุษยจึ์ง
ตอ้งเขา้ไปหาผลประโยชน์ในป่าหิมพานต์แทน   ส่วนวรรณกรรมอีกเรืองคือเรืองหิมพานต์นิรมิต   
วรรณกรรมเรืองนี  ตอ้งการสือใหเ้ห็นวา่มนุษยต์อ้งการอยูเ่หนือธรรมชาติ  โดยการควบคุมสิงมีชีวิต
ต่างๆ ดว้ยตนเอง  วรรณกรรมทงั 2 เรืองนีจึงเป็นสือกลางในการนาํเสนอประเด็นของสังคมว่า  
มนุษยเ์ป็นตวัการสําคญัในการทาํลายธรรมชาติ   เพือกระตุน้ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหน
ธรรมชาติมากยงิขึน    
 
   1.2.1.4  ความขัดแย้งทีเกิดขึนภายในใจของตัวละครเอง    คือการต่อสู้ทีเกิดขึนใน
จิตใจของตวัละครเอง และมีผลทาํให้ตวัละครเกิดความทุกข ์ หรือความสับสนวุน่วายใจ  (สายทิพย ์ 
นุกูลกิจ, 2537: 127-128)  ปัญหาทีเกิดขึนจึงอาจเป็นความขดัแยง้ทางดา้นกายภาพ   บุคลิกภาพกบั
ความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์   หรือความรู้สึกผิดชอบชวัดี   ความขดัแยง้ทีเกิดขึนนีจึงเป็นความขดัแยง้
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ทีตวัละครเอกของเรืองตอ้งต่อสู้กบัตวัเอง  ไม่เกียวขอ้งกบัตวัละครอืนๆ  หรืออาํนาจบีบคนัจาก
ภายนอกแต่อยา่งใด  
  วรรณกรรมเยาวชนทีผูเ้ขียนใชค้วามขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง เป็น
ความขดัแยง้หลกัของเรือง พบ 2  เรือง  ไดแ้ก่  มัจฉานุผจญภัย  และเด็กชายเทวดา ซึงมีรายละเอียด
ดงันี 
  เรืองมัจฉานุผจญภัย  วรรณกรรมเรืองนีเป็นความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร
มจัฉานุ ทีโหยหาความรักจากแม่   และต้องการรู้ว่าแม่รักตนหรือไม่   มจัฉานุจึงออกจากเมือง
บาดาลเดินทางไปหาแม่ทีป่าหิมพานต ์ ดว้ยหวงัวา่จะไดพ้บแม่สักครัง  เพือพิสูจนว์า่แม่ก็รักตน 

 

  แค่รัก  แค่คิดถึง เป็นความผิดมากหรืออยา่งไร  เขาแค่อยากกอดแม่ใหชื้นใจ  และ 

 พิสูจน์ไปดว้ยวา่แม่รักและห่วงใยเราไม่เหมือนทีใครๆ เขาบอกกนั  

  แต่เลก็ตอ้งห่างกนัเพราะเรืองของการเมืองและสงคราม เติบใหญ่เพียงนีก็อยากให ้

 แม่ไดดี้ใจและปลาบปลืมบา้ง  ทาํไมตอ้งโดนผูใ้หญ่ขดัขวาง กรอกหูวา่ร้าย…เขาตอ้งพบแม่ 

 ใหไ้ด ้  จะไดพิ้สูจน์วา่ถึงอยา่งไร  แม่ตอ้งรักและภูมิใจในตวัเขา 
      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 119-120) 

 
  ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ภายในจิตใจของมจัฉานุ โดยให้มจัฉานุไดพ้บกบั
แม่  และรู้ว่าแม่รักตนมาก   มจัฉานุจึงเกิดความรู้สึกผิดทีเคยทาํตวัไม่ดี  เป็นเด็กเกเร  ภายหลงัจึง
ยอมปรับปรุงตวัเป็นเด็กดีเพือให้แม่ภูมิใจ  เพราะมจัฉานุเขา้ใจแลว้วา่ ไม่วา่เขาจะเป็นอยา่งไร แม่ก็
ยงัคงรักและปรารถนาดีกบัเขาเสมอ  เห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีวา่ 

 

  …ไม่วา่แม่หรือพระเชษฐาลว้นแต่รักเขามาก  ถึงไดพ้ยายามทุกวถีิทางเพือสอนสงั 

 ใหเ้ขาเป็นเด็กดี   เป็นผูที้ใครๆ รัก  มนัเป็นความหวงัดีทีอยูลึ่กและเขา้ใจยาก   หากบดันีเขา 
 เขา้ใจมนัแลว้ 

     (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 138) 

 

  เรืองเด็กชายเทวดา   วรรณกรรมเรืองนีเป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในจิตใจของ
ทุติธร ตวัละครเอกของเรือง  ทีเกิดความลงัเลระหวา่งการทาํความดีช่วยเหลือผูอื้น กบัการเพิกเฉย
ต่อการทาํความดี   ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ภายในจิตใจของทุติธร โดยให้ทุติธรเลือกทีจะ
ทาํความดี   เพราะไม่อาจทนเห็นผูอื้นเดือดร้อนได ้  ดงัเช่นเหตุการณ์ตอนทีทุติธรช่วยเรียกรถแท็กซี
ใหเ้จา้ของสุนขั  เพือพาสุนขัทีถูกรถชนไปทีโรงพยาบาล  ดงัความทีวา่ 
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 สุดทา้ย ดว้ยความทีไม่อาจนิงดูดาย ทิงคนเดือดร้อนได ้    เขาจึงเขา้ไปบอกเจา้ของ 

สุนขัใหท้าํใจดีๆ ไว ้   แลว้วงิไปทีป้อมตาํรวจซึงตงัห่างหมู่บา้นไปเกือบหนึงกิโลเมตร   เพือ 

ขอใหคุ้ณตาํรวจช่วยเรียกแท็กซีใหห้นึงคนั   เมือแท็กซีจอดรับแลว้เขาและคุณตาํรวจช่วยกนั 

อุม้เจา้เซนตเ์บอร์นาร์ดขึนรถไปโรงพยาบาล… 

     (เด็กชายเทวดา, 2549: 11) 

 

  วรรณกรรมเรืองนี  จึงเป็นการคลีคลายความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร โดยให้
ตวัละครเอกยดึหลกัคุณธรรม เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 
                      กล่าวโดยสรุปไดว้่า  ความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของตวัละครเองทีปรากฏใน
วรรณกรรมทงั 2 เรือง  เป็นประเด็นความขดัแยง้ทีใกลต้วัเยาวชนมาก  เพราะเยาวชนนนั เป็นวยัที
ตอ้งการความรักจากครอบครัว  โดยเฉพาะเด็กทีไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อและแม่ ก็อาจเกิดปัญหาเหมือนกบั
ตวัละครมจัฉานุในเรืองมัจฉานุผจญภัยได ้  วรรณกรรมเรืองนีจึงให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้านไดท้งัสองกลุ่ม   
กลุ่มแรก คือ กลุ่มผูอ่้านทีเป็นเด็ก  จะทาํใหพ้วกเขาเขา้ใจผูใ้หญ่มากขึนวา่ผูที้คอยเตือน คอยสังสอน  
คือผูที้รักและหวงัดีอย่างแทจ้ริง   อีกกลุ่มหนึง คือกลุ่มผูอ่้านทีเป็นผูใ้หญ่ จะช่วยให้พวกเขาเขา้ใจ
ธรรมชาติของเด็กมากยิงขึน   ส่วนวรรณกรรมเรืองเด็กชายเทวดา  ผูเ้ขียนตอ้งการเสนอประเด็น
เรืองการทาํความดี   จึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ให้ตวัละครเอกเลือกทีจะยึดมนัในการทาํความดี   
เพือใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นแบบอยา่งทีดี   
 

     1.2.2  ความขัดแย้งรอง 
 ความขดัแยง้รอง คือความขดัแยง้ทีเสริมเขา้มาในเรือง  เพือสนบัสนุนความขดัแยง้ 

หลกัใหช้ดัเจนขึน  ซึงทาํใหเ้รืองมีความสมบูรณ์  สนุก  หรือมีความเขม้ขน้ยงิขึน   
                จากการศึกษาพบว่า  มีวรรณกรรมเยาวชนจาํนวน 5 เรือง ทีผูเ้ขียนสร้างความ

ขดัแยง้รองเสริมเขา้มาในเรือง  และใชค้วามขดัแยง้รอง 2 ลกัษณะ คือ  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย์
กบัมนุษย ์  และความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง 
                  1.2.2.1  ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  วรรณกรรมเยาวชนทีผูเ้ขียนใช้
ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ เป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มาในเรือง  พบ 3 เรือง ไดแ้ก่  
ตะลุยแดนหิมพานต์    มัจฉานุผจญภัย   และเด็กชายเทวดา  ดงันี 

              เรืองตะลุยแดนหิมพานต์ ผูเ้ขียนดาํเนินเรืองให้นายพายพัและกลุ่มนายพรานบุกรุก
เขา้ไปในป่าหิมพานต์    ซึงเป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึนระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ   แต่ผูเ้ขียนได้
สร้างความขดัแยง้รองระหว่างมนุษยก์ับมนุษยเ์สริมเข้ามาด้วย โดยให้เด็กชายหญิง สองพีน้อง 
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ช่วยเหลือสัตวหิ์มพานตที์กาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย  จนทาํใหพ้วกเขาเกิดความบาดหมางกบันายพายพั
ไปดว้ย   
 

“…ยงัไงเราก็ตอ้งตามล่าพวกมนัต่อไป  คิดวา่มนัจะหนีไปไดส้กักีนาํเชียว”  พายพั 

บอกดว้ยนาํเสียงเหียมเกรียม 

 “แต่ท่านครับ  ทาํไมเราไม่จบักินนรฝงูใหม่  หรือสตัวต์วัอืนๆ แทนล่ะ  จะเสียเวลา 
ตามล่ามนัทาํไม”   งาไซถาม   เขาไม่ชอบใจนกักบัเกมการไล่ล่าแบบนี      มนัเหนือยเกินไป   
 “ไม่ได ้ ไม่เห็นรึไงในฝงูกินนรนนัมีมนุษยอ์ยูด่ว้ย   แถมพวกนนัยงัรู้วธีิขา้มมิติอีก 

ต่างหาก  ขืนปล่อยไวแ้บบนีความลบัของเราจะรัวไหลไปแลว้ใครจะรับผิดชอบ…ฉนัจะตาม 

ล่าพวกมนัใหถึ้งทีสุด”   พายพักล่าวดว้ยนาํเสียงอาฆาตแคน้ 

     (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 77) 

 

     ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้  โดยให้นอ้ยหน่าและนอ้ยโหน่งใชค้วามเฉลียว-

ฉลาดแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  ทาํใหพ้วกเขารอดพน้จากอนัตรายต่างๆ ไปได ้  
 

  เรืองราวต่อจากเหตุการณ์นีมีทงัความเลวร้ายและสิงทีเป็นไปดว้ยดีอีกมากมาย 

  แต่สาํหรับสองพีนอ้งคู่นีแลว้   อะไรๆ ก็คงไม่สาํคญัเท่ากบัการทีพวกเขามีชีวติรอดออกมา 
 จากป่าหิมพานตไ์ด…้ 

                                               (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 207) 

  

  เรืองมัจฉานุผจญภัย วรรณกรรมเรืองนี เป็นเรืองราวของมจัฉานุทีไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อ
และแม่  จึงเติบโตมาอยา่งเด็กทีมีปัญหา   ผูเ้ขียนจึงไดส้ร้างความขดัแยง้รองเสริมเขา้มาให้มจัฉานุ
เป็นตวัแทนของเด็กมีปัญหา ทีมีนิสัยเกเร  เอาแต่ใจ   จึงมกัสร้างความวุน่วาย และทะเลาะวิวาทกบั
ผูอื้นไปทวั  ดงัเช่นเหตุการณ์ตอนทีมจัฉานุขดัแยง้กบัหอยกาบยกัษ ์ เพราะไม่ยอมให้เขาดูลูกเงือกที
นอนหลบัอยูข่า้งใน ดงับทสนทนาทีวา่ 

 

  “นี  เจา้หอยยกัษ…์ เจา้ซ่อนลูกเงือกไวข้า้งในใช่หรือไม่” 

  “ไม่ใช่!” 

  คิวลายนาํของมจัฉานุขยบัผกูเขา้หากนั   นีเขาถามมนัดีๆ   มนักลบัโกหกกระแทกเสียง 

ตอบเช่นนนัฤๅ! 
  “ เจา้โกหก ขา้เห็นชดัๆ วา่เมือกีเจา้มีทารกคนมีหางปลาอยูข่า้งใน  ถา้บอกวา่ไม่ใช่ก็เปิด 

ปากออกมาดู!” 

  “เรืองอะไร บรู่!” 
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  …มจัฉานุแทบจะคลงั เพราะไม่เคยมีใครแลบลินหลอกอยา่งนีมาก่อน   ต่อใหพ้วกลูก 

ยกัษแ์ก่นกะโหลกยงัไม่กลา้  นีเป็นแค่หอย  บงัอาจ! 

      … 

  จุดประสงคใ์นการตามหาแม่หายไปแลว้จนสิน ตอนนีเขาคิดแต่จะเอาชนะเจา้หอยกาบ 

นนัใหไ้ด…้แลว้ชกัดาบสนัออกมาตอกลงไปทีเปลือกของมนั 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 126-127) 

 

        ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ทีเกิดขึน  โดยให้มจัฉานุไดพ้บกบัแม่  และรู้ว่า
นางเสียใจมากทีมจัฉานุประพฤติตวัไม่ดี  มจัฉานุจึงยอมปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี  เพือให้แม่ไดภู้มิใจ  
เช่น   เหตุการณ์ตอนทีมจัฉานุสํานึกผิดทีทาํให้หอยกาบยกัษบ์าดเจ็บ   จึงช่วยทายาให้เพือเป็นการ
ไถ่โทษ ซึงทาํใหเ้ห็นความเปลียนแปลงของมจัฉานุในทางทีดีขึน  ดงัความวา่ 
   

  ลูกชายหนุมานดึงขวดยาแดงออกจากถุงตรงชายพก แลว้เอานิวจุ่มทาแผลตรงฝาหอย 

 ทีเขาเคยเอาดาบสนัตอกจนมนักะเทาะ  เสร็จแลว้ก็วา่ยนาํจากไป 
      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 137) 

 

           เรืองเด็กชายเทวดา  วรรณกรรมเรืองนี ผูเ้ขียนสร้างความขดัแยง้รองระหวา่งมนุษย์
กบัมนุษยเ์สริมเขา้มาในเรือง   เพือให้เรืองดาํเนินไปอยา่งสนุก   ดว้ยการสร้างความขดัแยง้ระหวา่ง
ทุติธรกบัยกัษ์เบญจา ทีต่างก็ตอ้งการนาํลิงทรงเลียงไปถวายคืนให้พระอินทร์เหมือนกนั  แต่ยกัษ์
เบญจาเป็นยกัษเ์กเร  จึงตอ้งการนาํลิงทรงเลียงไปถวายคืนเพือแลกกบัเงินรางวลั ในขณะทีทุติธร มี
จุดประสงคเ์พือตอ้งการจะขอพรให้พระอินทร์ช่วยให้พ่อและแม่ของเขาทีประสบอุบติัเหตุ รอดพน้
จากอนัตรายต่างๆ  เห็นไดจ้ากความคิดของทุติธรทีวา่ 
 

  เขาไม่แน่ใจวา่…จบัลิงคืนใหอ้งคอิ์นทร์แลว้  พอ่กบัแม่จะรอดตายจริง หรือไม่   แต ่

แมจ้ะยงัเชือครึงไม่เชือครึง    ทุติธรก็ตดัสินใจจะลองออกไปจบัลิงใหอ้งคอิ์นทร์พร้อมปรเมศ   
เพราะการทาํอะไรสกัอยา่งเพือพอ่กบัแม่  ทาํใหรู้้สึกดีกวา่นงัจบัเจ่ารอฟังข่าว… 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 28) 

 

ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ โดยใหพ้ระอินทร์เฝ้าดูการกระทาํของทุติธรและ 

ยกัษเ์บญจามาโดยตลอด  จึงไดรู้้วา่ทุติธรเป็นคนดีจริงต่างกบัเบญจาทีเป็นยกัษอ์นัธพาล ไร้คุณธรรม   
พระอินทร์จึงไดป้รากฏกายขึนต่อหนา้คนทงัสอง  เพือยุติเรืองราวความขดัแยง้  และตดัสินโทษให้
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ยกัษ์เบญจาลงไปเกิดทีโลกมนุษยเ์พือชดใช้ความผิด  ส่วนทุติธรก็ได้รับพรจากพระอินทร์ให้
สมหวงัในสิงทีปรารถนา เพือตอบแทนความดีของเขา  ดงัจะเห็นไดจ้ากความทีวา่ 

 
…พระสุรเสียงทรงอาํนาจตรัสหนกั  ต่อวา่พวกยกัษเ์กเรจากสวรรค…์ 

“…เมือพวกเจา้ไม่ชมชอบการเกิดเป็นผูอ้ยูสู่ง    ขา้จะส่งพวกเจา้ไปเกิดยงัโลกมนุษย ์

เสียใหสิ้น  ใหว้นเวยีนอยูใ่นวฏัสงสารจนกวา่จะสร้างกรรมดีไดม้าเกิดใหม่บนสวรรค!์”   

     (เด็กชายเทวดา, 2549: 101- 102) 

  
  …เรารู้แลว้วา่เด็กมนุษยนี์ดีขึนเรือยๆ สมกบัทีเจา้ใหพ้ร บดันีเราจะใหเ้ขาสมหวงัดว้ย 

ความชอบทีเอาของรักมาคืน… 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 102) 

 

 1.2.2.2  ความขัดแย้งทเีกดิขึนภายในใจของตัวละครเอง  วรรณกรรมเยาวชนทีใช้
ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มาในเรือง   พบ  2  เรือง   ไดแ้ก่   
ครุฑน้อย   และเจ้าชายไม่วเิศษ   โดยมีรายละเอียดดงันี 
    เรืองครุฑน้อย วรรณกรรมเรืองนี  ผูเ้ขียนชีให้เห็นว่า เมือตวัละครไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม   ความขดัแยง้ทีจะเกิดตามมาก็คือ ความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง  
เหมือนกบัตวัละครครุฑนอ้ยทีบินไม่ได ้  ความรู้สึกทีตนบินไม่ไดน้นั  จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ใน
ชีวิตทีครุฑนอ้ยตอ้งต่อสู้กบัความคิดของตวัเองว่าครุฑจะทาํอะไรไดอี้ก  หากไม่ไดเ้กิดมาเพือบิน   
เห็นไดจ้ากคาํพดูของครุฑนอ้ยทีพดูกบัสัปเหร่อครุฑ ตอนหนึงวา่ 
 

“ขนของผมไม่ยอมเปลียนเป็นสีแดง แต่กลายเป็นสีดาํปิดปี  รูจมูกก็น่าเกลียด  หุบเขา้ 
ออกได ้ แถมปีกของผมก็บินไม่ได ้ ผมเป็นตวัอะไรกนัแน่” 

 “ทาํไมเจา้ถึงอยากบินไดน้กัละ ครุฑนอ้ย”    สปัเหร่อครุฑเริมเรียกมนัวา่ครุฑนอ้ยแลว้ 

 “ผมจะไดเ้ป็นครุฑโดยสมบูรณ์น่ะสิครับ    ตอนนีผมอาจจะเป็นไก่   หรือเหยยีว  หรือ 

ตวัอะไรก็ไม่รู้ทีดูคลา้ยครุฑอยูก็่ได ้  และถา้ไม่บิน  แลว้ครุฑจะทาํอะไรได ้ ครุฑเกิดมาเพือทีจะ 

บิน  เพือทีจะเป็นเจา้เวหาไม่ใช่หรือครับ” ครุฑนอ้ยรําพนั   พลางแหงนมองทอ้งฟ้า 
“ผมอยากเห็นโลกอีกแบบ  ไม่ใช่แบบทีผมเห็นอยูนี่  วธีิเดียวทีจะไดเ้ห็นก็คือตอ้งบิน 

  ใหไ้ดเ้ท่านนั” 

(ครุฑนอ้ย, 2548: 54) 
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ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ภายในใจของครุฑนอ้ย   โดยการใหเ้ขาคิดได ้
วา่ครุฑไม่จาํเป็นตอ้งเกิดมาเพือบินเท่านนั   แต่ครุฑมีอิสระทีจะทาํอยา่งอืนไดอี้กมากมายตามทีตน
ต้องการ  ความสับสนทีเคยเกิดขึนภายในใจของครุฑน้อยจึงค่อยๆ หายไป  เมือเขาได้ค้นพบ
ความสุขทีแทจ้ริงวา่  การวา่ยนาํคือสิงทีเขารัก  แมจ้ะเป็นวถีิทางทีต่างกบัครุฑตวัอืนก็ตาม  

 
ทุกครังทีไดด้าํนาํ ครุฑนอ้ยก็ไดค้น้พบตวัเองมากขึนทีละนิดๆ  มนัเริมรักสิงทีมองเห็น 

และมองไม่เห็น  รักการไม่มีขอ้จาํกดั ไม่มีขอบเขต  รักสิงทีอยูน่อกเหนือกฎเกณฑใ์ดๆ ของครุฑ 
มนัไม่รู้ตวัวา่สิงทีมนักาํลงัหลงรักคืออิสระนนัเอง  แมว้า่มนัจะหิวและเหน็ดเหนือยจากการแหวก 

วา่ย  จะอ่อนลา้จากการกระพือปีกในนาํเมือขึนสู่ฝัง  แต่กระนนัสิงทีติดตามมาดว้ยก็คือความรู้สึก 

ทีไดเ้รียนรู้วา่ยงัมีสิงทีมนัสามารถทาํได ้ ชีวติของครุฑไม่ไดเ้กิดมาเพือบินและพยายามใชชี้วติอยู ่
บนทอ้งฟ้ากบัการบินวอ่นไปมาเท่านนั  ก่อนหนา้นีการบินไม่ไดข้องมนัเป็นเสมือนเครืองชีชะตา 
ชีวติ มนัไม่รู้วา่ครุฑทีบินไม่ไดจ้ะดาํเนินชีวติต่อไปอยา่งไร  แต่บดันีมนัมีเหตผุลทีจะดาํรงอยูแ่ลว้ 

(ครุฑนอ้ย, 2548: 95)  

 

  เรืองเจ้าชายไม่วิเศษ    ผูเ้ขียนดาํเนินเรืองให้เจา้ชายองคที์ 11 เกิดในดินแดนแสน
วิเศษ  ซึงเป็นดินแดนทีทุกคนในเมืองไม่ว่าจะเป็นเจา้หญิง   เจา้ชาย  หรือคนสามญัชนจะเกิดมา
พร้อมกับของวิเศษคนละหนึงชิน  ยกเวน้เจ้าชายองค์ที11  เพียงคนเดียวเท่านัน ทีเกิดมาโดย
ปราศจากของวิเศษ  เจา้ชายจึงถูกใส่ร้ายวา่เป็นกาลกิณีต่อบา้นเมืองและถูกเนรเทศออกจากเมืองใน
ทีสุด  วรรณกรรมเรืองนี ผูเ้ขียนจึงไดส้ร้างความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเสริมเขา้มาในเรือง  
เพือชีให้เห็นว่า   เมือตวัละครเกิดความขดัแยง้กบัสังคม   ผลกระทบทีตามมาก็คือตวัละครจะเกิด
ความขดัแยง้ภายในใจของตนเองดว้ย    เหมือนกบัตวัละครเจา้ชายองคที์11  ทีรู้สึกนอ้ยเนือตาํใจใน
ชะตาชีวติของตนอยูเ่สมอ  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทสนทนาต่อไปนี 

 

  เจา้ชายคนทีสิบเอด็    ผูมี้ชือเพียง  ‘เจา้ชาย’  เฉยๆ   เจา้ชายผูเ้กิดมาพร้อมกบัความวา่ง 

 เปล่า   ก็กลายเป็นตาํนานของเมืองนีเช่นเดียวกนั    ชาวเมืองมกัเล่าใหลู้กนอ้ยฟังเป็นนิทานก่อน 

 นอน เมือลูกไดฟั้งก็จะร้องวา่ 
  “ มีจริงหรือแม่  คนในเมืองเราทีเกิดมาโดยไม่มีของวเิศษน่ะ  ก็ขนาดหนูยงัมีเขม็เยบ็ผา้ 
 วเิศษเลยนีนา!”  

 จึงเป็นเรืองปกติทีคาํพดูเหล่านีจะเขา้มาถึงหูเจา้ชาย แต่ทีร้ายแรงยงิไปกวา่นนัก็คือคาํพูด 
ทเีข้ามาทางหูกลบัดงิลกึลงไปเสียดแทงถึงใจ บ่อยครังทเีจ้าชายพูดกบัตวัเอง และอกีบ่อยครังทพูีด 
กบัแม่นมผู้เลยีงดูเจ้าชาย… “ทาํไมฉันถึงไม่มขีองวเิศษอย่างใครคนอนืเขาบ้างล่ะ” 

                                            (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 25) 



80 
 

        ผูเ้ขียนจึงไดค้ลีคลายความขดัแยง้ภายในใจของเจา้ชายองคที์ 11 โดยให้เจา้ชายได้
เดินทางไปศึกษาศิลปวิทยากบัพระฤๅษีตาไฟทีป่าหิมพานต์   เพือจะไดส้ร้างวีรกรรม  และไดรั้บ
ของวเิศษเมือจบการศึกษา  แต่เมือเจา้ชายสาํเร็จการศึกษา   ไดอ้อกเดินทางหาประสบการณ์ชีวิตดว้ย
ตนเอง  เจา้ชายจึงไดรู้้วา่การมีของวิเศษ  หากใช้ในทางทีผิด  ของวิเศษเหล่านนัก็ไม่มีค่าอะไรเลย  
แต่หากมีไวเ้พือปกป้องชาวเมือง  เพือช่วยเหลือผูอื้น  จึงจะเป็นเรืองทีน่าภาคภูมิใจ   ความคิดเรือง
การแสวงหาของวิเศษของเจา้ชายจึงเปลียนไป  เพราะเจา้ชายไม่ไดต้อ้งการของวิเศษเพือให้ไดรั้บ
การยอมรับ  หรือสร้างคุณค่าของการเป็นเจา้ชายอีกต่อไป  แต่ตอ้งการใชเ้พือช่วยเหลือผูอื้นมากกวา่    
 

  …ความตอ้งการของวเิศษของเจา้ชายยงัคงไม่เปลียนแปลง แต่สิงทีต่างไปคือเจา้ชาย 

 ไม่ไดรู้้สึกอยากมีของวเิศษเพือสร้างวรีกรรม  หรือเพือสร้างความยงิใหญ่ใหต้นเองเหมือนแต่ 
 ก่อน  ตอนนีเจา้ชายกลบัอยากมีของวเิศษเพือใชป้กป้องผูอ่้อนแอกวา่ 

   (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 194) 

 

  กล่าวโดยสรุปไดว้่า  วรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง  ผูเ้ขียนจะใช้ความขดัแยง้
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยม์ากทีสุด  คือพบ 5  เรือง  รองลงมาคือความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม 
พบ 3 เรือง   ส่วนความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ   และความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของ
ตวัละครเองพบ  2  เรืองเท่ากนั   นอกจากนีวรรณกรรมบางเรือง  ผูเ้ขียนยงัสร้างความขดัแยง้รอง
เสริมเขา้มาในเรืองดว้ย   ซึงพบความขดัแยง้ใน  3  ลกัษณะ  ลกัษณะแรกคือ  ใช้ความขดัแยง้ที
เกิดขึนภายในใจของตวัละครเองเป็นความขดัแยง้หลกั โดยมีความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย์
เป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มา พบ 2 เรือง  ได้แก่  เรืองมัจฉานุผจญภัย  และเด็กชายเทวดา     
ลกัษณะที 2   คือใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคมเป็นความขดัแยง้หลกั  โดยมีความขดัแยง้ที
เกิดขึนภายในใจของตวัละครเป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มา  พบ  2  เรือง ไดแ้ก่   เรืองครุฑน้อย  
และเจ้าชายไม่วิเศษ    และลกัษณะสุดทา้ยคือใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติเป็นความ
ขดัแยง้หลกั  โดยมีความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยเ์ป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มา พบ 1 เรือง 
คือเรืองตะลุยแดนหิมพานต์   
  จากแนวทางการสร้างความขดัแยง้  หรือการสร้างปมปัญหาทีกล่าวมาทงัหมด  
ชีให้เห็นความขดัแยง้ของตวัละครในหลายๆ ด้าน  ทงัความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยที์มี
สาเหตุจากความไม่เขา้ใจกนั  หรือความคิดทีไม่ตรงกนั   เช่น  ฝ่ายทีมีคุณธรรมกบัฝ่ายทีไร้คุณธรรม   
หรืออาจเป็นความขดัแยง้ภายในครอบครัว  ทีทาํให้เกิดปัญหาตามมา   ส่วนความขดัแยง้ระหว่าง
มนุษยก์บัสังคม  จะเกิดขึนเมือตวัละครมีความแตกต่างกบัผูอื้น   ทาํให้ไม่ไดรั้บการยอมรับ   และ
ถูกกีดกนัออกจากสังคม   ตวัละครทีเกิดความขดัแยง้กบัสังคม  จึงมกัเกิดความขดัแยง้ภายในใจ
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ตวัเองตามมา  เพราะการถูกกีดกนัออกจากสังคม  จะทาํให้เกิดความรู้สึกน้อยเนือตาํใจ   รู้สึกว่า
ตนเองมีปมดอ้ย   และจะพยายามหาทางออกให้แก่ตนเองดว้ยวิธีการต่างๆ  กนั  เช่น การคิดต่างกบั
สังคม  ดงัเช่นเจา้ชายองคที์ 11  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ทีคิดต่างกบัสังคมเรืองของวิเศษวา่ ไม่ใช่
สิงจาํเป็นต่อเจา้ชาย   หรือการแสวงหาสิงอืนมาทดแทนในสิงทีตนขาด   เช่นครุฑน้อย  ในเรือง
ครุฑน้อย ทีบินไม่ได ้ จึงเลือกเรียนรู้โลกกวา้งดว้ยการวา่ยนาํแทนการบิน  เป็นตน้    แต่ในกรณีที
ตวัละครเกิดความขดัแยง้ภายในใจตวัเอง ทีเกียวกบัการทาํความดี  ผูเ้ขียนก็จะคลีคลายความขดัแยง้
ใหต้วัละครเลือกทีจะยดึมนัในการทาํความดี   เพือเยาวชนจะไดเ้ห็นแบบอยา่งทีดีผา่นตวัละครนนัๆ    
  นอกจากนี  ยงัพบความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติดว้ย   ซึงความขดัแยง้
ดงักล่าว  อาจเพราะสังคมปัจจุบนัเปลียนแปลงไปมาก  เช่น  สภาพแวดลอ้มทีถูกทาํลายลง จากการ
กระทาํของมนุษย์   ผูเ้ขียนจึงได้สะท้อนออกมาเป็นเรืองราวในวรรณกรรมเยาวชนทีมีเนือหา
เกียวขอ้งกบัการบุกรุกป่า  หรือเรืองราวทีมนุษยเ์ขา้ไปฝ่าฝืนธรรมชาติ  เพือให้ผูอ่้านเห็นปัญหาของ
สังคม  เป็นสือกลางในการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติมากยงิขึน 

 
2.  ตัวละคร 

ตวัละคร   คือบุคคลทีผูแ้ต่งสมมุติขึนมาเพือใหก้ระทาํพฤติกรรมในเรือง   คือผูมี้บทบาทใน 

เนือเรือง  หรือเป็นผูท้าํใหเ้รืองเคลือนไหวดาํเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง  ตวัละครตามนยัดงักล่าวนี
จึงไม่ไดห้มายถึงมนุษยเ์ท่านนั   หากแต่รวมถึงพวกสัตว ์  พืช  และสิงของดว้ย  ตวัละครจึงนบัเป็น
องคป์ระกอบทีสาํคญัของเรืองบนัเทิงคดี   เพราะถา้ปราศจากตวัละคร  หรือผูก้ระทาํพฤติกรรมแลว้  
การดาํเนินเรืองก็คงจะไม่เกิดขึน  (สายทิพย ์ นุกูลกิจ, 2537: 104)      การวิเคราะห์ตวัละครใน
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   ผูว้ิจยัจะแบ่งประเภทของตวัละครตามบทบาททีปรากฏในเรืองเป็น 2 

ประเภท  คือตวัละครเอก  และตวัละครประกอบ ดงันี 

 
2.1  ตัวละครเอก    
ตัวละครเอก  คือ  ตัวละครทีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรือง  หรือตัวละครทีเป็น

ศูนยก์ลางของเหตุการณ์ทีเกิดขึนทงัหมด   เป็นตวัละครทีมีขอ้ขดัแยง้  ขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวนีอาจ
เกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง   หรือจะขดัแยง้กบัตวัละครตวัอืน  หรือขดัแยง้กบัสิงทีไม่มีตวัตน  
เช่น  พลงัธรรมชาติ   หรือระบบของสังคมก็ได ้ (สายทิพย ์ นุกลูกิจ, 2537: 104) 

จากการศึกษาตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2545-2554   พบตวัละครเอก  2  

ลกัษณะ คือ ตวัละครเอกทีเป็นมนุษย ์ และตวัละครเอกทีเป็นอมนุษย ์  ดงันี 
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       2.1.1  ตัวละครเอกทเีป็นมนุษย์ 

       วรรณกรรมเยาวชนทีนาํมาศึกษาครังนี  พบตวัละครเอกทีเป็นมนุษยใ์น  2  ลกัษณะ คือ 
ตวัละครมนุษยธ์รรมดา  และตวัละครมนุษยที์มีอาํนาจวเิศษ   ดงันี 

 2.1.1.1  ตัวละครมนุษย์ธรรมดา   
 ตวัละครมนุษยธ์รรมดา    คือตวัละครทีมีกาํเนิดแบบคนธรรมดา   ไม่ไดมี้ลกัษณะ 

พิเศษเหนือธรรมชาติ   ซึงจากการศึกษาพบวา่  ตวัละครมนุษยธ์รรมดาอาจเป็นตวัละครเด็ก  หรือ
ผูใ้หญ่ก็ได ้ แต่ส่วนใหญ่ผูเ้ขียนจะกาํหนดใหต้วัละครเอกของเรืองเป็นเด็ก ทีมีอายุระหวา่ง 8 - 13 ปี  
อาจเป็นตวัละครเอกหญิง  ตวัละครเอกชาย  หรือมีตวัละครเอกทงัหญิงและชายในเรืองเดียวกนัก็ได ้   

ตวัละครเอกทีเป็นเด็กพบ  8  ตวั  ไดแ้ก่  นอ้ยหน่า  นอ้ยโหน่ง ในเรืองตะลุยแดน 
หิมพานต์   ปาย  ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   เจา้ชาย  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   เจา้ชายองค์ที 11 ใน
เรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   ทุติธร ในเรืองเด็กชายเทวดา   หนูเล็ก ในเรืองกินรี  และหนูมาลี ในเรือง
ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ยกเวน้วรรณกรรมเยาวชนเรืองหิมพานต์นิรมิตเพียงเรืองเดียว 
ทีมีตวัละครเอกเป็นผูใ้หญ่   

                      2.1.1.1.1 ตัวละครเอกทเีป็นเด็ก   เมือพิจารณาบทบาทของตวัละครเด็กใน 

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  พบวา่สามารถแบ่งตามบทบาท   พฤติกรรมของตวัละคร  ไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  
คือกลุ่มของตวัละครเอกทีมุ่งทาํความดี    และกลุ่มของตวัละครเอกทีมุ่งแสวงหาความรัก  หรือการ
ยอมรับ 
        2.1.1.1.1.1 ตัวละครเอกทมุ่ีงทาํความดี   วรรณกรรมชุดนี  ตวัละครเอกจะ
เป็นเด็กทีมีคุณธรรม  และมกัมีเหตุการณ์ให้ตวัละครเอกไดท้าํความดี  หรือพิสูจน์ความดีให้ปรากฏ   
แต่อาจทาํความดีในรูปแบบต่างกนั  เช่น  ทาํความดีเพือช่วยครอบครัว  ช่วยผูอื้น  หรือช่วยสังคม 
ตวัละครเอกทีมีลกัษณะเช่นนีพบ  6  ตวั ไดแ้ก่  นอ้ยหน่า นอ้ยโหน่ง  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์   
ทุติธร  ในเรืองเด็กชายเทวดา  ปาย  ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   หนูเล็ก ในเรืองกินรี  และหนูมาลี  
ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  โดยตวัละครแต่ละตวัจะมีเหตุผล และวิธีในการทาํ
ความดีแตกต่างกนัไป  ดงันี 

นอ้ยหน่า และนอ้ยโหน่ง  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  เด็กชายหญิงสอง 

พีนอ้ง ไดช่้วยเหลือสัตวหิ์มพานตที์ถูกนายพายพัจบัตวัมา   ทาํให้นายพายพัโกรธแคน้  ออกตามล่า
พวกเขา  จนเด็กทังสองต้องหนีภัยเข้าไปในป่าหิมพานต์   และได้เห็นนายพาย ัพเข้าไปหา
ผลประโยชน์ในป่าแห่งนี   จึงร่วมมือกบัเพือนสัตวหิ์มพานต ์ช่วยใหป่้ากลบัสู่สภาพเดิม 

   ทุติธร  ในเรืองเด็กชายเทวดา  พ่อและแม่ของทุติธรป่วยหนัก   ปรเมศ 
เทวดาอารักษเ์ห็นเขาเป็นเด็กดี  จึงหาทางช่วย  โดยการเสนองานให้ทุติธรทาํ  คือให้ทุติธรไปจบัลิง
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ทรงเลียงของพระอินทร์ทีพลดัตกจากสวรรค์ไปคืนให้แก่พระอินทร์   เพือแลกกบัการขอพรให้พ่อ
และแม่หายเป็นปกติ    ตลอดการเดินทางพระอินทร์ไดแ้ปลงเป็นกินรีทดสอบความดีของทุติธรอยู่
เสมอ  เมือประจกัษใ์นความดีของทุติธร  พระอินทร์จึงไดป้ระทานพรให้เขาสมหวงั  เพือตอบแทน
ความดี ความกตญั ูของเขา 
   ปาย  ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   เป็นนกัข่าวตวัน้อย ทีเฉลียวฉลาด  เธอ
ช่วยสืบหาความจริงเกียวกบัไวรัสหลุมดาํทีสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่สังคมอยูใ่นเวลานี  จนกระทงั
รู้ตัวการสําคัญว่า คือผู ้อ ํานวยการสมชาย ทีมีคนนับหน้าถือตา   เธอจึงคิดอุบายขอท้าสู้กับ
ผูอ้าํนวยการสมชายในเกมทศกณัฐอ์อนไลน์   ซึงเป็นเกมออนไลน์ทีผูอ้าํนวยการสมชายเป็นผูคิ้ดขึน    
ปายและเพือนๆ ช่วยกนัคิดแกเ้กม  จนเอาชนะไดใ้นทีสุด  ผูอ้าํนวยการสมชายจึงเลิกปล่อยไวรัส 
สังคมทีวุน่วายจึงกลบัสู่สภาพปกติอีกครัง   
   หนูเล็ก   ในเรืองกินรี   หนูเล็กและครอบครัว ไดพ้บกบักินรีทีพลดัหลง
จากมิติของนางจนถูกดูดมาสู่โลกมนุษย ์  กินรีถูกนายบญัชาตามล่า  เพราะหวงันาํตาเพชรของนาง   
หนูเล็กและครอบครัวจึงช่วยกนัปกป้องกินรีเป็นอย่างดี  และหาทางพากินรีกลบัมิติของนางได้
สาํเร็จ 

   หนูมาลี  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน หนูมาลี และเหมียว  
สัตวเ์ลียงคู่หู  พลดัหลงเขา้ไปในดินแดนมหศัจรรย ์   ซึงดินแดนแห่งนีกาํลงัเดือดร้อนเพราะถูกราหู
ทาํลายทุกวนั  ราชินีผูป้กครองดินแดนจึงขอให้หนูมาลีช่วย   หนูมาลีทาํภารกิจทีไดรั้บมอบหมาย
สาํเร็จ ทาํใหดิ้นแดนมหศัจรรยแ์ห่งนีกลบัสู่ความสงบสุขอีกครัง 

   เมือพิจารณาการทาํความดีของตวัละครเอกทงั  6  ตวั  จะเห็นวา่ตวัละครมี
เหตุทีนาํไปสู่การทาํความดีแตกต่างกนัไป   กล่าวคือทุติธร ในเรืองเด็กชายเทวดา  เป็นเด็กทีกตญั ู   
จึงทาํความดี  เพือช่วยพ่อและแม่ทีกาํลงัเจ็บป่วย   หนูเล็ก  ในเรืองกินรี  เป็นเด็กทีจิตใจดี มีเมตตา
ต่อผูอื้น  จึงทาํความดีเพือช่วยเพือนรักต่างเผา่พนัธ์ุ    ส่วนนอ้ยหน่า  นอ้ยโหน่ง  ในเรืองตะลุยแดน
หิมพานต์   ปาย ในเรืองทศกณัฐ์ออนไลน์  และหนูมาลี  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  
เป็นเด็กทีกลา้หาญ  ยดึมนัในการผดุงคุณธรรม  จึงทาํความดีเพือช่วยเหลือสังคม   

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่การทาํความดีของตวัละครเอก  จะทาํเพือช่วย 
สังคมมากทีสุด   ซึงแสดงให้เห็นว่าพลงัความคิด   ความสามารถของเด็กนัน  สามารถช่วยเหลือ 
หรือเปลียนแปลงสังคมไปในทิศทางทีดีได ้   ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอภาพของตวัละครเอก ทีเป็นเด็ก  แต่
กลบัมีวุฒิภาวะ  มีความคิด  ความสามารถช่วยแกปั้ญหาสังคมทีกาํลงัเดือดร้อนได ้   ตวัละครเอก
กลุ่มนี  จึงน่าจะเป็นตวัแทนของเด็กในแบบทีผูเ้ขียนตอ้งการ  และตอ้งการสือความคิดไปยงัผูอ่้าน
วา่หากเด็กยึดมนัในคุณธรรม คุณงามความดี   เด็กเหล่านียอ่มเป็นพลงัสําคญัในการพฒันาประเทศ
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ไดม้าก  วรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี   จึงยอมรับในความสามารถของเด็กวา่เด็กๆ ก็สามารถคิดทาํการ
ใหญ่ได ้ โดยเฉพาะเด็กทีถูกปลูกฝังให้เป็นคนดี กลา้คิด  กลา้ทาํ   ยอ่มสามารถทาํประโยชน์ให้แก่
ครอบครัว  ผูอื้น  และสังคมได้มาก  ทงัยงัเป็นการชีนาํให้เด็กกล้าทีจะทาํความดี  และเชือมนัใน
ความสามารถของตน 
           2.1.1.1.1.2  ตัวละครเอกทมุ่ีงแสวงหาความรัก  หรือการยอมรับ   หมายถึง
ตวัละครเอกทีแสดงออกให้เห็นวา่เป็นเด็กทีโหยหาความรัก  หรือตอ้งการการยอมรับจากผูอื้น  พบ 
2 ตวั ไดแ้ก่  เจา้ชาย ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   และเจา้ชาย ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   
   เจา้ชาย  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   เจา้ชายเป็นพระโอรส ของพระราชาและ
พระราชินีแห่งเมืองเล็กๆ เมืองหนึง  เจา้ชายเคยเป็นเด็กร่าเริง  แต่เพราะขาดความรักจากพระราชา
และพระราชินี  ทาํให้เจา้ชายป่วยเป็นโรคประหลาดกลายเป็นเด็กไม่ยอมพูดจา   จนกระทงัทงัสาม
พระองคอ์อกเดินทางผจญภยัในป่า  เพือตามหาหวัใจราชสีห์มารักษาอาการป่วยของเจา้ชาย  ตามคาํ
บอกเล่าของแม่มด   ทงัสามพระองคไ์ดมี้เวลาอยูด่ว้ยกนั  ไดเ้ขา้ใจกนัมากขึน  ทาํให้เจา้ชายหายเป็น
ปกติ  และไดค้รอบครัวทีอบอุ่นกลบัมา  
   เจา้ชาย  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   เป็นเจา้ชายองคที์ 11  แห่งดินแดนแสน
วเิศษ  ซึงเป็นดินแดนทีทุกคนในเมืองเกิดมาพร้อมกบัของวเิศษ    แต่เจา้ชายกลบัเกิดมาผิดแปลกกบั
ทุกคน  ทาํใหไ้ม่ไดรั้บความรัก  การยอมรับจากพอ่  พีนอ้ง  และชาวเมือง  เจา้ชายจึงถูกเนรเทศออก
จากเมือง เพือจะไดแ้สวงหาของวิเศษ    หรือประกอบวีรกรรมให้ทุกคนยอมรับ   แต่ทา้ยทีสุดแลว้
เจา้ชายเลือกทีจะใช้ชีวิตในแบบทีตนตอ้งการ  ในดินแดนแสนธรรมดาแทน   เจา้ชายจึงไม่ไดรั้บ
ความรัก การยอมรับจากครอบครัวและสังคมทีจากมา   แต่ไดรั้บความรักจากสังคมใหม่แทน   
   ตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี  จึงเป็นเครืองยืนยนัไดว้า่
ครอบครัวเป็นสถาบนัสําคญั ทีมีผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กมาก   ผูเ้ขียนจึงไดน้าํเสนอ
ผา่นตวัละครเด็กทงัสองคนทีมีปมเรืองความรัก   แต่นาํไปสู่บทสรุปทีต่างกนั  คือเจา้ชาย ในเรือง
เจ้าชายไม่พูด ไดรั้บความรักจากครอบครัวตามทีตนปรารถนา   ในขณะทีเจา้ชาย  ในเรืองเจ้าชายไม่
วิเศษ  ไม่ได้รับความรัก และการยอมรับจากครอบครัว  แต่ได้รับความรักจากผูอื้น และรู้จกัรัก
ตวัเองมากขึน  ซึงทาํให้เห็นวา่การรักตวัเอง  และความรักจากคนรอบขา้งนนั สามารถทดแทนการ
ขาดความรักจากครอบครัวได ้

 

           2.1.1.1.2  ตัวละครเอกทเีป็นผู้ใหญ่  พบวา่มีวรรณกรรมเพียงเรืองเดียว ทีผูเ้ขียนใช ้

ตวัละครผูใ้หญ่เป็นตวัเดินเรือง  ไดแ้ก่   แกว้ และครูธรรมรักษ ์ ในเรืองหิมพานต์นิรมิต   ดงันี 
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   แกว้  และครูธรรมรักษ์   ในเรืองหิมพานต์นิรมิต   ผูเ้ขียนสร้างเรืองให้
แกว้ และครูธรรมรักษช่์วยสัตวหิ์มพานตที์ถูกนายพายพัจบัตวัไปทีโลกมนุษย ์  จนนายพายพัโกรธ
แคน้  ทาํให้พวกเขาตอ้งหนีเอาตวัรอดเขา้ไปในป่าหิมพานต์   และเมือเขา้ไปในป่าแห่งนี  พวกเขา
ไดพ้บกบัโนเบ  ซึงเป็นนกัวจิยัจากโลกอนาคต  โนเบเดินทางยอ้นเวลาเขา้มาในป่าหิมพานต ์และใช้
ความรู้สมยัใหม่มาดูแลจดัการป่าแห่งนี   แกว้และครูธรรมรักษ์ไม่เห็นดว้ยทีมนุษยจ์ะผนัตวัมาทาํ
หน้าทีแทนธรรมชาติ   จึงได้ร่วมมือกับลูกสาวของโนเบ และเพือนสัตว์หิมพานต์  เพือยุติการ
กระทาํของโนเบ  และทาํใหป่้าหิมพานตก์ลบัสู่สภาพเดิมไดอี้กครัง 

จะเห็นวา่ตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ไม่วา่จะเป็นเด็ก หรือ 

ผูใ้หญ่ก็ตาม   จะมีคุณสมบติัเด่นเรืองคุณธรรม  ชอบช่วยเหลือผูอื้น  และมีสติปัญญาทีเฉลียวฉลาด 

เหมือนกนั  ตวัอยา่งเช่นปาย  ในเรืองทศกณัฐ์ออนไลน์  เป็นตวัละครทีมีคุณธรรม และมีไหวพริบดี 

เห็นได้จากบทสนทนาทีปายเจรจาต่อรองกบัผูอ้าํนวยการสมชายให้เลิกทาํความผิด ไดอ้ย่างชาญ
ฉลาดมาก  ดงัความทีวา่ 

 

  “หนูมีเรืองสาํคญัจะถามคุณอาค่ะ”  ปายรวบรวมความกลา้เปิดฉาก… ปายรวบรวม 

 ความกลา้ และเอ่ยปากถามผูอ้าํนวยการสมชายอยา่งไม่ใหท้นัตงัตวั… 

  “อา้  คุณอาทศกณัฐค์ะ เลิกปล่อยไวรัสอาละวาดเสียทีเถอะค่ะ” 

      … 

  “หมายความวา่ยงัไงกนั หนู” เขาใชฟั้นเขยนิกดัริมฝีปากล่างจนเป็นรอยซีฟัน ก่อนที 

 จะทาํหนา้ตายเอ่ยถาม 

  “หนูอยากใหท่้านเลิกเป็นคนบาปในคราบนกับุญเสียทีคะ่” 

  “ผมไม่เขา้ใจวา่หนูพดูเรืองอะไร”  เขาเสียงแขง็  สายตาจอ้งเขมง็มาทีปาย… 

 “ก็เรืองทีคุณอาเป็นคนแพร่ไวรัสเสียเองน่ะสิคะ ตอนนีคนเดือดร้อนไปทวั  บา้นเมือง 

เสียหายอยา่งมากมายมหาศาลเพราะไวรัสของคุณอานนัแหละค่ะ” 

  “ตลกไปใหญ่แลว้หนู   ถา้รู้วา่หนูจะมีเรืองราวไร้สาระอยา่งนีมาพดูคุย   ผมจะไมเ่สีย 

 เวลามานงัอยูต่รงนีเด็ดขาด” 

 “คุณอาไม่กลา้สูก้บัความจริงมากกวา่ค่ะ    พวกเรารู้วา่คุณอาแพร่ไวรัสเพือจะไดข้าย 

โปรแกรมไวรัส” 

   … 

  “พวกหนูขอทา้ประลองฝีมือกบัทศกณัฐใ์นเกมรามเกียรติออนไลนค์่ะ” 

 “หนูมีขอ้เสนอวา่    หากพวกหนูชนะทศกณัฐ ์   ขอใหคุ้ณอาหยดุวกิฤตการณ์หลุมดาํ 
 อยา่งสินเชิง…ถา้พวกหนูแพ ้ พวกหนูก็จะยอมหยดุติดตามเรืองนี  และไม่เปิดเผยความจริงให ้

 ใครรู้  เพราะพวกหนูเห็นวา่คุณอาเป็นคนทีมีความสามารถสูง   ยงัใชพ้ลงัในการสร้างสรรคสิ์ง 

 ดีๆ  ใหก้บับา้นเมืองของเราไดอ้ยู ่ อีกอยา่งหนึง  ศูนยฯ์ เองก็ยงัทาํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ 
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 ไดอี้กนาน พวกหนูก็ไม่อยากจะใหศู้นยฯ์  ตอ้งถูกปิดดว้ย  เราจะเก็บความลบัไวแ้ลว้ก็เฝ้าระวงั 

 ตวัเองค่ะ” 

      (ทศกณัฐอ์อนไลน,์ 2550: 149-151) 

 

   จากบทสนทนาขา้งตน้ จะเห็นวา่ปายเป็นเด็กทีกลา้หาญ และเฉลียวฉลาด 
ทงัยงัเป็นเด็กทีมีคุณธรรมสูง  จึงไม่อาจนิงเฉยให้ผูอ้าํนวยการสมชายปล่อยไวรัสสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผูอื้นไดอี้กต่อไป  ซึงตวัละครเอกในวรรณกรรมเรืองอืน   ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ปาย  คือเป็นคนทีมีคุณธรรม  รู้จ ักผิดชอบชัวดี  และจะใช้ความดี ความเฉลียวฉลาดของตน
แกปั้ญหา   
    นอกจากนีเป็นทีน่าสังเกตว่า   ผู้เขียนมักจะสร้างตัวละครเอกให้มี
คุณสมบติัเพียบพร้อม  ยกเวน้ตวัละครเอกในวรรณกรรมบางเรืองทีไม่เป็นเช่นนนั    เช่น  เจา้ชาย  
ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   และเจา้ชายองค์ที11  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  เป็นตวัละครเอกทีมีความ
ผิดปกติ   ไม่ไดมี้คุณสมบติัเพียบพร้อมเหมือนกบัตวัละครเอกเรืองอืนๆ   แต่เป็นความผิดปกติทีมี
ลกัษณะต่างกนั กล่าวคือ  เจา้ชายองค์ที 11 ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  เป็นตวัละครเอกทีมีลกัษณะ
ผดิปกติมาตงัแต่เกิด  คือเกิดมาผดิแปลกกบัผูอื้น  เพราะเป็นคนเดียวทีเกิดมาโดยปราศจากของวิเศษ    
จึงทาํให้ไม่ได้รับความรักจากคนในครอบครัว   และถูกกีดกนัออกจากสังคมในทีสุด  ในขณะที
เจา้ชาย  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   เจา้ชายองคนี์ไม่ไดเ้กิดมาผดิแปลกแต่แรก  แต่เพราะเจา้ชายไม่ไดรั้บ
ความรักจากคนในครอบครัว  จึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติในภายหลงั   ตวัละครเอกทงั 2 ตวันี  จึง
ทาํให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบนัทีสําคญัมาก  เพราะเป็นตวับ่งชีว่าเด็กจะเติบโตมาพร้อมกับ
สภาพจิตใจทีดี  หรือมีปมดอ้ย  ขึนอยูก่บัความเขา้ใจกนัของคนในครอบครัวเป็นสาํคญั   
 

               2.1.1.2  ตัวละครมนุษย์ทมีีอาํนาจวเิศษ   
ตวัละครมนุษยที์มีอาํนาจวเิศษ  คือตวัละครทีมีกาํเนิด   รูปลกัษณ์   หรือมี 

ความสามารถพิเศษทีเหนือคนธรรมดา   ตวัละครทีมีลกัษณะเช่นนี  พบ 2 ตวั  ไดแ้ก่  หน่อนอ้ย ใน
เรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว  และนคเรศ  ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  โดยตวัละครเอกทงัสอง
ตวันีมีกาํเนิดพิเศษ และใชค้วามพิเศษในลกัษณะต่างกนัดงันี 
  หน่อน้อย   ในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว    เป็นตวัละครเอกทีเกิดในกระบอกไมไ้ผ่   มี
ขลุ่ยผวิเป็นของประจาํกาย  และยงัมีพรสวรรคด์า้นการเป่าขลุ่ยเป็นพิเศษ  เช่น ใชส้ะกดใหห้ลบัได ้

นคเรศ    ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   เป็นตวัละครเอกทีเกิดมาพร้อม 

กบัมีกายเนือของไกรสรราชสีห์ซ่อนอยู ่  ในยามคบัขนั เขาจึงสามารถกลายร่างเป็นไกรสรราชสีห์  
หนึงในราชสีห์ทงั 4 ตวั  แห่งป่าหิมพานต ์ ทีมีพละกาํลงัมากได ้ 
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จะเห็นวา่ตวัละครเอกทงั 2  ตวันี ต่างก็มีกาํเนิด  และอาํนาจวเิศษ    แต่ความพิเศษ 

ดงักล่าวนีเกิดขึนและมีจุดประสงค์ต่างกนั     เนืองจากนคเรศ  มีกาํเนิดพิเศษเพราะเทพเทวดาเป็นผู ้
บนัดาลใหเ้กิดขึน  เพือใหต้วัละครเอกสามารถทาํภารกิจไดส้ําเร็จ   แต่หน่อนอ้ย  มีกาํเนิดพิเศษจาก
มนุษยเ์ป็นผูบ้นัดาลใหเ้กิดขึน  โดยนาํหน่อนอ้ยพร้อมกบัขลุ่ยผิวไปซ่อนไวใ้นกระบอกไมไ้ผ ่  เพือ
รักษาเผา่พนัธ์ุและป้องกนัภยัใหแ้ก่ตวัละครเอก  ส่วนความสามารถพิเศษดา้นเพลงขลุ่ยนนั จะถูกใช้
ในภาวะคบัขนั เพือเอาตวัรอด และช่วยผูอื้นทีกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย 

ตวัละครเอกทีมีอาํนาจวเิศษนนั  จึงอาจไม่ใช่เทพ เทวดาเป็นผูบ้นัดาลใหเ้กิดขึน 

เสมอไป  แต่มนุษยอ์าจบนัดาลสิงเหล่านันให้เกิดขึนเองได้  โดยเฉพาะรูปแบบของวรรณกรรม
เยาวชนทงั 2 เรือง ทีเป็นเรืองแนวเหนือจริง  ความเหนือจริงทีเกิดขึนกบัตวัละครเอก  เช่น หน่อนอ้ย 
ทีเกิดในกระบอกไมไ้ผ ่  จึงสามารถเกิดขึนไดโ้ดยไม่ทาํใหเ้รืองขาดความสมจริง  
  ความพิเศษของตวัละคร ถูกสร้างขึนมาเพือใหส้ัมพนัธ์กบัโครงเรืองดว้ย   กล่าวคือ
หน่อนอ้ย  มีเหตุใหต้อ้งเดินทางผจญภยัและทาํภารกิจทียากลาํบาก   เพือช่วยพ่อและชาวภูทะลุฟ้าที
ถูกจบัตวัไปใช้แรงงาน   แต่ด้วยรูปลกัษณ์ภายนอกทีเป็นเพียงเด็กตวัเล็กจิวเท่านนั  ผูเ้ขียนจึงได้
เสริมให้หน่อน้อยมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี  ทีทาํให้เด็กตวัเล็กๆ สามารถช่วยเหลือผูอื้นได ้ 
โดยใช้เพลงขลุ่ยทีมีอาํนาจวิเศษเป็นอาวุธต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม  การแก้ปัญหาของตัวละครใน
วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี   จึงทาํให้เห็นวา่การเอาชนะกนั  อาจไม่จาํเป็นตอ้งใชอ้าวุธ หรือใช้กาํลงั
ต่อสู้กนัเสมอไป   แต่อาจใชว้ิธีอืน ยุติความขดัแยง้ได ้ ซึงเป็นการสอนผูอ่้านทางออ้มไดว้า่ เด็กรุ่น
ใหม่ควรใช้วิธีการประนีประนอมแก้ปัญหา   แทนการใช้กาํลงั หรือใช้ความรุนแรงเอาชนะกัน    
ส่วนนคเรศ  เขาได้รับมอบหมายให้มีหน้าทีปกป้องไข่ของพญาครุฑไม่ให้ถูกนาคีทาํลายได ้  
ผูเ้ขียนจึงไดเ้สริมใหน้คเรศมีลกัษณะพิเศษกวา่เด็กทวัไป  คือสามารถกลายร่างเป็นไกรสรราชสีห์ได ้ 
ทาํใหมี้พละกาํลงั   มีอาํนาจวเิศษทีสามารถต่อสู้กบัสัตวพ์ิเศษเช่นนาคได ้

จะเห็นวา่โครงเรืองของวรรณกรรมเยาวชน  2  เรืองนี  มีเหตุการณ์การต่อสู้กบัฝ่าย 

ตรงขา้ม   แต่ตวัละครเอกใชว้ิธีแกปั้ญหาต่างกนั  คือในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว  ตวัละครเอกใช้ศาสตร์
ดา้นดนตรีเอาชนะผูอื้น   ในขณะทีเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   ตวัละครเอกใช้ศาสตร์
ดา้นการต่อสู้และพละกาํลงัทีเหนือธรรมชาติเอาชนะผูอื้น 

 
     2.1.2  ตัวละครเอกทเีป็นอมนุษย์ 
  ตวัละครอมนุษย ์ หมายถึง  ผูที้ไม่ใช่มนุษย ์ ซึงหมายรวมทงัเทวดา  พรหม  สัตว์

นรก  เปรต  อสูรกาย  ภูต   ผ ี  ปีศาจ  เป็นตน้  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 1333)   
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               ตวัละครเอกในวรรณกรรมชุดนี  ส่วนใหญ่ผูเ้ขียนจะสร้างตวัละครเอกให้เป็น
มนุษย ์  แต่ในกรณีทีตวัละครเอกไม่ใช่มนุษย ์  ผูเ้ขียนจะใชต้วัละครอมนุษยม์าเป็นตวัละครเอกของ
เรืองแทน  ปรากฏทงัหมด  4  ตวัละคร  โดยเป็นตวัละครเด็ก  3  ตวั  ไดแ้ก่  มจัฉานุ  ในเรืองมัจฉานุ
ผจญภัย    ครุฑนอ้ย  ในเรืองครุฑน้อย  และกินรี  ในเรืองกินรี  และเป็นตวัละครผูใ้หญ่ 1 ตวั  คือ 
พญาครุฑสุเรนทรชิต  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   
  2.1.2.1  ตัวละครเอกทีเป็นเด็ก  เมือพิจารณาตวัละครเอกกลุ่มนี ตามบทบาท และ
พฤติกรรมของตวัละคร  จะแบ่งตวัละครเอกไดเ้ป็น  2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มของตวัละครเอกทีมุ่งแสวงหา
ความรักและการยอมรับ  และกลุ่มของตวัละครเอกทีมุมานะพยายามจนประสบความสาํเร็จ   
            2.1.2.1.1  ตัวละครเอกทมุ่ีงแสวงหาความรัก และการยอมรับ  ตวัละครทีมี
ลกัษณะนี  พบ 2 ตวั  ไดแ้ก่  มจัฉานุ  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  และครุฑนอ้ย  ในเรืองครุฑน้อย โดย
ตวัละครทงั 2 ตวันี ไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่และแม่เหมือนกนั  จึงทาํใหต้อ้งการความรัก และการยอมรับจาก
ผูอื้นมากเป็นพิเศษ  พิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมของตวัละครดงันี 

มจัฉานุ  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  เป็นเด็กเกเร ไม่มีสัมมาคารวะ  เพราะไม่ 

มีพ่อและแม่คอยอบรมสังสอน   พระไวยวิก พีชายบุญธรรม ต้องการขดัเกลานิสัยของเขา  จึง
วางแผนให้มจัฉานุเดินทางไปหาแม่สุพรรณมจัฉาทีป่าหิมพานต์  เพือจะได้เรียนรู้ชีวิต   มจัฉานุ
อยากพบแม่เป็นทุนอยู่แลว้   จึงตดัสินใจเดินทางเขา้ไปในป่าอย่างมุ่งมนั  แต่ระหว่างการเดินทาง
มจัฉานุแสดงความเกเร   กา้วร้าวกบัทุกคนในป่าหิมพานต ์  จนนางสุพรรณมจัฉาตอ้งออกมาปราม  
เมือมจัฉานุไดพ้บแม่  เขาจึงรู้ว่าแม่รักเขามาก   จึงยอมเปลียนแปลงตวัเองเป็นคนใหม่  เพือให้แม่
และทุกคนไดภู้มิใจ 

ครุฑนอ้ย  ในเรืองครุฑน้อย  เป็นครุฑกาํพร้าพอ่และแม่  ทาํใหไ้ม่ไดรั้บ 

ความรัก  หรือโอกาสทีดีๆ  เหมือนกบัครุฑตวัอืน ทีมีพ่อและแม่คอยเลียงดู   อีกทงัครุฑนอ้ยยงัเกิด
มาผดิแปลกกบัครุฑทวัไป  ทาํใหเ้ขาถูกกลนัแกลง้และถูกกีดกนัออกจากกลุ่มอยูเ่สมอ  เมือถูกสังคม
กดดนัมากขึน  ครุฑนอ้ยยิงตอ้งการความรักและการยอมรับจากสังคมครุฑมากขึนตามไปดว้ย  เขา
จึงตดัสินใจมุ่งหน้าเขา้ไปในป่าลึก   เพือตามหาครุฑเฒ่าผูว้ิเศษ  ทีอาจสอนให้เขาบินได ้ แต่การ
เดินทางครังนี  ทาํใหค้รุฑนอ้ยคน้พบวา่สิงทีเคยเป็นความด่างพร้อยในชีวิตของเขามาตลอด   กลบัมี
สิงพิเศษซุกซ่อนอยู ่  ครุฑน้อยไดค้น้พบว่าปีกเล็กๆ คลา้ยครีบปลา  และรูจมูกทีเปิดปิดได ้ ทาํให้
เขาสามารถดาํนาํและวา่ยนาํไดเ้ร็วอยา่งปลา  ครุฑนอ้ยจึงไดเ้รียนรู้ชีวติดว้ยการผจญภยัในโลกใตน้าํ
แทนทีจะบินอย่างครุฑทวัไป    การกระทาํดงักล่าวทาํให้เขายิงไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคมครุฑ   
แต่ครุฑนอ้ยก็ไดพ้บเพือนใหม่  และสังคมใหม่ทีทาํใหเ้ขามีความสุขได ้
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   เมือพิจารณาตวัละครทงัสองตวันี  ทาํให้เห็นว่าการไดรั้บความรัก และ
ไดรั้บการยอมรับจากครอบครัว  หรือผูอื้นนนั  เป็นสิงสําคญัต่อเด็กมาก  เพราะว่าเด็กจะเติบโตไป
ในทิศทางใด  จะเป็นเด็กดี  หรือมีความสุขหรือไม่  ส่วนหนึงก็เพราะแรงจูงใจจากครอบครัว และ
คนรอบขา้งทีมีอิทธิพลมาก 
   2.1.2.1.2 ตัวละครเอกทีมุมานะพยายามจนประสบความสําเร็จ  ตวัละคร
ทีมีลกัษณะเช่นนี  พบ 1 ตวั  คือกินรี  ในเรืองกนิรี   

กินรี  ในเรืองกนิรี  กล่าวถึงกินรีทีซุกซนจนพลดัหลงมายงัโลกมนุษย ์  
เธอพยายามหาทางกลบับา้น   แต่เวลาผา่นมาหลายปี   กินรีก็ยงัหาทางกลบับา้นไม่ได ้ เพราะวา่โลก
ทีเธอจากมากบัโลกมนุษยอ์ยูห่่างไกลกนัมาก  กินรีจึงตอ้งอดทนและเอาตวัรอดในโลกมนุษย ์ทีเต็ม
ไปดว้ยอนัตรายให้ได ้  จนกระทงักินรีไดพ้บกบัหนูเล็กและครอบครัว  ทุกคนช่วยกนัคิดหาวิธีพา
กินรีกลบับา้น  และเธอก็สมหวงัทีไดก้ลบับา้นอีกครัง 
   จะเห็นได้ว่าตวัละครกินรีในเรืองนี  ผูเ้ขียนตอ้งการเสนอประเด็นเรือง
ความอดทนพยายาม   ฝ่าฟันต่ออุปสรรค  และการมีจิตใจทีแน่วแน่  เหมือนเช่นกินรีทีไม่ย่อทอ้ต่อ
อุปสรรค  เพียรพยายาม  จนสามารถหาทางกลบับา้นไดส้าํเร็จ  ซึงยงัให้ขอ้คิดแก่ผูอ่้านทางออ้มดว้ย
วา่หากคนเรามีความอดทน พยายามอยา่งเต็มที   แมจ้ะตอ้งใช้เวลายาวนานก็ตาม  แต่ตราบใดทีไม่
ทอ้ถอย ก็จะประสบความสาํเร็จไดใ้นทีสุด 
                  2.1.2.2  ตัวละครเอกทเีป็นผู้ใหญ่  พบตวัละครเอกทีเป็นผูใ้หญ่  1 ตวั  ไดแ้ก่  พญา
ครุฑสุเรนทรชิต  ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  ดงันี 

   พญาครุฑสุเรนทรชิต  ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  เป็นผูน้าํเหล่า
สัตวหิ์มพานตที์ยงิใหญ่   มีพละกาํลงัมาก  พญาครุฑสุเรนทรชิตจึงมีบทบาทสําคญัในการเป็นผูดู้แล
ปกป้องป่าหิมพานต ์  เมือครังทีนาคียกทพัขึนมาเพือหวงัจะครอบครองดินแดนหิมพานต ์ พญาครุฑ
สุเรนทรชิตก็ต่อสู้กบันาคีอย่างสุดกาํลงัความสามารถ  จนเอาชนะนาคีและปกป้องโลกให้รอดพน้
จากอนัตรายต่างๆ ไดส้าํเร็จ  

จะเห็นวา่ตวัละครเอกทีเป็นอมนุษย ์  มีการนาํตวัละครครุฑ มาเป็นตวัละครเอกถึง  
2 เรือง  แต่เป็นการนาํเสนอภาพของครุฑในลกัษณะทีแตกต่างกนั   กล่าวคือ ครุฑ ในเรืองครุฑนาค  
ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนให้ภาพของครุฑตามขนบเดิม   คือเป็นครุฑทียิงใหญ่  เป็นเจา้แห่ง
เวหา  และยงัเป็นผูน้าํของเหล่าสัตวหิ์มพานตด์ว้ย   ในขณะทีครุฑ ในเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนให้ภาพ
ของครุฑใหม่  ทีตรงขา้มกบัของเดิมโดยสินเชิง  คือ เป็นครุฑแคระแกร็น  และบินไม่ได ้   ตวัละคร
ครุฑในวรรณกรรมทงั 2 เรืองนี  จึงมีลักษณะต่างกัน ขึนอยู่กบัโครงเรืองของวรรณกรรมนันๆ  
กล่าวคือ  เรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   มีเนือหาเกียวกบัการต่อสู้   ครุฑ ตวัละครเอก จึง
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จาํตอ้งมีความเก่งกลา้  แขง็แกร่ง เพือจะไดเ้อาชนะฝ่ายตรงขา้มได ้  ในขณะทีเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียน
ตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นประเด็นเรืองการคิดต่าง  จึงได้นาํเสนอภาพของครุฑให้ผิดแปลกกบัครุฑ
ทวัไป  เพือนาํไปสู่ประเด็นดงักล่าวไดง่้ายขึน     
  กล่าวโดยสรุปไดว้่าตวัละครเอกในวรรณกรรมชุดนี  ผูเ้ขียนมกัสร้างตวัละครเอก
เป็นเด็กทีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัผูอ่้าน   มีความเฉลียวฉลาด  และมีคุณธรรม  หากตวัละครเอก
เป็นอมนุษย  ์ ก็มกัเป็นตวัละครอมนุษยที์เด็กจดจาํได ้เช่น  กินรี  ครุฑ  เป็นตน้  และส่วนใหญ่จะ
นาํเสนอตวัละครเอกในภาพลกัษณ์ทีดี  เป็นตวัแทนของคนทีมีความประพฤติดี    แต่ในกรณีที
ผูเ้ขียนกาํหนดให้ตวัละครเอกมีความประพฤติทีไม่เหมาะสม  เช่น มจัฉานุ ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  
ในตอนทา้ยเรือง ผูเ้ขียนก็จะคลีคลายให้ตวัละครเอกปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี   เพราะการสร้างงาน
วรรณกรรมเยาวชน มกัมีจุดประสงค์เพือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทีดีให้แก่เยาวชน   ดงันัน
หากตวัละครเอกประพฤติตนไม่เหมาะสม  ในตอนทา้ยเรืองผูเ้ขียนก็จะให้เขาสํานึกผิดและกลบัตวั
เป็นคนดี  จะไดเ้ป็นแบบอยา่งทีดีใหแ้ก่ผูอ่้านได ้

  จากแนวทางการสร้างตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  จึงทาํให้เห็น
ประเด็นทีน่าสนใจคือ  ผูเ้ขียนไม่ไดส้ร้างตวัละครเอกทีมีลกัษณะร่วมสมยักบัผูอ่้านเท่านนั   แต่มี
การนาํตวัละครอมนุษยจ์ากวรรณกรรมยุคเก่ามาเป็นตวัละครเอกของเรืองดว้ย  เช่น   นาํตวัละคร
มจัฉานุ  มาเป็นตวัละครเอกในเรืองมัจฉานุผจญภัย    นาํตวัละครครุฑ  มาเป็นตวัละครเอกในเรือง
ครุฑน้อย   หรือนาํตวัละครกินรี  มาเป็นตวัละครเอกในเรืองกินรี  เป็นตน้  ตวัละครในวรรณกรรม
เยาวชนชุดนี    จึงทาํให้เห็นว่า ผูเ้ขียนมีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดีและนิทานไทยมากระทาํ
บทบาทในบริบทใหม่    ซึงเป็นประเด็นทีผูว้จิยัจะศึกษาต่อไปในบทที 4   ในประเด็นการสืบทอด 

ตวัละครจากวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย 
 

2.2  ตัวละครประกอบ 

ตวัละครประกอบ   คือตวัละครทีมีบทบาทรองลงไปจากตวัละครเอก  เป็นตวัละครทีทาํให้
เรืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัตวัละครเอกเคลือนไหวไปสู่จุดหมายปลายทาง ตวัละคร
ประกอบบางตวั    จึงอาจมีบทบาทเด่นพอๆ กบัตวัละครเอกก็ได ้  แต่มกัจะเป็นฝ่ายตรงกนัขา้มกบั
ตวัละครเอก  (สายทิพย ์ นุกูลกิจ,  2537: 104)  ตวัละครประกอบจึงอาจเป็นฝ่ายสนบัสนุน หรือเป็น
ฝ่ายปฏิปักษก์บัตวัละครเอกก็ได ้  

ตวัละครประกอบ จึงสามารถแบ่งตามบทบาทของตวัละครไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ คือ ตวัละคร
ประกอบฝ่ายสนบัสนุน  และตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ ์ ดงันี 
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     2.2.1  ตัวละครประกอบฝ่ายสนับสนุน 
      ตวัละครประกอบฝ่ายสนับสนุน  คือตวัละครทีอยู่ฝ่ายเดียวกบัตวัละครเอก มีบทบาท
คอยเสริม สนบัสนุน  หรือคอยช่วยเหลือตวัละครเอก ซึงพบใน 2 ลกัษณะ คือ ตวัละครประกอบฝ่าย
สนบัสนุนทีเป็นมนุษย ์  และตวัละครประกอบฝ่ายสนบัสนุนทีเป็นอมนุษย ์ ดงันี 

2.2.1.1 ตัวละครประกอบฝ่ายสนับสนุนทเีป็นมนุษย์  พบ 2 ลกัษณะ คือ ตวัละคร 
มนุษยธ์รรมดา  และตวัละครมนุษยที์มีอาํนาจวเิศษ  ดงันี 
                                         2.2.1.1.1 ตัวละครมนุษย์ธรรมดา   จากการศึกษาพบวา่ตวัละครประกอบ
กลุ่มนี  แบ่งย่อยได้เป็น  2  กลุ่ม  คือกลุ่มทีเป็นสมาชิกในครอบครัว  กบักลุ่มทีไม่ใช่สมาชิกใน
ครอบครัวของตวัละครเอก   ตวัละครประกอบทีเป็นสมาชิกในครอบครัวจะปรากฏในกรณีที
เรืองราวดาํเนินอยู่ทีบา้นของตวัละครเอก  เช่น  เรืองกินรี  ฉากของเรืองอยู่ภายในบา้น สมาชิกใน
ครอบครัวของตวัละครเอก  จึงเป็นตวัละครประกอบทีมีบทบาทสาํคญั เช่น บทบาทของคุณพ่ออรัญ  
คุณแม่มาลา  และพีหนูใหญ่  ทีมีบทบาทเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา  และช่วยหนูเล็กให้ทาํภารกิจต่างๆได้
สําเร็จ  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนทีทุกคนร่วมมือกบัหนูเล็ก  เพือช่วยกินรีให้รอดพน้จากอนัตราย
ต่างๆ  ดงัในบทสนทนาทีวา่ 

 

…เมือทุกคนหาทีนงัไดแ้ลว้  หนูเลก็ก็เล่าเรืองของกินรีใหฟั้งอยา่งละเอียด  เริมตงัแต่ 
สาเหตุทีทาํใหกิ้นรีตอ้งมาอยูที่โลกมนุษย ์  แลว้ก็มาเจอกบันายบญัชา… 

เมือหนูเลก็เล่าจบก็ไม่มีใครถามถึงนาํตากินรีทีกลายเป็นเพชรเลย  แต่กลบัแสดงความ 

เป็นห่วงวา่    จะช่วยกนัซ่อนนางใหพ้น้จากนายบญัชาไดอ้ยา่งไร  และคิดหาวธีิทีจะช่วยใหน้าง 

กลบับา้นใหไ้ดเ้ท่านนั 
 “ก่อนอืน พอ่วา่เราตอ้งหาทางซ่อนกินรีใหพ้น้จากนายบญัชาอะไรนนัใหไ้ดก่้อนจากที 

กินรีเล่าใหลู้กฟัง  เราไม่รู้อะไรเกียวกบันายบญัชาเลยวา่เขาเป็นใคร มีอิทธิพลแค่ไหนหรือเปล่า 
…” 

 “ถา้อยา่งนนัต่อไปนี  เราก็เห็นจะตอ้งช่วยกนัระวงักินรีใหดี้ๆ  แลว้ล่ะ”  หนูใหญ่บอก   
หนูเลก็พยกัหนา้ 
 “ใช่  ตอ้งไม่ใหกิ้นรีอยูบ่า้นคนเดียว” 

 “ตอ้งไม่ใหกิ้นรีอยูใ่กลห้นา้ต่างดว้ย   เดียวใครมาเห็น”  คุณมาลาบอก 

 “แลว้ถา้ใหดี้ก็ควรอยูใ่นร่างนกมากกวา่นะจ๊ะ” 

 “จริงดว้ยค่ะ” หนูเลก็เห็นดว้ย  หนัไปพดูกบักินรีวา่ 
 “เห็นไหมกินรี บอกแลว้ไงวา่เวลามีปัญหาน่ะพอ่แม่ช่วยได ้ผูใ้หญ่น่ะคิดไดร้อบคอบ 

กวา่เราเสมอ…” 

     (กินรี, 2551: 113-115) 
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   ส่วนกรณีตวัละครประกอบทีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว จะปรากฏใน
กรณีทีวรรณกรรมเรืองนนั มีเนือเรืองเกียวกบัการเดินทางผจญภยั  ทีตวัละครเอกตอ้งเดินทางไปใน
สถานทีต่างๆ  ทาํใหไ้ดพ้บกบัตวัละครอืนทีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว   ตวัละครประกอบกลุ่มนี จะ
เขา้มามีบทบาทเป็นเพือนร่วมเดินทาง  เป็นผูช่้วยเหลือในภาวะคบัขนั  หรือช่วยให้ตวัละครเอกทาํ
ภารกิจไดส้ําเร็จ  เช่น  บทบาทของขอทานน้อย  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ทีเป็นเพือนร่วมเดินทาง 
และเป็นผูค้อยช่วยตวัละครเอก  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนทีขอทานน้อยช่วยเจา้ชายขึนจากหนา้ผา
ไดส้าํเร็จ  ดงัความทีวา่ 
 

  “ผาสูงแบบนีเราคงปีนไม่ไหวหรอกพีชาย” ขอทานนอ้ยแหงนหนา้มองผาทีพวกเขา 
ตกลงมา   แลว้ก็นึกเสียวสนัหลงัวา่   พวกตนรอดชีวติจากหนา้ผาทีสูงลิบเช่นนีไดอ้ยา่งไรกนั 

 “ถา้ฉนัมีของวเิศษทีทาํใหเ้หาะไดก็้ดี”  เจา้ชายเริมรู้สึกวา่    ของวเิศษของตนนนัหา 
ประโยชน์อะไรไม่ได ้ อยา่งนอ้ยก็ในสถานการณ์นี   “หรือถา้มีใบสรรพยาก็ดี    เพราะถา้เรา 
กินใบสรรพยาสีเขียวจะทาํใหเ้รากลายเป็นนกได”้ 

 “ใบสรรพยา?”  ขอทานนอ้ยนึกอะไรขึนได ้  แลว้เขาก็ลว้งใบไมอ้อกจากอกเสือมนั 

คือใบสรรพยาสองใบ 

 “ใบสรรพยานี!”  เจา้ชายตกใจ 

 “ตอนทีส่งใหอ้าจารยข์องพีชาย ฉนัแอบเก็บใบสีเขียวกบัใบสีเหลืองไวอ้ยา่งละสอง 

ใบ  คิดวา่สกัวนัอาจจะไดใ้ชป้ระโยชน์”  ขอทานนอ้ยบอก 

 “ดีจงั   ถา้อยา่งนนัเราก็รอดแลว้ละ” 

 เจา้ชายรับใบสรรพยาจากขอทานนอ้ยมาใบหนึงแลว้เอาใส่ปากเคียว    ขอทานนอ้ย 

ทาํตาม    สกัพกัทงัสองก็กลายร่างเป็นนกแกว้ตวัไม่ใหญ่   แต่ก็แขง็แรงพอทีจะบินกลบัขึนสู่ 
หนา้ผาได ้

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 160-161) 

 

   กล่าวโดยสรุปไดว้า่  ตวัละครประกอบกลุ่มนีจะสัมพนัธ์กบัโครงเรืองของ
วรรณกรรมแต่ละเรือง   กล่าวคือหากเป็นเรืองราวทีเกิดขึนในบา้น เกียวกบัชีวิตประจาํวนั  ตวัละคร
ประกอบก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของตวัละครเอก   เพือให้เรืองดาํเนินไปอย่างสมเหตุสมผล  
แต่ในกรณีทีเป็นเรืองราวเกียวกบัการผจญภยั  จะปรากฏตวัละครทีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเสริม
เขา้มา เพือใหเ้รืองดาํเนินไปอยา่งสนุก   และตวัละครกลุ่มนี มกัเป็นผูที้เจนโลก  ทีมีไหวพริบ   หรือ
มีความชาํนาญดา้นใดดา้นหนึงเป็นพิเศษ  เช่น  ชาํนาญเส้นทางเป็นอยา่งดี   จึงช่วยตวัละครเอกยาม
ทีเดือดร้อนได ้
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                 2.2.1.1.2  ตัวละครมนุษย์ทีมีอํานาจวิเศษ    จากการศึกษาพบวา่ตวัละคร
ลกัษณะนีจะปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนทีตวัละครเอกเดินทางผจญภยัในดินแดนสมมติทีมี
ลกัษณะเหนือจริง  ทาํให้มีโอกาสได้พบกบัตวัละครอืนทีมีลกัษณะพิเศษ  ทีไม่อาจพบเห็นไดใ้น
ชีวติจริง  ตวัละครลกัษณะนีพบ 11 ตวั  ไดแ้ก่  ไนยา ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  แม่มด ในเรืองเจ้าชาย
ไม่พูด  พระฤๅษีตาไฟ  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   เดิน  เฒ่าสลา  แท่ง  พะเนิน  ปะขาวติณ  พราน
กะริง  ในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว   ราชินีมทันา  และผูเ้ฒ่ากาลเวลา  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวน
หลงับ้าน  และตวัละครกลุ่มนี จะใชอ้าํนาจวิเศษ อาวุธวิเศษของตนช่วยตวัละครเอกให้รอดพน้จาก
อนัตรายต่างๆ  หรือถ่ายทอดวชิาความรู้ให้  หรือช่วยให้สมหวงัในสิงทีปรารถนา  เช่น บทบาทของ
แม่มด   ในเรืองเจ้าชายไม่พูด  ทีช่วยให้ตวัละครเอกไดส้มหวงั  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนทีแม่มดรู้
วา่เจา้ชายตอ้งการความรักจากพ่อและแม่      จึงไดว้างแผนให้ทงัสามคนเดินทางผจญภยัไปดว้ยกนั  
จนพวกเขาเขา้ใจกนั และกลายเป็นครอบครัวทีอบอุ่นในทีสุด   ในทีนีผูว้ิจยัจะยกตวัอยา่งความตอน
หนึงทีทาํใหรู้้วา่ตวัละครแม่มด  เป็นผูที้มีบทบาทสาํคญัทีช่วยใหเ้จา้ชายสมหวงั  ดงัความทีวา่ 
  

  แลว้แม่มดเสียงทุม้กบัแม่มดเสียงแหลมก็เล่าวา่  ทงัหมดนีเป็นแผนการของบรรดา 
แม่มดทงัหลายทีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง  เพราะวา่พวกหล่อนต่างก็ตอ้งการเห็นเจา้ชายกลบัมา 
เป็นดงัเดิม  และเพือใหพ้ระราชากบัพระราชินีไดมี้เวลาใกลชิ้ดกบัพระโอรส  แม่มดทงัหลาย 

จึงช่วยกนัทาํใหก้ารเดินทางพบกบัเรืองราวมากมาย… 

      (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 182)  
   

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ตวัละครทีมีอาํนาจวเิศษ จะพบในกรณีทีวรรณกรรม 

เรืองนนั มีเนือหาเกียวกบัการผจญภยัในดินแดนมหศัจรรย ์หรือดินแดนสมมติทีมีลกัษณะเหนือจริง  
ทาํใหมี้โอกาสไดพ้บกบัมนุษยแ์ปลกๆ หรือมนุษยที์มีลกัษณะพิเศษ เช่น ร่างกายใหญ่โต หรือมีพลงั
พิเศษเหนือคนธรรมดา  เป็นต้น ทีช่วยสร้างสีสันสร้างจินตนาการให้เรืองดาํเนินไปอย่างสนุก  
เพราะเป็นตวัละครทีผูอ่้านไม่อาจพบเห็นไดใ้นชีวิตจริง 

 
  2.2.1.2  ตัวละครฝ่ายสนับสนุนทีเป็นอมนุษย์        ตวัละครอมนุษยที์ปรากฏใน
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   มีทงัตวัละครอมนุษยที์เป็นเทพ  ภูต   ผี   พราย   ยกัษ์  และสัตว ์   ซึงจะ
ปรากฏในกรณีทีตวัละครเอกเดินทางผจญภยัในดินแดนสมมติทีมีความเหนือจริง  ตวัละครอมนุษย์
ก็จะมีบทบาทเป็นผูช่้วยตวัละครเอกให้รอดพน้จากอนัตรายต่างๆ  เช่น  บทบาทของพระอินทร์  ใน
เรืองเด็กชายเทวดา  ทีช่วยทุติธรให้รอดพน้จากอนัตราย และยงัช่วยให้เขาสมหวงัในสิงทีปรารถนา
อีกด้วย   หรือบทบาทเป็นผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ตวัละครเอก   เช่น  บทบาทของภูตพงไพร  
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พรายลาํลึก  และเทพเวงิวา้ง  ในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผวิ  ทีเป็นผูถ่้ายทอดวิชาเพลงขลุ่ยประจาํตวัของตน
ใหแ้ก่หน่อนอ้ย   จนทาํใหฝี้มือการบรรเลงเพลงขลุ่ยของหน่อนอ้ยพฒันาไปมาก  หรืออาจมีบทบาท
เป็นผูน้าํทางให ้ เช่น  บทบาทของนางเงือกวาริณี   ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  เป็น
ผูน้าํทางตวัละครเอกผา่นเส้นทางลดั ทีสร้างขึนมาเป็นพิเศษ เพือให้ตวัละครเอกเดินทางถึงจุดหมาย
ไดร้วดเร็วขึน  เป็นตน้   

อนึงจากการศึกษาขอ้มูลในประเด็นนี  พบวา่ฉากเป็นองคป์ระกอบสาํคญั ทีทาํให ้

เกิดตวัละครอมนุษยล์กัษณะต่างๆ   โดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนชุดนี    ผูเ้ขียนนิยมสร้างเรืองให้
ตวัละครเอกเดินทางผจญภยัในป่าหิมพานต์  หรือใชฉ้ากป่าหิมพานต์เ ป็นฉากสําคญัของเรือง  ซึง
พบมากถึง 6 เรือง  ไดแ้ก่  เรืองตะลุยแดนหิมพานต์   หิมพานต์นิรมิต   มัจฉานุผจญภัย   ครุฑน้อย   
เจ้าชายไม่วิเศษ   และครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ตวัละครอมนุษยใ์นวรรณกรรมกลุ่มนี  จึง
เป็นสัตวหิ์มพานตแ์ทบทงัสิน  เช่น กินนร  กินรี  ครุฑ  นาค  ราชสีห์   สินธุปักษี   คชสีห์  และเงือก  
โดยเฉพาะกินนร  กินรี  เป็นตวัละครทีปรากฏมากทีสุด  และจากการศึกษาพบว่า ไม่ว่าตวัละคร
กินนร กินรีจะปรากฏในวรรณกรรมเรืองใดก็ตาม จะมีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือตัวละครเอก
เหมือนกนั  เช่น บทบาทของเวหุล  ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  เป็นกินนรหนุ่ม ทีช่วย
ปกป้องตวัละครเอกให้รอดพน้จากอนัตรายต่างๆ  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนหนึง ทีนคเรศถูกฝูง
หมาป่าเขา้จู่โจม  เขาก็ไดอ้อกมาปกป้องและต่อสู้แทนนคเรศทีไม่อาจต่อกรกบัสัตวร้์ายได ้    
 

  กล่าวโดยสรุปไดว้า่  ตวัละครประกอบฝ่ายสนบัสนุนทีเป็นอมนุษย ์จะพบในกรณี
ทีตวัละครเอกผจญภยัเขา้ไปในดินแดนสมมติทีมีลกัษณะเหนือจริง  และการปรากฏของตวัละคร
อมนุษยย์งัสัมพนัธ์กบัฉากของเรืองดว้ย  เช่นกรณีทีฉากของเรืองเป็นฉากป่าหิมพานต์  ผูเ้ขียนก็จะ
นาํสัตวหิ์มพานตที์คนส่วนใหญ่รู้จกั  จดจาํได ้  มาเป็นตวัละครประกอบของเรือง  เช่น ครุฑ นาค 
กินรี  เป็นตน้  เพือให้ผูอ่้านนึกถึงบรรยากาศของป่าหิมพานตไ์ด ้ และยงัช่วยให้เรืองมีความสมจริง
มากยงิขึน 

 

               2.2.2  ตัวละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ 
             ตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์  คือ ตวัละครทีเป็นฝ่ายตรงขา้มและขดัแยง้กบัตวั
ละครเอก  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 212)    

           วรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง  พบตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษใ์น 2  ลกัษณะ   
คือ  ตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ทีเป็นมนุษย ์  และตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ทีเป็นอมนุษย ์  
ดงันี 
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               2.2.2.1 ตัวละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ทเีป็นมนุษย์ 
         ตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษที์เป็นมนุษย ์ พบ  2  ลกัษณะ คือ ตวัละคร
มนุษยธ์รรมดา  และตวัละครมนุษยที์มีอาํนาจวิเศษ  ดงันี 
         2.2.2.1.1  ตัวละครมนุษย์ธรรมดา  ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครประกอบฝ่าย
ปฏิปักษ์ทีเป็นมนุษย์ธรรมดานัน  แบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มของตวัละครปฏิปักษ์ทีเป็น
สมาชิกในครอบครัว  และกลุ่มของตวัละครปฏิปักษ์ทีไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว  แต่ส่วนใหญ่ 
ผูเ้ขียนจะกาํหนดใหต้วัละครปฏิปักษไ์ม่ใช่สมาชิกในครอบครัว และมกัเป็นตวัละครผูใ้หญ่  ทีมีคน
นบัหนา้ถือตา   เป็นผูมี้อาํนาจ  เช่น  เป็นพระราชา  เป็นเศรษฐี  แต่วา่ไร้ซึงคุณธรรม  ทาํให้ตวัละคร
กลุ่มนี  มีเรืองบาดหมางกบัตวัละครเอก ทียึดมนัในคุณธรรม  เช่น ผูอ้าํนวยการสมชาย  ในเรือง
ทศกณัฐ์ออนไลน์  เป็นผูใ้หญ่ทีมีหนา้มีตาในสังคม   มีหนา้ทีการงานทีดี    แต่กลบัใชอ้าํนาจในทาง
ทีผดิ  เป็นตน้  
                           ส่วนตวัละครปฏิปักษที์เป็นสมาชิกในครอบครัว จะพบกรณีทีตวัละครเอก
เกิดมามีปมดอ้ย  หรือมีลกัษณะทีผิดแปลกกวา่คนในครอบครัว   จนนาํไปสู่ความบาดหมางกบัคน
ในครอบครัว    ดงัในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  เจา้ชายเกิดความบาดหมางกบัพ่อ  และพีน้องของตน  
เพราะเจา้ชายเกิดมาผดิแปลกกบัคนอืน   อีกทงัความสามารถก็ยงัดอ้ยกวา่พีนอ้ง  ความสัมพนัธ์ของ
เจา้ชายกบัสมาชิกในครอบครัวจึงมีปัญหา และนาํไปสู่ความขดัแยง้ในทีสุด 

                          กล่าวโดยสรุปได้ว่า   ผูเ้ขียนมักกาํหนดให้ตัวละครฝ่ายปฏิปักษ์ไม่ใช่
สมาชิกในครอบครัว  เพือตอ้งการใหเ้ห็นวา่ตวัละครเอกมีครอบครัวทีอบอุ่น  มีความสัมพนัธ์ทีดีต่อ
กัน  แต่ในกรณีทีตวัละครเอกเกิดมาผิดแปลก    ผูเ้ขียนจะสร้างความขดัแยง้ให้เกิดขึนภายใน
ครอบครัวเสริมเขา้มา  เพือตอ้งการใหเ้ห็นวา่เด็กทีเกิดมามีปมดอ้ยนนัน่าเห็นใจ  เพราะอาจไม่ไดรั้บ
แมก้ระทงัความรัก และการยอมรับจากครอบครัว 
                        2.2.2.1.2  ตัวละครมนุษย์ทมีีอาํนาจวเิศษ   คือตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์
ทีมีกาํเนิดพิเศษ  มีอาวธุวิเศษ   หรือมีอาํนาจวิเศษเหนือธรรมชาติ  ซึงตวัละครลกัษณะนี  มกัจะเกิด
ความบาดหมางกบัตวัละครเอกทีเป็นคนธรรมดา  หรือมีพละกาํลงัน้อยกวา่  และตวัละครปฏิปักษ์
กลุ่มนีจะใชค้วามพิเศษของตนทาํร้ายตวัละครเอก  เช่น เจา้ชายแสงอาทิตย ์ ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   
ทีใช้กงลอ้วิเศษทาํร้ายเจา้ชาย  เพราะดว้ยนิสัยของเจา้ชายแสงอาทิตยที์มกัจะข่มเหงรังแกผูที้ดอ้ย
กวา่ตนเสมอ   ดงัในความตอนหนึงทาํใหเ้ห็นลกัษณะนิสัยของเจา้ชายแสงอาทิตยเ์ป็นอยา่งดี  ดงันี 

 

  เจา้ชายแสงอาทิตยเ์ป็นโอรสของพระอาทิตย…์เทพผูมี้วมิานอยูบ่นสวรรค ์ กบัแม่ซึง 

เป็นมนุษยธ์รรมดา  แต่เพราะเป็นลูกของเทพ  เขาจึงไดรั้บการขนานนามเป็นเจา้ชาย   แมจ้ะยงั 



96 
 

ไม่มีเมืองเป็นของตวัเองก็ตาม…ดว้ยความทีมีพอ่เป็นเทพ   ดงันนัจึงไม่ใช่เรืองแปลกเลยทีเขา 
จะเป็นผูน้าํของเหล่าเจา้ชายดว้ยการอวดอา้งถึงพอ่อยูบ่่อยๆ… เจา้ชายแสงอาทิตยจึ์งมีนิสยัไม่ 

ยอมแพใ้คร   เลือดร้อน   และชอบหาเรืองคนอืนไปทวั  โดยเฉพาะอยา่งยงิกบัผูที้ตนเองคิดวา่ 
ตาํตอ้ยกวา่… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 72) 

 

                        เป็นทีน่าสังเกตวา่ แมว้า่ตวัละครกลุ่มนี  จะมีความสามารถพิเศษ หรือมีอาวุธ
วิเศษก็ตาม  แต่ตวัละครเอกทีเป็นเพียงคนธรรมดา  ทีมีพละกาํลงันอ้ยกว่ากลบัสามารถเอาชนะได ้ 
โดยใชปั้ญญาเป็นอาวุธ   เพือตอ้งการให้ผูอ่้านตระหนกัคิดว่าปัญญามีค่ามากกว่าอาวุธวิเศษ  และ
ผูใ้ชปั้ญญาแกปั้ญหาจะสามารถเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่างๆ ได ้

 
             2.2.2.2  ตัวละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ทเีป็นอมนุษย์   จากการศึกษาพบวา่ ตวัละคร
อมนุษยที์เป็นฝ่ายปฏิปักษ์กับตวัละครเอก  มีทงัตวัละครอมนุษยที์เป็นเทพ  วิทยาธร   ยกัษ์   ผ ี  
ปีศาจ  อสูร  และสัตว์  โดยบทบาทของตวัละครอมนุษย์ทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  
แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มของผูที้หวงัทาํลายตวัละครเอก   ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มของผู ้
ทีหวงัดีกบัตวัละครเอก  ซึงบทบาทของตวัละครอมนุษยท์งัสองกลุ่มนนั  จะสัมพนัธ์กบับทบาทของ
ตวัละครเอก  กล่าวคือ หากตวัละครเอกเป็นคนดี  ตวัละครฝ่ายปฏิปักษ์ก็จะเป็นคนไม่ดี  ทีหวงั
ทาํลายตวัละครเอก หรือมีบทบาทเป็นผูข้ดัขวางตวัละครเอก  เช่น   บทบาทของยกัษ์เบญจา   ใน
เรืองเด็กชายเทวดา   ทีตอ้งการแยง่ชิงลิงทรงเลียงของพระอินทร์  จึงพยายามขดัขวางไม่ให้ตวัละคร
เอกนาํไปคืนให้พระอินทร์ได้สําเร็จ   เป็นตน้    แต่หากกรณีทีตวัละครเอกมีความประพฤติไม่
เหมาะสม ตวัละครอมนุษยที์ขดัแยง้กบัตวัละครเอกก็จะกลายเป็นกลุ่มของผูห้วงัดีทีตอ้งการดดันิสัย
ให้ตวัละครเอกไดป้รับปรุงตวัเป็นคนดี    ซึงปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเพียงเรืองเดียว  คือเรือง
มัจฉานุผจญภัย   เพราะมจัฉานุเป็นเด็กทีนิสัยกา้วร้าว  เอาแต่ใจ  จึงทาํให้มีเรืองบาดหมางกบัผูอื้น
อยูเ่สมอ  ดงัเช่นเหตุการณ์ตอนทีวานร ผูท้าํหนา้ทีเฝ้าปากประตูหิมพานตต่์อสู้กบัมจัฉานุ ไม่ยอมให้
มจัฉานุเดินทางเขา้ไปในป่าหิมพานต์   เพราะหวงัจะให้มจัฉานุไดเ้รียนรู้ชีวิต  และปรับปรุงตวัเอง
ใหดี้ขึนเสียก่อน  เป็นตน้      
  กล่าวโดยสรุปไดว้า่  ลกัษณะของตวัละครในวรรณกรรมเยาวชน ช่วง พ.ศ. 2545- 

2554  ผูเ้ขียนนิยมสร้างตวัละครเอกให้เป็นตวัละครเด็กทีมีสติปัญญาดี  มีความเฉลียวฉลาด และมี
คุณธรรมเป็นคุณสมบติัสาํคญั   ส่วนตวัละครประกอบฝ่ายสนบัสนุนตวัละครเอก  มกัเป็นผูใ้หญ่ทีมี
ความรู้ ความสามารถทีช่วยเหลือตวัละครเอกได ้ แต่หากวรรณกรรมเรืองใด  มีเนือเรืองเกียวกบัการ
ผจญภยัในดินแดนเหนือจริง   ตวัละครเอกก็จะไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหนา้ทีมีอาํนาจ
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วเิศษ   และสัตวต่์างๆทีพบขณะเดินทาง  เพือช่วยตวัละครเอกในภาวะคบัขนั หรือช่วยให้ทาํภารกิจ
ไดส้ําเร็จ    ส่วนตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ ์ ผูเ้ขียนมกักาํหนดให้เป็นตวัละครผูใ้หญ่ ทีมีความ
เฉลียวฉลาด  มีอาํนาจ  แต่วา่ไร้คุณธรรม  จึงมกัเริมตน้จากความขดัแยง้ทางความคิดกบัตวัละครเอก 
และนาํไปสู่ความบาดหมางกนัในทีสุด 

  นอกจากนี  จากแนวทางการสร้างตวัละครประกอบในวรรณกรรมเยาวชนชุดนี ยงั
ทาํให้เห็นประเด็นหนึงทีน่าสนใจ  คือ  ผูเ้ขียนไม่ไดใ้ช้ตวัละครประกอบทีมีลกัษณะร่วมสมยักบั
ผูอ่้านเท่านนั   แต่ผูเ้ขียนมีการรับตวัละครจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใชเ้ป็นตวัละครประกอบ
ของเรืองดว้ย  เช่น  นาํตวัละครยกัษ์  มาเป็นตวัละครปฏิปักษใ์นเรืองเด็กชายเทวดา  เป็นตน้   ซึง
บทบาทของตวัละครยกัษ ์ในวรรณคดีหรือนิทานไทยก็มกัปรากฏเป็นตวัละครปฏิปักษเ์ช่นกนั 

 

3. ฉากและบรรยากาศ 
ฉาก   หมายรวมถึง   สถานที   เวลา   บรรยากาศ   บริบท   และสิงแวดลอ้มในตวัเรือง  เช่น 

ประเพณี   วฒันธรรม   ความเชือ  ระบบการเมือง  วิถีชีวิต   เป็นตน้   ฉากจึงเป็นองคป์ระกอบของ
วรรณกรรมทีทําให้ผู ้อ่านทราบว่าเรืองราว    หรือเหตุการณ์นันๆ   เกิดขึนทีไหน    เมือไร  
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 199)   

ส่วนคาํว่า  บรรยากาศ  ในวรรณกรรมหมายถึง  ทีท่า  หรือทศันคติของผูอ่้านทีมีต่อสิงใด
สิงหนึงตามแต่ผูแ้ต่งจะชกัพาไป  เช่น   เศร้าหมอง   ครืนเครง   กราดเกรียว   ขมขืน  เยาะหยนั  หรือ
ขบขนั เป็นตน้   ผูแ้ต่งอาจใชเ้ครืองแต่งกายของตวัละคร  สิงของเครืองใช ้ บทสนทนา  ฉาก  แสง  
สี  และเสียง เป็นเครืองมือในการสือทีท่าและทศันคติดงักล่าวนันมายงัผูอ่้านได้   ฉากจึงมีความ
เกียวขอ้งกบับรรยากาศของเรืองมากจนอาจกล่าวไดว้่าสองสิงนีจะตอ้งปรากฏควบคู่กนัไปเสมอ   
เช่น  ฉากทีกล่าวถึงบา้นร้างในคืนขา้งแรม  ซึงมีเสียงสุนขัหอนมาเป็นระยะๆ ยอ่มทาํให้ผูอ่้านได้
บรรยากาศทีวงัเวงน่ากลวัตามมาดว้ย   เป็นตน้  

การสร้างฉากและบรรยากาศให้เขา้กบัทอ้งเรือง  ผูแ้ต่งจึงอาจใช้วิธีการหลากหลาย   เช่น  
ใช้คาํบรรยายของผูแ้ต่ง  การกล่าวถึงภูมิหลงัของเรือง   ซึงเป็นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์  หรือ
กล่าวถึงประเพณีของทอ้งถิน เพือช่วยใหผู้อ่้านทราบวา่เรืองนนัๆ  เกิดขึนทีใด  ในสมยัใด (สายทิพย ์
นุกลูกิจ, 2537: 110-111,  137)  นอกจากนีผูแ้ต่งยงัมีวธีิการสร้างฉากอีกหลายวธีิ  เช่น 

 

 1. สร้างฉากใหเ้หมือนจริง 

 2. สร้างฉากตามอุดมคติ 

 3. สร้างฉากใหมี้ลกัษณะเหนือจริง 
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การศึกษาลกัษณะของฉากและบรรยากาศในวรรณกรรมเยาวชนไทย  ช่วง พ.ศ. 2545-2554  
จาํนวน 12  เรือง   สามารถจาํแนกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือฉากทีมีลกัษณะเหมือนจริง และฉากทีมี
ลกัษณะเหนือจริง   
 

3.1  ฉากทมีีลกัษณะเหมือนจริง 
ฉากทีมีลกัษณะเหมือนจริง   คือฉากทีมาจากสถานทีจริง หรือเป็นฉากทีจาํลองจากความ

เป็นจริง ทีผูอ่้านสามารถจินตนาการฉากต่างๆ ไดต้ามสภาพสังคมจริง  ซึงจากการศึกษาวรรณกรรม
ชุดนี   ผูว้ิจยัพบฉากทีมีลกัษณะเหมือนจริง  2 ลกัษณะ  คือ  ฉากทีมาจากสถานทีจริง  และฉากที
เหมือนจริง  ดงันี 

         3.1.1  ฉากทมีาจากสถานทจีริง 
       ฉากทีมาจากสถานทีจริง   คือฉากทีสามารถบอกสถานทีได ้  เป็นสถานทีเฉพาะ ที 

สามารถหาไดว้า่มีอยู่จริงจากชือ  ทีตงั  หรือลกัษณะเฉพาะของสถานทีนนัๆ  ฉากทีมาจากสถานที
จริง    จึงแบ่งไดเ้ป็น 2  ลกัษณะ คือฉากเมืองหลวง  และฉากนอกเมืองหลวง ดงันี 

 3.1.1.1 ฉากเมืองหลวง  จากการศึกษาพบวา่ มีการนาํฉากเมืองหลวงมาใชเ้ป็นฉาก 

ของเรือง   จาํนวน 6 ฉาก   ไดแ้ก่   ฉากสะพานพระรามเกา้  สถานีรถไฟหัวลาํโพง   สนามหลวง  
สะพานสมเด็จพระปินเกลา้  โรงละครแห่งชาติ   และหอสมุดแห่งชาติ    

ผูว้จิยัพบวา่ผูเ้ขียนบางคนจะใชก้ารอา้งถึงสถานทีสาํคญัในเมืองหลวง โดยมิไดใ้ห ้

รายละเอียดดา้นฉากแก่ผูอ่้าน  ดงัเช่น  ฉากสนามหลวง  สะพานสมเด็จพระปินเกลา้  และโรงละคร
แห่งชาติ  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   ผูเ้ขียนจะอา้งถึง  “ชือสถานที”  เท่านนั  เพือให้
ผูอ่้านทราบวา่เหตุการณ์ในเรืองเกิดขึนทีใด  
 

   นลินีขบัรถแล่นผา่นสนามหลวง  เพือเลียวขึนสะพานสมเดจ็พระปินเกล้าฯ…ในขณะ 

 ทีรถของนิราศรัยกาํลงัจะผา่นขึนสะพานสมเดจ็พระปินเกล้าฯ ฝังพระนคร  ทีอีกฝังของสะพาน   
 บนถนนอีกเลนทีขา้มมาจากฝังธนบุรี รถบรรทุกขนาดหกลอ้คนัหนึง…กาํลงัขบัรถส่ายปัดไปมา 
 อยา่งน่ากลวั… นาทีช่วงจงัหวะทีรถของนิราศรัยกาํลงัจะผา่นหนา้โรงละครแห่งชาตนินัเอง   จู่ๆ 

 เสียงระเบิดสนนัจากลอ้รถบรรทุกก็ดงัขึน 

     (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 25-26) 

 

            แมว้า่ผูเ้ขียนจะอา้งถึงสถานทีต่างๆ ในเมืองหลวง โดยไม่ไดบ้รรยายหรือพรรณนา
ฉากให้ผูอ่้านเห็นภาพ    แต่การกล่าวถึงสถานทีดงักล่าวก็ทาํให้ผูอ่้านไดรู้้ว่าตวัละครใชชี้วิตอยู่ใน
เมืองหลวง จึงไดใ้ชเ้ส้นทางดงักล่าวเพือเดินทางกลบับา้น  การกล่าวถึงสถานทีต่างๆ ทีตวัละครผา่น
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จึงทาํให้เรืองมีความสมจริงและสมเหตุสมผลยิงขึน   แต่ในบางกรณี  ผูเ้ขียนไดบ้รรยายฉากเมือง
หลวง  โดยให้รายละเอียดทีคนส่วนใหญ่จดจาํได ้ เช่น ฉากสถานีรถไฟหวัลาํโพง ในเรืองเด็กชาย
เทวดา  ผูเ้ขียนให้ภาพของสถานีรถไฟหวัลาํโพงทีคลาคลาํไปดว้ยผูค้น  มีจุดซือตวั  มีรถไฟจอด
เทียบอยูที่ชานชาลา  และมีเสียงสัญญาณระฆงัไฟฟ้าดงัเตือนเมือถึงเวลาออกจากสถานี   ซึงเป็นภาพ
ทีพบเห็นไดจ้ริง  ผูเ้ขียนจึงไดถ่้ายทอดบรรยากาศของสถานีรถไฟหวัลาํโพงตามสภาพความเป็นจริง
วา่ 
 

เมือเพือนพาเขามายงัสถานีรถไฟหัวลาํโพงอนัคลาคลาํไปดว้ยผูค้น  ทาํใหเ้ขาอึงงนั   
เนืองจากเริมสบัสนวา่มนัอยูต่รงส่วนไหนของโลก 

              … 

  ปรเมศเลียงไปซือตวั…ทุติธรจึงรอจนกระทงัอีกฝ่ายกลบัมาแลว้เดินตามไปทีชาน 

ชาลาหมายเลขสาม   ทงัสองเดินเคียงกนัไปอยา่งเงียบๆ จนถึงรถไฟสีเงินยาวเหยยีดขบวน 

หนึง  ซึงทอดตวันิงอยูบ่นราง 
              … 

  ทนัใดนนัสญัญาณระฆงัไฟฟ้าร้องเตือนวา่ถึงเวลาจะปิดประตูรถไฟดงัขึน ตามดว้ย 

เสียงนายสถานีเตือนเป็นครังสุดทา้ยใหผู้โ้ดยสารรีบขึนรถไฟ… 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 49-50) 

 

วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี ผูเ้ขียนอา้งถึงฉากสถานีรถไฟหวัลาํโพง   เพราะผูเ้ขียน 

กาํหนดใหป้รเมศ  ซึงเป็นภุมมเทวดา  ใชร้ถไฟเป็นพาหนะเพือเดินทางไปสู่ป่าหิมพานต ์ การอา้งถึง
สถานีรถไฟ  จึงทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองและคิดตามไดง่้ายขึน ดว้ยการอธิบายจากสิงทีใกลต้วัผูอ่้าน  
และยงัทาํใหผู้อ่้านคาดเดาไดว้า่ป่าหิมพานต ์  แทจ้ริงแลว้เชือมต่อกบัป่าแห่งใดแห่งหนึงในประเทศ
ไทย  ตวัละครจึงไดใ้ชเ้ส้นทางรถไฟไปยงัป่าหิมพานตไ์ด ้  

อาจกล่าวไดว้า่  การนาํฉากเมืองหลวงมาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนชุดนี   ผูเ้ขียนจะ 

อา้งถึงสถานทีสําคญัๆ ทีคนส่วนใหญ่รู้จกั  และจะอธิบายรายละเอียดของฉากเพียงเล็กน้อย  หรือ
บางครังอาจไม่ไดใ้หร้ายละเอียดของฉากเลย กรณีทีฉากนนัเป็นสถานทีเฉพาะทีคนรู้จกัดี 

            3.1.1.2  ฉากนอกเมืองหลวง      ผูเ้ขียนใชฉ้ากนอกเมืองหลวงมาเป็นฉากของเรือง   
4 ฉาก  ไดแ้ก่  ฉากวดัไก่   ป้อมพระจุลจอมเกลา้   แม่ฮ่องสอน  และดอยอินทนนท์  เมือพิจารณา
ฉากนอกเมืองหลวงทงั 4 ฉาก   พบวา่ฉากแม่ฮ่องสอนและดอยอินทนนท ์ ในเรืองกินรี   ผูเ้ขียนจะ
ใช้การอา้งถึงสถานทีทงัสองแห่ง   เพือให้รู้ว่าเหตุการณ์ของเรืองเกิดขึนทีใด   เช่นขอ้ความทีว่า 
“เส้นทางสายคดเคียวและลาดชนัของขุนเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ไดท้าํให้ใครคนหนึงทีนงัมา
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ในรถทีกาํลังแล่นเลียวเอียงซ้ายเอียงขวาไปกับเส้นทางนัน  รู้สึกเพลียเลยแมแ้ต่น้อย” (กินรี, 

2551:17) และ“…จุดหมายปลายทางของคุณอรัญอยูที่ดอยอินทนนท์นนัเอง”(กินรี, 2551: 182)  
ส่วนอีก 2 ฉากทีเหลือ  ไดแ้ก่  ฉากวดัไก่  และป้อมพระจุลจอมเกลา้  ผูเ้ขียนจะบรรยายอยา่งละเอียด  
เช่น  ฉากวดัไก่  ในเรืองเด็กชายเทวดา  ซึงวดันี เป็นวดัเก่าแก่ อยูที่ตาํบลหนัสังข ์อาํเภอบางประหนั  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  และยงัเป็นวดัทีมีลิงแสมหลายร้อยตวัอาศยัอยูด่ว้ย   ผูเ้ขียนจึงไดบ้รรยาย
ฉากไวว้า่ 
 

  วดัไก่ทีปรเมศและทุติธรยนืมองอยูฝั่งตรงขา้มถนน เป็นวดัเลก็ๆ ธรรมดา  ตงัอยู ่
 ในตวัเมืองต่างจงัหวดั ไม่ไกลจากกรุงเทพฯนกั   มีกาํแพงสีขาวสูงโอบทงัสีดา้น    ลกัษณะ 

 เหมือนวดัทวัๆ ไป  ต่างเพียงมีลิงแสมหางยาวตวันอ้ยตวัใหญ่เพน่พา่นอยูร่อบบริเวณ…ไม่ 

 เพียงมีลิงแสมหางยาวฝงูใหญ่อาศยัอยู ่ แต่ยงัมีนกัท่องเทียวทงัชายไทยและชาวต่างประเทศ 

 แวะเวยีนกนัเขา้มาเดินดูพวกมนั… 

      (เด็กชายเทวดา, 2549:  29-32) 

 

  จากขอ้ความขา้งตน้  แมผู้เ้ขียนจะให้ขอ้มูลเพียงแค่ “วดัไก่  เป็นวดัเล็กๆ  ตงัอยูใ่น
ตวัเมืองต่างจงัหวดั  ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นกั” โดยไม่ไดร้ะบุวา่อยูใ่นจงัหวดัใด  แต่ผูอ่้านบางคนที
เคยไปเทียว  หรือมีโอกาสไดรู้้จกัวดัไก่ผา่นสืออืนๆ   ผูอ่้านจะสามารถเชือมโยงไดว้า่ฉากวดัไก่ใน
วรรณกรรมเรืองนี   ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงมาจากสถานทีจริงคือวดัไก่  ตาํบลหนัสังข ์  อาํเภอบางประหนั 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา   เพราะวดัแห่งนีเป็นทีรู้จกักนัดีว่า มีลิงแสมอาศยัอยู่มาก  จึงทาํให้มี
นกัท่องเทียวทงัคนไทย และคนต่างชาติเขา้มาเยียมชมเป็นจาํนวนมาก    ดงันนัการทีผูเ้ขียนอา้งถึง
วดัไก่  ทีมีลิงแสมจาํนวนมาก  เป็นการกล่าวถึงเพือใหส้อดคลอ้งกบัเรือง  เพราะตวัละครเอกตอ้งไป
จบัตวัลิงกะละแม  ลิงทรงเลียงของพระอินทร์  ผูเ้ขียนจึงไดอ้า้งถึงฉากวดัไก่   เพือให้เรืองดาํเนินไป
อยา่งเหมาะสม  และเป็นการแนะนาํตวัละครลิงกะละแมใหผู้อ่้านไดรู้้จกัผา่นฉากดงักล่าวดว้ย 

  กล่าวโดยสรุปไดว้่า  การนาํฉากนอกเมืองหลวงมาใช้ในวรรณกรรมเยาวชนนัน  
ผูเ้ขียนจะให้รายละเอียดของฉากทีชดัเจนมากกว่าฉากเมืองหลวง    เนืองจากฉากเมืองหลวงนนัมี
การชีเฉพาะ  เพือเน้นยาํให้รู้ว่าเป็นกรุงเทพฯ  และคนส่วนใหญ่รู้จกั หรือเคยเห็นผ่านสือต่างๆ 
มากกวา่  ในขณะทีฉากนอกเมืองหลวง   ไม่ใช่สถานทีเฉพาะทีคนรู้จกั   ผูเ้ขียนจึงจาํเป็นตอ้งให้ภาพ
ทีชดัเจนขึน  

                   3.1.2 ฉากทเีหมือนจริง 

       ฉากทีเหมือนจริง   คือฉากทีผูเ้ขียนกล่าวโดยไม่ไดร้ะบุวา่เป็นสถานทีใด หรือ 
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ตงัอยู่ทีไหน  แต่เป็นฉากทีจาํลองจากความเป็นจริง ทีอาจพบเห็นไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั พบ 14 

ฉาก  ไดแ้ก่  ฉากบา้นร้าง  สนามเด็กเล่น   ตลาด  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ดินแดนแสนธรรมดา   
สํานกัฤๅษีตาไฟ  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ตลาดร้อยปี   บา้นสวน   ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ใน
สวนหลังบ้าน  เมืองสงบสุข   หอคอย ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   บา้นเดียวมือสอง ในเรืองเด็กชาย
เทวดา    บา้นทรงไทย  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ร้านอินเทอร์เน็ต   ในเรืองทศกัณฐ์
ออนไลน์   หมู่บา้นครุฑ   ในเรืองครุฑน้อย  สํานกังานใหญ่แถวชานเมือง  ในเรืองหิมพานต์นิรมิต     
ในทีนีจะยกตวัอย่างฉากบา้นเดียวมือสอง  ในเรืองเด็กชายเทวดา  ซึงเป็นบ้านของตวัละครเอก   
ผูเ้ขียนไดบ้รรยายสภาพและบรรยากาศของบา้นไว ้ ดงันี   
 
  บา้นใหม่ของเขาเป็นบา้นเดียวมือสองกวา้งกวา่หลงัเดิม ตวัอาคารสองชนัสีขาว หลงัคา 
 สีแดง ตงัอยูบ่นพืนที 60 ตารางวา  มีสนามหญา้รายรอบทงัสีดา้น ปลูกตน้ชมพูม่่าเหมียวสูงชะลูด 

 อยูข่วามือของประตูรัวดา้นหนา้   ใตต้น้ชมพูมี่ชิงชา้สีเขียวหลงัใหญ่เก่าๆ   หนึงหลงัทีเจา้ของเดิม 

 ทิงไว ้

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 5) 

 

  จากขอ้ความขา้งตน้  จะเห็นว่าผูเ้ขียนบรรยายฉากบา้นเดียวมือสอง  ตามสภาพที
พบเห็นได้จริงในชีวิตประจาํวนั  คือเป็นอาคารสองชนั  ตวับา้นสีขาว  หลงัคาสีแดง  สร้างอยู่ใน
พืนทีเล็กๆ  มีสนามหญา้   และมีตน้ไมป้ลูกไวเ้พือความสวยงาม  ฉากบา้นเดียวมือสองหลงันี  จึง
สอดคล้องกับสภาพตามความเป็นจริง เพราะทีอยู่อาศยัของคนส่วนใหญ่  มกัเป็นบ้านเดียวทีมี
บริเวณไม่มากนกั แต่มีพืนทีเหลือไวส้ําหรับปลูกหญา้ และปลูกตน้ไมเ้พือความร่มรืน เช่นเดียวกบั
บา้นเดียวมือสองในวรรณกรรมเรืองนี   นอกจากนีผูเ้ขียนยงักาํหนดให้บา้นเดียวมือสอง เป็นบา้น
ของตวัละครเอก  เพือให้ผูอ่้านคาดเดาไดว้า่ครอบครัวของตวัละครเอกมีฐานะปานกลาง  ผูเ้ขียนจึง
ไดก้าํหนดให้เขาอาศยัอยู่บา้นเดียวมือสอง  แทนทีจะอยูบ่า้นใหม่  หรือบา้นหลงัใหญ่ๆ  และยงัทาํ
ให้คาดเดาไดด้ว้ยวา่วรรณกรรมเรืองนี  เป็นเรืองราวของเด็กชายธรรมดาคนหนึง   โดยพิจารณาได้
จากสภาพบา้นของตวัละครเอกนนัเอง 

           ฉากเหมือนจริงทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน  จึงมกัจะเป็นฉากทีพบเห็นไดง่้าย 
เป็นฉากทีใกลต้วัผูอ่้าน  เช่น  ฉากบา้น  เมือง  ตลาด   เป็นตน้  ยกเวน้ฉากหนึงในวรรณกรรมเรือง
เจ้าชายไม่พูดคือ  ฉากหอคอย   ซึงเป็นฉากทีจาํลองมาจากความจริง  แต่ไม่ใช่ฉากทีพบเห็นได้
ทวัไปในบา้นเมืองเรา  เนืองจากเป็นฉากทีผูเ้ขียนรับแนวความคิดมาจากต่างประเทศมาใช้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากความทีว่า “แลว้เจา้ชายก็ควบมา้สีนาํตาลต่อไปจนถึงหอคอย   เมือแหงนหน้าขึนไปที
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หนา้ต่างหอคอย   ซึงเป็นลูกกรงเหล็กนนั   เจา้ชายก็เห็นหญิงนางหนึงเกาะลูกกรงอยา่งเศร้าสร้อย” 

(เจา้ชายไม่พดู, 2548: 148) 

  นอกจากผูเ้ขียนจะสร้างฉากทีจาํลองจากสภาพความเป็นจริงแล้ว  พบว่าฉากใน
วรรณกรรมบางเรือง ผูเ้ขียนได้ใช้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์มาประกอบด้วย  คือ  ฉากซากเมือง
โบราณศรีจนาศะ  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์    ซึงตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เชือ
วา่ “ศรีจนาศะ” เป็นเมืองโบราณ ทีเคยมีอยูจ่ริงในประเทศไทย (มยรีุ วรีะประเสริฐ, 2545: 88-89)  
ตามหลกัฐานทีระบุไวว้า่  
 

  ศรีจนาศะ    หรือจนาศะปุระ    เป็นชือของเมืองโบราณทีนกัโบราณคดีส่วนใหญ่เชือกนั 

 มานานแลว้วา่คงจะตงัอยูใ่นบริเวณทีราบสูงโคราช    และอาจจะมีศูนยก์ลางอยูที่เมืองเสมาในเขต 

 อาํเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา   และชือของ  “ศรีจนาศะ”   เป็นทีรู้จกักนัครังแรกตงัแต่ปี พ.ศ. 

  2487  เมือศาสตราจารยย์อร์จ เซเดส์  ตีพิมพผ์ลการอ่านศิลาจารึกโบราณหลกัหนึงซึงคน้พบใกล้ๆ  

 กบัเทวสถานทางทิศตะวนัออกของตวัเมืองพระนครศรีอยธุยา   เมือปี พ.ศ. 2482  ศิลาจารึกหลกันี 

 ไดก้ล่าวถึงรายพระนามของกษตัริยแ์ห่งบา้นเมืองทีมีนามวา่ จนาศะปุระ  หลายพระองค ์ พระองค ์

 แรกทรงพระนามวา่  ภควตัต ์   ผูสื้บต่อมาคือ  สุนทราปรากรม    ซึงมีโอรสทรงพระนามวา่สุนทร- 

 วรมนั  พระเจา้สุนทรวรมนัทรงมีโอรส  2  พระองค ์  พระองคแ์รกมีพระนามวา่   นรปติสิงหวรมนั   
 ไดเ้สด็จขึนครองราชยแ์ห่งศรีจนาศะ   องคร์องมีพระนามวา่  มงคลวรมนั  ซึงเป็นผูที้โปรดใหส้ร้าง 

 จารึกหลกันีขึน… 

 

  เมือผูเ้ขียนนาํฉากเมืองศรีจนาศะ  มาเป็นฉากหนึงในวรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑ
นาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   ผูเ้ขียนจึงได้กล่าวถึงเมืองศรีจนาศะให้สัมพนัธ์กับหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์  ดงันี 

 

  “นครศรีจนาศะสร้างขึนในราวพทุธศตวรรษทีสิบสาม  เชือกนัวา่เคยเป็นศูนยก์ลางทาง 

 การปกครองทียงิใหญ่แถบอีสานของบา้นเรา ก่อนขอมจะเขา้ยดึครองอาณาจกัรแถบนีทงัหมด…” 

               … 

  “ศรีจนาศะถูกคน้พบครังแรกโดยดอกเตอร์จอร์จ  เซเดส์ในพทุธศกัราช 2487…จากจารึก 

บ่ออีกาทีพบในโบสถพ์ราหมณ์แห่งหนึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    จารึกหลกันีระบุปีเป็นมหา
ศกัราชที 459  หรือราวพทุธศกัราช 2480  บอกกล่าวถึงราชอาณาจกัรแห่งหนึง   ซึงมีนามวา่จนาศะ 

พร้อมดว้ยรายพระนามของกษตัริยผ์ูค้รองนครหลายพระองค ์ตงัแต่ภคทตัตะ สุนทรปรากรม สุนทร 

วรมนั  นรปติสิงหวรมนั   และมงคลวรมนั” 

      (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 24) 
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 การอา้งถึงฉากเมืองศรีจนาศะ  ในวรรณกรรมเรืองนี จึงทาํใหเ้รืองมีความสมเหตุสมผลดว้ย  
เพราะผูเ้ขียนสร้างเรืองให้ตวัละครนิราศรัย ซึงเป็นนกัโบราณคดี ขุดพบไข่พญาครุฑไดที้ซากเมือง
ศรีจนาศะ  อนัเป็นเมืองเก่าแก่ทีเคยรุ่งเรืองเมือพนัปีทีแลว้  เพือให้ฉากสัมพนัธ์กบัเวลาของเรือง ที
ผูเ้ขียนกาํหนดให้พญาครุฑรอการจุติใหม่เป็นเวลายาวนานนบัพนัๆปี  ผูเ้ขียนจึงไดอ้า้งอิงฉากจาก
ประวติัศาสตร์มาใช ้ เพือใหฉ้ากสัมพนัธ์กบัเวลาของเรืองทีตอ้งการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต      
  
            3.2  ฉากทมีีลกัษณะเหนือจริง 
       ฉากทีมีลกัษณะเหนือจริง  คือฉากตามจินตนาการ ทีไม่อาจพบเห็นไดใ้นชีวิตจริง   การ
สร้างฉากลกัษณะนี   ผูเ้ขียนอาจจินตนาการใหม่ทงัหมด  หรืออาจรับเคา้ของฉากเดิมมาผสมผสาน
กบัจินตนาการของตนเองก็ได ้   เช่น   นาํฉากในวรรณคดีไทยมาสร้างใหม่  เป็นตน้    
       วรรณกรรมเยาวชนทีนาํมาศึกษาครังนี   พบวา่ผูเ้ขียนสร้างฉากทีมีลกัษณะเหนือจริงใน 
2 ลกัษณะ คือ  ฉากทีรับแนวคิดจากแหล่งต่างๆ  และฉากทีสร้างจากจินตนาการของผูเ้ขียน   โดยมี
รายละเอียดดงันี 
      3.2.1  ฉากทรัีบแนวคิดจากแหล่งต่างๆ  
      ผูเ้ขียนสร้างฉากเหนือจริง  โดยการรับแนวคิดจากแหล่งต่างๆ  ใน  3 ลกัษณะ  ไดแ้ก่   
แนวคิดเรืองไตรภูมิ  แนวคิดเรืองของวเิศษ  และแนวคิดผสมผสาน   ดงันี 

              3.2.1.1 แนวคิดเรืองไตรภูมิ   โดยทวัไปแนวคิดเรืองไตรภูมิจะจาํแนกภูมิหรือ
ดินแดนของโลกจกัรวาลออกเป็น 3 ส่วน  แดนที 1 คือกามภูมิ  แดนที 2  คือรูปภูมิ  และแดนที 3 คือ
อรูปภูมิ  ซึงกามภูมินนัเป็นแดนของเทวดา  มนุษย ์ เปรต  อสุรกาย  สัตวเ์ดรัจฉาน  และสัตวน์รก
ทงัหลาย  ส่วนรูปภูมิ เป็นแดนทีสูงขึนไป และอรูปภูมิเป็นแดนสูงสุด หมายถึง พรหมชนัสูง ทีไม่
ยึดถือรูปแลว้  จากแดนทงั 3 ทีกล่าวมานนั  ผูว้ิจยัพบวา่ผูเ้ขียนจะรับแนวคิดดา้นฉาก มาจากฉากที
อยูใ่นแดนกามภูมิทงัสิน  ทงัในส่วนของฉากป่าหิมพานต์  อนัเป็นทีอยู่ของสัตวหิ์มพานต์  ฉากถาํ
แกว้ทีอยู่ของราชสีห์ทงั 4 ตวั  ฉากป่างิวทีอยู่ของพญาครุฑ  ฉากบาดาล ทะเลสีทนัดร ทีอยู่ของ
พญานาค  หรือฉากนรกทีอยู่ของสัตวน์รกทงัหลาย   ซึงฉากต่างๆ  ทีกล่าวมานนัมีการบรรยายไว้
อยา่งละเอียดเห็นภาพในไตรภูมิ   
  แนวคิดเรืองไตรภูมิ  มีอิทธิพลมากต่อความคิดของคนไทย  แม้กระทงัผูเ้ขียน
วรรณกรรมเยาวชน ก็ยงัรับแนวคิดดา้นฉากจากไตรภูมิมาใชเ้ป็นฉากสําคญัของเรือง  หรือใชเ้ป็น
สถานทีผจญภยัของตวัละครเอก  โดยเฉพาะฉากป่าหิมพานตป์รากฏมากทีสุดถึง  6  เรือง  ไดแ้ก่  
เรืองตะลุยแดนหิมพานต์     หิมพานต์นิรมิต     เจ้าชายไม่วิเศษ    มัจฉานุผจญภัย    เด็กชายเทวดา   
และครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  รองลงมาคือฉากเมืองบาดาล  และฉากมหานทีสีทนัดร พบ 2 
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เรือง  คือฉากเมืองบาดาล  พบในเรืองมัจฉานุผจญภัย  และเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์     
ส่วนฉากมหานทีสีทนัดร  พบในเรืองครุฑน้อย  และเรืองตะลุยแดนหิมพานต์   ส่วนฉากทีเหลือคือ
ฉากป่างิว  ฉากนรก  และฉากถาํแกว้ พบ 1 เรือง  คือฉากป่างิว พบในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ฉาก
นรกพบในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  และฉากถาํแกว้ทีอยู่ของราชสีห์ พบในเรือง
เจ้าชายไม่วเิศษ 

 
              เมือพิจารณาฉากดงักล่าว  พบวา่ผูเ้ขียนไม่ไดรั้บแนวคิดจากไตรภูมิมาทงัหมด  แต่
จะเลือกรับมาบางส่วนทีเห็นว่ามีความน่าสนใจ   แลว้นาํมาดดัแปลง  สร้างใหม่ให้เหมาะสมกบั
เยาวชนมากขึน   เช่น   ฉากป่าหิมพานต์  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนไม่ไดใ้ห้ป่าแห่งนี มีสัตว์
หิมพานต ์ สัตวผ์สมขา้มสายพนัธ์ุ  หรือตน้ไมที้มีลกัษณะแปลกตาทงัหมด  แต่เลือกทีจะนาํเสนอป่า
หิมพานต์  โดยการผสมผสานกบับรรยากาศของป่าร่วมสมยั  ทีพบเห็นได้ง่าย  เช่น  มีป่าโกงกาง  
ตน้ส้ม  ตน้ปรง   ตน้เฟิร์น  ตน้ชมพู่  นาํตก  กลว้ยไมป่้า  หรือมีสัตวจ์าํพวกนก  กระรอก  กระแต  
ชะนี  หรือฝงูผีเสือทีพบเห็นไดใ้นป่าทวัไป  ทาํให้ผูอ่้านจินตนาการภาพของป่าหิมพานตไ์ดง่้ายขึน  
เพราะไม่ใช่ป่าทีไกลตวัผูอ่้าน   ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ 
  

ภายในป่าตีนเขาหิมวามีแสงสวา่งพอใหเ้ห็นหญา้สูงและตน้ไมร้กๆ ทีถูกแผว้ถางเป็น 

ทางเดินไม่กวา้งนกั    เมือแรกเดินออ้มป่าโกงกางนนั   ดินแฉะจนเทา้ลิงมีขนนุ่มนิมเลอะโคลน 

เหนอะน่ารําคาญ แต่พอพน้มาแลว้มุ่งขึนทิศเหนือเขา้เขตป่าตีนเขาหิมวา  มจัฉานุพบวา่ทิวทศัน์ 
รอบขา้งสวยงามน่าตืนตาตืนใจ ทางขวามีต้นส้ม    ต้นปรงขึนเรียงราย    ทางซา้ยมีต้นเฟิร์นกบั 

ดอกไมสี้ต่างๆ ขึนสลบักนังามแปลกตา  เสียงสตัว ์ และเสียงนกร้องสูงๆ ตาํๆ แวว่มา ครันทะลุ 

ป่าแถบนีได ้ก็โผล่มายงัป่าทีเตม็ไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่   มีสตัวป่์ากระโดดขา้มศีรษะอยา่งวอ่งไว   
ทงักระรอก  กระแต  และชะนี 

…ครันไปถึงบริเวณทีพืนดินมีความชืนก็ไดย้นิเสียงนําตกแวว่มา มจัฉานุเดินตามเสียง 

นาํไปเรือยๆ   กระทงัพบตน้ชมพู่สีเขียวเขม้ลูกดกตน้หนึง    กิงของมนัถูกผลจาํนวนมากถ่วงจน 

ตกลงมาบงัทางเดิน พอแหวกมนัออกค่อยเจอนาํตกธรรมชาติขนาดใหญ่อยูท่่ามกลางดงกล้วยไม้ 
ป่าสีนาํเงิน…ฝงูผเีสือสีทองและสีฟ้าอ่อนบินวอ่นตอมนาํ… 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 41-43)  

 

  หรือฉากนรก ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ทีผูเ้ขียนนาํฉากนรกมา
ปรับให้เป็นแดนประหารของนกัโทษ  ไม่ใช่สถานทีหลงัความตาย   เพือให้เยาวชนเขา้ใจง่ายขึน  
แต่ยงัคงบรรยากาศความน่ากลวัของนรกไว ้  ดงัความวา่  
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  …หากกม้ลงมองเบืองล่าง   ‘นรก’  ตามทีสีเทาวา่กาํลงัเดือดปุดๆ  ปลดปล่อยความร้อน 

 ระอุมหาศาล  ใหป้ะทุขึนมาพร้อมกลินเหมน็คละคลุง้ของกาํมะถนั     ทีอยูลึ่กลงไปตรงกลางของ 

 สถานทีแห่งนีคือบ่อหินหลอมเหลวขนาดใหญ่ ซึงกาํลงัรอคอยกลืนร่างของผูถู้กโทษประหารให ้
 หลอมละลายหายไปอยูอ่ยา่งเดือดดาล 

      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 193) 

 

  3.2.1.2 แนวคิดเรืองของวิเศษ  วรรณคดีและนิทานไทยหลายเรือง  มกัมีอนุภาค
ของวิเศษเขา้มาเกียวขอ้ง เช่น ตวัเอกเกิดมาพร้อมกบัของวิเศษ  หรือสร้างวีรกรรมจนได้รับของ
วเิศษ  หรือไดรั้บจากพระอาจารย ์  เป็นตน้  ตวัเอกตามแบบฉบบัของวรรณคดีหรือนิทานไทย จึงมกั
เกิดมาพร้อมกบัของวเิศษ หรือไดรั้บของวเิศษในภายหลงั  เพือใชต่้อสู้กบัศตัรู   
  แนวคิดเรืองของวิเศษดงัทีกล่าวมานี ก็มีอิทธิพลต่อการสร้างฉากในวรรณกรรม
เยาวชนไทยชุดนีดว้ย  เช่น  ฉากถาํลึกลบั ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ทีผูเ้ขียนสร้างให้ถาํแห่งนี เป็นถาํ
ตอ้งห้ามทีมีของวิเศษซ่อนอยู่  ทงัรองเทา้วิเศษ  พระขรรคว์ิเศษ  จกัรวิเศษ  เป็นตน้   หรือฉากหุบ
เหวยกัษ ์  จากเรืองเดียวกนั ทีมีตน้ไมว้ิเศษ   ชือตน้สรรพยา   ซึงผูเ้ขียนน่าจะรับแนวคิดเรืองตน้
สรรพยา มาจากนิทานคาํกลอนเรืองสิงหไกรภพ ของสุนทรภู่ ทีกล่าวถึงตน้สรรพยาไวว้า่ เป็นตน้ไม้
วิเศษ ใบมี 4 สี   คือ สีแดงกินแลว้กลายเป็นพญานาค  สีขาวกินแลว้กลายเป็นลิง  สีเขียวกินแลว้
กลายเป็นนก   สีเหลืองกินแลว้ร่างกลายเป็นทองทงัตวั     แต่ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนตดัทอน
ใบสรรพยาให้มีเพียงสองสีเท่านนั  คือใบสีเขียวสําหรับกลายร่างเป็นนก  และใบสีเหลืองสําหรับ
กลบัคืนร่างเดิม  ซึงน่าจะมีจุดประสงคเ์พือใหผู้อ่้านจดจาํง่าย ไม่ซบัซอ้นเกินวยั 

3.2.1.3 แนวคิดผสมผสาน  คือฉากทีผูเ้ขียนสร้างขึนโดยรับแนวคิดจากหลายแหล่ง 

เขา้ดว้ยกนั พบ 1 ฉาก  คือฉากหอคอยอา้งวา้ง  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน   
  วรรณกรรมเรืองนี  ผูเ้ขียนสร้างเรืองให้เจา้หญิงอยู่บนหอคอย ทีลอ้มรอบไปดว้ย
นารีผล  ซึงฉากหอคอย  เป็นฉากทีรับแนวคิดมาจากตะวนัตก  แต่ตน้นารีผลนัน เป็นตน้ไมต้าม
จินตนาการในวรรณคดีไทย  ฉากหอคอยอา้งวา้งแห่งนี  จึงเป็นการผสมผสานระหวา่งแนวคิดของ
ไทยกบัชาติอืนไวด้ว้ยกนั ทาํใหฉ้ากมีความน่าสนใจขึน และยงัมีกลินอายความเป็นไทยอยู ่ ดงัความ
ทีวา่  
 

         “ดินแดนทีมีหอคอยสูงตระหง่านทดัเทยีมฟ้า   นารีผลเบ่งบานน่าเชยชม”  
 

      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 115) 
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     3.2.2  ฉากทสีร้างจากจินตนาการของผู้เขียน 

     ฉากทีสร้างจากจินตนาการของผู ้เขียน  เป็นการสร้างฉากขึนมาใหม่จากความคิด 
จินตนาการของนกัเขียนแต่ละคนจะรังสรรค์ออกมา  เพือให้ไดฉ้ากทีเหมาะกบัวรรณกรรมแต่ละ
เรือง  ใน 2 ลกัษณะ  คือฉากในอนาคต  และฉากดินแดนสมมติ  ดงันี 

 

              3.2.2.1 ฉากในอนาคต  คือฉากทีมีความลาํยุคลาํสมยั  เป็นฉากทียงัไม่เกิดขึนจริง   
แต่อาจเกิดขึนไดใ้นอนาคต  พบ  3 ฉาก  ไดแ้ก่   ฉากเขตการคา้และพาณิชยที์ 88   ห้องทดลองใตป่้า
หิมพานต ์ ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  และเมืองเทคโนธานี   ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   เมือศึกษาฉาก
ดงักล่าว  พบวา่ผูเ้ขียนจะสร้างฉากให้มีความทนัสมยั  มีความเหนือจริง เช่น  มีสิงก่อสร้างลอยอยู่
บนฟ้า  มียานอวกาศ   อาคารรูปทรงแปลกตา  หรือมีอุปกรณ์สมยัใหม่ทียงัไม่มีในปัจจุบนั  เป็นตน้   
เช่น ฉากเขตการคา้และพาณิชยที์88  ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  ผูเ้ขียนสร้างให้เขตการคา้แห่งนี
เกิดขึนในยคุทีมนุษยส์ามารถเอาชนะกฎแรงโนม้ถ่วงของโลกได ้   เขตการคา้แห่งนีจึงตงัอยูบ่นชนั
บรรยากาศทีสาม  คือชนัสตาโตสเฟียร์   มีสิงก่อสร้างลอยอยูบ่นฟ้า  มียานบินเป็นพาหนะ และมี
อาคารรูปทรงทนัสมยั  แปลกตา  ทีแสดงถึงความลาํยคุไดอ้ยา่งชดัเจน   ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายวา่ 
 
  …เขตการคา้ชนันีมีความสูงจากระดบัพืนดินประมาณ   30   กิโลเมตร   สิงก่อสร้าง 

ทงัหมด  ลว้นแลว้แต่มีขนาดใหญ่และเชือมต่อกนัไม่ต่างจากเมืองยอ่มๆ เมืองหนึงทีลอยตวัอยู ่
เหนือผืนโลกหลงัคาของทุกอาคาร       รวมทงัโดมแกว้ต่างถูกปกคลุมไวด้ว้ยวสัดุชนิดพิเศษที 

ทาํหนา้ทีเป็นเกราะซบัรังสีอลัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย ์   เนืองเพราะเป็นเขตเมืองเขตแรก 

ทีลอยตวัอยูเ่หนือชนัโอโซนของโลก 

  ยานบินขนาดเลก็สีแดงบรรจุผูโ้ดยสารไดเ้พียงสองคนค่อยๆ    ร่อนตวัลงมาจอดยงั 

ประตทูางเขา้เขตการคา้ฯทีแปดสิบแปด       ตวัยานสีแดงเป็นมนัวาวโดดเด่นอยูบ่นลานกวา้ง      
มนัเป็นพาหนะรุ่นใหม่ทีถูกพฒันาขึนมาเพือรองรับระบบพลงังานแสงอาทิตย ์    มีการติดตงั 

เครืองเก็บพลงังานไว ้  บริเวณตวัถงัของยาน  และปรับแต่งตวัเครืองใหป้ระหยดัพลงังานมาก 

ยงิขึน  ดงันนัไม่วา่จะเผชิญสภาพอากาศเช่นไร  ใกลพื้นผิวโลก   หรือบนชนับรรยากาศเหนือ 

ผิวดินหลายหมืนฟตุ  ยานบินรุ่นนีก็ยงัทรงประสิทธิภาพสูงเยยีมสามารถปรับตวัไดทุ้กสภาวะ 

      … 

  อาคารหลายหลงัรูปทรงแปลกตาตงัโดดเด่นเรียงรายเตม็สองขา้งทาง …อาทิ อาคาร 

รูปทรงพีรามิดทีลอยเด่นอยูท่างซา้ย… ถดัไปไม่ไกลนกัคืออาคารทรงลูกเต๋าทีหมุนรอบตวัเอง 

อยา่งชา้ๆ พร้อมกบัวงแหวนรอบนอกทีสร้างลอ้มตวัอาคารไวเ้ป็นทีสาํหรับจอดยานบิน… 

      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 8-9) 
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      3.2.2.2 ฉากดินแดนสมมติ   คือฉากทีผูเ้ขียนสมมติขึนให้สัมพนัธ์กบัเรือง  ซึง
พบว่า ผูเ้ขียนนิยมสร้างฉากสมมติให้มีความผิดแปลกจากสภาพความเป็นจริง ใน 2 ลกัษณะ คือ 
ฉากทีมีความแปลกลึกลบั  และฉากทีมีความสวยงามเกินจริง  ดงันี 

                           3.2.2.2.1 ฉากทีมีความแปลกลึกลับ    คือฉากทีมีความผิดแปลก ชวนให้
เกิดความฉงนสนเท่ห์  ดูลึกลบั  หรืออาจทาํให้รู้สึกสะพรึงกลวัร่วมดว้ย   ปรากฏมากถึง 20 ฉาก   
ไดแ้ก่   ฉากบา้นปริศนาและหอ้งตอ้งหา้ม   ป่าตอ้งคาํสาป   ป่าแห่งเวทมนตร์   ดงตอ้งห้าม  ทุ่งหญา้
มรณะ  ป่าแห่งความลบั  ภูทะลุฟ้า   เขาหญา้คา   เนินงูดิน  ดงอึมครึม   ทะเลไร้เกาะ เมืองมหึมานคร  
ปราสาทหวัเราะร่านาํตาเล็ด  ทางเดินนาํ  ทุ่งเจา้ปัญหา  ดินแดนแสนวิเศษ  หมู่บา้นทีถูกล่าความดี  
หอ้งใตดิ้นทีบา้นพรานล่าความดี  หมู่บา้นทีไม่มีเด็กเลยสักคน  และฉากป่าลึก   

จะเห็นวา่ฉากทีกล่าวมานนั  ส่วนมากผูเ้ขียนจะสร้างฉาก ‘ป่า’ ใหมี้ความ 

แปลกลึกลบั  เพราะวรรณกรรมเยาวชนชุดนี    ตวัละครเอกมกัมีเหตุให้ตอ้งไปผจญภยัในดินแดน
มหัศจรรยที์มีความเหนือจริง  การใช้ฉากป่าทีมีความแปลกลึกลบั    จึงช่วยทาํให้เรืองน่าติดตาม
ยงิขึน  เช่น ฉากดงตอ้งห้าม ในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว  ทีมีเสียงร้องของทารกดงัอยูใ่นป่าไผ่  มีดวงไฟ
ประหลาดลอยอยูห่น้าถาํในตอนกลางคืนและลอยหายเขา้ไปในกอไผต่อนรุ่งเชา้  การสร้างฉากดง
ตอ้งห้ามให้ดูลึกลบันนั  จึงทาํให้เรืองสนุกยิงขึน  เมือตวัละครในเรืองมีเหตุจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในป่า
แห่งนนั   ผูอ่้านจะเกิดความสนใจและอยากติดตามต่อไปวา่  ป่าแห่งนีมีความลีลบัจริงหรือไม่ และ
ตวัละครจะไดพ้บกบัอะไรบา้งในป่าแห่งนี     เห็นไดจ้ากความตอนหนึง ทีผูเ้ขียนพรรณนาฉากป่า
แห่งนี ใหดู้ลีลบัและน่าสะพรึงกลวัวา่ 
 

  เรืองของถาํเลก็ๆถาํหนึงในดงตอ้งหา้ม   พวกพรานป่าเล่ากนัวา่   ในคืนขา้งแรมที 

มืดมิดและดวงดาวไม่กะพริบแสง  จะมีดวงไฟประหลาดมากมายนบัสิบนบัร้อยดวง  และดู 
น่ากลวัราวกบัฝงูหิงหอ้ยปีศาจลอยออกมาจากถาํเลก็ๆทีวา่นี หลายคนเชือวา่มนัเป็นวญิญาณ 

ของชนเผา่ผูสู้ญหาย    จึงพากนัเรียกชือถาํแห่งนีวา่    ถาํคนตาย     ตลอดทงัคืนบรรดาลูกไฟ 

ประหลาดทีลอยออกมาจากถาํคนตายจะล่องลอยไปมาอยา่งชา้ๆ  ทวับริเวณดงตอ้งหา้ม ครัน 
เมือถึงเวลาใกลรุ่้งสาง  ลูกไฟปีศาจเหล่านีก็พากนัลอยมุ่งไปยงักอไผใ่หญ่กอหนึงแถวๆ หนา้ 
ถาํ ก่อนดวงตะวนัจะสาดแสง     ลูกไฟทงัหลายก็ลอยหายเขา้ไปในกอไผจ่นหมดสิน    พวก 

นายพราน  จึงเรียกมนัวา่  กอไผผ่ีสิง 

      (เจา้หนูขลุ่ยผิว, 2547: 15-16) 

 

   3.2.2.2.2  ฉากทมีีความสวยงามเกนิจริง  คือฉากทีมีความสวยงาม 

ตระการตา  แต่เป็นความสวยงามทีมีลกัษณะเกินความจริง  พบ  7 ฉาก   ไดแ้ก่  อาณาจกัรกินนรใต ้   
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เมืองของกินรี   ดินแดนสุวรรณภูมิ   อาณาจกัรสวนกุหลาบ   ดินแดนโพรงกระต่าย  เกาะแก้ว
กาลเวลา   และนาํตกทีมีนางฟ้าทงัเจ็ดลงเล่นนาํ     ในทีนีจะยกตวัอยา่งฉากดินแดนสุวรรณภูมิ  ใน
เรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ทีผูเ้ขียนสร้างให้ดินแดนแห่งนีล้วนเป็นสีทองทงัสิน  
เพือใหผู้อ่้านเกิดความตืนตาตืนใจ   เมือตวัละครเขา้ไปผจญภยัในดินแดนทีมีความสวยงาม ทีไม่อาจ
พบเห็นไดใ้นชีวติจริง  ดงัจะเห็นจากความตอนหนึงทีวา่ 
 

  ป่าทีหอ้มลอ้มรอบตวั ตน้ไมทุ้กตน้ทีเธอเห็น ดอกไมทุ้กดอกทีเธอมองไมเ้วน้กระทงั 

 หญา้บนพืน   ทุกพืชพนัธ์ุลว้นมีสีทอง   เหลืองอร่ามงามตงัแต่โคนตน้ไปจนปลายของแต่ละใบ 

 …ประตหิูนไดน้าํพาเธอกบัเจา้เหมียวมาสู่ป่าสีทอง… 

      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 27) 

 

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ฉากและบรรยากาศในวรรณกรรมเยาวชนไทย ช่วง พ.ศ. 2545-2554  

พบวา่วรรณกรรมชุดนี   ถึงแมจ้ะเป็นวรรณกรรมแนวแฟนตาซีเป็นส่วนใหญ่  แต่ผูเ้ขียนก็ยงัใชฉ้าก
ทีมีลกัษณะเหมือนจริงอยู ่ เพือใหเ้รืองดาํเนินไปอยา่งสมจริง  หรือเพือใหเ้หตุการณ์ในเรืองเป็นสิงที
เกิดขึนได้ในชีวิตจริง  ส่วนฉากทีมีลักษณะเหนือจริง   ผูเ้ขียนใช้ฉากดงักล่าวเพือให้เหมาะกับ
วรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี  ทีนิยมสร้างให้ตวัเอกเข้าไปผจญภยัในดินแดนสมมติ หรือ
ดินแดนมหัศจรรย์  ทีมีฉากต่างๆ ทีไม่อาจพบเห็นได้ในชีวิตจริง  เพือให้เรืองดาํเนินไปอย่าง
สนุกสนาน  ตืนตาตืนใจ  และสร้างจินตนาการให้แก่ผูอ่้านได ้   นอกจากนี ในประเด็นเรืองฉากทีมี
ลกัษณะเหนือจริง  พบประเด็นทีน่าสนใจวา่   ผูเ้ขียนมีการรับฉากมาจากวรรณกรรมยุคเก่ามาใชใ้น
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   เช่น  นาํฉากป่าหิมพานต์  มาใช้เป็นฉากสําคญัในเรืองหิมพานต์นิรมิต   
เจ้าชายไม่วิเศษ   มัจฉานุผจญภัย   และเด็กชายเทวดา  เป็นตน้  ซึงทาํให้เห็นวา่ฉากเหนือจริงใน
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ผูเ้ขียนมีการรับฉากจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช้ในวรรณกรรม
เยาวชนร่วมสมยัดว้ย  ซึงเป็นประเด็นทีผูว้จิยัจะศึกษาต่อไปในบทที 4   
 
4. แก่นเรือง   
 แก่นเรือง คือความคิดหลกัของเรือง  หรือสารทีแสดงนยัไวใ้นงานประพนัธ์  แต่ผูเ้ขียน
มกัจะไม่แสดงแก่นเรืองไวต้รงๆ แก่นของเรืองจะเป็นความคิดเชิงนามธรรมทีแสดงผา่นภาพลกัษณ์ 
พฤติกรรม ตวัละคร  และสัญลกัษณ์ทีตอ้งตีความโดยผูอ่้าน หรือผูช้ม(ราชบณัฑิตยสถาน, 2552: 

436) ซึงเป็นสารทีผูเ้ขียนตอ้งการจะสือใหผู้อ่้านทราบ  หรือทศันะทีผูเ้ขียนมีต่อชีวติ  เรืองบนัเทิงคดี
จะมีแก่นเรืองก็ต่อเมือผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายจะให้ผูอ่้านได้เข้าใจชีวิตเพิมขึนจากการได้รับความ
เพลิดเพลินอย่างเดียว  จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีแก่นเรืองทุกเรือง   ทงันีขึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน
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และประเภทของเรืองเป็นสําคญั (สายทิพย ์ นุกูลกิจ, 2537: 100 ; สุวรรณา  เกรียงไกรเพช็ร์, 2518: 

6-11)  
วรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2545-2554   ทงั 12  เรือง พบวา่แก่นเรืองของวรรณกรรม

เยาวชนชุดนี แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ แก่นเรืองเกียวกบัคุณธรรม  แก่นเรืองเกียวกบัการอนุรักษ์
ธรรมชาติ   แก่นเรืองเกียวกบัครอบครัว  และแก่นเรืองเกียวกบัการคิดนอกกรอบ  โดยมีรายละเอียด
แต่ละประเด็นดงันี 

 
4.1 แก่นเรืองเกียวกบัคุณธรรม  
จากการศึกษาพบว่า  วรรณกรรมทีมีแก่นเรืองเกียวกบัคุณธรรม  ผูเ้ขียนจะนําเสนอใน

มุมมองทีคล้ายกัน คือชีให้เห็นว่าตัวละครทีเป็นคนดี  มีคุณธรรม  เมือต้องเผชิญปัญหา หรือ
อุปสรรคใดๆ ก็ตาม พวกเขาจะสามารถผ่านพน้อุปสรรคต่างๆไปได้  หรือสามารถเอาชนะฝ่าย
อธรรมได้โดยอาศยัความดีของตวัเอง   แก่นเรืองลกัษณะนีพบ 6 เรือง  ได้แก่  เจ้าหนูขลุ่ยผิว   
เด็กชายเทวดา   ทศกัณฐ์ออนไลน์   กินรี   ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   และดินแดนมหัศจรรย์
ในสวนหลงับ้าน  ดงันี 

 

เรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว แก่นของเรืองนี คือ “ความดี ความสามคัคีกนั จะทาํให้รอดพน้จาก
อนัตรายทุกอยา่งได”้  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ทีชาวภูทะลุฟ้า ทีพวกเขาพบกบัภยัอนัตรายหลายครัง  
ทงัอนัตรายจากไขป่้า   ฝูงสัตวอ์าคม  หรือแมก้ระทงัต่อสู้กบักองทพัแห่งเมืองมหึมานครทีมีกาํลงั
เหนือกว่า  แต่พวกเขาก็สามารถรับมือ และแคล้วคลาดจากอนัตรายต่างๆได ้ เพราะความสามคัคี
ร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในหมู่บา้น   ดงัคาํพูดของหมอมนต์เฒ่าทีว่า “พวกเจา้อยา่กลวัไปนกัเลย  
อะไรจะเกิดมนัก็ตอ้งเกิด  ขอเพียงพวกเจา้ร่วมแรงร่วมใจกนั ก็คงจะพอรับมือกบัมนัได…้” (เจา้หนู-

ขลุ่ยผวิ, 2547: 43) 

เรืองเด็กชายเทวดา   แก่นของเรืองนีคือ  “ความดีไม่ใช่สิงทีทาํแลว้สูญเปล่า”  เห็นไดจ้าก
ตวัละครทุติธร ซึงเป็นเด็กทีมีคุณธรรม  มีความกตญั ูต่อบุพการีมาก  พระอินทร์ และเทวดาอารักษ์
จึงคอยปกป้องคุม้ครองใหเ้ขาไดพ้บกบัความสุข  ความสมหวงัในชีวติ สอดคลอ้งกบัความตอนหนึง
ทีวา่“ถา้เราทาํความดี  ถึงจะไม่มีใครรู้  แต่เทพยดามองเห็น และความดีทีเราทาํไปจะส่งผลให้เรามี
ความสุขในภายหนา้” (เด็กชายเทวดา, 2549: 110) 

เรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   แก่นของเรืองคือ   “คนทีคิดร้ายกบัคนดี   สุดทา้ยก็จะพ่ายแพต่้อ
ความดี”  เหมือนกบัตวัละครผูอ้าํนวยการสมชายทีพ่ายแพต่้อความดีของเด็กหญิงปาย  จึงยอมกลบั
ตวักลบัใจเป็นคนดีได ้ ดงัจะเห็นไดค้วามทีวา่ 
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…เขาสาํนึกผิด  และทาํลายโปรแกรมไวรัสกลุ่มหลุมดาํทิงหมดแลว้   เขาคงจะใช ้

 พลงัสมองและความสามารถทีมีมากมาย สาํหรับการวจิยัคน้ควา้  เพือผลิตโปรแกรมป้องกนั 

 ไวรัสและโปรแกรมอืนๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไป 
เขาเปลียนไปมาก  หลงัจากทีมจัฉานุคืนกล่องดวงใจใหเ้ขา  ไม่บดขยใีหแ้ตกสลาย 

เหมือนคนใจดาํทีเคยผา่นเขา้มาในชีวติของเขา 
…มาดูมาดใหม่ของทศกณัฐใ์จดีทีลืมเรืองราวของนนทกไปหมดแลว้ อยา่งนอ้ยเขา 

ก็รู้แลว้วา่ โลกนีไม่ไดมี้แต่คนรังแกเขาเท่านนั 
      (ทศกณัฐอ์อนไลน,์ 2550: 171) 

 

เรืองกนิรี  แก่นของเรืองนีคือ “คนดียอ่มไดรั้บสิงทีดีตอบแทน” เห็นไดจ้ากตวัละครหนูเล็ก
และครอบครัวของเธอทีปรารถนาดีกบักินรีอย่างบริสุทธิใจ  ภายหลงัเมือกินรีกลบัมิติของนางได้
สาํเร็จ  นางจึงไดม้อบนาํตาเพชรให ้เพือเป็นการตอบแทนความดีของพวกเขา  ดงัในความทีวา่  

 

  “เธอเอานาํตาของฉนัไปซือรถกบักลอ้งส่องทางไกลอนัใหม่ใหคุ้ณพอ่นะ  แลว้ก็ 

 ซือเครืองทาํเพลงใหห้นูใหญ่  นาํตาทีเหลือเป็นของคุณแม่กบัเธอไดย้นิไหมหนูเลก็” 

  กินรีตะโกนลนัขณะทีกางปีกกระพือพลิวลอยตวัถอยหลงัห่างออกไป และสูงขึน 

 เรือยๆ นางโบกมือใหห้นูเลก็ไม่หยดุ… 

      (กินรี, 2551: 212) 

 

เรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  แก่นของเรืองนีคือ “ความโลภจะนาํไปสู่หายนะ”  
เหมือนกบัตวัละครนาคี  ทีตอ้งการเป็นใหญ่เหนือโลกทงัสาม  สุดทา้ยก็ไดรั้บความสูญเสียกลบัมา
แทน  เห็นไดจ้ากคาํพดูของพญาครุฑสุเรนทรชิตทีกล่าวกบันาคีไวว้า่ 
 
  “เจา้แพต้วัเองต่างหาก” สุเรนทรชิตบอก “ถา้เจา้ไม่ปรารถนาโลกทงัสาม  พอใจแต่ 

เพียงโลกใตบ้าดาล   ชะตาเจา้ก็ไม่เป็นเยยีงนีหรอก” 

       (ครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 305) 

 
เรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  แก่นของเรืองนีคือ “ความดี เป็นเกราะป้องกนัภยั

ทุกอยา่งได”้  เห็นไดจ้ากหนูมาลี  ตวัเอกของเรือง ทีใชค้วามดีของเธอ ช่วยเหลือดินแดนมหศัจรรย์
ในสวนหลงับา้นใหร้อดพน้จากอาํนาจมืดของราหูไดส้าํเร็จ  เพราะอาํนาจชวัร้ายต่างๆ ไม่อาจทาํร้าย
คนดีได ้ ดงัในความทีวา่ 
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  ปัญญาความรู้เป็นสิงช่วยพฒันามนุษยไ์ดม้ากในทุกบา้นเมืองก็จริง  แต่เหนือกวา่นนั 

 หากผูค้นมีสามญัสาํนึกตงัมนัในความดีแลว้ ไม่วา่จะกีสิบกีพนัราหูก็ไม่อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย 

 ใดๆ ได ้

                                                                              (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 113) 

 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า  วรรณกรรมทีมีแก่นเรืองเกียวกบัคุณธรรม บางเรืองผูเ้ขียนอาจหยิบ
ประเด็นของตวัละครทีเป็นคนดี มีคุณธรรมมานาํเสนอ  ดงัเช่นทุติธร ในเรืองเด็กชายเทวดา ทียึดมนั
ในความดี ความกตญั ูมาโดยตลอด  ในขณะทีวรรณกรรมบางเรืองผูเ้ขียนอาจหยิบประเด็นของผูที้
ไร้คุณธรรมมานาํเสนอ   ดงัเช่นผูอ้าํนวยการสมชาย  ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์ ทีผลิตไวรัสหลุมดาํ
ทาํร้ายผูอื้น  หรือนาคี  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ ทีตอ้งการเป็นใหญ่เหลือโลกทงัสาม  
เป็นตน้  แต่ไม่ว่าผูเ้ขียนจะดาํเนินเรืองอย่างไรก็ตาม ในตอนทา้ยเรืองผูเ้ขียนก็จะสรุปประเด็นให้
ผูอ่้านเห็นวา่  ผูที้ยดึมนัในคุณธรรมจะแคลว้คลาดจากอนัตรายต่างๆ ประสบความสําเร็จ และไดรั้บ
ความสุขในทา้ยทีสุด   ส่วนผูที้ไร้คุณธรรมจะไดรั้บความหายนะ  หรือไดรั้บผลร้ายจากการกระทาํ
ของตน หรือพ่ายแพต่้อความดีแทน  เพือชีให้ผูอ่้านเห็นคุณค่าของการทาํความดี  การยึดมนัใน
คุณธรรมวา่เป็นสิงทีดี    และเป็นการโนม้นา้วให้เยาวชนประพฤติตนในทางทีดีและหมนัทาํความดี
ใหม้ากยงิขึน     
 

4.2  แก่นเรืองเกียวกบัธรรมชาติ   
จากการศึกษาพบว่ามีวรรณกรรมเยาวชน 2 เรือง  ทีผูเ้ขียนนาํเสนอแก่นเรืองเกียวกับ

ธรรมชาติ   ทงัยงัเสนอประเด็นเรืองการทาํลายธรรมชาติเหมือนกนัอีกดว้ย  ดงัทีปรากฏในเรือง
ตะลุยแดนหิมพานต์  และหิมพานต์นิรมิต  ดงันี 

 
 เรืองตะลุยแดนหิมพานต์ แก่นของเรืองนี  ผูเ้ขียนตอ้งการสือให้ผูอ่้านเห็นว่า “มนุษยเ์ป็น
ตวัการในการทาํลายธรรมชาติ”  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ในเรืองทีนกัธุรกิจเดินทางขา้มมิติเขา้ไปยงัป่า
หิมพานต ์ เพือเขา้ไปตดัไม ้ ล่าสัตว ์ ปลูกฝิน  และสร้างสถานทีท่องเทียวต่างๆจนทาํให้ป่าและสัตว์
หิมพานตไ์ดรั้บความเดือดร้อนมาก  ในทีนีจะขอยกตวัอยา่งบทสนทนาตอนหนึง ทีช่วยสนบัสนุน
แก่นของเรืองนีไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัความทีวา่ 
 
  “ ปู่ของขา้เคยเล่าวา่เมือก่อนนี   นานแสนนานราวสามพนัปีล่วงมาแลว้   ป่าหิมพานต ์

และดินแดนแห่งนีเคยมีอาณาเขตติดต่อกนั มนุษยแ์ละสตัวป่์าอาศยัอยูร่่วมกนัราวกบัครอบครัว 

เดียวกนั แต่แลว้จู่ๆ โดยทีไม่มีใครล่วงรู้วา่เพราะเหตุใด ป่าหิมพานตแ์ละดินแดนแถบนีก็ถูกตดั 
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ขาดจากกนัโดยสินเชิง” 

      … 

  “…แต่นนัไม่สาํคญัหรอก   สิงทีสาํคญัคือเมือไม่นานมานีเอง  จู่ๆ รอยต่อระหวา่งสอง 

ดินแดนก็กลบัมาเชือมกนัอีกครัง       ซึงมนัมาพร้อมกบัหายนะทคีบืคลานเข้ามาสู่ป่าหิมพานต์ 

  “หมายความวา่?” 

  “ป่าหิมพานต์กาํลงัถูกทาํลายด้วยฝีมอืมนุษย์ทลีกัลอบเดนิทางข้ามมติเิข้าสู่ป่า พวกเขา 
เข้ามาจบัสัตว์ทงัหลายในป่า…” 

      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 28-29) 

 

ส่วนวรรณกรรมอีกเรืองหนึงคือเรืองหิมพานต์นิรมิต  แก่นของเรืองนี ผูเ้ขียนตอ้งการสือ
ใหผู้อ่้านเห็นวา่  “การฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติ จะนาํไปสู่หายนะได”้  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ในเรืองที
กลุ่มนกัวิจยัเดินทางยอ้นเวลาเขา้ไปในป่าหิมพานต์  และผนัตวัเองมาทาํหน้าทีแทนธรรมชาติ จน
นาํไปสู่ความหายนะในทีสุด  เห็นไดจ้ากความในเรืองทีวา่ 

 
  “…การทีตอ้งเกิดมาดาํรงชีวติอยูน่านแสนนานเพียงลาํพงั ไร้ซึงครอบครัว  เกิดมา 

โดยการดดัแปลงและความตงัใจของสิงมีชีวติอีกสายพนัธ์ุหนึง    นีเป็นสิงทมีนุษย์อย่างเราๆ 
ควรทาํอย่างนันหรือกบัการยนืมอืเข้าไปยุ่งเกยีวกบัธรรมชาต”ิ   

      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546:  185) 

 

และ 

  หนึงชีวติ… สองชีวติ… หลายร้อยหลายพนัชีวติถูกสร้างและกาํหนดขึนดว้ยนาํมือ 

ของมวลมนุษย ์  และบดันีพวกเขาเหล่านนัก็กาํลงัตกทีนงัลาํบาก  เพราะความอยูร่อดทงัหมด 

กาํลงัตกอยูใ่นมือของมนุษยก์ลุ่มใหม่   
ไม่มีใครคาดเดาไดเ้ช่นกนัวา่ชีวติต่อไปเบืองหนา้นีจะดาํรงอยูฉ่นัใด   เมอืมนุษย์เริม 

ผนัตวัเองมาทาํหน้าทแีทนธรรมชาต ิ เพอืสรรค์สร้างชีวติขนึตามใจปรารถนา   โดยหารู้ไม่ว่า 
การบุกรุกอาํนาจของธรรมชาตเิหล่านัน  จะนํามาซึงสิงใด… 

      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546:  366) 

 

จะเห็นได้ว่า วรรณกรรมเยาวชนทีมีแก่นเรืองเกียวกบัธรรมชาติ  ผูเ้ขียนตอ้งการสือให้
ผูอ่้านเห็นวา่มนุษยต์อ้งการอยูเ่หนือธรรมชาติ   ดว้ยการเป็นทงัผูส้ร้าง  และผูท้าํลายในเวลาเดียวกนั  
วรรณกรรมทงั 2 เรืองนี  จึงช่วยโนม้นา้วให้ผูอ่้านตระหนกัถึงหนา้ทีของมนุษยที์มีต่อธรรมชาติได้
ว่า มนุษยค์วรหันมาอนุรักษ์ธรรมชาติแทนทีจะไปบุกรุกทาํลาย  หรือใช้วิทยาการสมยัใหม่ฝ่าฝืน
อาํนาจของธรรมชาติ  เพราะการกระทาํเหล่านนัจะนาํไปสู่หายนะได ้
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แก่นเรืองของวรรณกรรมเยาวชนกลุ่มนี   ยงัทาํใหเ้ห็นประเด็นหนึงทีน่าสนใจคือ ผูเ้ขียนจะ
อาศยัฉากป่าหิมพานต์   ซึงเป็นป่าตามจินตนาการในวรรณคดีไทยมาใช้  เพือสือให้เห็นว่ามนุษย์
เป็นตวัการสาํคญัในการทาํลายธรรมชาติ  ทีแมก้ระทงัป่าหิมพานตก์็ยงัถูกมนุษยท์าํลายได ้  

 
4.3  แก่นเรืองเกียวกบัครอบครัว   
จากการศึกษาพบว่ามีวรรณกรรมเยาวชน 2 เรือง ทีผูเ้ขียนนําเสนอแก่นเรืองเกียวกับ

ครอบครัวเอาไว ้ และยงัเสนอประเด็นเรืองความรัก ความอบอุ่นในครอบครัววา่มีผลต่อพฤติกรรม
ของเด็กเหมือนกนัอีกดว้ย  เพียงแต่ถ่ายทอดเรืองราวในสถานการณ์สมมติทีต่างกนัเท่านนั  กล่าวคือ 
เรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนถ่ายทอดเรืองราวของเด็กทีไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่และแม่  ผา่นตวัละครมจัฉานุ
ทีไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อและแม่  จนทาํให้เขากลายเป็นเด็กมีปัญหา  ทีมีพฤติกรรมกา้วร้าว ในขณะทีเรือง
เจ้าชายไม่พูด    ผูเ้ขียนถ่ายทอดเรืองราวของพอ่และแม่ทีไม่มีเวลาดูแลลูก   ผา่นตวัละครเจา้ชายองค์
หนึง ทีถึงแมจ้ะอยู่กบัพ่อและแม่   แต่เจา้ชายกลบัไม่ไดรั้บความรัก ความเอาใจใส่จากท่านทงัสอง 
จนทาํใหเ้จา้ชายกลายเป็นเด็กมีปัญหา ไม่ยอมพดูจากบัใคร  

ตวัละครเด็กในวรรณกรรมทงั 2 เรืองนี  จึงเป็นเด็กมีปมทีโหยหาความรักจากคนใน
ครอบครัวเหมือนกนั  โดยจะพิจารณาจากแก่นเรืองไดด้งันี 
 เรืองมัจฉานุผจญภัย  แก่นของเรืองนีชีใหเ้ห็นวา่ “ลูกทีไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่และแม่  จะกลายเป็น
เด็กทีมีปัญหาได”้ เห็นไดจ้ากตวัละครมจัฉานุทีไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อและแม่  จึงทาํให้เขากลายเป็นเด็กที
เอาแต่ใจตวัเอง  พระไวยวิก พีชายบุญธรรม จึงวางแผนให้มจัฉานุเดินทางไปหาแม่ทีป่าหิมพานต ์ 
เมือเขาได้พบกับแม่  ได้รับความรักจากท่าน  มจัฉานุจึงยอมกลับตัวเป็นคนดีได้  เห็นได้จาก
เหตุการณ์ตอนทีมจัฉานุไดพ้บกบัแม่ และเขา้ใจความรักของผูเ้ป็นแม่อยา่งแทจ้ริง  จึงคิดจะปรับปรุง
ตวัเองใหดี้ขึนเพือใหแ้ม่ภูมิใจ  ดงัในบทสนทนาทีวา่ 
 
  “ หากเจา้คิดถึงแม่  ก็น่าจะจาํไดว้า่แม่อยากใหเ้ป็นเด็กดี    แต่ตลอดเวลาก่อนมาหาแม่   
 เจา้ทาํตวัเกเรนกั  ไม่วา่จะรังแกผูน้อ้ยกวา่อยา่งฝงูลิงป่า  กา้วร้าวกบัองคอ์าทิตยที์เป็นผูใ้หญ่ และ 

 ทาํร้ายแม่ตานี   ทงัทีแม่หวงัใหเ้จา้เป็นเด็กดี   แต่เจา้ไม่เคยทาํ   ดงันนั  เจา้ไม่เคยคิดถึงแม่จริง...  

 มจัฉานุ” 

                 .... 

มจัฉานุตวัชา...ไม่วา่ใครจะประชดหรือต่อวา่ เขาไม่เคยใส่ใจฟัง ไม่สนหรอกวา่ใครจะ 

เสียใจ หรือผิดหวงั   แต่นาํตาของแม่ทาํใหเ้ขาสะทา้น    เพราะมนักาํลงัตอกยาํวา่ลูกนีบาปนกัที 

ทาํใหแ้ม่เสียนาํตา 
“ แม่! ลูกขอโทษ!”  เจา้ลิงโผเขา้กอดแม่อีก  “ต่อไปนีลูกจะไม่ทาํตวัอยา่งเดิมอีกแลว้!” 
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  “แม่ชงัเจา้นกั   มจัฉานุ…” 

 มจัฉานุสะดุง้วาบเมือไดย้นิคาํนนั วาจานนัราวคาํสงัประหาร แต่ก่อนทีเขาจะทนัไดผ้ละ
ออกมาเพือมองหนา้แม่ใหช้ดัๆ และเอ่ยถามอะไร สองแขนของแม่ก็ค่อยๆ โอบเขาอยา่งอ่อนโยน  
นางกอดร่างนอ้ยของเขาแนบอก  ใกลชิ้ดจนเขาไดย้นิเสียงหวัใจแม่เตน้ตามจงัหวะหายใจ… 

สุพรรณมจัฉาคลายออ้มกอด  ลูบหนา้ลูบตาลูก นาํตาไหลอาบหนา้  บดันนัเอง…วาจา 
และท่าทีทีขดักนัของแม่ก่อใหเ้กิดสิงหนึงซึมซาบเขา้สู่หวัใจของมจัฉานุ    มนัท่วมทน้จนเขาเอง 

ตอ้งสะอึกสะอืนตวัโยนดว้ยความเสียใจ ไม่วา่เขาจะทาํผดิแค่ไหน  แม่ก็ไม่เคยเกลียดเขาจริง  สิง 

ทีเคยโหยหาและอยากไดจ้ากแม่มาตลอด  เขาได.้.. แต่สิงทีแม่เคยอยากไดจ้ากเขา  เขากลบัไม่เคย 

ใหแ้ม่เลย... 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 135-136)  

 

 ส่วนเรืองเจ้าชายไม่พูด  แก่นของเรืองนีชีให้เห็นวา่ “ลูกทีขาดความรักจากพ่อและแม่ จะ
กลายเป็นเด็กมีปัญหาได้”   เห็นไดจ้ากตวัละครเจา้ชาย  ตวัเอกของเรือง ทีขาดความรักความอบอุ่น
จากพ่อและแม่   จนทาํให้เจา้ชายป่วยไม่ยอมพูดจากบัใครอีก  แต่เมือเจา้ชายไดรั้บความรักจากพ่อ
และแม่อย่างเต็มที อาการของเจา้ชายกลบัหายเป็นปกติได้อีกครัง   ครอบครัวจึงเป็นสถาบนัทีมี
ความสาํคญัมาก  ดงัจะเห็นไดจ้ากความคิดของพระราชาและพระราชินีตอนหนึงทีวา่ 
  
  นางเสียใจทีตลอดเวลาทีผา่นมาตนเองไม่มีเวลามาดูแลเอาใจใส่ลูกนอ้ยเลย    กลบัห่วง 

 แต่เรืองอืน     เห็นความสาํคญัของสิงอืนจนบดบงัความรักทีมีต่อลูก...  ความคิดเช่นนีเกิดขึนกบั 

 พระราชาเช่นเดียวกนั... พระราชานึกถึงเมือครังทีเจา้ชายเกิดใหม่ๆ   พระราชาดีใจมากและตงัใจ 

 ไวว้า่จะอบรมสงัสอนเจา้ชายดว้ยตวัเอง … แต่ครันหลายปีผา่นไป  ราชกิจต่างๆ ก็มากขึน  ทาํให ้

 พระราชาลืมสิงทีเคยคิดไวจ้นหมดสิน  หวงัแต่จะทาํใหร้าษฎรอยูเ่ยน็เป็นสุข  พร้อมกบัปลอดภยั 

จากการรุกรานของเมืองอืน...โดยลมืสิงทสํีาคญัและใกล้ชิดกบัตวัเองยงิกว่านนั 

  บัดนีทุกสิงทุกอย่างกระจ่างแล้วในจติใจของพระราชา และพระราชินี  ทงัสองรู้แล้วว่า 
สิงต่างๆ  แม้จะมคีวามสําคญัเพยีงใด    แต่กไ็ม่มอีะไรจะเทยีบได้กบัสิงทไีม่เคยให้ความสําคญัมา 

 ก่อน 
     (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 142-143) 

 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่  แก่นเรืองเกียวกบัครอบครัว  ผูเ้ขียนตอ้งการชีให้เห็นวา่ความรักของ
คนในครอบครัวเป็นสิงทีสําคญัต่อเด็กมาก   เพราะหากเด็กไม่ไดอ้ยูก่บัพ่อและแม่  หรือพ่อและแม่
ไม่ได้มอบความรักให้ลูกอย่างเต็มที  ทงัสองกรณีนีต่างก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กเช่นเดียวกนั  
ครอบครัว จึงเป็นสถาบนัสาํคญัในการหล่อหลอมเด็กใหเ้ติบโตมาอยา่งสมบูรณ์  ทงัทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์  และจิตใจ   
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4.4  แก่นเรืองเกียวกบัการคิดนอกกรอบ   
แก่นเรืองเกียวกบัการคิดนอกกรอบ   เป็นลกัษณะของแก่นเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้าน

ไดเ้ห็นมุมมองใหม่ๆ กระตุน้ใหผู้อ่้านรู้จกัคิดต่าง  หากความคิด  หรือการกระทาํนนัๆ ไม่ใช่สิงทีผิด   
แก่นเรืองลกัษณะนี  ปรากฏในวรรณกรรม  2 เรือง  ไดแ้ก่  เรืองครุฑน้อย  และเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   
และวรรณกรรม 2 เรืองนี  ยงัเสนอประเด็นความคิดทีตอ้งการให้ผูอ่้านรู้จกัคิดนอกกรอบ  หรือ
เปลียนมุมมองในการใชชี้วติเหมือนกนัอีกดว้ย   เพียงแต่ผูเ้ขียนเสนอความคิดผา่นตวัละครสมมติที
แตกต่างกนั กล่าวคือ เรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนนาํเสนอผ่านตวัละครครุฑน้อยทีกลา้คิดต่างกบัสังคม
ของชาวครุฑดว้ยกนั  ในขณะทีเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนนาํเสนอผา่นตวัละครเจา้ชายองคที์11  ที
กลา้คิดต่างกบัขนบนิยม  หรือแบบฉบบัของการเป็นเจา้ชายทีดี ทีไดรั้บการยอมรับจากสังคม   ดงัจะ
พิจารณาวรรณกรรมทงั 2 เรืองนีได ้ ดงันี 

เรืองครุฑน้อย  แก่นของเรืองนี ผูเ้ขียนต้องการสือให้ผูอ่้าน“กล้าทีจะคิดต่างกับผูอื้น”   
เหมือนกบัตวัละครครุฑนอ้ย  ตวัเอกของเรือง  ทีกลา้จะคิดต่างกบัสังคมของครุฑ  ดว้ยการเลือกทีจะ
วา่ยนาํแทนทีบินอยา่งครุฑทวัไป   หรือแมก้ระทงัตวัละครครุฑเฒ่าทีชอบตกปลา    เป็ดทีไม่ยอม
วา่ยนาํ   แม่ไก่ทีชอบขนัตอนกลางคืน   หรืออีกาทีตวัสีขาว และยงัชอบส่งเสียงร้องแบบนกคีรีบูน
อีกดว้ย  ซึงตวัละครเหล่านี ต่างมีส่วนช่วยสนบัสนุนแก่นของเรืองให้เด่นชดัขึน  ดงัจะพิจารณาจาก
คาํพดูของเป็ดหนุ่มทีวา่ 
 

…เป็ดหนุ่มผูมุ่้งมนัในความเชือทีวา่  เหตุใดเราจะปล่อยให้ตวัเองยอมรับในสิงทเีห็นและ 
เป็นอยู่  การทมีนัว่ายนําไม่ได้  กไ็ม่ได้หมายความว่ามนัไม่เท่าเทยีมหรือไม่ดเีท่าเป็ดตวัอนื ตลอด 
ชีวติของการเป็นเป็ดทไีม่แตะต้องนํา กไ็ม่ได้ทาํให้มนัขาดหรือสูญเสียโอกาสดีๆ ไป … 

     (ครุฑนอ้ย, 2548: 22-24) 

 

 วรรณกรรมเรืองนี  จึงเป็นการนาํเอาตวัละครครุฑมาดดัแปลงให้ตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  
เพราะตวัละครครุฑทีปรากฏในวรรณกรรมโดยทวัไป อาทิ กากีคาํกลอน  ไตรภูมิพระร่วง เป็นตน้ 
ต่างก็นาํเสนอภาพของครุฑว่าเป็นสัตวที์มีร่างกายใหญ่โต   เป็นเจา้แห่งเวหา  มีปีกทีแข็งแรง กวา้ง
ใหญ่  และยงัมีพละกาํลงัมาก  แต่ครุฑนอ้ยในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนีกลบัไม่เป็นเช่นนนั  เพราะ
เป็นเพียงครุฑแคระแกร็นตวัหนึง  ปีกเล็กคลา้ยครีบปลา และยงับินไม่ไดอี้กดว้ย  ภาพของครุฑนอ้ย
ในเรืองนี  จึงสือใหเ้ห็นวา่ครุฑไม่จาํเป็นตอ้งดูยงิใหญ่   ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเจา้แห่งเวหา  แต่ครุฑอาจ
เป็นอย่างอืนไดอี้กมากมายตามทีตนตอ้งการ  เพือนาํไปสู่แก่นของเรืองทีตอ้งการให้ผูอ่้านรู้จกัคิด
ต่างกบัผูอื้น  หรือไดล้องเปลียนมุมมองความคิดใหม่ๆบา้ง   ผูเ้ขียนจึงไดน้าํเอาตวัละครครุฑทีมี
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ลกัษณะเฉพาะมาทาํให้ต่างกบัความรับรู้เดิม  เพือสือสารให้ผูอ่้านเขา้ใจแก่นเรืองเกียวกบัการคิด
นอกกรอบไดง่้ายขึน 
 ส่วนวรรณกรรมอีกเรืองหนึง คือเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  แก่นของเรืองนี ผูเ้ขียนตอ้งการสือ
ให้ผูอ่้านเห็นว่า “การเป็นคนดีน่ายกย่องมากกว่าการเป็นคนเก่ง”  ซึงจะเห็นไดจ้ากเรืองราวของ
เจา้ชายองคที์ 11  แห่งดินแดนแสนวิเศษ  ทีเจา้ชายปฏิเสธทีจะแสวงหาของวิเศษ   หรือประกอบ
วรีกรรมต่างๆ เพือประดบับารมีของตน  แต่เลือกทีจะเป็นคนธรรมดา ทีไดช่้วยเหลือผูอื้นอยา่งเต็มที
มากกวา่  ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํพูดของตวัละครอดีตขุนวงั ทีสามารถสนบัสนุนแนวความคิดนีได ้ ดงั
ความทีวา่ 
  

  … ถา้เธอมีของวเิศษ   ชีวติเธอจะมีคุณค่ากวา่นีหรือ  ฉนัวา่สิงสาํคญัไม่ไดอ้ยูที่การมี 

 ของวเิศษ  หรือไม่มีของวเิศษ   แต่อยูที่เธอไดท้าํประโยชนใ์หผู้อื้นหรือไม่   และไดเ้บียดเบียน 

 ผูอื้นหรือไม่ต่างหาก… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 185) 

 

วรรณกรรมเรืองนี  จึงเป็นการคิดนอกกรอบกบัขนบของนิทานไทย ทีตวัละครเอกมกัเกิด
มาพร้อมกบัของวเิศษ  หรือเดินทางผจญภยั  สร้างวรีกรรมจนไดรั้บของวเิศษในภายหลงั   ของวิเศษ  
จึงมกัเป็นเครืองแสดงบารมี  ความเก่งกลา้สามารถของตวัละครเอก  ดงัทีปรากฏในนิทานไทยหลาย
เรือง อาทิ  สังข์ทอง  หลวิชัยคาวี  สังข์ศิลป์ชัย  เป็นตน้  ทีตวัละครเอกลว้นมีของวิเศษทงัสิน   แต่
ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนไดป้ฏิเสธขนบเดิมของนิทานไทยเรืองการมีของวิเศษ และการ
ชืนชมความเก่งกลา้ของตวัละครเอก  แต่ไดเ้สนอมุมมองใหม่วา่  การเป็นคนดีเป็นสิงทีสําคญัทีสุด   
ซึงแสดงให้เห็นว่าในสังคมปัจจุบนั  ผูเ้ขียนตอ้งการคนดี มากกว่าคนทีเก่งเพียงอย่างเดียว  จึงได้
นาํเสนอความคิดนีผา่นตวัละครเจา้ชายองคที์11  ทีคิดวา่การมีของวิเศษ  ไม่ไดท้าํให้ตนรู้สึกภูมิใจ
ไดเ้มือเทียบกบัการไดท้าํความดี  

จะเห็นไดว้า่แก่นเรืองของวรรณกรรมชุดนี  ผูเ้ขียนตอ้งการโนม้นา้วให้เยาวชนเป็นคนดี  มี
คุณธรรม ตามจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมเยาวชนทัวไป  ทีมักใช้เป็นสือกลางในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนในแบบทีสังคมตอ้งการ  แต่ความน่าสนใจอีกประการหนึง คือ
แก่นเรืองเกียวกบัการคิดนอกกรอบทีปรากฏในวรรณกรรมชุดนี  แสดงให้เห็นวา่ ผูเ้ขียนตอ้งการให้
เยาวชนในสังคมปัจจุบนั  กลา้คิด  กลา้ทาํมากขึน   จึงไดเ้สนอความคิด หรือกระตุน้ความคิดนี ผา่น
ตวัละครเอกของเรืองทีรู้จกัคิดต่างกบัผูอื้น  หรือคิดต่างกบัสังคมของตน   ซึงเป็นชุดความคิดทีสร้าง
ขึนมาเพือใหเ้ยาวชนยคุใหม่ มองเห็นวา่การคิดต่าง   ไม่ใช่สิงทีผดิ  เพราะการคิดต่าง  คิดสร้างสรรค ์ 
อาจทาํใหเ้กิดการพฒันา  หรืออาจไดผ้ลลพัธ์ทีดีกวา่เดิมก็ได ้
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 กล่าวโดยสรุปไดว้่า จากการศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนทงั 12 เรือง ตาม
องค์ประกอบของวรรณกรรมทงั 4 องค์ประกอบ  ได้แก่  โครงเรือง  ตวัละคร  ฉาก  บรรยากาศ  
และแก่นเรือง    ทาํให้เห็นว่าวรรณกรรมเยาวชนชุดนี   แมจ้ะเป็นวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั แต่
ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนหลายคนไดน้าํตวัละคร   ฉาก   และโครงเรืองจากวรรณกรรมยุคเก่ามาใช ้ 
โดยเฉพาะตวัละครทีคนส่วนใหญ่จดจาํได ้  เช่น  ครุฑ   กินรี   หรือฉากป่าหิมพานต ์ ป่าจินตนาการ
ในวรรณคดีไทย  ก็นาํมาเป็นสถานทีผจญภยัของตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนชุดนีดว้ย    ซึง
ทาํให้เห็นประเด็นทีน่าสนใจวา่  วรรณกรรมเยาวชนชุดนี มีการรับอิทธิพลจากวรรณคดีและนิทาน
มานาํเสนอใหม่ ในเรืองเล่าทีร่วมสมยักบัเยาวชน  ทีอาจทาํให้เยาวชนเกิดความสนใจวรรณคดีไทย
มากขึน   ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาต่อไปวา่   ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  มีกลวิธีการนาํวรรณคดี
และนิทานไทยมาเลือกรับ ปรับใช้ในวรรณกรรมเยาวชนไทยได้อย่างไรบา้ง   ซึงเป็นประเด็นที
ผูว้จิยัจะศึกษาในบทที 4  ต่อไป   
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บทท ี4 
กลวธีิการสืบทอดวรรณคดีและนิทาน ในวรรณกรรมเยาวชนไทย 

ช่วง พ.ศ. 2545 - 2554 
 
 
ในยุคแรกๆ วรรณกรรมเยาวชนของไทยยงัมีรูปแบบทีไม่หลากหลายนกั  และยงัไม่ไดรั้บ

การสนบัสนุนเท่าทีควรเมือเทียบกบัวรรณกรรมรูปแบบอืนๆ   จนกระทงัปี พ.ศ. 2522  เป็นตน้มา
ซึงเป็นปีเด็กสากล  หลายหน่วยงานเริมเห็นความสําคญัของการพฒันาสติปัญญาของเยาวชนดว้ย
หนงัสือ  งานวรรณกรรมเยาวชนจึงเริมมีความหลากหลายและแพร่หลายมากขึน  ทงัในดา้นปริมาณ  
คุณภาพ  อีกทงัยงัมีนกัเขียนจาํนวนมากทีพยายามสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนให้มีรูปแบบและ
เนือหาแปลกใหม่  เช่น  การแต่งวรรณกรรมเยาวชนโดยอาศยัขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์   การแต่ง
วรรณกรรมเยาวชนโดยอาศยัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  หรือการแต่งวรรณกรรมเยาวชนโดยอาศยั
ขอ้มูลทางวรรณคดีและนิทานไทย เป็นตน้ 
 สาํหรับวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2545 - 2554 ทีนาํมาศึกษาครังนี  พบวา่มีนกัเขียน
หลายคนทีไดพ้ยายามสร้างสรรคว์รรณกรรมเยาวชนให้มีรูปแบบและเนือหาทีแปลกใหม่โดยนาํเอา
วรรณคดีและนิทานไทยมาสร้างใหม่ให้ทนัสมยั    ทงัในลกัษณะของการสืบทอดตวับทโดยตรง  
การปรับเปลียน  หรือการตีความองค์ประกอบบางประการใหม่   ดงัทีรืนฤทยั  สัจจาพนัธ์ุ (2548: 
41)  ไดศึ้กษาวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัจาํนวนหนึงและพบว่าการสืบทอดวรรณคดีมรดกใน
วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยันนัมี 4 ลกัษณะ คือ  การนาํเรืองเดิมมาขยายความใหม่ดว้ยจินตนาการ
ของผูแ้ต่ง   การนาํตวัละครจากเรืองเดิมมาสร้างใหม่    การลอ้เลียนขนบการแต่งของอนุภาคจาก
วรรณคดีโบราณ  และการนาํวรรณคดีเรืองเดิมมาสร้างใหม่เป็นหนงัสือภาพ  ซึงการศึกษาดงักล่าว 
เป็นแนวทางการศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยัไดเ้ป็นอยา่งมาก   

ในบทนีผูว้ิจยัจะศึกษากลวิธีการสืบทอดวรรณคดีและนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชน
ไทย ช่วง พ.ศ. 2545 - 2554  จาํนวน 12 เรือง  โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบต่างๆของวรรณกรรม 
เพราะจากการศึกษาองค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนในบทที  3  ทาํให้ผูว้ิจยัเห็นว่าผูเ้ขียน
วรรณกรรมเยาวชนชุดนีมีการนาํเอาวรรณคดีและนิทานไทยมาสร้างใหม่ ทงัในส่วนของตวัละคร 
ฉาก   และโครงเรือง   
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วรรณกรรมเยาวชนไทย  ช่วง พ.ศ. 2545-2554  มีการสืบทอดวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้
ทงัในส่วนของโครงเรือง  ตวัละคร  และฉาก  ซึงจากองคป์ระกอบทงั 3 ดา้นทีพบ  ผูว้ิจยัจะอธิบาย
องคป์ระกอบทีละประเด็น จากทีพบมากไปหานอ้ย  คือตวัละคร  ฉาก  และโครงเรือง   

โดยการศึกษาครังนี  ผูว้ิจยัจะนาํเสนอโดยใช้ตารางเปรียบเทียบ  เพือเปรียบเทียบตวัละคร 
ฉาก  และโครงเรืองในวรรณกรรมเยาวชนไทยกบัวรรณกรรมทีเป็นตน้เคา้   ใชต้วัเลขกาํกบั  และใช้
สัญลกัษณ์แทนความหมาย  ดงันี 

 
1. ใชเ้ครืองหมาย ( ─ )  กรณีทีไม่ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลดงักล่าวไว ้   
2. ใชต้วัเลขเหมือนกนั และระบุขอ้ความวา่  “ตรงกนั” ต่อทา้ย   กรณีทีขอ้มูลในตารางทงั

สองส่วนกล่าวไวต้รงกนั 
 เช่น  1. วทิยาธรมีฤทธิมาก,   1. ตรงกนั 
3. กรณีทีขอ้มูลตรงกนั  แต่มีการอธิบายรายละเอียดเพิมเติม  ผูว้จิยัจะระบุคาํวา่ตรงกนั  และ

ตามดว้ยคาํอธิบายเพิมเติม  
 เช่น  1.ตวัละครหญิงเป็นลูกของเทพ,  1. ตรงกนั  เรืองนีกาํหนดใหเ้ป็นลูกของพระอินทร์   
4. ใชเ้ครืองหมาย ( ≠ ) กาํกบัหนา้ตวัเลข  กรณีทีมีการดดัแปลงลกัษณะบางประการของตวั

ละครใหต่้างกบัของเดิม   
 เช่น  1. มจัฉานุเกิดมาอายไุด ้16  ปี,    ≠1.  ปรับลดอายมุจัฉานุเหลือ 5  ปี    
5. ใชเ้ครืองหมาย ( ~ ) กาํกบัหนา้ตวัเลข  กรณีทีมีการดดัแปลงลกัษณะของตวัละครให้ตรง

ขา้มกบัของเดิม   
เช่น  1. ยกัษมี์นิสัยดุร้าย  เป็นอนัธพาล ,  ~1.  ยกัษมี์นิสัยอ่อนโยน  รักสงบ   เป็นตน้ 
 
อนึง วรรณกรรมเยาวชนไทย  ทีมีการกล่าวถึงตวัละครพญาครุฑ  พญานาค    พระนารายณ์ 

พระอินทร์   และพระนารทฤๅษี  ฯลฯ   เป็นการระบุไดย้ากวา่วรรณกรรมเยาวชนทีมีการกล่าวถึงตวั
ละครเหล่านีรับตน้เคา้มาจากวรรณคดี   นิทานไทยเรืองใด     เพราะตวัละครชุดนีมีการรับคติมาจาก
วรรณคดีบาลี  สันสกฤต  โดยมีการพฒันาปรับเปลียนไปตามสมยั  การถ่ายทอดเรืองทีผา่นกาลเวลา   
และบริบทของเรืองปลายทาง  

ดงันนั  เมือผูว้จิยัวเิคราะห์กาํเนิด   รูปลกัษณ์  และบทบาทของตวัละครชุดนี  จึงไดร้วบรวม 
ขอ้มูลจาก  2  แหล่งมาใช ้  คือ จากตวับทวรรณกรรมไทย  และจากเอกสารขอ้มูลทีรวบรวมเกียวกบั
ตวัละครเหล่านี    เพือจะไดอ้ธิบายขอ้มูลดา้นกาํเนิด  รูปลกัษณ์  และบทบาทของตวัละครดงักล่าว
ไดค้รบถว้น 
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1. ตัวละคร 
ตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนไทยทงั 12 เรือง  เมือพิจารณาดา้นกาํเนิด  รูปลกัษณ์  และ

บทบาทของตวัละคร  พบวา่มีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้2 ลกัษณะ  คือ
การคงขนบเดิม  และการดดัแปลงขนบเดิม    

1.1  การคงขนบเดิม 
การคงขนบเดิม เป็นการสืบทอดตวัละครเดิมในลกัษณะคงชือ คงรูปลกัษณ์ และคงบทบาท 

ตามตน้ฉบบัเดิมไว ้  การคงลกัษณะเดิมในกรณีนี  อาจกล่าวถึงลกัษณะเฉพาะบางประเด็น มิได้
กล่าวถึงรายละเอียดตามตน้ฉบบัเดิมทงัหมด   แต่ตอ้งไม่มีการเพิมเติมประเด็นใหม่จากของเดิม   
พบ 4 ตวั  ไดแ้ก่   วทิยาธร ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ    ยกัษ ์ในเรืองเจ้าชายไม่พูด   พระอินทร์ในเรือง
เด็กชายเทวดา  และพระนารายณ์ ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   ตวัละครทีกล่าวมานี  มี
บทบาทเป็นตวัละครประกอบของเรือง    ซึงสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2  กลุ่ม  คือฝ่ายสนบัสนุน  
และฝ่ายปฏิปักษ ์ดงันี 

1.1.1 ฝ่ายสนับสนุน 
จากการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนไดน้าํตวัละครอมนุษยจ์ากวรรณคดี 

และนิทานไทยมาเป็นตวัละครประกอบฝ่ายสนบัสนุนตวัเอก  พบ 2 ตวั  ไดแ้ก่  พระนารายณ์  ใน
เรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   และพระอินทร์  ในเรืองเด็กชายเทวดา   

      1.1.1.1  พระนารายณ์ 
       พระนารายณ์ ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนสืบทอดตวัละคร 

พระนารายณ์ตามขนบเดิมทีปรากฏในวรรณกรรม และจากเอกสารต่างๆ ทีน่าจะเป็นตน้เคา้  คติ
ความเชือ ทีถ่ายทอดมาสู่วรรณกรรมไทย   ดงัจะพิจารณาไดจ้ากตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 7  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระนารายณ์ ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์กบั 

    ตวัละครพระนารายณ์ในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ  
ลกัษณะ พระนารายณ์  ในเรืองครุฑนาค  

ภาคมหาศึกหิมพานต์ 
พระนารายณ์  ในวรรณกรรม 
และเอกสารข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด 1.  ─ 1. กาํเนิดมาจากพระอิศวร   เนืองจาก 
พระอิศวร มีพระประสงคจ์ะสร้างสวรรค ์  
สร้างแผน่ดิน   ซึงเป็นการใหญ่จาํจะตอ้ง
สร้างผูช่้วยพระองคขึ์น   จึงไดเ้อาหตัถ ์
ซา้ยมาลูบหตัถข์วา  ก็บงัเกิดเป็นองค ์
พระนารายณ์ขึน  
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ตารางที 7  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระนารายณ์ ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์กบั 
    ตวัละครพระนารายณ์ในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ  (ต่อ) 

ลกัษณะ พระนารายณ์  ในเรืองครุฑนาค  
ภาคมหาศึกหิมพานต์ 

พระนารายณ์ ในวรรณกรรม 
 และเอกสารข้อมูลต่างๆ  

รูปลกัษณ์ 2.  ─ 
 
3.  ─ 
 
4. ตรงกนั 
5. ตรงกนั 
6. ตรงกนั 
7. ตรงกนั    
เรืองนีพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์    
 

2. เป็นบุรุษหนุ่ม อาภรณ์อยา่งกษตัริย ์
เสือทรงสีเหลือง 
3. สีกายของพระนารายณ์ไม่คงที เปลียนไป
ตามยคุ  แต่ทีนิยมคือกายสีดาํ  หรือม่วงแก่ 
4. มี 4 กร  ทรงสงัข ์ จกัร  คทา  และดอกบวั 
5. มีพญาครุฑเป็นพาหนะ 
6. มีฤทธิมาก 
7. อวตารมาเกิดเป็นร่างต่างๆ ได ้
 

บทบาท 8. ตรงกนั   8. เป็นเทพผูพ้ทิกัษโ์ลก  และปราบทรชน
เมือโลกเกิดยคุเขญ็ 

ทีมา   ประจกัษ ์ ประภาพิทยากร,  เทวดานุกรม (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 82-95 ; ประพฒัน์  ตรีณรงค์  และ
สงวน อนัคง,  สารานุกรมวรรณคดี (พระนคร: กา้วหน้า, 2516), 235-240; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั, เทพเจ้าและสิงน่ารู้ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547),  9-27  ; พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, ลิลิต
นารายณ์สิบปาง (กรุงเทพฯ:  เมืองโบราณ,  2537) ;  พระยาสัจจาภิรมย,์  เทวกําเนิด (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 
6 -13; ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 464-467. 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวา่วรรณกรรมเยาวชน เรือง ครุฑนาค ภาคมหาศึก- 
หิมพานต์ ผูเ้ขียนไดสื้บทอดตวัละครพระนารายณ์ตามลกัษณะของเดิม  ทงัในดา้นชือ  รูปลกัษณ์ 
และบทบาทของพระนารายณ์  แต่ในดา้นรูปลกัษณ์  ผูเ้ขียนจะเลือกลกัษณะเฉพาะของพระนารายณ์
ทีต่างกบัเทพองคอื์นๆ มากล่าวถึงเท่านนั  เช่น พระนารายณ์มีสีกร  มีอาวุธประจาํกาย 4 อยา่ง และมี
พญาครุฑเป็นพาหนะ  โดยเฉพาะเรืองความสัมพนัธ์ของพระนารายณ์และพญาครุฑ  ผูเ้ขียนได้
อธิบายไวอ้ยา่งละเอียดตงัแต่ตน้เรืองวา่ 

  
…ชะตาของสุเรนทรชิต    จาํตอ้งไปผกูพนักบัมหาเทพอีกองค ์     ผูมี้ฤทธิเทียมเท่า   

 ผลดักนัต่อสูห้ารู้แพรู้้ชนะเป็นเวลาเนินนาน    จนในทีสุดทงัมหาเทพและสุเรนทรชิตก็ตกลง 
เจรจาเพือสงบศึกต่อกนั   โดยมีขอ้แลกเปลียนคือสุเรนทรชิตไดข้อพรใหมี้ชีวติอมตะจากองค์ 
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มหาเทพ      ขณะทีองคม์หาเทพก็ขอเพียงคาํมนัต่อพญาครุฑในทุกครังทีพระองคท์รงเรียกหา  
และทรงปรารถนาเสด็จไปทีใด พญาครุฑจะตอ้งเหาะเหินมาเป็นพาหนะคู่บารมีเสียทุกครังไป 

  จากนนัเอง พญาครุฑและมหาเทพผูมี้พระนามหลายชือ  แต่ทีถูกเรียกขานโดยทวัไป 
และรู้จกักนัมากทีสุดในนามพระวษิณุ   ก็กลายเป็นมหามิตรทีไม่มีผูใ้ดในสามโลกสามารถเอา 
ชนะไดใ้นทีสุด 

      (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 11) 
 

  ความสัมพนัธ์ของพระนารายณ์และพญาครุฑสุเรนทรชิตดงัทีปรากฏขา้งตน้  จึง
สอดคลอ้งกบัคติความเชือทางวรรณคดีทีกล่าววา่พญาครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์  ซึงมีเรือง
เล่าสรุปยอ่ได ้ดงันี(ประจกัษ ์ ประภาพิทยากร, 2552: 86-87) 
 

ครันหนึงนางกทัรุ ซึงเป็นแม่ของนาค  กบันางวนิตา ซึงเป็นแม่ของครุฑ  ทงัสองเป็น 
ชายาของพระกศัยปเทพบิดร   นางทงัสองไดพ้นนักนัในเรืองสีของมา้ของพระอาทิตยว์า่เป็นสี 
อะไร   นางกทัรุวา่สีดาํ  นางวนิตาวา่สีขาว  นยัวา่นางกทัรุใชเ้ล่ห์กล  ใหบุ้ตรของตนไปพน่พิษ 
ใส่มา้พระอาทิตยจ์นเป็นสีดาํ   นางวนิตาจึงตกเป็นทาสของนางกทัรุตามกติกาทีพนนักนั  ครุฑ 
ตอ้งการช่วยเหลือแม่ของตนก็ตอ้งไปเอานาํอมฤตมาไถ่ตวัแม่  ครุฑไดน้าํอมฤตสมใจ    แต่วา่ 
ตอนกลบั  ครุฑต้องต่อสู้กบัเทวดาอกี แต่กเ็อาชนะได้  จนในทสุีดต่อสู้กบัพระนารายณ์เสมอกนั 
จงึมข้ีอตกลงกนัว่า เมอืพระนารายณ์เสดจ็ไปไหน   ครุฑจะต้องให้ขีไป  เมอืพระนารายณ์เสดจ็ 
ประทบัทใีด  ครุฑจะต้องเกาะอยู่ใกล้ๆ 

 
  ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนไดส้ร้างบทบาทของพระนารายณ์
ให้เกียวโยงกบัตวัละครพญาครุฑ   โดยผกูเรืองให้พญานาคเกิดความแคน้เคืองทีในอดีตเคยถูกฝ่าย
ครุฑจบักินเป็นอาหาร ทาํให้เหล่านาคลม้ตายเป็นจาํนวนมาก  ครันเมือพญานาคไดเ้ป็นใหญ่เหนือ
นาคทงัหลาย  จึงไดร้วบรวมทพันาคขึนมาต่อสู้กบัพญาครุฑ  สงครามครังนียุติลงดว้ยการแตกดบั
ของทงัสองฝ่าย   จนกระทงัผา่นมานบัพนัปี  พญาครุฑและพญานาคไดจุ้ติมาเกิดใหม่อีกครัง   ฝ่าย
พญานาคจึงไดร้วบรวมทพันาคอีกครัง  เพือหวงัจะทาํลายไข่ของพญาครุฑ   สงครามครังนีไม่ไดมี้
เดิมพนัแค่โลกหิมพานต์เท่านนั   เพราะพญานาคคิดจะตงัตนเป็นใหญ่เหนือโลกทงัสาม อนัไดแ้ก่
โลกบาดาล  โลกหิมพานต ์ และโลกมนุษย ์  การต่อสู้กนัของเหล่าสัตวหิ์มพานตจึ์งไดลุ้กลามมาถึง
โลกมนุษยอ์ยา่งหลีกเลียงไม่ได ้  

เมือเกิดความเดือดร้อนขึนทีโลกมนุษย ์ ผูเ้ขียนกาํหนดใหพ้ระนารายณ์อวตารเป็น 
นรสิงห์  ซึงมีลกัษณะครึงคนครึงสิงห์  ลงมาช่วยเหลือพญาครุฑและปกป้องเหล่ามนุษยท์งัหลาย  
ดงัความวา่ “ร่างอวตารของพระวิษณุในปางนรสิงห์ทีเคยอวตารลงมาครังหนึง   เมือนานมาแลว้ใน
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การจดัการกบัยกัษหิ์รัณยกศิปุ…จนัทร์เสียวทอแสงอยูเ่บืองบนทาบทาลงมาบนใบหนา้กึงมนุษยกึ์ง
สิงโต ทีดูสง่างามราวนิรมิตเทพ(ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 58)    

การอวตารเป็นนรสิงห์ของพระนารายณ์ ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์    
ผูเ้ขียนไดอ้า้งถึงเหตุการณ์ทีพระนารายณ์เคยอวตารเป็นนรสิงห์มาแลว้ครังหนึง  ซึงน่าจะไดต้น้เคา้
มาจากเรืองลิลิตนารายณ์สิบปาง (2537: 53-81)  ทีกล่าวถึงการอวตารของพระนารายณ์ปางใหญ่ๆ 
ไว ้มีอยู ่ 10 ปาง และมีปางหนึงทีพระนารายณ์ไดอ้วตารเป็นนรสิงห์ลงมาปราบอสูรหิรัณยกศิปุ   
เรืองมีอยูว่า่ อสูรหิรัณยกศิปุบาํเพญ็ตบะจนพระพรหมตอ้งประทานพรให้ตามทีขอ  อสูรหิรัณยกศิปุ
จึงขอให้ตนไม่ตายดว้ยอาวุธใดๆ   ไม่ตายในเวลากลางวนั   หรือกลางคืน   ไม่ตายในเรือน   หรือ
นอกเรือน   เมือไดพ้รแลว้ก็เกิดกาํเริบใจ   ก่อความเดือดร้อนใหแ้ก่เทวดาทงัหลาย   ทงัยงัยกทพัไปตี
เมืองสวรรค์  ตงัตนเป็นเจา้แห่งโลกทงัสาม  พระนารายณ์จึงได้อวตารเป็นนรสิงห์มาปราบอสูร
หิรัณยกศิปุ  และสามารถฆ่าอสูรหิรัณยกศิปุไดส้าํเร็จ    

 เมือวรรณกรรมเยาวชนกาํหนดใหพ้ระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์อีกครัง แสดง 
ให้เห็นว่าผูเ้ขียนรับคติความเชือเรืองการอวตารเป็นร่างต่างๆ ของพระนารายณ์มาจากวรรณกรรม
ยคุเก่าอยา่งชดัเจน   ส่วนเหตุผลทีเลือกให้พระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์  หรือครึงคนครึงสิงห์  ก็
เพือให้สัมพนัธ์กบัฉากและบรรยากาศของเรืองทีเป็นป่าหิมพานต ์  รวมไปถึงเหตุการณ์สําคญัของ
เรืองทีเป็นเรืองราวความขดัแยง้ของบรรดาสัตวหิ์มพานต์    การปรากฏกายของพระนารายณ์ใน
ร่างนรสิงห์จึงสมเหตุสมผล  เหมาะสมกบัเนือเรือง   และเป็นทีน่าสังเกตอีกประการหนึงว่า ถึงแม้
พระนารายณ์จะอวตารลงมาปราบเหล่านาค  มิไดอ้วตารลงมาปราบอสูรเหมือนเช่นในลิลิตนารายณ์
สิบปาง  แต่บทบาทของพระนารายณ์ยงัคงเดิม    เพราะทงัอสูรและพญานาค เป็นตวัละครฝ่าย
อธรรมทีคิดจะเป็นใหญ่เหนือโลกทงัสามเหมือนกนั  พระนารายณ์จึงไดอ้วตารเป็นนรสิงห์อีกครัง  
เพือช่วยปกป้องโลกเหมือนเช่นในอดีต 

บทบาทของพระนารายณ์ ในฐานะเทพผูป้กป้องพิทกัษโ์ลก  จึงเป็นการอธิบาย 
บทบาทตามขนบเดิม  ทีเชือกนัว่าพระนารายณ์มีหน้าทีเป็นผูป้กป้องโลก  ปราบทุกข์เข็ญให้แก่
มนุษย ์ ดงัในหนงัสือเทวกาํเนิดกล่าวถึงหนา้ทีของพระนารายณ์วา่  พระอิศวรโปรดให้พระนารายณ์   
“เป็นผูส้อนศิลปศาสตร์แก่กษตัริย ์  และใหไ้ปอยู ่ ณ  เกษียรสมุทร  คราวใดเกิดทุรยุค พระนารายณ์
ก็มีหน้าทีไปปราบ   โดยศิวโองการบา้ง   โดยถูกอญัเชิญจากพวกเทวดาบา้ง  ทีเรียกว่า อวตาร” 
(พระยาสัจจาภิรมย,์ 2548:  6)  และการลงไปช่วยเหลือในแต่ละครังนนั  พระนารายณ์มกัจะไม่ใช้
รูปจริง  แต่จะแปลงกาย  หรืออวตารเป็นร่างต่างๆ เพือลงไปปราบอธรรม  เช่น  ในวรรณคดีเรือง
รามเกยีรติ  พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามไปปราบทศกณัฐ ์   ดงัคาํกลอนทีวา่  
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กจูะเป็นมนุษยแ์ต่สองกร   ตามไปราญรอนชีว ี  
ใหสิ้นวงศพ์งศมึ์งอนัศกัดา  ประจกัษแ์ก่เทวาทุกราศี 

(รามเกียรติ  เล่ม1, 2549: 53) 
 

โดยทวัไปการอวตารเป็นร่างต่างๆ ของพระนารายณ์      ไม่วา่จะอวตารเป็นมนุษย ์  
หรืออมนุษยก์็ตาม พระนารายณ์จะสามารถปราบฝ่ายอธรรมไดสิ้นซากดว้ยฤทธิอาํนาจของพระองค ์    
แต่วรรณกรรมเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ กลบัไม่เป็นเช่นนัน เพราะเมือพระนารายณ์
อวตารเป็นนรสิงห์  ผูเ้ขียนไดล้ดอาํนาจของพระนารายณ์ลง  ทีแมแ้ต่วาสุกรี แม่ทพันาค  ยงักล่าว
เยย้หยนัอาํนาจของพระองคว์า่ 
 

“…ท่านนรสิงห์นีเอง”  วาสุกรียมิเยาะ  มองลงมายงัร่างอวตารสีทองของพระวษิณุ 
 “ท่านคงลมืแล้วกระมงัว่าในร่างทอีวตารนี   ท่านหาได้มฤีทธิเทยีมเท่าองค์วษิณุแต่อย่างใดแค่ 

เพยีงเอาชนะเจ้ายกัษ์นันได้   เมอืหลายพนัปีก่อน  อย่าได้คดิว่าจะเอาชนะข้าได้นะ” 
      (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 156-157) 
 

แมว้า่อาํนาจของพระนารายณ์จะลดลงก็ตาม   แต่ผูเ้ขียนก็ยงักาํหนดบทบาทให ้
พระนารายณ์เป็นตวัละครสาํคญั  ทีคอยช่วยเหลือ  ปกป้องเหล่าสัตวหิ์มพานต ์และมนุษยอ์ยา่งเต็มที   
เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนหนึงทีพระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์  ปกป้องเหล่ามนุษยจ์ากเพลิงกาฬ
ของวาสุกรี   ความวา่ 
 
  วาสุกรีกู่ร้องลนักึกกอ้งดว้ยความโกรธา     ก่อนจะอา้ปากแลว้พน่ไฟลูกมหึมา… 

 ชวัวนิาทีนนั        พนัเอกสุรนยัและเหล่าพลทหารปืนใหญ่ในรถถงัคิดวา่ตนคงไม่รอดแลว้ 
 แต่ในทนัใดนนัเอง  ร่างอวตารของพระวษิณุกพ็ุ่งร่างลงมากางปีกสยายกนัเพลงิกาฬทเีข้า 
แผดเผาเหล่าขบวนรถถัง 

  … พนัเอกสุรนยัตกตะลึงต่อภาพทีเขาและเหล่าทหารเห็น     สัตว์ครึงมนุษย์ครึง 
สิงห์ตนหนึงกาํลงัปกป้องมนุษย์จากไฟแดงฉานของพญานาค   ทร้ีอนยงิกว่าระเบิดกระสุน 
ปืนใหญ่… 
     (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 165-166) 
 

เหตุการณ์ครังนี   พระนารายณ์ในร่างนรสิงห์ไม่อาจตา้นทานฤทธิของวาสุกรีได ้
ทาํให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  และ“ร่างสีทองของนรสิงห์ถูกหามมาโดยเหล่าไกรสรปักษา เนือ
บางส่วนไหมเ้กรียมเมือถึงพืน   บรรดาอสัดรวหิคก็รองรับร่างของนรสิงห์”  (ครุฑนาค  ภาคมหาศึก 
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หิมพานต,์ 2552: 223)   
  อาจกล่าวได้ว่า ตวัละครพระนารายณ์   ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  

เป็นการอธิบายรูปลกัษณ์ และบทบาทตามขนบเดิม  แต่มีการลดอาํนาจของพระนารายณ์ลง  เพราะ
พระนารายณ์ในวรรณกรรมเรืองนี  ไม่ใช่ตวัละครเอก  แต่เป็นเพียงตวัละครประกอบ ทีคอยช่วย
พญาครุฑ  ซึงเป็นตวัละครเอกของเรือง  ผูเ้ขียนจึงไดล้ดอาํนาจของพระนารายณ์ลง   เพือจะไดเ้สริม
บทบาทของตัวละครเอกให้เด่นชัดขึน  และยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวละครเอกได้แสดง
ความสามารถให้เป็นทีประจกัษ ์  โดยการปราบพญานาคไดส้ําเร็จ   เพือให้โลกมนุษยก์ลบัสู่ความ
สงบสุขอีกครัง 

 
     1.1.1.2 พระอินทร์ 
     พระอินทร์ ในเรืองเด็กชายเทวดา  ผูเ้ขียนไดสื้บทอดตวัละครพระอินทร์ตาม 

ขนบเดิมทีปรากฏในวรรณกรรมและจากเอกสารต่างๆ ทีน่าจะเป็นตน้เคา้  คติความเชือ ทีถ่ายทอด
มาสู่วรรณกรรมไทย  ดงัจะพิจารณาไดจ้ากตารางต่อไปนี 

 
ตารางที 8   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระอินทร์ในเรืองเด็กชายเทวดา กบัตวัละครพระอินทร์ 

    ในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ  
ลกัษณะ พระอนิทร์  ในเรืองเดก็ชายเทวดา พระอนิทร์  ในวรรณกรรม 

                   และเอกสารข้อมูลต่างๆ  
กาํเนิด 1.    ─ 

 
 
 

1. พระอินทร์มีกาํเนิดแบบอุปปาติกะ  ไม่มี
บิดา  มารดา และถือวา่พระอินทร์ตอ้งเป็นผู ้
ประกอบกศุลไวม้ากแต่ชาติปางก่อน  ถึงจะ
ไดเ้กิดเป็นพระอินทร์ 

รูปลกัษณ์ 
 

2.     ─ 
3.     ─   
4.     ─ 
5.     ─ 
 
 
6.   ตรงกนั 
7.   ตรงกนั 

2. เป็นบุรุษรูปงาม 
3. กายสีเขียว 
4. ทรงชา้งเอราวณั 
5. มีอาวธุประจาํกายหลายอยา่ง   เช่น   ศร
วชิราวธุ   พระขรรค ์  ขอ   ร่างแหสาํหรับ
ตลบศตัรู   เป็นตน้ 
6. มีรัศมีรุ่งเรือง 
7. มีเสียงกอ้งกงัวาน 
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ตารางที 8   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระอินทร์ในเรืองเด็กชายเทวดา กบัตวัละครพระอินทร์ 
    ในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ พระอนิทร์  ในเรืองเดก็ชายเทวดา พระอนิทร์  ในวรรณกรรม                 
และเอกสารข้อมูลต่างๆ  

รูปลกัษณ์ 8.   ตรงกนั 
9.   ตรงกนั 

8. มีฤทธิอาํนาจมาก 
9. แปลงกายเป็นร่างต่างๆได ้  

บทบาท 10.  ตรงกนั 
 
11.  ตรงกนั 

10. เป็นเทพผูมี้ความเมตตากรุณา   
ชอบช่วยเหลือคนดี 
11. ลงโทษผูป้ระพฤติผดิ 
 

 ทีมา  เกือพนัธ์ุ  นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต  บาลี  และวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวนัออก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , 2520), 311-356 ; สมพร ร่วมสุข, “ตวัละคร
อมนุษยใ์นบทละครในและบทละครนอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2521), 27-32, 153-158.  ซึงเป็นวทิยานิพนธ์ทีมีการกล่าวถึงพระอินทร์ในวรรณกรรมไทยไว ้
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวา่เรืองเด็กชายเทวดา   ผูเ้ขียนจะเลือกลกัษณะเฉพาะ 
บางประการของพระอินทร์มากล่าวถึง  ไม่ไดอ้ธิบายรูปลกัษณ์ของพระอินทร์อยา่งละเอียด  เพียงแต่
ตอ้งการให้เห็นลกัษณะของพระอินทร์ในฐานะเทพผูเ้ป็นใหญ่ในสวรรค์ชนัดาวดึงส์   ทีมีฤทธิ  มี
อาํนาจ  มีเสียงที  “กอ้งกงัวานทุม้ใหญ่  กอ้งทวัไพร” (เด็กชายเทวดา, 2549: 100) ทาํให้สิงมีชีวิต
ทงัหลายเกรงกลวั และยงัมีรัศมีรุ่งเรืองทีแสดงถึงความยงิใหญ่  ดงัความตอนหนึงทีบรรยายไวว้า่ 

 
 …รัศมีจากร่างองคป์ระธานแห่งสวรรคช์นัดาวดึงส์นีรุนแรงเหลือคณา  สาดอาบทวั 
ผืนป่า  สตัวบ์ก สตัวปี์กนอ้ยใหญ่ในหิมพานตพ์ากนัวงิหายลบัในฉบัพลนั  สรรพสิงถูกบดบงั 
เสียจนมองไม่เห็นวา่อะไรเป็นอะไร    จะรู้ไดว้า่พระองคป์ระทบัอยู ่ ณ  ทีแห่งนนัก็เพราะยนิ 
พระสุรเสียงทรงอาํนาจ…  

(เด็กชายเทวดา, 2549: 101) 
 

ลกัษณะของพระอินทร์ทีปรากฏในเนือความขา้งตน้นี   จึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะ 
ของพระอินทร์ ในวรรณกรรมไทย  ทีกล่าวถึงพระอินทร์วา่เป็นเทพผูย้งิใหญ่  มีรัศมีรุ่งเรืองรอบกาย 
และมีเสียงทีกอ้งกงัวานมาก  ดงัในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า “…เมือว่าพระอินทร์ค่อยอ่านไส้ไดย้ิน
ออกไปไกลได ้ 80,000 วาแล  ถา้วา่พระอินทร์ ธ  องอ่านดว้ยเสียงแข็งไส้   ไดย้ินเสียงนนัไส้เพราะ
เป็นกงัวานทวัทงัเมืองไตรตรึงษ…์”  (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 227)  และในบทละครเรืองรามเกียรติ
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ทีกล่าวถึงพระอินทร์ว่ามีรัศมีส่องสว่างไปทวัร่าง   ดงัความทีว่า “…เห็นองค์หัสนัยน์ธิบดี   รัศมี
พรายพรรณเป็นขวญัตา” (รามเกียรติ เล่ม1, 2549: 65) 

ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองเด็กชายเทวดา ผูเ้ขียนมิไดก้ล่าวถึงรูปร่างหนา้ตา  สีกาย   
หรืออาวธุประจาํกายของพระอินทร์เลยแมแ้ต่นอ้ย   เนืองจากผูเ้ขียนให้ความสําคญักบับทบาทของ
พระอินทร์มากกวา่การบรรยายรูปลกัษณ์  

เมือพิจารณาบทบาทของพระอินทร์ในวรรณกรรมเรืองนี   ผูเ้ขียนไดก้าํหนดให ้
พระอินทร์ มีบทบาทเป็นเทพผูส้ังเกตการกระทาํของมนุษย ์ และช่วยเหลือคนดีทีตกทุกข์ไดย้าก   
พระอินทร์จึงตอ้งการทดสอบความดีของทุติธร ตวัเอกของเรือง วา่เป็นคนดีจริงหรือไม่  เห็นไดจ้าก
คาํพดูของพระอินทร์ทีวา่  

 
“เขาดีในสายตาเจา้ เจา้จึงลาํเอียงเขา้ขา้งเขา  แต่เรายงัไม่เห็นกบัตาเลย…เจา้จงพาเขา 

เดินต่อไปจนถึงประตูวหิารสาํหรับลา้งเทา้  ระหวา่งนนัความดีทีขึนชือวา่สามารถทาํไดทุ้กวนั 
คงจะส่งโอกาสใหเ้ขาไดท้าํ…ขา้จะไดดู้”  

(เด็กชายเทวดา, 2549: 110)    
 

เมือทุติธรเดินทางเขา้มาถึงป่าหิมพานต ์เพือนาํลิงทรงเลียงมาคืนใหแ้ก่พระอินทร์   
พระอินทร์จึงแปลงเป็นกินรีถูกกบัดกัของนายพราน เพือทดสอบความดีของเขา   ทุติธรเมือเห็นกินรี
กาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย  ก็รีบเขา้ไปช่วยทนัที      ความดีของเขาจึงประจกัษแ์ก่สายตาของพระอินทร์  
พระองคจึ์งคอยช่วยเหลือ  ป้องกนัอนัตรายต่างๆ ให้    ดงัเช่นตอนทีทุติธรถูกกรินทร์ปักษาทาํร้าย
จนเกือบเอาชีวติไม่รอด  พระอินทร์ก็ไดแ้ปลงเป็นกินรีมาช่วยไวท้นัเวลา   ดงัความวา่ 
   
  เสียววนิาทีนนั    ปรเมศกบัทุติธรไดย้นิเสียงกระพือปีกนกดงัพบั!  พร้อมๆกบัร่างของ 

พวกเขาลอยหววิขึนสู่อากาศ  หลบเทา้กรินทร์ปักษาทีกระทืบลงมาทนัท่วงที! พอรู้ตวัวา่ไม่โดน 
ชา้งเหยยีบ   ทงัคู่ค่อยลืมตาขึนดูและพบวา่ตวัเองกาํลงัเหาะอยูบ่นฟ้ากวา้งสีคราม    มีนางกินรีที 
พวกเขาช่วยไวจ้ากกบัดกัของนายพรานเป็นผูโ้อบอุม้พาหนีภยั 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 90) 
 

แมว้า่พระอินทร์จะเคยช่วยเหลือทุติธร เพราะเห็นวา่เขาเป็นเด็กดี  แต่พระอินทร์ก็ 
ยงัหาโอกาสทดสอบความดีของเขาอยูเ่สมอ  เช่น  ชกัชวนใหทุ้ติธรมาเป็นบุตรของตน เพือทดสอบ 
ความกตญั ูของเขาทีมีต่อพอ่และแม่   หรือแกลง้ลองใจทุติธรดว้ยการจบัปลามาทาํเป็นอาหาร  เพือ
ทดสอบความมีเมตตากรุณาของเขา   เป็นตน้  จนกระทงัมนัใจวา่ทุติธรเป็นเด็กทีมีความกตญั ู และ
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มีคุณธรรมสูง  จึงไดป้ระทานรางวลั  และประทานพรให้ทุติธรสุขสมหวงัในสิงทีปรารถนา  เพือ
ตอบแทนความดีของเขา  เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนทีพระอินทร์แปลงเป็นกินรีทดสอบความกตญั ู
ของทุติธร  เมือไดป้ระจกัษว์า่เขาเป็นคนดีจริง  พระอินทร์ก็ไดป้ระทาน “ผลไมทิ้พย”์  ใหเ้ป็นรางวลั 
ดงัความทีวา่ 
 
  “นีเป็นผลไมทิ้พย ์เมือกินแลว้จะมีแรงกายแรงใจ  เราใหเ้จา้ไวด้ว้ยใจชืนชมทุกอยา่งที 

เจา้ทาํดว้ยกตญั ุตาขอใหส้มประสงค ์ ลูกมนุษย”์ 
      (เด็กชายเทวดา, 2549: 95-96) 
  

เป็นทีน่าสังเกตวา่  ในการช่วยเหลือ  หรือทดสอบความดีของทุติธร  พระอินทร์จะ 
ไม่ใชรู้ปจริง  แต่จะแปลงกายเป็นร่างอืนแทน  เพือสังเกตพฤติกรรมของตวัละครเอก และตวัละคร
อืนๆ ในเรือง   แมแ้ต่ปรเมศ  ซึงเป็นเทวดาอารักษ ์ก็ยงัไม่อาจล่วงรู้  
   
  “ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท   เกลา้กระหม่อมฉนันึกไม่ถึงวา่จะทรงแปลงองคม์าเป็น 

นางกินรีตวัทีลูกมนุษยเ์ขา้ไปปล่อย   แถมยงัยกมือไหวเ้กลา้ฯเสียอีกนี…” 
  “คิดมากไปไย อารักษน์อ้ย” พระองคต์อบเคลา้สาํรวลแผว่ในลาํพระคอ “ในเมือเจา้ 
 ขอพรอนัประเสริฐจนเกินค่าใหม้นุษยนี์ เราก็อยากรู้ดว้ยตานอกจากทีเจา้พยายามทดสอบเขา 
 สิ  เถอะ…เรารู้แลว้วา่เด็กมนุษยนี์ดีขึนเรือยๆ สมกบัทีเจา้ใหพ้ร… บดันีเราจะใหเ้ขาสมหวงั 
 ดว้ยความชอบทีเอาของรักมาคืน…” 
      (เด็กชายเทวดา, 2549: 102) 
 

บทบาทของพระอินทร์ในวรรณกรรมเรืองนี   นอกจากจะมีบทบาทเป็นเทพผู ้
ช่วยเหลือคนดีดงัทีกล่าวไปแลว้นนั  ผูเ้ขียนยงัสร้างให้พระอินทร์มีบทบาทในการลงโทษผูก้ระทาํ
ผิดดว้ย   ดงัในตอนทีพระอินทร์ลงโทษยกัษ์เบญจา และลูกสมุนทงั 4  ซึงเป็นเทวดายกัษ์ทีมีนิสัย
อนัธพาลเกเร  โดยการส่งพวกเขาไปชดใช้กรรมทีโลกมนุษย ์แทนทีจะอยู่บนสวรรค์เช่นเดิม ดงั
ความวา่ 

…พระสุรเสียงทรงอาํนาจตรัสหนกัต่อวา่พวกยกัษเ์กเรจากสวรรค ์
  “เจา้พวกอนัธพาล  ช่างเกะกะเกเรระราน! กระทาํการหยาบชา้  เบียดเบียนผูอื้น  

ไม่ถือศีล  รักษาความดีใหส้มกบัไดก้าํเนิดบนสวรรค!์” 
  เบญจารีบตอบกลบัปากคอสนั “พระอาญามิพน้เกลา้  พวกเกลา้กระหม่อมฉนั 

มิได!้…” 
  หุบปาก!   ขา้เห็นกบัตา!   พอใจพวกเจา้ละ   เมือพวกเจา้ไม่ชมชอบการเกิดเป็น 
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ผูอ้ยูสู่ง ขา้จะส่งพวกเจา้ไปเกิดยงัโลกมนุษยเ์สียใหสิ้น ใหว้นเวยีนอยูใ่นวฏัสงสารจนกวา่ 
 จะสร้างกรรมดีไดม้าเกิดใหม่บนสวรรค!์” 
      (เด็กชายเทวดา, 2549: 101-102) 
 

บทบาทของพระอินทร์ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงสอดคลอ้งกบับทบาทของ 
พระอินทร์ในวรรณกรรมทวัไป   ทีเชือวา่พระอินทร์เป็นเทพผูด้บัความทุกข์ร้อนของมนุษย์  มกัมี
บทบาทเป็นผูคุ้ม้ครอง  ช่วยเหลือคนดีเมือตกอยู่ในภาวะคบัขนั   รวมถึงมีบทบาทในการลงโทษ
ผูก้ระทาํผิดด้วย   ซึงในวรรณกรรมไทยมกักล่าวว่า  เมือผูมี้บุญได้รับความทุกข์ยาก  อาสน์ที
ประทบัของพระองคจ์ากทีเคยอ่อนนุ่มจะแข็งกระดา้ง   อนัเป็นสัญญาณให้พระอินทร์รู้วา่  มีผูมี้บุญ
กาํลงัเดือดร้อน   เมือทรงทราบเรืองแลว้  ก็จะลงไปช่วยเหลือทนัที  อยา่งเช่นในเรืองสังข์ทอง  ก็ได้
กล่าวถึงประเด็นนีไวว้า่ 
 
                มาจะกล่าวบทไป  ถึงทา้วสหสันยัน์ไตรตรึงษา 

 ทิพอาส์นเคยอ่อนแต่ก่อนมา         กระดา้งดงัศิลาประหลาดใจ 
จะมีเหตุมนัแม่นในแดนดิน  อมรินทร์เร่งคิดสงสยั 

    จึงสอดส่องทิพยเนตรดูเหตุภยั         ก็แจง้ใจในนางรจนา 
                                แมมิ้ไปช่วยจะมว้ยมอด                        ดว้ยสงัขท์องไม่ถอดรูปเงาะป่า 
    …………………………….            ……………………………. 
                                              (สงัขท์อง, 2513: 382-383) 
 

ส่วนบทบาทของพระอินทร์ในการลงโทษผูก้ระทาํผดิ  บทบาทนีก็ปรากฏอยูเ่สมอ 
ในวรรณกรรมไทย  เช่น   เรืองจันทโครพ  พระอินทร์แปลงเป็นเหยียวมาเกียวนางโมรา  เพือลองใจ
วา่นางเป็นหญิงหลายใจจริงหรือไม่  เมือเห็นวา่นางไม่ใช่หญิงรักเดียวใจเดียว  ทงัยงัคิดฆ่าสามีได ้ 
จึงลงโทษ  โดยสาปนางใหก้ลายเป็นชะนีตลอดไป  ดงัความวา่ 

 
 ใหค้ลบัคลา้ยคลบัคลาภาษาคน ทีบาปตนฆ่าผวันนันึกได ้

  ทีเคยมีความอายใหห้ายไป  ขึนไต่ไมท้รมานประจานตวั 
  ครันสินสายสุริยแ์สงแดงอากาศ รําลึกชาติขึนมาไดว้า่เลือดผวั 
  เทียวร่ายไมห้อ้ยโหนแลว้โยนตวั ร้องเรียกผวัเสียงชดัภาษาคน 
  นนัแลชะนีจึงไม่มีตวัผูผ้วั  เพราะหญิงชวัสาระยาํทุกแห่งหน 
  ไดเ้ชยค่างต่างเพศเป็นผวัตน  ดว้ยเดิมคนตอ้งคาํอมัรินทร์ 
      (จนัทโครพ, 2515: 136) 
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กล่าวโดยสรุปไดว้า่การสืบทอดตวัละครพระนารายณ์  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหา- 
ศึกหิมพานต์  และตวัละครพระอินทร์  ในเรืองเด็กชายเทวดา     ผูเ้ขียนจะตอ้งคาํนึงถึงฉากและ
บริบทของเรืองเพือความสมจริงด้วย   กล่าวคือในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียน
สร้างเรืองให้พระนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์  หรือครึงคนครึงสิงห์  เพือให้ร่างอวตารของพระ
นารายณ์สัมพนัธ์กบัฉากทีเป็นป่าหิมพานต์    ร่างของพระนารายณ์จึงมีลกัษณะผสมขา้มสายพนัธ์ุ  
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหนึงของสัตวหิ์มพานต์  ทีมกัเป็นสัตวผ์สมขา้มสายพนัธ์ุทีไม่อาจพบ
เห็นไดใ้นชีวติประจาํวนั   รวมทงัแนวเรืองทีเป็นวรรณกรรมแนวแฟนตาซี   ทาํให้ตวัละครจากโลก
หิมพานต์ก้าวข้ามมาสู่โลกมนุษย์ได้อย่างไม่เกิดขอ้สงสัย  การปรากฏกายของพระนารายณ์ใน
ร่างนรสิงห์ทีโลกมนุษย ์ จึงไม่ไดท้าํให้เรืองขาดความสมจริงแต่อยา่งใด  แต่กลบัทาํให้เรืองมีสีสัน
ยงิขึน 

ส่วนในเรืองเด็กชายเทวดา  ทุติธรมีเหตุใหเ้ดินทางเขา้ไปทีวหิารลา้งเทา้ของเทวดา   
ซึงอยูที่ป่าหิมพานต ์ พระอินทร์จึงไดแ้ปลงกายเป็นกินรี เพือสังเกตพฤติกรรมของทุติธร  จนกระทงั
ในตอนทา้ยเรือง พระอินทร์ไดแ้ปลงกายกลบัเป็นร่างเดิม  เพือเปิดเผยตวัตนทีแทจ้ริงให้ทุกคนไดรู้้    
การปรากฏกายของพระอินทร์  จึงสัมพนัธ์กบัฉากและเหตุการณ์ในแต่ละตอน  ช่วยให้เรืองดาํเนิน
ไปอยา่งเขม้ขน้ ตวัละครเอกตอ้งผา่นบททดสอบต่างๆ จากพระอินทร์ เพือจะไดแ้สดงความดีให้เป็น
ทีประจกัษ ์  อีกทงัยงัทาํใหเ้รืองจบลงดว้ยดี  เมือพระอินทร์แสดงตวัในตอนทา้ยเรือง  เพือให้รางวลั
คนดีและลงโทษคนผิด  จึงช่วยทาํให้เรืองจบลงอย่างสมบูรณ์ พร้อมกบัแฝงคติธรรมตามหลกัคติ
พุทธทีวา่ “ทาํดีไดดี้  ทาํชวัไดช้วั”    

การทีผูเ้ขียนนาํตวัละครทีเป็นเทพ  ทงัยงัเป็นเทพทีคนไทยเคารพนบัถือมาสร้างซาํ 
ในวรรณกรรมเยาวชนไทยร่วมสมยั  ก็เป็นเครืองสะทอ้นความเชือของผูเ้ขียนไดว้า่  บา้นเมืองไม่วา่
จะยคุสมยัใดก็ตาม  ยอ่มมีเทพเทวดาคอยปกป้องคุม้ครอง   ผูเ้ขียนจึงไดน้าํบทบาทของพระนารายณ์ 
และพระอินทร์มาสร้างซาํ  เพือให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการทาํความดีว่า  คนทีทาํความดี  
เทพเทวดาย่อมปกป้องคุม้ครอง  เหมือนเช่นในเรืองเด็กชายเทวดา พระอินทร์ และปรเมศ เทวดา
อารักษ ์เห็นทุติธรเป็นเด็กดี  จึงคอยปกป้องคุม้ครองให้แคลว้คลาดจากอนัตรายต่างๆ สอดคลอ้งกบั
สาํนวนไทยทีวา่ “คนดีผคุีม้” 

นอกจากนี การสืบทอดตวัละครชุดนี    ยงัทาํใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนน่าจะมีการสืบทอด 
ตัวละครพระอินทร์  พระนารายณ์  มาสู่วรรณกรรมเยาวชนไทยจากวรรณกรรมมุขปาฐะ  
วรรณกรรมลายลกัษณ์อกัษร  หรือผา่นนิทานไทยทีคนส่วนใหญ่จดจาํได ้ เช่น สังข์ทอง  จันทโครพ  
เป็นตน้  อีกทงัตวัละครชุดนีก็มิใช่ตวัละครไทยแท ้  จึงน่าจะมีการรับเคา้  คติความเชือผา่นวรรณคดี
บาลี  สันสกฤตมาดว้ย  เพราะวรรณคดีเหล่านีมีความใกลชิ้ดกบัวรรณกรรมไทยมาก  ลกัษณะของ
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พระอินทร์  และพระนารายณ์ทีถ่ายทอดมาสู่วรรณกรรมเยาวชนไทย    จึงไม่แตกต่างกบัภาพที
ปรากฏในวรรณคดีบาลี สันสกฤต  เพียงแต่ผูเ้ขียนจะเลือกกล่าวถึงลกัษณะเด่น   หรือลกัษณะเฉพาะ
ของตวัละครดงักล่าวทีแตกต่างกบัเทพองค์อืน  ทีอาจผ่านการบอกเล่าจากวรรณกรรม   เอกสาร
ขอ้มูลต่างๆ  ทีมีส่วนเนน้ยาํรูปลกัษณ์  และบทบาทของตวัละครเหล่านีให้เด่นชดัขึน   จนกลายเป็น
สิงทีนกัอ่านคุน้เคย  หรือจดจาํได ้    

ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนไทยจึงไดสื้บทอดรูปลกัษณ์  และบทบาทตามขนบเดิม   
เพือจะได้เชือมโยงความคิดถึงตวัละครเหล่านี ได้ว่าเป็นตวัละครเดียวกับทีปรากฏบทบาทใน
วรรณกรรมเรืองอืน   เพียงแต่นาํมาเล่าในบริบทใหม่เท่านนั 
 

1.1.2  ฝ่ายปฏิปักษ์ 
ผูเ้ขียนไดสื้บทอดตวัละครอมนุษยจ์ากวรรณคดีและนิทานไทย มาใชเ้ป็นตวัละคร 

ประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ในวรรณกรรมเยาวชนไทย  2  ตวั  ไดแ้ก่  วิทยาธร  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  
และยกัษ ์ ในเรืองเจ้าชายไม่พูด    ดงันี 
 

     1.1.2.1 วทิยาธร 
     วทิยาธร  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   ผูเ้ขียนไดสื้บทอดลกัษณะของวทิยาธรตาม 

ขนบเดิม  โดยคงทงัชือ  รูปลกัษณ์  และบทบาทตามลกัษณะของเดิม  ดงัจะพิจารณาไดจ้ากตาราง
ต่อไปนี 
 
ตารางที 9   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครวทิยาธรในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัตวัละครวทิยาธรใน                 

    วรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ  
ลกัษณะ วทิยาธร  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ วทิยาธร  ในวรรณกรรม 

และเอกสารข้อมูลต่างๆ  
กาํเนิด  1.   ─ 1.  เป็นอมนุษยค์รึงคนครึงเทวดา    

 เป็นบริวารของพระอินทร์ 
 

รูปลกัษณ์  
 

2.  ตรงกนั 
3.   ─ 
4.  ตรงกนั 
5.  ตรงกนั 
 

2. รูปร่างเหมือนมนุษย ์
3. แต่งกายคลา้ยพระฤๅษี 
4. บนศีรษะมีชฎา 
5. มีกาํไลรัดตน้แขน 
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ตารางที 9   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครวทิยาธรในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัตวัละครวทิยาธรใน                 
    วรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ วทิยาธร  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ วทิยาธร ในวรรณกรรม 
และเอกสารข้อมูลต่างๆ  

รูปลกัษณ์ 6.   ─ 
7.  ตรงกนั 
8.  ตรงกนั 

6. มีปรอทร้อยแปดเป็นประคาํ 
7. มีพระขรรคเ์ป็นอาวธุ 
8. มีฤทธิมาก  เหาะเหินเดินอากาศได ้
 

บทบาท 9.  ตรงกนั 9.  วทิยาธรมีนิสยัชอบอิสตรี  จึงมกัแยง่ชิง
ภรรยาของผูอื้นไป 

ทีมา  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. บทละครเรืองอุณรุท (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2515), 
76 ;สมพร  ร่วมสุข, “ตวัละครอมนุษยใ์นบทละครในและบทละครนอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2521), 82-86 ; สุนทรภู่. นิทานคาํกลอนสุนทรภู่ เล่ม 2 
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515), 540-544. 
 

     จากตารางเปรียบเทียบขา้งตน้จะเห็นวา่ตวัละครวทิยาธรในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   
ผูเ้ขียนพยายามคงภาพของวิทยาธรตามลกัษณะของเดิมให้ไดม้ากทีสุด  โดยบรรยายลกัษณะของ
วิทยาธรว่ารูปร่างคลา้ยมนุษยท์วัไป   ศีรษะมีชฎา  มีกาํไลรัดตน้แขน  และมีพระขรรค์เป็นอาวุธ
ประจาํกาย  ดงัความวา่ 
  
  ชายผูห้นึงกระโดดมาขวางหนา้  ไม่รู้วา่มาตงัแต่เมือไร เขามีกาํไลรัดตน้แขน  บน 
 ศีรษะมีมงกฎุสีทอง   แต่ไม่ใช่มงกฎุอยา่งทีพระราชาหรือเจา้ชายสวมใส่     และในมือยงัถือ 
 พระขรรคด์า้มแวววาว… 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 154) 
 

รูปลกัษณ์ของวทิยาธร ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ จึงสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมทวัไป   
ทีมกักล่าวถึงวทิยาธรวา่รูปร่างเหมือนมนุษย ์ แต่งกายคลา้ยพระฤๅษี  แต่มีฤทธิมาก และมีพระขรรค์
เป็นของวเิศษประจาํตวั   ดงัเช่นในบทละครเรืองอุณรุท  กวไีดพ้รรณนาลกัษณะของวทิยาธรไวว้า่ 

 
   แลว้นุ่งผา้หนงัสีหราช     ประหลาดลายงามคลา้ยดาบส 
  เกาบินประดบัสาํหรับยศ      อลงกตคาดรัดสะเอวงาม 
  ทรงมหาสงัวาลเมฆพดั      จาํรัสเลือมพลอยพรายอร่าม 
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  กายสิทธิติดตาบวาบวาม      ประจาํยามนิลพดัสีดาํ 
  ทองกรสวมสอดนาคพต     คชสิทธิพาหุรัดเขียวขาํ 
  ปรอทร้อยแปดเป็นประคาํ     สวมใส่กาํยาํทงัอินทรีย ์
  แลว้ทรงชฎาห่อเกลา้     เพริศเพรานพรัตน์รังสี 
  กมุพระขรรคแ์กว้โมลี     ชีกรตราตรวจโยธา 
      (บทละครเรืองอุณรุท, 2515: 540) 
 

ในเรืองสิงหไกรภพ    สุนทรภู่ก็ไดก้ล่าวถึงวทิยาธร ในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั  แต่ 
ในเรืองนีเรียกวทิยาธรวา่ เพชพระยาธร  ดงัความวา่ 

 
  จะกล่าวเพชพระยาธรสญัจรป่า             ผกูชฎาธารถือเหมือนฤๅษี 

กมุพระขรรคอ์นัเป็นเพชรเหน็บเตร็จตรี       ใครฆ่าตีชีวนัไม่บรรลยั 
                                                                        (สิงหไกรภพ, 2515: 76) 
 
  จากตวัอย่างทีกล่าวมา  ทาํให้เห็นว่าผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนอธิบายรูปลกัษณ์
ของวทิยาธรไวใ้กลเ้คียงกบัขนบเดิมมาก   ส่วนในดา้นลกัษณะนิสัย  ผูเ้ขียนใหว้ิทยาธรตนนี  มีนิสัย
เกเร  อนัธพาล  และลุ่มหลงในอิสตรี  โดยสร้างเรืองใหว้ทิยาธรพบกบัเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่  ซึงมี
รูปโฉมงดงามมาก  จึงคิดจะชิงตวัเจา้หญิงไปจากเจา้ชาย   เหตุการณ์ในตอนนี จะเห็นลกัษณะนิสัย
ของวทิยาธรไดอ้ยา่งชดัเจน  ดงัในบทสนทนาทีวา่ 
 
  “ท่านเป็นใคร”  เจา้ชายถาม 
  “เราคือวทิยาธร” ชายผูน้นัตอบ 
  “พวกเราไม่เคยมีเรืองบาดหมางกนั  ทาํไมท่านตอ้งทาํหนา้เหมือนจะกินเลือดกินเนือ 

อยา่งนีดว้ย  วางพระขรรคล์งก่อนเถอะ” 
  “ถา้ไม่อยากตายก็ส่งตวัผูห้ญิงมา”  วทิยาธรขู่กรรโชก โดยไม่สนใจคาํพดูของเจา้ชาย   

ส่วนเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผก็่ตกใจ  รีบไปหลบขา้งหลงัเจา้ชาย 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 154-155 ) 
 
  ลักษณะนิสัยและบทบาทของวิทยาธรในวรรณกรรมเรืองนี  จึงสอดคล้องกับ
ลกัษณะของวิทยาธรในวรรณกรรมไทยทวัไป   ทีมกัมีบทบาทเป็นตวัละครปฏิปักษ์  ทีมีนิสัย
อนัธพาล  นิยมชมชอบอิสตรี   จึงมกัชอบแยง่ชิงภรรยาของผูอื้นไป    ดงัเช่นในบทละครเรืองอุณรุท  
วทิยาธรตอ้งการชิงตวักินรีทงั 5  นาง ก็คิดจะฆ่าพระอุณรุทเสีย  ดงัในความวา่ 
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   กจูะณรงคร์าว ี  ฆ่าชายคนนีเสียใหไ้ด ้
  แลว้จะพากินนรอรไท  ไปไวร่้วมรักใหส้าํราญ 
      (บทละครเรืองอุณรุท, 2515: 541) 
 

ในเรืองสิงหไกรภพก็เช่นกนั   วทิยาธรเห็นนางสร้อยสุดา  มีรูปโฉมงดงามก็นึกรัก    
คิดจะฆ่าสิงหไกรภพ  เพือให้ไดน้างไปครอบครอง   ดงัในความวา่ 
 
                  เห็นผูห้ญิงพงิผูช้ายดีร้ายผวั   งามยงัชวัโฉมฉวไีม่มีหมอง 

……………………………            …………………………… 
ละเลิงเลง็เพง่พิศใหคิ้ดรัก                     งามกวา่มคัลีผลตน้พฤกษา 
คิดเชืออิทธิฤทธิพระขรรคก์นักายา      หมายจะฆ่าผวัเสียเอาเมียไป 

                                                                                  (สิงหไกรภพ, 2515: 76) 
 

หรือแมก้ระทงักบัวทิยาธรดว้ยกนัเอง ก็ยงัมีเรืองบาดหมางกนัเพราะอิสตรี  ดงัเช่น 
ในเรืองพระสมุทรโฆษคําฉันท์ วทิยาธรรณบุตรแยง่ชิงหญิงคนรักของวทิยาธรรณาภิมุขไป ความวา่ 
 

รณบุตรเห็นชายา     รณภิมุขสา- 
พิลาสโฉมไฉไล 
………………………….         ……………. 

 
จึงร้องวา่เหวยมึงใคร       อุม้เมียมาใน 

หนทางกทูกับมิหยดุ 
……………………         ……………… 

ผิมึงรักตวักลวัตาย          ใหเ้มียแลว้ผาย 
ไปอืนอยา่อยูอ่างขนาง 

มิบใหก็้บใหร้อดปาง        กจูะชิงเอานาง 
จงไดด้ว้ยเดโชพล 

                              (สมุทรโฆษคาํฉนัท,์ 2529: 130-132) 
 
  จากตวัอย่างทีกล่าวมา จะเห็นว่าผูเ้ขียนคงลกัษณะของตวัละครวิทยาธรตามขนบ
เดิม  ทงัในด้านรูปลกัษณ์  และบทบาท  แต่ด้วยความทีวรรณกรรมเยาวชนเรืองนีเป็นเรืองแนว
ลอ้เลียน   ผูเ้ขียนจึงไดส้ร้างเรืองให้วิทยาธรชิงตวัเจา้หญิงไดส้ําเร็จ  และเจา้หญิงก็สมคัรใจทีจะอยู่
กบัวทิยาธร  ดว้ยเหตุผลทีวา่วทิยาธรมีอาวธุวเิศษ  และยงัมีฤทธิแกลว้กลา้ทีสามารถบนัดาลสิงทีนาง
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ปรารถนาได ้  ดงันนั ตวัละครวิทยาธรในเรืองนี   ถึงแมจ้ะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม มีบทบาทเป็น
ตวัละครฝ่ายปฏิปักษ ์  แต่เขากลบัสมหวงัและไดค้รองคู่กบัเจา้หญิง   ซึงนบัเป็นแนวเรืองทีต่างกบั
ขนบนิยมของวรรณกรรมไทยทวัไป   โดยผูว้ิจยัจะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครัง ในประเด็นเรืองการ
สืบทอดดา้นโครงเรือง 
 
    1.1.2.2 ยกัษ ์

ยกัษ ์ ในเรืองเจ้าชายไม่พูด  ผูเ้ขียนไดสื้บทอดลกัษณะของยกัษต์ามขนบเดิมที 
ปรากฏในวรรณกรรมและจากเอกสารขอ้มูลต่างๆ  ดงัจะพิจารณาไดจ้ากตารางต่อไปนี 

 
ตารางที 10 แสดงการเปรียบเทียบตวัละครยกัษใ์นเรืองเจา้ชายไม่พดู กบัตวัละครยกัษใ์นวรรณกรรม 

     และเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
ลกัษณะ ยกัษ์  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด ยกัษ์  ในวรรณกรรม 

และเอกสารข้อมูลต่างๆ  
กาํเนิด 

 
1.     ─ 1. ยกัษเ์ป็นอมนุษยพ์วกหนึง  มี  3  จาํพวก 

ไดแ้ก่  พรหมยกัษ ์  เทวดายกัษ ์ และมนุษย์
ยกัษ ์   

รูปลกัษณ์   
 

2.  ตรงกนั 
3.  ตรงกนั 
4.      ─ 
5.      ─ 
6.     ─ 
7.     ─ 
8.     ─ 
9.   ตรงกนั 
10. ตรงกนั 

2. รูปร่างอยา่งมนุษย ์แต่ร่างกายใหญ่โตมาก 
3. หนา้ตาดุร้าย 
4. ผมหยกิ 
5. ตาพองโต 
6. ปากหนา   มีเขียวงอกออกมาจากปาก 
7.ใบหูใหญ่ 
8. มกัมีกระบอง เป็นอาวธุ 
9. มีพละกาํลงัมาก 
10. มีฤทธิเหาะได ้   จาํแลงกายได ้
 

บทบาท  
 
 
 
11.   ─ 

ยกัษใ์นวรรณกรรมไทย  มีทงับทบาทฝ่ายดี 
และบทบาทฝ่ายร้าย     แต่โดยมากมกัมี
บทบาทเป็นฝ่ายร้าย    
บทบาทฝ่ายด ี
11. เป็นผูอุ้ปถมัภ ์ช่วยเหลือตวัละครเอก 
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ตารางที 10 แสดงการเปรียบเทียบตวัละครยกัษใ์นเรืองเจา้ชายไม่พดู กบัตวัละครยกัษใ์นวรรณกรรม 
                และเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ ยกัษ์  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด ยกัษ์  ในวรรณกรรมและเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ  

บทบาท  
12.     ─ 
13. ตรงกนั 
14.     ─ 

บทบาทฝ่ายร้าย 
12. แยง่ชิงคนรักของตวัละครเอก 
13. ขดัขวางความรักของตวัละครเอก 
14. ขดัขวางภารกิจของตวัละครเอก 
 

ทีมา  สมพร  ร่วมสุข, “ตวัละครอมนุษยใ์นบทละครในและบทละครนอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2521), 67-71 ; สิริวรรณ  วงษเ์ทศ,“บทบาท
ของตวัละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2535), 78-93 ;  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมวรรณกรรมไทย 
(กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 367-369. 
 
   จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่รูปลกัษณ์และบทบาทของยกัษใ์นเรืองเจ้าชายไม่
พูด ผูเ้ขียนไดค้งลกัษณะตามของเดิม  คือให้ภาพของยกัษที์มีร่างกายกาํยาํใหญ่โต  มีฤทธิ  มีกาํลงั
มาก และสามารถแปลงกายเป็นร่างต่างๆไดด้ว้ยฤทธิของตน   อีกทงัยงัมีบทบาทเป็นตวัละครฝ่าย
ปฏิปักษ ์ทีขดัขวางความรักของเจา้ชายและเจา้หญิง  โดยสร้างเรืองให้ยกัษต์นหนึงหลงรักเจา้หญิง
มาก  จึงจบัเจา้หญิงไปขงัไวที้หอคอย เพือขอความรักจากนาง ทุกๆ 3 วนั  แต่เจา้หญิงก็ไม่ยอมรับรัก
ตนเสียที  จนกระทงัเจา้ชายฝันเห็นหญิงงามนางหนึง  จึงไดอ้อกเดินทางตามหานางในฝัน  จนมา
พบเจา้หญิงถูกยกัษข์งัไวที้หอคอย  จึงคิดช่วยเจา้หญิง ดว้ยการใชอุ้บายหลอกล่อเพือให้ยกัษห์ลงกล   
วางแผนวา่เจา้หญิงจะยอมแต่งงานกบัคนทีทาํตามคาํขอของเจา้หญิงไดค้รบ 3 ประการ   และคาํขอ
ขอ้สุดทา้ยของเจา้หญิงก็คือ  หากใครนาํสิงทีเจา้หญิงปรารถนาทีสุดมาได้จะเป็นผูช้นะในขอ้นี   
โดยเจา้หญิงไดบ้อกเป็นนยั ๆวา่  สิงทีเธอปรารถนามากทีสุด ก็คือหนูขาวขนปุย  ยกัษต์นนี เป็นยกัษ์
เบาปัญญา   แต่มีฤทธิมาก   สามารถจาํแลงกายได ้  จึงรีบแปลงกายเป็นหนูขาวทนัทีเพือให้เจา้หญิง
พึงพอใจ   เจา้ชายเมือเห็นยกัษ์หลงกล  จึงรีบยิงธนูใส่ทนัที  ยกัษ์เมืออยู่ในร่างหนูขาวทีมีผิวหนงั
บอบบาง จึงถูกเจา้ชายปราบไดส้าํเร็จ และเจา้ชายก็ไดค้รองคู่กบัเจา้หญิงในทีสุด   
  
  “…คาํขอขอ้ทีสามของฉนัก็คือ   หากใครนาํสิงทีฉนัปรารถนาทีสุดมาได ้  เขาจะ 
 เป็นผูช้นะในขอ้นี   แต่ฉนัขอบอกไวก่้อนนะวา่    ไม่มีอะไรทีฉนัอยากไดไ้ปกวา่หนูขนปุย 
 ตวัเลก็ๆ ซึงมีผิวหนงับอบบางหรอก” 
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  ยกัษเ์มือไดย้นิเช่นนนัก็พลนัคิดวา่การจบัหนูสกัตวัมาในตอนนีไม่ใช่เรืองยากแต่ 
 สิงทีมนัหวนัเกรงก็คือ  เจา้หญิงอาจหนีไปอีก  แลว้มนัก็ตอ้งเสียรู้อีกครัง 
  “คราวนีแหละ  ขา้จะเป็นผูช้นะบา้งละ”  แลว้มนัก็บ่นพึมพาํ   ครู่เดียวยกัษร้์ายก็ 
 กลายเป็นหนูขาวตวันอ้ย  ผิวบอบบาง  ส่วนเจา้ชายซึงคอยโอกาสอยูแ่ลว้   พอเห็นยกัษโ์ง่ 
 หลงกลแปลงร่างเป็นหนูขาว     เจา้ชายจึงรีบชกัลูกศรและปลดคนัธนูสีเงินออกมายงิยกัษ ์
 ในร่างหนู ตอนนีมนัไม่มีผิวหนงัทีแขง็แกร่งอีกแลว้  จึงตายคาทีในร่างหนูนนัเอง  จากนนั 
 เจา้ชายกบัเจา้หญิงก็โผเขา้สวมกอดกนั… 
      (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 156) 
  

ตวัละครยกัษใ์นวรรณกรรมเรืองนี   สอดคลอ้งกบัลกัษณะของยกัษใ์นวรรณกรรม 
ไทยทวัไป  ทีมกักล่าวถึงยกัษ์ว่า มีร่างกายใหญ่โต  หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว  “แต่ละตวัหัวพริก
หยิกหยอง   ดาํกาตาพองทอ้งใหญ่   เขียวขาวยาวรี” (สังขท์อง, 2513: 153)  “มีหนา้อนัพึงกลวั” 
(ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 126 )  และมกัมีนิสัยดุร้ายอีกดว้ย   จึงมกัมีบทบาทเป็นตวัละครฝ่ายปฏิปักษ ์ 
ทีคอยทาํร้าย  ขดัขวางความรัก  หรือแย่งชิงคนรักของตวัละครเอก  เช่น บทบาทของทศกณัฐ์  ใน
เรืองรามเกียรติ  ทีลกัพาตวันางสีดา มเหสีของพระรามไป  จนทาํให้พระรามกบันางสีดาตอ้งพลดั
พรากกนั เป็นตน้   

วรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่พูด  จึงทาํใหเ้ห็นการสร้างตวัละครปฏิปักษต์าม 
แบบฉบบัของวรรณกรรมยุคเก่า  ทีเมือเป็นเรืองของเจา้ชาย    มีการเดินทางผจญภยั  เจา้ชายไดพ้บ
เจา้หญิง  ก็มกัมียกัษเ์ป็นศตัรูตวัฉกาจของเหล่าเจา้ชาย   เจา้ชายปราบยกัษ์ไดส้ําเร็จ  และพาเจา้หญิง
กลบัเมือง 

นอกจากนี ตวัละครยกัษ ์ยงัเป็นตวัละครอมนุษย ์ทีเยาวชนน่าจะรู้จกั หรือจดจาํได ้
ผา่นสือต่างๆ  เช่น  การ์ตูน หรือละครจกัรๆวงศ์ๆ   เป็นตน้ ดว้ยเหตุนีการนาํตวัละครยกัษ ์มาปรากฏ
ในรูปแบบของวรรณกรรมเยาวชน  ผูเ้ขียนจึงไม่ไดอ้ธิบายรูปลกัษณ์ของยกัษ์โดยละเอียด  เพราะ
เยาวชนน่าจะจินตนาการลกัษณะของยกัษไ์ดจ้ากทีตนเคยรับรู้มา   

การนาํตวัละครเดิมมาสร้างซาํในสือสมยัใหม่ ดงัเช่นตวัละครยกัษ ์   จึงเป็นวธีิการ 
อนุรักษ์ตวัละครไทยให้เป็นทีรู้จกัในวงกวา้งขึนด้วย  โดยเฉพาะเยาวชนบางกลุ่มทีไม่เคยสนใจ
วรรณกรรมยุคเก่ามาก่อน    บทบาทของยกัษ์ในวรรณกรรมเยาวชน ก็อาจเป็นสือกลางให้เยาวชน
เกิดความสนใจวรรณกรรมยคุเก่า  ทีมียกัษเ์ป็นตวัละครในเรือง  อาทิ  เรืองรามเกยีรติ   พระอภัยมณ ี  
สังข์ทอง  และนางสิบสอง   เป็นตน้ 
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1.2  การดัดแปลงขนบเดิม   
ผูเ้ขียนนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดีและนิทานไทยมาดดัแปลงใหม่ ใน 3 ลกัษณะ  คือ การ

เปลียนขนบตวัละคร  การปรับขนบตวัละคร  และการนาํลกัษณะเด่นของตวัละครเดิมมาใช ้
         1.2.1  การเปลยีนขนบตัวละคร 
  การเปลียนขนบตวัละคร  ในทีนีหมายถึง  การนาํตวัละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมา
สร้างใหม่  ในลกัษณะทีเปลียนไปจากของเดิม หรือจารีตเดิม จากการศึกษาพบวา่ผูเ้ขียนเปลียนขนบ
ตวัละคร ใน 2 ลกัษณะ   คือการสร้างใหม่  และการเพิม  ดงันี 
        1.2.1.1  การสร้างใหม่ 
  วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   มีการนําตวัละครเดิมมาสร้างใหม่  แต่เป็นการ
สร้างใหม่ในลกัษณะทีตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม หมายถึงตวัละครทีมีลกัษณะตรงขา้มกบัของเดิม  
หรือตรงขา้มกบัตวัละครธรรมเนียมนิยม  (Stock  Character)     เนืองจากตวัละครในวรรณกรรม
ไทยนนั  มกัมีตวัละครทีถูกนาํมาเล่าซาํ  จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตวัละครนนัๆ   เช่น  นางเอก
ตอ้งงามทงักายและใจ  พระเอกตอ้งรูปหล่อและกลา้หาญ   แม่เลียงตอ้งใจร้าย   เป็นตน้  ภาพลกัษณ์
เช่นนีมกัถูกสร้างซาํ จนกลายเป็นธรรมเนียมนิยมในวรรณกรรมไทย   
  ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนจึงไดน้าํตวัละครธรรมเนียมนิยมที ผูอ่้านคุน้เคย หรือ
จดจาํไดม้าใช ้และสร้างความแปลกใหม่ โดยการนาํตวัละครเดิมมาสร้างใหม่  ให้มีลกัษณะตรงขา้ม
กบัความรับรู้เดิม    ตวัละครลกัษณะนีปรากฏในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   ไดแ้ก่   เจา้ชายองคที์11   
เจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่  โหรหลวง   ฤๅษีตาไฟ   และยกัษอิ์นทุมาร   โดยมีรายละเอียดดงันี 
 
      1.2.1.1.1   เจา้ชายองคที์ 11 

    เจา้ชายองคที์ 11  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนสร้างตวัละครเจา้ชายองคที์11  
ใหมี้ลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  ดงันี 
 
 
 
 
 
__________________________ 

 Stock   Character  หมายถึงตวัละครทีมีลกัษณะตามแบบธรรมเนียมนิยมแต่โบราณ เช่น  นางเอกแสนดี  อ่อนแอ   สาวใช้
หรือแม่นมผูซื้อสัตย ์  เป็นตน้ (กอบกลุ  องัคุทานนท,์ ม.ป.ป:  131) 
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ตารางที 11  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครเจา้ชายองคที์11 ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัตวัละครเอก 
     ชายในวรรณกรรมไทย  

ลกัษณะ เจ้าชายองค์ที 11   ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ตวัละครเอกชาย ในวรรณกรรมไทย  
กาํเนิด 1.  ตรงกนั 

2.     ─ 
~3. เกิดมาดอ้ยกวา่คนธรรมดา   

1.  เป็นโอรสของกษตัริย ์
2.  เป็นโอรสของเทพ 
3.  มกัเกิดมาพร้อมคุณสมบติัพิเศษ 
เหนือคนธรรมดา   
 

 
รูปลกัษณ์  

 

4.   ตรงกนั 
5.     ─ 
6.     ─ 
~7. ไม่เชียวชาญการต่อสู้ 

4.  รูปงามสง่า 
5.  เจา้ชู ้
6.  มีฤทธิมาก 
7.  เชียวชาญการต่อสู้ 
  

บทบาท ~8.  เจา้ชายออกเดินทางผจญภยั   แต่ไม่ได ้
สร้างวรีกรรมตามแบบฉบบัเดิม  เช่น  ปฏิเสธ
ของวเิศษ    เป็นมิตรกบัยกัษ ์  ช่วยเจา้หญิง
ไม่ได ้  และปฏิเสธการสร้างเมือง   เป็นตน้ 
 

8.  มกัออกเดินทางผจญภยั  สร้าง
วรีกรรมต่างๆ  เช่น  แสวงหาของวเิศษ 
ปราบยกัษ ์    ช่วยเจา้หญิง   และสร้าง
เมือง  เป็นตน้ 
 

ทีมา  เอมอร ชิตตะโสภณ, จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย  (ภาควชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่, 2534), 46-53. 
  

     จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นวา่ ตวัละครเจา้ชายองคที์ 11 ในเรืองเจ้าชายไม่ 
วิเศษ   ผูเ้ขียนกาํหนดให้เจา้ชายเป็นโอรสของกษตัริย ์  รูปงามสง่า   แต่ในดา้นคุณสมบติั  ผูเ้ขียน
กลบัสร้างให้เจา้ชายมีคุณสมบติัดอ้ยกวา่คนธรรมดา   เพราะเจา้ชายเป็นคนเดียวในเมืองทีไม่มีของ
วิเศษ   ในขณะทีทุกคนในเมืองไม่ว่าเจา้ชาย  เจา้หญิง  หรือแมแ้ต่คนธรรมดาก็ยงัเกิดมาพร้อมกบั
ของวเิศษคนละหนึงชิน   แต่เจา้ชายองคที์11  กลบัไม่เป็นเช่นนนั   ทงัยงัไม่มีนิมิต   ความฝัน หรือมี
ปรากฏการณ์ใดๆ ทีแสดงถึงความเป็นผูมี้บุญมาเกิด  
 

ในช่วงทีเจา้ชายคนล่าสุดมาสู่ครรภพ์ระราชินีผูเ้ป็นมารดานนั   พระราชินีกลบัไม่มี 
ความฝันหรือนิมิตใดๆ และแมเ้มือเจา้ชายลืมตาดูโลกก็ไม่มีของวเิศษใดติดกายมาดว้ย  ทงัยงั 
ไม่เกิดปรากฏการณ์ใดๆ  ทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูมี้บุญญาธิการดงัทีแลว้ๆมา…ในวนันนั 
ถึงกบัแปลกใจ   เพราะเตรียมใจไวแ้ลว้วา่ตอ้งเห็นฟ้าผา่   แผน่ดินไหว   หรือไม่ก็เทพบางองค ์
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มาปรากฏ   จนเมือข่าวแพร่สะพดัวา่เจา้ชายเกิดแลว้   ก็ยงัไม่มีวแีววของลางบอกเหตุใดๆ  นี 
เป็นครังแรกในประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายร้อยปีของดินแดนแสนวเิศษทีมีคนเกิดมาโดย 
ปราศจากของวเิศษใด ๆ 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 17) 
 
      ตวัละครเจา้ชายองคที์ 11  จึงเป็นตวัละครเอกชาย  ทีมีลกัษณะตรงขา้มกบัความ
รับรู้เดิม  เนืองจากตวัละครเอกชายในวรรณกรรมไทยทวัไป  มกัเป็นผูมี้บุญมาเกิด  มกัเกิดมาพร้อม
กบัอาวุธวิเศษ   หรือคุณสมบติัพิเศษเหนือผูอื้น    และในยามทีมาเกิด  บิดามารดาก็มกัจะเกิดนิมิต 
ความฝันต่างๆ  หรือมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึน  เช่น  มีพายุ  มีฝนตก  เป็นตน้  เพือแสดงถึงความ
เป็นผูมี้บุญมาเกิด  ดงัเช่นเหตุการณ์ตอนทีอิเหนาเกิด   
 
   ……………………...  เมือจวนจะมีครรภพ์ระลูกรัก 
  ราตรีเขา้ทีพระบรรทม   ดว้ยบรมนรินทร์ปินปัก 
  บงัเกิดนิมิตฝันอศัจรรยน์กั   วา่นงลกัษณ์นงัเล่นทีชาลา 
  มีพระสุริยงทรงกลด   ชกัรถมาในเวหา 
  แจ่มแจง้แสงสวา่งทงัโลกา   ตกลงตรงหนา้นางรับไว ้   
  ………………………………  …………………………. 
   เมือจวนจะถว้นกาํหนดนนั  ใหบ้งัเกิดอศัจรรยจ์ลาจล 
  พสุธาสะเทือนเลือนลนั   เป็นควนัตลบทงัเวหน 
  มืดมิดปิดแสงพระสุริยน   ฟ้าลนัอึงอลนภาลยั 
  แลบพรายเป็นสายอินทร์ธนู   สกัครู่ก็เกิดพายใุหญ่ 
  ไมไ้หลลู่ลม้ระทมไป   แลว้ฝนห่าใหญ่ตกลงมา 
  เปรียงเปรียงเสียงฟ้าฟาดสาย   แต่มิไดอ้นัตรายจกัผา่ 
  เยน็ทวัฝงูราษฎร์ประชา   ทงัเจ็ดทิวาราตรีฯ 
       (อิเหนา, 2543: 9 -11) 
 

      เมือเจา้ชายองคที์ 11  เกิดมาโดยไม่มีเหตุการณ์ประหลาดใดๆ เกิดขึน ซาํยงัเป็น 
เจา้ชายผูไ้ม่มีของวิเศษประจาํกายอีกดว้ย   เจา้ชายจึงถูกกล่าวหาวา่เป็นกาลกิณี และถูกบิดาเนรเทศ
ออกจากเมือง   เพือใหไ้ปศึกษาศิลปวทิยาการกบัพระฤๅษีในป่าหิมพานต ์   

    การเดินทางไปศึกษาหาความรู้กบัพระฤๅษีในป่านนั      เป็นอนุภาคเหตุการณ์ที 
ปรากฏในวรรณกรรมไทยหลายเรือง  ทีตวัเอกชาย  เมือเติบใหญ่  จะมีเหตุให้ออกเดินทางผจญภยั
ในป่า   เพือเป็นการเปิดโอกาสให้ตวัละครเอกได้แสดงความสามารถให้เป็นทีประจกัษ์  และ
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ระหวา่งการเดินทางก็มกัฝากตวัเป็นศิษยก์บัพระฤๅษี   รําเรียนวิชาต่างๆ จนแกลว้กลา้   เมือเรียนจบ
ก็จะไดรั้บของวิเศษไวป้้องกนัตวั  ซึงเจา้ชายองคที์11  ก็ไดศึ้กษาศิลปวิทยาการกบัพระฤๅษีในป่า
เช่นกนั  เจา้ชายไดเ้ลือกศึกษาทีสํานกัฤๅษีตาไฟ   ซึงเป็นสํานกัฤๅษีทีมีชือเสียงทีสุดในป่าหิมพานต ์  
ขณะทีศึกษาอยูใ่นสาํนกัแห่งนี  เจา้ชายไดเ้รียนรู้วชิามากมาย  ทงัเรืองการต่อสู้  และวิชาสําหรับการ
เป็นเจา้ชายทีดี ดงันี 
 

…สาํนกัแห่งนีมีชือเสียงอยา่งมากในการฝึกฝนทกัษะใหเ้จา้ชายทงัหลายออกไปประกอบ
วรีกรรมดา้นต่างๆ  ไม่วา่จะการช่วยเหลือเจา้หญิง  การกอบกูบ้า้นเมือง  การแสวงหาของวเิศษ  การ 
แข่งกีฬา  หรือเดิมพนั  การปราบยกัษ ์  และการสร้างเมือง… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 43)  
 

…ฤๅษียงัสอนวชิาการเป็นเจา้ชายทีดี  ซึงจะตอ้งฝึกฝนอยา่งหนกัเพือใหมี้ความเก่งกลา้  
เชียวชาญการใชอ้าวธุ  สติปัญญาเฉียบแหลม ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็วในสถานการณ์เฉพาะหนา้  
การหาชยัภูมิเหมาะสมสาํหรับการสร้างเมือง     และยงักล่าวถึงศตัรูร้อยจาํพวกทีเจา้ชายพึงระวงั   
ไม่วา่จะเป็นยกัษ ์ อสูร  เปรต  แม่มด  หมอผี  ซึงเป็นผูร้้ายของตาํนานทุกเรือง    และสาํหรับศตัรู 
เหล่านีก็ไม่มีวธีิใดจะดีไปกวา่การกาํจดัทิง   ซึงถือเป็นการเพิมสถิติการประกอบวรีกรรมอีกดว้ย 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 69-70) 
 

    พระฤๅษีตาไฟสอนวชิาต่างๆ  เพือหวงัใหเ้จา้ชายไดป้ระกอบวรีกรรมตามขนบ- 
นิยมของการเป็นเจา้ชายทีดี   เช่น  การปราบยกัษ์   การช่วยเหลือเจา้หญิง  การแสวงหาของวิเศษ  
และการสร้างเมือง   เป็นตน้  แต่เมือเจา้ชายเล่าเรียนจนจบ  ได้ออกเดินทางผจญภยัอย่างแทจ้ริง  
ผูเ้ขียนกลับสร้างให้เจ้าชายแสดงบทบาทในลักษณะทีตรงข้ามกับขนบเดิมทังสิน  เช่น การ
ช่วยเหลือยกัษ ์ การปฏิเสธของวเิศษ  และปฏิเสธการสร้างเมือง  เป็นตน้  ดงัเช่นเหตุการณ์ตอนหนึง
ทีเจา้ชายไดพ้บกบัยกัษอิ์นทุมารทีถูกสาปให้ตวัแข็งเป็นหิน  แทนทีเจา้ชายจะประกอบวีรกรรมดว้ย
การปราบยกัษ ์ แต่เจา้ชายกลบัเลือกทีจะช่วยยกัษใ์หพ้น้คาํสาปแทน   
    
  “ฉนัจะคลายคาํสาปใหลุ้งเดียวนีล่ะ” วา่แลว้เขาก็กล่าวคาถาคลายคาํสาปทีเพิงรําเรียนมา 

อยา่งชา้ ๆ… ร่างกายทีแขง็และดูซีดเซียวของยกัษ ์ก็เริมเปลียนแปลง… ยกัษรู้์สึกถึงอิสรภาพของ 
ตนเองเป็นครังแรก หลงัจากถูกพนัธนาการมานานถึงยสิีบปี…และเมือความดีใจขึนถึงขีดสุด  เขา 
ก็ออกเตน้ระบาํยกัษอ์นัเป็นจงัหวะสนุกสนาน     แลว้กม้ลงหยบิเจา้ชายใหร่้วมเตน้ระบาํบนฝ่ามือ 
ของเขา 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547 : 142) 
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       ลกัษณะความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัยกัษที์เป็นมิตรกนั และความคิดทีวา่ทงัสอง 
เผา่พนัธ์ุสามารถอยูร่่วมกนัไดนี้   มกัไม่ปรากฏความคิดเช่นนีในวรรณกรรมของไทย  เนืองจากใน
วรรณกรรมไทยทวัไป  ตวัละครยกัษม์กัมีนิสัยดุร้าย  เกเร   หรือหากไม่ดุร้าย  กวีก็มกัหาเหตุผลมา
สนบัสนุนความคิดเดิม วา่มนุษยก์บัยกัษไ์ม่อาจอยูร่่วมกนัไดอ้ยูดี่   ดงัเช่นในเรืองสังข์ทอง  นางยกัษ์
พนัธุรัต  เลียงดูพระสังขด์ว้ยความรัก  แต่เมือพระสังขรู้์วา่นางเป็นยกัษ ์ ดว้ยความกลวัจึงแอบขโมย
ของวิเศษหนีไปจากเมือง    ดว้ยเหตุผลทีวา่  “…พระชนนีเลียงเป็นยกัษา   ไวใ้จยากนกัถ้าฉวยช้า  
ไหนจะหนีมารดาไปไดเ้ลย” (สังขท์อง, 2513: 174-175 )   หรือในเรืองสิงหไกรภพ  ยกัษพ์ินทุมารก็
เลียงดูสิงหไกรภพและพราหมณ์จินดาจนเติบใหญ่   แต่ทงัสองก็ยงัคิดหนี   ดว้ยความคิดฝังใจวา่ ถึง
อยา่งไรยกัษ์ก็ไวใ้จไม่ได ้ และนาํมาเป็นขอ้อา้งในการหนี โดยอา้งว่า “ดว้ยพระองค์ทรงศกัดิเป็น
ยกัษม์าร  จะอยูน่านไปก็แคลงระแวงกลวั” (สิงหไกรภพ, 2515: 153) 
       โดยปกติตวัละครทีเป็นมนุษย ์  มกัจะแสดงความระแวง  หวาดกลวัยกัษ ์ แต่ใน
เรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  เจา้ชายองค์ที11 กลบัแสดงความรักต่อยกัษ์อย่างบริสุทธิใจ   ซึงนอกจาก
เจา้ชายจะเป็นมิตรกบัยกัษแ์ลว้  ผูเ้ขียนยงักาํหนดให้เจา้ชายมีพฤติกรรมทีตรงขา้มกบัแบบฉบบัของ
ตวัเอกชายทวัไปดว้ย โดยเฉพาะเรืองความสามารถดา้นการต่อสู้  ทีตวัเอกชายในวรรณกรรมไทย
ทวัไป  มกัเชียวชาญการต่อสู้ เชียวชาญการใชอ้าวธุ  แต่เจา้ชายองคที์11 กลบัไม่สันทดัเรืองการต่อสู้
แมแ้ต่นอ้ย  เห็นไดจ้ากตอนทีวทิยาธรจะชิงตวัเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผไ่ป   เจา้ชายก็ต่อสู้กบัวิทยาธร 
ดว้ย  “ท่าทางเก้ๆ   กงัๆ  เนืองจากเจา้ชายนนัอ่อนดอ้ยในเชิงศิลปะการต่อสู้”  (เจา้ชายไม่วิเศษ, 2547: 
156)  เจา้ชายจึงไม่อาจต่อกรกบัวทิยาธรได ้ และเป็นฝ่ายพา่ยแพใ้นทีสุด  ดงัความวา่ 
 
  วทิยาธรยา่งเทา้เขา้หาเจา้ชายอยา่งชา้ๆ  เจา้ชายเปลียนมาจบัมีดดว้ยมือทงัสองขา้งเพือ 

ลดอาการสนัเทา   แต่ก็ดูจะไม่ประสบผล   เมือมืออีกขา้งนนัก็สนัไม่แพก้นั  วทิยาธรเห็นเขา้ก็ 
กระหยมิยมิยอ่ง   ตวดัพระขรรคเ์บา ๆ  หนึงทีก็สามารถเรียกเลือดจากตน้แขนซา้ยของเจา้ชาย 
ได ้  จนเจา้ชายตอ้งถอยกรูดเขา้ไปในดงไผ…่ 

  เจา้ชายแห่งดินแดนแสนวเิศษผูซึ้งไม่มีอาวธุวเิศษและไม่เชียวชาญการใชอ้าวธุ เขารู้ดี 
วา่หากไม่ทาํอะไรสกัอยา่ง คงไม่อาจปกป้องชีวติของเจา้หญิงและตนเองไดแ้น่ จึงหลบัหูหลบั 
ตาถือมีดพุง่เขา้ใส่วทิยาธร  แต่วทิยาธรก็หลบไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 156) 
 
      จะเห็นได้ว่าลักษณะเช่นนี   เป็นลักษณะทีตรงข้ามกับตัวละครเอกชายใน
วรรณกรรมไทยทวัไป  ทีมกัมีคุณสมบติัเด่นดา้นการต่อสู้   เชียวชาญการใชอ้าวุธ  สามารถเอาชนะ
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ศตัรูทีมีฤทธิเดช  หรือมีพละกาํลงัเหนือกวา่ตนได ้ ดงัเช่นตอนทีพระอุณรุทต่อสู้กบัวิทยาธร ในบท
ละครเรืองอุณรุท  ก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได ้  
 
   เมือนนั   พระอุณรุทสุริยว์งศน์าถา 
  รับรองป้องกนัวทิยา  เผน่ขึนเหยยีบบ่าทนัที  
  กรหนึงโจมจบัจิกเกศ  วรุิญเมศเงือฟันพระโฉมศรี 
  พระผดัปัดป้องราวี   ถอ้ยทีกาํแหงแรงรณ 
  พระขรรคต์่อพระขรรคฟั์นฟาด ดงัเสียงสุนีบาตรคะนองฝน 
  ต่างหาญทรหดอดทน  สองโจมประจญประจญักนั 
  เขา้ออกหนัเวยีนเปลียนท่า  กลบักลอกไปมาดงัจกัรผนั  
  วทิยาเสียทีทรงธรรม ์  พระฟันตอ้งบ่าวชิาธร 
      (บทละครเรืองอุณรุท, 2515: 547) 
  
       ภาพของตวัละครเอกชายในวรรณกรรมไทย   มกัจะเชียวชาญการใชอ้าวุธ  และ
กวีก็มกัจะสร้างเรืองให้ตวัละครเอกได้ประลองฝีมือกบัผูอื้น  เพือเปิดโอกาสให้ตวัละครเอกได้
แสดงความสามารถให้เป็นทีประจกัษ์  รวมทงัเรืองการเดินป่า  ล่าสัตว ์ ทีช่วยเสริมให้เห็นความ
แกล้วกล้า  ความชํานาญในการใช้อาวุธต่างๆ ของตวัเอกชายด้วย   เช่น  ทา้วทุษยนัต์  ในเรือง
ศกุนตลา ก็เสด็จประพาสป่าเพือล่าสัตว ์และไล่ตามกวางจนไดพ้บกบันางศกุนตลา  พระสมุทรโฆษ  
ในเรืองสมุทรโฆษคําฉันท์  ก็เสด็จประพาสป่าเพือไปคลอ้งชา้ง   หรือแมก้ระทงัพระอุณรุท  ในบท
ละครเรืองอุณรุท  เมือทรงทราบว่ามีช้างลกัษณะดีอยู่ในป่า ก็เสด็จไปคล้องช้างด้วยพระองค์เอง  
เป็นตน้  การเดินป่า ล่าสัตว ์ จึงเป็นกิจกรรมหนึงของผูเ้ป็นกษตัริย ์ ทีกวีมกัสอดแทรกเขา้มาในเรือง  
เพือใหต้วัละครไดแ้สดงฝีมือทีไดรํ้าเรียนมา  และไดแ้สดงภาวะความเป็นผูน้าํให้เป็นทีประจกัษ ์แต่ 
ในวรรณกรรมเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ผูเ้ขียนกลบัชีให้เห็นวา่เจา้ชายองคที์ 11 ไม่ชอบการทาํร้ายสัตว ์ 
ดงัความตอนหนึงทีวา่ 
 
  วนัหนึงพระราชาชกัชวนลูกๆ เขา้ป่าล่าสตัว…์ลูกศรของเจ้าชายไม่เคยเข้าเป้าไม่ว่า 

จะเป็นสัตว์เลก็  หรือสัตว์ใหญ่   ไม่ว่าสัตว์ตวันันจะวงิเร็วหรือวงิช้า   และไม่ว่าสัตว์ตวันันจะ 
ซ่อนตวัอยู่ในพุ่มไม้หรือประจนัหน้าระยะประชิด     พระราชาเห็นดงันันกส่็ายหน้าด้วยความ 
ระอา   แม้จะไม่รู้แน่ชัดว่าเจ้าชายมคีวามสามารถตาํกว่ามาตรฐาน   หรือว่าเจ้าชายตงัใจปล่อย 
สัตว์เหล่านนัไปกนัแน่ แต่ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม    การล่าสตัวไ์ม่ไดส้กัตวัก็ถือเป็นความลม้เหลว 
สาํหรับผูเ้ป็นเจา้ชาย    ในทีสุดพระราชาก็ตอ้งไล่ใหเ้จา้ชายไปทาํหนา้ทีวงิตามเก็บสตัวที์ถูกยงิ 
แทน… 
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 เจ้าชายศรวเิศษยงิกระต่ายทวีงิโฉบผ่านพุ่มไม้ระยะไม่ไกลสายตาได้ตวัหนึง… 
พระราชาและคนอนืๆ ยกเว้นเจ้าชายต่างพากนัปรบมอืชมเชย แลว้พระราชาก็เรียกเจา้ชาย 
ใหเ้ขา้ไปตามเก็บกระต่ายมา 
 เจา้ชายตามเขา้ไปในพุม่ไมที้พบกระต่ายตวันอ้ยถูกลูกศรปักขาเลก็ๆ   สองขา้ง 
ภาพทีเห็นทาํใหเ้จา้ชายตอ้งเบือนหนา้หลบ…เจ้าชายอุ้มกระต่ายขึนมาในวงแขน มอืข้าง 
หนึงพยายามดงึลูกศรออกจากร่างของกระต่าย… 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 28-29) 
 

       ทว่ายงัไม่อาจสรุปได้ว่า เจา้ชายไม่สันทดัเรืองการล่าสัตว ์ หรือเพราะตงัใจ
ปล่อยสัตวไ์ป  จึงแกลง้ดว้ยการยิงธนูไม่เขา้เป้า   แต่ประเด็นหนึงทีเห็นไดช้ดัเจนจากความขา้งตน้ 
คือ เจา้ชายไม่นิยมชมชอบการฆ่าสัตว ์  ดงันนัเมือเจา้ชายศรวิเศษยิงถูกกระต่าย  ทุกคนต่างแสดง
ความยนิดี  ดว้ยการปรบมือชืนชม   ยกเวน้เจา้ชายองคที์11  ทีแสดงท่าทีนิงเฉย   การแสดงออกของ
เจา้ชายทีตรงขา้มกบัเจา้ชายองคอื์นๆ   ทงัในดา้นพฤติกรรมและทศันคติเกียวกบัการล่าสัตวนี์   จึง
ทาํใหเ้กิดชุดความคิดใหม่วา่   การอนุรักษส์ัตวป่์า  เป็นสิงทีกษตัริยพ์ึงกระทาํ  มากกวา่การล่าสัตว ์ที
แสดงถึงพระปรีชาสามารถ  อนัเป็นชุดความคิดแบบเก่า 
       นอกจากนีเป็นทีน่าสังเกตวา่ ทีเจา้ชายไม่ชาํนาญการใชอ้าวุธเหมือนกบัเจา้ชาย
องค์อืน  อาจเป็นเพราะเจา้ชายไม่มีอาวุธวิเศษเหมือนกบัพีน้องคนอืน  ความคิดเรืองการแสวงหา
ของวิเศษ  จึงกลายเป็นเรืองสําคญัมากสําหรับเจา้ชาย   เพราะทุกคนในเมืองเชือวา่เป็นเครืองแสดง
ความเป็นเจา้ชายทีสมบูรณ์  เป็นสิงทีจะทาํให้ผูอื้นยอมรับ   จนกระทงัเมือเจา้ชาย  ไดเ้ห็นเจา้ชาย
ต่างเมืองใช้ของวิเศษทาํร้ายผูอื้น  และใช้ทาํลายภูเขาเพือสร้างเมือง   การให้ค่าเกียวกบัของวิเศษ
สําหรับเจา้ชายจึงเปลียนไป  และเมือเจา้ชายมีของวิเศษเป็นของตนเอง   คือผา้คลุมวิเศษ ที ไดจ้าก
พระฤๅษีตาไฟ  เจา้ชายก็ตดัสินใจทิงของวเิศษไป ดว้ยเหตุผลทีวา่ 
 

 “ก็มีแค่ผา้ห่มวเิศษ ทีไม่ค่อยมีประโยชน์อยูผ่ืนหนึงเท่านนัแหละ       แต่ฉนัทิงมนั 
ไปแลว้ 

“ทาํไมถึงตอ้งทิงดว้ยล่ะ  เจา้หญิงรู้สึกฉงน  “มนัใชก้ารไม่ไดเ้ลยหรือไง”  
“ไม่ใช่ใชก้ารไม่ได ้ มนัเป็นผา้ห่มทีสามารถทาํใหร่้างเราเป็นทองเหมือนเทวดาได”้ 
“ก็ดีแลว้นีนา”   เจา้หญิงบอก  “การมีรูปงามเป็นเทวดาดีออกจะตายไป” 
“แต่นนัไม่ไดแ้ปลวา่ฉนักลายเป็นเทวดาไปจริงๆ เสียหน่อย ฉนัแค่ ‘เหมือน’ เท่านนั 

เอง” 
“ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนีนา    ผูค้นหรือสตัวป่์าจะเคารพนบัถือท่าน   หากท่านตอ้งการ 

จะสร้างเมือง   ท่านจะสามารถหาผูช่้วย  หรือขนุนางอาํมาตยไ์ดม้ากมาย” 
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เจา้ชายฟังเจา้หญิงสาธยายจบก็กล่าวดว้ยความไม่พอใจวา่ 
“แต่นนัจะมีประโยชน์อะไร ในเมือผูค้นนบนอบฉนัทีมีรูปเป็นทองคาํเท่านนั หาก 

เขารู้วา่ฉนัไม่ใช่เทวดา   พวกเขาก็ไม่มีใครดีต่อฉนัหรอก…” 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 217-218) 
  

     อานุภาพของผา้คลุมวเิศษ ทีทาํใหร่้างเป็นสีทอง จนมีผูค้นมานบนอบ เพราะ 
เขา้ใจผิดวา่เป็นเทวดานนั   ผูเ้ขียนน่าจะไดต้น้เคา้มาจากเรืองสังข์ทอง  ตอนทีพระสังขถ์อดรูปเงาะ
นงัอยูใ่ตต้น้ไม ้ แลว้หกเขยเขา้ใจผดิวา่พระสังขเ์ป็นเทวดา  เพราะมีร่างเป็นทองทงัตวั  พวกเขาจึงได้
แสดงความนอบนอ้มต่อพระสังข ์  ซึงตวัพระสังขเ์องก็รู้สึกชอบใจทีไดแ้กลง้ทงัหกเขย   แต่ในกรณี
ของเจา้ชายองคที์11  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  เจา้ชายกลบัไม่นิยมชมชอบทีผูอื้นนอบนอ้มตนเพราะ
ของวิเศษ  จึงเลือกทีจะทิงของวิเศษไป   ซึงความคิดเรืองการปฏิเสธของวิเศษ  ไม่เคยปรากฏ
ความคิดเช่นนีในวรรณกรรมไทยมาก่อน  เพราะในวรรณกรรมไทยจะถือว่าของวิเศษเป็นเครือง
แสดงความพิเศษ และแสดงความสามารถของตวัละคร  ตวัละครเอกจึงมกัจะรักษาของวิเศษไวเ้ป็น
อย่างดี  นอกเสียจากจะเกิดเหตุการณ์ทีไม่คาดคิด  เช่น  ถูกลกัขโมยไป  เช่น คาวี ในเรืองหลวิชัย
คาว ีทีถูกยายเฒ่าทศัประสาทลกัพระขรรคไ์ปทาํลายดว้ยการเผาไฟ แต่หลวชิยัก็ช่วยให้ไดพ้ระขรรค์
กลบัคืนมา  หรือพระสมุทรโฆษ  ในเรืองพระสมุทรโฆษคําฉันท์  ทีถูกวิทยาธรลกัพระขรรค์ไป   
แต่ภายหลงัพระอินทร์ก็ช่วยใหไ้ดพ้ระขรรคคื์นมาเช่นกนั    

     นอกจากนีตวัละครเอกในวรรณกรรมไทย หากเกิดมาโดยไม่มีของวเิศษก็มกัจะ 
ไดรั้บของวเิศษในภายหลงั   หรือกรณีทีเกิดมาพร้อมกบัของวิเศษตงัแต่เกิด  ก็มกัจะไดรั้บของวิเศษ
ชินอืนๆ เพิมขึนอีก จากพระอาจารย ์ ผูมี้เวท  หรือผูมี้วิชาความรู้   หรือเดินทางเสาะแสวงหาของ
วิเศษดว้ยตนเอง   เหมือนเช่นขุนแผน ในเรืองขุนช้างขุนแผน  ทีเสาะแสวงหาของวิเศษจนไดข้อง
วิเศษครบ  3  อย่าง  คือกุมารทอง  ม้าสีหมอก  และดาบฟ้าฟืน  ซึงเป็นของวิเศษทีหาได้ยากยิง    
เพราะการทีจะไดม้าตอ้งประกอบไปดว้ยคุณสมบติัหลายประการของผูเ้ป็นเจา้ของ   คือตอ้งมีวิชา
อาคม  และตอ้งรู้วธีิทีจะไดม้าดว้ย 

     ดงันนัวรรณกรรมเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ การทีเจา้ชายปฏิเสธทีจะครอบครองของ 
วิเศษ   จึงเป็นการคิดต่างกับตวัละครเอกในวรรณกรรมไทยทวัไป    เนืองจากผูเ้ขียนต้องการ
สะทอ้นให้เห็นวา่การมีของวิเศษ  เพือประดบับารมี  ไม่ใช่สิงทีแสดงวา่บุคคลนนัจะมีคุณค่า  หรือ
ศกัดิศรีเหนือกวา่คนทวัไป  เจา้ชายจึงเลือกทีจะให้ค่าของตนเอง โดยไม่พึงอาํนาจจากของวิเศษ  ดงั
จะเห็นไดจ้ากบทสนทนาของเจา้ชายกบัอดีตขนุวงั ความวา่ 
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 “ฉนัวา่บางสิงบางอยา่งก็เหมือนนาํแกว้ผลึกนนั แมดู้ภายนอกอาจงดงาม  แต่เมือเพง่ 
มองใหช้ดัๆ  จะพบวา่มนัไม่ไดว้เิศษกวา่นาํทวัไปเลย” 
 อดีตขนุวงัเห็นดว้ยกบัเจา้ชาย 
 “นีไงล่ะทีฉนัพยายามจะบอกเธอ   การเป็นเจ้าชายหรือมขีองวเิศษมากมายนนัไม่ได้ 
แปลว่าเธอจะมคุีณค่า  มศัีกดศิรี  หรือเหนือกว่าคนอนืๆเลย   แต่มนัดูเหมือนจะเป็นอยา่งนนัก็ 
เพราะอาํนาจของความเชือทีฝังลึกมานานนนัเอง 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 229-230) 
 

     เจา้ชายจึงไม่ไดส้ร้างวรีกรรม     หรือใชชี้วติตามแบบฉบบัของตวัละครเอกชาย 
เหมือนเช่นในวรรณกรรมเรืองอืน   แมก้ระทงัเรืองคู่ครองก็เช่นกนั   เจา้ชายไดพ้บกบัเจา้หญิง  แต่ก็
ไม่มีวาสนาไดค้รองคู่กนั กลบัไดคู้่กบัขอทานนอ้ย  หญิงสาวเร่ร่อน ผูมี้กาํเนิดทีแสนธรรมดาแทน 
ทงัทีวรรณกรรมไทยส่วนใหญ่   เรืองราวมกัจบลงทีเจา้ชายไดค้รองคู่กบัเจา้หญิง  และเดินทางกลบั
เมืองอยูด่ว้ยกนัเป็นสุขสืบไป  หรือหาชยัภูมิใหม่ เพือสร้างเมืองของตน  แต่เจา้ชายองคที์11 ไม่เพียง
ไม่ไดคู้่กบัเจา้หญิงเท่านนั  แต่ตวัเจา้ชายเองก็ไม่ไดเ้ดินทางกลบัเมือง  หรือสร้างเมืองใหม่  แต่กลบั
เลือกอยูที่ดินแดนแสนธรรมดา   ใชชี้วิตแบบคนธรรมดาสามญัแทน   ดังตวัอยา่งความตอนหนึง ที
ทาํใหเ้ห็นชีวติทีเรียบง่ายของเจา้ชายทีวา่ 
 
  …เจา้ชายใชชี้วติอยูก่บัพวกชาวบา้น เขา้ป่าเก็บผลไมกิ้น ยามวา่งก็นงัลอ้มวงรอบกองไฟ    

มีการละเล่นหรือไม่ก็เริงระบาํกนั    บางครังเขาก็เขา้ไปสาํรวจและบนัทึกพนัธ์ุไมใ้นป่า… 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 231) 
    

     กล่าวโดยสรุปไดว้า่     ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครเจา้ชายมาสร้างใหม่ ใหต้รงขา้มกบั 
ความรับรู้เดิม  เพือแสดงให้เห็นวา่  เจา้ชายอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีความเพียบพร้อมตามแบบฉบบั  ไม่
จาํเป็นตอ้งเก่งกลา้สามารถ   ไม่จาํเป็นตอ้งปราบยกัษ์   มีของวิเศษ   หรือมีคุณสมบติัพิเศษเหนือ
ผูอื้น   เจา้ชายในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงไดต้งัคาํถามกบัความเชือเดิม  และชีให้เห็นวา่กาํเนิด  
ฐานะ  ไม่ใช่เครืองกาํหนดวา่บุคคลนนัๆ  จะตอ้งเป็นอยา่งไร   ผูที้มีฐานะเหนือกวา่คนธรรมดา เช่น
เจา้ชาย  ก็อาจไม่ไดมี้คุณสมบติัพิเศษ หรือความสามารถพิเศษเหนือกวา่คนธรรมดาก็ได ้
 

1.2.1.1.2 เจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่
  เจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่ ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ผูเ้ขียนสร้างตวัละครเจา้หญิงให้มี
ลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม ดงันี 
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ตารางที 12  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบั 
      ตวัละครหญิงในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ เจ้าหญิงในปล้องไม้ไผ่ 
ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ 

ตวัละครหญงิ ในวรรณกรรมไทย  

กาํเนิด 
 
 
 
 
 

1.     ─ 
2.  ตรงกนั    ในเรืองนีเป็นลูกสาวของ 
พระอินทร์ 
3. ตรงกนั   ในเรืองนี มีกาํเนิดพิเศษ  คือ 
เกิดในกระบอกไมไ้ผ ่

 

1. เป็นธิดาของกษตัริย ์
2. เป็นธิดาของเทพ 
 

 3. มกัมีกาํเนิดพิเศษ   เช่น  เกิดในกระบอก 
ไมไ้ผ ่   เกิดในดอกบวั  หรือเกิดมาพร้อมกบั 
คุณสมบติัพิเศษ   เช่น   มีกลินกายหอม  มี
ผมหอม   เป็นตน้ 

รูปลกัษณ์ 4.  ตรงกนั 
5.     ─ 

4. รูปโฉมงดงาม 
5. กิริยามารยาทงาม 

บทบาท ~6  ไม่ใช่หญิงรักเดียวใจเดียว    และเป็น 
ตวัละครประกอบของเรือง 

6. มกัมีนิสยัซือสตัย ์  รักเดียวใจเดียวต่อ 
คนรัก    และตวัละครเอกของเรือง 

ทีมา  เอมอร ชิตตะโสภณ, จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย  (ภาควชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่, 2534), 54-60. 

 
     จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นวา่ตวัละครเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่ เป็นตวัละคร 

หญิงทีมีกาํเนิดพิเศษคือเป็นลูกสาวของพระอินทร์ เกิดในกระบอกไมไ้ผ ่และเป็นหญิงสาวทีงดงาม
มาก ดงัทีผูเ้ขียนไดบ้รรยายกาํเนิดและรูปลกัษณ์ของเจา้หญิงไวว้า่ 

 
  …ฉบัพลนัทีเนือไผแ่ยกออกจากกนัและท่อนปลายค่อยๆ เอนสู่พืนดิน  เจา้ชายก็ 

พบสิงอศัจรรยอ์ยูต่รงหนา้   เมือปรากฏวา่มีหญิงสาวอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัเขา   ใบหนา้ 
กม้ลงแต่ก็ยงัแลเห็นความงดงามราวเทพธิดา     แต่งกายละมา้ยคลา้ยเจา้หญิง     เธอนงัสงบ 
เสงียมอยูใ่นปลอ้งไมไ้ผย่กัษ ์

  “เธอเป็นใคร  ทาํไมถึงมาอยูใ่นปลอ้งไมไ้ผนี่!” 
          … 
  “ฉนัเป็นลูกสาวของพระอินทร์  เธอเรียกฉนัวา่เจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผก็่ได”้ 
          … 
  หลงัจากฉนัเกิด  แม่ก็เสียชีวติ  พอ่จึงนาํฉนัมาไวใ้นปลอ้งไมไ้ผ ่แลว้ตงัอธิษฐาน 

วา่…ขอใหมี้แต่ผูมี้บุญญาธิการและเป็นเนือคู่ของฉนัเท่านนั   จึงจะฟันตน้ไผนี่ขาดได”้ 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 152-153) 
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   กาํเนิดของเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่  ผูเ้ขียนน่าจะไดเ้คา้มาจากนางยอพระกลิน  
ในเรืองมณพีิชัย   เพราะนางยอพระกลินก็เป็นลูกสาวของพระอินทร์  แต่ดว้ยความทีไม่อาจให้นาง
อยูบ่นสวรรค์ได ้ พระอินทร์จึงพานางมาทีโลกมนุษย ์ และซ่อนนางไวใ้นกระบอกไมไ้ผ ่  โดยผูที้
จะฟันไผล่าํนีได ้ จะตอ้งเป็นผูที้มีบุญญาธิการเท่านนั  

 ดงันนัเมือพิจารณากาํเนิดของเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่  ทีเป็นธิดาของพระอินทร์  มี 
กาํเนิดพิเศษ เกิดในปลอ้งไมไ้ผ ่ มีรูปลกัษณ์ทีงดงามราวเทพธิดา  จึงทาํให้เชือมโยงความคิดไปถึง
เจา้หญิงองค์นีว่า  น่าจะมีบทบาทเป็นตวัละครเอกหญิง เช่นเดียวกบับทบาทของนางยอพระกลิน  
ตามตน้เคา้ในนิทานเรืองมณีพิชัย  แต่ผูเ้ขียนกลบัสร้างให้เจา้หญิงเป็นเพียงตวัละครประกอบของ
เรืองเท่านนั  และยงัมีนิสัยทีต่างกบัตวัละครหญิงในวรรณกรรมทวัไปดว้ย  คือเป็นหญิงทีไม่ซือสัตย ์ 
ไม่รักเดียวใจเดียว   มีความทะเยอทะยาน  และยงัมีนิสัยโกหกดว้ย  ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนทีวิทยาธร
ชิงตวัเจา้หญิงไปจากเจา้ชาย  เมือเจา้ชายตามมาช่วย  เจา้หญิงกลบัเลือกทีจะอยู่กบัวิทยาธร ด้วย
เหตุผลทีวา่วิทยาธรมีของวิเศษ  มีฤทธิมากพอทีจะบนัดาลสิงทีนางตอ้งการได ้  ซึงจะเห็นลกัษณะ
นิสัยของเจา้หญิงไดอ้ยา่งชดัเจนจากบทสนทนาทีวา่ 
 
  …“วา่แต่วทิยาธรทีลกัตวัพีสาวมาไปอยูที่ไหนเสียล่ะ”  
  “เขาไปหาผลไมม้าใหฉ้นักิน” เจา้หญิงตอบพร้อมรอยยมิ  ขณะเอามือเช็ดคราบนาํตา 
  “เราฉวยโอกาสนีรีบหนีไปจะดีกวา่   เพราะหากเขาตามมาเจอ  พวกเราก็คงรับมือไม่ 

ไหว” ขอทานนอ้ยบอก 
  เจา้หญิงทาํหนา้เหมือนไม่ใส่ใจ  “อยูก่บัเขาก็ไม่เห็นเลวร้ายอะไรนีนา” 
  คาํตอบของเจา้หญิงกลบัทาํใหเ้จา้ชายและขอทานนอ้ยตอ้งประหลาดใจ  เมือตงัสติ 

ได ้ ขอทานนอ้ยจึงแยง้วา่ 
  “แต่เขาลกัตวัพีสาวมา  แลว้พีชายก็อุตส่าห์เสียงตายมาช่วยเหลือเธอ” 
      … 
  แต่เจา้หญิงก็ไม่สนใจคาํพดูของขอทานนอ้ย 
  “ฉนัไม่ยอมอยูก่บัคนทีไม่มีของวเิศษหรอก  ท่านจะไปไหนก็ไปเสียเถอะ  อยา่งนอ้ย 
 คนทีลกัพาตวัฉนัมาเขาก็มีพระขรรคว์เิศษทีสามารถชนะศตัรูไดสิ้บทิศ  เขาบอกฉนัวา่เขาจะบุก 
 ยดึเมืองใดเมืองหนึงใหฉ้นั  เขาจะตงัตวัเองเป็นพระราชา  แลว้ฉนัก็จะไดเ้ป็นพระราชินี” 
  “แต่วา่เราเป็นเนือคู่กนัไม่ใช่หรือ      เธอเป็นคนบอกเองวา่พอ่ของเธอเอาเธอใส่ไวใ้น 

ปลอ้งไมไ้ผที่มีแต่เนือคู่เท่านนัทีจะฟันตน้ไผข่าดได”้ 
  “เธอเชือเรืองเหลวไหลแบบนีดว้ยหรือ” 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 217-219) 
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       ลกัษณะนิสัยของเจา้หญิงในวรรณกรรมเรืองนี  จึงมีลกัษณะทีต่างกบัตวัละคร
หญิงในวรรณกรรมทวัไป   เพราะตวัละครหญิงทีมีชาติกาํเนิดทีดี  มีบุญญาธิการ  มกัจะมีคุณสมบติั
เด่นเรืองการรักนวลสงวนตวั  ซือสัตย ์ และจงรักภกัดีต่อคนรักมาก  เพราะแสดงถึงเกียรติของสตรี 
ดงัคาํทีนางสร้อยสุดากล่าวไวว้า่ “ขอสู้ตายชายใดมิใหป้น  ถึงสินชนมไ์วชื้อให้ลือชา” (สิงหไกรภพ, 
2515: 63)   ตวัละครหญิงในวรรณกรรมของไทยไม่วา่ยุคสมยัใด กวีมกัจะสร้างให้ตวัละครหญิงมี
คุณสมบติัเด่นเรืองความซือสัตย ์จงรักภกัดีต่อคนรัก  เช่น นางสีดา ในเรืองรามเกียรติ  เป็นตวัละคร
หญิงทีซือสัตย ์จงรักภกัดีต่อพระรามมาก   เมือครันพระรามตอ้งบุกป่าฝ่าดง นางสีดาก็ขอตามเสด็จ
ไปดว้ย  โดยไม่เกรงกลวัต่อความยากลาํบาก  และยงัรักนวลสงวนตวั  รักในเกียรติของนาง   เช่น  
ในตอนทีนางสีดา ถูกทศกณัฐ์ลกัพาตวัไปเมืองลงกา  หนุมานตามไปถึงเมืองลงกา อาสาจะพานาง
กลบัไปหาพระรามโดยให้นงับนมือของหนุมาน  นางก็ปฏิเสธทงัทีมีโอกาสหนี แต่ดว้ยความทีไม่
ประสงคใ์หใ้ครมาถูกเนือตอ้งตวั  จึงยอมทนทุกขอ์ยูที่เมืองลงกาต่อ ดงัความตอนหนึงทีวา่ 
 
          ทศพกัตร์มนัลกัเราหนี  ขอ้นีก็ทีกงัขา 
    มิหนาํซาํตวัท่านมา                 พาเราไปจากเมืองมาร 

ยงิจะเป็นทีราคิน                           ทวัสินในทศทิศาล 
ถึงองคส์มเดจ็พระอวตาร             ผา่นฟ้าจะแหนงแคลงใจ 

                                                                   (รามเกียรติ  เล่ม 2, 2549: 137) 
 
       และถึงแมท้ศกณัฐจ์ะลกันางสีดาไป ทศกณัฐก์็ไม่อาจล่วงเกินนางสีดาได ้เพราะ
“เดชะบารมีโฉมฉาย   ใหบ้นัดาลร้อนกายยกัษา” (รามเกียรติ  เล่ม1, 2549: 593)  ซึงแสดงให้เห็นตวั
ละครหญิงทีมีความซือสัตยต่์อสามี ก็มกัจะมีคุณสมบติัพิเศษทีทาํให้ชายอืนไม่อาจล่วงเกินนางได ้ 
เหมือนเช่นนางสีดาทีมีกายร้อนดงัไฟ  ทาํใหท้ศกณัฐไ์ม่อาจเขา้ใกลน้างได ้  หรือในเรืองลักษณวงศ์  
นางสุวรรณอาํภาก็ถูกยกัษจ์บัตวัไป   แต่ดว้ย  “เดชะสัตยอ์ธิษฐานของเทวี  ประเวณีสูญหายจากกาย
นาง” (ลกัษณวงศ,์ 2515: 160)   ทาํใหย้กัษไ์ม่อาจล่วงเกินนางได ้    
       จะเห็นวา่ตวัละครหญิง ทีนาํมาเป็นตวัอย่างนี  มีความซือสัตยต่์อคนรักมาก  
เพราะถึงแมน้างจะถูกชายอืนชิงตวัไป  แต่ด้วยอาํนาจความซือสัตยที์นางมีต่อพระสวามี จะเกิด
ลกัษณะพิเศษมาช่วยปกป้องไม่ให้ชายอืนล่วงเกินนางได้  เช่น กายร้อนเป็นไฟ  ประเวณีในกาย
หายไป  เป็นตน้  อีกทงัยงัแสดงให้เห็นวา่นางรักเกียรติของตนมาก  ไม่ยอมตกเป็นของชายใดง่ายๆ  
คุณสมบติัเช่นนีไม่ปรากฏกบัตวัละครเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผ ่ เพราะวิทยาธรสามารถชิงตวัเจา้หญิง
ไปได้อย่างง่ายดาย    ภายหลงัเจ้าชายตามมาช่วย   เจา้หญิงก็ยงัเต็มใจทีจะอยู่กบัวิทยาธรต่อไป 
เพราะฉะนนัการนาํตวัละครเจา้หญิงมาสร้างใหม่  ให้มีลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  จึงทาํให้
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เห็นวา่ตวัละครหญิงทีมีชาติกาํเนิดดี    มีรูปโฉมงดงาม   อาจไม่ใช่หญิงดี ทีคู่ควรกบัเจา้ชายเสมอไป 
ตวัละครเจา้หญิงในเรืองนี  จึงไม่ได้คู่กบัเจ้าชาย  และเจา้ชายกลบัคู่กบัหญิงสาว ผูมี้กาํเนิดและ
รูปลกัษณ์ทีแสนจะธรรมดาแทน   บทสรุปความรักเรืองนี ทาํให้เห็นว่ากาํเนิด หรือฐานะทีดีกว่า
ไม่ใช่เครืองกาํหนดว่าบุคคลเหล่านนัจะมีคุณค่า หรือสูงส่งกว่าผูอื้นเสมอไป แต่คุณงามความดี
ต่างหากทีเป็นเครืองแสดงคุณค่าของคน 
 

     1.2.1.1.3 โหรหลวง 
       โหรหลวง  ในวรรณกรรมเรืองเจา้ชายไม่วิเศษ  ผูเ้ขียนนาํตวัละครโหรหลวงมา
สร้างใหม่ ใหมี้ลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม ดงันี 
 
ตารางที 13  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครโหรหลวงในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัตวัละครโหรหลวง                  
                 ในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ โหรหลวง  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ โหรหลวง  ในวรรณกรรมไทย  
กาํเนิด 1.     ─ 1.      ─ 

รูปลกัษณ์ 2.     ─ 
3.  ตรงกนั 
4.  ตรงกนั 
~5. ไม่ไดมี้ความรู้ดา้นโหราศาสตร์ 
อยา่งแทจ้ริง 

2. แต่งกายแบบพราหมณ์ 
3.  ถือกระดานชนวน 
4.  ลกัษณะทรงภูมิ 
5.  มีความรู้ดา้นโหราศาสตร์ 

บทบาท 6. ตรงกนั 
 

6.  มีบทบาทสาํคญัในการทาํนายดวงชะตา  
หรือตดัสินเหตุการณ์สาํคญั ทีเกิดขึนใน
บา้นเมือง 

 ทีมา   มนตรี  มีเนียม, “บทบาทของพราหมณ์ในวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชา
ภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2531), 59-76. 
 

     จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่ตวัละครโหรหลวง ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   
ผูเ้ขียนไดค้งรูปลกัษณ์ และบทบาทตามของเดิม  คือ  มีลกัษณะทรงภูมิ   ถือกระดานชนวน  และมี
บทบาทสาํคญัในการทาํนายดวงชะตา และเหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึนในบา้นเมือง  โหรหลวงจึงตอ้ง
เป็นผูร้อบรู้ หรือมีความรู้ทางโหราศาสตร์อยา่งถ่องแท ้ แต่วรรณกรรมเยาวชนเรืองเจา้ชายไม่วิเศษ
ผูเ้ขียนกลบัลอ้เลียนความสามารถของโหรหลวงทีชวนใหผู้อ่้านขบขนัได ้ดงัเช่นความตอนหนึงวา่ 
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 …ไม่มีใครรู้ความสามารถในการทาํนายเหตุการณ์ของโหรหลวงวา่อยูใ่นระดบัใด  
แต่ก็ไม่เคยมีใครระแวงหรือแสดงอาการไม่เชือมนัในตวัเขาเลย   ครังหนึงเมือมีขา้ศึกยกทพั 
มา  ประชิดติดเมือง    โหรหลวงบอกพระราชาวา่    เขาเคยกราบทูลไวก่้อนหนา้นีแลว้วา่ให ้
ระวงัภยัจากขา้ศึกนอกเมือง   แต่พระราชากลบัไม่เชือ    ทาํใหไ้ม่มีการป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้  
พระราชาเองก็รู้สึกผิดทีตนไม่เชือฟังโหรหลวงแต่แรก   แมจ้ะจาํไม่ไดก็้ตามวา่โหรหลวงเคย 
กราบทูลไวแ้ต่เมือไร 

  หรือในปีหนึง    โหรหลวงเคยทาํนายวา่นาํท่าจะบริบูรณ์ไปจนตลอดปี   พืชพนัธ์ุที 
ปลูกภายในเมืองจะไดผ้ลผลิตงอกงาม  แต่แลว้การณ์กลบัปรากฏวา่ปีนนัดินแดนแสนวเิศษทงั 
แหง้แลง้และมีผลผลิตตาํสุดในรอบสินปี    พอถึงสินปีพระราชาซึงจาํคาํทาํนายของโหรหลวง 
เมือตอนตน้ปีไดท้กัทว้งไป  โหรหลวงหน้าซีดเผอืด แต่แล้วเมอืเขาเห็นหนูตวัหนึงวงิผ่านหน้า   
เขากม็สีีหน้าแช่มชืนขนึมาทนัตาเห็น  เขาก้มลงขีดๆ เขียนๆ  อกีครัง  ก่อนจะบอกพระราชาว่า  
สาเหตุททีาํให้อะไรๆ    ไม่เป็นไปตามคาํทาํนาย   เป็นเพราะหนูตวันันทาํให้การทาํนายครังแรก 
คลาดเคลอืน  แท้จริงแล้วปีนันทงัปีจะแห้งแล้งต่างหาก 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 30-31) 
 

     และอีกเหตุการณ์หนึง ทีเจา้ชายรู้ทนัความคิดของโหรหลวง  ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 
เจา้ชายไม่ได้ศรัทธาในตวัโหรหลวง  หรือเชือเรืองโหราศาสตร์  เจา้ชายจึงได้แสดงออกดว้ยการ
รู้ทนัคาํทาํนายของโหรหลวง  ดงัในตอนทีพระราชาปรึกษาโหรหลวงเกียวกบัเรืองของเจ้าชาย  
ความวา่ 

 
  …แลว้เขาก็หนัไปทางโหรหลวง “ท่านลองทาํนายดูซิวา่เราควรทาํอยา่งไรดี”  โหร 

หลวงตวัสนังนังก…แต่ยงัไม่ทนัทีเขาจะขีดคาํนวณอะไร    เจา้ชายก็หา้มไว ้  “ไม่ตอ้งทาํนาย 
หรอก   ฉนัรู้ดีวา่คาํทาํนายก็คงไม่พน้วา่ฉนัเป็นกาลกิณี” 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 225) 
 

     จากคาํพดูของเจา้ชายขา้งตน้จะเห็นวา่เจา้ชายไม่สนใจคาํทาํนาย และไม่ศรัทธา 
ในตวัโหรหลวงแมแ้ต่น้อย  ซึงความคิดเช่นนี  มกัไม่ปรากฏในวรรณกรรมไทยทวัไป  เพราะตวั
ละครโหรหลวงในวรรณกรรมไทย  มกัถูกกล่าวถึงในเชิงยกยอ่งใหเ้กียรติ  ดงัเช่นในเรืองรามเกียรติ  
กวีมกัใช้คาํทีแสดงถึงความเป็นผูร้อบรู้  เป็นผูมี้ความสามารถ  เช่น  “ขุนโหรผูป้รีชาหาญ” 
(รามเกียรติ เล่ม 1, 2549: 356)   “โหรเฒ่าผูมี้ยศถา  พิเคราะห์ดูดว้ยปรีชา”  (รามเกียรติ เล่ม2, 2549:  
339)   และโหรหลวงยงัเป็นผูที้มีความรู้ดา้นโหราศาสตร์อยา่งแทจ้ริง   จึงมกัเป็นบุคคลสําคญัใน
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การช่วยตดัสินเหตุการณ์ทีเกิดขึนในบา้นเมือง   ดงัเช่นบทบาทของโหรหลวงในบทละครเรือง
รามเกยีรติทีวา่ 
 
   บดันนั   จึงขนุโหราคนขยนั 
  ไดฟั้งบรรหารพระทรงธรรม ์ อภิวนัทรั์บราชวาที 
  พิเคราะห์ในพิชยัสงคราม  ทงัยามตรีเนตรดิถี 
  แจง้แลว้ก็ทูลโดยคมัภีร์  สกณีุนีมีตาํรา 
  เป็นสตัวเ์บืองซา้ยมาจาํเพาะ  ตอ้งบาปพระเคราะห์เพลาขวา 
  ไพรีจะมาบีฑา   แต่วา่ฝ่ายเราจะมีชยั 
      (รามเกียรติ เล่ม 2, 2549: 356) 
 
       นอกจากนีคาํทาํนายของโหรหลวงยงัมีความแม่นยาํมาก  โหรหลวงกลา้จะเอา
ชีวิตของตนเองเป็นเดิมพนั หากเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามคาํทาํนายของตน  ดงัในเรืองสิงหไกรภพ 
นางจนัทร ฝันประหลาดว่าไดด้วงอาทิตยม์าแล้ว  แต่ถูกวิทยาธรแย่งชิงไป   โหรหลวงทาํนายว่า  
พระนางจะไดโ้อรสไวสื้บสกุลและจะเป็นพระโอรสทียงิใหญ่   แต่เมือยงัเด็กจะถูกพรากจากกนั  จน
เติบใหญ่ถึงจะไดพ้บกนัอีกครัง   โหรหลวงไดก้ล่าวยนืยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ 
   
            ถา้แมน้ผิดคาํขา้โหราจารย ์     จงประหารเสียใหก้ายขา้วายวาง 
                                                                           (สิงหไกรภพ, 2515: 9) 
 
 หรือในเรืองอิเหนา  โหรหลวงก็กล่าวในลกัษณะคลา้ยกนัวา่ 
 
              สิงใดพระองคป์ระสงคน์กั     ตาํราวา่จกัพลนัได ้

แต่ในสองเดือนถา้เคลือนไป                พระอยา่ไวชี้วติโหรา 
                                                                                    (อิเหนา, 2543: 10) 
 

เมือพิจารณาตวัละครโหรหลวงในวรรณกรรมไทย  จะเห็นวา่เป็นผูมี้วชิาความรู้  มี 
ความสามารถ  และไดรั้บการยอมรับนบัถือมาก   แต่ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   วรรณกรรมเรืองนี
กลบัลอ้เลียนความสามารถของโหรหลวงวา่ไม่ไดร้อบรู้จริง   การสร้างลกัษณะของโหรหลวงใหม่
ให้ตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  น่าจะเป็นเพราะผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านได้ใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
เหตุการณ์ต่างๆ  ทีเกิดขึน  มากกวา่จะยึดติดกบัคาํทาํนายทางโหราศาสตร์   ซึงเป็นเรืองของอนาคต  
ทียงัไม่อาจพิสูจน์ได ้
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      1.2.1.1.4  พระฤๅษีตาไฟ 
                           พระฤๅษีตาไฟ  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนนาํตวัละครพระฤๅษีมาสร้างใหม่ 
ใหมี้ลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม ดงันี 
 
ตารางที 14  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระฤๅษีตาไฟในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัตวัละคร 

     พระฤๅษีในวรรณกรรมไทย 
ลกัษณะ   พระฤๅษีตาไฟ  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ พระฤๅษี ในวรรณกรรมไทย  
กาํเนิด 

 
 

1.ตรงกนั    พระฤๅษีตาไฟมีสาํนกัฤๅษีอยู่
ในป่าหิมพานต ์ บริเวณสระรถการะ 

1. เป็นผูท้รงศีล   มีสาํนกัฤๅษีอยูใ่นป่า 

รูปลกัษณ์ 2.       ─ 
3.   ตรงกนั 
4.   ตรงกนั 
5.   ตรงกนั   
 
 
~6. ไร้ความเมตตา    ไร้คุณธรรม 

2. นุ่งห่มหนงัเสือ 
3. ถือไมเ้ทา้ 
4. ลกัษณะทรงภูมิ 
5. เป็นผูร้อบรู้พระเวท  มีของวเิศษ หรือมีพลงั
พิเศษ เช่น ตาทิพย ์ วาจาสิทธิ เหาะเหิน
เดินอากาศได ้
6. มีความเมตตา   มีคุณธรรม 
 

บทบาท 7.  ตรงกนั 
 
 
8.     ─ 

7. มกัมีบทบาทเป็นพระอาจารยข์องตวัเอกชาย   
เช่น  ในเรืองจนัทโครพ  พระฤๅษีเป็นผูส้อน
ศิลปวชิาใหแ้ก่เจา้ชายจนัทโครพ   เป็นตน้  
8. มกัมีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือ หรืออุปถมัภ์
คาํชูตวัเอก   เช่น   ในเรืองรามเกียรติ  ทศกณัฐ์
นาํนางสีดาใส่ผอบลอยนาํไป  พระฤๅษีชนก
พบเขา้  ก็เก็บไปเลียง  เป็นตน้ 
 

ทีมา  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 406-407. 
 
        จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นว่าพระฤๅษีตาไฟ ในเรือง เจ้าชายไม่วิเศษ  
ผูเ้ขียนกาํหนดให้พระฤๅษีเป็นผูร้อบรู้พระเวท  มีพลงัวิเศษ  และมีของวิเศษ  เห็นไดจ้ากคาํพูดของ
เจา้จ๋อ   ลิงลูกสมุนของพระฤๅษีทีวา่ 
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ตงัแต่เกิดมา  ฉนัยงัไม่เคยเห็นฤๅษีทีไหนเก่งเท่าท่านอาจารยม์าก่อนเลย ท่านอาจารย ์
มีวชิาอาคมมากมาย   และมีของวเิศษอีกนบัไม่ถว้น   ไม่มีใครในป่าหิมพานตนี์อีกแลว้ทีมีของ 
วเิศษมากเท่าท่านอาจารย ์     ถา้หากวา่ท่านตอ้งการจะเป็นพระราชาทีดีละก็     การเรียนทีนีก็ 
เหมาะสมทีสุดแลว้ล่ะ 

(เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 61) 
 
       ดว้ยความทีพระฤๅษีตาไฟเป็นผูที้มีวชิาความรู้มาก  จึงทาํใหมี้เจา้ชายเมืองต่างๆ 
มาขอเป็นศิษยจ์าํนวนมาก   แต่การศึกษาในสํานกัฤๅษีแห่งนี   ผูเ้รียนจะตอ้งจ่ายเงินตงัแต่ค่าสมคัร
สอบ  ค่าเรียนตลอดหลกัสูตร   และเมือจบการศึกษาก็ยงัตอ้งจ่ายเงิน เพือแลกกบัของวิเศษดว้ย  ดงั
จะเห็นไดจ้ากความต่อไปนี 
 

“ค่าทดสอบคนละสองพนัเหรียญทองคาํ”   ฤๅษีประกาศ   “ใครทผ่ีานการทดสอบค่อย 
มาจ่ายอกีหนึงหมนืสามพนัเหรียญทเีหลอื   ส่วนผูที้ไม่ผา่นก็จงออกจากสาํนกัไปทนัที    จากนนั 
เจา้จ๋อก็ถือถุงกระสอบใบใหญ่มาเก็บค่าทดสอบความสามารถเบืองตน้จากเจา้ชายทุกคน หลงัจาก 
ทองคาํจาํนวนมากเปลียนมือแลว้    ฤๅษีจึงเริมทดสอบ… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 63) 
และจ่ายเงินเพือแลกกบัของวเิศษ ในความทีวา่ 
 
  หกปีทีอยูใ่นสาํนกัฤๅษีทาํใหเ้จา้ชายเติบใหญ่ขึนมาก แต่เจา้ชายก็ยงัเป็นเจา้ชายธรรมดาๆ 
 ทีไม่มีของวเิศษประจาํกายอยูดี่ อยา่งไรก็ตามเจา้ชายก็ไม่ไดนึ้กนอ้ยใจในเรืองนีอีกแลว้  เนืองจาก 
 พิธีสาํเร็จวชิาในวนัพรุ่งนี   ท่านอาจารยจ์ะมอบของวเิศษนานาชนิดใหเ้หล่าลูกศิษย…์ 
  แต่แลว้ความฝันของเจา้ชายก็มีอนัตอ้งพงัทลายลง    เมือฤๅษีประกาศวา่ 
  “ใครต้องการของวเิศษ   ขอให้ไปจ่ายสามพนัเหรียญทองคาํทเีจ้าจ๋อ” 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 101-102) 
  
       ค่านิยมทีเจา้ชายเมืองต่างๆ  มกัออกเดินทางไปศึกษาศิลปวิทยาการกบัพระฤๅษี
ในป่านนั  จึงสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมไทยหลายเรือง ทีกษตัริยม์กัส่งโอรสไปเรียนวิชากบัพระฤๅษี
ในป่า  หรือพระโอรสมีเหตุใหอ้อกเดินทางผจญภยัในป่า  และฝากตวัเป็นศิษยก์บัพระฤๅษี   
 
    ประเพณีมีมาแต่สามญั             ทุกเขตขณัฑแ์วน่แควน้ในแดนดิน 

กระษตัรใดใหเ้มืองกบัโอรส        ยอ่มปรากฏเรียนรู้ธนูศิลป์ 
เจา้จะสืบสุริยวงศด์าํรงดิน            ไปเรียนศิลปศาสตร์ให้เชียวชาญ 
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อนัฤๅษีชีไพรวไิสยเพท               ย่อมเรืองเดชวทิยามหาศาล 
สันโดษเดยีวเปลยีวองค์ในดงดาล     นมสัการกองกณูฑทุ์กเวลา 

                                                           (จนัทโครพ, 2515: 313) 
 

     และในระหวา่งทีอาศยัอยูก่บัพระฤๅษี     พระฤๅษีจะเป็นผูถ่้ายทอดวชิาความรู้ 
ต่างๆให ้ จนกระทงัเมือเรียนสาํเร็จก็มกัจะมอบของวเิศษใหแ้ก่ลูกศิษยไ์วป้้องกนัภยั  ดงัเช่นบทบาท
ของพระฤๅษีในเรืองจันทโครพ  ความวา่ 
 

จงอยูด่ว้ยอยักาเถิดยาใจ            จะสอนใหเ้รียนรู้วชิาการ 
พระโคดมบรมเรืองญาณ          สอนกมุารสงัวธัยายมนต ์
วา่คาถาอาคมของพรหมเมศ      ซึงวเิศษจาํไดไ้ม่ขดัสน 
ประสิทธิทดลองละเลิงตน          การประจนขา้ศึกก็เจนใจ 
ถึงวนัดีฤๅษีจึงชุบศร                แผน่ดินดอนดงดาลสะทา้นไหว 
ศิลป์พระขรรคพ์ลนัเกิดในกองไฟ    หยบิยนืใหน้ดัดาแลว้อวยพร 

                                                           (จนัทโครพ, 2515: 317) 
 

      วรรณกรรมไทยทวัไป  ภาพลกัษณ์ของพระฤๅษี  คือเป็นผูท้รงศีล  มีความรู้   มี 
คุณธรรม  เป็นผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษยโ์ดยไม่หวงัสิงตอบแทน  แต่ในเรืองเจ้าชายไม่
วิเศษ    ผูเ้ขียนกลบัสร้างเรืองให้สํานกัพระฤๅษีตาไฟเก็บค่าเล่าเรียนดว้ยจาํนวนเงินทีสูงมาก  และ
ยงัเป็นผูไ้ร้คุณธรรม  ไร้ความเมตตาอีกดว้ย   เห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนหนึงทีพระฤๅษีสาปยกัษใ์ห้
ตวัแขง็เป็นหิน  เพราะตอ้งการใบสรรพยา ใบไมว้เิศษ  ทีมียกัษเ์ป็นผูเ้ฝ้าดูแล   
 

ขณะทีเขากาํลงัรดนาํผกั  ฤๅษีตาไฟก็ปรากฏตวัขึนพลางเอ่ยปากใหเ้ขาส่งใบสรรพยา 
ให ้ แต่เขาปฏิเสธ  บอกวา่ตน้สรรพยานนัหนึงร้อยปีจึงจะผลิใบสกัครัง    และในเวลานนัก็เพิง 
ผา่นไปแปดสิบปีเท่านนัเอง 

  ฉนับอกเขาไปวา่ “หากท่านตอ้งการใบสรรพยา  ฉนัก็ยนิดีแบ่งปันให ้แต่ท่านตอ้งรอ 
ไปอีกยสิีบปี”  

  แต่ฤๅษีไม่เชือ หาวา่ยกัษโ์กหก ดงันนัจึงฟาดไมเ้ทา้ลงอาคมใส่ยกัษ ์ทาํใหเ้ขาปวดร้าว 
ไปทงัตวั ยกัษผ์ูไ้ม่ชอบต่อสูก้บัใครอยา่งอินทุมารจึงโกรธ  ทงัสองต่อสูก้นัอยูน่าน  จนในทีสุด 
ฤๅษีก็จดัการสะกดใหย้กัษต์วัแขง็เป็นหิน  ไม่อาจขยบัไปไหนได…้ 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 122) 
 

      การกระทาํของพระฤๅษีตาไฟ  ทาํใหท้ศันคติทีเจา้ชายมีต่อพระอาจารยถู์กมอง 
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ในดา้นลบทนัที  ดงัจะเห็นไดจ้ากความคิดของเจา้ชายและขอทานนอ้ยทีวา่ 
 
  “พีชายรู้ไหมวา่อาจารยข์องพีชายน่ะเป็นคนไม่น่าไวใ้จจริงๆ เลย…   พอเห็นพีชาย 
 กลบัมา  แทนทีเขาจะถามไถ่วา่พีชายเป็นอยา่งไรบา้งก็กลบัถามถึงแต่ใบสรรพยา” 
  “ฉนัวา่บางทีเธออาจเป็นฝ่ายถูกก็ได”้   เป็นครังแรกทเีจ้าชายยอมรับฟังคาํพูดว่าร้าย 
 ฤๅษีผู้เป็นอาจารย์ของตน “ฉันนึกสงสัยว่าของวเิศษจาํนวนมากมายทท่ีานอาจารย์มนีันได้มา 
 ด้วยวธีิไหนกนั    ด้วยการบําเพญ็ตบะขอจากเทพผู้ทรงฤทธิ    หรือว่าได้มาด้วยการแย่งชิงเอา 
 จากผู้อนื  เหมอืนททีาํกบัลุงยกัษ์” 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 145-146) 
  

     อาจกล่าวไดว้า่การสร้างตวัละครพระฤๅษีตาไฟใหไ้ร้คุณธรรม  ไร้ความเมตตา   
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูที้มีวชิาความรู้   มีคนนบัหนา้ถือตา  อาจไม่ใช่คนดีเสมอไป  เหมือนเช่นพระฤๅษี
ตาไฟในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี   ทีเป็นผูมี้ฤทธิมาก  มีลูกศิษยม์ากมาย  อีกทงัยงัมีของวิเศษ
จาํนวนมาก  แต่กลบัไดม้าเพราะการข่มเหงรังแกผูอื้น   นอกจากนีผูเ้ขียนยงัลอ้เลียนเรืองระบบทุน
นิยม  ทีไม่มีอะไรไดม้าโดยไม่หวงัประโยชน์ตอบแทน   แมแ้ต่การศึกษาศิลปวิชาการกบัพระฤๅษี  
ในป่า ก็ยงัตอ้งใช้เงินเพือแลกกบัวิชาความรู้  และของวิเศษต่างๆ  เช่นเดียวกบัระบบการศึกษาใน
สังคมปัจจุบนัทีผูเ้รียนตอ้งมีทุนทรัพยเ์ป็นเครืองเบิกทาง 
 
       1.2.1.1.5 ยกัษอิ์นทุมาร 
       ยกัษอิ์นทุมาร  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนนาํตวัละครยกัษม์าสร้างใหม่ให้มี
ลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  ดงันี 
 
ตารางที 15  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครยกัษอิ์นทุมารในเรืองเจา้ชายไม่วิเศษ กบัตวัละครยกัษ ์

     ในวรรณกรรมไทย 
ลกัษณะ ยกัษ์อนิทุมาร   ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ ยกัษ์ ในวรรณกรรมไทย  
กาํเนิด 1. ตรงกนั  ในเรืองนียกัษอิ์นทุมาร เป็นมนุษย์

ยกัษ ์ นอ้งชายของยกัษพ์ินทุมาร   
1.ยกัษใ์นวรรณกรรมไทย  มี 3 จาํพวก  
ไดแ้ก่  พรหมยกัษ ์  เทวดายกัษ ์ และ มนุษย์
ยกัษ ์

รูปลกัษณ์ 2.   ตรงกนั 
3.     ─ 
4.     ─ 
 

2. มีร่างกายใหญ่โตน่ากลวั 
3. ผมหยกิ 
4. ตาพองโต 
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ตารางที 15  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครยกัษอิ์นทุมารในเรืองเจา้ชายไม่วิเศษ  กบัตวัละครยกัษ ์
                 ในวรรณกรรมไทย (ต่อ) 

ลกัษณะ ยกัษ์อนิทุมาร ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ ยกัษ์ ในวรรณกรรมไทย  
รูปลกัษณ์ 

 
 

5.   ตรงกนั 
6.     ─ 
7.   ตรงกนั 
8.   ตรงกนั    
~9.  มีนิสยัอ่อนโยน  รักสงบ 
~10. กินพืชผกั  ผลไมเ้ป็นอาหาร 

5. มีเขียวงอกโงง้ 
6. มกัมีกระบองเป็นอาวธุประจาํตวั 
7. มีฤทธิมาก 
8. แปลงกายเป็นร่างต่างๆ ได ้
9. มกัมีนิสยัดุร้าย   
10. กินเนือเป็นอาหาร 

บทบาท ~11.  มีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือตวัละครเอก
ในภาวะคบัขนั 
 
12. มีบทบาทเป็นผูดู้แลตน้สรรพยาต่อจาก
ยกัษพ์ินทุมาร  ผูเ้ป็นพีชาย 

11. มกัมีบทบาทเป็นตวัละครปฏิปักษที์
สร้างความเดือดร้อน   ขดัขวางความรัก  
หรือขดัขวางภารกิจของตวัละครเอก 

ทีมา  สมพร  ร่วมสุข, “ตวัละครอมนุษยใ์นบทละครในและบทละครนอก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2521), 67-71 ; สิริวรรณ วงษเ์ทศ, “บทบาท
ของตวัละครปรปักษใ์นวรรณคดีไทย” (วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2535), 78-93 ; ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 367-369. 
  
       จากตารางเปรียบเทียบ  เมือพิจารณาดา้นกาํเนิด ของตวัละครยกัษอิ์นทุมาร ใน
เรืองเจา้ชายไม่วิเศษ  จะเห็นว่าผูเ้ขียนกาํหนดให้ยกัษ์ตนนีเป็นน้องชายของยกัษ์พินทุมาร  และมี
หนา้ทีเฝ้าตน้สรรพยาต่อจากพีชาย  ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ 
 

จากนนัยกัษก็์เล่าเรืองใหเ้จา้ชายฟังวา่  เขาชือ  อินทุมาร แต่เดิมตน้สรรพยานีเป็นของ 
พีชายเขา  ผูซึ้งเคยมีลูกบุญธรรม  เป็นเด็กมนุษยผ์ูช้ายสองคน   พีชายของเขารักเด็กทงัสองเป็น 
เหมือนลูกแท้ๆ  แต่ครันเมือเด็กชายเติบโตขึนและรู้ความจริงวา่คนทีเลียงดูตนเองมานนัเป็นยกัษ ์
เด็กทงัสองก็ขโมยใบสรรพยาหนีไป ทาํใหพี้ชายตนตอ้งตรอมใจตาย ส่วนตนก็มาดูแลตน้สรรพยา 
แทนพีชาย… 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 121-122) 
  

     กาํเนิดของยกัษต์นนี  ผูเ้ขียนจึงไดต้น้เคา้มาจากเรืองสิงหไกรภพ ของสุนทรภู่   
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ซึงในตน้ฉบบักล่าวถึงยกัษพ์ินทุมารวา่ ยกัษพ์ินทุมารไดพ้บกบัสิงหไกรภพและพราหมณ์จินดาแลว้ 
เกิดถูกชะตา  จึงรับเด็กทงัสองมาเลียงเป็นบุตรบุญธรรม เลียงดูจนเติบใหญ่  แต่เมือสิงหไกรภพและ
พราหมณ์จินดารู้วา่เขาเป็นยกัษ ์   เด็กทงัสองจึงคิดหนีดว้ยการลกัใบสรรพยา  ซึงเป็นตน้ไมว้ิเศษที
เมือกินเขา้ไปจะทาํใหก้ลายร่างได ้  ยกัษพ์ินทุมารเมือเห็นลูกทงัสองหนีไปก็เสียใจจนตรอมใจตาย    

     ในเรืองสิงหไกรภพ  สุนทรภู่ไม่ไดก้ล่าวถึงนอ้งชายของยกัษพ์ินทุมารมาก่อน    
แต่ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ผูเ้ขียนไดส้ร้างตวัละครยกัษ์อินทุมารขึนมา  และกล่าวว่าเป็นน้องชาย
ของยกัษ์พินทุมาร  ตวัละครตวันีจึงเป็นตวัละครทีสร้างขึนมาใหม่ โดยไดเ้คา้มาจากตวัละครเดิม  
และพยายามใช้ชือเรียกให้คลา้ยกนั   เพือให้ผูอ่้านสามารถเชือมโยงไปถึงวรรณกรรมตน้เรืองได ้  
นอกจากนีผูเ้ขียนยงัสร้างบทบาทให้สัมพนัธ์กบัของเดิม   โดยกาํหนดให้ยกัษ์อินทุมารมีหนา้ทีเฝ้า
ตน้สรรพยาต่อจากยกัษพ์ินทุมาร ผูเ้ป็นพีชาย  แต่ยกัษต์นนีเป็นยกัษใ์จดี  กินพืชเป็นอาหาร  ดงันนั
ในหุบเหวยกัษน์อกจากตน้สรรพยาแลว้  จึงมีแปลงผกัผลไมม้ากมายทียกัษอิ์นทุมารปลูกไวกิ้นเอง   
เห็นไดจ้ากคาํพูดของขอทานน้อย ตอนทีสํารวจหุบเหววา่  “ลุงยกัษ์คงไม่กินเนือสัตวสิ์นะ  ถึงได้
ปลูกผกัผลไมเ้สียเตม็ไปหมด” (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 123) 

     ตวัละครยกัษอิ์นทุมาร   จึงเป็นการนาํตวัละครยกัษม์าสร้างใหม่  ใหมี้ลกัษณะที 
ตรงขา้มกบัความรับรู้เดิมโดยสินเชิง  เพราะตวัละครยกัษใ์นวรรณกรรมไทยทวัไปมกัมีนิสัยดุร้าย  
เป็นอนัธพาล  และกินเนือเป็นอาหาร  แมแ้ต่ตวัละครยกัษที์จิตใจดีก็ตาม  กวีก็มกัจะชีให้เห็นวา่ยกัษ์
ไม่ได้จิตใจดี  มีเมตตากบัทุกคน แต่จะเลือกปฏิบติักบัเฉพาะบุคคลเท่านนั   เพราะธรรมชาติของ
ยกัษช์อบกินเนือ  ถึงอยา่งไรก็ยงัออกล่าสัตว ์ กินเนือมนุษย ์ กินเนือสัตวอ์ยูดี่   ดงัจะเห็นไดจ้ากยกัษ์
พินทุมารทีเมตตาต่อสิงหไกรภพ และพราหมณ์จินดามาก  แต่ก็ยงัแสดงความดุร้ายให้เห็น ดว้ยการ
จบัสัตวกิ์นเป็นอาหาร   

  
ครันสงัสรรพจบักระบองออกจากถาํ   กายกาํยาํคึกคกัเป็นยกัษา 
เทียวล่าไล่โคถึกมฤคา   กินตามเพศอสุราสาํราญใจฯ 
     (สิงหไกรภพ, 2515: 37) 
 
     หรือนางยกัษพ์นัธุรัต  ในเรืองสังข์ทอง ก็มีลกัษณะทาํนองเดียวกนันี  คือถึงแม ้

นางจะใจดีโอบออ้มอารีต่อพระสังข ์  แต่นางก็ไม่ไดแ้สดงความโอบออ้มอารีกบัทุกคน  แลว้ยงัจบั
สัตวกิ์นตามธรรมชาติของยกัษอี์กดว้ย  เห็นไดจ้ากที 
 
  ออกจากพาราคลาไคล   แปลงไปเป็นยกัษฉ์บัพลนั 
  ครันมาถึงป่าพนาลยั   จบัไดช้า้งเสือเนือสมนั 
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  ฟาดฟันลม้ตายวายชีวนั   ไดห้า้หกตวันนัไม่พอพงุ 
  ครันเหลือบเห็นชา้งฝงูใหญ่   ดีใจฟาดดว้ยกระบองผลุง 
  หกัคอตายกลาดฟาดดงัปุง   ทหารหอบพะรุงพะรังมา  
       (สงัขท์อง, 2515: 170) 
 

     นอกจากผูเ้ขียนจะสร้างใหต้วัละครยกัษอิ์นทุมาร เป็นยกัษที์ใจดี  และกินพืช  
ผิดแปลกกบัยกัษ์ทวัไปแลว้    ผูเ้ขียนยงักาํหนดให้ยกัษ์ตนนีมีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือตวัละครเอก
ในภาวะคบัขนัอีกดว้ย  ดงัในตอนทีเจา้ชายถูกบ่วงบาศของพวกเจา้ชายแสงอาทิตย ์  ยกัษอิ์นทุมาร
มาช่วยเจา้ชายได้ทนัเวลา  ด้วยการนําใบสรรพยามาให้  เมือเจ้าชายกินใบสรรพยาเข้าไป ร่างก็
กลายเป็นนก  บินหลุดรอดออกจากบ่วงบาศไดส้าํเร็จ  ดงัความตอนหนึงวา่ 

 
… “ลุงบอกวา่เด็ดใบสรรพยามาหมดทงัตน้ ถา้อยา่งนนัการผลิใบครังหนา้ก็อาจกิน 

 เวลานานกวา่หนึงร้อยปีน่ะสิ   ฉนัตอ้งขอโทษลุงจริงๆ” 
  “อยา่คิดมากเลย เจา้ชาย  ขอแค่เธอปลอดภยั  ฉนัก็ดีใจแลว้  ใบสรรพยาหรือวา่ของ 
 วเิศษใดๆ ก็ไม่มีค่าเท่ากบัชีวติของเธอหรอกนะ”  แลว้เขาก็หยบิใบสรรพยาสีเขียวทีซุกอยูใ่ต ้
 ขนมาใส่ปากเจา้ชายกบัขอทานนอ้ย 
  แลว้เรืองราวอนัน่าตืนเตน้ก็เกิดขึน  เมือทงัสองกลายร่างเป็นนกซึงมีขนาดเลก็กวา่ 
 ครังทีเป็นคน  ทาํใหเ้ขาหลุดรอดจากบ่วงบาศได…้ 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 201-202) 

 
    บทบาทของตวัละครยกัษอิ์นทุมาร  จึงมีลกัษณะทีตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม 

เพราะวา่ยกัษใ์นวรรณกรรมไทยส่วนใหญ่   มกัเป็นศตัรูตวัฉกาจของตวัละครเอก  มีบทบาทเป็นตวั
ละครฝ่ายปฏิปักษ ์   เช่น  ยกัษฝ่์ายทศกณัฐ์ทีเป็นปฏิปักษก์บัฝ่ายพระราม  ในเรืองรามเกียรติ   หรือ
นางยกัษ์สารตราทีโกรธแคน้นางทงัสิบสองคน  จึงจบันางไปขงัและทรมานนางทงัหมด  ในเรือง
นางสิบสอง  เป็นตน้   

     นอกจากนี  ยงัมีประเด็นทีน่าสังเกตวา่  การนาํตวัละครยกัษม์าสร้างใหม่โดย 
เสนอภาพของยกัษ์ทีจิตใจดี  รักสงบ  และมีบทบาทเป็นผูช่้วยตวัละครเอกนนั  สือให้เห็นว่าคนที
รูปลกัษณ์ภายนอกดูน่ากลวั  อาจไม่ไดเ้ลวร้ายเสมอไป   ดงันนัการทีมนุษยจ์ะประทบัตราว่ายกัษ์
เป็นพวกดุร้ายน่ากลวัทุกตน ก็ไม่ใช่สิงทีถูกตอ้ง   วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงสะทอ้นให้เห็นว่า  
มนุษยค์วรคิดพิจารณาสิงต่างๆ  ดว้ยความเป็นธรรม มากกว่าทีจะเชือตามๆ กนัมา  โดยขาดการคิด
ไตร่ตรอง  หรือคิดอคติ  ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํพดูของอดีตขนุวงัทีวา่ 
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  “…จริงอยูว่า่ยกัษที์เลวร้ายก็มี พวกเขาอาจเคยทาํร้ายมนุษยจ์นถูกมนุษยม์องวา่เป็น 

ศตัรูพวกเขาบอกเล่ากนัปากต่อปากถึงความชวัร้ายของยกัษ ์จนกลายเป็นตาํนาน อีกทงัเขียน 
เป็นหนงัสือ   เมือเวลาผา่นไปนานๆ เขา้  ความเชือทีเรามีต่อยกัษจึ์งเป็นความเคียดแคน้ชิงชงั 
ฉนัเคยรู้จกันางยกัษต์นหนึง    นางเลียงเด็กผูช้ายคนหนึงไวเ้ป็นลูกบุญธรรมดว้ยความรักฉนั 
แม่ลูก  โดยปกปิดไม่ใหลู้กรู้วา่ตวัเองเป็นยกัษ ์  ลูกของนางก็รักนางมากเช่นกนั   แต่แลว้วนั 
หนึง   เมือนางออกไปหาอาหารลูกของนางก็รู้ความจริงวา่นางเป็นยกัษ ์     เพียงเพราะรู้ความ 
จริงเท่านนัวา่คนทีตนอยูด่ว้ยมาตลอดสิบปีนนัไม่ใช่มนุษย ์    เขาก็ถึงกบัขโมยของวเิศษของ 
นางแลว้หลบหนีไป  โดยไม่สนใจวา่แม่บุญธรรมทีดีกบัเขามาตลอดจะออกตามหาออ้นวอน 
ใหเ้ขากลบัคืนมา    จนในทีสุดนางก็ตรอมใจตาย      หากเธอเป็นมนุษยที์จงเกลียดจงชงัยกัษ ์
เธออาจจะพดูไดว้า่ก็สมควรแลว้   เพราะมนุษยก์บัยกัษไ์ม่อาจอยูร่่วมโลกกนัได ้   ก็แลว้ใคร 
เป็นผูก้าํหนดวา่มนุษยก์บัยกัษไ์ม่อาจอยูร่่วมโลกกนัได ้  ก็มนุษยน์นัเอง… 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 187-188) 

  
     คาํพดูของอดีตขนุวงัทีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของนางยกัษก์บัลูกบุญธรรม ดงั 

ความขา้งตน้ น่าจะมีตน้เคา้มาจากวรรณกรรมเรืองสังข์ทอง  ซึงตามเรืองสังขท์องกล่าวถึงนางยกัษ์
พนัธุรัตวา่นางไม่มีบุตรธิดา  จึงรับพระสังขม์าเลียงอยา่งดีในฐานะลูก  แต่เมือพระสังขรู้์ความจริงวา่
นางเป็นยกัษ์  ก็แอบขโมยของวิเศษหนีไป   นางออกติดตามจนตามพระสังข์ทนั   แต่ไม่ว่านางจะ
พดูอยา่งไร พระสังขก์็ไม่ยอมกลบัมาหานางอีก จนนางเสียใจขาดใจตายในทีสุด  คาํพูดของอดีตขุน
วงัทีตดัตอนมานี  จึงเป็นการนาํเหตุการณ์ตอนหนึงในเรืองสังขท์องมาวิพากษว์ิจารณ์  ให้ผูอ่้านเกิด
ความคิดใหม่วา่ค่านิยม ความเชือทีถูกปลูกฝังกนัมา อาจไม่ใช่สิงทีถูกตอ้งเสมอไป และชาติกาํเนิด 
ก็ไม่ใช่เครืองกาํหนดวา่บุคคลนนัจะดี   หรือร้าย   เหมือนเช่นตวัละครทีมีกาํเนิดเป็นยกัษ ์  ก็อาจไม่
ดุร้ายเสมอไป วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงตอ้งการให้ผูอ่้านไดพ้ิจารณาคนจากนิสัยใจคอ ไม่ใช่
เพียงเพราะชาติกาํเนิด  หรือรูปลกัษณ์ทีดูน่ากลวั 

     กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การสร้างตวัละครต่างๆ ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ใหมี้ 
ลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  จึงทาํให้เจา้ชายไดต้ระหนกัรู้ความจริงวา่  ความเชือทีปลูกฝังกนั
มา อาจเป็นความเชือแบบผิดๆ  เช่น ความเชือวา่เจา้ชายตอ้งมีของวิเศษ  ตอ้งเชียวชาญการใชอ้าวุธ   
ยกัษจ์ะตอ้งเลวร้าย   เจา้ชายจะตอ้งปราบยกัษ ์  และไดแ้ต่งงานกบัเจา้หญิง   การสร้างตวัละครให้ผิด
แปลกไปจากเดิมนนั ยงัมีจุดประสงค์เพือให้สัมพนัธ์กบัแก่นของเรืองทีตอ้งการให้คนรู้จกัคิดต่าง
กบัสังคม  รู้จกัใช้ความคิดพิจารณาสิงต่างๆ อย่าหลงเชือตามๆ กนัมา  โดยไม่รู้จกัสงสัย หรือตงั
คาํถามกบักรอบความคิดเดิมๆ   ผูเ้ขียนจึงไดน้าํตวัละครตามขนบนิยม ไดแ้ก่  เจา้ชาย  เจา้หญิง  โหร
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หลวง  ฤๅษี  และยกัษ์  มาสร้างใหม่ ให้มีลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม  เพือจะไดน้าํไปสู่แก่น
ของเรืองทีตอ้งการให้คนรู้จกัคิดต่าง  รู้จกัตงัคาํถามกบัความเชือเดิม ไม่สอนให้เชือจนขาดการ
พิจารณาไตร่ตรอง 
 
              1.2.1.2  การเพมิ 

                จากการศึกษาพบวา่ผูเ้ขียนมีการนาํตวัละครเดิมมาเพิมบทบาท ใน 2 ลกัษณะ คือ 
การเพิมบทบาทให้แก่ตวัละครเดิม  และการเพิมบทบาทให้แก่ตวัละครทีไม่เคยมีบทบาทมาก่อน  
ดงันี 

           1.2.1.2.1  การเพมิบทบาทให้แก่ตัวละครเดิม  หมายถึงการนาํตวัละครเดิม 
จากวรรณกรรมยุคเก่ามาเพิมบทบาทต่อจากเรืองเดิม หรือนาํมาสร้างบทบาทในบริบทใหม่  ซึงจะ
แบ่งตามบทบาททีปรากฏในเรืองไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  คือตวัละครเอก และตวัละครประกอบ ดงันี 

           1.2.1.2.1.1  ตัวละครเอก    วรรณกรรมเยาวชนไทยมีการนาํตวัละครเดิม 
จากวรรณกรรมยคุเก่ามาสร้างใหม่ใหเ้ป็นตวัละครเอกของเรือง พบ  2  ตวั   ไดแ้ก่  มจัฉานุ ในเรือง
มัจฉานุผจญภัย  และพญาครุฑสุเรนทรชิต  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ 

 
                         1.2.1.2.1.1.1  มจัฉานุ 

             ตวัละครมจัฉานุ ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  นาํตวัละครมจัฉานุเดิม
จากเรืองรามเกียรติมาเพิมรายละเอียดบทบาทต่อจากเรืองเดิม  ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 16  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครมจัฉานุในเรืองมจัฉานุผจญภยั กบัตวัละครมจัฉานุใน 
        เรืองรามเกียรติและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 

ลกัษณะ มจัฉานุ ในเรืองมจัฉานุผจญภัย มจัฉานุ ในเรืองรามเกยีรต ิและเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด 1.  ตรงกนั 1.  มจัฉานุเป็นบุตรของหนุมานกบั 
นางสุพรรณมจัฉา      
 

รูปลกัษณ์ 2.  ตรงกนั    
 
≠3.  อาย ุ 5  ปี 

2.  มีกายสีขาวผอ่งเหมือนพอ่  หางเป็นปลา
เหมือนแม่ 
3.  เมือแรกเกิด   มีร่างกายใหญ่โตราว 
อาย ุ 16  ปี 
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ตารางที 16  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครมจัฉานุในเรืองมจัฉานุผจญภยั กบัตวัละครมจัฉานุใน 
       เรืองรามเกียรติ และเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ มจัฉานุ  ในเรืองมจัฉานุผจญภัย มจัฉานุ  ในเรืองรามเกยีรต ิและเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ  

บทบาท 4.     ─ 
 
 
 
5.  ตรงกนั 
 
 
 
6.  มจัฉานุอยูที่เมืองบาดาลกบัพระไวยวกิ
ในฐานะนอ้งชายบุญธรรม   มจัฉานุไม่มี
พอ่แม่คอยดูแล  จึงเกเร  เอาแต่ใจ   ภายหลงั
ยอมปรับปรุงตวัเอง  เพือใหแ้ม่และพีชาย
บุญธรรมภูมิใจ 

4. ไมยราพรับมจัฉานุมาเลียงเป็นบุตร 
บุญธรรม  ขดุสระใหอ้ยู ่ และใหม้จัฉานุมี
หนา้ทีป้องกนัศตัรูทีมาบุกรุกเมืองบาดาล  
 
5.  ภายหลงัพระไวยวกิไดค้รองเมืองบาดาล
ต่อจากไมยราพ   หนุมานแต่งตงัใหม้จัฉานุ 
เป็นพระมหาอุปราชดูแลเมืองบาดาลดว้ย 
 
 

 ทีมา   พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 2  (กรุงเทพฯ:  
ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 260-262, 356-360 ; รืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ,  นามานุกรมรามเกียรติ  (กรุงเทพฯ: สุวีริยา
สาส์น, 2554), 100; เศรษฐมนัตร์  กาญจนกลุ, สรรพสัตว์ในหิมพานต์  (กรุงเทพฯ: บริษทัเดอะบุคแฟคทอรี,2545), 
54. 
 
   จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่ตวัละครมจัฉานุ  ผูเ้ขียนไดต้น้เคา้มาจาก
ตวัละครมจัฉานุในเรืองรามเกียรติ   มจัฉานุตามตน้ฉบบัวรรณคดีเรือง รามเกียรติ  ถูกกล่าวถึงตอน
กาํเนิดวา่ เมือนางสุพรรณมจัฉาคลอดมจัฉานุออกมาก็มีอายุ 16 ปีทนัที   หลงัจากนางทิงมจัฉานุไว ้ 
พญาไมยราพไปพบเกิดความเอ็นดู จึงรับเป็นบุตรบุญธรรม   สร้างสระบวัให้อยู่หน้าด่านเมือง
บาดาล  พร้อมทงัมอบหนา้ทีดูแลหนา้ด่านให้  แลว้มากล่าวถึงอีกครังตอนศึกไมยราพทีเป็นเหตุทาํ
ให้หนุมานและมจัฉานุสองพ่อลูกไดพ้บกนั   หลงัจากต่อสู้กนั  ก็ไดแ้ต่งตงัมจัฉานุเป็นอุปราช  ตงั
พระไวยวิกเป็นผูค้รองนครบาดาล   จากนนัก็ปรากฏอีกครังตอนพระรามทาํพิธีตดัหางมจัฉานุหลงั
เสร็จศึก  นีคือบทบาทของตวัละครมจัฉานุในวรรณคดีเรืองรามเกยีรติ 
   ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ไดส้ร้างตวัละครมจัฉานุใหม่โดยกาํหนดให้เป็น
ตวัละครเอกของเรือง   มีการให้รายละเอียดในส่วนทีวรรณคดีเรืองรามเกียรติไม่ไดก้ล่าวถึง  ไม่ว่า
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จะเป็นการลดอายขุองมจัฉานุให้เหลือเพียง  5  ปี   มีขนสีกลีบบวั  เกล็ดหางสีนาํเงิน  และมีดอกบวั
สีเขียวเป็นอาวธุประจาํกายทีสามารถเปลียนเป็นดาบเลเซอร์ทีเด็กๆ ปัจจุบนัรู้จกั    
         มจัฉานุเป็นลูกลิง มีหางเหมือนปลา  หน้าตาน่ารัก  ฉลาด  แต่เมือพูดถึง
นิสัย   ผูเ้ขียนกาํหนดให้มจัฉานุ เป็นตวัละครเด็กทีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  มีนิสัยเกเร  กา้วร้าว  
ไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่เกรงกลวัอะไรแมต้นจะทาํผิด   ดงัความตอนตน้เรืองทีกล่าวถึงบุคลิกลกัษณะ  
การแต่งกาย  ทีบอกถึงความซุกซนของมจัฉานุ  ทีซุกซนจนทาํให้เมืองบาดาลเกิดความวุ่นวาย  ดงั
ความวา่ 
 
  …สีนาํค่อยๆ ใสขึนทีละนอ้ย…ทีละนอ้ย  จนมองเห็นปลาหมึกยกัษต์วัเท่าเรือสาํเภา 
 นอนแอง้แมง้อยูก่ลางพายเุมือครู่  ขา้งๆร่างไม่ไดส้ติของมนัมีลูกลิงขนสีกลีบบวั  ขาวอมชมพู 
 หนา้ตาน่ารัก  อายปุระมาณหา้ปี   นงัขดัสมาธิหนา้บึงจอ้งมา 
  คิวลายนาํของลูกลิงตวันนัขมวดจนติดกนั     จมูกเลก็ๆ  เชิดขึนนิดหนึงแบบเด็กรัน 
 ปากบางแดงดว้ยเลือดฝาดเมม้แน่นแบบเด็กดือ  ขนฟนุู่มเหมือนขนมสายไหมสีกลีบบวัแหวง่ 

เป็นหยอ่มๆ  เนือหนงัถลอก    นอกจากนีผา้นุ่งทอทองทีจบัเป็นโจงกระเบนก็ขาดกาํไลมือทาํ 
จากทองคาํฝังเพชรเหลืออยูค่รึงวงหอ้ยต่องแต่งติดขนตรงขอ้มือ 

  พระไวยวกิเห็นสภาพมอมแมมของนอ้งชายบุญธรรมก็ถอนใจ 
  มจัฉานุใชห้างปลามีเกลด็สีนาํเงินของตน  สะบดัโบกแหวกสายนาํเขา้มาตามรับสงั  

 หนา้ตายงับูดบึงตึงตงัฟ้องพีชายเสียงดงัอยา่งไม่เกรง 
  “อา้ยหมึกยกัษน์นัมนัแกลง้พน่นาํใหขุ้น่ หม่อมฉนัแค่อยากเขา้ไปดูขา้งในเรืออบัปาง 

กน้ทอ้งนาํวา่มีกระไร!” 
  “พอเขาไม่ยอมเจา้เลยทะเลาะกนั?” 
  “งนัสิพระเจา้ค่ะ   มีอยา่งทีไหน   แค่เขา้ไปดูขา้งในจะมาหา้ม!” 
      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 23-25) 
 

ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของตวัละครมจัฉานุทงัรูปร่าง  อารมณ์  
ลกัษณะนิสัยทีมีความซุกซน  เอาแต่ใจตนเอง  ดือรันไม่ยอมใคร  ในวรรณกรรมเรืองนีไดก้าํหนด
เหตุผลทีตวัละครมจัฉานุเป็นเช่นนีไวว้่า  เป็นเพราะมจัฉานุไม่มีมารดาคอยอบรบดูแลจึงทาํให้มี
ลกัษณะเช่นนี จนเป็นตน้เหตุให้พระไวยวิกมีความคิดและตอ้งการให้มจัฉานุเดินทางไปหานาง
สุพรรณมจัฉา  มารดา  ทีป่าหิมพานต์ตามลาํพงั  โดยในช่วงนีมีการตีความใหม่ จากเนือเรืองเดิม
สองประเด็น  ประเด็นแรกใหเ้หตุผลทีนางสุพรรณมจัฉาไม่กลบัมาดูแลมจัฉานุวา่  เป็นเพราะนางชาํ
ใจทีหนุมานไม่มารับกลับ หลังเสร็จศึกลงกานานแล้ว   ซึงในเนือเรืองเดิมไม่ได้กล่าวถึง ส่วน
เหตุผลทีนางตอ้งทิงมจัฉานุไวก้็เพราะเกรงทศกณัฐ์จะทราบเรือง  ประเด็นทีสองในช่วงแรกมจัฉานุ
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ให้เหตุผลว่าไปหานางสุพรรณมจัฉาไม่ได ้  เพราะหนุมาน   บิดา  สังให้ช่วยดูแลเมืองบาดาลกบั
พระไวยวกิ แต่ทา้ยทีสุดมจัฉานุก็ไปตามหาแม่   ซึงตลอดการเดินทางมจัฉานุก็สร้างความเดือดร้อน
ให้ผูอื้นโดยตลอด   ทงัตดัพอ้ต่อว่าพระอาทิตยที์ทาํให้ตนร้อน  มีเรืองบาดหมางกบัสัตวน์้อยใหญ่
ในป่าหิมพานต ์ เช่น วานรปักษ ์ นายทวารหิมพานต ์ จนพระนารทฤๅษีตอ้งออกมาห้าม  มจัฉานุก็
ยงัอาละวาดทาํลายป่าจนวุ่นวาย   เมือคราวทีตอ้งทดสอบอบรมกิริยามารยาทให้ดีก่อนพบมารดาก็
ยงัเจา้เล่ห์ใชเ้วทเพือใหผ้า่นบททดสอบโดยเร็ว เมือรู้วา่ฤๅษีขนัติคือพระไวยวิกปลอมตวัมา ก็เสียใจ
กระโดดลงไปในบ่อกระจก ก็ยงัไปทะเลาะกบัหอยกาบอีก จนในทีสุดนางสุพรรณมจัฉาตอ้งปรากฏ
ตวัใหเ้ห็น  นางเสียใจ  และกล่าวตดัพอ้ทีเห็นมจัฉานุเป็นเด็กเกเร จนมจัฉานุสาํนึกผดิ ยอมรับปากวา่
จะปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี และจะเดินทางไปพบบิดาต่อไป 
   จากลกัษณะนิสัย พฤติกรรมของตวัละครมจัฉานุ ทีนาํมาถ่ายทอดลงใน
วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี     มีทงัส่วนทีตีความใหม่จากทีตน้ฉบบักล่าวไวแ้ละสร้างใหม่    เช่น  
ความซุกซน   เกเร   ความกา้วร้าวทีตวัละครเป็น   ลว้นเป็นการสร้างขึนใหม่  โดยเพิมบทบาทให้แก่
ตวัละครเดิมเพือใหต้วัละครมจัฉานุมีพฤติกรรมใกลเ้คียงกบัเด็กในสังคมปัจจุบนั และช่วยให้ผูอ่้าน
เขา้ใจเรืองไดง่้ายขึน 
 
   1.2.1.2.1.1.2   พญาครุฑสุเรนทรชิต 
   พญาครุฑสุเรนทรชิต  ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนนาํ
ตวัละครพญาครุฑมาสร้างบทบาทใหม่   ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 17   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพญาครุฑสุเรนทรชิต ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึก 

       หิมพานต ์ กบัตวัละครพญาครุฑในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
ลกัษณะ พญาครุฑสุเรนทรชิต   

ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ 
พญาครุฑ  ในวรรณกรรมและเอกสาร 

ข้อมูลต่างๆ  
กาํเนิด 1.     ─ 1.  กาํเนิดจากครรภ์ของนางวินตา  มเหสี

ของกศัยปมุนีเทพ 

รูปลกัษณ์ 2. ตรงกนั 
 
 
3. ตรงกนั 
 

2.  มีรูปกายกึงมนุษยกึ์งนก  คือ  มีศีรษะ 
จะงอยปาก  และปีกเหมือนนก  แต่ร่างกาย
แขนขาเหมือนมนุษย ์
3.  ร่างกายใหญ่โตมหึมา 
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ตารางที 17   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพญาครุฑสุเรนทรชิต ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึก 
       หิมพานต ์กบัตวัละครพญาครุฑ ในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ พญาครุฑสุเรนทรชิต   
ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ 

พญาครุฑ ในวรรณกรรมและเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ  

รูปลกัษณ์ 4.     ─ 
5.     ─      
6.  ตรงกนั 
7.  ตรงกนั 
8.  ตรงกนั 
9.  ตรงกนั 
 

4.  หนา้ขาว 
5.   ปีกสีแดง 
6.   ลาํตวัเป็นสีทอง 
7.   มีพละกาํลงัมาก 
8.   มีฤทธิเทียบเท่าพระนารายณ์ 
9.   เป็นอมตะ 

บทบาท 10.   ตรงกนั 
11.  เป็นผูน้าํเหล่าสตัวหิ์มพานต ์ มีหนา้ที
ปกป้องพิทกัษโ์ลก 
 

10.  เป็นพาหนะของพระนารายณ์ 

ทีมา  เจ้าพระยาพระคลัง (หน). วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง(หน) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2515)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, เทพเจ้าและสิงน่ารู้  (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547), 54-58 ; พระยาสัจจา
ภิรมย,์  เทวกําเนิด  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 257-259 ;  ยมโดย  เพง็พงศา,  “ครุฑและนาคในวรรณคดี
สันสกฤตและบาลี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2521), 45- 55 ; ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) , 122-124 ; สมบติั  พลายนอ้ย,  อมนุษย์นิยาย (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2555), 353-374. 
 

พญาครุฑเป็นตวัละครในปรัมปราคติทางวรรณคดี  เป็นโอรสของพระ 
กศัยปประชาบดีกบันางวนิะตา   พระกศัยปมีมเหสีอีกองคห์นึงนามวา่นางกทัรุ  เป็นมารดาแห่งนาค  
ดงันนัเหตุทีครุฑกบันาคไม่ถูกกนัเป็นเพราะการวิวาทของพระมเหสีทงัสองพระองค์นี   นางกทัรุ
เอาชนะนางวินะตาดว้ยกลอุบาย ทาํให้มารดาครุฑตกเป็นทาสของมารดานาค  พญาครุฑตอ้งไปนาํ
นาํอมฤตมาไถ่ตวัมารดา  ทาํให้ตอ้งต่อสู้กบัพระอินทร์  พระอินทร์สู้ไม่ไดร้้อนถึงพระนารายณ์ตอ้ง
เสด็จมาปราบ  แต่พญาครุฑมีฤทธิมาก   พระนารายณ์ไม่อาจปราบได้  ตอ้งหย่าศึก  ทาํสัญญา
ระหว่างกนัว่า ถ้าพระนารายณ์ประทบันัง  ทรงยอมให้ครุฑนงัอยู่สูงกว่าได ้  แต่ถา้พระนารายณ์
เสด็จไปไหน  ครุฑตอ้งเป็นพาหนะใหพ้ระนารายณ์ขี (รืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ, 2549: 46 ) 

ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนคงความขดัแยง้ระหวา่ง 
พญาครุฑกบัพญานาค  รวมถึงความสัมพนัธ์ของพญาครุฑกบัพระนารายณ์ไวต้ามตน้ฉบบัเดิม 
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ทุกประการ เพือให้ผูอ่้านยอมรับว่าตวัละครพญาครุฑในเรืองนี  เป็นตัวเดียวกับทีปรากฏใน
ปรัมปราคติทางวรรณคดี  เห็นไดจ้ากความตอนตน้เรืองทีกล่าวถึงพญาครุฑไวว้า่ 

 
เมือครังอดีตกาลทีพญานกผูมี้กายสีทองนามวา่ ครุฑ ไดต้่อสูแ้ยง่ชิงนาํอมฤตจากพระอินทร์  

และสามารถเอาชนะต่อองคเ์ทพ    ผูป้กครองสวรรคช์นัดาวดึงส์ไดน้นัพญาครุฑไดรั้บการขนานนาม 
วา่สุเรนทรชิต  อนัหมายถึง ผูช้นะพระอินทร์  ดว้ยเหตทีุสายฟ้าของพระอินทร์ไม่อาจทาํอนัตรายใดๆ 
ได…้แต่ผลจากการต่อสูน้นัก็ทาํใหช้ะตาของสุเรนทรชิตจาํตอ้งไปผกูพนักบัมหาเทพอีกองค ์ ผูมี้ฤทธิ
เทียมเท่า  ผลดักนัต่อสูห้ารู้แพรู้้ชนะเป็นเวลาเนินนาน   จนในทีสุดทงัมหาเทพและสุเรนทรชิตก็ตกลง
เจรจาเพือสงบศึกต่อกนั โดยมีขอ้แลกเปลียนคือ สุเรนทรชิตไดข้อพรใหมี้ชีวติอมตะจากองคม์หาเทพ    
ขณะทีองคม์หาเทพก็ขอเพียงคาํมนัต่อพญาครุฑในทุกครังทีพระองคท์รงเรียกหา  และทรงปรารถนา
เสด็จไปทีใด  พญาครุฑจะตอ้งเหาะเหินมาเป็นพาหนะคูบ่ารมีเสียทุกครังไป 

      (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552 : 11) 
 

ผูเ้ขียนบรรยายภาพของพญาครุฑสุเรนทรชิต วา่มีลกัษณะครึงคนครึงนก    
มีผวิกายสีทอง   งดงาม   น่าเกรงขาม    ตามลกัษณะทีรับมาจากวรรณคดีสันสฤตทีกล่าววา่  ครุฑมี
รูปกายกึงมนุษยกึ์งนก  คือ  มีศีรษะ จะงอยปาก และปีกเหมือนนก  แต่ร่างกายแขนขาเหมือนมนุษย ์ 
มีหนา้ขาว  ปีกสีแดง  ลาํตวัเป็นสีทอง  และมีพละกาํลงัมาก  (ยมโดย  เพง็พงศา, 2521: 45 )  ในเรือง
ครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   ผูเ้ขียนก็ไดพ้รรณนาภาพของพญาครุฑตามความรับรู้เดิม   ดงั
ความวา่ 
 
  …ร่างของสตัวป์ระหลาดครึงมนุษยค์รึงนกปรากฏกายขึน  ผิวกายสีทองสะทอ้นแสง 
 จนัทร์  ทงัดูงดงามเกินบรรยาย  และดูน่าเกรงขามชวนหวาดหวนัไปพร้อมๆ กนั 
      (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 283) 
 

ผูเ้ขียนไดสื้บทอดรูปลกัษณ์ตามลกัษณะเดิม  แต่ในดา้นบทบาทเป็นสิงที 
ผูเ้ขียนจินตนาการสร้างใหม่   โดยนาํเรืองราวความขดัแยง้ระหว่างครุฑกบันาคมาขยายความเพิม  
ให้พญานาคเกิดความคิดแคน้ทีถูกฝ่ายครุฑจบักินเป็นอาหาร  จึงไดร้วบรวมทพันาคขึนมาต่อสู้กบั
พญาครุฑและเหล่าสัตวหิ์มพานต์  เพือตอ้งการเป็นใหญ่เหนือโลกทงัสาม   ทงัหมดทีกล่าวมานนั
เป็นสิงทีผูเ้ขียนตีความใหม่    บทบาทของพญาครุฑในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงเป็นบทบาท
ใหม่ทีไม่เคยปรากฏในวรรณคดีเรืองใดมาก่อน  คือบทบาทของผูน้าํเหล่าสัตวหิ์มพานต ์ ทีมีหนา้ที
ปกป้องพิทกัษโ์ลก  เห็นไดจ้ากคาํพดูทีพญาครุฑพดูกบัทศกณัฐว์า่ 
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  “ขา้จะทาํลายแผนการครองโลกทงัสามของพวกเจา้ทงัคู่!” 
  “มนัใจในกาํลงัตนเองมากเกิน  ระวงัจะพลาดพลงัเอานะ พญาแห่งครุฑเอ๋ย” ทศกณัฐ ์

หวัเราะเสียดเยย้ 
  “สูก้บัขา้  เจา้แห่งยกัษ!์” 
  “ไม่   ขา้จะสูก้บัเจา้ทีโลกของพวกเรา   สุเรนทรชิต    โลกมนุษยไ์ม่มีค่าอะไรกบัขา้ 

อีกแลว้  ถา้เจา้อยากหยดุยงัขา้กบันาคี ก็จงไปทา้สูน้าคีใหก้ลบัมาทีโลกเราเสีย  แต่รีบหน่อยนะ  
สุเรนทรชิต เจา้แห่งนาคนนัอาจทาํลายลา้งโลกมนุษยที์เจา้อยากปกป้อง ก่อนเจา้ไปถึงก็เป็นได ้ 
…” 

      (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 283) 
 
   ในทา้ยทีสุดพญาครุฑสุเรนทรชิตก็สามารถเอาชนะเหล่านาคได ้ ดว้ยการ 
ประนีประนอมไม่เข่นฆ่ากนัเหมือนเช่นในอดีต  เรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งครุฑกบันาคจึงจบลง
แบบสันติ   คือฝ่ายนาคยอมถอยทพักลบัไปแต่โดยดี 
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การนําตวัละครเดิมมาเป็นตวัละครเอกของเรือง 
ผูเ้ขียนนาํตวัละครมจัฉานุ   และพญาครุฑสุเรนทรชิต มาสร้างบทบาทใหม่ในวรรณกรรมเยาวชน  
โดยนาํตวัละครมจัฉานุมาเป็นตวัละครเอกของเรือง  มีการปรับลกัษณะนิสัยของมจัฉานุให้ใกลเ้คียง
กบัเด็กในปัจจุบนั  เพือให้ใกลต้วัเยาวชนมากขึน  ส่วนบทบาทของพญาครุฑสุเรนทรชิต ผูเ้ขียน
ต้องการเสนอประเด็นเรืองการยุติความรุนแรงด้วยการให้อภยักัน  เหมือนทีพญาครุฑให้อภัย
พญานาค   เพือใหส้งครามทียดืเยอืไดย้ติุลง  
 
  1.2.1.2.1.2  ตัวละครประกอบ  วรรณกรรมเยาวชนมีการนาํตวัละครเดิมจาก
วรรณกรรมไทยมาเป็นตวัละครประกอบของเรือง   ซึงแบ่งตามบทบาทไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  คือ  ตวัละคร
ประกอบฝ่ายสนบัสนุนตวัเอก  และตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ 

1.2.1.2.1.2.1  ตัวละครประกอบฝ่ายสนับสนุนตัวเอก   พบ 9  ตวั    ไดแ้ก่   
พระไวยวิก  นางสุพรรณมจัฉา  พระนารทฤๅษี  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  สัปเหร่อครุฑ   ครุฑเฒ่า  
กินรีนอ้ย   ในเรืองครุฑน้อย    พญาครุฑเฒ่า    ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์     กินรีเนยา   ในเรือง
หิมพานต์นิรมิต   และครุฑสดาย ุ ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน 
 

     1.2.1.2.1.2.1.1  พระไวยวกิ 
     พระไวยวกิ  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย   ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครพระไวยวกิ 

จากเรืองรามเกียรติ  มาเพิมรายละเอียดบทบาทต่อจากเรืองเดิม  ดงันี 
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ตารางที 18  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระไวยวกิ ในเรืองมจัฉานุผจญภยั  กบัตวัละคร 
      พระไวยวกิในเรืองรามเกียรติและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 

ลกัษณะ พระไวยวกิ  ในเรืองมจัฉานุผจญภัย พระไวยวกิ  ในเรืองรามเกยีรต ิ
และเอกสารข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด 1.     ─ 1. พระไวยวกิเป็นบุตรของนางพิรากวน  ซึง
เป็นนอ้งไมยราพ  
 

รูปลกัษณ์ 2.  ตรงกนั  
≠3. กายสีเหลืองอ่อน  ทรงเครืองกษตัริย ์
สีเขียวตองอ่อน 
4. ตรงกนั 
 

2. รูปร่างเป็นยกัษ ์ 1  พกัตร์  2  กร  
3. กายสีม่วงแก่   ทรงมงกฎุนาํเตา้เฟือง 
 
4.  มีฤทธิมาก  สามารถร่ายเวท   แปลงกาย   
และหายตวัได ้  
 

บทบาท 5. ตรงกนั  
6. เป็นพีชายบุญธรรมของมจัฉานุ   เลียงดู
มจัฉานุ แทนหนุมานกบันางสุพรรณมจัฉา 

5. เป็นเจา้ครองนครบาดาลต่อจากไมยราพ   

ทีมา   พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,  บทละครเรืองรามเกยีรต ิเล่ม 2 (กรุงเทพฯ:  
ศิลปาบรรณาคาร, 2549 ), 339 - 340, 377 ; รืนฤทยั  สจัจพนัธ์ุ,  นามานุกรมรามเกยีรต,ิ  (กรุงเทพฯ: สุวริียา- 
สาส์น, 2554), 119 – 121. 
 

จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นวา่พระไวยวกิ ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  เป็น 
ตวัละครทีมีตน้เคา้มาจากวรรณคดีเรืองรามเกยีรติ   ในตน้ฉบบัเรืองรามเกียรติ  พระไวยวิกเป็นบุตร
ของนางพิรากวน  ปรากฏบทบาทเด่นชดัตอนศึกไมยราพ  ก่อนจะลกัพาตวัพระราม  ไมยราพฝันวา่ 
พระจนัทร์กาํลงัส่องแสงกระจ่างแลว้ก็มีดาวเล็กๆ ดวงหนึงลอยมาอยู่เหนือพระจนัทร์ และส่อง
สว่างจนมองไม่เห็นพระจนัทร์อีก   เมือโหรทาํนายว่า  พระไวยวิกจะได้ขึนมาเป็นผูค้รองนคร
บาดาลแทน   ไมยราพจึงสังให้นาํตวัพระไวยวิกไปขงัไว ้  เพือรอประหารพร้อมกบัพระราม   แต่
เมือหนุมานลงไปช่วยพระราม  และฆ่าไมยราพตาย  หนุมานไดป้ล่อยตวัพระไวยวิก แต่งตงัให้เป็น
เจา้ครองนครบาดาลแทนไมยราพ และแต่งตงัมจัฉานุใหเ้ป็นอุปราช ดงัความตอนหนึงวา่ 

 
   ครันถึงขึนนงับลัลงักแ์กว้      แลว้ถอดไวยวกิยกัษา 
  ออกจากเรือนตรุพนัธนา       มอบแสนสวรรยาราชยั 
  ใหค้รองบาดาลเขตขณัฑ ์       พร้อมสนมกาํลงันอ้ยใหญ่ 
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  อนัมจัฉานุฤทธิไกร        ตงัไวใ้นทีบญัชาการ 
  เป็นพญามหาอุปราช       พร้อมหมู่อาํมาตยท์วยหาญ 
  กินกึงนคราบาดาล        แสนสนมศฤงคารเสมอกนั 
           (รามเกียรติ เล่ม2, 2549: 375) 
 

ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนนาํตวัละครพระไวยวกิจากเรืองรามเกยีรติ 
มาเพิมรายละเอียดบทบาทต่อจากเรืองเดิม   กาํหนดให้พระไวยวิกเป็นกษตัริยผ์ูค้รองนครบาดาล
ตามตน้ฉบบัเดิม  แต่มีภาระหนา้ทีทีตน้ฉบบัเดิมไม่ไดก้ล่าวไว ้ คือมีหนา้ทีดูแลมจัฉานุแทนหนุมาน
และนางสุพรรณมจัฉา  ในฐานะพีชายบุญธรรม  พระไวยวกิจึงมีบุคลิกลกัษณะเป็นคนอ่อนโยนใจดี  
รักและปรารถนาดีกบัมจัฉานุ นอ้งชายบุญธรรมมาก  ดงัความทีปรากฏในตอนไปส่งมจัฉานุ 
 

มจัฉานุทีนงัหาวอยูบ่นรถศึกคนัทีสองหยบิยา่มตดัจากหนงัปลาปักเป้าใบเลก็ๆ… 
ก่อนจะควา้ดอกบวัเขียวอาวธุประจาํกายลงจากรถศึกไปหาพระไวยวกิ…พระองค์ยนืรออย่าง 
เคร่งขรึม   หากสีหน้ามแีววอ่อนโยน  พออนุชาเข้ามาถึงกท็รงลูบหัวลูบหน้าทเีตม็ไปด้วยขนนุ่ม 
สีชมพูอย่างเอน็ดู 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 36) 
 
   ลกัษณะความสัมพนัธ์และการแสดงความรักความผกูพนัของพระไวยวิก
กบัมจัฉานุ ในฐานะของพีน้อง ดงัทีกล่าวมานี  ไม่ไดป้รากฏในเนือเรืองเดิม แต่เป็นสิงทีผูเ้ขียน
สร้างใหม่  โดยกาํหนดใหพ้ระไวยวกิ นอกจากจะเป็นกษตัริยค์รองกรุงบาดาลแลว้  ยงัมีบทบาทของ
พีทีตอ้งคอยดูแลน้องดว้ย   เป็นผูว้างแผนให้มจัฉานุไดเ้ดินทางผจญภยั  เพือหวงัจะให้มจัฉานุได้
ปรับเปลียนพฤติกรรม  แต่พระไวยวิกก็ยงัคอยตามไปช่วยเหลือมจัฉานุระหว่างการเดินทางเสมอ  
ทงัปลอมตวัเป็นพระฤๅษีขนัติ   ทดสอบความอดทนของมจัฉานุ และยงัคอยช่วยเหลือมจัฉานุเมือ
ตกอยูใ่นอนัตรายดว้ย   มจัฉานุเมือรู้วา่พระไวยวิกรักและหวงัดีกบัตนมาก  จึงยอมปรับปรุงตวัเป็น
เด็กดี  เพือให้พระไวยวิก  พีชายบุญธรรม ภูมิใจ   จะเห็นไดว้่าการนาํตวัละครพระไวยวิกมาเพิม
บทบาทต่อจากของเดิมนัน  จึงเป็นการพยายามสืบทอดตวัละครเดิมในวรรณคดีทีเด็กคุน้เคย แต่
ขณะเดียวกนัก็มีการปรับเพิมเติมบุคลิกลกัษณะ  บทบาทใหเ้หมาะกบัปัจจุบนัมากขึน 
  

1.2.1.2.1.2.1.2  นางสุพรรณมจัฉา  
ตวัละครนางสุพรรณมจัฉา ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละคร 

นางสุพรรณมจัฉาจากเรืองรามเกยีรติมาเพิมรายละเอียดบทบาทต่อจากเรืองเดิม  ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 19  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครนางสุพรรณมจัฉาในเรืองมจัฉานุผจญภยั กบัตวัละคร 
      นางสุพรรณมจัฉาในเรืองรามเกียรติ และเอกสารขอ้มูลต่างๆ 

ลกัษณะ  นางสุพรรณมจัฉา ในเรืองมจัฉานุผจญภัย นางสุพรรณมจัฉา ในเรืองรามเกยีรตแิละ
เอกสารข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด 1. ตรงกนั 1.  เป็นธิดาของทศกณัฐก์บันางปลา 
 

รูปลกัษณ์ 2. ตรงกนั 
 
3. ตรงกนั 
4. มีนาํตาเป็นไข่มุก 
 

2. มีร่างกายท่อนบนเป็นคน  ท่อนล่างเป็น
ปลา 
3.  รูปโฉมงดงาม 
4. ─ 

บทบาท 5. ตรงกนั  
 
 
 
 
 
6.  นางสุพรรณมจัฉานอ้ยใจหนุมานทีไม่มา
รับตนไปอยูด่ว้ย  จึงหนีไปอยูป่่าหิมพานต ์  
เป็นผูป้กครองใตส้มุทรวงัผลึกมายา   
 
7.  เมือหนีไปอยูป่่าหิมพานตแ์ลว้ ทาํใหน้าง
ไม่ไดดู้แลมจัฉานุ   จนมจัฉานุเติบโตเป็น
เด็กเกเร  ภายหลงัเมือนางไดพ้บกบัมจัฉานุ
อีกครังจึงไดต้กัเตือนมจัฉานุ  จนยอมกลบั
ตวัเป็นเด็กดี 

5. มีบทบาทสาํคญัตอนพระรามจองถนนไป
ลงกา   ทศกณัฐส์งัใหน้างสุพรรณมจัฉาพา
บริวารมาขนกอ้นหินไปทิงทีอืน   หนุมาน
จบัได ้และไดน้างเป็นภรรยา  ภายหลงัมีลูก
กบัหนุมาน ชือมจัฉานุ 

ทีมา  ธาดาพร, นามานุกรมนางในวรรณคดี (กรุงเทพฯ: พิมพค์าํ, 2551), 268-269  ; พระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,  บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 250-260 ; รืนฤทยั   
สจัจพนัธ์ุ,  นามานุกรมรามเกยีรต ิ(กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น, 2554), 165. 

 
ตวัละครนางสุพรรณมจัฉา  เป็นตวัละครทีสืบทอดมาจากวรรณคดีเรือง 

รามเกยีรติ สาํหรับเนือเรืองเดิม  ไดก้ล่าวไวว้า่  นางเป็นลูกของทศกณัฐ์กบันางปลา    จึงมีกายท่อน
บนเป็นมนุษย ์ ท่อนล่างเป็นปลา  ดว้ยรูปร่างเช่นนีทาํให้นางตอ้งอาศยัอยูใ่นทะเล   บทบาทสําคญั
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ของนางสุพรรณมจัฉาในเรืองเดิม  ปรากฏบทบาทตอนทีทศกณัฐ์ขอให้นางและเหล่าบริวารปลา
ช่วยทาํลายการจองถนนทีฝ่ายพระรามกาํลงัถมขา้มกรุงลงกา  นางพาบริวารมาขนกอ้นหินไปทิงที
อืน  หนุมานจบัตวัได ้  ไดน้างเป็นภรรยา  แลว้ใหน้างพาบริวารขนกอ้นหินมาไวต้ามเดิม  ต่อมานาง
ก็ตงัครรภ์ แต่ดว้ยความกลวัทศกณัฐ์จะตาํหนิ   จึงสํารอกลูกไวที้ชายหาด  ให้ชือว่ามจัฉานุ   และ
บอกเล่าชาติกาํเนิดให้ลูกฟัง  ฝากลูกไวก้บัเทวดานางฟ้าให้ช่วยปกปักษคุ์ม้ครอง  จากนนัก็กลบัไป
อยูท่ะเลลึกเช่นเดิม  แลว้เนือเรืองก็ดาํเนินต่อไป โดยไม่ไดก้ล่าวถึงนางอีกเลย 

สาํหรับวรรณกรรมเรืองมัจฉานุผจญภัย ไดก้าํหนดใหน้างสุพรรณมจัฉามี 
บทบาทเป็นมารดาของมจัฉานุเช่นเดียวกบัเนือเรืองเดิม  และไดก้ล่าวถึงลกัษณะของนางไวว้า่ 
 
  …วงัวนนาํขนาดยกัษค์่อยๆ คลายตวั  ปรากฏร่างนางเงือกเกลด็สีทองรูปร่างงดงาม 
 นางหนึง รูปหนา้ไดส่้วน  คางมน  สวมชฎาทอง  คิวดาํขลบัลายนาํ  ดวงตายาวรี  ริมฝีปาก 
 บางสีแดง    ผิวกายของนางขาวผอ่ง    มีรัศมีทองสวา่งส่องไปทวัทอ้งนาํรายรอบเพียงแค่ 
 พระนางอยูต่รงนนั  ทุ  กอยา่งรอบขา้งก็ตกอยูใ่นความเงียบสงดั…แมแ้ต่มจัฉานุก็มองแม่ 
 ดว้ยหวัใจดวงนอ้ยทีเตน้รัวราวกลองตี… 
      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 133) 
 
   ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  กาํหนดให้นางสุพรรณมจัฉาปรากฏบทบาทเด่น
ในตอนทา้ยเรือง  คือยอมออกมาพบมจัฉานุ และอบรมมจัฉานุใหเ้ป็นเด็กดี  แลว้ก็จากไป ไม่ไดต้าม
มจัฉานุกลบัไปทีเมืองบาดาล   ซึงมีส่วนทีผูเ้ขียนไดตี้ความตวัละครนีใหม่  เช่น ระบุวา่เหตุทีนางไม่
กลบัไปเมืองบาดาลวา่เป็นเพราะชาํใจทีหนุมานไม่กลบัมารับหลงัจากทีเสร็จศึกนานแลว้  และส่วน
ทีสร้างใหม่ก็คือกาํหนดให้นางไปอาศยัอยู่ในป่าหิมพานต์  เมือมจัฉานุตามมาถึงป่าหิมพานต์ นาง
ปรารถนาให้มจัฉานุเป็นเด็กดี   จึงยอมออกมาพบเพือตกัเตือนลูก  รวมไปถึงเหตุผลทีนางไม่ยอม
กลบัไปเมืองบาดาลกบัมจัฉานุ  ก็ดว้ยเหตุผลทีวา่ขอใหห้นุมานมารับก่อน   

การตีความพฤติกรรม  ความคิด  เหตุผลทีนางสุพรรณมจัฉากล่าวอา้งใน 
เรืองนี   มิไดป้รากฏตามตน้ฉบบัเดิมทงัหมด  แต่เป็นสิงทีผูเ้ขียนสร้างขึนเพือให้เรืองดาํเนินต่อไป   
รวมถึงความสัมพนัธ์ของนางสุพรรณมจัฉาและมจัฉานุดว้ย  ทีผูเ้ขียนไดเ้พิมเติมรายละเอียดบทบาท
ต่อจากเรืองเดิม  เพือให้ผูอ่้านเห็นบทบาทของแม่ทีรักลูกมาก  และอยากเห็นลูกเป็นเด็กดี  จึงไดที้
กล่าวตกัเตือนมจัฉานุทีประพฤติตนไม่เหมาะสม  เพือใหเ้ขาสาํนึกผดิ   ดงัความทีวา่ 
  
  “..แม่เสียใจทีเจา้ไม่ไดคิ้ดถึงแม่จริง”  นาํเสียงกงัวานแฝงแววอบอุ่นสนัเบาๆ 
  “ทาํไมแม่พดูอยา่งนนั  ลูกอุตส่าห์เดินทางมาหา” 
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  “หากเจา้คิดถึงแม่  ก็น่าจะจาํไดว้า่แม่อยากใหเ้ป็นเด็กดี  แต่ตลอดเวลาก่อนมาหาแม่ 
 เจา้ทาํตวัเกเรนกั…ทงัทีแม่หวงัใหเ้จา้เป็นเด็กดี  แต่เจา้ไม่เคยทาํ  ดงันนัเจา้ไม่เคยคิดถึงแม่จริง 
 …มจัฉานุ 
      … 
  มจัฉานุตวัชา…ไม่วา่ใครจะประชดหรือต่อวา่  เขาไม่เคยใส่ใจฟัง  ไม่สนหรอกวา่ 
 ใครจะเสียใจหรือผิดหวงั  แต่นาํตาของแม่ทาํใหเ้ขาสะทา้น…เพราะมนักาํลงัตอกยาํวา่ลูกนี 
 บาปนกัทีทาํใหแ้ม่เสียนาํตา… 
  “แม่!  ลูกขอโทษ!”   เจา้ลูกลิงโผเขา้กอดแม่อีก “ต่อไปนี  ลูกจะไม่ทาํตวัอยา่งเดิม 
 อีกแลว้!” 
  “แม่ชงัเจา้นกั  มจัฉานุ…” 
  ! 
  มจัฉานุสะดุง้วาบเมือไดย้นิคาํนนั  วาจานนัราวคาํสงัประหาร  แต่ก่อนทีเขาจะทนัได ้
 ผละออกมาเพือมองหนา้แม่ใหช้ดัๆ และเอ่ยถามอะไร  สองแขนของแม่ก็ค่อยๆ โอบเขาอยา่ง 
 อ่อนโยน  นางกอดร่างนอ้ยของเขาแนบอก… 
  “แม่ไม่เคยคิดวา่เจา้จะเป็นเด็กแบบนี  เจา้เองก็รู้อยูแ่ก่ใจวา่ใครรักใครหวงัดี  แต่ไม่เคย 
 สนใจคาํสอนสงัของคนเหล่านนั  ทงัยงัไม่ใส่ใจวา่แม่หวงัใหเ้จา้เป็นอยา่งไร  แม่อยากตี…อยาก 
 เฆียนใหส้มกบัทีโกรธ  แม่ชงัเจา้เหลือเกิน  ไดย้นิไหม…มจัฉานุ” 
  สุพรรณมจัฉาคลายออ้มกอด ลูบหนา้ลูบตาลูก…นาํตาไหลอาบหนา้ บดันนัเอง…วาจา 

และท่าทีทีขดักนัของแม่ก่อใหเ้กิดสิงหนึงซึบซาบเขา้สู่หวัใจของมจัฉานุ   มนัท่วมทน้จนเขาเอง 
ตอ้งสะอึกสะอืนตวัโยนดว้ยความเสียใจ 

ไม่วา่เขาจะทาํผิดแค่ไหน    แม่ก็ไม่เคยเกลียดเขาจริง… 
      (มจัฉานุผจญภยั,2547: 134-136) 
 
   ภายหลงัมจัฉานุก็ยอมปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี  เพือให้นางสุพรรณมจัฉาได้
ภูมิใจ  จะเห็นได้ว่าการนาํตวัละครนางสุพรรณมจัฉามาสร้างใหม่ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี 
ผูเ้ขียนมีการเพิมบทบาทความสัมพนัธ์ของแม่และลูก  และสร้างเรืองให้ใกลต้วัผูอ่้านมากขึน   ดว้ย
การชีประเด็นใหเ้ห็นบทบาทของผูเ้ป็นแม่ วา่เป็นบุคคลสําคญั ทีมีผลต่อพฤติกรรมของลูกในวยัหวั
เลียวหวัต่อมาก   
 

1.2.1.2.1.2.1.3 พระนารทฤๅษี  
พระนารทฤๅษี  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย   ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครพระนารท 

ฤๅษีมาสร้างบทบาทในบริบทใหม่  ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 20  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระนารทฤๅษี ในเรืองมจัฉานุผจญภยั กบัตวัละคร 
      พระนารทฤๅษีในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 

ลกัษณะ พระนารทฤๅษี 
ในเรืองมจัฉานุผจญภัย 

พระนารทฤๅษี  ในวรรณกรรมและเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด 1.  ─ 1. เป็นเทพฤษี  โอรสของพระพรหมธาดา  
 

รูปลกัษณ์ 2.  ตรงกนั 
3.  ตรงกนั 
4.  ตรงกนั 
5. ห่มหนงัเสือ 

2. พระฤๅษีชรา 
3. มือถือไมเ้ทา้ 
4. มีฤทธิอาํนาจมาก   
5.   ─ 

บทบาท 6.     ─  
 
 
 
 
7. พระนารทฤๅษีเป็นผูก้าํราบมจัฉานุ  
ทีมีนิสยัเกเร ทงัยงัมีฤทธิมากไดส้าํเร็จ 
 

6. พระนารทฤๅษีมีบทบาทสาํคญัในเรือง
รามเกียรติ   ตอนทีหนุมานลองฤทธิกบัพระนารท
ฤๅษี  และตอนหนุมานเผากรุงลงกา   พระนารท
ฤๅษีเป็นผูแ้นะวธีิดบัไฟให ้

ทีมา  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก, บทละครเรืองรามเกียรต ิ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 
2549), 113-119, 165   ; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว,  เทพเจ้าและสิงน่ารู้ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 
2547), 145 ;  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย( กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 407. 
  
   ตามคติของพราหมณ์  พระนารท  เป็นเทพฤๅษี  โอรสพระพรหมธาดา  
เป็นเทวทูต และชาํนาญในการดุริยางค ์  เป็นผูริ้เริมคิดทาํพิณขึน  เป็นผูร้อบรู้ในกาลทงั 3 กล่าวคือ 
อดีต ปัจจุบนั  และอนาคต  (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 2547: 145)   

ในวรรณกรรมไทยบทบาทของพระนารทฤๅษีน่าจะเป็นทีรู้จกัมาจากเรือง 
รามเกียรติ  ซึงตามตน้ฉบบัรามเกียรติ  พระนารทฤๅษี  ปรากฏบทบาทสําคญัตอนทีหนุมานลอง
ฤทธิกบัพระนารทฤๅษี  เมือคราวทีหนุมานอาสาพระรามไปช่วยนางสีดาทีกรุงลงกา   ระหวา่งทาง
หนุมานได้พบกบัพระนารทฤๅษี  จึงแกล้งลองฤทธิ   แต่ถูกพระนารทฤๅษีสังสอน  และปรากฏ
บทบาทสําคญัอีกตอนหนึง  หลงัจากทีหนุมานออกอุบายเผากรุงลงกา   แต่ไม่อาจดบัไฟทีหางได ้  
พระนารทฤๅษีก็เป็นผูแ้นะวิธีดบัไฟให้แก่หนุมาน  ลกัษณะของพระนารทฤๅษีตามวรรณคดีเรือง
รามเกียรติ  จึงเป็นผูที้มีวิชาความรู้  มีฤทธิเดชมาก  แมแ้ต่หนุมานยงัศิโรราบให้  และยงักล่าวถึงใน
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เชิงยกยอ่งวา่ “พระนารทผูป้รีชาหาญ” (บทละครเรืองรามเกียรติ เล่ม2, 2549: 165)  “…องคพ์ระนกั
สิทธ์  ตบะกิจวทิยากลา้หาญ  วอ่งไวในทีจาํเริญฌาน” (บทละครเรืองรามเกียรติ เล่ม2, 2549: 166)   

ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครพระนารทฤๅษีมาสร้างใหม่   
กาํหนดให้พระนารทฤๅษี เป็น “…ตาแก่ห่มหนงัเสือท่าทางแข็งแรงคนหนึง” (มจัฉานุผจญภยั, 
2547: 61) เป็นผูที้มีวิชาความรู้มาก  และยงัเป็นอาจารยข์องวานรปักษ์  ซึงเป็นนายทวารเฝ้าทางเขา้
ป่าหิมพานต ์   พระนารทฤๅษีมีบทบาทสําคญัตอนทีมจัฉานุเดินทางมาถึงปากทางเขา้ป่าหิมพานต ์  
แลว้ไดพ้บกบัวานรปักษ์  ลูกศิษยข์องพระนารทฤๅษี  วานรปักษใ์ช้ญาณเพ่งพินิจดูก็รู้ว่าตลอดการ
เดินทางมจัฉานุเป็นเด็กกา้วร้าว   เอาแต่ใจ  และไร้ความเมตตากบัผูอื้น  จึงไม่ยอมให้มจัฉานุเขา้ไป
ในป่าหิมพานต ์ เพราะเกรงวา่จะก่อความเดือดร้อนอีก  มจัฉานุโมโหทีถูกขดัขวางจึงต่อสู้กบัวานร
ปักษอ์ยา่งไม่ลดละ    พระนารทฤๅษีเมือเห็นท่าไม่ดี   จึงออกมาปรามมจัฉานุ  มจัฉานุไม่อาจสู้ฤทธิ
ของพระนารทฤๅษีได ้      จึงจาํตอ้งทาํตามขอ้ตกลงของพระนารทฤๅษี     ดว้ยการไปทดสอบกบั
พระฤๅษีขนัติ   ซึงก็คือพระไวยวกิทีปลอมตวัมา ดงัความตอนหนึงทีวา่ 
 

“ถา้เจา้แน่ใจวา่พอ่กบัแม่ภูมิใจเจา้นกั จงพิสูจน์มาใหข้า้เห็น!  ขา้ถึงจะเชือ!” 
  เจา้ลิงนอ้ยอาละวาดจนเหนือยหอบ   ฟังความฤๅษีวา่ก็หยดุนิง   พระนารทฤๅษีจึง 

กล่าวต่อดว้ยรู้วา่เด็กนอ้ยกาํลงัเงียหูฟัง 
… 

  คิดไดแ้ลว้  มจัฉานุจึงกระแทกตวัลงนงัขดัสมาธิกอดอก หนา้หงิก  พระนารทฤๅษี 
ลอบยมิใตห้นวดแลว้ยกไมเ้ทา้ขึนฟ้า 

  “ถา้ขา้จะทดสอบเองเจา้คงไม่เตม็ใจ  ดงันนัขา้จะส่งเจา้ไปหาผูที้ใจเยน็พอจะทนอยู ่
กบัเจา้ได ้ การทดสอบไม่ไดมี้อะไรลาํบากกาย    หากแต่จะสอนเจา้ใหไ้ดคิ้ดไปเรือยๆ วา่ที 
ควรทาํนนัเป็นเช่นไร เจา้จะรู้ดว้ยปัญญาตวัเอง  มจัฉานุ” 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 66-67) 
 

ตวัละครพระนารทฤๅษี  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  จึงเป็นการอธิบายบุคลิก 
ลกัษณะตามตน้ฉบบัเดิม คือเป็นผูท้รงศีล  มีคุณธรรม  และมีฤทธิมาก   แต่บทบาทในฐานะของผูมี้
ฤทธิทีตอ้งการกาํราบมจัฉานุใหส้าํนึกผดินนั   เป็นบทบาททีผูเ้ขียนสร้างขึนมาใหม่  เพือให้ตวัละคร
ดงักล่าว  เป็นตวัแทนของผูใ้หญ่ ทีเมือเห็นเด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมก็ไม่อาจนิงเฉยได ้ อีกทงั
“…มจัฉานุไม่มีนายอย่างหนุมาน   ทงัยงัอ่อนวยักว่าตงัมาก  ตวัมีฤทธีปานนัน  หากถูกชักจูงไป
ในทางร้ายคงเป็นภยัมหนัตแ์น่นอน…” (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 100)  ดงันนัดว้ยความทีปรารถนาดี



175 
 

ต่อมจัฉานุ  พระนารทฤๅษีจึงได้สังสอนมจัฉานุให้รู้จกัผิดชอบชัวดี   ดังจะพิจารณาได้จากบท
สนทนาทีวา่ 
 
  “ท่านรู้จกัขา้รึ  ฤๅษี” 
  “พดูจาไม่มีสมัมาคารวะ เป็นเด็กไม่ดี  ตอ้งโดนเขกหวัทีหนึง” จบคาํก็ตวดัไมเ้ทา้เบาๆ 
 ในอากาศ  มจัฉานุรู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอยา่งตกใส่กลางกระหม่อมอยา่งแรง 
     … 
  เจา้ลิงนอ้ยเจ็บแปลกแทบนาํตาเลด็… “ทาํอะไรขา้หา  ตาแก่!” 
  “ทาํโทษน่ะสิ  เจา้นีไม่มีใครสงัสอนหรือไง  วา่กล่าวกบัผูใ้หญ่ตอ้งอ่อนนอ้ม 
 ถ่อมตนเพียงไหน  หา” 
  “บงัอาจเกินไปแลว้นะ   เจา้เป็นใครบงัอาจมาสอนขา้!” มจัฉานุกระโดดแผลว็เขา้หา 
 แลว้เงือดาบ 
  พระนารทฤๅษีจึงเสกจระเขง้บัหางจนลิงนอ้ยชะงกั พอบุตรชายหนุมานหนัไปเห็นเป็น 
 จระเขก็้ร้องจ๊าก… 
  “ซนจนเกินงาม กา้วร้าวจนเกินควร  ป่าหิมพานตไ์ม่ตอ้นรับเด็กอยา่งเจา้หรอก มจัฉานุ” 
      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 62-63) 

 
พระนารทฤๅษีจึงไดส่้งมจัฉานุไปอบรมนิสัยกบัพระฤๅษีขนัติ   หรือก็คือ 

พระไวยวิกทีปลอมตวัมา   เพราะเป็นผูที้รู้จกันิสัยของมจัฉานุดีทีสุด   ต่อมามจัฉานุไดรั้บอนัตราย
จนเกือบเสียที   พระนารทฤๅษีก็มาช่วยเหลือไวไ้ด้ทนั   เห็นได้ว่าบทบาทของพระนารทฤๅษีใน
วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  แมใ้นตอนตน้เรืองจะมีเรืองบาดหมางกบัมจัฉานุก็ตาม  แต่พระนารท
ฤๅษีก็รู้จกัให้อภยั  ไม่ถือโทษโกรธเคืองมจัฉานุทีแสดงความก้าวร้าวกบัตน  ทงัยงัตกัเตือนด้วย
ความหวงัดี   ภายหลงัเมือมจัฉานุไดพ้บกบัแม่สุพรรณมจัฉาและสํานึกผิดได ้ พระนารทฤๅษีก็เป็น
คนหนึงทีรู้สึกปลาบปลืมยนิดี ทีเห็นมจัฉานุคิดได ้   
 
  …พระฤๅษีทงัสองตนและกมุารทอง ซึงยนืมองอยูบ่นระเบียงอาศรมยมิบางๆ อยา่งชืน 

ใจต่อจากนีมจัฉานุคงเขา้ใจแลว้วา่  ผูที้ยอมเหนือย  คอยบ่น และเพียรสอนใหท้าํตวัดีจนบางครัง 
น่ารําคาญนนัคือผูที้รักเขาจริง 
 …อีกหน่อยเมือมจัฉานุกลบัมา  พระนารทฤๅษีและฤๅษีขนัติมนัใจวา่  ห่อกระดาษนนั 
จะแน่นหนากวา่คราวก่อนแน่นอน 
     (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 139) 
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เป็นทีน่าสังเกตวา่ การนาํตวัละครพระนารทฤๅษีมาเพิมบทบาทใหม่  
ผูเ้ขียนมีการอ้างถึงความสัมพนัธ์ของพระนารทฤๅษี  หนุมาน และนางสุพรรณมจัฉาไวด้้วยว่า 
“ขา้…พระนารทฤๅษีทีหนุมานและสุพรรณมจัฉาเคยกราบไหว้”   (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 66)  
เพือให้ผูอ่้านสามารถเชือมโยงได้ว่า  ตวัละครพระนารทฤๅษีในเรืองนี  เป็นตวัละครเดียวกบัที
ปรากฏบทบาทในวรรณคดีเรืองรามเกียรติมาก่อน   แต่ผูเ้ขียนได้นํามาสร้างบทบาทใหม่ให้มี
ความสัมพนัธ์กับตวัละครมจัฉานุ  ในฐานะของผูใ้หญ่ทีสังสอนเด็กเกเรอย่างมจัฉานุได้สําเร็จ  
ดงันนัการนาํตวัละครเดิม  ทีมีคุณธรรมสูง  มีฤทธิมาก  เช่นพระนารทฤๅษีมานาํเสนอใหม่  ทาํให้
เห็นว่าผูเ้ขียนต้องการให้ตวัละครดังกล่าวเป็นตวัแทนของผูใ้หญ่ทีมีวุฒิภาวะ   มีความเก่งกล้า
สามารถมากพอ  จึงสามารถกาํราบเด็กทีฤทธิมากและถือตนเช่นมจัฉานุไดส้าํเร็จ 

 
1.2.1.2.1.2.1.4  ครุฑสดาย ุ

   ครุฑสดาย ุในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน มีการนาํตวัละคร
ครุฑสดายมุาสร้างบทบาทในบริบทใหม่  ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 21  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครครุฑสดาย ุ  ในเรืองดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น   

      กบัตวัละครครุฑสดายใุนวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
ลกัษณะ ครุฑสดายุ  ในเรืองดนิแดนมหัศจรรย์ 

ในสวนหลงับ้าน 
ครุฑสดายุ   ในวรรณกรรมและเอกสาร

ข้อมูลต่างๆ  
กาํเนิด 1.  ─ 1. เป็นบุตรของพญาครุฑเวนไตยกบันาง 

วนิายกา  และเป็นนอ้งของพญาสัมพาที  
รูปลกัษณ์ 

 
2.  ─ 
3. ตรงกนั 
4. ตรงกนั 

2. กายสีเขียว   
3. ร่างกายกาํยาํใหญ่โต  
4. มีพละกาํลงัมหาศาล 

บทบาท 5.  ─ 
 
 
 
6.  เป็นตวัละครประกอบทีช่วยตวัเอกให้
รอดพน้จากอนัตราย 

5. มีบทบาทสาํคญัในเรืองรามเกียรติ  ตอน
ทศกัณฐ์ชิงนางสีดา  สดายุเป็นผูข้ ัดขวาง
ไม่ให้ทศกณัฐ์พานางสีดาไปกรุงลงกา   แต่
ทาํไม่สาํเร็จ  จนถูกทศกณัฐส์งัหาร 
 

ทีมา  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ:  
ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 590-592 ; รืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ, นามานุกรมรามเกียรติ  (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2554), 
159 ; สมบติั  พลายนอ้ย, หนังสืออมนุษย์นิยาย (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2555), 353 – 374. 
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ในวรรณกรรมไทย ตวัละครครุฑสดาย ุน่าจะเป็นทีรู้จกัมาจากวรรณคดี 
เรืองรามเกยีรต ิ ซึงตามตน้ฉบบัรามเกียรติ  กล่าวถึงพญาครุฑสดายวุา่ เป็นนอ้งของพญานกสัมพาที    
เป็นสหายของทา้วทศรถ บิดาของพระราม ซึงมีบทบาทสําคญัตอนทีนางสีดาถูกทศักณัฐ์ลกัพาไป  
สดายเุห็นเหตุการณ์เขา้พอดี  จึงเขา้รบเพือช่วยนางสีดา  และเกือบจะเอาชนะทศกณัฐ์ไดอ้ยูแ่ลว้  แต่
กลบัอวดตวัวา่ไม่เกรงกลวัใคร  นอกจากพระอิศวร  พระนารายณ์  และธาํมรงคพ์ระอิศวรทีนางสีดา
สวมอยู ่ ทศกณัฐ์จึงถอดธาํมรงคข์องนางสีดาขวา้งใส่ทนัที  ถูกปีกหางตกลงกบัพืนดิน   สดายุคาบ
แหวนไว ้ รอจนพระรามไปพบ  เมือบอกข่าวนางสีดา  ถวายแหวนแลว้จึงสินใจ (บทละครเรือง
รามเกียรติ เล่ม 1, 2549: 590-592) 

บทบาทของครุฑสดาย ุ ในเรืองรามเกยีรติถูกกล่าวถึงเพียงเท่านี  แต่ก็พอ 
ทาํให้เห็นลักษณะนิสัยของครุฑสดายุได้ว่าเป็นผูมี้คุณธรรม และจงรักภกัดีต่อเจา้นายมาก  ซึง
ลกัษณะนิสัยดงักล่าวนีได้สืบทอดมาในวรรณกรรมเยาวชนด้วย    ในวรรณกรรมเยาวชนเรือง
ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  มีการคงรูปลักษณ์ของครุฑสดายุตามเดิม คือเป็นพญานก
ร่างกายกาํยาํ  มีพละกาํลงัมหาศาล   และมีอุปนิสัยทีชอบช่วยเหลือคน  มีคุณธรรมเช่นเดียวกับ
ครุฑสดายใุนรามเกยีรติ แต่ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี ผูเ้ขียนสร้างบทบาทเพิมให้ครุฑสดายุ เป็น
คนรักของวาริณี  เงือกสาว  และยงัเป็นผูช่้วยตวัละครเอก ใหร้อดพน้จากการถูกพญานาคทาํร้ายดว้ย  
ดงัความทีวา่ 

 
  ครุฑร่างกาํยาํใชก้รงเลบ็แขง็แรงแกร่งตะปบดึงร่างของพญานาคใหล้อยขึนสูงไป 

บนอากาศ     ร่างยาวส่วนทีเหลือของพญานาคดินรนสะบดัใหพ้น้จากการจบัยดึ…เมือดึงเอา 
ร่างทงัหมดของพญานาคขึนสู่อากาศไดห้มดสิน ศึกบนฟ้าระหวา่งสองคู่อริแต่โบราณกาลจึง 
เริมตน้ขึน 

      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 136) 
 

ดงันนัตวัละครครุฑสดายใุนเรืองนี จึงเป็นการอธิบายลกัษณะนิสัยตาม 
ของเดิม คือเป็นเจา้แห่งเวหาทีมีพละกาํลงั และมีคุณธรรม เหมือนกบัลกัษณะนิสัยทีปรากฏในเรือง
รามเกียรติ   แต่ในส่วนของบทบาท  มีการเพิมรายละเอียดบทบาทให้ครุฑสดายุเป็นผูช่้วยตวัละคร
เอก ใหร้อดพน้จากอนัตราย ให้สามารถทาํภารกิจไดส้าํเร็จ  ครุฑสดาย ุในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี 
ปรากฏบทบาทเพียงตอนเดียว  แต่ก็เป็นตวัละครประกอบทีสําคญัทีช่วยให้เรืองดาํเนินต่อไปได้
อยา่งราบรืน 
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1.2.1.2.1.2.1.5 ครุฑผูเ้ฒ่า  สัปเหร่อครุฑ และพญาครุฑเฒ่า 
ครุฑผูเ้ฒ่า สัปเหร่อครุฑ ในเรืองครุฑน้อย  และพญาครุฑเฒ่า ในเรือง 

ตะลุยแดนหิมพานต์   ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครครุฑมาสร้างบทบาทในบริบทใหม่  ดงันี 
 
ตารางที 22  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครครุฑเฒ่า  สัปเหร่อครุฑ   และพญาครุฑเฒ่า กบัตวัละคร 

      ครุฑในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
ลกัษณะ ครุฑผู้เฒ่า 

     ในเรืองครุฑน้อย 
สัปเหร่อครุฑ 

ในเรืองครุฑน้อย 
พญาครุฑเฒ่าในเรือง
ตะลุยแดนหมิพานต์ 

ครุฑ  
ในวรรณกรรมและ
เอกสารข้อมูลต่างๆ  

   กาํเนิด 1.     ─  
 

1.     ─ 1.     ─ 1.  กาํเนิดจากครรภ์
ของนางวินตา  มเหสี
ของกศัยปมุนีเทพ 

รูปลกัษณ์ 2. ตรงกนั 
 
 
 
 
 
3.  ─ 
 
 
4.  ─ 
≠5. ปีกสีดาํ 
 
 
 
≠6. ลาํตวัเป็นสีขาว 
 
7.     ─ 

2.  ตรงกนั 
 
 
 
 
 
3.      ─ 
 
 
4.      ─ 
5. ตรงกนั   แต่ปีก 
สีแดงขมุกขมวั   และ
ขาดวนิ 
 
6.     ─ 
 
7.     ─ 

2.  ตรงกนั 
 
 
 
 
 
3.  ตรงกนั 
 
 
4.      ─ 
5.      ─ 
 
 
 
6.     ─ 
 
7. ตรงกนั 
 

2.  มีรูปกายครึงมนุษย์
ครึงนก  คือ  มีศีรษะ 
จะงอยปาก และปีก
เหมือนนก  แต่ร่างกาย
แขนขาเหมือนมนุษย ์
 
3.  ร่างกายใหญ่โต
มหึมา 
 
4.  หนา้ขาว 
5.   ปีกสีแดง 
 
 
 
6.  ลาํตวัเป็นสีทอง 
 
7. มีพละกาํลงัมาก 

  บทบาท 8.    ─ 
 
 

8.    ─ 
 
 

8.     ─ 
 
 

8. เป็นพาหนะของ
พระนารายณ์ 
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ตารางที 22  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครครุฑเฒ่า  สัปเหร่อครุฑ และพญาครุฑเฒ่า  กบัตวัละคร 
       ครุฑในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ ครุฑผู้เฒ่า 
     ในเรืองครุฑน้อย 

สัปเหร่อครุฑ 
ในเรืองครุฑน้อย 

พญาครุฑเฒ่าในเรือง
ตะลุยแดนหมิพานต์ 

ครุฑ  
ในวรรณกรรมและ
เอกสารข้อมูลต่างๆ  

บทบาท 9. เป็นตวัละคร
ประกอบ ทีมีนิสยั 
ต่างกบัครุฑทวัไป  
เพราะชอบตกปลา  
เป็นผูที้ทาํใหต้วัละคร
เอกไดพ้บกบัความสุข 
 

9. เป็นตวัละคร
ประกอบ ทีช่วยเหลือ
ตวัละครเอกในยามที
เดือดร้อน 

9.  เป็นตวัละคร
ประกอบ  ทีรอบรู้  
หยงัรู้ฟ้าดิน   เป็นผูที้
ช่วยใหภ้ารกิจของ 
ตวัละครเอกดาํเนิน
ต่อไปได ้

9.  ─ 

ทีมา   พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, เทพเจ้าและสิงน่ารู้  (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547), 54-58 ; 
 พระยาสัจจาภิรมย,์  เทวกําเนิด  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 257-259 ;  ยมโดย  เพง็พงศา,  “ครุฑและนาคใน
วรรณคดีสันสกฤตและบาลี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2521), 45- 55 ; ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) , 122-124 ; สมบติั  พลายนอ้ย,  อมนุษย์นิยาย (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2555), 353-374. 
 
    จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นว่ามีการนาํตวัละครครุฑมาเป็นตวัละคร
ประกอบของเรือง โดยปรับเปลียนรูปลกัษณ์และสร้างบทบาทใหม่ให้สัมพนัธ์กบับริบทของเรือง 
ในเรืองครุฑน้อย  ซึงเป็นเรืองราวเกียวกบัครุฑ  ผูเ้ขียนกาํหนดให้สัปเหร่อครุฑ และครุฑผูเ้ฒ่า เป็น
ตวัละครประกอบสาํคญัทีช่วยตวัละครเอก  กล่าวคือ  สัปเหร่อครุฑ  ผูเ้ขียนกาํหนดให้ครุฑตวันีเป็น
สัปเหร่อครุฑประจาํหมู่บา้น   มีรูปร่างหนา้ตาอปัลกัษณ์   มี “หลงัทีงองุม้กบัขนสีแดงขมุกขมวัและ
ปีกทีขาดวินเป็นแห่งๆ ประกอบกบัใบหน้าทีเกลือนไปด้วยริวรอยเหียวย่นและแผลเป็น  ทาํให้
ใบหนา้ของแกดูคลา้ยกบัท่อนไมที้ถูกปลวกกดักินจนเป็นรูพรุนไป” (ครุฑนอ้ย, 2548: 40)    

ครุฑนอ้ยทีเกิดมาผดิแปลกกวา่ครุฑตวัอืนถูกขบัไล่ใหม้าอยูที่ทา้ยหมู่บา้น  
จึงไดพ้บกบัสัปเหร่อครุฑ  ซึงเป็นตวัละครประกอบทีสําคญัของเรือง เพราะเป็นผูที้ทาํให้ครุฑนอ้ย
คิดไดว้า่ครุฑไม่จาํเป็นตอ้งบินเท่านนั แต่ครุฑมีอิสระมากกวา่นนั ผูเ้ขียนกาํหนดให้ตวัละครตวันีมี
ลกัษณะภายนอกทีดูน่ากลวั  ชอบปลีกตวั  ไม่ชอบสุงสิงกบัใคร  แต่ความจริงเป็นครุฑทีใจดีและ
เป็นผูเ้จนโลก  ผูเ้ขียนจึงมกัจะใช้ตวัละครตวันีเป็นสือกลางในการมองโลก  มองชีวิต ผ่านคาํพูด
ของสัปเหร่อครุฑ ทีมกัมีคาํคมแง่คิดทีกระตุน้ความคิดของครุฑนอ้ยไดเ้สมอ 
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ผูเ้ขียนยงัไดส้ร้างตวัละครครุฑอีกตวัหนึง คือครุฑผูเ้ฒ่า ซึงเป็นตวัละคร 
ประกอบทีครุฑน้อยพบขณะทีเดินทางผจญภยัในป่าลึก  ครุฑตนนี เป็นครุฑทีผิดแปลกกว่าครุฑ
ทวัไป คือมีปีกสีดาํ  และชอบตกปลา แทนทีจะบินโฉบจบัปลาอยา่งครุฑทวัไป  ดว้ยความผิดแปลก
จึงทาํใหเ้ขาถูกขบัไล่ออกจากสังคมของชาวครุฑเช่นเดียวกบัครุฑนอ้ย   

จะเห็นวา่ตวัละครสัปเหร่อครุฑ  และครุฑผูเ้ฒ่า  เป็นตวัละครทีมีบทบาท 
สาํคญั  เพราะเป็นผูป้ลุกความคิด ความกลา้ ในตวัของครุฑนอ้ย  ให้ไดรู้้จกัตวัเอง   เป็นตวัแทนของ
คนทีมีความคิดแปลกแยกกับผูอื้น  โดยเฉพาะเรืองการบิน  สัปเหร่อครุฑเป็นตวัแทนของคนที
ตอ้งการกระตุน้ใหผู้อื้นรู้จกัเห็นคุณค่าของตวัเอง และภูมิใจในความสามารถของตวัเองมากกวา่ทีจะ
ทาํตามสิงทีสังคมกาํหนดให ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากเหตุการณ์ตอนทีสัปเหร่อครุฑพาครุฑนอ้ยเดินขึนไป
บนยอดผา  ซึงเป็นยอดผาทีครุฑทงัหลายตอ้งการพิชิต เพือตอ้งการสือให้เห็นวา่ครุฑไม่จาํเป็นตอ้ง
บินเท่านนั แต่การเรียนรู้โลกกวา้งยงัมีอีกหลายวธีิ  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทสนทนาทีวา่ 
 
  “ผมอยากเห็นโลกอีกแบบ  ไม่ใช่แบบทีผมเห็นอยูนี่ วธีิเดียวทีจะไดเ้ห็นก็คือ ตอ้งบิน 
 ไดเ้ท่านนั” 
  สปัเหร่อครุฑฟังจบ ก็ถอนหายใจดว้ยความเบือหน่าย ก่อนจะควา้มือครุฑนอ้ยใหต้าม 
 แกไป 
      (ครุฑนอ้ย, 2548: 53-54) 
 
  “ขา้งล่างนี…นี…คือ…” 
  “ใช่   ขา้งล่างก็คือผาครุฑบิน  ทีเจา้ยนือยูนี่ก็คือทีทีพวกสามตวัอยากขึนมากนัไงล่ะ” 
  สปัเหร่อครุฑตอบ 
  “ทีนีเจา้ก็รู้แลว้สินะ    ไอค้วามรู้สึกทีเจา้อยากไดจ้ากการบินวา่เป็นอยา่งไร       ครุฑ 

พวกนนั ยงัไม่เคยบินสูงเท่านีมาก่อนดว้ยซาํ     เจา้อยากเห็นโลกเบืองล่างวา่เป็นอยา่งไรก็มอง 
ซะใหเ้ตม็ตา เห็นไหมล่ะวา่เจา้ไม่จาํเป็นตอ้งบินไดเ้ลย      การจะเห็นโลกกวา้งไม่ไดมี้เพียงวธีิ 
เดียวเท่านนั” 
     (ครุฑนอ้ย, 2548: 56) 

 
ส่วนตวัละครพญาครุฑผูเ้ฒ่า  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ผูเ้ขียนอธิบาย 

รูปลกัษณ์ตามขนบเดิมว่า  “พญาครุฑเฒ่า  เป็นครุฑทีมีขนาดใหญ่กว่าบรรดาครุฑทงัหลาย  มีปีก
และขนสีแดงสลบัทองตดักบัลาํแขนสีนาํตาลไหมที้มีขนเส้นเล็กๆ ขึนบา้งประปราย…” (ตะลุยแดน 
หิมพานต,์ 2546: 38)  แต่มีลกัษณะทีผิดแปลกไปบา้งคือมีจะงอยปากทีบิดเบียว  และไม่จบันาคกิน
เป็นอาหาร  ซึงผูเ้ขียนไดอ้ธิบายเหตุผลทีพญาครุฑไม่จบันาคกินเป็นอาหารไวอ้ยา่งน่าขบขนัวา่  
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จะงอยปากของพญาครุฑตวันี     เป็นสีเหลืองอมนาํตาลและบิดเบียวไปทางขวาเลก็นอ้ย 
เนืองจากครังหนึง ตงัแต่สมยัทียงัเป็นเพียงครุฑหนุ่ม  เขาพยายามจะจบันาคาตวัหนึงกินเป็นอาหาร  
ระหวา่งทีโฉบลงไปคาบนาคาตวันนันนัเอง   พญาครุฑกะตาํแหน่งของนาคาตวันนัผดิ ผลทีไดคื้อ 
เขากลบัพาตวัเองพุง่เขา้ชนโขดหินใหญ่ใตน้าํจนเกือบเอาชีวติไม่รอด 

  นบัแต่นนัมาพญาครุฑตวันี  จึงไม่เคยยา่งกรายไปยงัทะเล  เพือจบันาคากินอีกเลย 
      (ตะลุยแดนหิมพานต ์, 2546: 38) 
 

แมผู้เ้ขียนจะแนะนาํตวัละครครุฑตวันี ดว้ยเรืองราวทีชวนตลกขบขนั แต่ 
เขากลบัมีคุณสมบติัพิเศษทีเหนือกวา่ครุฑทวัไป  คือเป็นผูห้ยงัรู้ฟ้าดิน  ทีช่วยไขความกระจ่างในสิง
ทีตวัละครเอกตอ้งการรู้ได ้ ตวัละครตวันีจึงเป็นตวัละครประกอบทีสาํคญัทีช่วยใหต้วัละครเอกทาํ
ภารกิจไดส้าํเร็จ  และทาํใหเ้รืองดาํเนินไปอยา่งเขม้ขน้ 
   

1.2.1.2.1.2.1.6  กินรีเนยาและกินรีนอ้ย 
   กินรีเนยา ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  และกินรีนอ้ย ในเรืองครุฑน้อย  
วรรณกรรมทงั 2  เรืองนี   มีการนาํตวัละครกินรีมาสร้างบทบาทใหม่  ดงันี 
 
ตารางที 23  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครกินรีเนยา ในเรืองหิมพานตนิ์รมิต และกินรีนอ้ย ในเรือง 

      ครุฑนอ้ย กบัตวัละครกินรีในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
ลกัษณะ กนิรีเนยา   

ในเรืองหิมพานต์นิรมติ 
กนิรีน้อย 

ในเรืองครุฑน้อย 
กนิรี ในวรรณกรรมและ
เอกสารข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด ≠1.  เกิดจากมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง 1. ตรงกนั 1. กินรีเป็นอมนุษยใ์นนิยาย   
มี  7  ประเภท   
ไดแ้ก่  เทวกินรา   จนัทกินนรา  
ทุมกินรา     ทณัฑมาณกินนรา   
โกนต กินรา     สกุณกินรา  
และกณัณปาวรุณกินนรา 
 

รูปลกัษณ์ 
 

 
 
  2.1  ตรงกนั 
 
 
 

 
 
  2.1     ─ 
 
 
   

2. กินรีในวรรณกรรมไทยมี 2 
ลกัษณะ  
     2.1 มีรูปร่างครึงคนครึงนก 
ท่อนบนเป็นคน  ท่อนล่างเป็น
นก   
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ตารางที 23  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครกินรีเนยา ในเรืองหิมพานตนิ์รมิต และกินรีนอ้ย ในเรือง 
      ครุฑนอ้ย กบัตวัละครกินรีในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ กนิรีเนยา   
ในเรืองหิมพานต์นิรมติ 

กนิรีน้อย 
ในเรืองครุฑน้อย 

กนิรี ในวรรณกรรมและ
เอกสารข้อมูลต่างๆ  

รูปลกัษณ์   2.2    ─      
 
3.  ตรงกนั 
4.  เฉลียวฉลาด  มีสติปัญญา
เทียบเท่ามนุษย ์ และมีความรู้
ดา้นวทิยาการสมยัใหม่ 

  2.2   ตรงกนั 
 
3.  ตรงกนั 
4.  ─ 

    2.2 มีรูปร่างเหมือนคน  เมือ
จะไปทีใดก็ใส่ปีกใส่หางบินไป 
3.  มีรูปโฉมงดงาม 
4.  ─ 

บทบาท 5.    ─ 
 
 

6.  เป็นราชินี  ผูป้กครอง
อาณาจกัรกินนรใต ้  
7.  เป็นผูช่้วยเหลือตวัละคร
เอก  

5.     ─ 
 
 
6.      ─ 
 
7. เป็นผูช่้วยเหลือตวัละคร
เอก 

5.  มกัมีบทบาทเป็นภรรยาของ
ตวัเอกชาย 
 
6.   ─ 
 
7.  ─ 

ทีมา  พรชีวนิทร์  มลีพนัธ์ุ,  กนิรี  สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม (กรุงเทพ : ศยาม, 2549), 166-170; r
พระยาอิศรานุภาพ (อน้). พระสุธนคําฉันท์ (กรุงเทพฯ: องค์การคา้ครุสภา, 2521) ; ราชบณัฑิตยสถาน,  
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 92-93 ; สมบติั  พลายนอ้ย, อมนุษย์
นิยาย (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2555), 269-295 ; สมพร ร่วมสุข, “บทบาทตวัละครอมนุษยใ์นบทละครในและละคร
นอก” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2521), 171-172.    
 
   กินรี เป็นอมนุษยใ์นเทพนิยาย  อาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหค้าํอธิบายวา่กินรีมี 2 ชนิด   ชนิดหนึงเป็นครึงคนครึงนก  ท่อนบน
เป็นคน ท่อนล่างเป็นนก  อีกชนิดหนึงมีรูปร่างเหมือนคน  เมือจะไปทีใดก็ใส่ปีกใส่หางบินไป  
   วรรณกรรมทีเกียวเนืองทางพุทธศาสนาและวรรณคดีไทยหลายๆเรือง  จะ
พบว่านิยมหยิบยกเอาเรืองราวทีเกียวกบัป่าหิมพานต์  รวมถึงสัตวหิ์มพานต์เขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ย
เสมอ  นอกจากนีบางเรืองยงัจบัเอาตวัละครบางตวัจากแดนหิมพานต์ไปเป็นตวัละครสําคญัตาม
ทอ้งเรืองอีกดว้ย  เช่น  ครุฑ  นาค  วิทยาธร  กินนร กินรี  เป็นตน้  โดยเฉพาะกินรีมกัจะไดรั้บการ
พรรณนา หรือบรรยายในฐานะของหญิงสาวรูปงาม  เลอโฉม มากกวา่จะกล่าวถึงในแง่มุมอยา่งอืน  
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(พรชีวินทร์  มลิพนัธ์ุ, 2549: 166)  วรรณคดีไทยทีกล่าวถึงเรืองกินรีโดยตรง มีไม่มากเท่าใดนกั  
ส่วนใหญ่พวกกินรีจะถูกกาํหนดบทบาทให้เป็นตวัประกอบในเรืองเสียเป็นส่วนใหญ่  ทีน่าสังเกต
อยา่งหนึงคือกว ีนิยมกล่าวถึงกินรีทีเป็นสตรีมากกวา่ กินนรทีเป็นบุรุษ 
   ในวรรณคดีไทยมีชือของกินนร กินรี ปรากฏอยู่เสมอ  ทีเป็นเรืองของ
กินรีโดยตรงก็มี  เช่น บทละครเรืองมโนห์รา    นางมโนห์รามีชาติกาํเนิดเป็นกินรี    นางไปเล่นนาํ
และถูกพรานบุญจบัไปถวายพระสุธน ไดเ้ป็นมเหสีคนโปรดจนเป็นทีริษยาจนตอ้งถูกบูชายญัใน
ทีสุด  แต่นางมโนห์ราหาอุบายขอปีกหางคืนและบินหนีรอดไปได ้ แต่สุดทา้ยพระสุธนตามหานาง
จนพบ   และพิสูจน์ความรักจนเป็นทีพอใจของฝ่ายนางมโนห์รา 
   วรรณกรรมเรืองหิมพานต์นิรมิต และเรืองครุฑน้อย  มีการนาํตวัละคร
กินรีมาเป็นตัวละครประกอบของเรือง  โดยผูเ้ขียนได้คงลักษณะเดิมไว้เช่นเดียวกับกินรีใน
วรรณกรรมทวัไป คือ กินรีเนยา  ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  มีลกัษณะครึงคนครึงนก  ส่วนกินรีนอ้ย  
ในเรืองครุฑน้อย   มีรูปร่างเหมือนมนุษยต์อ้งใส่ปีกใส่หางจึงจะบินได ้ เหมือนกบันางมโนห์รา ใน
เรืองพระสุธนมโนห์รา  ทีเมือจะบินไปทีใดก็ตอ้งใส่ปีกใส่หางก่อน 
   เมือกล่าวถึงกินรีในวรรณกรรมไทย กวีมกัชมโฉมนางกินรีว่ามีรูปโฉม
งดงาม   กินรีเนยา และกินรีนอ้ย ก็มีลกัษณะดงักล่าวร่วมกนัคือ เป็นกินรีทีมีความงดงามมาก  ดงัที
ผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะของกินรีนอ้ยไวว้า่ 
 
  ร่างอรชรออ้นแอน้ทีวงิตามมานนั  มีใบหนา้ประดบัดว้ยดวงตากลมโตใสแป๋วคู่กบั 

ริมฝีปากบางกะทดัรัด     รับกบัเรือนผมดาํสนิทยาวประบ่า และลาํตวัทีดูคลา้ยมนุษย ์ หากแต่ 
ส่วนเทา้กลบัเป็นอุง้เทา้แบบนก  เด็กหญิงหยดุยนืเทา้สะเอว กม้มองดูร่างของครุฑนอ้ยทีตกลง 
มาบนพืน…เมือเห็นวา่ท่าทางของครุฑตวันีดูไม่น่ากลวัเท่าไร   จึงนงัลงสวมปีกหางของตน… 

      (ครุฑนอ้ย, 2548: 68) 
 
   แต่สําหรับกินรีเนยา  เป็นกินรีทีมีรูปโฉมงดงามเหนือกินรีทวัไป  เป็น
ความงามอยา่งไร้ทีติ  และสมบูรณ์แบบ  ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะไวว้า่ 
 
  …นางเป็นกนิรีสาวทสีวยทสุีดเท่าทฉัีนเคยเห็นมา   เสน้ผมของนางเป็นสีทองสุกปลงั 
 เช่นเดียวกบัขนตามลาํตวั  เบืองล่างและปีกเรียวงามทีกาํลงัแนบหุบลงขา้งลาํตวั  ทงัผมและขน 
 ทุกเสน้ถูกแปรงเรียบเป็นเงาวาวสะทอ้นความงามและอาํนาจทีมีอยูใ่นตวันาง      นยัน์ตาสีทอง 
 ภายใตแ้พขนตาหนากาํลงัจบัจอ้งบริวารของนางใหอ้ยูใ่นความสงบ 
      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 215-216) 
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  ดวงหน้าเรียวยาวทเีตม็ไปด้วยเครืองหน้าอนัสมบูรณ์แบบชนิดทเีรียกได้ว่าไม่สามารถ 
หาจากหญิงใดได้… ไม่วา่จะเป็นนยัน์ตากลมโตสีทองสุกปลงัทีลอ้มรอบไปดว้ยแพขนตายาว  
จมูกโด่งเป็นสนัสวย  และกลีบปากสีชมพบูางทีเมม้สนิทอยู ่ เรียกไดว้า่ สวยงามไร้ขอ้บกพร่อง 
ใดๆ ทงัสิน 

      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 258-259) 
 
   ลักษณะความงามทีสมบูรณ์แบบของกินรีเนยา  ไม่ได้เ กิดขึนตาม
ธรรมชาติ  แต่เพราะกินรีนางนีกาํเนิดขึนจากฝีมือของมนุษย ์ ความงามของนางจึงมีลกัษณะเหนือ
ธรรมชาติ  เพราะมนุษยเ์ป็นผูรั้งสรรคขึ์น  มิใช่ธรรมชาติรังสรรคเ์ช่นกินรีทวัไป  กล่าวคือกินรีเนยา 
เดิมกาํเนิดของนางเป็นมนุษยธ์รรมดาทวัไป   จนวนัหนึงนางพลดัตกเขา จนตอ้งเสียขา  โนเบ พ่อ
ของนาง จึงไดป้ลูกถ่ายอวยัวะให้ใหม่  แต่แทนทีจะเป็นขามนุษยเ์ช่นเดิม  กลบัปลูกถ่ายขานกให้
แทน  เพือใหเ้ธอเป็นราชินีกินรีเนยา  ผูป้กครองอาณาจกัรกินนรใต ้ ตามความตอ้งการของผูเ้ป็นพอ่   
   กินรีเนยา จึงมีลกัษณะพิเศษกวา่กินรีทวัไป  ตงัแต่กาํเนิดพิเศษ  รูปลกัษณ์  
รวมทงัคุณสมบติัพิเศษทีติดตวัมาตงัแต่เกิด  นันคือสติปัญญาทีเฉลียวฉลาดเหนือกินรีและมนุษย์
ธรรมดาทวัไป  เพราะพ่อของเธอเป็นนักวิจยัจากโลกอนาคตทีเดินทางยอ้นเวลากลบัมาในอดีต  
กินรีเนยาจึงมีความรู้ ความสามารถลาํยคุเช่นเดียวกบัพอ่ของเธอ   
   ดว้ยสติปัญญาทีเฉลียวฉลาดเทียบเท่ามนุษย  ์ กินรีเนยา จึงได้เป็นราชินี
ผูป้กครองอาณาจกัรกินนรใต ้ ดว้ยเหตุผลทีวา่สติปัญญาของกินรีทวัไป   ไม่อาจปกครองอาณาจกัร
กินนรใตใ้หร้อดพน้จากอนัตรายต่างๆ ได ้   ยกเวน้กินรีทีมีสติปัญญาเทียบเท่ามนุษย ์ จึงจะสามารถ
ปกครองอาณาจกัรแห่งนีให้รอดพน้จากศตัรูทีบุกรุกได้  ผูเ้ขียนเสนอมุมมองความคิดนีผ่านบท
สนทนาทีวา่ 

 
“ทาํไมโนเบถึงไม่สร้างขาใหม่ใหก้บัคุณ?”  ฉนัครางเสียงแผว่เบา 

                 … 
  “เขาตอ้งการใหข้า้เป็นตวัแทนปกครองเมืองกินนรใตแ้ห่งใหม่  ทีถือกาํเนิดขึนนีไง   

 จะอยา่งไรซะกินนรทีเกิดจากไข่ก็ไม่มีวนัมีสมองใหญ่เทียบเท่ามนุษยไ์ด ้ซึงนนัยอ่มหมายถึง 
พวกเขาจะนาํอาณาจกัรแห่งนีใหป้ลอดภยัตลอดรอดฝังไดอ้ยา่งไรกนั” นางกล่าวดว้ยนาํเสียง 
เรียบๆ อยา่งปลงตก 

      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 261) 
  
   การอธิบายกาํเนิด และสร้างบทบาทใหม่ให้แก่ตวัละครกินรี  จึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่มนุษยต์อ้งการอยูเ่หนือธรรมชาติดว้ยการเป็นผูส้ร้าง และดูแลธรรมชาติดว้ยตวัเอง  ทาํให้
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เกิดกินรีเนยา หรือมนุษยก์ลายพนัธ์ุ  เพือทาํหน้าทีรักษาเผ่าพนัธ์ุกินนรให้อยู่รอดจากภยัต่างๆได ้ 
โดยเฉพาะภยัคุกคามทีเกิดจากการกระทาํของมนุษยด์้วยกนัเอง  นอกจากบทบาทการเป็นราชินี
ผูป้กครองอาณาจกัรกินนรใตแ้ลว้   ผูเ้ขียนยงักาํหนดให้ตวัละครตวันี  มีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือตวั
ละครเอกด้วย   เพราะเธอไม่เห็นด้วยกบัการกระทาํของผูเ้ป็นพ่อ  จึงได้ร่วมมือกบัตวัละครเอก  
เพือใหป่้าหิมพานตก์ลบัสู่ธรรมชาติ   ไม่ตอ้งถูกมนุษยค์วบคุมอีกต่อไป 
   บทบาทของกินรีนอ้ย ในเรืองครุฑน้อย  ก็เช่นเดียวกนั  แมกิ้นรีตวันี  เป็น
เพียงกินรีซุกซนนางหนึง   แต่ก็เป็นตวัละครประกอบสาํคญั ทีคอยช่วยเหลือครุฑนอ้ย  ตวัละครเอก
ของเรืองเช่นกนั   กินรีนอ้ยมีบทบาทสําคญัตอนทีครุฑนอ้ยเดินทางออกจากหมู่บา้นเขา้มาในป่าลึก  
แลว้ได้พบกบักินรีน้อย  เพือนใหม่   ซึงเป็นผูที้ชกันาํให้ครุฑน้อยได้พบกบัครุฑผูเ้ฒ่าทีทาํให้เขา
คน้พบความสามารถในการดาํนาํของตน  กินรีนอ้ยในเรืองนี  แมจ้ะเป็นเด็กสาวซุกซน ช่างพูด  แต่
คาํพดู ความคิดของเธอก็แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นคนฉลาด  และช่างคิด  เห็นไดจ้ากบทสนทนาตอนหนึง  
คาํพดูของกินรีนอ้ยทาํใหค้รุฑนอ้ยกลา้ทีจะออกจากกรอบความคิด   ความเชือของสังคม  เพือเรียนรู้
โลกกวา้งดว้ยตวัเอง  ดงัความทีวา่ 
    
  “ทาํไมเธอถึงกลบัมา  ถา้เธอไม่อยากดาํนาํทีมหานทีสีทนัดรจริงๆ” 
  “ตามกฎของครุฑบอกไวว้า่    ครุฑกบันาคเป็นศตัรูกนั     ถา้ผมดาํลงไปก็ตอ้งเจอนาค    

แลว้อะไรจะเกิดขึนล่ะกินรีนอ้ย  อาจจะเกิดสงครามครุฑกบันาคขึนอีกครังก็ได”้ 
 “นีเธอยงัเชือกฎบา้ๆ บอๆ   ของครุฑอีกหรือ   ในเมือเธอดาํนาํไดข้นาดนี    กฎบอกไว ้
ไม่ใช่หรือวา่ครุฑตอ้งบินไดเ้ท่านนั  ครุฑตอ้งไม่กระทาํสิงทีทาํลายเกียรติของครุฑ  เช่น  ตกปลา  
ดาํนาํ  ฮิ ฮิ  ฮิ  แปลกจริงๆ  เธออุตส่าห์วงิหนีกฎของครุฑไปตงัไกลแลว้ทาํไมถึงกลบัมาติดกบัมนั 
อีกนะ” 
 เสียงเจือยแจว้ของกินรีนอ้ยทีกล่าวไปอยา่งไม่ไดต้งัใจ  เพียงเห็นเป็นเรืองขบขนัมากกวา่   
กลบัทาํใหค้รุฑนอ้ยไดคิ้ด 
 “...ฉนัวา่นะ  ถา้ครุฑตกปลาได ้  ดาํนาํได ้ บางทีครุฑอาจจะไม่ไดเ้ป็นศตัรูกบันาค หรือ 
บางทีอาจจะไม่มีนาคจริงๆ ก็ได ้ เหมือนกบัทีไม่เคยมีครุฑเฒ่าผูว้เิศษในป่านี…” 
     (ครุฑนอ้ย, 2548: 98) 

 
กล่าวโดยสรุปไดว้า่ตวัละครกินรีนอ้ย  ในเรืองครุฑน้อย  และกินรีเนยา  

ในเรืองหิมพานต์นิรมิต ตวัละครทงั 2 ตวันี  มีกาํเนิดทีแตกต่างกนั  กล่าวคือกินรีนอ้ย มีกาํเนิดตาม
ธรรมชาติ  ส่วนกินรีเนยา  มีกาํเนิดเหนือธรรมชาติ   แต่ตวัละครทงั 2 ตวันี มีลกัษณะร่วมกนัคือ  มี
ความงามเป็นเลิศ  มีความเฉลียวฉลาด   และมีคุณธรรม นันแสดงให้เห็นว่าภาพของกินรีทีถูก
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ประกอบสร้างในวรรณกรรมเยาวชนไทย  คือความงาม  ความดี  และความเฉลียวฉลาด เป็น
คุณสมบติัเด่น 
 

1.2.1.2.1.2.2 ตัวละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ พบ 4 ตวั  ไดแ้ก่ พระอาทิตย ์ 
ในเรืองมัจฉานุผจญภัย   ครุฑเกเรทงั 3 ตวั  หวัหนา้หมู่บา้นครุฑ  และแม่ครูครุฑในเรืองครุฑน้อย 
 
            1.2.1.2.1.2.2.1  พระอาทิตย ์

         พระอาทิตย ์ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนนาํตวัละครพระอาทิตย ์
มาสร้างบทบาทใหม่ ดงันี 
 
ตารางที 24  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระอาทิตย ์ในเรืองมจัฉานุผจญภยั  กบัตวัละคร 

      พระอาทิตยใ์นวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ  
ลกัษณะ พระอาทติย์  ในเรืองมจัฉานุผจญภัย พระอาทติย์ ในวรรณกรรมและ 

เอกสารข้อมูลต่างๆ* 
กาํเนิด 1.     ─ 1.  เป็นโอรสของพระกศัยปประชาบดีกบั

นางอทิติ  

รูปลกัษณ์ 
 

 

2. ─ 
 

3.     ─ 
 
 
 
4. ตรงกนั    แต่กล่าวถึงเฉพาะอาภรณ์แกว้
ปัทมราช 
 
5. ตรงกนั 
 

2. กายสีแดงแก่ 
 

3. มี 3 เนตร 4  กร  ถือดอกบวัเผือน  2  หตัถ ์ 
หตัถที์เหลืออีก  2  หตัถน์นั  หตัถห์นึงใหพ้ร  
อีกหตัถห์นึงกวกัใหบู้ชา 
 
4.  เสือทรงสีเหลืองอ่อน  อาภรณ์แกว้ 
ปัทมราช 
 
5.  ทรงรถมา้ 
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ตารางที 24  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพระอาทิตย ์ในเรืองมจัฉานุผจญภยั  กบัตวัละคร 
      พระอาทิตยใ์นวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ พระอาทติย์ ในเรืองมจัฉานุผจญภัย พระอาทติย์ ในวรรณกรรม และ 
เอกสารข้อมูลต่างๆ  

บทบาท 6.     ─ 
 
7. เป็นตวัละครประกอบของเรือง  ทีถูก 
มจัฉานุแสดงความกา้วร้าวใส่ 

6.   เป็นตวัละครประกอบ  ช่วยตวัเอกยามที
ตกอยูใ่นอนัตราย 

 ทีมา  ประจกัษ ์ ประภาพิทยากร, เทวดานุกรม  (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 214 -221 ; พระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก, บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 427-428 ; พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, เทพเจ้าและสิงน่ารู้ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547), 94-96 ;พระยาสจัจาภิรมย,์ เทวกาํเนิด 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 97-106 ; สมบติั  พลายนอ้ย,  เทวนิยาย  (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2555), 231-242. 
 

 ในคมัภีร์ฤคเวทกล่าวถึงพระอาทิตยว์า่เป็นโอรสของพระกศัยปประชาบดี 
กบันางอทิติ  และเรียกนามวา่ “สุริยะ” ตามคมัภีร์ไตรเพทวา่พระสุริยะนนั“ เนตรทอง กรทอง ชิวหา
ทอง  ทรงรถเทียมมา้เทา้ด่างขาว”   ตามคมัภีร์ปุราณะบอกรูปพระอาทิตยว์า่  สีกายแดงแก่   มี 3 
เนตร  4 กร  ถือดอกบวัเผือน  2  หตัถ์  หตัถ์ทีเหลืออีก 2  หตัถ์นนั  หตัถ์หนึงให้พร  อีกหตัถ์หนึง
กวกัใหบู้ชา นงับนดอกบวัหลวงมีรัศมีเปล่งปลงัทงักาย  ขีรถเทียมมา้สีแดง 7 ตวั หรือตวัเดียว 7  หวั  
มีสารถี คือพระอรุณ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั, 2547: 94 - 96)   

ในวรรณคดีของไทยตวัละครพระอาทิตย ์ น่าจะเป็นทีรู้จกัจากเรือง 
รามเกียรติ  ซึงมีบทบาทสําคญัตอนทีหนุมานยุดรถพระอาทิตย  ์  เมือคราวทีพระลกัษมณ์ตอ้งหอก
โมกขศกัดิ  ตอ้งให้หนุมานไปเก็บตรีชวากบัสังกรณีทียอดเขาสรรพยากบันาํปัญจมหานทีมาชโลม
ลงหอกจึงจะหลุดขึนมา  แต่ถา้ปล่อยไวจ้นพระอาทิตยขึ์นก็จะหมดทางช่วย   หนุมานจึงรีบไปยุดรถ
พระอาทิตยเ์อาไวก่้อน   พระอาทิตยเ์มือทราบเรือง  จึงช่วยเหลือดว้ยการหลบเขา้กลีบเมฆไม่ให้แสง
ส่องลงมาตอ้งหอกโมกขศกัดิ  แลว้ให้หนุมานรีบไปหายาให้ทนัเวลา  เรืองรามเกียรติกล่าวถึง
บทบาทของพระอาทิตยไ์วเ้พียงเท่านี 

วรรณกรรมเยาวชนเรืองมัจฉานุผจญภัย ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครพระอาทิตย ์ 
มาสร้างบทบาทเพิมให้พระอาทิตยถู์กมจัฉานุแสดงความกา้วร้าวใส่ ดว้ยเหตุทีพระองค์ไม่ยอมลด
แสงให ้ ซึงเป็นเหตุการณ์ตอนทีมจัฉานุเดินทางไปหาแม่ทีป่าหิมพานต ์ และดว้ยความทีมจัฉานุเป็น
เด็กดือรัน  เกเร  เอาแต่ใจตวัเอง  อนัเป็นลกัษณะนิสัยประจาํตวั   มจัฉานุจึงแสดงความกา้วร้าวกบั
พระอาทิตย ์ ดว้ยเหตุทีพระอาทิตยไ์ม่ยอมลดแสงให ้   ดงัความวา่ 
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“โอย๊  ร้อนจะตายอยูแ่ลว้พระอาทิตย ์ ท่านหรีแสงลงบา้งไม่ไดห้รือไร  ขา้แทบจะ 
เหาะไปไม่ไหวแลว้นะ!” 

  “ใครบงัอาจตะโกนเรียกขา้” 
      … 
  “ขา้เอง!” 
  “ขา้เองน่ะใคร”   เจา้ลิงนอ้ยสีขนแปลกตา… 

“ขา้เป็นบุตรหนุมานทหารกลา้ขององคร์ามาวตาร  เวลานีกาํลงัเดินทางขา้มเขาไป 
พบแม่สุพรรณมจัฉาในป่าหิมพานต ์ ขา้เหาะขา้มเขตแดนใตแ้สงแดดของท่านร้อนตบัจะแตก    
ช่วยลดกาํลงัแสงลงหน่อยไม่ไดห้รือ!” 

      … 
  “ ขา้จะทาํเช่นนนัไดอ้ยา่งไร  เวลานีเพิงเป็นยามบ่าย  ตอ้งเร่งแสงเขา้ขืนราแสง 

ก็กลายเป็นตอนเยน็เสียเท่านนั   หากเจา้ร้อน  เหตุใดไม่เดินป่าเล่าร่มไมใ้บบงั 
กนัแดดไดพ้อดี” 

  “ขา้กาํลงัรีบ  ขืนเดินป่าก็นานไป  ถึงทีหมายเอาเกินเยน็” 
       (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 50) 
 

เมือพระอาทิตยรู้์ความตอ้งการของมจัฉานุ  ก็มิไดช่้วยเหลือมจัฉานุแต่ 
อยา่งใด  ดว้ยเพราะเหตุผลของมจัฉานุไม่สมเหตุสมผล  ผูเ้ขียนจึงไดอ้า้งถึงเหตุการณ์ตอนทีหนุมาน
ยุดรถพระอาทิตย ์ ในเรืองรามเกียรติมากล่าวแทรกไวใ้นเรือง  เพือตอ้งการให้เห็นว่าเหตุผลของ
มจัฉานุไม่สมเหตุสมผลพอ   เมือเทียบกบัเหตุผลของหนุมาน   ทีครังหนึงเคยขอร้องให้พระองค์
หลบเขา้กลีบเมฆ  เพือช่วยพระลกัษมณ์  พระอาทิตยจึ์งอธิบายเหตุผลใหม้จัฉานุฟังวา่ 

 
“เหตุผลของเจา้ไม่เห็นเขา้ที  เมือก่อนตอนทีพระรามทาํศึกกบัทศกณัฐ ์   พระลกัษมณ์ 

นอ้งทา้วเธอตอ้งหอกโมกขศกัดิ  มีเวลาไม่มากทีจะหาตน้สงักรณีตรีชวามารักษา   หนุมานพอ่เจา้ 
มายดุราชรถขา้ไวเ้พือไม่ใหถึ้งเวลาเชา้ ยงัไม่อาจทาํตามคาํขอนนัได ้  เพียงถ่วงเวลาใหไ้ม่นาน… 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 50) 
 

จะเห็นไดว้า่ขอ้ความดงักล่าว สอดคลอ้งกบับทบาทของพระอาทิตย ์ใน 
เรืองรามเกียรติ   ซึงเป็นการตอกยาํไดว้า่ตวัละครพระอาทิตยใ์นเรืองนี  เป็นตวัละครเดียวกบัที
ปรากฏในเรืองรามเกียรต ิ  ดงัทีวรรณคดีตน้ฉบบักล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนีไวว้า่ 
 
  ……………………  วา่เหวยไอลิ้งใจหาญ 
  เหตุใดไม่กลวับรรลยัลาญ  อหงัการมายดุรถไวฯ้ 
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   บดันนั   หนุมานผูมี้อชัฌาสยั 
  นอ้มเศียรกราบทูลสนองไป  ตวัขา้ไดชื้อหนุมาน 
  เป็นขา้สมเด็จพระสีกร  ภูธรยกโยธาหาญ 
  ไปปราบอสุราสาธารณ์  ทาํการรณรงคใ์นลงกา 
  บดันีพระอนุชาทรงลกัษณ์  ตอ้งโมกขศกัดิยกัษา 
  พระนารายณ์ใชข้า้ไปเก็บยา  จะกลบัมาไม่ทนัราตรี 
  ดว้ยจวนพระองคจ์ะส่องแสง  รุ่งแจง้แรงร้อนรัศมี 
  พระลกัษมณ์จะมว้ยชีว ี  ใหข้า้นีมาทูลหา้มไว ้
  อยา่เพอ่ใหข้บัราชรถ  งดอยูพ่อแกพ้ระลกัษมณ์ได ้
  ใช่จะประมาทอาจใจ  ใหเ้คืองใตเ้บืองบทมาลยฯ์ 
   เมือนนั   พระอาทิตยฤ์ทธิแรงแสงฉาน 
  ฟังวายบุุตรบญัชาการ  จึงมีบรรหารตอบไป 
  ซึงจะหา้มวถีิราศีจกัร  ใหเ้สริดพกัอยูน่นัไม่ได ้
  แต่เราจะเดินรถชยั   เขา้เสียในกลีบเมฆา 
  สุดแต่มิใหแ้สงส่อง   ตอ้งโมกขศกัดิยกัษา 
  เอง็จงเร่งรีบไปเก็บยา  แกพ้ระอนุชาใหท้นัที 
      (รามเกียรติ เล่ม 2, 2549 : 428) 
  
   ในเรืองรามเกียรติ  พระอาทิตยช่์วยหลบเขา้กลีบเมฆ เพือไม่ให้แสงตอ้ง
หอกโมกขศกัดิ และทาํใหห้นุมานช่วยพระลกัษมณ์ไดท้นัเวลา  แต่ในเรืองมัจฉานุผจญภัย   ผูเ้ขียน
กลบัไม่ไดใ้ห้พระอาทิตยช่์วยเหลือมจัฉานุ เหมือนเช่นทีเคยช่วยหนุมาน  เพราะตอ้งการเน้นยาํให้
เห็นพฤติกรรมของมจัฉานุวา่เป็นเด็กกา้วร้าว   ไม่มีเหตุผล   ดงันนัพระอาทิตย ์จึงไม่ยอมช่วยเหลือ  
เพราะตอ้งการสอนใหม้จัฉานุรู้จกัการอดทน โดยใหเ้หตุผลวา่ 
 
  “เหตุผลของเจา้ไม่เห็นเขา้ที  เมือก่อนตอนทีพระรามทาํศึกกบัทศกณัฐ ์พระลกัษณ์นอ้ง 

ทา้วเธอตอ้งหอกโมกขศกัดิ  มีเวลาไม่มากทีจะหาตน้สงักรณีตรีชวามารักษา หนุมานพอ่เจา้มายดุ 
ราชรถขา้ไว ้  เพือไม่ใหถึ้งเวลาเชา้ยงัไม่อาจทาํตามคาํขอนนัได ้   เพียงถ่วงเวลาใหไ้ม่นาน   เอา้! 
 แลว้ของเจา้เล่าอา้ยลิงนอ้ย   เหตุผลแค่ไหน  ไม่กล่าวมาใหข้า้เห็นใจ” 

  “ขา้บอกไปแลว้ไงวา่จะรีบไปหาแม่   แดดของท่านเผาหวัหู เผาหางขา้แดงไปหมดแลว้  
ไม่เห็นหรือไร!” 

  พระอาทิตยฟั์งคาํของมจัฉานุแลว้ส่ายหนา้อยา่งระอา “หากขา้ยอมราแสงใหใ้ครๆ  ที 
ออกเดินทางไปเยยีมแม่อยา่งเจา้  ขา้คงสติไม่ดี  จงเดินป่าไปเถอะ ลูกชายหนุมาน” 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 49-50) 
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   1.2.1.2.1.2.2.2   ครุฑเกเรทงั 3 ตวั   หวัหนา้หมู่บา้นครุฑ   และแม่ครูครุฑ 
   ตวัละครครุฑเกเรทงั 3 ตวั  หวัหนา้หมู่บา้นครุฑ และแม่ครูครุฑ  ในเรือง
ครุฑน้อย  มีการนาํตวัละครครุฑมาสร้างบทบาทในบริบทใหม่  ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 25  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครครุฑเกเร  หวัหนา้หมู่บา้นครุฑ และแม่ครูครุฑ กบัตวั 

      ละครครุฑ ในวรรณกรรม และเอกสารขอ้มูลต่างๆ  
ลกัษณะ ครุฑเกเรทงั 3 ตวั 

ในเรืองครุฑน้อย 
  หัวหน้าหมู่บ้านครุฑ   
ในเรืองครุฑน้อย 

แม่ครูครุฑ  
ในเรืองครุฑน้อย 

ครุฑ ในวรรณกรรม
และเอกสารข้อมูล

ต่างๆ  
กาํเนิด   1.     ─ 1.     ─ 1.     ─ 1.  กาํเนิดจากครรภ์

ของนางวินตา  มเหสี
ของกศัยปมุนีเทพ 

รูปลกัษณ์ 2.  ตรงกนั 
 
 
 
 
 
3.  ตรงกนั 
 
4.  ตรงกนั 
 
5.  ตรงกนั 

2.  ตรงกนั 
 
 
 
 
 
3.   ตรงกนั    
 
4.     ─ 
 
5.     ─ 

2.  ตรงกนั 
 
 
 
 
 
3.  ตรงกนั    
 
4.  ─ 

 
5.     ─ 

2. ครุฑมีรูปร่างครึง
มนุษย ์ครึงนก  มี
ศีรษะ จะงอยปาก  
 เลบ็ และปีกเหมือน
นก   แต่ร่างกายแขน 
ขาเหมือนมนุษย ์  
3.  หน้าขาว  ปีกแดง  
ตวัสีทอง 
4. ร่ า ง ก า ย ใ หญ่ โ ต
มหึมา 
5. มีพละกาํลงัมาก 

บทบาท 
 

6.     ─ 
 
7.  เป็นกลุ่มครุฑ
ตวัอยา่งของสงัคม
ชาวครุฑ 

6.  ─ 
 
7. เป็นหวัหนา้ 
หมู่บา้นครุฑ   

6.     ─ 
 

7. เป็นหญิงชรา 
ทีทาํหนา้ทีดูแลครุฑ
กาํพร้าในหมู่บา้น 

6. เป็นพาหนะทรงของ
พระนารายณ์ 
 

ทีมา พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, เทพเจ้าและสิงน่ารู้  (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547), 54-58 ; 
 พระยาสัจจาภิรมย,์  เทวกําเนิด  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), 257-259 ;  ยมโดย  เพง็พงศา,  “ครุฑและนาคใน
วรรณคดีสันสกฤตและบาลี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2521), 45- 55 ; ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: 
ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) , 122-124 ; สมบติั  พลายนอ้ย,  อมนุษย์นิยาย (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2555), 353-374. 
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   จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าตวัละครครุฑเกเรทงั 3 ตวั  หัวหน้า
หมู่บา้นครุฑ และแม่ครูครุฑ  เป็นตวัละครประกอบทีมาจากวรรณกรรมเยาวชนเรืองเดียวกนัคือ
เรืองครุฑน้อย  วรรณกรรมเรืองนีเป็นเรืองราวของสังคมชาวครุฑ   ตวัละครเอกของเรืองเป็นครุฑ
กาํพร้า ทีมีลกัษณะผดิแปลกจากครุฑทวัไป  คือ มีขนสีดาํ   ตวัแคระแกร็น  และบินไม่ได ้ ผูเ้ขียนจึง
ไดส้ร้างตวัละครประกอบอืนๆ ให้เป็นครุฑเช่นกนั  เพือเป็นตวัแทนของสังคมชาวครุฑ ซึงแทจ้ริง
แลว้สังคมของชาวครุฑในเรืองนีก็คือตวัแทนของสังคมมนุษยน์นัเอง  เพียงแต่ผูเ้ขียนนาํตวัละคร
ครุฑมาแสดงบทบาทแทนมนุษย ์   และดว้ยความทีครุฑนอ้ยเป็นครุฑกาํพร้า  ทงัยงัเกิดมาผิดแปลก
จากครุฑตวัอืนๆ  จึงเป็นเรืองธรรมดาทีอาจถูกสังคมรังเกียจ  หรือถูกกีดกนัออกจากกลุ่ม  ผูเ้ขียนจึง
ไดส้ร้างตวัละครประกอบกลุ่มหนึงขึนมา  เพือเป็นตวัแทนของสังคมทีโหดร้าย ไร้ความเมตตาต่อ
ครุฑนอ้ย ผูก้าํพร้าพอ่และแม่ 
   ตวัละครตวัแรก  คือแม่ครูครุฑ  เป็นหญิงชราทีเลียงดูครุฑกาํพร้าทุกตวั
ในหมู่บา้นครุฑ  นางไม่ใช่หญิงชราผูโ้อบออ้มอารีต่อเด็กๆ จึงเลียงดูครุฑกาํพร้าในหมู่บา้นแบบ
ตามมีตามเกิด  โดยเฉพาะครุฑนอ้ย ทีแคระแกร็นกวา่ครุฑตวัอืน  จึงถูกลดทอนความรักความเอ็นดู
ลงไปอีก   ตวัละครแม่ครูครุฑในเรืองนี  จึงสะทอ้นภาพสังคมของมนุษยเ์กียวกบัสถานเลียงเด็ก
กําพร้าได้ว่าผู ้ที อุปถัมภ์เลียงดูเด็กกําพร้า   บางคนอาจไร้ความเมตตา  หรือเลือกทีรักทีชัง  
เช่นเดียวกบัแม่ครูครุฑ  เห็นไดจ้ากทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ 
 
  สถานเลียงครุฑกาํพร้าก่อตงัขึนในวนัทีครุฑกาํพร้าตวัแรกถูกนาํมาวางไวที้หนา้บา้น 
 ของหญิงชราครุฑผูห้นึง  ดว้ยเหตุทีนางอาศยัอยูเ่พียงลาํพงั  หนา้ทีในการเลียงดูครุฑทารกจึง 
 ตกเป็นของนางโดยปริยาย  ไม่วา่นางจะเกลียดเสียงร้องของเด็ก  หรือชอบทาํร้ายเด็กหรือไม่ 
 ก็ตาม   นานวนัเขา้ เมือมีครุฑกาํพร้าตวัทีสอง  สาม  และสีตามมา    หวัหนา้หมู่บา้นและคณะ 
 กรรมการ จึงโมเมใหบ้า้นของนางเป็นสถานเลียงครุฑกาํพร้าประจาํหมู่บา้น  โดยมีนางเป็นผู ้
 ดูแลตงัแต่นนัเป็นตน้มา 
  เป็นทีรู้กนัดีวา่  เด็กๆ ครุฑในสถานเลียงครุฑกาํพร้า ต่างเรียกหญิงชราครุฑดว้ยชือ 
 ทีฟังดูอบอุ่นใจดีวา่ แม่ครู  ตามคาํสงัของนาง  ดว้ยเพราะนางเป็นทงัผูเ้ลียงดู   และผูส้อนการ 
 ใชชี้วติแบบทีครุฑกาํพร้าสมควรไดรั้บ  ซึงก็เป็นไปแบบตามมีตามเกิด   ตามแต่อารมณ์ขึนๆ 
 ลงๆ ของนางจะพาไป… 
  แมว้า่แม่ครูหรือหญิงชราครุฑจะเฝ้าป้อนหนอนป้อนนาํแก่ครุฑนอ้ยเท่าทีนางจะนึก 

ออกบา้งหลงลืมไปบา้ง   และเท่าทีทารกนอ้ยจะยอืแยง่มาไดแ้ต่ละมือจากครุฑกาํพร้าผูหิ้วโหย 
ดว้ยกนั    แต่ครุฑนอ้ยของเราก็ยงัสามารถรอดชีวติ เติบโตมาอยา่งมิไดล้ม้ป่วย       หรือพิการ 
แต่อยา่งใด เพียงแต่สภาพของมนัไม่ไดต้่างไปจากเมือ 3  ปีก่อนเท่าไรนกั ความผอมโซจนเห็น 
ไดช้ดัของครุฑนอ้ยกลายเป็นจุดด่างพร้อยอีกจุดหนึงในหนา้ทีของแม่ครูจนทาํใหน้างยงิลดทอน 
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ความรักความเอน็ดูในตวัมนัเขา้ไปอีก… 
      (ครุฑนอ้ย, 2548 : 14-15) 
 
   รูปลกัษณ์ของครุฑน้อยไม่เพียงเป็นความด่างพร้อยในชีวิตเท่านนั แต่ยงั
ถูกสังคมตีตราอีกว่าความด่างพร้อยทีเกิดขึนจะนําความอัปมงคลมาสู่คนใกล้ตวั  เหมือนเช่น
เหตุการณ์ทีแม่ครูครุฑเสียชีวิตกะทนัหัน ครุฑน้อยก็ถูกสังคมกล่าวหาวา่เป็นตน้เหตุทีทาํให้แม่ครู
ครุฑตอ้งตาย ดงัความวา่ 
 
  …ร่างของแม่ครูถูกฝังอยา่งเรียบร้อยภายในสุสานของหมู่บา้น  แตเ่สียงราํลือ 
 ถึงสาเหตุการตายของแม่ครู   กลบัมิไดถู้กฝังไปดว้ย   ครุฑหลายตวัเชือวา่การตายของ 
 แม่ครูตอ้งเกียวขอ้งกบัขนสีดาํของครุฑนอ้ยอยา่งแน่นอน… 
      (ครุฑนอ้ย, 2548: 32-33) 
 
   ความคิดเช่นนีมีอยูจ่ริงในสังคม  ผูเ้ขียนเพียงแค่ใชส้ังคมของครุฑ  มาเป็น
ภาพแทน  เพือเสนอความจริงดา้นหนึงของสังคมมนุษยเ์ท่านนั  ทงัเรืองของเด็กกาํพร้า  เด็กทีเกิดมา
ผิดปกติ   รวมไปถึงความรักความเอ็นดูทีสังคมมีต่อเด็กเหล่านี  ล้วนเป็นสิงทีเกิดขึนในสังคม
ปัจจุบนัทงัสิน 
   ตวัละครตวัทีสอง คือหวัหนา้หมู่บา้นครุฑ  เป็นผูน้าํของหมู่บา้น ตวัละคร
ตวันีเป็นตวัแทนของคนทียดึติดกบักรอบของสังคม  ไม่กลา้คิดต่างกบัสังคม  เห็นไดจ้ากเรืองราวใน
อดีตของหัวหน้าหมู่บา้นครุฑ ทีอยากนังตกปลาสักครัง  แต่ก็ไม่กล้าทาํ เพราะกลวัไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม 
   ตวัละครตวัทีสาม คือครุฑเกเรทงั 3 ตวั  ตวัละครกลุ่มนีเป็นตวัละครครุฑ
ทีมีลกัษณะดีเด่น  คือ มีขนสีแดง  มีจะงอยปากอุง้เทา้ทีแหลมคม  มีพละกาํลงัการบินทีแข็งแกร่ง  
เรียกไดว้า่เป็นครุฑทีสมบูรณ์แบบ  ตามทีครุฑควรจะเป็น ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ 
   
  ครุฑทงัสามตวัมีรูปทรงทีสูงใหญ่สมบูรณ์แบบกวา่ครุฑตวัอืนในวยัเดียวกนั กลา้มที 
 หนา้อกก็เติบโตจนไดรู้ป  สองแขนซา้ยขวาดูเตม็ไปดว้ยพละกาํลงั  เช่นเดียวกบัจะงอยปากและ 
 กรงเลบ็ทีแหลมคม  และเมือทงัสามตวัขึนไปบินวอ่นอยูบ่นทอ้งฟ้า  ก็ดูราวกบัวา่พวกมนัคือลูก 
 ไฟสีแดงเพลิงทีกาํลงัฉวดัเฉวยีนไปมาดว้ยความเร็ว  ครุฑนอ้ยรู้สึกวา่ นีแหละคือแบบฉบบัของ 
 ครุฑทีแทจ้ริง 
      (ครุฑนอ้ย, 2548: 48) 
 



193 
 

ตวัละครครุฑเกเรทงั 3 ตวั  เป็นตวัแทนของกลุ่มคนทีไดรั้บการยอมรับ 
จากคนในสังคมวา่เป็นบุคคลตวัอยา่ง น่ายกยอ่ง  แต่แทจ้ริงแลว้พวกเขาไม่ใช่คนดีจริง  ซึงแสดงให้
เห็นวา่ในสังคมหนึงๆ คนทีมีลกัษณะดี  มีความสามารถ  จะไดรั้บความสนใจ และไดรั้บการยอมรับ
จากสังคม  ครุฑทงั 3 ตวันี จึงมีลกัษณะทีเป็นคู่ตรงขา้มกบัตวัละครเอกของเรือง เพราะครุฑนอ้ย ตวั
ละครเอก ไม่ใช่ครุฑตามแบบฉบบั  ทงัยงับินไม่ไดอี้กดว้ย  จึงทาํให้ไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม
ชาวครุฑ    ครุฑเกเรทงั 3 ตวั  ยงัเป็นตวัแทนของกลุ่มคนทียึดติดกบักรอบของสังคม  จึงไม่ยอมรับ
คนทีคิดต่าง  หรือใชชี้วติต่างกบัสังคมของตน  ซึงคนลกัษณะนีมีอยูจ่ริงในสังคมมนุษย ์ ทีชอบดูถูก 
และไม่เปิดใจยอมรับผูอื้น  โดยเฉพาะอยา่งยงิไม่อาจยอมรับความช่วยเหลือจากผูอื้นทีคิดวา่ดอ้ยกวา่
ตนได ้  เหมือนเช่นครุฑเกเรทงั 3 ตวั ทีมีพละกาํลงัมหาศาล  แต่ตอ้งให้ครุฑนอ้ย ทีร่างกายบอบบาง 
ซาํยงับินไม่ได้มาช่วยเหลือ   พวกเขาจึงไม่อาจยอมรับความจริงได ้  ดงัในเหตุการณ์ตอนหนึงที
ครุฑนอ้ยช่วยครุฑเกเรทงั 3 ตวัทีกาํลงัจะจมนาํไวไ้ด ้   ดงัความวา่ 
 

“…ขา้จาํไดแ้ลว้วา่…พวกเราถูกนาคทีอยูม่หานทีสีทนัดรจบั   ก่อนจะสินสติไปเพราะ 
สาํลกันาํ  ขา้เห็นครุฑนอ้ยวา่ยนาํดาํลงมาติดๆ…แสดงวา่ทีเรารอดมาไดเ้พราะครุฑนอ้ยมนัดาํนาํ 
ลงไปช่วยชีวติเรางนัหรือ…” 
 “ไม่มีทางเป็นไปไดที้ครุฑอศัวนิอยา่งพวกเราจะไดรั้บการช่วยเหลือจากครุฑทีทาํลาย 
ศกัดิศรีของครุฑ  ดว้ยการวา่ยนาํแบบปลาอยา่งเจา้ครุฑดาํตวันี” 
                     … 
 “เราจะกลบัไปบอกคนอืนๆทีหมู่บา้นไดอ้ยา่งไรวา่เราพา่ยแพต้่อนาค  แลว้ยงัถูกครุฑ 
ดาํนาํช่วยชีวติเอาไว ้ ถา้เรืองนีมีใครรู้เขา้ ประวติัศาสตร์อนัทรงเกียรติของครุฑเราจะถูกทาํลาย 
ยอ่ยยบั  ขา้ยอมไม่ได ้  ครุฑเกิดมาเพือบินเท่านนั  นอกเหนือไปจากการบิน  ถือเป็นการกระทาํ 
ของพวกไม่เคารพกฎ  พวกประสบความลม้เหลวในการบิน” 

      (ครุฑนอ้ย, 2548: 120-121) 
 

 1.2.1.2.2 การเพมิบทบาทให้แก่ตัวละครทไีม่เคยมีบทบาทมาก่อน เป็นการนาํตวั
ละครเดิมทีไม่เคยปรากฏบทบาทในวรรณกรรมเรืองใดมาก่อนมาสร้างบทบาทในวรรณกรรม
เยาวชน แบ่งตามบทบาทไดเ้ป็น 2 กลุ่ม  คือ ตวัละครเอก และตวัละครประกอบ ดงันี 

1.2.1.2.2.1  ตัวละครเอก  ไดแ้ก่ ไกรสรราชสีห์ ในเรืองครุฑนาค ภาคมหา 
ศึกหิมพานต ์ กินนรคิรินทร์  และกิเลนสิงขร  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์ 
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1.2.1.2.2.1.1  ไกรสรราชสีห์ 
ตวัละครไกรสรราชสีห์  ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์    

มีการนาํตวัละครไกรสรราชสีห์มาสร้างบทบาทในบริบทใหม่  ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 26   แสดงการเปรียบเทียบตวัละครไกรสรราชสีห์ ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์ 
       กบัตวัละครไกรสรราชสีห์ในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ ไกรสรราชสีห์  ในเรืองครุฑนาคภาค 
มหาศึกหิมพานต์ 

ไกรสรราชสีห์  ในวรรณกรรมไทย  

กาํเนิด  1.  ตรงกนั 1. ไกรสรราชสีห์  เป็นหนึงในราชสีห์ 
ทงั 4 ตน  อาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์  
 

รูปลกัษณ์ 2.  ตรงกนั 
 
 
3.  ตรงกนั 

2. มีขนแผงคอ  ปาก  ขนหาง  และเลบ็เป็น 
สีแดง  แต่อวยัวะส่วนอืนทีเหลือมีสีขาว   
  
3. เป็นสตัวท์รงพลงั  มีพละกาํลงัมาก 
 

บทบาท 4.  เป็นสตัวหิ์มพานต ์ ทีพระนารายณ์ให้ 
จุติมาเกิดบนโลกมนุษย ์  เพือคอยปกป้อง
พญาครุฑ   
 

4.     ─ 

ทีมา  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย  (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 392-393. 
 
    ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   ผูเ้ขียนนําตัวละคร
ไกรสรราชสีห์ ซึงเป็นหนึงในราชสีห์ทงั 4 ตวั แห่งป่าหิมพานต์  มาสร้างบทบาทในวรรณกรรม
เยาวชนไทย กาํหนดให้ไกรสรราชสีห์    เป็นตวัละครทีจงรักภกัดีต่อพญาครุฑสุเรนทรชิต   ผูเ้ป็น
นายมาก  เมือพญาครุฑสเรนทรชิตตอ้งไปเกิดใหม่   พระนารายณ์ก็ส่งไกรสรราชสีห์มาจุติทีโลก
มนุษยเ์ช่นกนั  เพือคอยปกป้องคุม้ครองพญาครุฑสุเรนทรชิต   ดงัความทีวา่ 
 
  “ขา้จะใหเ้จา้จุติไปเป็นเด็กมนุษย ์  สีหราช   หากชะตาเป็นของเจา้  ขา้ก็ขอใหเ้จา้ 
 เติบใหญ่ขึนก่อนทีไขข่องนาคีจะฟักตวั      แต่ก่อนทีเจา้จะพบร่างของสุเรนทรชิตในครรภ ์
 นี   เจา้คงตอ้งใชม้ากกวา่พรของขา้ในการปกป้องพญาครุฑ” 
     (ครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 23) 
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1.2.1.2.2.1.2  กินนรคิรินทร์ 
กินนรคิรินทร์ ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์   ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละคร 

กินนรมาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชนไทย  ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 27  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครกินนรคิรินทร์ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต ์ กบัตวัละคร                   
                   กินนรในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ กนินรคริินทร์  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์ กนินร  ในวรรณกรรมไทย  

กาํเนิด ≠1. เป็นสตัวหิ์มพานต ์ ทีมนุษยเ์ป็นคน
สร้างขึนมา 

1. เป็นสตัวใ์นนิยาย  อาศยัอยูใ่นป่า 
หิมพานต ์
 

รูปลกัษณ์ 
 

2. ตรงกนั 2.  คลา้ยกบักินรี  แต่เป็นเพศชาย  เป็นสตัว์
ครึงคนครึงนก  ท่อนบนเป็นคน  ท่อนล่าง
เป็นนก 
 

บทบาท 3. เป็นกินนรทีขา้มมิติจากโลกหิมพานตม์า
สู่โลกมนุษย ์ เพือตามหาแม่และพวกพอ้งที
ถูกมนุษยจ์บัตวัมา 

3.     ─ 

ทีมา  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย  (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 92-93.  
 
   ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ซึงเป็นเรืองราวของป่าหิมพานต ์ ผูเ้ขียนได้
นาํตวัละครกินนร มาเป็นตวัละครเอกของเรือง โดยสร้างเรืองให้เผา่กินนร ถูกมนุษยที์บุกรุกเขา้ไป
ในป่าหิมพานต์ จบัตวัมาทีโลกมนุษย ์ กินนรคิรินทร์พร้อมกบักิเลนสิงขร สหายคู่ใจ  จึงไดข้า้มมิติ
จากโลกของป่าหิมพานตม์าทีโลกมนุษยเ์พือตามหาแม่ และพวกพอ้งของตนทีถูกจบัตวัมา จนไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากเด็กชายหญิง สองพีนอ้ง นา้แกว้ และครูธรรมรักษ ์ทงั 4 คน ช่วยให้คิรินทร์ได้
พบกบัแม่ และไดก้ลบัไปทีป่าหิมพานตอี์กครัง 
   เมือกินนรเป็นตวัละครเอกของเรือง  ทงัยงัเป็นสัตวนิ์ยาย ทีไม่อาจพบเห็น
ไดใ้นชีวติจริง  ผูเ้ขียนจึงไดบ้รรยายลกัษณะของกินนรไวอ้ยา่งละเอียดวา่  
 
  …บุคคลผูม้าใหม่นีคือเด็กชายตวันอ้ยอายไุม่น่าเกินสิบปี    เขามีผมสีนาํตาลอมแดง   
 ดวงตาสีเขียวมรกตทีวาวโรจนขึ์นอยา่งระแวงระวงัภยั   ผิวของเขาสีนาํตาลไหมห้มองเห็นรอย 
 แผลอยูท่วับริเวณลาํตวัเนืองจากเขาไม่ไดส้วมใส่สิงใดปกปิด  แตสิ่งทีสร้างความประหลาดใจ 
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 ใหก้บับุคคลในบา้นนีเป็นอยา่งมากก็คือ    บริเวณช่วงล่างของเด็กชายผูนี้กลบัไม่ไดมี้สภาพดงั 
 นอ้ยโหน่ง หรือเด็กคนอืนเป็น  ตงัแต่บริเวณเอวลงไปจรดปลายเทา้ของเขา้นนัมีลกัษณะไม่ต่าง 
 ไปจากลาํตวัส่วนล่างของนกทงัหลาย  มนัประกอบไปดว้ยขนสีเขียวอ่อน…ปีกคู่กะทดัรัดทีหุบ 
 อยูข่า้งลาํตวั  และขาสีนาํตาลอมเหลืองอีกคูห่นึงทีเตม็ไปดว้ยกรงเลบ็อนัแหลมคม 
      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546 : 21-22) 
 

ลกัษณะของกินนรคิรินทร์ขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกินนรใน 
วรรณกรรมของไทย  คือเป็นอมนุษยค์รึงคนครึงนก  มีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย ์ ท่อนล่างเป็นนก   
เมือผูเ้ขียนนาํตวัละครกินนรมาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชน เพือให้เขา้ใจเรืองง่าย  จึงได้
สร้างใหต้วัละครกินนรมีความคิดความรู้สึกเหมือนกบัมนุษย ์ สือสารกบัมนุษยไ์ด ้ ในเรืองนีผูเ้ขียน
ตอ้งการให้ผูอ่้านเขา้ใจชีวิตของสัตวป่์าทีถูกมนุษยรั์งแก   เช่นเดียวกบัสัตวใ์นป่าหิมพานต์ทีไดรั้บ
ความเดือดร้อนเพราะมนุษยที์บุกรุกเขา้ไป   

การนาํตวัละครกินนร มาเป็นตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชน ทีมี 
เรืองราวการผจญภยัของกินนรทีขา้มมิติมาสู่โลกมนุษย ์ การเอาชีวิตรอดจากกลุ่มนายพราน  และ
มิตรภาพระหว่างกินนรกบัเพือนมนุษย ์ เป็นการวิพากษ์สังคมมนุษยเ์รืองการล่าสัตวผ์่านมุมมอง
ความคิดของกินนรในเรือง  ซึงทาํให้เห็นว่ามนุษยบุ์กรุกป่ามากขึนเรือยๆ แมก้ระทงัป่าหิมพานต์
มนุษยก์็ยงัสามารถเขา้ไปได ้ ในมุมมองของกินนรคิรินทร์    มนุษยเ์ป็นสิงมีชีวิตทีน่ากลวั และไม่
น่าไวใ้จ   ความคิดดังกล่าวเป็นสิงทีผูเ้ขียนต้องการสือสารกับผูอ่้าน ให้ผูอ่้านตระหนักถึงภัย
อันตรายทีเกิดขึนกับสัตว์ป่า   เพือให้ช่วยกันดูแลธรรมชาติไม่ให้มนุษย์เข้าไปทาํลาย   หรือ
เบียดเบียนสัตวป่์าเหมือนเช่นทีกระทาํกบักินนรในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี 

 
1.2.1.2.2.1.3 กิเลนสิงขร 

   วรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนไดน้าํตวั
ละครกินเลน มาสร้างบทบาทเป็นตวัละครเอกของเรือง และด้วยความทีกิเลนเป็นสัตว์ผสมทีมี
รูปร่างแปลกตา ผูเ้ขียนจึงไดบ้รรยายลกัษณะของตวัละครสิงขร ซึงเป็นกิเลน ไวอ้ย่างละเอียด ดงั
ความวา่ 
 
  …มนัมีลกัษณะคลา้ยสตัวห์ลายชนิดผสมปนเปกนั     ไม่วา่จะเป็นส่วนหวั… มนัช่างดู 

เหมือนหวัมงักร…  จะแปลกก็ตรงทียงัมีเขาอีกสองเขางอกออกมา     ส่วนช่วงลาํตวัของมนักลบั 
ดูยาวรีราวกบัลาํตวัของกวาง  จะต่างไปบา้งก็คือ  ปีกสองขา้งซึงหุบแนบลาํตวัอยู ่  แถมดว้ยหาง 
ทีเป็นพวงยาวและเทา้สีขา้งอนัประกอบไปดว้ยเลบ็ยาวสีดาํตดักบัสีนาํเงินเป็นมนัวาวของขนตาม 
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ลาํตวั  และบริเวณส่วนทอ้งซึงถูกปกคลุมดว้ยขนเป็นสีเหลืองอร่าม 
      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 20) 
 
และยงักล่าวถึงความพิเศษของสิงขรทีเกิดจากธาตุทงัหา้ เป็นสัตวที์มีอายยุนืยาว 
 
  “สิงขรเป็นกิเลนทีอาศยัอยูท่างตอนเหนือของป่าหิมพานต ์  มนัเป็นสตัวที์เกิดจากธาตุ 

ทงัหา้คือ  ดิน นาํ ไฟ  ไม ้ และโลหะ  ซึงถือเป็นสตัวศ์กัดิสิทธิแห่งป่าหิมพานต ์ มนัมีชีวติอยูไ่ด ้
นานกวา่พนัปี  สามารถเดินไดท้งับนนาํ  บนฟ้า  และบนบก” 

      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 27 ) 
 
   ในเรืองนีผูเ้ขียนกาํหนดให้สิงขร เป็นกิเลนทีมีอายุประมาณ 200 ปี เป็น
สัตวศ์กัดิสิทธิประจาํตระกูลของคิรินทร์  ซึงเป็นกินนร  สิงขรจึงกลายเป็นเพือนคู่หูของคิรินทร์
นบัตงัแต่นนัมา  เมือคิรินทร์ตอ้งติดตามหาแม่ทีถูกมนุษยจ์บัตวัไปทีโลกมนุษย์  สิงขรช่วยคิรินทร์
ไดม้าก โดยเฉพาะในยามทีตอ้งการความช่วยเหลือ  หรือตกอยูใ่นอนัตรายต่างๆ  และดว้ยความที
เป็นสัตวว์เิศษ ทาํใหสิ้งขรมีพละกาํลงั  มีความสามารถพิเศษเหนือกวา่สัตวท์วัไป  เห็นไดจ้ากความ
ตอนหนึงทีสิงขรพาคิรินทร์ไปถึงป่างิวทีอยูข่องพญาครุฑเฒ่าไดส้ําเร็จ  ก็แสดงให้เห็นวา่สิงขรเป็น
สัตวว์เิศษทีทรงพลงัมาก  เพราะการจะเดินทางไปถึงป่างิวของพญาครุฑนนัไม่ใช่เรืองง่าย   
  
  คิรินทร์และสิงขรเดินทางไปถึงบริเวณป่างิวในเวลาใกลพ้ลบคาํของวนันนั และ 
 ดว้ยความช่วยเหลือของเพือนคู่หูทาํใหก้ารเดินทางครังนี เป็นไปอยา่งราบรืน ป่างิวทีองค ์
 ราชินีบอกนนัทีจริงแลว้ก็คือดงงิวกวา่พนัตน้ทีผดุขึนเรียงรายราวปราการหนา  พวกมนัมี 
 ลาํตน้ใหญ่และสูงจรดฟ้า  หนามแหลมๆ มากมายงอกขึนตามกิงกา้นจนหนาทึบยากทีสตัว ์
 เดินดิน  หรือผูโ้ผบินใดจะขา้มผา่น 
  จะยกเวน้ก็แต่สิงขร เพราะในบรรดาสตัวเ์หินเวหาทงัหลายในป่าหิมพานตแ์ห่งนี 
 นอกจากพญาครุฑแลว้  ยงัมีสตัวอี์กไม่กีชนิดทีสามารถบินไดสู้งเลยยอดของตน้งิวไปได ้
 หนึงในนนัก็คือกิเลน ซึงถือเป็นสตัวศ์กัดิสิทธิของป่าหิมพานต ์
      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 37-38) 
   
   ความสามารถพิเศษของสิงขรมกัถูกนาํมาใชต้ลอดทงัเรือง  เพือช่วยเหลือ
คิรินทร์ รวมถึงนอ้ยหน่า นอ้ยโหน่ง เด็กชายหญิงสองพีนอ้งจากโลกมนุษย ์ทีผจญภยัดว้ยกนัในป่า
หิมพานต ์ ผูเ้ขียนกาํหนดให้ตวัละครสิงขร มีบทบาทสําคญัในการดูแลปกป้องพวกเขาให้รอดพน้
จากอนัตรายต่างๆ  เพราะอยา่งไรคิรินทร์ ซึงเป็นกินนร  และเด็กมนุษยส์องพีนอ้ง ก็ไม่อาจต่อสู้กบั
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มนุษยที์มีเครืองมือทนัสมยัได ้  เมือมีสิงขร  ซึงเป็นสัตวว์เิศษคอยช่วย จึงทาํให้เรืองดาํเนินต่อไปได ้
อย่างสนุกยิงขึน  และการสร้างตวัละครให้มีทงัตวัละครสัตวแ์ละมนุษย ์ ยงัทาํให้ผูอ่้านเห็นความ
ผกูพนัของมนุษยก์บัสัตวที์เอืออาทรกนั จนกลายเป็นความรักระหวา่งสองเผา่พนัธ์ุอีกดว้ย 
 

    1.2.1.2.2.2 ตัวละครประกอบ  มีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมาสร้าง 
บทบาทในวรรณกรรมเยาวชนไทย  ซึงแบ่งยอ่ยตามบทบาทไดเ้ป็น 2  กลุ่ม คือ ตวัละครประกอบ
ฝ่ายสนบัสนุน  และตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ 

       1.2.1.2.2.2.1 ตัวละครประกอบฝ่ายสนับสนุน  พบ 1 ตวั  คือ สินธุปักษี  
ในเรืองหิมพานตนิ์รมิต  
 
    1.2.1.2.2.2.1.1 สินธุปักษี 
    สินธุปักษี  ในเรืองหิมพานต์นิรมิต   ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครสินธุ-
ปักษีมาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชนไทย  ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 28  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครสินธุปักษี ในเรืองหิมพานตนิ์รมิต กบัตวัละครสินธุปักษี 

     ในวรรณกรรมไทย 
ลกัษณะ สินธุปักษี  ในเรืองหิมพานต์ สินธุปักษี  ในวรรณกรรมไทย  
กาํเนิด ≠1.  เป็นสตัวหิ์มพานต ์ทีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง

ขึนมา 
1. เป็นสตัวใ์นนิยาย  อาศยัอยูที่ป่าหิมพานต ์

รูปลกัษณ์ 
 

2.  ตรงกนั 
 
 
3. ตรงกนั 
 

2. เป็นสตัวผ์สมระหวา่งนกกบัปลา   
มีตวัเป็นนก  แต่มีครีบและหางเป็นปลา 
 
3. มีพละกาํลงัมาก 
 

บทบาท 4. เป็นตวัละครประกอบ  ทีช่วยใหต้วัเอก
รอดพน้จากอนัตรายต่างๆ 

4.  ─ 

ทีมา   เศรษฐมนัต ์ กาญจนกลุ, สรรพสัตว์ในหิมพานต์ (กรุงเทพฯ: บริษทัเดอะบุคแฟคทอรี, 2545), 61. 
 

ตวัละครสินธุปักษี เป็นสัตวผ์สมระหวา่งนกกบัปลา ซึงเป็นสัตว ์
นิยายในป่าหิมพานต ์ทีไม่อาจพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั  ผูเ้ขียนจึงไดบ้รรยายลกัษณะไวอ้ย่าง
ละเอียด  เพือใหผู้อ่้านจินตนาการภาพของสินธุปักษีไดต้รงกนั ดงัความวา่ 
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  …มีจะงอยปาก  มีปีก หาง และเทา้ทงัสองขา้งเกือบเหมือนนก ทีบอกวา่เกือบเหมือน 
 ก็เพราะวา่มนัไม่เหมือนเสียทีเดียว…เพราะทงัดา้นหลงัเทา้และหางของมนัยงัพว่งครีบสีนาํเงิน 
 เหลือบทองเขา้ไปดว้ย   นียงัไม่รวมถึงตงัแต่บริเวณส่วนหวัไหล่ยาวลงมาตามแผงคอทีปรากฏ 
 ครีบใหญ่สีเดียวกนัแผย่าวอยู ่
      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 103) 
 
   ดว้ยเหตุทีสินธุปักษี  เป็นสัตวผ์สมระหว่างนกกบัปลา  จึงทาํให้สามารถ
อยูไ่ดท้งัในนาํและบนบก  ลกัษณะพิเศษนี ทาํใหเ้ขาสามารถช่วยเหลือตวัละครเอกของเรือง ซึงเป็น
เพียงมนุษยธ์รรมดาได ้ เพราะอยา่งไรมนุษยก์็ไม่อาจบินได ้ หรืออยูใ่นนาํไดน้าน เมือครูธรรมรักษ ์
และแกว้ ตวัละครเอก  ตอ้งผจญภยัในป่าหิมพานต ์ ผูเ้ขียนจึงไดน้าํสินธุปักษี  สัตวหิ์มพานต์ มาเป็น
ตวัละครประกอบของเรือง  โดยการสร้างเรืองให้ตวัละครเอกไดพ้บกบัสินธุปักษีทีกาํลงับาดเจ็บอยู ่ 
จึงเขา้ไปช่วยเหลือ  เมือสินธุปักษีแขง็แรงเป็นปกติ  เขาจึงตอบแทนบุญคุณดว้ยการเป็นมิตรทีดี คอย
ปกป้องตวัละครเอกตลอดทงัเรือง ซึงมีส่วนทาํใหเ้รืองดาํเนินไปอยา่งสนุก  เพราะลาํพงัตวัละครเอก 
ทีเป็นมนุษยน์ัน  การเอาชีวิตรอดในป่าหิมพานต์เป็นเรืองทียากลาํบากมาก  จึงต้องมีผูช่้วยทีมี
ลกัษณะพิเศษ เป็นผูค้อยช่วยเหลือ    
   การนาํตวัละครสินธุปักษีมาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชนไทย  เป็น
บทบาทใหม่ทีไม่เคยปรากฏในวรรณกรรมเรืองอืนมาก่อน   จึงช่วยสร้างสีสันให้กบัเรือง  และยงัทาํ
ให้ผูอ่้านไดรู้้จกัสัตวหิ์มพานต์ทีมีลกัษณะแปลกตาเพิมขึนดว้ย  นอกจากนีผูเ้ขียนไดตี้ความกาํเนิด
ของตวัละครใหม่ด้วยว่า สินธุปักษีไม่ใช่สัตวที์เกิดตามธรรมชาติ   แต่มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างขึน  โดย
ผูเ้ขียนสร้างเรืองให้โนเบ  ซึงเป็นนกัวิจยัจากโลกอนาคต  เดินทางยอ้นเวลากลบัมาทีป่าหิมพานต ์ 
แลว้ควบคุมดูแลทุกสิงในป่าแห่งนี  รวมทงัเป็นผูส้ร้างสัตวหิ์มพานต์ต่างๆ ขึนมาดว้ยวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์  ตวัละครสินธุปักษี   ก็เป็นหนึงในสัตวหิ์มพานตที์เกิดจากการตดัต่อพนัธุกรรมเช่นกนั  
แต่ตวัละครตวันีกลบัรู้จกัผิดชอบชัวดี  เขาเลือกทีจะปกป้องคนดีมากกว่าจะทาํตามคาํสังผูที้ให้
กาํเนิดตน   เห็นไดจ้ากตอนทีสินธุปักษีไม่ยอมทาํตามคาํสังของโนเบ  แต่ยอมเสียงชีวิตเพือปกป้อง
ตวัละครเอก  ดงัความทีวา่ 
 
  “…เจา้สินธุปักษีนนัแหละ  ถอยออกมาจากแม่มนุษยค์นนีเสีย  หรือเจา้จะผลกัมนัตก 
 ลงไปเลยก็ไดน้ะ” 
  คาํพดูอนัดุดนัของโนเบ ทาํเอาฉนัรีบควา้แผงคอของสินธุปักษีไวใ้นทนัที 
  อนัทีจริงแลว้ก็ไม่จาํเป็นเท่าไหร่หรอก เพราะเพือนยากตวันีท่าจะไม่ยอมทิงฉนัไปง่ายๆ 
  สินธุปักสีส่งเสียงร้องแกร๊กกลบัไปดว้ยความหมายบางอยา่งทีฉนัไม่เขา้ใจ 
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  แต่นนัทาํใหโ้นเบเกรียวกราดขึนมาไดอ้ยา่งระงบัไม่อยู ่
  “หน็อย   นีเจา้กลา้ขดัคาํสงัขา้งนัรึ   ขา้เป็นผูส้ร้างเจา้ขึนมาไม่ใช่นงัมนุษยห์นา้โง่ทีเจา้ 
 เทิดทูนมนัอยูนี่หรอก…” 
  “แกร๊กๆ”  สินธุปักษีส่งเสียงขดัขึน 
  หนา้ขาวๆ ทีดุดนัแดงซ่านขึนดว้ยความอารมณ์โมโหถึงขีดสุด 
  “ดีล่ะ  ในเมือเจา้เห็นวา่นงันีดีกวา่ขา้  ขา้จะยอมละทิงปณิธานของตวัดูสกัครังโดยการ 
 ฆ่าสตัวหิ์มพานตอ์ยา่งเจา้ทงัสองทิง…” 
      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546 : 281) 
 

ความขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นวา่สัตวก์็มีชีวติจิตใจ รู้จกัคิดและรักเป็น  สินธุปักษี 
จึงไดเ้ลือกทีจะปกป้องตวัละครเอกอย่างเต็มที   โดยไม่ทาํตามคาํสังของโนเบ   เพราะรู้ว่าโนเบ
ไม่ใช่คนดี  แมจ้ะเป็นผูใ้หก้าํเนิดตนก็ตาม 
  

             1.2.1.2.2.2.2  ตัวละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์ พบ 2  ตวั  ไดแ้ก่  ไกวลั และ
อสูรปักษา ในเรืองครุฑนาคภาคมหาศึกหิมพานต์ 
 

1.2.1.2.2.2.2.1 ไกวลั  
ไกวลั หรือไกรสรนาคา ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  

ผูเ้ขียนนาํตวัละครไกรสรนาคามาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชน   ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 29 แสดงการเปรียบเทียบตวัละครไกวลัในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์กบัตวัละคร 
    ไกรสรนาคาในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ ไกวลั  ในเรืองครุฑนาค 
ภาคมหาศึกหิมพานต์ 

  ไกรสรนาคา ในวรรณกรรมไทย  

กาํเนิด   1. ตรงกนั  
 

1. เป็นสตัวใ์นนิยาย  อยูใ่นป่าหิมพานต ์

รูปลกัษณ์ 2.  ตรงกนั 
 
3.  มีพละกาํลงัมาก 

2. เป็นนาคครึงสิงห์  คือตวัมีลกัษณะคลา้ย
สิงห์  แต่มีหางยาวคลา้ยนาค 
3. ─ 

บทบาท 4.  เป็นตวัละครประกอบทีแปรพกัตร์ไป 
อยูก่บัฝ่ายนาคี 

4.  ─ 

 ทีมา  เศรษฐมนัต ์ กาญจนกลุ, สรรพสัตว์ในหิมพานต์  (กรุงเทพฯ: บริษทัเดอะบุคแฟคทอรี, 2545), 13. 



201 
 

ตวัละครไกวลั ซึงเป็นไกรสรนาคา  หรือสัตวผ์สมระหวา่งนาคกบัสิงห์   
ผูเ้ขียนนาํตวัละครตวันีมาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชนเรือง ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ 
ซึงเป็นสงครามระหวา่งทพัฝ่ายครุฑ  กบัทพัฝ่ายนาค    ผูเ้ขียนสร้างเรืองใหต้วัละครไกวลั   เป็นหนึง
ในสัตวหิ์มพานตที์แปรพกัตร์ไปเขา้ไปฝ่ายนาคี  เพือเอาตวัรอด  แต่สุดทา้ยไกวลัก็ถูกไกรสรราชสีห์
ทีมีพละกาํลงัเหนือกวา่สังหาร  จุดจบของตวัละครไกวลั  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนทีคิดคดทรยศต่อพวก
พอ้งของตน ยอมไดรั้บความหายนะในทีสุด 

 
1.2.1.2.2.2.2.2 อสูรปักษา 
อสูรปักษา ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   ผูเ้ขียนนาํตวัละคร 

อสูรปักษามาสร้างบทบาทในวรรณกรรมเยาวชน  ดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 30  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครอสูรปักษาในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์ กบั 
      ตวัละครอสูรปักษาในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ อสูรปักษา  ในเรืองครุฑนาค 
ภาคมหาศึกหิมพานต์ 

  อสูรปักษา ในวรรณกรรมไทย  

กาํเนิด   1. ตรงกนั 1. เป็นสตัวใ์นนิยาย  อยูใ่นป่าหิมพานต ์
 

รูปลกัษณ์ 2. ตรงกนั 
 
3.  มีฤทธิควบคุมสายฟ้าได ้
4.  มีกระบองเป็นอาวธุ 

2. มีลาํตวัและหนา้เป็นยกัษ ์  แต่มีปีกหาง
เหมือนนก 
3. ─ 
4.  ─ 
 

บทบาท 5. เป็นผูน้าํเหล่ายกัษค์รึงนก  ร่วมมือกบั
ฝ่ายนาคี  เพือครอบครองโลกทงัสาม   
 

5. ─ 

 ทีมา  เศรษฐมนัต ์ กาญจนกลุ, สรรพสัตว์ในหิมพานต์  (กรุงเทพฯ: บริษทัเดอะบุคแฟคทอรี, 2545), 71. 
 

เรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนนาํคติเกียวกบัเทวดาและอสูร 
มาเป็นส่วนหนึงในเรือง  ซึงคติเกียวกบัเทวดาและอสูรมีปรากฏในวรรณกรรมไทยมาโดยตลอด  
ส่วนใหญ่จะถูกสร้างให้เป็นปรปักษ์กนัเสมอ   วรรณคดียุคแรกๆ ของไทยทีกล่าวถึงคติเกียวกบั
เทวดาและอสูรคือเรืองไตรภูมิพระร่วง ไดแ้บ่งภพภูมิเป็น 3 ภูมิ  ไดแ้ก่ กามภูมิ  รูปภูมิ  และอรูปภูมิ  
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อสูร หรืออสูรกาย ถูกจดัอยูใ่นภูมิแรก  ซึงเป็นภูมิไม่ดี   ในเรืองนีแบ่งอสูรออกเป็น 3 ประเภท  คือ  
เทวดาอสุรา คืออสูรทีเป็นเทวดา  เปตติสุรา คืออสูรทีเป็นเปรต  นิรยอสุรา  คืออสูรทีเป็นสัตวน์รก 
ตามคติของวรรณคดีเชือวา่เทวดาอสูรเป็นปฏิปักษก์บัเทวดาในชนัดาวดึงส์  เพราะแต่เดิมเทวดาและ
อสูรอยูร่่วมกนัในชนัดาวดึงส์  จนวนัหนึงพระอินทร์วางกลอุบายกบัเหล่าเทวดาเพือกาํจดัอสูรดว้ย
การเลียงเหล้า  เทวดาฝ่ายพระอินทร์ไม่ได้ดืมเหล้า  ส่วนฝ่ายอสูรดืมเหล้าจนเมาขาดสติ  เทวดา
บริวารของพระอินทร์จึงจบัเทวดาอสูรโยนลงใตเ้ขาพระสุเมร เมืออสูรรู้ตวัก็โกรธพระอินทร์มาก 
กลายเป็นปรปักษ์กนัมาตลอด  เทวดาและอสูรมีการจดัทพัสู้รบกนัหลายครัง  ผลดักนัแพผ้ลดักนั
ชนะมาโดยตลอด  ซึงวรรณคดีเรืองรามเกียรติ ก็เป็นอีกเรืองหนึงทีเหตุการณ์ความขดัแยง้ในเรือง
เกิดจากความขดัแยง้ระหว่างเทวดาและอสูร เป็นจุดเริมตน้ของคติเรืองเทวดาและอสูรทีสืบทอด
มาถึงวรรณกรรมปัจจุบนั  (ศิริลกัษณ์ บตัรประโคน, 2549: 147-148) 

เรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนไดน้าํคติความเชือเรืองเทวดา 
และอสูร มาขยายความเพิมให้ตวัละครอสูรปักษา  ซึงเป็นครึงยกัษ์ครึงนก  เกิดความแคน้เคืองที
เผ่าพนัธ์ุอสูรเคยถูกพระอินทร์และบริวารขบัไล่ลงจากสวรรค์  เมืออสูรปักษาไดพ้บพญานาค  ที
ตอ้งการเป็นใหญ่เหนือโลกทงัสาม  อสูรปักษาจึงได้ร่วมมือกบัฝ่ายนาค   เพือจะได้ครอบครอง
สวรรคอี์กครัง   วรรณกรรมเรืองนีจึงเป็นการนาํเรืองราวความขดัแยง้ระหวา่งเทวดากบัอสูรมาขยาย
ความเพิม   กาํหนดให้ตวัละครอสูรปักษาเป็นตวัแทนของฝ่ายอสูรทีไม่เห็นดว้ยกบัการกระทาํของ
พระอินทร์   และไดว้ิพากษว์ิจารณ์การกระทาํของพระอินทร์ทีขบัไล่อสูรลงจากสวรรคว์า่เป็นสิงที
ไม่ถูกตอ้ง   เห็นไดจ้ากบทสนทนาทีวา่ 

 
  “ ท่านอสุรา  เหตุใดท่านถึงไปเขา้กบันาคี? ” สีหราชถาม 
  “ถามพรรคพวกเทพยดาของเจา้สิ  หรือจะถามพระอินทร์ดูก็ไดน้ะ วา่เหตุใด?” 
  “เรืองมนัผา่นมาเนินนานแลว้  เหตุใดท่านจึงไม่ปล่อยวาง สวรรคห์าใช่ทีเหมาะสม 
 ของพวกท่านไม่ใช่หรือ?” 
  “แลว้พระอินทร์กบัเหล่าเทพยดาเล่า  ใชเ้กณฑอ์นัใดตดัสินวา่พวกขา้หาควรกบัสวรรค ์
 ดาวดึงส์  ในเมือพวกขา้เป็นผูค้รอบครองแผน่ฟ้าก่อนเผา่พนัธ์ุอืน” 
 
  “ขา้ไม่บงัอาจไปคาดเดาพระทยัขององคเ์ทพดอก  ท่านอสุรา” สีหราชตอบ “แต่ทีขา้รู้ 
 และเขา้ใจก็คือทุกสรรพสิงลว้นมีกงกรรมกงเกวยีน  ไม่วา่สิงนนั จะเป็นอะไร” 
  “เจา้พดูราวกบัตอ้งการใหข้า้ปล่อยวางจากสิทธิทีควรเป็นของขา้กระนนัแล สีหราช 
  “ท่านคิดถูกแลว้” 
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  “ถา้เช่นนนั   เจา้ตอบขา้ที   เหตุใดเจา้กบัพรรคพวกหิมพานตข์องเจา้ถึงไม่ปล่อยวาง   
 เหตุใดถึงคิดต่อสูก้บัขา้และพวกนาค  ทงัทีรู้วา่ทุกสรรพสิงลว้นลิขิตดว้ยกรรมอยูแ่ลว้” 
  “เพราะสิงทีท่านกบันาคีทาํไม่ถูกตอ้ง” 
  “งนัพระอินทร์ทาํถูกงนัสิ” 
  สีหราชไม่ตอบ    รู้ดีวา่สิงทีพระอินทร์และเหล่าเทวดาทาํเมือหลายหมืนปีก่อนต่อ 

เหล่าอสูรปักษานนัไม่ถูกตอ้ง     แต่นนัก็เป็นเรืองขององคเ์ทพ     ส่วนตนนนัเป็นเพียงสตัว ์
หิมพานตต์นหนึงเท่านนั 

… 
 
    (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 260-261) 

 
 

จากบทสนทนาขา้งตน้  ผูเ้ขียนใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งอสูรกบัเทวดามา 
เป็นมูลเหตุให้อสูรปักษาคิดแคน้เหล่าเทวดา  จนยอมเขา้ร่วมกบัฝ่ายนาคี  แต่สุดทา้ยอสูรปักษาก็
พา่ยแพต่้อฤทธิของพญาครุฑสุเรนทรชิต ทีสามารถปกป้องพิทกัษโ์ลกไวไ้ด ้  

อสูรปักษาในวรรณกรรมเรืองนี จึงเป็นการอธิบายลกัษณะนิสัยของอสูร 
ตามของเดิม ทีอสูรมกัเป็นตวัร้ายในวรรณคดีไทยทีชอบทาํลายผูอื้น แต่ก็ไม่อาจทาํอนัตรายคนดีได ้ 
สุดทา้ยอสูรก็ไดรั้บผลร้ายจากการกระทาํของตวัเอง 

 
  1.2.2  การปรับขนบตัวละคร 

จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนมีการนําตัวละครเดิมมาการดัดแปลงใหม่ โดยการปรับ
รูปลกัษณ์ใหต่้างกบัขนบเดิม  ซึงปรากฏบทบาทในวรรณกรรมเยาวชน แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
ตวัละครเอก และตวัละครประกอบ ดงันี 
               1.2.2.1 ตัวละครเอก  ผูเ้ขียนนาํตวัละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมาเป็นตวัละคร
เอกของเรือง โดยมีการปรับขนบของตวัละครเดิม พบ  2  ตวั ไดแ้ก่   ครุฑนอ้ย  ในเรืองครุฑน้อย  
และกินรี  ในเรืองกินรี 
 
   1.2.2.1.1 ครุฑนอ้ย 

ครุฑนอ้ย ในเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครครุฑมาดดัแปลง โดย 
การปรับรูปลกัษณ์ และบทบาทใหม่ ดงันี 
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ตารางที 31  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครครุฑนอ้ย ในเรืองครุฑนอ้ย กบัตวัละครครุฑใน 
     วรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 

ลกัษณะ ครุฑน้อย  ในเรืองครุฑน้อย   ครุฑ  ในวรรณกรรมและเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ  

กาํเนิด   ≠1. เป็นครุฑกาํพร้าพอ่แม่  
 อาศยัอยูที่สถานเลียงครุฑกาํพร้า 

1. กาํเนิดจากครรภข์องนางวนิตา  มเหสีของ
กศัยปมุนีเทพ 

รูปลกัษณ์ 2.   ─ 
 
 
~3. ร่างกายแคระแกร็น   
≠4. ปีกและตวัสีดาํ 
~ 5. บินไม่ได ้
 
6. รูจมูกทงัสองขา้งหุบเขา้ออกได ้
7. ดาํนาํได ้
 

2. รูปร่างครึงมนุษยค์รึงนก   คือมีศีรษะ 
จะงอยปาก  เลบ็   และปีกเหมือนนก  แต่
ร่างกายแขน ขาเหมือนมนุษย ์  
3. ร่างกายใหญ่โตมหึมา 
4. หนา้ขาว   ปีกแดง  ตวัสีทอง  
5. เป็นพญานกทีมีพละกาํลงัมาก เป็นเจ้า
แห่งเวหา 
6.   ─ 
7.    ─ 
 

บทบาท 8.  ─ 
 
9. เป็นตวัละครทีใชชี้วติต่างกบัสงัคมของ
ชาวครุฑ  ดว้ยการดาํนาํแทนการบินอยา่ง
ครุฑทวัไป 

8. เป็นพาหนะทรงของพระนารายณ์ 
 
9.     ─ 
 

ทีมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, เทพเจ้าและสิงน่ารู้  (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547), 54-58 ;พระ
ยาลิไทย. ไตรภูมิพระร่วง (พระนคร: คุรุสภา, 2506) ;  พระยาสัจจาภิรมย,์  เทวกําเนิด  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 
2548), 257-259 ;  ยมโดย  เพง็พงศา,  “ครุฑและนาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวนัออก   บัณฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2521), 45-55;  
ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552) , 122-124 ; สมบติั  
พลายนอ้ย,  อมนุษย์นิยาย (กรุงเทพฯ: ยปิซี, 2555), 353-374. 
 
  ครุฑเป็นตวัละครในปรัมปราคติทางวรรณคดี  พญาครุฑ เป็นโอรสของพระกศัยป
ประชาบดีกบันางวินะตา  พระกศัยปมีมเหสีอีกองค์หนึงนามว่า นางกทัรุ  เป็นมารดาแห่งนาค  
ดงันันเหตุทีครุฑกับนาคไม่ถูกกัน จึงเป็นเพราะการวิวาทของมเหสีทงัสองพระองค์  นางกัทรุ
เอาชนะนางวินะตาดว้ยกลอุบาย   ทาํให้มารดาครุฑตอ้งตกเป็นทาสของมารดานาค  เพือช่วยเหลือ
มารดา  พญาครุฑจาํตอ้งไปเอานาํอมฤตมาไถ่ตวัมารดา  ทาํให้ตอ้งต่อสู้กบัพระอินทร์ พระอินทร์สู้
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ไม่ได ้ พระนารายณ์จึงเสด็จมาปราบ  แต่พญาครุฑมีฤทธิมาก พระนารายณ์ไม่อาจปราบได ้จนตอ้ง
หยา่ศึก และทาํสัญญาต่อกนัวา่  ถา้พระนารายณ์ประทบันงัทรงยอมใหพ้ญาครุฑนงัอยูสู่งกวา่ได ้ แต่
ถา้พระนารายณ์เสด็จไปไหน  ครุฑตอ้งเป็นพาหนะใหพ้ระนารายณ์ 
  ในวรรณคดีไทยพญาครุฑเป็นตัวละครสําคัญในวรรณคดีเรืองกากี  ซึงเป็น
เรืองราวความสัมพนัธ์ของนางกากีกบับุรุษ  3  คน คือ ทา้วพรหมทตั  พญาครุฑ  และคนธรรพ ์
  ไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึง พญาครุฑไวใ้นติรัจฉานภูมิว่า เป็นสัตวใ์นป่าหิมพานต ์ 
ครุฑอาศยัอยูเ่ชิงเขาพระสุเมรุ   บริเวณสระใหญ่ชือว่าสิมพลี  มีป่างิวอยู่รายรอบ  ฝูงครุฑจะอาศยั
บนตน้งิวเหล่านี 
  วรรณกรรมเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนนาํครุฑซึงเป็นสัตวหิ์มพานตม์าเป็นตวัละครเอก
ของเรือง  โดยจินตนาการว่ามีครุฑกาํพร้าตวัหนึงได้รับการเลียงดูในสถานเลียงครุฑกาํพร้าใน
หมู่บา้นครุฑแห่งหนึง  ครุฑน้อยตวันีแตกต่างจากครุฑตวัอืนๆ มีปีกเล็กๆคลา้ยครีบปลาอยู่กลาง
หลงั  มีรูจมูกทีเปิดปิดได ้ นอกจากนียงัมีขนสีดาํ ไม่ใช่สีแดงเหมือนครุฑตวัอืนๆ  ความแตกต่างทาํ
ใหค้รุฑนอ้ยถูกกีดกนัออกจากกลุ่ม  ครุฑเด็กดว้ยกนัก็ลอ้เลียนรังแก  จนตอ้งหนีไปเล่นตามลาํพงัที
ชายป่าหลงัหมู่บา้น  ทีนีครุฑไดพ้บกบัเพือนใหม่ต่างเผา่พนัธ์ุ  ไดแ้ก่  แม่ไก่ทีชอบขนับอกเวลาตอน
กลางคืน  อีกาเผือกทีร้องเป็นเสียงนกคีรีบูน  และเป็ดทีไม่ชอบว่ายนาํ  เมืออายุครบ 4 ปี  ครุฑเด็ก
ทงัหลายจะไดเ้ขา้โรงเรียนฝึกบิน    แต่ครุฑน้อยผูก้าํพร้าพ่อแม่   ไม่มีโอกาสเขา้โรงเรียน   ทงัยงั
โชคร้ายถูกขบัไล่ออกจากหมู่บา้นอีกดว้ย  ครุฑนอ้ยไปอาศยัอยูที่กระท่อมขา้งสุสาน  และตงัใจว่า
จะตอ้งบินให้ได ้เพราะเชือมนัวา่ครุฑเกิดมาเพือทีจะบินและเป็นเจา้แห่งเวหาเท่านนั  ครุฑนอ้ยหัด
บินดว้ยตนเองอยา่งขยนัขนัแข็ง  แต่ก็ไม่สามารถบินได ้  จนสัปเหร่อครุฑสงสารจึงพาครุฑนอ้ยไป
แอบดูการฝึกบินของเหล่านกัเรียนครุฑ    วนัแลว้วนัเล่าครุฑน้อยแอบเรียนท่าบินแบบต่างๆ แลว้
ทดลองฝึกบิน  แต่ไม่สามารถบินได้  จนครุฑน้อยสงสัยตวัเองว่าตนเป็นครุฑหรือไม่  วนัหนึง
สัปเหร่อครุฑพาครุฑนอ้ยเดินไปจนถึงหนา้ผาทีครุฑทงัหลายอยากพิชิต    เพือตอ้งการให้ครุฑนอ้ย
รู้วา่การพิชิตหน้าผาไม่จาํเป็นตอ้งบินได ้ ก็สามารถพิชิตหนา้ผาไดเ้หมือนกนั แต่ครุฑน้อยก็ยงัเชือ
ว่าเมือเกิดเป็นครุฑตอ้งบินเท่านัน   เพราะการบินได้จะทาํให้ครุฑได้รับการยอมรับให้เข้ากลุ่ม  
ครุฑนอ้ยจึงฝึกบินต่อไปอยา่งขะมกัเขมน้  ทาํใหค้รุฑเกเร 3 ตวั  วางแผนกาํจดัครุฑนอ้ยออกไปจาก
หมู่บา้น โดยหลอกให้ครุฑนอ้ยไปหาครุฑเฒ่าผูว้ิเศษในป่าลึก   เพือให้ช่วยสอนบิน  เพราะหวงัว่า
ครุฑนอ้ยอาจตายขณะทีเดินทางกลางป่า 
  ครุฑนอ้ยไม่พบครุฑเฒ่าผูว้ิเศษทีครุฑเกเรทงั 3 พูดถึง  กลบัพบกินรีนอ้ยกบัปู่ ของ
เธอ  ซึงเป็นนกัประดิษฐ์  กินรีน้อยพาครุฑน้อยไปพบกบัครุฑผูเ้ฒ่าทีตกปลาไดโ้ดยไม่ตอ้งเกียว
เหยอื  ครุฑนอ้ยเฝ้าตามครุฑผูเ้ฒ่าทงัวนัทงัคืน  เพราะเชือวา่อาจเป็นครุฑผูว้ิเศษทีสอนให้เขาบินได ้  
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แต่ครุฑเฒ่าไม่ยอมพดูดว้ยเลย  จนกระทงัวนัหนึงครุฑนอ้ยลม้ป่วย ครุฑเฒ่าดูแลจนหายดี  ครุฑเฒ่า
สังเกตร่างกายของครุฑนอ้ยอยา่งใกลชิ้ด  แลว้จบัครุฑนอ้ยโยนลงนาํทนัที   ครุฑนอ้ยจมลงไปในนาํ 
และคิดว่าตนเองตอ้งตายแน่ๆ  แต่แลว้รูจมูกของมนัก็ปิดได้อตัโนมติั  และครีบเล็กๆกลางหลงัก็
เคลือนไหวไดเ้หมือนครีบปลา  ครุฑหายใจในนาํและดาํนาํได ้ นบัตงัแต่วนันนัครุฑนอ้ยจึงคน้พบ
วา่ความอปัลกัษณ์ของมนักลบักลายเป็นความพิเศษ และพบวา่ครุฑไม่ไดเ้กิดมาเพือบินเท่านนั  แต่
ครุฑสามารถตกปลา  ดาํนาํ   หรือทาํอยา่งอืนไดอี้กมากมาย   
  ครุฑนอ้ยเดินทางดาํนาํไปทวัทุกแห่ง  พร้อมทงัเรียนรู้และพฒันาเทคนิคการดาํนาํ
อยู่เสมอ  จนกระทงัวนัหนึงครุฑน้อย เดินทางไปถึงทะเลสีทนัดร  เพือพิสูจน์ตาํนานเรืองครุฑกบั
นาคว่าเป็นศตัรูกนัจริงหรือไม่   ซึงเป็นจงัหวะเดียวกบัครุฑเกเรทงั 3 ตวั เดินทางออกจากหมู่บา้น 
เพือหวงัจะสร้างวรีกรรมดว้ยการจบันาค  แต่ครุฑเกเรทงั 3 ตวั เสียที ถูกนาคจบัลงทะเลจนสลบไป 
ครุฑน้อยดาํนาํลงไปช่วยครุฑเกเร  และไดผู้กมิตรกบันาค  เพือลบประวติัศาสตร์การเป็นศตัรูกนั 
เมือครุฑเกเรฟืนก็เห็นร่างของครุฑนอ้ยนอนสลบอยูข่า้งๆ จึงนาํเกล็ดนาคออกจากอุง้มือครุฑน้อย 
แลว้เดินทางกลบัหมู่บา้น  เพือประกาศวา่พวกตนสามารถเอาชนะนาคได ้ พร้อมใส่ร้ายวา่ครุฑนอ้ย
เป็นครุฑนอกคอก  ทีเลือกดาํนาํ แทนการบิน  จึงห้ามครุฑน้อยเขา้มาทีหมู่บา้นอีก  ครุฑน้อยจึง
ไม่ไดป้รากฏตวัทีหมู่บา้นอีก    แต่เลือกทีจะเดินทางรอบโลก     และไม่สนใจการยอมรับเขา้กลุ่มอีก
ต่อไป ดงัทีผูเ้ขียนทิงทา้ยไวว้า่ 
        
  วา่กนัวา่  มีผูพ้บเห็นครุฑขนสีดาํทีมีจมูกหุบไดร่้วมเดินทางไปรอบโลก กบัแม่ไก่ทีชอบ 
 ขนัตอนกลางคืน  เป็ดทีกลวันาํ  อีกาเผือกทีคิดวา่ตวัเองเป็นนกคีรีบูน และมนุษยที์เชือวา่โลกแบน 
      (ครุฑนอ้ย, 2548 : 134) 
 
  การนาํตวัละครครุฑเดิมมาดดัแปลงรูปลกัษณ์และสร้างบทบาทใหม่ จึงนาํไปสู่
แก่นของเรืองคือ การคน้หาตวัเอง  การมีความกลา้ทีจะดาํรงชีวิตอยูท่่ามกลางความแตกต่างจากคน
อืนๆ  ไม่คล้อยตามกระแสสังคมจนขาดความเป็นตวัของตวัเอง  และไม่ปล่อยให้กฎเกณฑ์ของ
สังคมทาํให้ตนขาดอิสระ   ครุฑในวรรณกรรมเรืองนีจึงไม่ใช่ครุฑ สัตวหิ์มพานต์ ทีเคยรู้จกัใน
วรรณคดีโบราณเรืองอืนๆ แต่ตอ้งการทา้ทายให้คิดว่าเราเป็นครุฑแบบไหน   นอกจากนีผูเ้ขียนยงั
นาํตาํนานเรืองครุฑกบันาคมาสร้างใหม่ ให้สัตวส์องชนิดทีเป็นศตัรูกนัมาตลอดไดม้าเป็นเพือนกนั  
แนวคิดเรืองการสร้างสันติภาพ  จึงเป็นอีกประเด็นหนึงทีผูเ้ขียนทิงไวใ้ห้ผูอ่้านวรรณกรรมเยาวชน
เรืองนี  ดงัปรากฏในบทสนทนาระหวา่งครุฑนอ้ยกบันาคทีวา่ 
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  …เมืออุง้เทา้ควา้ตวัครุฑทงัสามไวไ้ดแ้ลว้  ครุฑนอ้ยก็ลากเอาพวกมนัไปอยา่ง 
 ถูลู่ถูกงั   แต่ก่อนจะทะลึงตวัขึนสู่ผิวนาํ  มนัไดห้นัไปกล่าวประโยคสุดทา้ยกบันาคดว้ย 
 นาํเสียงเป็นมิตร 
  “ผมอยากจะบอกเธอวา่  ครุฑกบันาคไม่ไดเ้ป็นศตัรูกนั  แต่ทีผมตอ้งทาํเช่นนี 
 เพราะตอ้งการช่วยชีวติของพวกเขา    ขอโทษดว้ยถา้ทาํใหเ้ธอบาดเจ็บ    หวงัวา่เจอกนั 
 คราวหนา้  เธอจะพาผมเทียวใหท้วัมหานทีสีทนัดรนี  และเราจะเป็นเพือนกนัตลอดไป” 
     (ครุฑนอ้ย, 2548: 119-120) 
  

1.2.2.1.2 กินรี 
กินรี ในเรืองกินรี  ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละครกินรีมาดดัแปลง โดยการปรับรูปลกัษณ์  

และบทบาทใหม่ ดงันี 
 
ตารางที 32  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครกินรีในเรืองกินรี กบัตวัละครกินรีในวรรณกรรมและ 
                   เอกสารขอ้มูลต่างๆ 

ลกัษณะ กนิรี  ในเรืองกนิรี กนิรี  ในวรรณกรรม และเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ* 

กาํเนิด ≠1. ไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์ แต่อาศยั
อยูที่มิติลีลบัแห่งหนึง 

1. เป็นอมนุษยใ์นนิยาย  อาศยัอยูใ่นป่า 
หิมพานต ์
 

รูปลกัษณ์ 2. กินรีมี 2 ร่าง  คือ 
     2.1  ตรงกนั   แต่สูงประมาณ 7 นิว 
เท่านนั      
  ≠ 2.2  เป็นนกนอ้ยสีขาวแสนสวย 
 
3. ตรงกนั 
4. ตรงกนั 
5. มีนาํตาเพชร 
6. มีหูทิพย ์
7.มีพรพิเศษทาํใหส้ามารถพดูภาษาอะไร 
ก็ได ้
8. แปลงกายได ้
9.ไม่มีการแก่  เมือสินอายุขยัร่างจะค่อยๆ
หายไป     

2. กินรีในวรรณกรรมไทย  มี 2 ลกัษณะ คือ 
     2.1  มีลกัษณะครึงมนุษยค์รึงนก   
 
     2.2  มีลกัษณะคลา้ยมนุษยธ์รรมดา  ตอ้ง 
ใส่ปีกใส่หางจึงสามารถบินได ้
3. มีรูปโฉมงดงาม 
4. ชอบการร้องรําทาํเพลง 
5.     ─ 
6.     ─ 
7.     ─ 
 
8.    ─ 
9.    ─ 
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ตารางที 32  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครกินรีในเรืองกินรี กบัตวัละครกินรีในวรรณกรรมและ 
      เอกสารขอ้มูลต่างๆ (ต่อ) 

ลกัษณะ กนิรี  ในเรืองกนิรี กนิรี  ในวรรณกรรมและเอกสาร 
ข้อมูลต่างๆ  

บทบาท 10.     ─ 
11. เป็นตวัละครเอก  ทีพลดัหลงมาสู่โลก
มนุษย ์ เพราะความดือรันไม่เชือฟังคาํเตือน
ของผูใ้หญ่  ภายหลงัไดรั้บความช่วยเหลือ
จากเพือนมนุษย ์  ทาํใหก้ลบัมิติของนางได้
สาํเร็จ 
 

10. มกัมีบทบาทเป็นภรรยาของตวัเอกชาย 
11.  ─ 

  ทีมา  พรชีวนิทร์  มลีพนัธ์ุ,  กนิรี  สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม (กรุงเทพ : ศยาม, 2549), 166-170; 
ราชบณัฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 92-93 ; สมบติั  
พลายนอ้ย, อมนุษย์นิยาย (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2555), 269-295 ; สมพร ร่วมสุข, “บทบาทตวัละครอมนุษยใ์นบท
ละครในและละครนอก” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2521), 171-172.  ซึงเป็นการศึกษาตวัละครกินรีจากตวับทวรรณกรรมไทย 
 
  จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นว่าวรรณกรรมเยาวชนเรืองกินรี ผูเ้ขียนนาํกินรีมา
เป็นตวัละครเอกของเรือง  จินตนาการใหกิ้นรีอยูอี่กมิติหนึง  แต่พลดัหลงมาทีโลกมนุษย ์ กินรีตนนี 
จึงไม่ใช่กินรี  สัตวหิ์มพานต์  ทีเราเคยรู้จกัจากวรรณคดีโบราณเรืองอืนๆ  แต่เป็นกินรีทีสร้างขึน
ใหม่จากจินตนาการของผูเ้ขียน  มีการปรับรูปลกัษณ์เดิมคือให้กินรีสามารถกลายร่างไดเ้ป็น  2  ร่าง  
ร่างหนึงเป็นนกนอ้ยสีขาว   อีกร่างหนึงเป็นครึงคนครึงนก  ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายลกัษณะร่างทงัสอง
ไวว้า่ 
 
  …นกตวันีใหญ่กวา่นกกระจอกไม่มากนกั    มนัยนืเกาะคอนดูสวยสง่า   คอตงัตรงมี 
 หงอนใสๆ  เหมือนแกว้เสน้สนัๆ 7-8 เสน้  เป็นหงอนทีดูเหมือนมงกฎุ  ไม่เหมือนกบัหงอนนก 
 ทวัไปทีเคยเห็น  ทีแปลกตาคือ มีหางเป็นเสน้ๆ ทีมีความยาวละไล่กนัลงมาอยา่งสวยงาม  เสน้ 
 กลางสามเสน้ยาวถึงพืนกรง  ปลายหางทุกเสน้มีเมด็กลมเลก็ๆเหมือนลูกปัดแกว้ใสประดบัอยู ่
 เช่นเดียวกบัทีปลายขนปีกของมนั  แต่ตรงปลายปีกเมด็กลมๆ ทีวา่จะเลก็กวา่ทีปลายหาง แต่ที 
 สะดุดตาทีสุดก็เห็นจะเป็นดวงตาสวยสุกใสเป็นประกายระยบิระยบัเหมือนเพชร… 
      (กินรี, 2551: 20-21) 
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  …จากนนัร่างก็ค่อยๆ กลายเป็นหญิงสาวรูปร่างบอบบาง และมีใบหนา้ทีสวยงามมาก  
 แต่เป็นหญิงสาวทีมีปีกและมีหางเหมือนนก!   ขนทีปลายปีกและหางมีแสงระยบิระยบัเหมือน 
 มีเพชรประดบัอยู ่  ตวัสูงประมาณเจ็ดนิวสวมชุดสีขาวทงัชุด   เสือปิดไวแ้ค่หนา้อก   เป็นเสือ 
 ไม่มีแขนทาํจากขนนกอนัเลก็ๆ ละเอียดและอ่อนนุ่ม   เสือต่อติดกบักระโปรงทีทาํจากขนนก 
 บางเบา       พลิวไหวอยา่งสวยงาม       แต่ขนนกตรงส่วนนีเป็นขนนกทีมีความยาวและขนาด 
 แตกต่างกนั  กระโปรงดา้นหนา้จะเป็นขนนกสนัๆ  ซอ้นแซมกนัยาวลงมาถึงกลางตน้ขาแลว้ 
 ซอ้นกนัยาวลงไปทางดา้นหลงัเป็นหางยาวเลยเทา้ลงไปมาก  ขนนกทีเป็นส่วนหางจะเป็นขน 
 ส่วนทียาวทีสุด  แต่สิงทีห่อหุม้ร่างกายกินรีทงัหมดนนัถึงจะมองเหมือนเสือเหมือนกระโปรง  
 แต่จริงๆ แลว้  เป็นขนจริงๆ ของนาง    ไม่ใช่เสือผา้เครืองนุ่มห่มทีตดัเยบ็ขึนมา     แต่มนังอก 
 ออกมาจากผิวหนงัเหมือนขนนกหรือขนสตัวช์นิดอืนๆนนัเอง 
  นอกจากขนนกสีขาวทีสวยงามแลว้  ยงัมีมงกฎุขนนกอนัเลก็ๆ ประดบัเพชรอยูบ่น 
 ศีรษะดว้ย    สวมกาํไลเพชรทงัทีตน้แขนและขอ้เทา้   เพียงแต่เครืองประดบัเหล่านีไม่ไดง้อก 
 ออกมาจากร่างกายเหมือนชุดขนนกเท่านนัเอง 
      (กินรี, 2551: 34-35) 
 
  ผูเ้ขียนยงัไดเ้น้นยาํให้เห็นวา่กินรีในวรรณกรรมเรืองนี  ไม่ใช่กินรี สัตวหิ์มพานต ์
ทีเราเคยรู้จกั  แต่เป็นกินรีอีกพนัธ์ุหนึง  จึงทาํให้มีรูปลกัษณ์ทีแตกต่างกบัของเดิม พิจารณาไดจ้าก
คาํพดูของตวัละครหนูเล็กทีพดูถึงกินรีวา่ 
 
  …ฉนัเคยอ่านนิทานทีมีหญิงสาวครึงคนครึงนก แต่ในนิทานน่ะ หญิงสาวมีร่างกาย 
 ท่อนบนเป็นคน  แต่ท่อนล่างตงัแต่ขาลงไปเป็นนก  เราเรียกวา่ กินรี  ในนิทานบอกวา่พวก 
 กินรีอยูใ่นป่าหิมพานต ์ แต่เธอบอกวา่เธอมาจากมิติอืน  แลว้เธอน่ะเวลาเป็นนกก็เป็นนกทงั 
 ตวั  เวลากลายร่างเป็นคนก็เป็นคนทงัตวั   เพียงแต่เป็นคนทีมีปีกมีหางเหมือนนกเท่านนั… 
 คงเป็นกินรีอีกพนัธ์ุหนึงมงั   ถึงไม่เหมือนกินรีทีอยูใ่นป่าหิมพานต ์
      (กินรี, 2551: 57) 
 
  นอกจากจะปรับรูปลกัษณ์ของกินรีใหม่แล้ว  ผูเ้ขียนยงัได้เพิมลกัษณะพิเศษให้
กินรีมีพรพิเศษทีทาํให้สามารถพูดภาษาอะไรก็ได ้  มีหูทิพย ์  และมีนาํตาเป็นเพชร  ซึงการมีนาํตา
เป็นเพชรของกินรีนัน เป็นลักษณะพิเศษทีผูเ้ขียนสร้างขึนมาเพือให้เรืองดาํเนินไปอย่างเขม้ข้น  
เพราะเมือกินรีอยู่ทีโลกของตน  นาํตากินรี  เป็นสิงไร้ค่า  บางคนไม่ตอ้งการก็นาํไปทิงในบ่อ  แต่
เมืออยูที่โลกมนุษย ์นาํตากินรี หรือทีมนุษยเ์รียกกนัวา่เพชร  กลบักลายเป็นสิงลาํค่า ทีมนุษยต์อ้งการ  
ดงันนัเมือกินรีมาอยู่ทีโลกมนุษย ์ ชีวิตของเธอจึงไม่ปลอดภยัอีกต่อไป  เพราะตอ้งเอาตวัรอดจาก
มนุษยที์หวงัครอบครองนาํตาเพชร 
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  การนาํตวัละครกินรีมาปรับรูปลกัษณ์และบทบาทใหม่ในวรรณกรรมเรืองนี  จึง
สะทอ้นให้เห็นค่านิยมของสังคมมนุษย ์ที ยงัยึดติดกบัทรัพยสิ์นเงินทอง  และการหาผลประโยชน์
จากผูอื้น  โดยผูเ้ขียนไดเ้สนอประเด็นความคิดนี  ผา่นบทสนทนาระหวา่งตวัละครกินรีและหนูเล็ก
ทีวา่ 
 
  “ฉนัอยากรู้วา่นาํตาของเธอ  ทีในโลกของฉนัเรียกวา่เพชรน่ะ  ในโลกของเธอมนัไม่มี 
 ค่าเลยหรือไง” 
  “ไม่มีเลย  มนัก็แค่นาํตา  แต่เวลาทีมนักลายเป็นสิงทีชาวโลกเรียกวา่เพชร เราก็เอามนั 
 มาทาํเครืองประดบั…ใครมีเยอะแลว้ขีเกียจเอาไปทาํเครืองประดบัก็เอาไปทิงในบ่อนาํ ก็แค่นนั 
 เอง  เธอคงไม่อยากไดเ้พชรหรอกนะถึงไดถ้าม”   กินรีชกัระแวงอีก 
  “เปล่า  แต่อยากรู้  ฉนักาํลงัคิดวา่มนัเป็นเรืองน่าคิดมาก ทีของอยา่งเดียวกนั แต่พออยู ่
 กนัคนละทีกลบัมีค่าต่างกนั” 
  “มนัก็อยา่งนีล่ะ   ในโลกนียงัมีอะไรอีกมากทีเธอไม่รู้  เธอเกิดมาไม่นาน  ยงัรู้อะไร 
 นอ้ยมากอยูต่่อไปอีกนานๆ  เธอก็จะรู้มากขึน” 
      (กินรี, 2551: 72) 
และ 
  “แต่ถึงมนัจะมีค่ามากแค่ไหน  ฉนัก็คิดวา่มนัคงจะมีค่ามากสาํหรับคนบางคนมาก 
 กวา่นะ เช่น พวกคนโลภ  อยากไดเ้อาไปขาย    หรือไม่ก็พวกบา้เพชร อยากมีเยอะๆ อะไร 
 แบบนนั…” 
      (กินรี, 2551: 65) 
 

1.2.2.2 ตัวละครประกอบ  ผูเ้ขียนมีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณกรรมไทยมาเป็น 
ตวัละครประกอบของเรือง โดยการปรับรูปลกัษณ์และบทบาทใหม่ พบ  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัละคร
ประกอบฝ่ายสนบัสนุน และตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ ์ดงันี 

1.2.2.2.1  ตัวละครประกอบฝ่ายสนับสนุน  พบ 1 ตวั  คือ ตวัละครราชสีห์ 
ทงั  4  ตวั ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ 
 
    1.2.2.2.1.1  ราชสีห์ทงั 4 ตวั 

ตวัละครราชสีห์ทงั 4 ตวั  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   ผูเ้ขียนไดน้าํ 
ตวัละครราชสีห์ทงั 4 ตวัมาดดัแปลง โดยการปรับรูปลกัษณ์ และบทบาทใหม่  ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 33  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครราชสีห์ทงั 4 ตวั ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัตวัละคร 
      ราชสีห์ทงั 4 ตวั  ในวรรณกรรมไทย 

ลกัษณะ ราชสีห์ทงั 4 ตวั  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ ราชสีห์ทงั4 ตวั  ในวรรณกรรมไทย  
กาํเนิด   1. ตรงกนั 1. เป็นราชสีห์ผูย้งิใหญ่  แห่งป่าหิมพานต ์

 
รูปลกัษณ์  

 
      2.1.1  ตรงกนั 
 
   ≠2.1.2  กินทงัหญา้และเนือเป็นอาหาร 
   ~2.1.3  ร่างกายซูบผอม ไร้เรียวแรง 
 
 
      2.2.1  ตรงกนั 
 
   ≠2.2.2  กินทงัหญา้และเนือเป็นอาหาร 
    ~2.2.3  ร่างกายซูบผอม  ไร้เรียวแรง 
 
 
     2.3.1  ตรงกนั 
 
   ≠2.3.2  กินทงัหญา้ และเนือเป็นอาหาร 
   ~2.3.3   ร่างกายซูบผอม  ไร้เรียวแรง 

 
 

    2.4.1  ตรงกนั 
 
  ≠2.4.2  กินทงัหญา้และเนือเป็นอาหาร         
   ~2.4.3  ร่างกายซูบผอม  ไร้เรียวแรง 
 

2. ราชสีห์  มีอยู ่4 จาํพวก  คือ 
2.1 ตณิสีห์   
     2.1.1  มีรูปพรรณสณัฐานคลา้ยนางโค  
มีกายสีหม่นมวัเหมือนสีนกพิราบ   
     2.1.2  กินหญา้เป็นอาหาร   
     2.1.3  ร่างกายใหญ่โต  มีพละกาํลงัมาก 
 
2.2 กาฬสีห์    
    2.2.1  มีรูปพรรณสณัฐานคลา้ยนางโค 
มีกายสีดาํ   
    2.2.2  กินหญา้เป็นอาหาร   
    2.2.3  ร่างกายใหญ่โต  มีพละกาํลงัมาก 
 
2.3 บณัฑุสีห์   
    2.3.1  มีรูปพรรณสณัฐานคลา้ยนางโค 
มีกายสีเหลือง   
    2.3.2  กินเนือเป็นอาหาร 
    2.3.3  ร่างกายใหญ่โต  มีพละกาํลงัมาก 
 
2.4  ไกรสรราชสีห์   
    2.4.1  มีปาก  ปลายหาง  ปลายเทา้ทงัสี
เป็นสีแดง  ส่วนทีเหลือมีขนสีขาว   
    2.4.2  กินเนือเป็นอาหาร 
    2.4.3  ร่างกายใหญ่โต มีพละกาํลงัมาก 

บทบาท 3. เป็นเจา้แห่งป่าหิมพานต ์  มีบทบาทเป็น
ผูช่้วยเหลือตวัละครเอกยามทีมีภยั 

3.     ─ 
 
 

ทีมา  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย  (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2552), 392-393. 
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   จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นวา่ตวัละครราชสีห์ทงั 4 ตวั  ในเรืองเจ้าชาย
ไม่วิเศษ  ผูเ้ขียนนาํตวัละครราชสีห์ทงั 4  ตวั แห่งป่าหิมพานตม์าดดัแปลงรูปลกัษณ์ใหม่ กล่าวคือ  
ติณสีห์  ราชสีห์ทีมีขนสีแดง  กาฬสีห์  ราชสีห์ขนสีดาํ  บณัฑุสีห์  ราชสีห์ขนสีเหลือง   และไกสร
ราชสีห์  ราชสีห์ขนสีขาวสลบัแดง  ตวัละครเหล่านีมกัไดรั้บการกล่าวถึงในวรรณกรรมไทยวา่เป็น
สัตวที์มีอาํนาจ มีความสะอาดหมดจด  มีรูปร่างสง่างามน่าเกรงขาม  และคุณสมบติัอีกประการหนึง
ทีสําคญัคือเมือราชสีห์แผดเสียงร้อง  อาํนาจเสียงของราชสีห์จะทาํให้สัตว์อืนเกรงกลวัได้  ดงัที
บรรยายในไตรภูมิพระร่วงวา่ 
 

เมือไกรสรสีหะนนัออกจากคูหาทองก็ดี  เงินก็ดี  คูหาแกว้ก็ดี  อนัเป็นทีอยู ่แห่งไกรสร 
สิงหะนนั  ตนจึงไปยนือยูเ่หนือแผน่ศิลาเหลืองอนัเรืองงามดงัทองสิงคี…แลว้จึงกระทาํเสียงออก 
ดงัเสียงฟ้าลนั แลว้จึงสนัขนฟุ้ งในตนเสีย แลว้จึงแต่งตนเดินไป แล่นไปมาดงัลูกววัแล่นนนั  เมือ 
ไกรสรสิงหะนนัเดินไปเดินมา  ครันดูพลนังามนกัดงัผูมี้กาํลงั…แลเดินบ่ายไปบ่ายมาดงันนัก็ร้อง 
ดว้ยเสียงอนัแรง  3  คาบ  แลเสียงนนัไปไกลได ้3 โยชน์แล  แต่บรรดามีสตัว ์2  ตีน 4  ตีนอยูแ่ห่ง 
ใดๆ ก็ดี   แลเสียงไดย้นิเถิงใดๆ กลวัมี  ตวันนัสนัแลตกใจสลบอยูบ่่มิรู้สึกตนเลย… 

                                                                (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 38) 
 
   ทว่าเมือตวัละครราชสีห์ทงั 4 ตวั  ปรากฏตวัในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ 
ผูเ้ขียนไดป้รับรูปลกัษณ์ของราชสีห์ใหมี้สภาพทีสกปรก   ผอมโซ   แมแ้ต่เสียงทีแผดออกมาก็ไม่น่า
สะพรึงกลวัอีกต่อไป เห็นไดจ้ากความทีวา่  
 

เขาเห็นสตัวใ์หญ่ขนาดโค  แต่ตวัผอมราวอดอาหารมานาน   มนันอนแซ่วหนัหลงัให ้
เจา้ชายอยูไ่ม่ไกลจากพุม่ไม…้ร่างกายสีขาวมอมๆ    มีลวดลายสีแดงทีบริเวณสะโพก   มนัผอม 
เสียจนแลเห็นซีโครงซึงขยบัขึนลงแผว่ๆตามแรงหายใจ…โคผอมตวันนัก็ลุกขึนและพุง่กระโจน 
เขา้ใส่จนเจา้ชายลม้ลง  เอาอุง้เทา้สีแดงกดลงบริเวณหนา้อกของเจา้ชาย อนัทีจริงแรงกดก็ไม่ได ้
มากมายนกั… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 50) 
และ 
  …“ฉนัเคยอ่านจากหนงัสือ    ในนนัเล่าถึงความยงิใหญ่ของพวกท่านเอาไวม้ากมาย  

 เป็นตน้วา่เสียงร้องดงักงัวานถึงขนาดทาํใหส้ตัวน์อ้ยใหญ่ต่างเกรงกลวัจนถึงกบัสลบไปก็มี” 
 ทนัทีทีเจา้ชายพดูจบ  บณัฑุสีห์ หรือราชสีห์ขนเหลืองใบไมก็้อา้ปากร้องคาํราม 
  “ ฮา้ววว!” 
  เสียงทีเลด็ลอดออกมากลบัเป็นเสียงเลก็ๆ ทีไร้เรียวแรงและพลงั  คลา้ยเสียงหาวเสีย 
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มากกวา่… 
  “ไดย้นิแลว้เธอรู้สึก เกรงกลวั ฉนับา้งไหม”  บณัฑุสีห์ถามเจา้ชาย 
  เจา้ชายส่ายหนา้  แมจ้ะรู้วา่การไม่ยอมรับพลงัและอาํนาจจากเสียงร้องของราชสีห์อาจ 

ทาํใหเ้ขาตอ้งสูญชีวติ  แต่เจา้ชายก็ไม่อาจฝืนโกหกได ้
  “เห็นไหม  แมแ้ต่เธอยงัไม่กลวั  แลว้พวกฤๅษี  วทิยาธร  หรือแมแ้ต่สตัวต์่างๆ ทีไหน 

จะกลวัพวกเรา”  บณัฑุสีห์กล่าว 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 53-54) 
 
   การปรับรูปลกัษณ์ของราชสีห์ทงั 4 ตวั ให้ไร้สง่าราศีนนั  มีจุดประสงค์
เพือให้ผูอ่้านเห็นผลกระทบของการทาํลายป่า  ทีแมแ้ต่ป่าหิมพานต์ยงัถูกมนุษยบุ์กรุก  จนทาํให้
ราชสีห์ทีเคยยิงใหญ่ยงัตอ้งอดอยากและซูบผอม  เพราะไม่มีอาหารให้กิน  ราชสีห์ในวรรณกรรม
เรืองนีจึงมี  “ชีวิตไม่ต่างจากสัตวเ์ล็กสัตวน์้อยทีประสบภยัหาอาหารไม่ได ้ จนตอ้งกินไม่เลือก  
ราชสีห์บางตวัก็กินคน  บางตวักินมดกินหนู  บางตวัแมเ้ป็นราชสีห์กินเนือ   แต่หากหาอาหารไม่ได ้ 
ก็ตอ้งยอมกินผกักินหญา้” (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 114)  จนกระทงัราชสีห์ทงั 4 ตวั ไดพ้บกบัเจา้ชาย 
จึงคิดไดว้า่พวกเขาตอ้งทาํอะไรสักอยา่งเพือปกป้องป่าหิมพานต ์ ไม่ใหบ้รรดาเจา้ชายเมืองต่างๆ เขา้
มาล่าสัตว ์หรือทาํลายป่า เพือสร้างเมืองไดอี้ก  ดงัความทีวา่ 
  
  “…ภายหลงัเราไดพ้บเธอ  พวกเราก็คิดไดว้า่ป่าหิมพานตเ์ปลียนแปลงไปมากจริง  
 สาเหตุก็เพราะมีคนจาํนวนมากมุ่งเขา้สู่ป่าหิมพานตแ์ละสร้างความเดือดร้อน  ขณะทีพวกเรา 
 เองก็ละเลยการปฏิบติัตนทีเหมาะสม  ทาํใหป่้าหิมพานตแ์ปรปรวนไป  ดงันนัพวกเราจึงคิด 
 กนัวา่เราตอ้งทาํอะไรสกัอยา่งเพือยบัยงัการทาํลายลา้งป่าหิมพานต ์
      … 
  “ฉนัเห็นดว้ยวา่เราไม่ควรปล่อยใหป่้าหิมพานตถู์กแปรสภาพเป็นเมืองต่างๆ   แลว้ 
 กะเกณฑช์าวบา้นใหไ้ปเป็นไพร่พล หรือขา้ทาส  ป่าหิมพานตเ์องก็เป็นของชาวบา้นธรรมดา 
 และสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ย  เช่นเดียวกบัทีเป็นของราชสีห์  พญาฉทัทนัต ์  กินนร   ฤๅษี   วทิยาธร 
 หรือเจา้ชายและเทพองคต์่างๆ” 
      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 213-214) 
 
   การนาํตวัละครราชสีห์ทงั 4 ตวั มาสร้างใหม่ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี 
จึงนาํไปสู่แนวคิดของเรืองทีตอ้งการให้ผูอ่้านตระหนกัถึงการอนุรักษ์ป่า  การหวงแหนธรรมชาติ  
ไม่ให้ใครมาบุกรุกทาํลายได้  เหมือนเช่นราชสีห์ทงั 4 ตวั ทีลุกขึนมาปกป้องป่าหิมพานต ์ทีเสือม
โทรมลง  เพือหวงัใหป่้าหิมพานตก์ลบัไปอุดมสมบูรณ์อีกครัง 
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1.2.2.2.2  ตัวละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์  พบ 2 ตวั  ไดแ้ก่  พญาอนนัต- 
นาคราชในเรืองหิมพานต์นิรมิต  และทศกณัฐใ์นเรืองทศกณัฐ์ออนไลน์ 
 
    1.2.2.2.2.1  พญาอนนัตนาคราช 
    พญาอนนัตนาคราช  ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  ผูเ้ขียนไดน้าํตวั
ละครพญาอนนัตนาคราชมาดดัแปลง โดยปรับรูปลกัษณ์และบทบาทใหม่  ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 34  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครพญาอนนัตนาคราช  ในเรืองหิมพานตนิ์รมิต กบัตวั 

      ละครพญาอนนัตนาคราชในวรรณกรรมและเอกสารขอ้มูลต่างๆ 
ลกัษณะ พญาอนันตนาคราช  

 ในเรืองหิมพานต์นิรมติ 
พญาอนันตนาคราช ในวรรณกรรม 

และเอกสารข้อมูลต่างๆ  
กาํเนิด ≠1.เป็นสตัวว์เิศษ  ทีเกิดโดยการตดัต่อ

พนัธุกรรม  
1.เป็นสตัวว์เิศษ ในนิยาย  เป็นลูกของนาง
กทัรุ ชายาของกศัยปประชาบดี  
 

รูปลกัษณ์ 2. ตรงกนั 
≠3. มี 7 หวั 
4. ตรงกนั 
5. ตรงกนั 

2. รูปร่างคลา้ยงูใหญ่  มีหงอน 
3. มี  1,000  หวั 
4. พน่ไฟพิษทาํลายสรรพสิงได ้
5. มีพละกาํลงัมาก 
 

บทบาท  6.     ─ 
 
 
7. เป็นสตัวว์เิศษทีถูกสร้างขึนมา  เพือใช้
ทาํลายลา้งโลกมนุษย ์
 

6. เป็นหนึงในสตัวว์เิศษของพระนารายณ์   
ทาํหนา้ทีขดร่างเป็นบลัลงักใ์หพ้ระนารายณ์ 
บรรทมอยูก่ลางเกษียรสมุทร 
7.     ─ 

ทีมา  รืนฤทยั  สจัจพนัธ์ุ, นามานุกรมรามเกยีรต ิ (กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น, 2554), 169. 
 

ในคมัภีร์ปุราณะกล่าววา่พญาอนนัตนาคราช       เป็นพญานาคผูเ้ป็นใหญ่ 
เหนือนาคทงัหลายในบาดาล  มีพนัเศียร  เป็นบลัลงัก์ทีประทบับรรทมของพระนารายณ์   และเป็น
โอรสองค์โตของพระกัศยปประชาบดีกับนางกัทรุ  จึงร่วมบิดากับพญาสุบรรณ  ความเป็นอริ
ระหวา่งครุฑกบันาค  จึงมาจากมเหสีทงัสองของพระกศัยปประชาบดีไม่ถูกกนั(รืนฤทยั สัจจพนัธ์, 
2554: 169) 
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   ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  มีการนาํตวัละครพญาอนนัตนาคราช มาสร้าง
บทบาทใหม่  โดยจินตนาการให้พญาอนนัตนาคราช เป็นสัตวว์ิเศษทีเกิดจากการตดัต่อพนัธุกรรม  
ทาํใหมี้เศียรเพียง 7  เศียรเท่านนั อีกทงัพิษทีควรพน่ไดก้็กลบักลายเป็นเปลวไฟแทน  ดงัความวา่ 
 
  เมือเอ่ยถึงพญาอนนัตนาคราช   ฉนัก็พอจะเริมนึกออกถึงวรรณคดีไทยเรืองรามเกียรติ 
 ทีกล่าวไวว้า่  พญาอนนัตนาคราชนนัเป็นหนึงในสตัวว์เิศษของพระนารายณ์ทาํหนา้ทีขดร่างเป็น 
 บลัลงักใ์หพ้ระนารายณ์บรรทมอยูก่ลางเกษียรสมุทร 
  แต่เมือมาพดูในแง่ของความเป็นจริงในดินแดนแห่งนีแลว้  พญาอนนัตนาคราชคือหนึง 
 ในสตัวหิ์มพานตที์กลายพนัธ์ุโดยการทดลองตดัแตง่พนัธุกรรมจากฝีมือของโนเบ  ไม่มีใครรู้วา่นี 
 เป็นความจงใจของชายผูน้นัหรือไม่ทีทาํใหพ้ญานาคตวันีมีหวัถึงเจ็ดหวั  แถมพิษทีมนัควรพน่ได ้
 ก็กลบักลายเป็นเปลวไฟ 
      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 336-337)  
 

ตวัละครพญาอนนัตนาคราชในวรรณกรรมเรืองนี เป็นสัตวว์เิศษทีมนุษย ์
สร้างขึนมาเพือใชท้าํลายลา้งโลก   การใชส้ัตวเ์ป็นเครืองมือในการทาํลายลา้งสิงต่างๆ  จึงทาํใหเ้ห็น
วา่มนุษยแ์ทนทีจะใชส้ติปัญญา ความรู้ความสามารถของตนใหเ้กิดประโยชน์  แต่กลบันาํมาใช้
ในทางทีผดิ เพือสนองความตอ้งการของตน 

 
   1.2.2.2.2.2  ทศกณัฐ ์

ทศกณัฐใ์นเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนไดน้าํตวัละคร 
ทศกณัฐ ์มาดดัแปลงรูปลกัษณ์และบทบาทใหม่   ดงัตารางต่อไปนี 
 
ตารางที 35  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครทศกณัฐใ์นเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์กบั 

      ตวัละครทศกณัฐใ์นเรืองรามเกียรติ  
ลกัษณะ ทศกณัฐ์  ในเรืองครุฑนาค  

ภาคมหาศึกหิมพานต์ 
ทศกณัฐ์  ในเรืองรามเกยีรต*ิ 

กาํเนิด 1.  ตรงกนั 
 
2. หลงัจากถูกพระรามสงัหาร ไดม้าเกิด
ใหม่เป็นอสูรปักษา   หรือยกัษค์รึงนก    
 

1. ทศกณัฐเ์ป็นโอรสของทา้วลสัเตียน  
เจา้ครองกรุงลงกากบัพระนางรัชดาเทว ี
2.  ─ 
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ตารางที 35  แสดงการเปรียบเทียบตวัละครทศกณัฐใ์นเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต ์กบั 
      ตวัละครทศกณัฐใ์นเรืองรามเกียรติ (ต่อ) 

ลกัษณะ ทศกณัฐ์  ในเรืองครุฑนาค  
ภาคมหาศึกหิมพานต์ 

ทศกณัฐ์  ในเรืองรามเกยีรติ  

รูปลกัษณ์ ≠3. ยกัษค์รึงนก  มีร่างกายส่วนบนเป็นยกัษ ์ 
แต่ตงัแต่ส่วนเอวลงมาเป็นนก 
4.     ─ 
5.     ─ 
 
 
6. ตรงกนั 

3. ยกัษสิ์บหนา้   ยสิีบกร 
 
4. กายสีเขียว 
5. มีอาวธุประจาํกายหลายอยา่ง   เช่น   ศร  
 พระขรรค ์ จกัร  หอก   คทา   งา้ว   พะเนิน  
  เป็นตน้ 
6. มีฤทธิมาก 
 

บทบาท 7.  ─ 
 
 
8. ตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ ์  มีนิสยั 
ชัว ร้ าย    เ ป็นผู ้ย ัวยุนา คี ให้ คิ ดวางแผน
ครอบครองโลกทงัสาม  

7. เป็นตวัละครเอกฝ่ายอธรรม  มีนิสยัชวัร้าย
จนพระนารายณ์ตอ้งอวตารเป็นพระรามลง
มาปราบ 
8. ─ 

ทีมา  พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก, บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 
2549), 54-56, 145. 
 

ทศกณัฐ ์เป็นตวัละครสาํคญัในเรืองรามเกยีรติ เป็นยกัษสิ์บหนา้ยสิีบกร มี 
นิสัยชวัร้าย   เป็นปรปักษ์กบัเทวดาและมนุษย ์จนพระนารายณ์ตอ้งอวตารเป็นพระรามลงมาปราบ
ทศกณัฐ ์ เนือความในเรืองรามเกียรติจึงจบลงทีทศกณัฐถู์กพระรามสังหาร  

วรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนไดน้าํ 
ตน้เรืองเดิมมาขยายความต่อให้ทศกณัฐ์ หลงัจากถูกพระรามสังหารแลว้มาเกิดใหม่เป็นอสูรปักษา  
ซึงเป็นยกัษ์ครึงนก  รูปลกัษณ์ของทศกณัฐ์ในเรืองนีจึงถูกปรับใหม่ เพราะมีลกัษณะผสมระหว่าง
ยกัษ์กบันก  คือมีร่างกายท่อนบนเป็นยกัษ์  ตงัแต่เอวลงมาเป็นนก  ตามลกัษณะของสัตวหิ์มพานต์
ทวัไป  จะเห็นวา่ผูเ้ขียนปรับรูปลกัษณ์ของทศกณัฐ์ใหม่  แต่ในดา้นลกัษณะนิสัยใจคอ ผูเ้ขียนยงัคง
ของเดิมไว ้ คือกาํหนดให้ทศกณัฐ์มีนิสัยชัวร้ายเช่นเดิม  และปรับเปลียนบทบาทใหม่ให้ทศกณัฐ์
เป็นผูน้าํของอสูรปักษาทีเขา้ร่วมกบันาคี  เพือหวงัจะครอบครองโลกทงัสาม  เพราะตอ้งการกลบั
สวรรคที์อยูเ่ดิมของตน ก่อนทีจะถูกพระอินทร์และบริวารจบัโยนลงมา   ทศกณัฐ์เมือกลายเป็นอสูร
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ปักษาจึงไดร่้วมมือกบัพญานาคก่อสงครามขึน  โดยหวงัว่าตนจะไดก้ลบัขึนไปบนสวรรค์อีกครัง 
ทงัหมดทีกล่าวมานี จึงเป็นการนาํตวัละครทศกณัฐ์มาสร้างบทบาทใหม่  แต่ยงัคงลกัษณะนิสัยเดิม
ไว ้ เพือให้ผูอ่้านยอมรับไดว้่าทศกณัฐ์ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  เป็นตวัละครเดียวกบัทศกณัฐ์
ในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ 
 

     1.2.3 การนําลกัษณะเด่นของตัวละครเดิมมาใช้ 
    การสร้างตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนบางเรือง   ผูเ้ขียนไดน้าํลกัษณะเด่นของ

ตวัละครเดิมมาเป็นแนวการสร้างตวัละครร่วมสมยั  จึงทาํให้ตวัละครกลุ่มนีมีลกัษณะบางประการ
คลา้ยกบัตวัละครทีมีอยูเ่ดิม   ตวัละครทีมีลกัษณะดงักล่าวพบใน  2  ลกัษณะ  คือ  การอา้งถึงโดยนาํ
ลกัษณะเด่นมาใช ้ และการเชือมโยงถึงตวัละครเดิม 
    1.2.3.1   การอ้างถึงโดยนําลักษณะเด่นมาใช้   ตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนบาง
เรือง  ผูเ้ขียนไดสื้บทอดชาติกาํเนิด  รูปลกัษณ์  หรือลกัษณะเด่นบางประการของตวัละครเดิมมาเป็น
แนวการสร้างตวัละครของตน  พบ 2  ตวั  ได้แก่  ผูอ้าํนวยการสมชาย  ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์  
และลิงกะละแม ในเรืองเด็กชายเทวดา ดงันี 
 
       1.2.3.1.1   ผูอ้าํนวยการสมชาย 

ตวัละครผูอ้าํนวยการสมชาย ในเรืองทศกณัฐ์ออนไลน์    ตวัละครตวันี 
ผูเ้ขียนรับเคา้มาจากตวัละครนนทก ในวรรณคดีเรืองรามเกยีรต ิ ทีกล่าวถึงกาํเนิดและลกัษณะของ 
นนทกไวว้า่ 

ตวัละครนนทก  เป็นอสูรเทพบุตร  อยูเ่ชิงบนัไดเขาไกรลาส ทาํหนา้ทีลา้ง 
เทา้เทวดาทีขึนไปเฝ้าพระอิศวร ถูกเหล่าเทวดาหยอกลอ้ลูบหัวถอนผมจนเกลียงโกร๋นเป็นเวลาถึง
โกฏิปี  จึงเจ็บแคน้  ทูลขอพรพระอิศวรให้มีนิวเป็นเพชร  ชีถูกผูใ้ดผูน้ันตอ้งตาย  เมือพระอิศวร
ประสาทพรแลว้  นนทกชีนิวใหเ้ทวดาทีมาหยอกลอ้ลม้ตายไปหมด พระอิศวรจึงขอให้พระนารายณ์
ไปปราบ  พระนารายณ์แปลงร่างเป็นนางฟ้า  หลอกล่อให้นนทกรําตาม  เมือรําท่านาคามว้นหาง  
นิวเพชรชีถูกขา  นนทกขาหกัลม้ลง   นางอปัสรคืนร่างเป็นพระนารายณ์  นนทกเห็นเช่นนนัก็ตดัพอ้
วา่เพราะตนมีเพียงสองมือจึงแพฤ้ทธิพระนารายณ์สีกร  พระนารายณ์จึงสาปให้ไปเกิดเป็นยกัษ ์มี10 
หนา้ 20 มือ   พระองค์จะตามไปเกิดเป็นมนุษย ์ มีเพียงสองมือ แต่จะลา้งวงศย์กัษใ์ห้หมด  แลว้จึง
ตดัหวันนทก  นนทกไปเกิดเป็นทศกณัฐ์  ลูกทา้วลสัเตียน  เจา้เมืองลงกา (รามเกียรติ เล่ม1, 2549: 
56-60)  ตวัละครนนทก  จึงเป็นตวัละครทีเคยมีชีวติตาํตอ้ย  เคยถูกรังแกมาก่อน ก่อนทีจะมาเกิดเป็น
ทศกณัฐ ์ ซึงเป็นพญายกัษที์มีฤทธิ  มีอาํนาจมาก   
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   ตวัละครผูอ้าํนวยการสมชาย  ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์ ตวัละครตวันี
น่าจะมีตน้เคา้มาจากตวัละครนนทกในเรืองรามเกียรติ   เพราะผูอ้าํนวยการสมชายเป็นเด็กพิการ ขา
ลีบ  ทีมกัถูกเพือนๆกลนัแกลง้อยู่เสมอ   เหมือนกบัตวัละครนนทุก  ยกัษผ์ูอ่้อนดอ้ย ทีมกัถูกเทวดา
กลนัแกล้งเป็นประจาํ  ในตวับทวรรณกรรมเยาวชนผูเ้ขียนจึงได้อา้งถึงตวัละครนนทุก  เพือให้
ผูอ่้านทีมีพืนความรู้เดิมสามารถเชือมโยงความคิดมาถึงตวัละครผูอ้าํนวยการสมชายไดง่้ายขึนว่า 
“ชีวิตวยัเด็กจนถึงวยัรุ่นของผูอ้าํนวยการสมชาย ก็ไม่ต่างกบัชีวิตของนนทก และตอนนีนนทก 
หรือนนทุก ก็ไดก้ลายมาเป็นทศกณัฐแ์ลว้” (ทศกณัฐอ์อนไลน์, 2550: 152) 
   แม้ว่าผู ้เขียนจะรับเค้าตัวละครเดิมมาใช้  แต่ผู ้เ ขียนก็มีการปรับให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  เช่น นนทก ได้นิวเพชรจากพระอิศวร แล้วใช้ทาํร้ายผูอื้น ใน
วรรณกรรมเยาวชนผู้เ ขียนก็ป รับให้ เหมาะสมกับเ รืองด้วยการให้ผู ้อ ํานวยการสมชาย  
ขยนัหมนัเพียร  จนมีวิชาความรู้ มีอาํนาจเหนือผูอื้น   แต่กลบัใช้อาํนาจในทางทีผิด ดว้ยการผลิต
ไวรัสหลุมดาํทาํร้ายผูอื้น   
   ตวัละครผูอ้าํนวยการสมชายในวรรณกรรมเรืองนี  จึงเป็นการปรับเพือให้
เขา้กบัสังคมปัจจุบนั ทีผูร้้ายหรือฝ่ายอธรรมอาจไม่ใช่ยกัษ์มารดงัเช่นในวรรณกรรมไทย  แต่อาจ
เป็นผูที้มีคนนบัหนา้ถือตาวา่มีวชิาความรู้   การกระทาํผิดจึงไม่ใช่การเข่นฆ่าสังหารกนั  แต่อาจเป็น
การกระทาํผดิต่อจรรยาบรรณวชิาชีพแทน   การนาํตวัละครนนทกมาเล่าใหม่  ทาํให้เห็นวา่ตวัละคร
เดิมในวรรณกรรมไทย  ไม่ใช่ตวัละครทีล้าสมยั  แต่เป็นตวัละครทีสามารถนํากลับมาเล่าใหม่  
เพือใหข้อ้คิดแก่ผูอ่้านไดทุ้กยคุทุกสมยั 
 
   1.2.3.2 ลิงกะละแม   
   ตวัละครลิงกะละแม  ในเรืองเด็กชายเทวดา  ตวัละครตวันีผูเ้ขียนรับเคา้มา
จากหนุมานในเรืองรามเกียรติ   โดยกําหนดให้ลิงกะละแม  เป็นลิงเผือก ทีมีรูปร่างหน้าตา
เหมือนกบัหนุมาน  จนไดรั้บฉายาวา่ ‘ลิงหนุมาน’ และเป็นลิงทรงเลียงของพระอินทร์    ลิงกะละแม
ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  แม้จะหน้าตาน่ารัก สีขนคล้ายกับหนุมาน  แต่ในประเด็นด้าน
ความสามารถ หรืออิทธิฤทธิ  ผูเ้ขียนกาํหนดใหเ้ป็นเพียงลิงธรรมดา ทีฉลาดแสนรู้สมกบัเป็นลิงทรง
เลียงของพระอินทร์เท่านนั  มิไดมี้ฤทธิ  มีอาํนาจเหนือธรรมชาติเหมือนหนุมานแต่อยา่งใด  
    
              1.2.3.2  การเชือมโยงถึงตัวละครเดิม   วรรณกรรมบางเรืองมีการสร้างตวัละครใหม่  
แต่มีลกัษณะบางอยา่ง    ทีทาํใหผู้อ่้านเชือมโยงความคิดไปถึงตวัละครเดิมในวรรณคดี   นิทานไทย
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ได ้ พบ  4 ตวั   ไดแ้ก่   กบสาววงมณโฑ  ราชินีมทันา  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  
หน่อนอ้ย   สัตวอ์าคม ในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผวิ 
 

            1.2.3.2.1  กบสาววงมณโฑ 
                 ตวัละครกบสาววงมณโฑ ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  
กบสาวทงั 3 ตวัในเรืองนี  ผูเ้ขียนน่าจะรับเคา้มาจากตวัละครนางมณโฑ  ในเรืองรามเกียรติ ทีเดิม
นางมณโฑเคยเป็นกบมาก่อน  แต่เพราะกตญั ูรู้คุณพระฤๅษี พระฤๅษีจึงชุบให้กลายเป็นมนุษย ์ ใน
วรรณกรรมเยาวชนผูเ้ขียนจึงสร้างใหต้วัละครกบทงั 3 ตวั มีชือวงดนตรีวา่ “วงมณโฑ”   ซึงสามารถ
เชือมโยงความคิดของผูอ่้านไปถึงตวัละครนางมณโฑ ในเรืองรามเกยีรติ ทีเคยเป็นกบมาก่อนได ้
 
   1.2.3.2.2  ราชินีมทันา 

ตวัละครราชินีมทันา ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน  ผูเ้ขียน 
น่าจะรับเคา้มาจากตวัละครนางมทันา   นางผูเ้ป็นตาํนานแห่งดอกกุหลาบ  ในเรืองมัทนะพาธา   ซึง
นางมทันา เป็นนางฟ้าผูมี้รูปโฉมงดงามมาก  จนความงามส่งผลร้ายแก่ตนเอง   ตอ้งถูกสาปให้จุติลง
มาเกิดเป็นกุหลาบตน้แรกบนโลกมนุษย ์ ดงันนั ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ผูเ้ขียน
จึงเชือมโยงบทบาทของราชินีมทันา     ดว้ยการให้ราชินีมทันาเป็นผูป้กครองอาณาจกัรสวนกุหลาบ 
เพือผูอ่้านจะไดเ้ชือมโยงความคิดไปถึงนางมทันา ในเรืองมัทนะพาธาได ้ 
 
   1.2.3.2.3 หน่อนอ้ย   
   ตวัละครหน่อน้อยในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว   ผูเ้ขียนสร้างให้หน่อน้อยมี
กาํเนิดคลา้ยกบันางยอพระกลิน คือเกิดในกระบอกไมไ้ผ่  มีขลุ่ยเป็นอาวุธประจาํตวั  ดงัทีผูเ้ขียน
บรรยายวา่ 
 

และแลว้กระบอกไมไ้ผสี่ทองลาํโตก็ถูกผา่ออกอยา่งชา้ๆ  ภาพทีปรากฏดูช่างมหศัจรรย ์
เกินจะบรรยาย   ภายในกระบอกไมไ้ผมี่ร่างเลก็กระจอ้ยร่อยของทารกเพศชายคนหนึง  หนูนอ้ย 
เนือตวัเปล่าเปลือยล่อนจอ้น   นอนร้องไหจ้า้อยู…่ 
 ทารกประหลาด      มีขนาดร่างกายใหญ่กวา่ลูกแมวทีเพิงคลอดเพียงเลก็นอ้ยแค่นนัเอง 
นอกจากร่างเลก็จิวแลว้     ภายในกระบอกไมไ้ผนี่ยงัมีของอีกสิงหนึงวางอยูด่ว้ย   มนัคือท่อนไม ้
กลมมนสีดาํท่อนหนึง  ใหญ่ประมาณหวัแม่มือ  ยาวราวหนึงคืบกวา่ๆ… 
     (เจา้หนูขลุ่ยผิว, 2547:  33-34) 
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ขลุ่ยผวิเป็นของประจาํกายทีติดตวัหน่อนอ้ยมาตงัแต่เกิด  เมือหน่อนอ้ย 
หยบิขึนมาเป่าจะทาํใหเ้กิดสิงมหศัจรรยต่์างๆ  ทาํใหเ้กิดมายาภาพต่างๆ  เกิดอารมณ์ต่างๆ เช่น สนุก
ครืนเครง  เศร้าสร้อย  หรือสะกดให้หลบัได ้ ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายวา่ “เด็กนอ้ยตวัจิวยกขลุ่ยผิวในมือ
ขึนบรรเลงทนัที…เรียวแรงของควายป่าเริมลดน้อยลงทุกที  ไม่ชา้มนัก็หยุดอาละวาด  ยืนเหม่อนิง
คลา้ยถูกสะกดจิต  มนัค่อยๆ คูเ้ข่าทรุดร่างลง แลว้หลบัสนิทไปในเวลาต่อมา…”  (เจา้หนูขลุ่ยผิว, 
2547: 106)  คลา้ยกบัเพลงปีของพระอภยัมณีทีทาํให้ผูฟั้งเคลิมหลบั   ดงัความตอนหนึงทีทาํให้เห็น
อานุภาพเพลงปีของพระอภยัมณีทีวา่  “วิเวกแวว่แจว้เสียงสําเนียงปี  พวกโยธีทิงทวนชวนเขนง  ลง
นงัโยกโงกหงบัทบักนัเอง   เสนาะเพลงเพลินหลบัระงบัไป” (พระอภยัมณี เล่ม 1, 2517: 418)   

                          ตวัละครหน่อนอ้ยในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงเป็นการนาํลกัษณะเด่น
ของตวัละครทีมีอยูเ่ดิมมาผสมผสานกนั คือมีกาํเนิดคลา้ยนางยอพระกลิน ทีเกิดในกระบอกไมไ้ผ ่ 
แต่มีความสามารถคล้ายพระอภยัมณีทีชาํนาญการดนตรี   เพือสร้างให้หน่อน้อยมีกาํเนิดทีแปลก
ตามขนบการสร้างตวัละครเอกในวรรณกรรมไทย  และมีขลุ่ยไมหิ้นดาํเป็นของประจาํตวั  ซึงเป็น
ความคิดเฉียบแหลมทีผูเ้ขียนรู้จกันาํเอาดนตรีมาเป็นอาวุธ     หรือเป็นเครืองมือของตวัละครเอกใน
เรืองไดอ้ย่างแนบเนียน      เพือให้ผูอ่้านเห็นว่าการต่อสู้ไม่จาํเป็นตอ้งใช้กาํลงัต่อสู้กนัก็สามารถ
เอาชนะฝ่ายตรงขา้มได ้

 
      1.2.3.2.4  สัตวอ์าคม   
   ตวัละครสัตวอ์าคม  ในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว  ผูเ้ขียนกาํหนดให้สัตวอ์าคม
ในเรืองนีเป็นสัตวอ์าคมทีถูกใชเ้วทมนตร์สร้างขึนมา  ทีมีลกัษณะผสมขา้มสายพนัธ์ุกนั  เป็นสัตว์
อาคมทีมีลกัษณะครึงสัตวค์รึงคน  เช่น   มนุษยห์มีควาย  มนุษยห์มาใน  วานรครึงมนุษย ์  เป็นตน้   
การสร้างสัตวใ์หมี้ลกัษณะผสมขา้มสายพนัธ์ุนนั จึงน่าจะไดต้น้เคา้มาจากสัตวหิ์มพานตใ์นวรรณคดี
โบราณ ทีมกัเป็นสัตวที์มีลกัษณะแปลกตา ทีไม่อาจพบเห็นไดท้วัไป   หรือเป็นสัตวผ์สมขา้มสาย
พนัธ์ุ  เช่น  มา้มีปีก  นกมีงวงเหมือนชา้ง  เป็นตน้ 
 
   กล่าวโดยสรุปไดว้่า ตวัละครในวรรณกรรมเยาวชนไทย ผูเ้ขียนมีการนาํ
ตวัละครเดิมจากวรรณคดีและนิทานมาใช ้ 2  ลกัษณะ คือการสืบทอดตวัละครเดิม และการดดัแปลง 
โดยการสืบทอดตวัละครเดิม  จะเป็นตวัละครทีผูอ่้านส่วนใหญ่รู้จกัและจดจาํได ้ เช่น พระอินทร์  
ยกัษ์  วิทยาธร  และมีบทบาทเป็นเพียงตัวละครประกอบของเรืองเท่านัน  ผู ้เขียนจึงไม่ได้
ปรับเปลียนรูปลกัษณ์  หรือบทบาทใหม่  ในขณะทีตวัละครทีมีบทบาทเป็นตวัละครเอกของเรือง  
ผูเ้ขียนจะนําตวัละครเดิมมาดดัแปลงใหม่  ให้มีบุคลิก  ลกัษณะ หรือบทบาทใหม่ให้เหมาะกับ
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วรรณกรรมเยาวชน  และสอดคลอ้งกบัยคุสมยัมากขึน   เช่น นาํตวัละครมจัฉานุ จากเรืองรามเกียรติ 
มาสร้างบทบาทใหม่  มีการปรับลดอายุ  และสร้างลกัษณะนิสัยใหม่  เพือให้ผูอ่้านเยาวชนจดจาํง่าย 
และมีนิสัยใกลเ้คียงกบัวยัของผูอ่้านมากขึน    
 
2. ฉากและบรรยากาศ 
 ฉากและบรรยากาศ  เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีช่วยเสริมให้วรรณกรรมเยาวชนมีความสนุก 
และช่วยสร้างจินตนาการให้แก่ผูอ่้าน  ผ่านการบรรยายฉากของเรือง  ซึงวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  
ปรากฏทงัเหตุการณ์ทีเกิดขึนในโลกปัจจุบนั      และเหตุการณ์ทีเกิดขึนในดินแดนเหนือธรรมชาติ   
ฉากในวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  จึงมีทงัฉากทีมีลกัษณะเหมือนจริงและฉากทีมีลกัษณะเหนือจริง 
ฉากทีมีลกัษณะเหมือนจริง  เช่น  ฉากสถานีรถไฟหัวลาํโพง  ในเรืองเด็กชายเทวดา เป็นตน้ ส่วน
ฉากทีมีลกัษณะเหนือจริง  ผูเ้ขียนมีการสร้างฉากทีมีลกัษณะเหนือจริงใน 2 ลกัษณะ  คือฉากทีไดรั้บ
แนวคิดจากแหล่งต่างๆ   เช่น  แนวคิดจากไตรภูมิ   และฉากทีสร้างจากจินตนาการของผูเ้ขียน  แต่
ในวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้ิจยัจะเลือกศึกษาเฉพาะฉากทีไดรั้บแนวคิดจากวรรณคดีและนิทานไทย
เท่านนั  จึงไม่ไดมุ้่งศึกษากลวิธีการสร้างฉากในประเด็นอืนๆ  แต่จะมุ่งศึกษาเฉพาะกลวิธีการนาํ
ฉากและบรรยากาศในวรรณคดีและนิทานไทย มาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนไทย  ซึงจากการศึกษา
พบวา่วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   มีการนาํฉากและบรรยากาศจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใชใ้น 2 
ลกัษณะ คือ การคงขนบเดิม  และการดดัแปลงขนบเดิม  โดยมีรายละเอียดดงันี 
 2.1 การคงขนบเดิม 

       การคงขนบเดิม  เป็นการสืบทอดฉากในลกัษณะทีคงภาพ  และบรรยากาศตามของเดิม  
แต่จะเลือกบรรยาย หรือพรรณนาลกัษณะเฉพาะบางประเด็น มิไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของฉากตาม
ตน้ฉบบัเดิมทงัหมด   ฉากทีมีลกัษณะเช่นนีพบ  3  ฉาก  ไดแ้ก่  ฉากนาคพิภพ  ในเรืองตะลุยแดน
หิมพานต์ และเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์    ฉากป่างิว   ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  และ
ฉากมหานทีสีทนัดร  ในเรืองครุฑน้อย 

 
2.1.1 ฉากนาคพิภพ 
นาคพิภพ  เป็นทีอยูข่องเหล่านาค  ซึงอยูใ่ตบ้าดาลชนัทีลึกทีสุด  พจนานุกรมศพัท ์

วรรณกรรมไทย(2552: 284) กล่าวว่าในปัทมะปุราณะ กล่าวถึงทีอยู่ของนาคไวว้่านาคอาศยัอยู่ที
บาดาล และบาดาลแบ่งเป็น 7 ชนั คือชนัแรกชือ อตละ  ผูค้รองชือมหามายะ  ชนัทีสองชือ วิตละ  ผู้
ครองชือ หาตเกศวร  ภาคหนึงของพระศิวะ  ชนัทีสามชือ สุตละ ผูค้รองชือพลิ  ชนัทีสีชือ ตลาตละ  
ผูค้รองชือ มายะ  ชันทีห้าชือ มหาตละ  เป็นแดนทีอยู่ของงู ชนัที หกรสาตละ เป็นแดนทีอยู่ของ



222 
 

แทตยแ์ละทานพ  และชนัสุดทา้ยเป็นชันทีอยู่ลึกทีสุดคือปาตาละ เป็นแดนทีอยู่ของนาค  มีพญา
วาสุกรีเป็นราชา 
  วรรณกรรมของไทย จึงมกักล่าวถึงทีอยูข่องนาควา่ อยูใ่ตม้หาสมุทรทีลึกมาก เป็น
สถานที ทีสัตวอื์นรุกลาํเขา้ไปไดย้าก   ดงัเช่นในไตรภูมิพระร่วงทีกล่าวถึงนาคพิภพไวอ้ยา่งละเอียด
ว่าอยู่ใตพ้ืนดินชมพูทวีปลึกลงไป 8,000 วา   มีปราสาททีงดงาม  มีสระใหญ่ไวส้ําหรับลงเล่นนาํ  
และยงัมีถาํใตน้าํทีอยูข่องลูกนาคดว้ย  ดงัความตอนหนึงวา่ 
   
  …แลแห่งนนัเรียกชือวา่นาคพิภพ แลเป็นทีอยูแ่ก่ฝงูนาคทงัหลายแล  แลมีปราสาท 
 แกว้แลมีปราสาทเงินแลมีปราสาททองงามนกัหนา  แลมีทีอนัเปล่านนัลางแห่งหาสิงอนัจะอยู ่
 บมิได ้ หากเป็นทีกลวงอยูเ่ปล่าอยูไ่สใ้นใตเ้ขาพระหิมพานตก์วา้งได ้ 500  โยชน์    เป็นเมือง 
 จาํพวก 1 อยูแ่ห่งนนั    แลมีแกว้  7  ประการ      เป็นแผน่ดินงามดงัไตรตรึงษอ์นัเป็นทีอยูแ่ห่ง 
 พระอินทร์เจา้นนั  แลมีสระใหญ่ๆ นนัหลายอนัอยูทุ่กแห่ง   แลเป็นทีอยูฝ่งูนาค แต่ไปเล่นทุก 
 ตาไป  แลนาํนนัใสงามบิชระไชรยดุจแผน่แกว้อนัใหญ่  และท่านขดัหลายครา แลมีท่าอนัราบ 
 นกัหนา  ทีนาคแรงอาบแรงเล่นนนั มีฝงูปลาใหญ่ไหลไปขบปลาเลก็   แฝงจอกดอกบวั 5 สิง 
 บานอยูดู่ตระการทุกแห่ง     ดอกบวัหลวงดอกใหญ่เท่ากงเกวยีน  ผิเมือนาํสะเทือนไหวไปมา 
 ดูงามนกัหนาดงัแสร้งแต่งไวน้นัแลฯ  นาคจาํพวกหนึงในสมุทร ถา้แลเมือใดฝงูนาคตวัเมียแล 
 มีครรภแ์ก่…เขาก็ดาํนาํลงไปออกจากแม่นาํใหญ่ 5 อนั  อนัชือวา่ คงคา  ยมนา  อจิรวดี  สรภู 
 มหิ    มหานทีอนัใหญ่ไปสู่มหาสมุทรใหญ่นนั      จึงดาํนาํนนัขึนไปเถิงป่าใหญ่   อนัชือพระ 
 หิมพานตน์นัมีถาํคูหาคาํ  หมู่ครุฑไปบมิเถิง   จึงคลอดลูกไวใ้นทีแห่งนนัแลว้    แลอยูเ่ลียงดู 
 ลูกในทีนนั… 
      (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 42) 
    
  ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  และเรืองครุฑนาค  ภาคมหา
ศึกหิมพานต์วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี   ผูเ้ขียนสร้างฉากนาคพิภพ เป็นทีอยู่ของพญานาค
เช่นกนั  
  โดยในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนกล่าวถึงนาคพิภพวา่อยูลึ่กลง
ไปใตแ้ผ่นดิน และอาศยัอยู่ในปราสาท  คล้ายกบัในไตรภูมิพระร่วงทีกล่าวว่า นาคอาศยัอยู่ใน
ปราสาท ซึงในไตรภูมิพระร่วงมีการเน้นยาํให้เห็นภาพของปราสาททีงดงาม  เป็นปราสาทแก้ว 
ปราสาทเงิน  ปราสาททอง   แต่ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   ผูเ้ขียนไม่ได้สืบทอด
ลกัษณะของนาคพิภพทีมีความงดงาม   แต่เลือกรับบางอยา่งมากล่าวถึงเท่านนั  คือให้นาคอาศยัอยู่
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ในปราสาท   ทีอยู่ลึกลงไปใตพ้ืนดิน  และเป็นสถานทีลีลบั  ทีสัตวอื์นรุกลาํเขา้ไปได้ยาก  ดงัที
ผูเ้ขียนบรรยายฉากนาคพิภพไวว้า่ 
 

 …ลึกลงไปใตแ้ผน่ดิน  ดาํดิงลงไปในกน้มหาสมุทร ยงัสถานทีทีแสงอาทิตยจ์าก 
เบืองบนสาดส่องลงมาไม่ถึง   ภายในความมืดมิดของโลกใตบ้าดาล  ร่างของสตัวใ์ตน้าํรูป 
ร่างคลา้ยงูทะเล แต่มีขนาดใหญ่กวา่มากตวัหนึงสะดุง้กายขึน…  เจา้สตัวท์ะเลคลา้ยงูยกัษ ์
วา่ยมาถึงบริเวณทีตงัของปราสาท ทีรอบๆไม่มีปลา หรือสิงมีชีวติใตท้ะเลอืนใดเลย  ราว 
กบัไม่มีสตัวท์ะเลตวัใดกลา้กลาํกรายเขา้มาใกล…้ 
     (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 45) 

 
  ลักษณะของนาคพิภพ  ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี   ผู ้เ ขียนจึงไม่ได้ให้
รายละเอียดของนาคพิภพทีสวยงามตระการตา  แต่ตอ้งการให้เห็นว่าพญานาคอยู่ในสถานทีลีลบั  
และมีปราสาทของตนเอง  เพือเสริมให้เห็นว่าตวัละครพญานาคในเรืองนี  เป็นพญานาคทียิงใหญ่ 
หรือมีอาํนาจเหนือสัตวอื์น  จึงไดอ้าศยัอยูใ่นปราสาททีลีลบั ทีสัตวอื์นรุกลาํเขา้ไปไดย้าก 
  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ก็กล่าวถึงฉากนาคพิภพในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั คือ
กล่าวถึงทีอยูข่องนาคว่าอาศยัอยู่ทีมหานทีสีทนัดร ลึกลงไปใตพ้ืนดินทีมืดมิด  แต่ก็มีส่วนทีกล่าว
เพิมเติมคือ กล่าวถึงทางเขา้ออกของถาํใตน้าํของพญานาคไวด้ว้ย ดงัความวา่ 
 

 จุดหมายปลายทางของฝงูนาคาพาเหยอืของพวกมนัมาเก็บไวคื้อถาํใต้มหานทสีีทนัดร 
อนัแสนมดืมดิ   พวกมนัขุดอุโมงค์เชือมต่อปากถําแห่งนีกบัชายป่าหิมพานต์เพือทีวา่ทุกๆ เจ็ด 
วนั พวกมนัจะไดอ้อกล่าเหยอืโดยไม่ตอ้งผา่นขึนไปทางผิวนาํอนัเป็นเขตอนัตรายใหพ้วกครุฑ 
จบักิน 
 …ดา้นในของถาํมืดซึงเป็นสถานทีทีอยูลึ่กและอนัตรายทีสุดในป่าหิมพานต ์  ท่าม 
กลางกองทรายสูงท่วมเข่า  ยงัมีนาคินียกัษน์บัสิบกาํลงัขดตวัเป็นวงกลมหลบัใหลอยู…่นาคนิี 
เหล่านีกาํลงักกไข่อยู่นันเอง… 
     (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 99) 
 

เรืองถาํใตน้าํของพญานาค ทีเชือมต่อกบัป่าหิมพานตน์นั  ในวรรณคดีเรืองไตรภูมิ 
พระร่วง ก็ปรากฏความตอนหนึงทีพญานาคคลอดลูกในถาํใตน้าํเช่นเดียวกนั  เห็นไดจ้ากความตอน
หนึงวา่ 

  
 …ถา้แลเมือใดฝงูนาคตวัเมียแลมีครรภแ์ก่…เขาก็ดาํนาํออกไปจากแม่นาํใหญ่ 5 อนั 
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 อนัชือวา่ คงคา  ยมนา  อจิรวดี  สรภู   มหิ   มหานทีอนัใหญ่ไปสู่มหาสมุทรใหญ่นนั  จึงดาํนาํ 
 ขึนไปเถิงป่าใหญ่อนัชือ พระหิมพานต ์นนั มีถาํคูหาคาํหมู่ครุฑไปบมิเถิง  จึงคลอดลูกไวใ้นที 
 แห่งนนั… 
      (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 43) 
 
  จะเห็นวา่ฉากนาคพิภพ ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ผูเ้ขียนไม่ไดพ้รรณนาฉากที
อยูข่องนาคให้สวยงามตระการตา  เพราะตอ้งการให้เป็นทีอยูข่องนาคธรรมดาทวัไป  เนืองจากตวั
ละครนาคในเรืองนี  เป็นเพียงตวัละครประกอบของเรือง ทีช่วยเสริมฉากของป่าหิมพานตใ์ห้สมจริง
เท่านนั  ผูเ้ขียนจึงไม่ไดพ้รรณนาทีอยูข่องนาคใหดู้ยงิใหญ่ หรือสวยงามตระการตา  แต่บรรยายให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติมากทีสุด   ซึงจะต่างกบัเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ที
ผูเ้ขียนสร้างให้นาคอาศยัอยูใ่นปราสาท  ทีลีลบั  สัตวอื์นรุกลาํเขา้มาไดย้าก  เพราะตวัละครนาคใน
เรืองนี  เป็นพญานาค  ผูน้าํเหล่านาคทงัหลาย  ทีอยูข่องพญานาคตนนี  จึงมีความลีลบั และอาศยัอยู่
ในปราสาท  เพือแสดงถึงความยงิใหญ่ ใหเ้หมาะกบับทบาทของผูน้าํเหล่าทพันาคตามทอ้งเรือง 
 
  2.1.2  ฉากป่างิว  
  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 279) ให้ความหมายของคาํ
วา่ งิว ไวว้า่เป็นชือตน้ไมข้นาดใหญ่  กิงกา้นและลาํตน้มีหนามแหลมคม  
  ในวรรณคดีบาลีกล่าวว่า ต้นงิวใหญ่  เป็นทีอยู่ของครุฑทงัหลาย  ซึงทางบาลี
เรียกวา่   ตน้สิมพลี อาทิ ครุฑในกุลาวกชาดก นิยมทาํรังเลียงลูกอยูบ่นตน้สิมพลี ในป่าสิมพลี ริม
ทะเลหลวง  เนืองจากป่านีอยูที่เชิงเขาพระสุเมรุ   ทา้วสักกะจึงมอบหมายให้ครุฑทงัหลายเป็นด่าน
สาํคญัชนัที 2 คอยป้องกนัเมืองเทพให้รอดพน้จากการโจมตีของอสูรทงัหลายทีอยูเ่ชิงเขาพระสุเมรุ  
ครุฑบางตวัก็อาศยัอยูต่น้สิมพลีใหญ่แต่ลาํพงั  บางตวัก็เลือกอาศยัอยูใ่นทาํเลทีสามารถหาอาหารได้
ง่าย  เช่น ครุฑในภูริทัตชาดก  อาศยัอยูใ่นตน้สิมพลีใหญ่ ใกลม้หาสมุทรภาคใต ้เพือสะดวกในการ
จบันาคเป็นอาหารของตน  ชาดกบางเรืองกล่าวถึงทีอยู่ของครุฑว่า อยู่บนตน้สิมพลีในดินแดนที
มนุษยไ์ม่อาจไปถึง  เช่น กากาติชาดก  กล่าวถึงครุฑตนหนึงผูเ้ป็นชูก้บันางกากาติ อคัรมเหสี ของ
พระเจา้กรุงพาราณสี  พญาครุฑตนนีสร้างวิมานอยูบ่นตน้สิมพลีสูงใหญ่ในดินแดนทีมีทะเล  แม่นาํ 
และมหาสมุทรทงั 7  ซึงอยูร่ะหวา่งภูเขาเป็นเขตกนัวมิานอยู ่ แมก้ระนนัก็ยงัมีชายผูมี้ปัญญาคนหนึง
ชือนาฏุเวร สามารถไปถึงวิมานของครุฑได้  ด้วยการซ่อนตวัไปในระหว่างขนของพญาครุฑ
เวนไตย เมือนาฎกุเวรขบัเพลงชมกลินหอมของนางกากาติ ในวิมานฉิมพลี  ทาํให้ครุฑถึงกับ
ประหลาดใจเป็นอยา่งยงิ  ไม่อาจเก็บความสงสัยของตนไวไ้ดจึ้งถามนาฎกุเวรวา่ “ท่านขา้มทะเลไป
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ไดอ้ยา่งไร ท่านขา้มแม่นาํชือเกปุกะไปไดอ้ยา่งไร  ท่านขา้มสมุทรทงั 7 ไปไดอ้ยา่งไร  ท่านขึนตน้
สิมพลีไดอ้ยา่งไร” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม27, 2537: 142) 
  ขอ้ความตอนนีพระอรรถกถาจารย์ อธิบายไวใ้นชาตกฏัฐกถา สรุปได้ว่า  การ
เดินทางสู่วิมานฉิมพลีของครุฑ จะตอ้งขา้มทะเลในชมพูทวีป  ขา้มแม่นาํเกปุกะ ขา้มสมุทรทงั 7 
และภูเขาระหวา่งสมุทรทงั 7 เสียก่อน จึงจะถึงวมิานของพญานกได ้  
  ในเรืองไตรภูมิพระร่วง  กล่าวถึงทีพญาครุฑและทีอยู่ของพญาครุฑไวเ้ช่นกนัว่า  
ครุฑอาศยัอยูบ่ริเวณเชิงเขาพระสุเมรุ  มีสระใหญ่ชือสิมพลี   มีตน้งิวอยู่รอบสระ  และตามฝังสระ
เป็นทีอยูข่องฝงูครุฑ  และมีพญาครุฑเป็นนายใหญ่  ดงัความวา่ 
   
  …ตีนเขาพระสุเมรุราชนนั มีสระใหญ่อนัหนึงไดชื้อวา่สิมพลีสระโดยกวา้ง 500 โยชน์ 
 รอบนนัเทียรยอ่มป่าไมงิ้วเป็นรอบ  ปลายไมงิ้วนนัสูงเพียงกนั…มีงิวใหญ่ตน้หนึงโดยธรรมดา 
 ใหญ่เท่าไมช้มพทูวปีเรานีแล   ตน้งิวนนัใหญ่ฝงูงิวนนัเป็นหนามรอบ  ฝังสระนนัๆ เป็นทีอยูแ่ก่ 
 ฝงูครุฑทงัหลายนนั… 
      (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 41) 
 
  ลกัษณะของป่างิว หรือสิมพลี ทีถูกกล่าวถึงในวรรณคดีทวัไป   จึงมีลกัษณะที
คลา้ยคลึงกนัคือ  เป็นป่างิวทีมีขนาดสูงใหญ่   มีหนามแหลมคม  เป็นทีอยูข่องครุฑทงัหลาย  และ
เป็นสถานทีทีเดินทางไปยากลาํบาก  
  วรรณกรรมเยาวชนเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  ผูเ้ขียนกล่าวถึงฉากป่างิวไวเ้ช่นกนั 
ในตอนทีตวัละครเอกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพญาครุฑเฒ่าผูห้ยงัรู้ฟ้าหยงัรู้ดิน  ซึงจะตอ้ง
เดินทางไปทีป่างิว  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงลกัษณะของป่างิวทีสัมพนัธ์กบัวรรณคดีทวัไป  คือเป็นป่างิวที
มีลาํตน้สูงใหญ่  มีหนามแหลมคม  เป็นทีอยูข่องพญาครุฑ และเป็นสถานทีทีสัตวอื์นเดินทางไปถึง
ไดย้าก ดงัความทีวา่ 
 
  ลึกลงไปทางตอนใตข้องอาณาจกัรขา้   บริเวณป่างิวทีตงัอยูไ่ม่ไกลจากอาณาจกัร ณ 
 ยอดบนสุดของตน้งิวทีสูงทีสุดในป่าแห่งนี   ยงัเป็นทีพาํนกัของพญาครุฑเฒ่าตวัหนึง…ป่างิว 
 ทีองคร์าชินีบอกนนัทีจริงแลว้ก็คือดงตน้งิวกวา่พนัตน้ทีผดุขึนเรียงรายราวปราการหนา  พวก 
 มนัมีลาํตน้ใหญ่และสูงจรดฟ้า  หนามแหลมๆ  มากมายงอกขึนตามกิงกา้น    จนหนาทึบยากที 
 สตัวเ์ดินดินหรือผูโ้ผบินใดจะขา้มผา่น 
      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 37-38) 
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  ฉากทีอยู่ของพญาครุฑในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงเป็นการอธิบายฉากและ
บรรยากาศตามทีปรากฏในวรรณคดีทวัไป   เพือใหผู้อ่้านเชือมโยงไดว้า่ป่างิวในเรืองนี มีลกัษณะไม่
ต่างกบัป่างิวในวรรณคดีเรืองอืนๆ   เพียงแต่ผูเ้ขียนนาํมาถ่ายทอดด้วยภาษาแบบปัจจุบนั เพือให้
ผูอ่้านเยาวชนเขา้ใจง่ายขึน  นอกจากนี ทีอยูข่องพญาครุฑยงัมีบทบาทสําคญัในเรืองดว้ย  เพราะเมือ
ตวัละครเอกมีเหตุให้เดินทางไปยงัป่างิว ทีกล่าวกนัวา่ เป็นสถานที ทีสัตวอื์นใดขา้มผา่นไปไดย้าก 
แต่ตวัละครเอกสามารถเดินทางไปถึงได ้ ดว้ยความช่วยเหลือของกิเลน   จึงช่วยเสริมความสามารถ
ของตวัละครกิเลนให้เด่นชดัขึน  โดยอาศยัฉากป่างิว เป็นเครืองทดสอบความสามารถของตวัละคร 
เพือเป็นการเนน้ยาํใหเ้ห็นวา่ตวัละครเอก  มีผูช่้วยทีแขง็แกร่ง และมีพละกาํลงัมาก  จึงสามารถไปถึง
ทีพาํนกัของพญาครุฑเฒ่าไดส้ําเร็จ   และการทีตวัละครเอกมีผูช่้วยทีมีพละกาํลงัมากนนั  ยงัทาํให้
เรืองดาํเนินไปอยา่งสนุกสนานดว้ย  เพราะตวัละครเอกจะรอดพน้จากอนัตรายต่างๆในภาวะคบัขนั  
และทาํภารกิจทียากลาํบากไดส้าํเร็จ  ส่วนหนึงเพราะไดรั้บความช่วยเหลือจากกิเลนตวันี 
 

2.1.3 ฉากแม่นาํสีทนัดร 
 พจนานุกรมศพัท์วรรณกรรมไทย (2552: 518) กล่าวว่า ‘สีทนัดร’ เป็นชือ

มหาสมุทรระหว่างภูเขาสุเมรุกับภูเขายุคนธร และระหว่างสัตตบริภณัฑ์  คือ ยุคนธร อิสินธร 
สุทสัสน์   กรวิก   เนมินธร  วินนัตกะ   และอสักณัณ์     เป็นแม่นาํทีมีความกวา้ง    ความยาว  และ
ความลึกมาก   เช่น  แม่นาํสีทนัดรทีอยูร่ะหวา่งภูเขาสุเมรุกบัภูเขายุคนธรกวา้ง 84,000 โยชน์  ดา้น
ภูเขาสุเมรุลึก 84,000  โยชน์  โดยรอบยาว 252,000 โยชน์   ดา้นภูเขายุคนธรลึก  42,000 โยชน์  
โดยรอบยาว 756,000 โยชน์  เป็นตน้ 

  แม่นาํสีทนัดร หรือมหานทีสีทนัดร จึงเป็นแม่นาํสายใหญ่ ทีรอบลอ้มเขาพระสุเมรุ
ทงั 7 ชนัไว ้  ในวรรณคดีไทยกวมีกักล่าวถึงแม่นาํสีทนัดรในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัวา่ เป็นแม่นาํที
ลึก   กวา้งใหญ่มาก  มีนาํทีละเอียด  เยน็ใสบริสุทธิ   และไม่มีวตัถุใดๆ ลอยอยูเ่หนือนาํไดเ้ลย  ดงัใน
ไตรภูมิโลกวนิิจฉัย ความตอนหนึงกล่าวถึงแม่นาํสีทนัดร ไวว้า่ 

   
 แลสีทนัดรมหาสมุทรทีแวดลอ้มอยูโ่ดยรอบพระเมรุราช   ในระหวา่งแห่งเขาพระเมรุ 
แลเขายคุนธรต่อกนันนั  มีกาํหนดโดยกวา้งได ้ 84,000  โยชน์  ทีลึกแห่งสีทนัดรมหาสมุทรนนั 
มีกาํหนดขา้งเชิงพระสุเมรุได ้84,000  โยชน์  ขา้งเชิงเขายคุนัธร  ลึกได ้42,000 โยชน์  โดยกลม 
รอบแห่งสีทนัดรมหาสมุทรนนั  ขา้งเชิงพระสุเมรุกลมรอบได ้252,000 โยชน์  ขา้งเชิงเขายคุนัธร 
กลมรอบได ้ 756, 000 โยชน์…สีทนัดรสมุทรทงั 7  ชนันนั  มีนาํอนัเยน็ใสบริสุทธิ  นาํนนัจืดกิน 
มีรสอร่อยยงินกั…มีนาํอนัละเอียด   แลตงัอยูใ่นระหวา่งแห่งภูเขาแวดลอ้มพระสุเมรุทงั 7   ชนั… 
นาํในสีทนัดรมหาสมุทรทงั 7  นนั   ละเอียดยงินกั   เรือแพนาวาทงัหลาย   บมิอาจจะลอยอยูไ่ด…้ 
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มาตรวา่แววนกยงูตกลง  ก็บมิอาจจะลอยอยูไ่ด ้ ยอ่มจมลงไปสู่ภูมิภาคเบืองตาํ.. 
     (ไตรภูมิโลกวนิิจฉยั, 2535: 93-94) 
 

  นอกจากจะพรรณนาแม่นาํสีทนัดรวา่กวา้งใหญ่  สะอาด บริสุทธิแลว้  ในวรรณคดี
ยงักล่าววา่แม่นาํสีทนัดร  มีฝงูนาคอาศยัอยูอี่กดว้ย  ดงัเช่นในเรืองกากกีลอนสุภาพ  ตอนทีพญาครุฑ
พานางกากีไปทีวิมานฉิมพลี  ตอ้งบินขา้มแม่นาํสีทนัดรก่อนถึงวิมานของตน  กวีไดก้ล่าวถึงแม่นาํ
สีทนัดรวา่ เป็นแม่นาํทีใสบริสุทธิ  เป็นทีอยูข่องฝงูเงือก ฝงูนาคทงัหลาย และกวา้งใหญ่มาก  เพราะ
แมแ้ต่พญาครุฑ ทีมีพละกาํลงัมาก ยงับินขา้มแม่นาํสีทนัดรไดอ้ยา่งยากลาํบาก  ดงัความวา่ 

  
 ดว้ยนาํนนัสุขมุละเอียดอ่อน  จึงชือสีทนัดรอนัไพศาล 
 ประกอบหมู่มจัฉากมุภาพาล  คชสารเงือกนาํแลนาคินทร์ 
 ผูใ้ดขา้มนทีสีทนัดร  ก็มว้ยมรณ์เป็นเหยอืแก่สตัวสิ์น 
 แสนมหาพระยาครุฑยงัเตม็บิน จึงล่วงสินธุถึงพิมานทอง 
     (กากีกลอนสุภาพ, 2515: 27) 
 

ภาพของแม่นาํสีทนัดร  จึงเป็นภาพของแม่นาํทีสะอาด  บริสุทธิ   และมีสัตวพ์ิเศษ 
อาศยัอยู ่เช่น เงือก นาค  และเป็นแม่นาํทีมีขนาดกวา้งใหญ่มาก  เพราะฉะนนัการจะขา้มแม่นาํสายนี  
จึงเป็นเรืองยากลาํบากมาก  ยกเวน้เฉพาะสัตวพ์ิเศษทีมีพละกาํลงัมาก  เช่น  พญาครุฑ  เป็นตน้ 

ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนกล่าวถึงแม่นาํสีทนัดรไวเ้ช่นกนั ใน 
เหตุการณ์ตอนทีครุฑน้อย ตวัละครเอก เดินทางไปทีแม่นาํสีทนัดร   เพือตอ้งการพิสูจน์ว่าแม่นาํ
สีทนัดรเป็นทีอยูข่องนาคจริงหรือไม่ 

ผูเ้ขียนไดค้งลกัษณะของแม่นาํสีทนัดรตามขนบของเดิม  คือ เป็นแม่นาํทีกวา้ง 
ใหญ่  ใสสะอาด   และเป็นทีอยูข่องฝงูนาคเช่นเดียวกนั  ดงัทีผูเ้ขียนพรรณนาภาพผา่นสายตาครุฑ
เกเรทงั 3 ตวั  ดงันี 

 
  …หนา้ตาของมหานทีสีทนัดร…ลกัษณะของนาํทะเลเป็นสีครามใสงดงาม มีขนาดใหญ่ 
สุดลูกหูลูกตา  จนไม่สามารถมองเห็นอีกฟากหนึงได ้
 “แปลกจริง ขา้ไม่เห็นวแีววของสตัวน์าํอืนๆเลย  ดูสิปกติน่าจะมีปลาเลก็ปลานอ้ยแหวก 
วา่ยอยูบ่า้ง  แต่นีกลบัไม่มีเลย” 

… 
 “…แมแ้ต่นกกาบนทอ้งฟ้าก็หลบเลียงไม่บินผา่น ดูสิฝงูนกกระยางยอมบินออ้มไปตงัไกล” 
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 “แสดงวา่ใตม้หานทีตอ้งเป็นทีอยูข่องนาคจริงๆ” 
     (ครุฑนอ้ย, 2548: 108) 
 

ความขา้งตน้ จะเห็นวา่ผูเ้ขียนใหภ้าพของแม่นาํสีทนัดรทีบริสุทธิ เงียบสงบ และ 
กวา้งใหญ่   แต่ไม่ไดอ้ธิบายรายละเอียดความกวา้ง  ความยาว  ความลึกเป็นตวัเลขเหมือนเช่นใน
วรรณคดีทีกล่าวไวอ้ย่างละเอียด   แต่เลือกใช้คาํว่า มี “ขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา  จนไม่สามารถ
มองเห็นอีกฟากหนึงได้”  เพือสือให้เห็นวา่แม่นาํสายนีมีขนาดกวา้งใหญ่มาก ยากทีจะประมาณได ้
แต่เลือกใชค้าํใหผู้อ่้านเยาวชนเขา้ใจง่ายขึน  รวมทงัการอธิบายใหผู้อ่้านรู้วา่แม่นาํสายนีเป็นทีอยูข่อง
นาค ผูเ้ขียนก็ใช้ภาพบรรยากาศทีเงียบสงบ  ทีแมแ้ต่นกยงัไม่กลา้บินผ่าน  เพือตอ้งการให้เยาวชน
รู้สึกไดว้า่แม่นาํสายนี  ไม่ใช่แม่นาํธรรมดาทีพบเห็นไดท้วัไป  แต่น่าจะมีนาคอาศยัอยูจ่ริง  จึงทาํให้
สัตวน์อ้ยใหญ่เลียงทีจะขา้มแม่นาํดงักล่าว 
  นอกจากนี  วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนยงักาํหนดให้ครุฑและนาค อาศยัอยู่
กนัคนละที แทบจะไม่มีโอกาสไดพ้บกนัเลย  กล่าวคือ ครุฑอาศยัอยู่ในหมู่บา้นครุฑทีไกลออกไป   
ส่วนนาค อาศยัอยูที่มหานทีสีทนัดรในป่าลึก  ซึงตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางหลายวนั จึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ครุฑกบันาคเลิกเป็นศตัรูกนันานแลว้  ต่างคนต่างอยู ่ ไม่ยุง่เกียวกนั  ดงันนัเมือครุฑนอ้ย  มี
โอกาสไดพ้บกบันาค  ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอแนวคิดเรืองสันติภาพแทรกเขา้มาในเรือง  ให้ครุฑกบันาค
ไดมี้โอกาสผูกมิตรกนั  และยงัให้ครุฑน้อยว่ายนาํมายงัมหานทีสีทนัดร แทนการบินเหมือนครุฑ
ทวัไป   เพือสือให้ผูอ่้านเยาวชนเห็นว่า  สิงมีชีวิตแมจ้ะต่างเผ่าพนัธ์ุกนั   มีกาํเนิด  รูปลกัษณ์  และ
การใชชี้วติทีต่างกนั  แต่พวกเขาก็สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ   เห็นไดจ้ากคาํพดูของครุฑนอ้ยที
พดูกบันาควา่ “ผมอยากจะบอกเธอวา่ ครุฑกบันาค ไม่ไดเ้ป็นศตัรูกนั…หวงัวา่เจอกนัคราวหนา้  เธอ
จะพาผมเทียวให้ทวัมหานทีสีทนัดรนี   และเราจะเป็นเพือนกนัตลอดไป” (ครุฑนอ้ย, 2548 : 119-
120) ซึงเป็นการเสนอความคิดเรืองสันติภาพ ทีตอ้งการเห็นครุฑกบันาคเป็นเพือนกนั ไม่ใช่ศตัรูกนั
เหมือนเช่นในวรรณกรรมไทยเรืองอืน  
 

2.2  การดัดแปลงขนบเดิม 
ผูเ้ขียนมีการดดัแปลงฉากจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช้ ใน 4 ลกัษณะ คือ  ทาํให้เป็น

เรืองใกลต้วั   ทาํใหเ้ป็นเรืองเปิดเผย   ทาํใหเ้ป็นเรืองวทิยาศาสตร์  และทาํใหเ้รืองอศัจรรยใ์จ 
 2.2.1  ทาํให้เป็นเรืองใกล้ตัว 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขียนมีการนาํฉากจากวรรณกรรมยคุเก่ามาดดัแปลงให ้
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ใกล้ตัวผูอ่้านมากขึน   โดยการนําฉากเดิมมาผสมผสานกับฉากร่วมสมัย    เพือให้เกิดภาพ
บรรยากาศทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมากขึน    วรรณกรรมเยาวชนชุดนี ผูเ้ขียนนิยมใช้ฉาก
ของป่าหิมพานต์  เป็นฉากสําคญัของเรือง  แต่จะมีการปรับรายละเอียดบางอย่างให้ร่วมสมยักบั
ผูอ่้านมากขึน  พบ 2 ฉาก  ไดแ้ก่  ฉากป่าหิมพานต์  ในเรืองตะลุยแดนหิมพานต์   มัจฉานุผจญภัย   
และเด็กชายเทวดา   และฉากนรก  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน 
 

2.2.1.1 ฉากป่าหิมพานต ์
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบัพิมพปี์ พ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน,  

2546:1295) ใหค้วามหมายของป่าหิมพานตไ์วว้า่ “ป่าหิมพานตคื์อ ชือป่าหนาวแถบเหนือของอินเดีย 
และยงัมีอีกชือหนึงเรียก หิมวตั แปลว่า มีหิมะ หนาว  ปกคลุมด้วยหิมะ  ชือหนึงของเทือกเขา
หิมาลยั  ซึงเป็นป่าหนาวแถบเหนือของอินเดีย ยอดเขามีหิมะคลุมตลอดปี” 

ป่าหิมพานตใ์นความหมายของคนปัจจุบนั  คืออาณาบริเวณเทือกเขาหิมาลยั 
ทงัหมด เป็นป่าทีเรียกวา่ ดงหิมะ   อยูใ่นบริเวณดา้นหุบเขากาฐมาณฑุทีชาวเนปาลอาศยัอยู ่ เรียกวา่
เป็นป่าหิมพานต์ด้านนอก  ส่วนทีเป็นวนอุทยานต่างๆ เช่น ป่าชิตวนัต์ อยู่ชิดติดกบัยอดหิมาลัย 
เรียกวา่เป็นหิมพานตช์นัใน   

ในหนงัสือปริศนาแห่งหิมพานต ์ (พิษณุ  ศุภนิมิตร, 2550: 45-50) กล่าวถึงดินแดน 
หิมพานต์วา่อยู่บนแผน่ดินเดียวกบัทีมนุษยอ์าศยัอยู่  คืออยู่ในชมพูทวีปเหมือนกนั  แต่หิมพานต์มี
ลกัษณะพิเศษไปกว่าดินแดนส่วนอืน   เพราะมีสิงแปลกมหัศจรรยม์ากมายอยูใ่นป่าหิมพานต ์  ทงั
ป่าไม ้ สัตว ์   ทงันีอาจเป็นเพราะป่าหิมพานต์   มีความหนาวเหน็บ  และทุรกนัดารมากไปกวา่ชีวิต
ปกติจะขึนไปอยูอ่าศยัได ้  ผูค้นทีนนัจึงเป็นมนุษยพ์ิเศษ  เช่น  คนธรรพ ์ วิทยาธร เป็นตน้  แมแ้ต่
สัตวก์็กลายเป็นสัตวพ์ิเศษทีเรียกวา่   “สัตวหิ์มพานต”์  

ป่าหิมพานตจึ์งเป็นป่าทีมนุษยพ์อจะฝันไปได ้  กวจึีงมกัมีจินตนาการกบัป่า 
หิมพานตใ์ส่สีสันจนทาํใหค้นอ่านสนุกเพลิดเพลิน   ป่าหิมพานตไ์ดรั้บการเล่าขานกนัวา่ งดงามเกิน
กว่าสถานทีใดๆ และยงัเชือกันว่าเป็นดินแดนศกัดิสิทธิลีลับ   จึงไม่ใช่เรืองแปลกทีเราจะพบ
วรรณกรรมโบราณของไทยหลายๆ เรือง   นาํเอาความงามของป่าหิมพานตเ์ขา้ไปสอดแทรกไวใ้น
บทประพนัธ์ ทงัวรรณกรรมทีเกียวกบัพุทธศาสนา  เช่น  ไตรภูมิพระร่วง   พระมหาเวสสันดรชาดก   
หรือวรรณคดีทัวไป  เช่น   อุณรุท  จันทโครบ  สมุทรโฆษ   กากี   ขุนช้างขุนแผน   เป็นต้น   
วรรณกรรมเหล่านีจะพบว่า ตวัละครทีมีคุณสมบติัพิเศษ หรืออาวุธวิเศษ มกัมีเหตุให้เขา้ไปขอ้ง
เกียวกบัป่าหิมพานตไ์ม่มากก็นอ้ย  แสดงให้เห็นความเชือส่วนหนึงของคนโบราณวา่ หิมพานตเ์ป็น
ดินแดนลีลบัเกินกวา่มนุษยใ์ดๆจะเขา้ไปถึง  นอกจากจะมีฤทธิเดช  เวทมนตร์ เหาะเหินเดินอากาศ
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ได ้ จึงจะสามารถล่วงลาํเขา้ไปได ้ เช่น พวกนกัสิทธิ  วิทยาธร  หรือฤษีทีมีญาณสมาธิอนัแก่กล้า 
สามารถล่องหนหายตวั  หรือเหาะเหินไปปรากฏตวัทีใดๆ ก็ได ้  วรรณคดีไทยหลายเรือง  จึงมกัมี
บุคคลเหล่านี เขา้มามีบทบาทเกียวขอ้งอยูเ่สมอ 

ลกัษณะของป่าหิมพานต ์ทีปรากฏอยูใ่นงานวรรณคดีไทย  จะพรรณนาไวอ้ยา่ง 
งดงาม มีการให้รายละเอียดทีคลา้ยคลึงกนั  จึงขอยกบทพรรณนาเกียวกบัป่าหิมพานตบ์างตอนใน
วรรณคดีไทยมาเป็นตวัอยา่ง  เช่น 

เรืองไตรภูมิพระร่วง เป็นวรรณคดีไทยเรืองสาํคญั ทีกล่าวถึงป่าหิมพานตไ์วอ้ยา่ง 
ละเอียด ทงัในส่วนของสิงมีชีวติ  พรรณไม ้ สัตวต่์างๆทีอาศยัอยู ่  ภูเขา  และแม่นาํในป่าแห่งนี เช่น
ความตอนหนึงกล่าวถึงผนืป่าหิมพานตที์กวา้งใหญ่ มีตน้ไม ้และป่าใหญ่ทีสาํคญั ดงันี 

  
 อนัวา่เขาพระหิมพานตน์นัโดยสูงขึน  500  โยชน์   โดยใหญ่ได ้3,000 โยชน์  แลมี 
ยอดได ้84,000 ยอด  แลในตีนเขาพระหิมพานตมี์ไมห้วา้  ตน้หนึงใหญ่  เป็นทีในฝังสีทานที 
…มีมะขามป้อมลูกใหญ่นกัแลกินมีรสดีนกั  ลาํป่ามะขามป้อมไป เบืองหนา้มีป่าสมอ แลลูก 
สมอนนักินหวานดงันาํผึง…ถดัไปมีป่านารีผล  และวา่ลูกไมน้นังามนกัดงัสาวอนัพึงใหญ่ได ้
16  ปี    แลผูช้ายไดเ้ห็นมีใจรักกนันกั…แลป่าไมฝ้งูนนัเบืองตระวนัออกรีไปเถิงแม่นาํสมุทร 
เบืองตระวนัตกนนัรีไปเถิงแม่นาํใหญ่ 7 อนันนัแล   ถดัแม่นาํในเบืองหนา้มีป่า 6 อนัๆ หนึง 
ชือกรุภ  ป่าอนัหนึงชือโกรภ  ป่าอนัหนึงชือมหาพิเทห  ป่าอนัหนึงชือตปันทละ  ป่าอนัหนึง 
ชือโสโมโล    ป่าอนัหนึงชือไชเยต…แลวา่ฝงูคนทีอยูแ่ห่งนนัเขาบ่ห่อนรู้ทาํไร่ไถนากินเลย 
…ขา้วแลถวันนั กินหวานดงันาํผึงฯ   ถดัป่านนัเขา้ไปมีป่าไมม้ะขวดิ    แต่พรรณไมอ้นัมีใน 
หิมพานตน์นักินหวานแลมีรสทุกอนัฯ 
     (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 278-280) 
 

พรรณไมบ้างชนิดในป่าหิมพานต ์ เช่น  ตน้หวา้  ตน้มะขามป้อม เป็นตน้ แมชื้อจะ 
เหมือนกบัตน้ไมที้พบไดใ้นป่าทวัไป   แต่ตน้ไมเ้หล่านี กลบัไม่ใช่ตน้ไมธ้รรมดาๆ ลว้นมีลกัษณะ
พิเศษบางอยา่งทงัสิน  เช่น มีกลินหอมพิเศษ  มีรสหวานพิเศษ  มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ  เป็นตน้ หรือ
แมก้ระทงัสัตวธ์รรมดาๆ ทีพบในป่าแห่งนี  เช่น  ช้าง  มา้  โค  กระบือ  นก  ก็จะมีรูปร่างทีงดงาม
สมบูรณ์แบบ หรือมีขนาดใหญ่กวา่สัตวป์กติมาก    ดงัเช่นความตอนหนึงทีกวีพรรณนา  ผลของลูก
หวา้วา่มีขนาดใหญ่มาก  และฝงูนกทีกดักินลูกหวา้ ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกนั  บางตวัขนาดเท่าชา้ง 
บางตวัขนาดเท่าบา้น  ดงัความทีวา่  
 
  …อนัวา่ลูกหวา้นนัถา้ตกถูกตวัๆ นนัหอม ดงัหอมนาํตระคนัดงัแก่นจนัทน์นนั ถา้ 
 ยนืมือลว้งเขา้ไปในเนือหวา้พอสุดแขนจึงถึงเลด็ในหวา้  แลฝงูนกกินลูกไมห้วา้นนั นกลาง 
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 ตวัใหญ่เท่าชา้งสาร  ลางตวัใหญ่เท่าเรือน…ยางลูกหวา้อนัตกลงนนักลายเป็นทองสุก… 
      (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 278 - 279) 
 

เรืองพระมหาเวสสันดรชาดก  พระเวสสันดรพาํนกัอยูที่ป่าหิมพานต ์ กวจึีงมีการ 
พรรณนาป่าหิมพานตไ์วอ้ยา่งละเอียด  เช่นในกณัฑ์จุลพน พรานเจตบุตรพรรณนาภูเขา ตน้ไม ้และ
สระในป่าหิมพานตใ์ห้ชูชกฟัง  ซึงความตอนหนึงกล่าวถึงไมย้ืนตน้ ไมผ้ล ทีคลา้ยคลึงกบัทีปรากฏ
ในไตรภูมิพระร่วง ความวา่ 

 
  เมือชีเขาใหญ่พราหมณ์ดู…นนัเหล่าลว้นตน้พฤกษาอนัทรงผลในไพรสณฑ ์  มีต่างๆ 
 หลากหลายอยา่งพน้จะพรรณนา…ไมง้อกงามในเขานนั  แต่ลว้นพรรณพวกตะแบก งอกซอ้น 
 กบัหูกวาง   อยูใ่นหมู่ตะเคียน  ทีพืนเตียนมีหมู่รัง    แต่วา่ยงัมีหมู่สะคร้อแซม  ลางตน้แนมดว้ย 
 เครือเขาเถายา่งทราย  กลบักลายขึนเลือยคลุม  เป็นพุม่ๆ ปกตน้ไมไ้ว…้ 
  บางพวกในตน้ไมเ้หล่านนัเป็นไมมี้ผล มีตน้วา่มะม่วง  มะขวดิ  ขนุนป่า  และหวา้ปรู 

ชมพูต่งัอยูบ่นตน้รัง  และยงัมีบางตน้มีผลควรใชใ้นเครืองยา  มีตน้วา่สมอพิเภกและสมอเขียว 
คุณวเิศษต่างๆ…ทงัมะขามป้อม และเครืองยาอยา่งอืน…ยงัมีไมร่้ม ชือชฏัมีอาทิ คือตน้โพหาง  
โพบายหลายอยา่ง  อีกไมต้่างๆ ซึงมีนาม เผลด็ผลงามเป็นตน้วา่ พทุราไพร  ยงัมีไมห้มอกพลบั 
ทอง   ผลเรืองรองเพียงสุวรรณ   เกิดพลัวนักบัตน้ไทรและไมม้ะสงั  มีอีกทงัหมู่หมากซาง  ใบ 
กระจ่างมีผลหวาน อีกมะเดือลาํตน้ทรงผลตระการ…ยงัอีกตน้ผลควรกินคือกลว้ยงาชา้ง กลว้ย 
ต่างๆ…อีกจนัทน์ขาวมีผลหวาน  ดงัระคนรสนาํผึงควรพึงใจ… 
    (พระมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑจุ์ลพล, 2517: 180-186) 
 

เรืองกากกีลอนสุภาพ   เหตุการณ์ตอนทีพญาครุฑเวนไตยพานางกากีไปยงัวมิาน 
ฉิมพลี กวกี็มีการกล่าวชมความงามของป่าหิมพานตไ์วว้า่ 

  
  ชีบอกยอดเขาพระเมรุมาศ  แกว้ประหลาดงามดีเป็นสีอยา่ง 
 แดงเขียวขาวเหลืองเรืองนภางค ์  เกาะทวปีใหญ่กวา้งทงัสีทิศ 
  ทวปีนอ้ยสองพนัเป็นบริวาร  สณัฐานดงัจอกลอยกระจิหริด 
 มีพฤกษาใหญ่ลาํประจาํทิศ   เกิดสถิตแต่ประถมแผน่ดิน 
  ชีชมเขาแกว้ทงัเจ็ดชนั  มีนาํคนัหลนัลดชลาสินธ์ุ 
 หมู่มหามจัฉาแลนาคินทร์   อนัอยูใ่นวารินสีทนัดร 
  สารพดัมีสตัวจ์ตุบาท  คชสีห์สิงหราชแลไกรสร 
 สิงโตโคกิเลนแลมงักร   นรสิงห์กินนรแลคนธรรพ ์
  แลว้ชีบอกรุกขชาตินารีผล  อนัติดตน้เปล่งปลงัดงัสาวสวรรค ์
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 แต่ไม่มีวญิญาณ์เจรจากนั   วชิาธรคนธรรพม์าเชยชม 
  ครันเจ็ดวนัก็อนัตรธานไป  แลว้บนัดาลเกิดใหม่ไดสู่้สม 
 พลางบอกพลางหยอกสาํราญรมย ์  แลว้พาบินลอยลมมาสิมพลี 
      (กากีกลอนสุภาพ, 2515: 9) 
 
  เรืองสมุทรโฆษคําฉันท์  ตอนพระสมุทรโฆษพานางพินทุมดีประพาสป่าหิมพานต์ 
เป็นการบรรยายถึงป่าและสภาพทวัไป ตามทีตวัละครไปเห็นจริง จึงมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก มี
การพรรณนาภูเขา และสัตวหิ์มพานตไ์วอ้ยา่งละเอียด  ซึงวรรณคดีไทยหลายเรือง ก็มกัพรรณนาป่า
หิมพานตใ์นลกัษณะนีอยูเ่สมอ  ดงัความวา่ 
    
   แปดหมืนสีพนับรรพตนนั  ระดบัยอดอยูเ่รียงราย 
  หา้ร้อยคิรินทรอนัหลาย   มชัฌิมากฏุาประมาณ 
   ยอดใหญ่ไศลวบุิลยเบญ-  จะกฏูเกิดประดิษฐาน 
  เทิดทดัทิฆมัพรบนัดาล   วโิรจน์รัตนรัศมี 
   โดยสูงแห่งศีขรพิศาล  หิมพานตพ์นาลี 
  เบญจาสตาธฤกมี    ประมาณโยชนบรรยาย  
   ยอดนามสุทศันกฎุา  ระกกุอปร์กนกพราย 
  ไกรลาสกฎก็พรรณราย   รชฎาวลิาพรรณ 
   หนึงกาฬกฏูถกลกา-  ฬมณีประไพพรรณ 
  หนึงจิตรกฏูจิตรสรร-   พสัตตรัตนนานา 
   หนึงนามนคินทรคนัธมาทน์  ก็โอภาสอาภา 
  แกว้ลายยะยบัระดบัระดา   ดุจแกลง้ประกิตประกล 
   หา้แห่งมหนัตบ์รรพตหอ้ม  ละลองลอ้มสระพงัชล 
  อโนดาตพิศาลสลิลผล   กลแกว้ผลึกแสง 
   สถิตยอดพระหาพระหิมวา  ลยะดอยบนัดาลแสดง 
  ร้อยโยชนพิศาลสกลแขวง   สรชาติใสสินธ์ุ 
   นานาทุมาผลธรา   ผกากอปร์เปนอาจิณ 
  รายรอบสโรทกคือนิล   ฉตัรกงักาํบงัสูรย ์
   เกิดกลัปพฤกษอุฬาร  ธนสารก็สมบูรณ์ 
  ประสงคใ์ดบนัโดยจิตนุกลู   ทุกสิงสรรพโภคา 
   เนืองนองคณานิกรอเนก  อดิเรกปักษา 
  เซ่งแซ่เสนอเสนหพา-   จกแจว้สาํนานขาน 
   หงสาสุวากกุกฏุโกญ-  จและสาลิกากงุาน 
  การะวกิระวงัวนกณุาล   พะเพรียกพร้องกระแสงใส 
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   กินรินทรกินรสุราง-  คนางฟ้อนและกรไกว 
  ขบัขานบรรสานพจนไพ-   เราะเรือยจาํเรียงรมย ์
   พระพาสสุดาสมรมิตร  สถิตยงัยงัเนินนพนม 
  เชิญชวนยพุาพิมลชม   จตุบาทดาษเดียร 
   เสือสีหสารพฤษภกา-  สรเกลือนในเถือนเสถียร 
  สิงห์ขนดัและอศัวสาํเทียร   สุรศพัทเหียรหรรษ ์
   กวางทรายละมงักบัทงักระทิง ก็วางวงิณไพรวนั 
  ขรรคาวราหคณพรรค ์   ชะมดเม่นฉมนัหมี 
   สิงคาลสุวานผรุสกาจ  มฤคชาติจามรี 
  เยยีงผาและฌาปิตกระบี   บา้งโดดเดินบนเนินไศล 
   สมสรรพอ์นนัตจตุบาท  เดียรดาษในกลางไพร 
  มากหมู่บรู้กิพรรณไพ-   จิตรเพลินเจริญตา 
       (สมุทรโฆษคาํฉนัท,์ 2529: 170-172) 
 

เรืองขุนช้างขุนแผน ตอนขนุแผนพานางวนัทองหนี  ขนุแผนขึนเรือนขนุชา้ง เห็น 
ม่านกนั  ซึงปักโดยฝีมือนางวนัทอง ทาํเป็นภาพของป่าหิมพานต์เช่นกนั  เหตุการณ์ตอนนีแมก้าร
บรรยายจะมีขอบเขตจาํกดั  แต่ก็ทาํให้เห็นภาพวา่ป่าหิมพานต ์ เป็นดินแดนทีสวยงาม  มีสัตว ์และ
มนุษยที์มีลกัษณะพิเศษอาศยัอยู ่เช่น กินนร คนธรรพ ์วทิยาธร ดงัความวา่ 

 
  ม่านนีฝีมือวนัทองทาํ  จาํไดไ้ม่ผิดนยัน์ตาพี 
 เสน้ไหมแมน้เขียนแนบเนียนดี  สินฝีมือแลว้แต่นางเดียว 
 ………………………………  ……………………….. 
  ปักเป็นหิมพานตต์ระหง่านงาม อร่ามรูปพระสุเมรุภูผา 
 วนินัตกหศักนัเป็นหลนัมา   การวกิอิสินธรยคุุนธร 
  อากาศคงคาชลาสินธ์ุ  มุจลินทห์า้แถวแนวสลอน 
 ไกรลาสสะอาดเอียมอรชร   ฝงูกินนรคนธรรพว์ทิยา 
  ลงเล่นนาํดาํดนัอโนดาต  ใสสะอาดเยอืกเยน็เห็นขอบผา 
 ………………………………  ………………………….. 
      (ขนุชา้งขนุแผน,2545: 379) 
 

ลกัษณะของป่าหิมพานตต์ามทีปรากฏในวรรณคดี    จึงบอกใหรู้้วา่อุดมสมบูรณ์ 
ไปดว้ยป่าไม ้ มีตงัแต่ตน้หวา้  ป่ามะขามป้อม  ป่าสมอ  ป่ามะขวิด  ป่ากลว้ย  ป่าขนุน  ป่ามะม่วง  
ป่าไผ ่ ไมม้ะค่า ภายในเขตหิมพานตมี์สระใหญ่ 7 สระ ซึงหล่อเลียงป่าให้อุดมสมบูรณ์  คือกณัณ-
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สระ  มุณฑสระ รถการสระ ฉตัทนัตสระ  กุณาลสระ  มนัทากินีสระ  สีหปปาตสระ และสระสําคญั 
คือ อโนดาตสระ  เป็นศูนยก์ลางของป่าหิมพานต์    สระอโนดาตนนัลอ้มรอบดว้ยภูเขาทงั  5 คือ 
สุทสัสนกูฏ  จิตรกูฏ  กาฬกูฏ  คนัธมาทนกูฏ และไกรลาส  และยงัเป็นดินแดนทีมีสัตวอ์าศยัอยู่
จาํนวนมาก ทังสัตว์ธรรมดา เช่น  ช้าง นก  และสัตว์พิเศษ หรือทีเรียกว่า สัตว์หิมพานต์  เช่น 
ราชสีห์  นาค  ครุฑเงือก  กินนร กินรี เป็นตน้ 

ในวรรณกรรมเยาวชนไทยเรืองตะลุยแดนหิมพานต์  มัจฉานุผจญภัย  และเด็กชาย 
เทวดา ผูเ้ขียนนาํฉากป่าหิมพานต์มาใชเ้ป็นฉากสําคญัของเรืองเช่นกนั  แต่ผูเ้ขียนไม่ไดส้ร้างให้ป่า
แห่งนี เป็นดินแดนลีลบั  ทีมีเฉพาะสัตวพ์ิเศษ  หรือตน้ไมพ้ิเศษ   แต่ผูเ้ขียนสร้างป่าแห่งนี โดย
ผสมผสานกบัฉากร่วมสมยั  ดงัในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนพรรณนาป่าหิมพานตไ์วว้า่ 
  
  ภายใตตี้นเขาหิมวา  มีแสงสวา่งพอใหเ้ห็นหญา้สูงและตน้ไมร้กๆทีถูกแผว้ถาง 
 เป็นทางเดินไม่กวา้งนกั…มุ่งขึนทิศเหนือเขา้เขตป่าตีนเขาหิมวา    มจัฉานุพบวา่ทิวทศัน์ 
 รอบขา้งสวยงามน่าตืนตาตืนใจ   ทางขวามีตน้สม้ตน้ปรงขึนเรียงราย  ทางซา้ยมีตน้เฟิร์น 
 กบัดอกไมสี้ต่างๆ ขึนสลบังามแปลกตา เสียงสตัวแ์ละเสียงนกร้องสูงๆ ตาํๆ แวว่มา ครัน 
 ทะลุป่าแถบนีไดก็้โผล่มายงัป่าทีเตม็ไปดว้ยตน้ไมสู้งใหญ่    มีสตัวป่์ากระโดดขา้มศีรษะ 

อยา่งวอ่งไว  ทงักระรอก  กระแต  และชะนี 
            … 
  เดินป่าต่อไปอีกนิด  เขาเจอกอ้นหินสีเทาขนาดใหญ่กอ้นหนึงอยูริ่มทางลกัษณะ 
 มนัเกือบแบนราบและตงัขึงอยูใ่ตต้น้มะยมใหญ่…นกกระจิบ  นกกระจอก  นกกระจาบ 
 บินมาเกาะกิงมะยม… ครันไปถึงบริเวณทีพืนดินมีความชืน    ก็ไดย้นิเสียงนาํตกแวว่มา 
 มจัฉานุเดินตามเสียงนาํไปเรือยๆ  กระทงัพบตน้ชมพูสี่เขียวเขม้ลูกดกตน้หนึง   กิงของ 
 มนัถูกผลจาํนวนมากถ่วงจนตกลงมาบงัทางเดิน    พอแหวกมนัออกค่อยเจอนาํตกธรรม 
 ชาติขนาดใหญ่      อยูท่่ามกลางดงกลว้ยไมป่้าสีนาํเงิน…   กลว้ยไมสี้นาํเงินบานสะพรัง 
 ฝงูผีเสือสีทอง และสีฟ้าอ่อนบินวอ่นตอมนาํ     ซาํยงัมีปลาเลก็ปลานอ้ยวา่ยอยูใ่นลาํธาร 
      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 41-43) 

  
  ฉากป่าหิมพานต์ ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนกล่าวถึงสัตวหิ์มพานต ์2 ชนิด
เท่านนั คือเงือก และเหรา นอกนนัจะเป็นสัตวแ์ละตน้ไมธ้รรมดาทีพบเห็นไดท้วัไป  การผสมผสาน
กบับรรยากาศของป่าในปัจจุบนั ทีผูอ่้านสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตจริง  เช่น  มีป่าโกงกาง ตน้ส้ม 
ตน้ปรง  ตน้เฟิร์น ตน้ชมพู่  นาํตก  กลว้ยไมป่้า  หรือมีสัตวจ์าํพวกนก  กระรอก  กระแต  ชะนี หรือ
ฝูงผีเสือทีพบเห็นไดใ้นป่าของไทย  จึงทาํให้เยาวชนจินตนาการภาพของป่าหิมพานต์ไดง่้ายขึน  
เพราะไม่ใช่ป่าทีมีลกัษณะไกลตวัผูอ่้าน 
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ในเรืองเด็กชายเทวดา ผูเ้ขียนวาดภาพของป่าหิมพานตใ์หใ้กลต้วัผูอ่้านเช่นเดียวกนั  
ทงัยงัมีการตีความใหม่ด้วยว่า  ป่าหิมพานต์นันเชือมต่อกบัป่าทุกแห่งในประเทศไทย  ตวัละคร
สามารถนงัรถไฟ จากสถานีรถไฟหวัลาํโพง ไปยงัป่าหิมพานต์ได ้ดงันนั ภาพของป่าหิมพานตใ์น
วรรณกรรมเรืองนี  จึงมีลกัษณะไม่ต่างกบัป่าทวัไป   เพือให้ผูอ่้านเยาวชนเชือวา่ ป่าหิมพานตแ์ห่งนี
เชือมต่อกบัป่าในประเทศไทยจริง  ยกเวน้เฉพาะทีกล่าวถึงตน้นารีผล  กินรี  และสระอโนดาต ที
เป็นสัญลกัษณ์ของป่าหิมพานตเ์ท่านนัทีดูพิเศษกว่าป่าทวัไป   นอกนนับรรยากาศของป่าหิมพานต์
ในเรืองนี มีลกัษณะใกลต้วัผูอ่้านมาก  ทงัตน้ไม ้และสัตวต่์างๆ ก็เป็นสิงมีชีวิตทีพบเห็นไดจ้ริงใน
ชีวติประจาํวนั  เห็นไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปนี 

 
  …เดินจากตน้มะม่วงไปเพียงกา้วเดียว  พวกเขาพบดงสกัทองสูงใหญ่  เมือทะลุจุดนี 

จึงพบตน้ชมพูเ่พชร   ซึงผลดกเสียจนถ่วงกิงเรียดิน   ครันเดินผา่นมนัไปอีกจะปะเขา้กบัตน้ไทร 
ขนาดมหึมา  มีรากอากาศหอ้ยระยา้เหมือนผา้ม่าน    คราวนีเมือกม้หวัผา่นกิงกา้นแผปิ่ดทอ้งฟ้า   
รวมถึงรากเหนือดินเยอะแยะของมนั จึงพบตลิงดินลาดสู่ลาํธารแคบซึงมีตน้สายอยูที่นาํตกเลก็ๆ  
ใกล้ๆ  กนั  ทางดา้นขวา  โดยนาํทีไหลลงมาจากชนัหินเตียๆ  เพียงสองชนันนั   มีบ่อทรงกลม   
ประดบัดว้ยไมเ้ลือยสีเขียวสดโดยตลอดสองฝัง    มีฝงูผีเสือสีทองเกาะอยูบ่นกอ้นหินคลุมดว้ย 
ตะไคร่นาํ 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 72) 
และ 
  …เขาไดส้มัผสักบัสิงมหศัจรรยต์่างๆในป่าหิมพานตอ์ยา่งใกลชิ้ด   เธอพาเขาร่อนลง 

ไปนงัแกวง่ขาเล่นกบักระรอกหางฟบูนกิงสนขนาดสามคนโอบ ก่อนจะพาไปวงิไล่ผีเสือสีชมพ ู
ทีทุ่งดอกไมสี้เหลืองทอง แลว้ตามผึงงานตวันอ้ยฝงูหนึงไปเก็บรังผึงกินนาํหวาน    หลงัจากนนั 
ไปนงัชา้งเผือกชมป่า  ดูนาํตกและฟังนกร้องเพลงกล่อม โดยมีลูกกวางตวันอ้ยยนืหนา้แอบดูอยู ่
ตามเงาไม ้แมแ้ต่เจา้สิงห์ทองตวัใหญ่    สง่าน่าเกรงขามยงักระโดดขึนไปยนือยูบ่นโขดหินกลาง 
ลาํธารเพือใหเ้ขาดู… 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 95) 
  
  การนาํฉากป่าหิมพานตม์าผสมผสานกบับรรยากาศร่วมสมยันนั ส่วนหนึงเพือให้
สัมพนัธ์กบัเนือเรือง ทีตวัละครเอก  ซึงเป็นมนุษยธ์รรมดา  เดินทางไปยงัสถานทีแห่งนีโดยใชร้ถไฟ   
วรรณกรรมเรืองนี  จึงทาํให้ป่าหิมพานต ์ป่าลีลบัในจินตนาการ  ทียากจะไปถึงนนั กลายเป็นป่าทีมี
อยูจ่ริงทีมนุษยธ์รรมดา สามารถเดินทางไปถึงได ้และทาํใหเ้ยาวชนคิดฝันถึงป่าหิมพานตไ์ดง่้ายขึน 

วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรือง คือเรืองมัจฉานุผจญภัย และเรืองเด็กชายเทวดาจึงมี 
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ลกัษณะทีคลา้ยกนัคือ นาํป่าหิมพานตม์าดดัแปลงเพือให้ใกลต้วัผูอ่้านมากขึน ในขณะทีวรรณกรรม
เยาวชนอีกเรืองหนึง คือเรืองหิมพานต์นิรมิต  ป่าหิมพานต์ในเรืองนีถูกดดัแปลงให้มีลกัษณะร่วม
สมยั  โดยเกิดจากฝีมือของมนุษย  ์ เป็นคนสร้างขึนมา  เช่น  มีโรงกระจกไวส้ําหรับปลูกฝิน  มี
สิงก่อสร้างทีทนัสมยั ได้แก่  อาคารทีมีลักษณะเป็นโดมแก้ว  มีทีพกัตากอากาศท่ามกลางสวน
ดอกไมส้ําหรับนกัท่องเทียว   มีปศุสัตว ์  โครลอสเซียม   และโรงงานผลิตเฮโรอีน ตงัอยู่บนเกาะ
ร้างกลางมหานทีสีทนัดร   ดงัเช่นความตอนหนึงวา่ 

 
 พายพัไดร้วบรวมเงินทุนทงัหมดทีไดม้า      จา้งนกัออกแบบชนัเยยีมในการก่อสร้าง 
ดินแดนสวรรค ์    ซึงตงัอยูบ่นเกาะร้างแห่งหนึงกลางมหานทีสีทนัดร  โดยดินแดนแห่งนี   มี 
ครบทุกอยา่งทีนกัท่องเทียวแสวงหา      ไม่วา่จะเป็นทีพกัชนัเยยีมท่ามกลางสวนดอกไมน้านาน 
พนัธ์ุ  ปศุสตัวข์นาดใหญ่ทีมีบรรดาสตัวหิ์มพานตว์งิเล่นไปทวั  และโคลอสเซียมยกัษที์สามารถ 
จาํลองการต่อสูข้องเหล่าสตัวป่์าทงัหลายไวภ้ายใตโ้ดมแกว้สูง…ก่อนทีธุรกิจทวัร์ยกัษใ์หญ่ของ 
เขาจะเกิดขึน   แน่นอนวา่เขาจาํตอ้งหาแหล่งเงินทุนอืนมาทดแทน    นนัก็คือทีมาของการสร้าง 
โรงงานผลิตเฮโรอีนภายในบริเวณดา้นในของเกาะกลางสีทนัดร 
     (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 164) 
 

ลกัษณะของป่าหิมพานตใ์นวรรณกรรมเรืองนี  เป็นการดดัแปลงเพือใหเ้หมาะกบั 
เหตุการณ์ในเรือง ทีกล่าวถึงมนุษยก์ลุ่มหนึงทีเปิดทางเชือมมิติระหวา่งโลกมนุษยก์บัโลกหิมพานต์
ไดส้าํเร็จ  จึงทาํใหบ้รรยากาศของป่าหิมพานตใ์นเรืองนี  มีสิงก่อสร้าง  หรือมีบรรยากาศบางอยา่งที
พบเห็นไดใ้นโลกปัจจุบนั   
 

2.2.1.2 ฉากนรก 
  นรก หมายถึงแดน หรือภูมิทีเชือกนัวา่ผูท้าํบาปจะตอ้งไปเกิด และถูกลงโทษ โดย
ปริยายหมายถึงแดนทีมีแต่ความทุกขท์รมาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 563)  
  เมือกล่าวถึงแดนนรก  ตามความเชือของคนไทย  เชือวา่เป็นดินแดนหลงัความตาย 
ของผูที้ทาํบาป  ทาํความชวั  คนเหล่านีจะตอ้งตกนรก  เพือชดใชก้รรมทีตนทาํไวเ้มือครังยงัมีชีวิต  
ภาพของนรกมกัมีลกัษณะทีน่าสะพรึงกลวั  มีสัตวน์รกถูกลงโทษดว้ยวิธีการต่างๆ  ไดรั้บความทุกข์
ทรมานแสนสาหสั   

  ฉากนรก  ยงัเป็นสถานที ทีถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยหลายเรืองดว้ย  โดยเฉพาะ
วรรณคดีพระพุทธศาสนา   เพราะกวีตอ้งการให้คนรู้สึกเกรงกลวัต่อการทาํบาป  กลวัการตกนรก  
จึงมกัมีการกล่าวถึงแดนสวรรค ์ แดนนรก อยูเ่สมอ   เพือใหผู้อ่้านรู้จกับาปบุญ  คุณโทษ  โดยเฉพาะ
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วรรณคดีไทยเรืองไตรภูมิพระร่วง  เป็นวรรณคดีเรืองหนึงทีมีการพรรณนานรกทงั 8 ขุมไวอ้ย่าง
ละเอียด  เช่น  นรกขุมหนึงชือว่า  องัคารกาสุมนรก  กวีพรรณนาไวว้่า นรกขุมนี  สัตวน์รกจะถูก
ยมบาลใช้หอก  ใช้ดาบ  หรือใช้คอ้นเหล็กไล่ตอ้น ให้ตกลงไปในหลุมถ่านไฟทีร้อนระอุ  ไดรั้บ
ความทุกขท์รมานมาก   ดงัความตอนหนึงวา่ 
  
  …นรกอนัชือวา่ องัคารกาสุมนรกนนั แลฝงูยมบาลอนัอยูรั่กษานรกนนั  บา้งถือหอก 

ดาบ บา้งถือคอ้นเหลก็แดงลุกเป็นเปลวไฟไล่ขบัตอ้นบา้ง แทงบา้ง ฟันบา้ง ตีบา้งไล่ผลกัไสให ้
ตกลงในหลุมถ่านไฟอนัแดง  แลถ่านไฟอนัแดงนนัไหมต้นเขาๆ ร้อนทนเวทนาหนกัหนา 

      (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 24) 
 

ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน   ผูเ้ขียนกล่าวถึง 
ฉากนรกไวเ้ช่นกนั  แต่ฉากนรกในเรืองนี  มีการอธิบายใหม่ให้ใกลต้วัผูอ่้านมากขึน วา่เป็นสถานที
ลงโทษสาํหรับนกัโทษทีถูกตดัสินประหารชีวติ  ซึงปรากฏฉากดงักล่าว ในเหตุการณ์ตอนทีหนูมาลี   
สีเทา  และเจา้เหมียว  ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนโกหกหลอกลวง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวเมือง
กระต่าย  พระราชากระต่าย   จึงสังทหารนาํตวั ทงั 3 คน  ไปยงั ‘นรก’  เพือรับโทษสูงสุด คือการ
ประหารชีวิต  ผูเ้ขียนก็ไดส้ร้างฉาก ‘นรก’ ให้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัฉากนรกทีปรากฏในไตรภูมิ
พระร่วง  คือมีบ่อหินหลอมเหลวขนาดใหญ่อยูเ่บืองล่าง  มีทหารถือหอกแหลมคอยไล่ตอ้นนกัโทษ
ใหต้กลงไปบ่อหินนนั   ดงัทีผูเ้ขียนพรรณนาฉากตอนนีไวว้า่ 
 
  …หากกม้มองเบืองล่าง  นรก  ตามทีสีเทาวา่กาํลงัเดือดปุดๆ ปลดปล่อยความร้อน 
 ระอุมหาศาลใหป้ะทุขึนมาพร้อมกลินเหมน็คละคลุง้ของกาํมะถนั  ทีอยูลึ่กลงไปตรงกลาง 
 ของสถานทีแห่งนีก็คือบ่อหินหลอมเหลวขนาดใหญ่ ซึงกาํลงัรอคอยกลืนร่างของผูถู้กโทษ 
 ประหารใหห้ลอมละลายหายไปอยูอ่ยา่งเดือดดาล 
  หอกแหลมในมือทหารกระแทกดนัทงัสองใหอ้อกเดินไปตามทางเดินทียนืเขา้ไป 
 ใจกลางของหินหลอมเหลวนนั…เบืองล่างคือหินหลอมเหลวทีร้อนหลายพนัองศา… 
      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 193) 
 

ฉากนรกในวรรณกรรมเรืองนีจึงน่าจะไดเ้คา้มาจากฉาก ‘นรกภูมิ’ ทีปรากฏใน 
เรืองไตรภูมิพระร่วง  แลว้นาํมาดดัแปลงใหม่ผสมผสานกบัจินตนาการของผูเ้ขียนให้ฉากนรกมี
ลกัษณะใกลต้วัผูอ่้านมากขึน  โดยการตีความใหม่ให้ ‘นรก’ เป็นสถานทีลงโทษคนเป็น   เพือให้
ผูอ่้านเยาวชนไดต้ระหนกัวา่  การทาํบาป  เช่น  การโกหกหลอกลวงผูอื้น ไม่ตอ้งรอชดใชก้รรมหลงั
ความตายเท่านนั  แต่อาจไดรั้บผลของการกระทาํทีเร็วกวา่นนั   ผูเ้ขียนจึงไดจ้าํลอง ‘ฉากนรก’ ให้
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กลายเป็นสถานทีลงโทษของคนเป็น  ไม่ใช่สถานทีของคนตาย   เหมือนเช่นความเชือในอดีต   เพือ
นาํไปสู่ประเด็นความคิดวา่ผลของการโกหก  ยอ่มส่งผลกระทบต่อผูก้ระทาํไดร้วดเร็วและรุนแรง
ไม่ต่างกบัการตกนรกขมุต่างๆ  
 
  2.2.2  ทาํให้เป็นเรืองเปิดเผย 

      ผูเ้ขียนมีการนาํฉากจากวรรณกรรมยคุเก่า  ซึงเป็นสถานทีลีลบั  สถานทีปิด ที 
น้อยคนจะรู้จกั และยากจะเขา้ไปถึง  มาดดัแปลงใหม่ให้เป็นสถานทีเปิด ทีคนทวัไปสามารถเดิน
ทางเขา้ไปได ้ พบ  1 ฉาก  คือ  ฉากป่าหิมพานต ์  ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   

     ฉากป่าหิมพานต ์ มกัถูกใชเ้ป็นฉากสาํคญัในวรรณกรรมไทยหลายเรือง  เพราะ 
มีสิงทีมีลกัษณะพิเศษต่างกบัสิงทีพบเห็นไดท้วัไป   จึงสร้างความตืนตาตืนใจแก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี    
ภาพของป่าหิมพานต์ในวรรณกรรมทวัไป   มกัเป็นภาพของป่าทีมีความอุดมสมบูรณ์  มีพืชพรรณ
ธรรมชาติ  ภูเขา  และสระน้อยใหญ่จาํนวนมาก   มีลกัษณะพิเศษ  มีสัตวพ์ิเศษ  หรือสัตวหิ์มพานต ์
ทีไม่อาจพบเห็นไดท้วัไป  และมนุษยที์มีลกัษณะพิเศษเท่านนั ทีจะอาศยัอยูไ่ด ้ เพราะป่าหิมพานต์
เตม็ไปดว้ยอนัตราย   ความยากลาํบาก  ยากทีคนธรรมดาทวัไปจะเดินทางไปถึงได ้  ประเด็นความ
ยากลาํบากในการเดินทางไปยงัป่าหิมพานตน์นั   จึงเป็นประเด็นทีถูกนาํเสนอผา่นวรรณกรรมไทย
อยูเ่สมอๆ  เช่น  ในเรืองพระสุธนมโนห์รา  พระสุธนติดตามนางมโนห์ราไปทีเขาไกรลาส  ซึงอยูใ่น
ป่าหิมพานต ์ ยงัตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางยาวนานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วนั ผ่านอุปสรรคต่างๆ ทงั
ตน้ไมพ้ิษ  สัตวพ์ิษ  ทงัๆทีพระองครู้์เส้นทางเขา้สู่ป่าหิมพานต ์และไดรั้บของวิเศษจากพระฤๅษี  ก็
ยงัตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางยาวนานถึง 7 ปี  ซึงแสดงให้เห็นวา่การเดินทางไปยงัป่าหิมพานตน์นั 
ไม่ใช่เรืองง่ายสาํหรับคนธรรมดา ดงัจะเห็นไดจ้ากความในเรืองทีวา่ 

  
  หนทางยากไกลกวา่ไกล  ยอ่มลว้นพาลไภย 

พินาศะหมู่มายา 
      (พระสุธนคาํฉนัท,์ 2529: 113) 
 
 
  ดูกรเยาวราชทรงนาม  พอ่พึงพยายาม 
 ลาํบากพระองคธ์รมา 
  มาตามรักษร์าชกานดา  เทา้ถึงนครา 
 ทุเรศทางกนัดาร 
     … 
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  ล่วงจากตาํบลกนัดาร  ขา้มขวัชลธาร 
 อชัคราราว ี  
  มลา้งแทตยอสูรบาบี  เกาะกายอินทรีย ์
 มาลงแลลุโดยใจ 
  กาํหนดเจ็ดปีล่วงไป  เจ็ดเดือนแขไข 
 แลเจ็ดทีวาวนัวาร 
  ทา้วฟังเขยขานอาการ  สงัเวชแดดาล 
 ดาํริห์อารมณรําพึง 
  หนทางมนุษยเ์ซาทรึง  ใดอาจมาถึง 
 ดงันีก็ดาลอศัจรรย ์
      (พระสุธนคาํฉนัท,์ 2529: 149 - 150) 
 

เรืองจันทโครพ กวกี็กล่าวถึงการเดินทางไปป่าหิมพานตว์า่เป็นเส้นทางที 
ยากลาํบาก  กนัดารเช่นกนั  เห็นไดจ้ากทีพระฤๅษีกล่าวชืนชมพระจนัทโครพวา่ “ชงักลา้หาญเดินดง
คนเดียวได้” แต่พระจนัทโครพก็เดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานตไ์ดส้ําเร็จ  แมจ้ะใช้เวลาในการเดินทาง
ยาวนานถึง 3 เดือนก็ตาม   
 

 …………………………   ประมาณไดส้ามเดือนแต่เดินดง 
  พระเกษาคลีคลายสยายเกลา้   พระสร้อยเศร้าเปลียวจิตพิศวง 
  พระทรวงชาํซาํแสบบาทบงส์ุ   พระโฉมยงปิมกายจะวายปราณ 
       (จนัทโครพ, 2515: 315) 
 
  …………………………   แสนระทมเถือนธารกนัดารดง 
  ไม่รู้แจง้แห่งหนเทียวซนซุก   เสียงบุญบุกป่าไมไ้พรระหง 
       (จนัทโครพ, 2515: 316) 
 

การเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานตน์นั จึงเป็นเรืองทียากลาํบากมาก  ผูที้จะเดินทางเขา้ 
ไปไดจึ้งมกัเป็นผูว้เิศษ  มีคุณสมบติัพิเศษ  หรือใชค้วามพยายามอุตสาหะอยา่งมาก ถึงจะเดินทางเขา้
สู่ป่าหิมพานต์ไดส้ําเร็จ  เหมือนเช่นในมหาเวสสันดรชาดก ตอนกณัฑ์วนปเวสน์ กวีก็ไดก้ล่าวว่า
พระเวสสันดร  ตอ้งใชค้วามพยายามอุตสาหะมาก  ในการเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานต ์  ดงัความตอน
หนึงวา่ 

  
  …แลว้เสด็จต่อไปจากทีนนัมิชา้ก็ถึงเขานาฬิกบรรพต  เสดจ็ออ้มเขา้ไปโดยกาํหนดถึง 
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มุจลินทส์ระศรี    แลว้เลียบขอบสระไปจนถึงทิทิศอีสาน   จึงทอดพระเนตรเห็นทางเลก็     ควร 
บทวารผูห้นึงจะพึงไป   พระองคต์งัพระทยัอุตสาหะ    พาสามกษตัริยเ์ขา้ไปในป่าชฏัดงกนัดาร  
ล่วงถินสถานทีมีแง่ศิลาและเครืองรกในป่า    และซอกธารนาํไหลลงจากภูเขาใหญ่เป็นอนัมาก 
เป็นทางยากทีเดินสญัจร  พระองคสู์ผ้นัผอ่นพระกาํลงัยงัเสดจ็ไป  จนไดถึ้งซึงทีจตัุรัสโบกขรณี 
ตามสงัเกต วา่อยูใ่นเขตเขาวงักบรรพต  ซึงกาํหนดไวว้า่จะเป็นถินทีอยูข่องพระองค ์ โดยความ 
ประสงคน์นัแล 
     (มหาเวสสนัดรชาดก, 2517: 115-116) 
 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ป่าหิมพานต ์ในวรรณคดีไทย  มกัถูกกล่าวถึงวา่เป็นป่าทีมี 
ความอุดมสมบูรณ์  มีลกัษณะพิเศษ  และยงัเป็นป่าลึก ทีเตม็ไปดว้ยอนัตราย  เดินทางยากลาํบาก  
สิงมีชีวติทีอยูใ่นป่าแห่งนีจึงเป็นสัตวพ์ิเศษ  หรือมนุษยพ์ิเศษเท่านนั 

วรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนใชฉ้ากป่าหิมพานต ์เป็นฉากสาํคญั 
ของเรืองเช่นเดียวกบัในวรรณกรรมไทยทวัไป   คือใชเ้ป็นสถานทีผจญภยัของตวัละครเอก  เป็นป่า
ทีมีสิงมีชีวิตทีมีลกัษณะพิเศษอาศยัอยู่  เช่น  นารีผล  วิทยาธร  ราชสีห์    มา้มีปีก   ปลาผสมเสือ  
เป็นตน้  ผูเ้ขียนยงัวาดภาพให้เห็นป่าหิมพานต ์  ทีแออดัไปดว้ยบรรดาเจา้ชายทีเขา้มาศึกษาวิชากบั
พระฤๅษี   ทาํให้มีสํานักพระฤๅษีจาํนวนมาก   เจา้ชายเหล่านนัทาํลายภูเขาสุทสันะกูฏ   จิตรกูฏ   
กาฬกูฏ  และไกรลาส  ซึงรายลอ้มรอบสระอโนดาตเพือสร้างเมือง  เหลือภูเขาคนัธมาทน์ เพียงลูก
เดียว  นอกจากนียงัล่าสัตวหิ์มพานต ์ เพือความสนุกสนาน จนสัตวป่์าลดจาํนวนลงมาก    

ภาพของป่าหิมพานตใ์นวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงเกิดภาพความคิดใหญ่ๆใน 
2 ลกัษณะ คือ ป่าหิมพานต ์ ทีไม่ใช่ดินแดนลีลบั  และป่าหิมพานต์ ทีไร้ความอุดมสมบูรณ์ ไร้ความ
สวยงามตระการตา  ดงันี 

      2.2.2.1  ป่าหิมพานต์  ทไีม่ใช่ดินแดนลลีบั 
      ป่าหิมพานตใ์นวรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ ผูเ้ขียนสร้างใหป่้า 

แห่งนีไม่ใช่ป่าลีลบั  เพราะมีผูค้นเดินทางเขา้ออกป่าหิมพานต์จนเป็นเรืองปกติ  ทาํให้ป่าแห่งนี
แออดัไปดว้ยผูค้นจากต่างถิน  ผูเ้ขียนสร้างใหผู้ค้นเดินทางเขา้สู่ป่าแห่งนี  ดว้ยเหตุผล  2 ประการคือ 
ป่าหิมพานต์  เป็นสถานศึกษาของชนชนัสูง  และป่าหิมพานต์ เป็นทีอยู่อาศยัของคนทวัไป ซึง
เหตุผลทงัสองประการนีเอง ทีทาํใหป่้าหิมพานตใ์นวรรณกรรมเรืองนี  ไม่ใช่ดินแดนลีลบัอีกต่อไป 
                 2.2.2.1.1  ป่าหิมพานต์ เป็นสถานศึกษาของชนชันสูง 
                ในวรรณคดีไทยหลายเรือง กวีมกักาํหนดให้ตวัละครเอกชาย เดินทางไป
ศึกษาศิลปวทิยาการกบัพระฤๅษีในป่า ดงัเช่นเรืองจันทโครพ  เมือพระจนัทโครพเติบใหญ่ พระบิดา
ก็ใหเ้ขาเดินทางผจญภยัไปศึกษาหาความรู้ในป่าเช่นกนั  ดงัความตอนหนึงวา่ 
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  ประเพณีมีมาแต่สามญั  ทุกเขตขณัฑแ์วน่แควน้ในแดนดิน 
  กระษตัรใดใหเ้มืองกบัโอรส  ยอ่มปรากฏเรียนรู้ธนูศิลป์ 
  เจา้จะสืบสุริยวงศด์าํรงดิน  ไปเรียนศิลปศาสตร์ใหเ้ชียวชาญ 
  อนัฤๅษีชีไพรวไิสยเพท  ยอ่มเรืองเดชวทิยามหาศาสตร์ 
  อนัโดษเดียวเปลียวองคใ์นดงดาล นมสัการกองกณูฑทุ์กเวลา ฯ 
      (จนัทโครพ, 2515: 313) 
 
และป่าทีพระจนัทโครพเลือกเดินทางไปศึกษาหาความรู้  ก็คือ  “ป่าหิมพานต”์ 
   
  พอฆอ้งคาํยาํแสงพระสุริยา  กมุาราออกจากพระบุรี 
  ตงัพระพกัตร์จาํเพาะหิมพานต ์ เขา้ดงดาลแดนดา้วคิรีศรี 
      (จนัทโครพ, 2515: 314)  
 

การทีพระจนัทโครพจาํเพาะทีจะไปศึกษาหาความรู้ในป่าหิมพานต ์  จึงแสดงให ้
เห็นว่าป่าหิมพานต์แห่งนี  น่าจะเป็นสถานที ทีมีพระฤๅษี หรือผูมี้วิชาความรู้อาศยัอยู่มาก  จึงได้
ตดัสินใจเดินทางเขา้สู่ป่าแห่งนี  แมจ้ะตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางอยา่งยากลาํบากก็ตาม     

ในวรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนก็สร้างใหป่้าหิมพานตแ์ห่งนีมี 
สํานกัฤๅษีอยู่จาํนวนมากเช่นกนั  แต่แตกต่างกนัตรงทีเจา้ชายสามารถเดินทางไปได้ง่าย สะดวก  
เพราะ  “มีเรือขา้มฟากทีมีคนเรือ ทาํหนา้ทีแจวรับส่งคนขา้มฟาก  เขา้สู่เขตป่าหิมพานต”์ (เจา้ชายไม่
วิเศษ, 2548: 49) และมีผูค้นเดินทางเขา้ออกจนเป็นเรืองปกติ เพราะเมือเจา้ชายไปถึงป่าหิมพานต ์ 
วทิยาธรตนหนึงก็ “ชาํเลืองมองมาทางเจา้ชายอยา่งไม่ใส่ใจ  เพราะดูจะเป็นเรืองปกติทีคนแปลกถิน
จะเขา้มาสู่ป่าหิมพานต”์ (เจา้ชายไม่วิเศษ, 2548 : 49)  ขอ้ความดงักล่าว ทาํให้เห็นวา่การเดินทางเขา้
สู่ป่าหิมพานตน์นั  เจา้ชาย หรือแมก้ระทงัคนธรรมดาก็สามารถเดินทางเขา้ไปได ้  เพราะมีทงัผูน้าํ
ทาง  มีทงัพาหนะทีจะพาเขา้สู่ป่าหิมพานต ์ ทงัยงัมีหนงัสือแนะนาํป่าหิมพานต ์  แนะนาํสํานกัฤๅษี
ต่างๆ ทีมีชือเสียง  สาํหรับผูที้ตอ้งการไปศึกษาเล่าเรียน   และยงับอกตาํแหน่งทีตงัไวอี้กดว้ย      

การเดินทางไปยงัสาํนกัฤๅษีต่างๆ ในป่าหิมพานต ์ จึงคลา้ยกบัการเดินทางไปยงั 
สถานศึกษาทวัไป  ทีผูป้กครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน   ผูเ้ขียนจึงไดแ้นะนาํสํานกัฤๅษีต่างๆใน
ป่าหิมพานต ์ ดว้ยภาษา และรูปแบบ ทีเป็นการลอ้เลียนตาํรา หรือคู่มือแนะนาํสถานศึกษา ทีพบเห็น 
 
__________________________ 
       ผูวิ้จยัไดก้ล่าวถึงประเด็นเรืองความยากลาํบากในการเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานตไ์วแ้ลว้ ในหนา้ที 238 –  239 
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ไดท้วัไปในสังคมปัจจุบนั   เพือเนน้ยาํให้เห็นว่าป่าหิมพานตน์นัไม่ใช่ป่าลีลบัอีกต่อไป แต่เจา้ชาย
สามารถรู้จกั และเดินทางไปถึงได้   เห็นได้จากความตอนหนึงทีมีการบรรยายรายละเอียดของ 
สาํนกัฤๅษีตาไฟ  ซึงเป็นสาํนกัฤๅษีทีมีชือเสียงทีสุดในป่าหิมพานต ์ ความวา่ 
 

   อนัดบัทีหนึง      สาํนกัฤๅษีตาไฟ 
  จาํนวนศิษยเ์ก่า :  39,608 คน 
  ศิษยปั์จจุบนั :  13 คน 
  ศิษยเ์ก่าผูมี้ชือเสียง :    เจา้ชายกลา้หาญ  แห่งเกรียงไกรนคร 
         เจา้ชายวรีบุรุษ     แห่งวรีนคร 
 
  เมือเจา้ชายกวาดสายตาอ่านรายละเอียดเกียวกบัจุดเด่น ของสาํนกัฤๅษีแห่งนีในยอ่หนา้ 

ต่อไป  เจา้ชายก็แทบจะร้องตะโกนออกมาดว้ยความดีใจ 
  “ทีนีเป็นสาํนกัฤๅษีทีเก่าแก่ และมีชือเสียงทีสุดในป่าหิมพานต ์ อยูใ่นป่าลึกในเขตสระ 

รถการะ   เป็นสาํนกัฤๅษีทีทวยเทพและพระราชา จากดินแดนต่างๆ    นิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา 
สาํนกัแห่งนีมีชือเสียงอยา่งมาก   ในการฝึกฝนทกัษะใหเ้จา้ชายทงัหลายออกไปประกอบวรีกรรม 
ดา้นต่าง ๆ…สถิติทีน่าสนใจคือจาํนวนศิษยเ์ก่าทงั 39,608 คนนนั  ภายหลงัสาํเร็จการศึกษาไดอ้อก 
เดินทางสร้างวรีกรรมรวมแลว้นบัได ้ 356,005 ครัง   เฉลียแลว้เจา้ชายทีสาํเร็จจากสาํนกันีประกอบ 
วรีกรรมยงิใหญ่ถึงคนละ 8.99 ครัง นบัวา่สูงทีสุดในบรรดาสาํนกัฤๅษีทงัปวง เหมาะสาํหรับเจา้ชาย 
ทีตอ้งการมีชือเสียงเลืองลือไปทวัทุกทิศ และตอ้งการเขยบิฐานะของเมืองตนเองใหเ้ป็นทีรู้จกักวา้ง 
ขวางกวา่เดิม  หลกัสูตรนี   มีระยะเวลาหกปี    ตอ้งมีการสอบคดัเลือก  ค่าเล่าเรียนหนึงหมืนหา้พนั 
เหรียญทองคาํ  เมือสาํเร็จการศึกษามีการมอบของวเิศษให้” 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 43-44) 
 

จะเห็นไดว้า่สาํนกัฤๅษีตาไฟ  มีเจา้ชายทีสาํเร็จการศึกษาจาํนวนมากถึง 39,608 คน   
ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานตน์นัไม่ใช่เรืองยาก  และป่าหิมพานตก์็ไม่ใช่ป่าลีลบั
อีกต่อไป ซึงเป็นลกัษณะทีตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม ทีแต่เดิมป่าหิมพานตใ์นวรรณกรรมไทยทวัไป 
มกัถูกกล่าวถึงวา่ เป็นสถานทีลีลบั  ทียากจะเขา้ไปถึง  หรือตอ้งใชค้วามอดทนพยายามอยา่งยิงยวด
จึงจะเดินทางไปถึงได ้ แต่วรรณกรรมเรืองนี ผูเ้ขียนสร้างให้การเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานตเ์ป็นเรือง
ง่าย  คนทีมีเชือสายกษตัริย  ์  หรือแมแ้ต่คนธรรมดาทวัไปก็เดินทางเขา้ไปได้   ป่าหิมพานต์จึงมี
ลกัษณะเป็นป่าเปิดสําหรับคนทุกชนชัน   ยกเวน้เฉพาะการศึกษาในสํานักฤๅษีต่างๆ เท่านัน  ที 
ผูเ้ขียนกาํหนดให้ ผูที้จะศึกษาเล่าเรียนไดต้อ้งมีเชือสายกษตัริย ์ และตอ้งผา่นการทดสอบต่างๆ  จึง
จะศึกษาเล่าเรียนได ้  ซึงแสดงให้เห็นวา่การศึกษาเล่าเรียนกบัสํานกัฤๅษีในป่าแห่งนี  คลา้ยคลึงกบั
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การศึกษาในสังคมปัจจุบนั  ทีตอ้งมีการคดัคน  พิจารณาคุณสมบติั และสอบคดัเลือก ก่อนทีจะเขา้
เรียนในสถานศึกษาต่างๆได ้ และยงัทาํให้เห็นเรืองความเหลือมลาํของชนชนัดว้ย ทีชนชนัสูงมกัมี
โอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียนในสถานทีดีๆ  ไม่เวน้แมก้ระทงัในป่าหิมพานตก์็ยงัมีขอ้กาํหนดดงักล่าว ที
ทาํใหค้นธรรมดาทวัไปไม่อาจเขา้เรียนได ้
            2.2.2.1.2  ป่าหิมพานต์ เป็นทอียู่อาศัยของคนทวัไป    
            ป่าหิมพานตน์อกจากจะเป็นสถานทีเล่าเรียนของบรรดาเจา้ชายแลว้  ผูเ้ขียน
ยงัสร้างใหป่้าแห่งนีเป็นทีอยูอ่าศยัของคนทวัไป หรือคนเร่ร่อนทงัหลายดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากความ
ทีวา่ 
 

 “คนทีนีแบ่งเป็นสองจาํพวก พวกแรกคือพวกชาวบา้นในป่าหิมพานตแ์ต่ดงัเดิม พวก 
เขาเป็นพวกเร่ร่อนไปมา  ไม่มีทีอยูถ่าวร…จนในทีสุดก็มาตงัหลกัแหล่งทีนี ส่วนพวกทีสองคือ 
พวกทีมาจากนอกป่าหิมพานต ์คนกลุ่มนีหากเป็นผูช้าย ก็ลว้นแลว้แต่เคยเป็นทหารหรือขนุนาง 
อาํมาตยใ์นเมืองต่างๆ มาก่อน    แต่ดว้ยเหตุทีถูกใส่ร้าย  ถูกกล่าวหาวา่เป็นขบถ หรือดว้ยขอ้หา 
อืนๆ    พวกเขาจึงอยูที่เมืองของตวัเองไม่ได ้  ตอ้งระเหเร่ร่อนออกมา  ในทีสุดก็ไดม้าอยูที่นี… 
หากเป็นผูห้ญิงก็ลว้นเคยเป็นนางสนม  หรือชายาของพระราชาเมืองต่างๆ    แต่ถูกขบัออกมา 
เพราะกาลกิณี   บางคนก็เป็นแม่ลูกอ่อน  เช่น  พวกทีคลอดลูกออกมาเป็นแมว หรือหอยสงัข ์
ผิดปกติวสิยัก็เลยถูกขบัออกมาทงัแม่ทงัลูก…” 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 180 -181) 
 

             อนึงเมือป่าหิมพานต์ในเรืองนี  เป็นสถานทีพกัอาศยัของคนทวัไป  จึง
เนน้ยาํใหเ้ห็นวา่ป่าหิมพานตแ์ห่งนีไม่ใช่ป่าลีลบั  แต่เป็นป่าทีแออดัไปดว้ยบรรดาเจา้ชายทีมาศึกษา
เล่าเรียน  และผูค้นทีตงัรกรากอยู่ทีนี   ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนตีความป่าหิมพานต์ใหม่ให้ตรงขา้มกบั
ความรับรู้เดิม  เพือเสนอมุมมองใหม่ว่าป่าหิมพานต์ ไม่ใช่ป่าพิเศษ  หรือป่าศกัดิสิทธิ ทีเฉพาะ
มนุษยพ์ิเศษเท่านนัจะอาศยัอยู่ได้  แต่มนุษยธ์รรมดาก็สามารถเดินทางเขา้ไปได ้ ทงัยงัไม่ตอ้งใช้
ความอดทนพยายามในการเดินทางเขา้ไปอีกดว้ย   ผูอ่้านเยาวชนจึงคิดฝันถึงป่าหิมพานตไ์ด้วา่ เป็น
สถานทีทีมีอยูจ่ริง  ไม่ใช่เป็นเพียงป่าจินตนาการในวรรณคดีเท่านนั  
   นอกจากผูเ้ขียนจะสร้างใหป่้าหิมพานต ์ ไม่ใช่ป่าลีลบัแลว้ ป่าหิมพานตใ์น
วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ยงัไร้ความอุดมสมบูรณ์  ไร้ความสวยงามอีกดว้ย  ซึงผูว้จิยัจะกล่าวถึงใน
ลาํดบัต่อไป 
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  2.2.2.2  ป่าหิมพานต์  ทไีร้ความอุดมสมบูรณ์ ไร้ความสวยงามตระการตา 
  ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  ผูเ้ขียนก็ได้กล่าวถึงป่าหิมพานต์ในลกัษณะทีว่าเป็นป่า
พิเศษ   มีตน้ไม ้ มีสัตวพ์ิเศษอาศยัอยูเ่ช่นเดียวกบัในวรรณกรรมไทยทวัไป  แต่เสนอในมุมมองที
ตรงขา้มกบัของเดิม  คือ  มุ่งให้ผูอ่้านเห็นภาพของป่าหิมพานต ์ ทีไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน   
เพราะป่าถูกบุกรุกทาํลาย  สัตวป่์าถูกเจา้ชายล่าเพือความสนุกสนาน  จนสัตวหิ์มพานตร่์อยหรอลง
เรือยๆ  แมแ้ต่ราชสีห์ทีเป็นเจา้แห่งป่าหิมพานต์ก็ยงัตอ้งอดอยาก ตอ้งกินมด กินหนู เพือความอยู่
รอด  หรือแมก้ระทงัภูเขาทงั 5 ลูก  ทีลอ้มรอบสระอโนดาต ก็เหลือเพียงเขาคนัธมาทน์เท่านนั  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีวา่ 
 
  …สระทีเป็นเป้าหมายการเดินทาง หรือท่องเทียวของผูค้นทีเขา้มาสู่ป่าหิมพานต ์สระ 
 อโนดาต ทีไดชื้อวา่เป็นสระทีงดงามทีสุดในป่าหิมพานต ์สระทีมีภูเขาทงัหา้อนัไดแ้ก่ เขาสุทสันะ 
 จิตรกฏู  กาฬกฏู  ไกรลาส  และคนัธมาทน์  ต่างคอ้มยอดเขา้หาสระ  จนแสงอาทิตยไ์ม่อาจส่อง 
 ตอ้งผิวสระได ้  แต่ภาพทีเห็นตรงหนา้กลบัเป็นสระทีเปิดโล่ง    ภูเขาทงัหา้ปรากฏแต่เพียงเขา 

คนัธมาทน์ 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 150) 
 

ผูเ้ขียนใหเ้หตุผลทีภูเขาทงั 5 ลูก  เหลือเพียงแค่เขาคนัธมาทน์ วา่เกิดจากภูเขาลูก 
อืนๆ ถูกเจา้ชายเมืองต่างๆ ทีเขา้มาในป่าหิมพานตท์าํลายเพือสร้างเมืองของตน   ดงัความวา่ 

 
“ทาํไมภูเขาอืนๆ หายไปไหนหมด” เจา้ชายเอ่ยถามขอทานนอ้ย “ฉนัเห็นแต่เขา 

คนัธมาทน์เท่านนัเอง  แลว้สุทสันะ  จิตรกฏู  กาฬกฏู และไกรลาส หายไปไหน” 
 “โอย๊ ภูเขาพวกนนัถูกถล่มราบเป็นหนา้กลองไปตงันานแลว้ พีชาย” ขอทานนอ้ย 
บอก    “ภูเขาทงั 4  ลูกนนั   ถูกพวกเจา้ชายทาํลายทิงเพือสร้างเมืองไปหมดแลว้  แมแ้ต่เขา 
คนัธมาทน์เองก็เถอะ  อีกไม่นานก็ตอ้งถูกทาํลายเหมือนกนั” 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 150) 

 
การปรับเปลียนภาพของป่าหิมพานตใ์หไ้ร้ความอุดมสมบูรณ์  ไร้ความสวยงามนนั  

จึงสะทอ้นให้เห็นวา่  มนุษยเ์ป็นตวัการสําคญัในการทาํลายป่า   ป่าและสัตวป่์าหิมพานตใ์นเรืองนี 
จึงลดจาํนวนลงมาก  จนเกิดสัตวผ์สมขา้มสายพนัธ์ุขึน   อนัเป็นสิงทีผูเ้ขียนตีความใหม่ เพือให้
ผูอ่้านเห็นภาพชดัเจนขึนวา่สัตวหิ์มพานตมี์จาํนวนลดนอ้ยลงมาก  จนพวกเขาตอ้งผสมขา้มสายพนัธ์ุ
กนั และเกิดเป็นสัตว์แปลกนานาชนิดขึนมา  เช่น  มา้มีปีก  ปลาผสมกับลิง เป็นตน้ หรือแมแ้ต่
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อาหารประทงัชีวติ ก็แทบจะไม่มีเหลือ  เห็นไดจ้ากทีราชสีห์ทงั 4 ตวั ทีเคยมีอาํนาจ  มีพละกาํลงัมาก  
ก็กลายเป็นราชสีห์ผอมโซ  ไร้เรียวแรง  ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ “ราชสีห์มีชีวิตไม่ต่างจากสัตวเ์ล็ก
สัตวน์้อยทีประสบภยัหาอาหารไม่ได ้ จนตอ้งกินไม่เลือก  ราชสีห์บางตวัก็กินคน  บางตวักินมด  
กินหนู  บางตวัแม้เป็นราชสีห์กินเนือ  แต่หากหาอาหารไม่ได้ ก็ต้องยอมทนกินผกั  กินหญ้า” 
(เจา้ชายไม่วิเศษ, 2547: 114)  ความดงักล่าวนีทาํให้เห็นวา่เมือป่าถูกทาํลาย  ย่อมส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อสัตวท์งัหลาย  แมแ้ต่สัตวที์ยงิใหญ่เช่น  ราชสีห์  ก็ยงัประสบปัญหาเช่นเดียวกนั   

การนาํเสนอภาพของป่าหิมพานต ์ทีไร้ความอุดมสมบูรณ์  ไร้ความสวยงามนนั  จึง 
เป็นสิงทีผูเ้ขียนสร้างขึนใหม่  เพือให้สัมพนัธ์กับเหตุการณ์ในเรืองทีป่าหิมพานต์แออดัไปด้วย
เจา้ชายเมืองต่างๆ ทีเขา้มาสร้างวีรกรรม สร้างเมือง  และล่าสัตวเ์พือความสนุกสนาน  ภาพของป่า
หิมพานต์ในวรรณกรรมเรืองนีจึงไม่อุดมสมบูรณ์อีกต่อไป เพราะเกิดจากมนุษยที์เขา้ไปบุกรุก
ทาํลาย 
 
  2.2.3  ทาํให้เป็นเรืองวทิยาศาสตร์ 
  ผู ้เ ขียนมีการนําฉากเดิมจากวรรณกรรมยุคเก่ามาใช้  โดยอาศัยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาสนบัสนุน  เพือให้ฉากดงักล่าวมีความเป็นไปได ้ หรือเกิดขึนไดจ้ริง   พบ 2 ฉาก 
ไดแ้ก่  ฉากป่าลึก  ในเรืองครุฑน้อย  และฉากป่าหิมพานต ์ ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  
 
   2.2.3.1  ฉากป่าลึก 
   ในเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนสร้างให้ครุฑน้อยเดินทางเขา้ไปผจญภยัในป่า
ลึกแห่งหนึง  ซึงเป็นสถานทีทีครุฑนอ้ยไดพ้บสัตวหิ์มพานตต่์างๆ ทงักินรีนอ้ย  ปู่ กินนร  พญาครุฑ
เฒ่า และนาค  ป่าแห่งนีจึงมีสัตวพ์ิเศษอาศยัอยู ่ คลา้ยกบัป่าหิมพานตใ์นวรรณกรรมไทยทวัไป  แต่
นอกจากจะมีสัตวหิ์มพานต์อาศยัอยูแ่ลว้   ยงัมีตน้ไมห้น้าตาประหลาด  ทีเกิดจากกินนรเป็นผูป้ลูก
ไว ้  ตน้ไมที้พบในป่าแห่งนี  ส่วนใหญ่จึงมีลกัษณะพิเศษ  ทีไม่อาจพบเห็นไดท้วัไป  แต่ผูเ้ขียนได้
อธิบายให้เห็นว่าตน้ไมพ้ิเศษเหล่านี สามารถเกิดขึนไดจ้ริง  โดยอาศยัความรู้เรืองวิทยาศาสตร์มา
รองรับ   สร้างเรืองใหกิ้นนรตนหนึง  เป็นนกัประดิษฐ ์ทีชอบคิดคน้ผสมพนัธ์ุตน้ไมต่้างๆ  ประดิษฐ์
สิงของขึนใชเ้อง  และยงัปลูกผกัผลไมไ้วท้านเองอีกดว้ย   ซึงเป็นความคิดและพฤติกรรมทีต่างกบั
ฝงูของตน  เพราะธรรมชาติของกินนรทวัไปจะออกไปหาอาหารในป่า  แต่กินนรตนนีกลบัปลูกผกั 
ผลไมไ้วกิ้นเอง  ฉากดงักล่าว  จึงถูกสร้างขึนมาเพือให้สัมพนัธ์กบัแก่นของเรือง  ทีผูเ้ขียนตอ้งการ
ใหผู้อ่้านเยาวชนรู้จกัคิดต่าง  คิดอยา่งสร้างสรรค ์  และกลา้ทีจะลงมือทาํ เหมือนเช่นตวัละครกินนร
ทีตดัสินใจออกจากฝงู  เพือมาปลูกผกั   ทาํสวน   หรือประดิษฐสิ์งต่างๆ ตามความตอ้งการของตน 
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    2.2.3.2  ฉากป่าหิมพานต ์
ฉากป่าหิมพานต ์ ในเรืองหิมพานต์นิรมิต  ผูเ้ขียนดดัแปลงป่าหิมพานตใ์หม่  โดย 

ใชจิ้นตนาการของผูเ้ขียนผสมผสานกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์   มีการดดัแปลงให้มนุษยเ์ป็นผูดู้แล
สร้างป่าหิมพานต ์  สัตวป่์าหิมพานตใ์นเรืองนี  จึงเกิดมาจากการตดัต่อ ดดัแปลงพนัธุกรรมโดยฝีมือ
ของมนุษย ์ หาใช่เกิดตามธรรมชาติ   ผูเ้ขียนมีการอธิบายความเป็นไปของป่าหิมพานต ์ดว้ยวิธีทาง
วทิยาศาสตร์   เพือใหผู้อ่้านยอมรับไดว้า่ความรู้ หรือเครืองมือทางวิทยาศาสตร์นนั สามารถควบคุม
และสร้างสรรคสิ์งต่างๆ ขึนมาได ้ แมก้ระทงัสัตวหิ์มพานต ์  

สัตวหิ์มพานต ์ในวรรณกรรมเรืองนี  จึงเป็นการอธิบายกาํเนิดใหม่วา่ เกิดขึนจาก 
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ทีถึงแมจ้ะเป็นการตีความใหม่  จากจินตนาการของผูเ้ขียนก็ตาม แต่ก็
เป็นจินตนาการทีสามารถคิดฝันได ้ มีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุผลรองรับ  เพือให้
ผูอ่้านเยาวชนเชือวา่   มนุษยส์ามารถเป็นผูส้ร้าง และเป็นผูดู้แลป่าหิมพานตไ์ดจ้ริง    

ฉากและบรรยากาศของป่าหิมพานตใ์นวรรณกรรมเรืองนี  จึงไม่ไดมี้เพียงแค่พืช 
พรรณธรรมชาติ  และสัตวป่์าหิมพานตเ์ท่านนั  แต่ยงัมีสิงก่อสร้างทนัสมยั  มีเครืองมือลาํยุค และสิง
ต่างๆทีสร้างขึนจากฝีมือของมนุษย ์  ซึงไม่ปรากฏในวรรณกรรมเรืองใดมาก่อน  เช่น  ห้องใตดิ้น
ของป่าหิมพานต์  ซึงเป็นห้องลบัทีอยู่ใตผ้ืนป่าหิมพานต์  เพือใช้สําหรับควบคุมดูแลป่าหิมพานต ์ 
และสัตวหิ์มพานตท์งัหลาย  ดงัความตอนหนึงทีผูเ้ขียนพรรณนาไวว้า่ 

 
หอ้งยกัษแ์ห่งนี เป็นหอ้งทีถูกสร้างอยูลึ่กลงไป ภายใตผ้ืนป่าหิมพานต…์แทบทุกบริเวณ 

 โดยรอบของผืนป่าลว้นมีอุโมงคเ์ชือมเขา้มาสู่หอ้งใตดิ้นแห่งนีทงัสิน  โดยอุโมงคท์งัหลายถูกวาง 
 ตาํแหน่งกระจดักระจายอยูลึ่กลงไปทางกน้บึงของลาํธารทงัสามสาย    ซึงธารนาํทงัสามนีก็เปรียบ 
 ดงัสายเลือดของป่าหิมพานต ์เพราะมนัไม่เพียงแต่เป็นแหล่งนาํ    แหล่งอาหารของสตัวป่์าเท่านนั 
 บริเวณธารนาํหลายแห่งทีอยูใ่กลก้บัอุโมงคดิ์น ยงัถือเป็นแหล่งยารักษาชนัดีใหก้บัเหล่าสตัวที์รับ 
 รู้โดยสญัชาตญาณของมนั 
   …ฉนัใส่สารละลายปนเขา้กบันาํ  เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาใหร่้างกายสร้างเมด็เลือดขาวเพือ 
 ทาํลายเชือโรคและสร้างไฟโบรบลาสต ์  เพือสร้างเสน้ใยซ่อมแซมเนือเยอืทีเสียหาย 
                                                                              (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 177) 
 
และ 
  ในทุกๆปีของช่วงฤดูผสมพนัธ์ุโนเบและไนยา จะตอ้งทาํงานหนกั  เพือสร้างไข่ และ 

ตวัอ่อนหลายชนิดทีพวกเขาคน้พบวา่จาํนวนประชากรของพวกมนัลดตาํลงถึงขีดแดง… 
  เธอดึงเอาถาดวางไข่ของกินนรใส่เขา้ไปในบอลแกว้ใสก่อนทิงลงไปยงัอุโมงคย์กัษ ์
 เบืองหนา้…สิบนาทีต่อมา  หนา้จอเรืองแสงขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึนตรงหนา้ฉายภาพผิวนาํของ 
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 ลาํธารสายหนึงขึน บอลแกว้ใบใหญ่ล่องลอยไปตามสายนาํอนัเนืองมาจากการบงัคบัของไนยา 
 ไม่นานมนัก็ลอยขา้มคุง้นาํใหญ่…เขา้สู่เขตเมืองของเหล่ากินนร 
  …เกินกวา่ครึงของพวกกินนรทีมีชีวติอยูใ่นป่านนั   ลว้นเกิดมาจากไข่ทีลอยมาตาม 

ลาํนาํ…นีแสดงวา่กวา่พนัปีนบัแต่ป่าหิมพานตถื์อกาํเนิดขึน ทุกชีวติในผืนป่าแห่งนีลว้นกาํเนิด 
และถูกควบคุมโดยนาํมือมนุษยท์งัสิน 
     (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 179 - 180) 
 

 จากความขา้งตน้จะเห็นว่า  ผูเ้ขียนมีการอธิบายป่าหิมพานต์ใหม่ โดยใส่จินตนาการของ
ผูเ้ขียนเพิมเขา้มา  มีการตีความป่าหิมพานตใ์หม่ วา่ดินแดนแห่งนีไม่ไดเ้กิดขึนตามธรรมชาติ แต่เกิด
มาจากฝีมือของมนุษย ์   ฉากและบรรยากาศของป่าหิมพานตใ์นเรืองนี จึงมีลกัษณะบางประการที
ต่างกบัของเดิม โดยเฉพาะสิงก่อสร้าง  เครืองมือต่างๆ รวมทงัวิทยาการลาํยุคทีเกิดขึนในป่าแห่งนี  
ฉากดงักล่าวถูกสร้างขึนมา  เพือให้สัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ในเรืองทีนกัวิจยัจากโลกอนาคตเดินทาง
ยอ้นเวลามาทีป่าหิมพานต ์ ทาํให้ป่าแห่งนีมีวิทยาการสมยัใหม่    อนัเป็นผลมาจากการกระทาํของ
มนุษยที์ตอ้งการอยูเ่หนือธรรมชาติ   จึงใชค้วามรู้ และเครืองมือทีทนัสมยัมาควบคุมป่าหิมพานต์ 
 
     2.2.4 ทาํให้เป็นเรืองอศัจรรย์ใจ  
  วรรณกรรมเยาวชนทีมีการนาํฉากเดิมมาดดัแปลงใหม่  เพือให้ผูอ่้านเกิดความตืน
ตาตืนใจ    หรือเกิดความแปลกใจกบัฉากดงักล่าว   พบ  3 ฉาก   ไดแ้ก่   ฉากเมืองบาดาล  ในเรือง
มัจฉานุผจญภัย ฉากป่าหิมพานต์    ในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   และฉากดินแดน
มหศัจรรย ์ ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน 
 

 2.2.4.1  ฉากเมืองบาดาล 
ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนใชฉ้ากเมืองบาดาล เป็นทีอยูข่องมจัฉานุ ตวัละคร 

เอกของเรือง   โดยมีพระไวยวิก  เป็นผูค้รองนครบาดาล  มีพลเมืองยกัษ์  และเหล่าสัตวน์าํต่างๆ 
อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

ฉากเมืองบาดาล   เป็นฉากสาํคญัทีผูเ้ขียนสร้างขึนใหส้ัมพนัธ์กบัตน้เรืองเดิม   
เนืองจากวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนนาํเนือเรืองจากวรรณคดีเรืองรามเกียรติมาขยายความต่อ   
จึงทาํให้โครงเรือง  ตวัละคร  รวมถึงฉากในวรรณกรรมเรืองนี  มีพืนฐานมาจากวรรณคดีตน้ฉบบั
เรืองรามเกียรติทงัสิน   ในเรืองรามเกยีรติ  ฉากเมืองบาดาล  กวีกล่าวถึงในเหตุการณ์ตอนทีหนุมาน
ตามไปช่วยพระรามทีถูกไมยราพณ์จบัตวัไปขงัไวที้เมืองบาดาล  กวีบรรยายภาพเมืองบาดาลผ่าน
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สายตาของหนุมานโดยคร่าวๆ  พอใหเ้ห็นวา่เมืองบาดาล   มีกาํแพงเมืองลอ้มรอบ   มีเมืองชนัใน  มี
พลเมือง    มีการรักษาความปลอดภยัอยา่งแน่นหนา    และมีทหารยกัษค์อยดูแลรักษาด่านต่างๆ   

ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนก็ไดก้ล่าวถึงเมืองบาดาลในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั   
แต่มีการอธิบายรายละเอียดเพิมเติม   เพือให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกอศัจรรยใ์จ  ทีไดเ้ห็นภาพของเมือง
บาดาลทียงิใหญ่ สวยงามตระการตา   มีกาํแพงแกว้   ปราสาทแกว้   มีบา้นเรือนอยูร่ายลอ้มปราสาท  
มีพลเมืองยกัษ์  มีสัตว์น้อยใหญ่  และพืชพรรณธัญญาหารทีอุดมสมบูรณ์ ล้วนเป็นสิงทีผูเ้ขียน
จินตนาการเพิมทงัสิน  เพือสือให้เห็นวา่เมืองบาดาล  ทีมีพระไวยวิก  เป็นผูป้กครองนนั เป็นเมืองที
งดงาม และเจริญรุ่งเรืองมาก 
 
  เมืองบาดาลใตม้หาสมุทรอนัเป็นเมืองแกว้พิสุทธิแผเ่ขตไปไกลไพศาล มีปราสาท 

แกว้งดงามหลงัหนึงตงัอยูกึ่งกลาง    มีบา้นเรือนของประชาชนกระจายอยูร่ายรอบปราสาท 
เป็นวงกลม    ทงัหมดสร้างอยูใ่นกาํแพงเมืองแกว้สูงสีขุ่น   มีโดมอากาศรูปทรงกลมกางกนั 
เขตนาํสีครามใสทีโอบลอ้มเมือง 
 ฝงูปลานอ้ยสีเงินแหวกวา่ยอยูเ่บืองบน    ฝงูปูสีแดงเดินอยูบ่นผืนทรายละเอียดสี 
นวลดา้นล่าง   ชาวบาดาลทีลว้นเป็นยกัษห์ญิงชายผิวกายหลากสีหลายตน   พากนัผลุบออก 
ไปนอกโดมอากาศแหวกทอ้งนาํสีครามไปเก็บพืชพนัธ์ุธญัญาหารหอยและปลา เป็นอาหาร 
หลกั  ขดุในทรายบา้ง  เก็บจากแนวปะการังบา้ง  เมือไดแ้ลว้ก็ผลุบผา่นโดมอากาศกลบัเขา้ 
มาเดินต่ออีกประมาณสิบเกา้  เขา้ประตูแกว้สีทองบานยกัษเ์พือกลบับา้นทีตงัอยูห่ลงักาํแพง 
เมือง… 
     (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 18-19) 
 

เป็นทีน่าสังเกตวา่ภาพของเมืองบาดาล  ทีเป็นเมืองแกว้ มีความสวยงามตระการตา 
ไม่ปรากฏลกัษณะดงักล่าวในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ    ซึงผูว้ิจยัคาดว่า ผูเ้ขียนอาจรับเคา้เมือง
บาดาลทีมีลกัษณะเป็นเมืองแกว้  มาจากวรรณคดีไทยเรืองอืนๆ  เช่น  ในเรืองไตรภูมิพระร่วง  ที
กล่าวถึงบาดาล ทีอยู่ของนาคไวต้อนหนึงว่า “ทีอยู่แก่ฝูงนาคทงัหลายแล  แลมีปราสาทแกว้แลมี
ปราสาทเงิน  แลมีปราสาททองงามนกัหนา..”  (ไตรภูมิพระร่วง, 2506: 42)   
  หรือในเรืองอุณรุท กวีก็กล่าวถึงบาดาล ทีอยูข่องทา้วกาํพลนาควา่ เป็นปราสาทที
งดงาม  เป็นเมืองทีเจริญรุ่งเรืองมาก  ดงัความทีวา่ 
 

          มาจะกล่าวบทไป  ถึงทา้วกาํพลนาคเรืองศรี 
  ทรงศกัดาเดชฤทธี   อยูม่หาธานีบาดาล 
  ประกอบดว้ยโภไคยไอศูรย ์  สมบูรณ์สมบติัพสัถาน 



249 
 

 รุ่งเรืองดว้ยแกว้เกา้ประการ  โอฬารลว้นทิพสวรรยา 
     (บทละครเรืองอุณรุท, 2515: 19) 

 
 

 เสด็จจากปราสาทมณี  จรลีมาขึนอสัดร 
     (บทละครเรืองอุณรุท, 2515: 21 ) 
 

ฉากเมืองบาดาล  ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  จึงมีตน้เคา้มาจากฉากเมืองบาดาลใน 
เรืองรามเกียรติ  ทีทาํให้ผูอ่้านเชือมโยงได้ว่า มจัฉานุ และพระไวยวิกในเรืองนี  เป็นตวัละคร
เดียวกบัมจัฉานุ และพระไวยวิกทีปรากฏบทบาทในเรืองรามเกียรติ   ผูเ้ขียนจึงกาํหนดให้ตวัละคร
ทงั 2 ตวั  อาศยัอยู่ทีเมืองบาดาลเช่นเดียวกบัวรรณคดีตน้ฉบบั  ทีกล่าวว่าพระไวยวิกเป็นเจา้ครอง
นครบาดาล  โดยมีมจัฉานุเป็นพระมหาอุปราช    แต่การพรรณนาลักษณะของบาดาลทีมีความ
งดงาม เป็นเมืองแกว้นนั  ผูเ้ขียนน่าจะรับเคา้มาจากวรรณคดีเรืองอืน  เช่น ฉากบาดาล จากไตรภูมิ
พระร่วง  หรือจากบทละครเรืองอุณรุท   เป็นตน้  แลว้มาผสมผสานกบัจินตนาการของผูเ้ขียน เพือ
สร้างความตืนตาตืนใจให้แก่ผูอ่้าน ฉากดงักล่าวจึงมีรายละเอียดทีมากกวา่วรรณคดีตน้ฉบบั  เพราะ
เมืองบาดาล  ในวรรณกรรมเรืองนีเป็นฉากสําคญัของเรือง  เป็นฉากเปิดเรือง  และยงัเป็นทีอยูข่อง
ตวัละครเอกดว้ย    จึงตอ้งพรรณนาฉากดงักล่าวให้ชดัเจน  เพือนาํไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนใน
เมืองบาดาลต่อไป 
 

2.2.4.2  ฉากป่าหิมพานต ์
ในเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนใชฉ้ากป่าหิมพานต ์เป็นฉากสาํคญั 

ของเรือง  เพราะวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  เป็นเรืองราวความขดัแยง้ของสัตว์หิมพานต์สอง
เผา่พนัธ์ุ คือฝ่ายของพญาครุฑและฝ่ายของพญานาค  ฉากป่าหิมพานต ์ เป็นทีอยูเ่หล่าสัตวหิ์มพานต์
ทงัหลาย จึงกลายเป็นฉากสําคญัของเรืองนี     ผูเ้ขียนไดเ้สนอภาพของป่าหิมพานต์  ในแง่มุมทีว่า
เป็นดินแดนทีมีสัตวแ์ปลกนานาชนิด  หรือสัตวผ์สมขา้มสายพนัธ์ุ  เช่น ครุฑ  นาค  กินรี  ราชสีห์  
สินธุปักษี  เป็นตน้ มากกวา่จะใหร้ายละเอียดดา้นอืนๆ   แต่วา่ผูเ้ขียนไม่ไดสื้บทอดฉากป่าหิมพานต์
ตามความรับรู้เดิมทงัหมด แต่เลือกรับบางส่วน แลว้นาํมาผสมผสานกบัจินตนาการของตวัเอง ทาํให้
ป่าแห่งนี  มีลกัษณะบางประการทีถูกดดัแปลง ตีความใหม่  แล้วส่งผลทาํให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึก
อศัจรรยใ์จ  ทีไดเ้ห็นฉากป่าหิมพานตใ์นลกัษณะทีต่างกบัของเดิม  เช่น 

  ผูเ้ขียนดัดแปลงให้ต้นไม้  ใบไม้  ในป่าหิมพานต์ทีเคยงดงาม  อุดมสมบูรณ์ 
กลายเป็นป่าสีดาํทงัหมด  เพือใหส้ัมพนัธ์กบัเหตุการณ์สําคญัในเรือง ทีฝ่ายครุฑกบัฝ่ายนาคต่อสู้กนั
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อยา่งดุเดือด  จนเป็นเหตุให้สัตวหิ์มพานตล์ม้ตายเป็นจาํนวนมาก  ป่าหิมพานตที์แต่เดิมเคยสวยงาม 
สุขสงบ  จึงแปรสภาพไปจากเดิม      ผูเ้ขียนจึงไดเ้สนอความคิดดงักล่าว  ผา่นฉากป่าหิมพานต์ ที
กลายเป็นสีดาํ  เพือแทนความเศร้า ความหม่นหมองทีเกิดขึนจากสงคราม   ซึงจะทาํให้เห็นวา่ ถึงแม้
สงครามจะยติุลงแลว้  แต่ก็นาํมาซึงความสูญเสีย และร่องรอยต่างๆทีตอกยาํผลของสงคราม  ผูเ้ขียน
จึงได้เสนอภาพของป่าหิมพานต์  ทีไร้ความสวยงาม   ไม่น่ามอง  เพือให้ผูอ่้านเยาวชนเห็น
ผลกระทบของสงครามว่า สงครามนําไปสู่หายนะมากมาย  แม้กระทงัป่าหิมพานต์ ทีเป็นป่า
ศกัดิสิทธิก็ยงัแปรสภาพไปจากเดิมได ้เพราะสงคราม  เห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีวา่ 

 
 ป่าหิมพานตไ์ม่เหลือเคา้โครงของความเป็นป่าศกัดิสิทธิทีเคยเป็นทีสถิตของเหล่า 
เทพยดา  และสตัวป่์าผูรั้บใชเ้ทพทงันอ้ยใหญ่อีกต่อไป  ป่าทีดินและใบไมสี้ทอง กลายเป็น 
สีดาํจากเพลิงกาฬทีแผดเผาป่าแห่งนี  ตงัแต่สินสุดการต่อสูเ้มือหา้หมืนปีก่อน 
 การสูญเสียสุเรนทรชิต พญาครุฑผูป้กปักษรั์กษาป่าหิมพานต ์ ผูเ้ป็นเสมือนหวัใจ 
ป่าสีทองแห่งนี    ไดเ้ปลียนป่าหิมพานตไ์ปจากทีเคยเป็นมาตงัแต่เมือครังพระพรหมสร้าง 
โลกและพระอินทร์สร้างจกัรวาล 
     (ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต,์ 2552: 41) 
 

  2.2.4.3  ดินแดนมหศัจรรย ์
  ในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ผูเ้ขียนสร้างให้หนูมาลีและเจา้เหมียว 
สัตวเ์ลียงคู่หู พลดัหลงเขา้ไปในดินแดนมหศัจรรย ์ ซึงอยู่ในสวนหลงับา้นของเธอ  ดินแดนแห่งนี
เป็นดินแดนสมมติ  ทีมีลกัษณะเหนือจริง แต่เมือพิจารณาฉากและบรรยากาศของดินแดนสมมติ
แห่งนี  พบวา่ผูเ้ขียนไม่ไดจิ้นตนาการฉากใหม่ทงัหมด  แต่ไดอ้าศยัแนวคิดของเดิมจากวรรณกรรม
ไทยมาผสมผสาน   เช่น สร้างใหดิ้นแดนมหศัจรรยแ์ห่งนีมีตน้ไม ้และสัตวพ์ิเศษ   เช่น  มีตน้นารีผล  
มีพญาครุฑ  มีพญานาค  มีนางเงือก  คลา้ยคลึงกบัสิงมีชีวิตทีอยูใ่นป่าหิมพานต ์  แต่มิใช่บรรยากาศ
แบบป่าหิมพานต์ทังหมด   เพราะถึงแม้ดินแดนแห่งนีจะมีต้นนารีผล    แต่ต้นนารีผลกลับขึน
ลอ้มรอบหอคอย ทีมีเจา้หญิงอาศยัอยู่  ฉากดงักล่าวจึงเป็นเพียงการหยิบยืมลกัษณะของนารีผล  
ตน้ไมว้ิเศษในป่าหิมพานต์ มาผสมผสานกบัฉากหอคอย เกิดเป็นฉากใหม่  ทีอาจทาํให้ผูอ่้านเกิด
ความอศัจรรยใ์จ ทีไดรู้้จกัตน้นารีผล  ตน้ไมว้ิเศษ ในป่าหิมพานต์   ทงัๆ ทีสถานทีแห่งนนัไม่ใช่ป่า
หิมพานต ์ ดงัจะเห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีวา่ 
 
  แต่เดิมดินแดนแถบนนัเคยอุดมสมบูรณ์  หญา้เขียวขจีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ 
 ยงิกวา่นนัยงัเป็นดนิแดนแห่งนารีผลเบ่งบานไม่ขาด  ผู้ใดได้ผ่านไปเยอืนจะต้องหลงเสน่ห์ใน 
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 ความงดงาม  แล้วนําไปเล่าขานต่อๆ กนัถึงดนิแดนทมีหีอคอยสูงตะหง่านทดัเทยีมฟ้า  นารีผล 
เบ่งบานน่าเชยชม…ทงันางฟ้า หรือพระอนิทร์มอิาจข่มใจให้แวะไปเยยีมชม 

      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 115) 
  

อีกฉากหนึงคือฉากเกาะแกว้กาลเวลา  ผูเ้ขียนกาํหนดใหห้นูมาลีเดินทางไปทีเกาะ 
แกว้กาลเวลา   เพือมอบกุหลาบหินใหแ้ก่ผูเ้ฒ่าแห่งกาลเวลา เป็นภารกิจสุดทา้ย ก่อนจะเดินทางกลบั
โลกมนุษย์  การเดินทางไปยงัเกาะแก้วกาลเวลา  ซึงเป็นจุดหมายปลายทางของการผจญภยัใน
ดินแดนมหศัจรรยค์รังนี   ผูเ้ขียนกาํหนดให้หนูมาลี มีสุนขัชือแดงเป็นผูน้าํทางให้  เพราะสถานทีที
จะไปนนัเป็น “เกาะขนาดย่อม  ลอยอยู่กลางทะเลเวิงวา้ง” (ดินแดนมหัศจรรยใ์นสวนหลงับา้น: 
270) ซึงมนุษยธ์รรมดาไม่อาจขา้มไปได้    ตอ้งอาศยัเรือแห่งกาลเวลา  เรือพิเศษทีมีเจา้แดงคอย
บงัคบัทิศทาง เมือเดินทางไปถึงเกาะแกว้กาลเวลา   ผูเ้ขียนพรรณนาภาพของเกาะไวอ้ยา่งละเอียด วา่
เป็นเกาะทีทุกอยา่งทาํดว้ยแกว้ คือมีหาดทรายแกว้ ตน้ไมแ้กว้  ตน้หญา้แกว้  เป็นตน้  ดงัความวา่ 

 
  …เด็กสาวเงยหนา้มองดูความตืนตารอบตวั  ช่างงดงามตระการตาสวยงามไปหมด  

ทุกสิง  พืนทรายเป็นแกว้เมด็ละเอียดนุ่มเทา้…ไมใ้หญ่กิงเป็นแกว้  ใบเป็นมรกตพดัไหว ไป 
มารับแรงลม  ทุกอยา่งบนเกาะแกว้แห่งนีลว้นสรรคส์ร้างจากแกว้ผสมผสานกบัอญัมณีหลาก 
สี ดูแลว้อศัจรรยย์งินกั… 
      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 271) 
 

ฉากเกาะแกว้กาลเวลา  นอกจากจะมีลกัษณะพิเศษกวา่เกาะทวัไป   เพราะทุกสิงทาํ 
มาจากแกว้แลว้   ผูเ้ขียนยงัสร้างใหเ้กาะแห่งนี  อุดมสมบูรณ์ดว้ยพืชพรรณธญัญาหาร  เป็นทีอยูข่อง
ผูเ้ฒ่าแห่งกาลเวลา  ทีมีฤทธิ  มีเวทมนตร์  และยงัเป็นเกาะทีมีผูค้นแวะเวียนมาขอพกัอาศยัอยูเ่รือยๆ 
เห็นไดจ้ากบทสนทนาระหวา่งหนูมาลีกบัผูเ้ฒ่าแห่งกาลเวลา  ตอนหนึงวา่ 
 
  “คุณตาอยูที่นีกบัแดงสองคนเหรอคะ” มาลีถามต่อ 
  “ใช่ๆ แต่ไม่เหงาหรอกนะ มคีนแวะเวยีนมาบ่อยๆ ก่อนหน้าเจ้ามา มชีายหนุ่มหนี 
 นางยกัษ์มาให้ข้าช่วย 
  “แถวนีมียกัษด์ว้ยเหรอคะ”  มาลีตกใจหนัมองไปรอบๆ  
  ผูเ้ฒ่าพยกัหนา้ “มีทุกอยา่งแหละ นางเงือก  ผีเสือสมุทร  มงักร  ปลาหมึกยกัษ…์ 
 โอยสารพดั” 
               … 
  “มีคนแบบหนูมาบา้งไหมคะ  จากโลกของหนูน่ะค่ะ” 
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  “มีสิ  หลายเชียวล่ะ”  ผูเ้ฒ่านึก “ นบัไม่ถว้นหรอก ทงัมาชวัครู่ มาเป็นพกัๆ หรือ 
  อยูย่าวนานกวา่เจา้ก็มี…” 
      (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 276 - 277) 
  

เนือความทีผูเ้ขียนอธิบายวา่เกาะแห่งนี เคยมีชายหนุ่มหนีนางยกัษม์าขอใหช่้วย   
และมีคนแวะเวยีนมาทีเกาะแห่งนีอยูม่าเสมอ ขอ้ความตอนนีสามารถเชือมโยงไปถึง ฉาก ‘เกาะแกว้
พิสดาร’ ในเรืองพระอภัยมณีไดอ้ย่างชดัเจน  ซึงสุนทรภู่กล่าวถึง เกาะแกว้พิสดารไวว้า่ เป็นเกาะ
กลางมหาสมุทร มีโยคีอาศยัอยูบ่นเกาะ  เป็นเกาะทีมีผูค้นอาศยัอยูจ่าํนวนมาก  เพราะคราวใดทีเรือ
แตกกลางมหาสมุทร  ผูค้นก็จะหนีขึนเกาะมาขอความช่วยเหลือจากโยคี  บางคนก็พกัอยู่ชวัคราว 
บางคนก็ขอฝากตวัเป็นศิษย ์  เกาะแห่งนีจึงมีคนอาศยัอยูม่าก   มีพืชพรรณธญัญาหารอุดมสมบูรณ์  
พระอภยัมณี  นางเงือก และสินสมุทรเมือคราวหนีนางยกัษ ์ ก็หนีมาทีเกาะแกว้พิสดารไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากโยคี ร่ายเวทมนตร์  ทาํใหน้างยกัษขึ์นมาบนเกาะไม่ได ้ 

เพราะฉะนนัฉากเกาะแกว้กาลเวลา ทีเคยมีชายหนุ่มหนีนางยกัษม์าอาศยับนเกาะ 
แห่งนี ผูเ้ขียนจึงตอ้งการให้ผูอ่้านเชือมโยงไปถึง ฉากเกาะแกว้พิสดาร ในเรืองพระอภัยมณี ของ
สุนทรภู่  เพือให้ผูอ่้านเกิดความอศัจรรยใ์จ และจินตนาการต่อไดว้่าบรรยากาศรอบๆ เกาะแห่งนี 
ยอ่มจะมีสิงมหศัจรรย ์หรือมีสิงมีชีวิตทีมีลกัษณะพิเศษ เช่น นางเงือก  ยกัษ ์ ไม่ต่างกบัทีปรากฏใน
วรรณคดีเรืองพระอภัยมณ ี

  กล่าวโดยสรุปไดว้า่การสร้างฉากในวรรณกรรมเยาวชนไทยชุดนี  ผูเ้ขียนมีการนาํ
ฉากเดิมจากวรรณกรรมยคุเก่ามาใชห้ลายฉาก   ทงัฉากป่าหิมพานต ์  มหานทีสีทนัดร  บาดาล  นรก  
และฉากป่างิวทีอยูข่องพญาครุฑ    โดยผูเ้ขียนจะสืบทอดฉากป่าหิมพานต์มาใชม้ากทีสุด  แต่จะนาํ
ฉากป่าหิมพานต์มาดดัแปลงใหม่   มีการสือสารใหม่ให้เขา้กบัยุคสมยั   เช่น  ปรับให้ใกลต้วัผูอ่้าน
หรือมีความร่วมสมยัมากขึน   หรือดดัแปลงเพือสือแนวคิด  ขอ้คิดบางประการทีเหมาะกบัสังคม
ปัจจุบนั  เช่น  สร้างใหป่้าหิมพานตไ์ร้ความอุดมสมบูรณ์   เป็นดินแดนทีมนุษยลุ์กลาํเขา้ไปได ้  เพือ
ตอ้งการเสนอประเด็นเรืองการบุกรุกทาํลายป่า   ทีแมแ้ต่ป่าหิมพานต์ก็ยงัแปรสภาพไปจากเดิมได ้  
เพราะการกระทาํของมนุษย ์  เป็นตน้    

 
3.  โครงเรือง 
 ในหัวข้อโครงเรืองทีปรากฏอิทธิพลจากวรรณคดีและนิทานไทย   ผูว้ิจ ัยจะมุ่งศึกษา
วรรณกรรมเยาวชนทีนาํเอาวรรณคดีและนิทานไทยมาเป็นแนวการสร้างเรือง  2  ลกัษณะ  คือ การ
อา้งถึง  และการสวมรอย ดงันี 
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3.1 การอ้างถึง 
วรรณคดีมรดก หรือนิทานของไทย เป็นวรรณกรรมทีแพร่หลายมานานในสังคมไทย และ

คนส่วนใหญ่อาจเคยไดย้นิไดฟั้งมาบา้ง  แมจ้ะจดจาํเนือหาไม่ไดท้งัหมดก็ตาม   แต่วรรณคดีทีไดรั้บ
ความนิยม   ผูอ่้านมกัจดจาํเหตุการณ์สาํคญัของเรือง หรือเหตุการณ์ทีประทบัใจได ้ และเหตุการณ์ที
คนส่วนใหญ่จดจาํไดย้งัไดรั้บการสร้างซาํในสือต่างๆ อยูเ่สมอ  เช่น ตอนรจนาเสียงพวงมาลยัเลือก
คู่ ในเรืองสังข์ทอง   เป็นตน้  ในวรรณกรรมเยาวชนก็เช่นกนั  ผูเ้ขียนบางคนมีการอา้งถึงเหตุการณ์
สาํคญัทีเคยปรากฏในวรรณคดีหรือนิทานไทยมาแทรกไวใ้นเนือเรือง  โดยมีจุดประสงค ์3 ประการ  
คือ  การอา้งถึงเหตุการณ์เดิมเพือเสริมบทบาทของตวัละคร   การอา้งถึงเหตุการณ์เดิมเพือเสริมความ
ขดัแยง้ในเรือง   และการอา้งถึงเหตุการณ์เดิมเพือนาํมาขยายความต่อดงันี  

3.1.1 การอ้างถึงเพอืเสริมบทบาทของตัวละคร 
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี ผูเ้ขียนมีการอา้งถึงเหตุการณ์สาํคญัๆจากวรรณกรรมไทย 

ทีคนส่วนใหญ่รู้จัก  หรือคุ้นเคยมากล่าวแทรกไวใ้นเรือง  เพือเสริมบทบาทของตัวละครใน
วรรณกรรมเยาวชน  พบ  2  เรือง คือ เรืองเด็กชายเทวดา  และเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลัง
บ้าน 

เรืองเด็กชายเทวดา   วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี   ผูเ้ขียนสร้างเรืองตอนหนึงใหน้าง 
กินรีถูกกบัดกัของนายพรานคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ทีนางมโนห์ราถูกบ่วงนาคบาศของพรานบุญใน
เรืองพระสุธนมโนราห์   ผูเ้ขียนจึงไดอ้า้งถึงเหตุการณ์ดงักล่าว  เพือตอ้งการจะพิสูจน์วา่ตวัละครเอก
ของเรืองจะยดึมนัในการทาํความดี  และช่วยกินรีหรือไม่   ผูเ้ขียนจึงไดอ้า้งถึงเหตุการณ์สําคญัตอน
นางมโนราห์ถูกบ่วงนาคบาศของพรานบุญจบัตวัไปถวายกษตัริย ์     เพือให้ตวัละครเอกเกิดความ
ชงัใจระหวา่งการทาํความดีช่วยเหลือผูอื้น  หรือจะเพิกเฉยและปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของกินรี
เหมือนทีเคยเกิดขึนกบันางมโนห์รา   ผูเ้ขียนจึงไดอ้า้งเหตุการณ์ในเรืองพระสุธนมโนห์รา มาแทรก
ไวใ้นคาํพดูของตวัละครปรเมศ ความวา่  

 
  นายเคยไดย้นินิทานพนืบ้านเรืองมโนราห์ทถูีกนายพรานจบัไปหรือเปล่า  
 …คอืในเรืองกนิรีน่ะ กนิรีจะต้องโดนนายพรานจบัตวัไปถวายกษัตริย์ และมนัเป็น 

กรรมของทงัสองททีาํร่วมกนั ดงันนัทงัคู่ตอ้งเจอกนัเพือชดใชก้รรมเพือสร้างกรรม 
ร่วมกนั สมมติวา่ 500 ชาติ แลว้ชาตินีนายเขา้ไปช่วยเขาไว ้นายพรานจะเอากินรีไป 
ถวายกษตัริยไ์ม่ได ้     เรืองราวในชาตินีต่อไปขา้งหนา้ของพวกนนัจะยุง่เหยงิทนัที  

 บางทีนางกินรีนีอาจจะไม่ไดเ้จอเนือคู่ของนางก็ไดน้ะ 
    … 
“นายแน่ใจเหรอวา่   การช่วยกินรีนนัจะทาํใหเ้ขายุง่เหยงิเราจะทาํใหกิ้นรีไม่ไดเ้จอ 
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พระราชาใช่ไหม     แลว้เขาก็จะไม่เจอเนือคูด่ว้ย” 
 “อาจจะ เมือกีเราก็บอก” 
 “ อา้ว ? แลว้ถา้แค่อาจจะ  นายจะไม่เขา้ไปช่วย เพราะคิดวา่มนัเป็นเรืองของเขาเหรอ?” 
 “ อุเบกขาไง  อุเบกขา สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม” 
 ปรเมศลอ้เลียนเขาเหมือนตอนบอกใหเ้ขาไปช่วยเจา้สุนขัเซนตเ์บอร์นาร์ดเสียอยา่งนนั   

ทุติธรจึงตดัสินใจไดท้นัทีวา่ “เราจะไปช่วยคุณกินรี” 
 “ไม่ไดน้ะกอ้ง!” 
 “ไดสิ้  ก็นายบอกเองวา่ใหเ้ชือมนัในการทาํดีไม่ใช่เหรอ”  พดูจบ  เขาหมุนตวักลบัพุง่เขา้ไป 

ในกาํแพงดอกชบา   สุดทีปรเมศจะทดัทานได ้ แต่แมอ้ารักษน์อ้ยจะทาํเหมือนหา้มกลบัมี 
รอยยมิผดุขึนทีมุมปากก่อนทีเจา้ตวัจะกระโดดตามเพือนเขา้ไป 

             (เด็กชายเทวดา, 2549: 78-79) 
 

การอา้งถึงเหตุการณ์ดงักล่าว จากเรืองพระสุธนมโนราห์   จึงไม่เพียงช่วยให้เรืองดาํเนินไป
อยา่งเขม้ขน้เท่านนั   แต่ยงัช่วยเนน้ยาํใหเ้ห็นพฤติกรรมของตวัละครเอกดว้ยวา่ เป็นผูที้ยึดมนัในการ
ทาํความดี  เพราะตวัละครเอกเลือกทีจะเขา้ไปช่วยกินรีทีถูกบ่วงบาศของนายพราน โดยไม่เพิกเฉย
เพราะคิดวา่เป็นชะตากรรมของนางกินรี  เหมือนกบัทีกล่าวไวเ้รืองพระสุธนมโนห์รา  
  ส่วนวรรณกรรมเยาวชนอีกเรือง  คือเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน   ผูเ้ขียนสร้าง
เหตุการณ์ตอนหนึงให้ตวัละครหนูมาลีและเพือนพบพญาครุฑตนหนึงทีมีหญิงสาวอยู่ในออ้มกอด   
ผูเ้ขียนจึงอา้งถึงเหตุการณ์ตอนทีพญาครุฑลกัพาตวันางกากีไปทีวิมานฉิมพลี ในวรรณคดีไทยเรือง
กากีคํากลอนมาอา้งไวใ้นเรือง  เหตุการณ์ตอนนีมีความสําคญัคือช่วยเสริมให้หนูมาลีรู้จกัสีเทา  
เพือนใหม่มากขึน  กล่าวคือหนูมาลีรู้ว่าสีเทากลวัสัตว์บิน เช่นพญาครุฑ  แต่ก็ไม่ล้อเลียนเพือน 
เพราะรู้ว่าทุกคนต่างก็มีความกลวัแตกต่างกนัไป     และยงัทาํให้เห็นความรอบรู้  ความฉลาดของ
หนูมาลีดว้ยทีสามารถนาํเหตุการณ์นีไปเชือมโยงกบัเรืองกากไีด ้  ดงัจะเห็นไดจ้ากความทีวา่ 

 
  “โอ ้เจา้รู้เรืองนางกากดีว้ยเหรอไม่เบาๆ”  สีเทายดืตวัยนืสองขาก่อนจะกระแอมเลก็นอ้ยวาง 
 ท่าเป็นผูใ้หญ่เวลาจะเล่าอะไรใหเ้ด็กๆฟัง   “เรืองครุฑตนนนัลกัพาหญิงสาวคงไม่ใช่หรอก  
  เพราะตงัแต่เกิดเรืองนางกากีเมือครังนนั บรรดาชาวฟ้าวมิานฉิมพลีไดอ้อกกฎหา้มลกัลอบนาํ 
 พาหญิงสาวหญิงชรา     หรือแมแ้ต่เด็กหญิงไม่วา่จะของใครไปโดยพลการใครฝ่าฝืนมีโทษถึง 
 กบัตดัปีกจองจาํอยูใ่นคุกบนฟ้าตลอดชีวติเลยทีเดียว    สาํหรับครุฑตนนีถา้ลองอุม้สาวสวยไป 
 กลางวนัแสกๆ ไดอ้ยา่งม่เกรงกลวั  หนาํซาํยงัลงมาเบืองล่างอยา่งนีขา้เดาวา่สตรีนางนนัคงสม 
 ยอมเตม็ใจถูกตอ้งตามประเพณี 
                                                (ดินแดนมหศัจรรยใ์นสวนหลงับา้น, 2554: 65) 
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3.1.2  การอ้างถึงเพอืเสริมความขัดแย้งในเรือง 
จากการศึกษาพบวา่ มีวรรณกรรมเยาวชน  1  เรือง คือ เรืองมัจฉานุผจญภัย ที 

ผูเ้ขียนอา้งถึงเหตุการณ์สาํคญัจากวรรณคดีเรืองรามเกียรติ  เพือเสริมความขดัแยง้ของเรือง  ดงันี 
    เรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนอ้างถึงเหตุการณ์ตอนทีหนุมานยุดรถพระอาทิตย์  
เมือคราวทีพระลกัษมณ์ตอ้งหอกโมกขศกัดิ  ซึงในเรืองรามเกียรติ  หนุมานตอ้งไปเก็บตรีชวากบั
สังกรณีทียอดเขาสรรพยากบันาํปัญจมหานทีมาชโลมลงหอกจึงจะหลุดขึนมา  แต่ถา้ปล่อยไวจ้น
พระอาทิตยขึ์นก็จะหมดทางช่วย   หนุมานจึงรีบไปยุดรถพระอาทิตยเ์อาไวก่้อน   พระอาทิตยก์็ทาํ
ไดเ้พียงหลบเขา้กลีบเมฆไม่ใหแ้สงส่องลงมาตอ้งหอกโมกขศกัดิเท่านนั แลว้ให้หนุมานรีบไปหายา
ใหท้นัเวลา 
   เหตุการณ์ทีกล่าวมาขา้งตน้  ผูเ้ขียนนาํมาอา้งถึงไวใ้นเรืองมัจฉานุผจญภัยด้วย  
กล่าวคือเป็นเหตุการณ์ตอนทีมจัฉานุเดินทางไปหาแม่ทีป่าหิมพานต์เพียงลาํพงั  และดว้ยความที
มจัฉานุเป็นเด็กทีดือรัน  เกเร  เอาแต่ใจตวัเอง  อนัเป็นลกัษณะนิสัยทีผูเ้ขียนสร้างขึนใหม่  ซึงไม่ได้
ปรากฏในตวับทเดิม  ขณะเดินทางมจัฉานุจึงไปกา้วร้าวกบัพระอาทิตย ์  ดว้ยเหตุทีพระอาทิตยไ์ม่
ยอมอ่อนแสงให ้ ดงัจะเห็นไดจ้ากบทสนทนาตอนหนึงวา่ 
 

“โอย๊  ร้อนจะตายอยูแ่ลว้พระอาทิตย ์ ท่านหรีแสงลงบา้งไม่ไดห้รือไร  ขา้แทบจะ 
เหาะไปไม่ไหวแลว้นะ!” 

  “ใครบงัอาจตะโกนเรียกขา้” 
   … 
  “ขา้เอง!” 
  “ขา้เองน่ะใคร” เจา้ลิงนอ้ยสีขนแปลกตา…ตวัเจา้เลก็เกือบเท่าลิงป่า  ไฉนมีกาํลงั 

ฤทธาถึงขนัสะเทือนฟ้าได”้ 
“ขา้เป็นบุตรหนุมานทหารกลา้ขององคร์ามาวตาร  เวลานีกาํลงัเดินทางขา้มเขาไป 
พบแม่สุพรรณมจัฉาในป่าหิมพานต ์ ขา้เหาะขา้มเขตแดนใตแ้สงแดดของท่าน 
ร้อนตบัจะแตก   ช่วยลดกาํลงัแสงลงหน่อยไม่ไดห้รือ!” 

     … 
  “ ขา้จะทาํเช่นนนัไดอ้ยา่งไร  เวลานีเพิงเป็นยามบ่าย  ตอ้งเร่งแสงเขา้ขืนราแสง 

ก็กลายเป็นตอนเยน็เสียเท่านนั   หากเจา้ร้อน  เหตุใดไม่เดินป่าเล่าร่มไมใ้บบงั 
กนัแดดไดพ้อดี” 

  “ขา้กาํลงัรีบ  ขืนเดินป่าก็นานไป  ถึงทีหมายเอาเกินเยน็” 
  “เหตุผลของเจา้ไม่เห็นเขา้ที  เมอืก่อนตอนทพีระรามทาํศึกกบัทศกณัฐ์  พระลกัษมณ์ 

น้องท้าวเธอต้องหอกโมกขศักด ิ มเีวลาไม่มากทจีะหาต้นสังกรณตีรีชวามารักษา  
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หนุมานพ่อเจ้ามายุดราชรถข้าไว้เพอืไม่ให้ถึงเวลาเช้า  ยงัไม่อาจทาํตามคาํขอนันได้ 
เพยีงถ่วงเวลาให้ไม่นาน… 

       (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 49-50) 
 

ขอ้ความดงักล่าว สอดคลอ้งกบับทบาทของพระอาทิตย ์ ตอนหนุมานยดุรถ 
พระอาทิตย ์ในเรืองรามเกียรต ิ  ดงัทีวรรณคดีตน้ฉบบักล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนีไวว้า่ 

 
   …………………… วา่เหวยไอลิ้งใจหาญ 
  เหตุใดไม่กลวับรรลยัลาญ  อหงัการมายดุรถไวฯ้ 
   บดันนั   หนุมานผูมี้อชัฌาสยั 
  นอ้มเศียรกราบทูลสนองไป  ตวัขา้ไดชื้อหนุมาน 
  เป็นขา้สมเด็จพระสีกร  ภูธรยกโยธาหาญ 
  ไปปราบอสุราสาธารณ์  ทาํการรณรงคใ์นลงกา 
  บดันีพระอนุชาทรงลกัษณ์  ตอ้งโมกขศกัดิยกัษา 
  พระนารายณ์ใชข้า้ไปเก็บยา  จะกลบัมาไม่ทนัราตรี 
  ดว้ยจวนพระองคจ์ะส่องแสง  รุ่งแจง้แรงร้อนรัศมี 
  พระลกัษมณ์จะมว้ยชีว ี  ใหข้า้นีมาทูลหา้มไว ้
  อยา่เพอ่ใหข้บัราชรถ  งดอยูพ่อแกพ้ระลกัษมณ์ได ้
  ใช่จะประมาทอาจใจ  ใหเ้คืองใตเ้บืองบทมาลยฯ์ 
   เมือนนั   พระอาทิตยฤ์ทธิแรงแสงฉาน 
  ฟังวายบุุตรบญัชาการ  จึงมีบรรหารตอบไป 
  ซึงจะหา้มวถีิราศีจกัร  ใหเ้สริดพกัอยูน่นัไม่ได ้
  แต่เราจะเดินรถชยั   เขา้เสียในกลีบเมฆา 
  สุดแต่มิใหแ้สงส่อง   ตอ้งโมกขศกัดิยกัษา 
  เอง็จงเร่งรีบไปเก็บยา  แกพ้ระอนุชาใหท้นัที 
      (รามเกียรติ เล่ม2, 2549: 428) 
 
 จะเห็นไดว้่าเมือผูเ้ขียนอา้งถึงเหตุการณ์ตอนทีหนุมานยุดรถพระอาทิตย ์ เปรียบเทียบกบั
เหตุการณ์ทีมจัฉานุกา้วร้าวกบัพระอาทิตย ์   จึงทาํให้เห็นลกัษณะนิสัยของมจัฉานุในเรืองนีเด่นชดั
ขึนวา่เป็นเด็กทีดือรัน  ไม่มีสัมมาคารวะ  และไม่มีเหตุผล  เนืองจากเหตุผลของมจัฉานุทีตอ้งการให้
พระอาทิตยอ่์อนแสงลง  เพราะทนอากาศทีร้อนจดัไม่ได ้ เมือเทียบกบัเหตุผลของหนุมานทีตอ้งการ
ช่วยพระลกัษมณ์นนัแตกต่างกนัมาก   และการอา้งถึงเหตุการณ์ตอนนี ยงัเป็นการเสริมความขดัแยง้
ในเรืองดว้ย  ซึงทาํใหเ้ห็นวา่มจัฉานุมกัมีเรืองบาดหมาง  ขดัแยง้กบัผูอื้นไปทวั  
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                 3.1.3  การอ้างถึงเพอืนํามาขยายความต่อ 
                วรรณคดีของไทยหลายเรืองทีไดรั้บความนิยมในสังคมไทย  มกัจะถูกนาํมาเล่า
ใหม่  โดยอาจมีการเสริมเติมแต่งเนือเรืองให้แตกต่างไปจากของเดิมได้  แต่ตอ้งดาํเนินไปอย่าง
สมเหตุสมผล  ซึงพบ 1 เรือง  คือเรืองมัจฉานุผจญภัย   ซึงมีการอา้งถึงเหตุการณ์จากวรรณคดีเรือง
รามเกียรติ  นบัตงัแต่ตอนทีนางสุพรรณมจัฉาคลอดมจัฉานุไวที้ชายหาด   จนกระทงัมจัฉานุเป็น
มหาอุปราชอยูก่บัพระไวยวกิทีเมืองบาดาลมาขยายความต่อ  พิจารณาไดจ้ากตารางเปรียบเทียบดงันี 
 
ตารางที 36  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ในเรืองมจัฉานุผจญภยักบัเหตุการณ์ในเรืองรามเกียรติ 

เหตุการณ์ ในเรืองมจัฉานุผจญภยั เหตุการณ์ ในเรืองรามเกยีรต*ิ 
 

1.     ─ 1.นางสุพรรณมจัฉาสาํรอกมจัฉานุไวที้ชายหาด  
2.     ─ 2.ไมยราพไดพ้บกบัมจัฉานุทีชายหาด เกิดความเอ็นดู 

จึงพาไปเลียงทีเมืองบาดาล 
3.    ─ 3.ไมยราพช่วยทศกัณฐ์จับพระรามไปขังไวที้เมือง

บาดาล  หนุมานตามลงไปช่วย จนได้พบกับมัจฉานุ 
และรู้วา่เป็นพอ่ลูกกนั   

4. พระไวยวกิและมจัฉานุ อาศยัอยูที่เมืองบาดาล   
โดยมีพระไวยวกิ เป็นผูค้รองนครบาดาล  

4.หนุมานสังหารไมยราพตาย และให้พระไวยวิกเป็นผู ้
ครองนครบาดาลแทน  และแต่งตงัให้มจัฉานุเป็นมหา
อุปราช 

5. นางสุพรรณมจัฉานอ้ยใจทีหนุมานไม่รับไปอยูด่ว้ย 
จึงหนีไปอยูที่ป่าหิมพานต ์

5.    ─ 

6. มจัฉานุเป็นเด็กเกเร เพราะไม่มีพ่อแม่คอยเลียงดู  
พระไวยวิกตอ้งการดัดนิสัยจึงออกอุบายให้มจัฉานุ
เดินทางไปหาแม่ทีป่าหิมพานต ์  

6.      ─ 

7. มจัฉานุเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานต ์ โดยมีพระไวยวิก
ปลอมตวัเป็นพระฤๅษีขนัตี  คอยอบรบสงัสอน 
มจัฉานุ 

7.      ─ 

8. มจัฉานุสร้างความวุ่นวาย และทะเลาะกบัผูอื้นไป
ทวัตลอดการเดินทางในป่าหิมพานต ์

8.     ─ 

9. มจัฉานุเดินทางไปถึงวงัผลึกมายา ทีป่าหิมพานต ์ 
และไดพ้บกบัแม่สุพรรณมจัฉา 

9.     ─ 

10.นางสุพรรณมจัฉากล่าวตกัเตือนมจัฉานุทีประพฤติ
ตนไม่ดี และหวงัจะใหม้จัฉานุปรับปรุงตวั 

10.     ─ 
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ตารางที 36  แสดงการเปรียบเทียบเหตุการณ์ในเรืองมจัฉานุผจญภยักบัเหตุการณ์ในเรืองรามเกียรติ  
      (ต่อ) 

เหตุการณ์ ในเรืองมจัฉานุผจญภยั เหตุการณ์ ในเรืองรามเกยีรต*ิ 
 

11. มจัฉานุยอมปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี เพือใหแ้ม่ภูมิใจ 
และเดินทางกลบัเมืองบาดาล 

11. ─ 

12.    ─ 12. พระไวยวิกและมจัฉานุเฝ้าพระรามทีเมืองอโยธยา 
ขอใหพ้ระรามช่วยตดัหางมจัฉานุให ้
 

* ทีมา  พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 2  (กรุงเทพฯ:  
ศิลปาบรรณาคาร, 2549), 260-360. 
 
 จากตารางเปรียบเทียบ  จะเห็นวา่เนือเรืองในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนไดต้น้เคา้มาจาก
เรืองรามเกียรติ   ซึงตามเนือเรืองเดิมกล่าวถึงหนุมานกบันางสุพรรณมจัฉา  ว่าหนุมานได้นาง
สุพรรณมจัฉาเมือคราวทีพระรามใชใ้ห้ไปจองถนนขา้มไปเมืองลงกา  ทศกณัฐ์ผูเ้ป็นบิดาใชใ้ห้นาง
สุพรรณมจัฉามารือทาํลายถนนทีหนุมานสร้างขึน    หลงัจากนางช่วยหนุมานสร้างถนนจนเสร็จ  
หนุมานไดล้าจากนางไป  ฝ่ายนางสุพรรณมจัฉาตงัครรภแ์ละไปสํารอกมจัฉานุไวที้ริมฝังมหาสมุทร   
มีร่างเป็นลิงอยา่งพ่อและมีหางเป็นปลาอย่างแม่  นางทิงมจัฉานุไวเ้พราะเกรงวา่หากทศกณัฐ์ทราบ
เรืองจะโกรธเอาได ้  
  ต่อมาไมยราพ  ซึงเป็นยกัษ์ครองนครบาดาลเสด็จประพาสป่าจนมาถึงชายหาด ได้พบ
มจัฉานุ จึงนําไปเลียงเป็นบุตรบุญธรรม และขุดสระใหญ่ให้อยู่ ทาํหน้าทีเฝ้าด่านเมืองบาดาล 
ป้องกนัศตัรูทีบุกรุกเขา้มา  ต่อมาไมยราพช่วยทศกณัฐ์สะกดพาพระรามมาขงัไวใ้ตบ้าดาล  หนุมาน
ตามไปช่วย ไดพ้บกบัมจัฉานุ จึงรบกนั  แต่ไม่อาจเอาชนะกนัได ้ หนุมานสงสัยในฝีมือของมจัฉานุ
จึงถามว่าเป็นลูกใคร  เมือทราบว่าเป็นลูกของตนกบันางสุพรรณมจัฉาก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนให้
มจัฉานุรู้วา่ตนเป็นพอ่  และยติุความบาดหมางกนั   หนุมานขอใหม้จัฉานุบอกทางลงไปเมืองบาดาล  
แต่มจัฉานุสํานึกบุญคุณทีไมยราพชุบเลียงตนมา   จึงกล่าวออ้มๆ ให้หนุมานรู้วา่จะเขา้เมืองบาดาล
ไดท้างใด  หนุมานจึงไปช่วยชีวิตพระรามไดส้ําเร็จ   พร้อมทงัปล่อยนางพิรากวนและพระไวยวิก  
หลานชายของไมยราพให้เป็นอิสระ  เมือฆ่าไมยราพตายแลว้   หนุมานตงัให้ไวยวิกเป็นเจา้ครอง
เมืองบาดาลต่อจากไมยราพ  ให้มจัฉานุเป็นมหาอุปราช  ต่อมาเมือเสร็จศึกลงกา  พระไวยวิกพา
มจัฉานุไปเฝ้าพระรามทีเมืองอโยธยา  พระรามทาํพิธีตดัหางให้มจัฉานุ  แลว้ตงัให้เป็นพญาหนุราช  
ครองเมืองมลิวนั  ไดน้างรัตนมาลี  ธิดาทา้วจกัรวรรดิเป็นชายา 
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 ในเรืองรามเกียรติ  ไม่ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของมจัฉานุกบันางสุพรรณมจัฉาอีกเลย   
นบัตงัแต่นางคลอดมจัฉานุไวที้ชายหาด  วรรณกรรมเยาวชนเรืองมัจฉานุผจญภัย  จึงไดน้าํเรืองราว
ตอนนีมาขยายความต่อว่า   นางสุพรรณมจัฉาเสียใจทีหนุมานไม่มารับไปอยู่ดว้ยหลงัเสร็จศึกกรุง
ลงกา  จึงหนีไปอยู่ทีป่าหิมพานต์   ส่วนมจัฉานุก็เติบโตขึนมาอย่างเด็กเกเร  เพราะขาดพ่อแม่ให้
ความรักความอบอุ่น  และอยูใ่นความดูแลของพระไวยวิก พีชายบุญธรรม  ทีรักและตามใจ ทาํให้
มจัฉานุเติบโตขึนมาอย่างเด็กเกเร  ก้าวร้าว  พระไวยวิกจึงตงัใจจะดัดนิสัยของมจัฉานุ  จึงให้
เดินทางไปทีป่าหิมพานตต์ามลาํพงั  เมือมจัฉานุไดพ้บกบัแม่สุพรรณมจัฉา และไดรู้้ทีผา่นมาตนทาํ
ใหแ้ม่เสียใจมาตลอด มจัฉานุจึงยอมปรับปรุงตวัเป็นเด็กดี   
 จะเห็นได้ว่า   ผูเ้ขียนมีการอา้งถึงเหตุการณ์เดิมจากเรืองรามเกียรติมาขยายความต่อให้
มจัฉานุเป็นตวัละครเอกของเรือง และมีนิสัยเกเร  แต่ภายหลงัก็ยอมเปลียนแปลงตวัเองเป็นเด็กดีได้
ในทีสุด การนาํเหตุการณ์จากเรืองรามเกียรติ โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของนางสุพรรณมจัฉาและ
มจัฉานุมาขยายความต่อ  จึงทาํให้วรรณกรรมเยาวชนเรืองนีเป็นเรืองราวเกียวกบัครอบครัว  ทีลูก
ไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่และแม่  ซึงทาํใหเ้รืองมีลกัษณะใกลต้วัผูอ่้านเยาวชนมากขึน 
 

3.2  การสวมรอย 
การสวมรอย  หมายถึงการสร้างเรืองตามโครงเรืองเดิม  โดยผูเ้ขียนจะอาศยัโครงเรืองเดิม 

มาเป็นฐานในการสร้างเรืองใหม่  แต่เป็นการสวมรอย  โดยมีจุดประสงค์ เพือตีความใหม่ใน 2 
ลกัษณะ  คือ  การตีความใหม่บนฐานจารีตเดิม    และการตีความใหม่ บนฐานสังคมสมยัใหม่  ดงันี 

         3.2.1   การตีความใหม่ บนฐานจารีตเดิม     
        วรรณกรรมเยาวชนทีนาํมาศึกษาชุดนี พบวา่มีวรรณกรรมเยาวชน 1 เรือง  คือเรือง  

เจ้าชายไม่วเิศษ  ทีผูเ้ขียนมีการสวมรอย  โดยการสร้างเรืองตามขนบนิยมของนิทานไทย ดงันี 
 
 ตารางที 37  แสดงการเปรียบเทียบลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัเหตุการณ์ในวรรณคดี 
                    ทีเป็นตน้เคา้ 

เหตุการณ์ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ เหตุการณ์ในวรรณคดทีเีป็นต้นเค้า     
1.พระราชินีใหก้าํเนิดเจา้ชายทีมีกาํเนิดผดิปกติ 
 
 

 

1.คลา้ยกบันิทานไทยหลายเรืองทีตวัละครเอก มีกาํเนิด
ผิดปกติ  เช่น เรืองสงัขท์อง  พระสงขเ์กิดในหอยสงัข ์ 
เรืองไชยเชษฐ ์  นางสุวญิชาถูกกล่าวหาวา่ออกลูกเป็น 

  ท่อนไม ้ เป็นตน้ 
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ตารางที 37  แสดงการเปรียบเทียบลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัเหตุการณ์ในวรรณคดี 
                    ทีเป็นตน้เคา้ (ต่อ)  

เหตุการณ์ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ เหตุการณ์ในวรรณคดทีเีป็นต้นเค้า   
2.  พระราชินีถูกโหรหลวงกล่าวหาวา่เป็น 
กาลกิณีและถูกสงัประหารชีวติ  ส่วนเจา้ชายถูก 
เนรเทศออกจากเมือง 
 

2.ในนิทานไทยเมือตวัละครคลอดลูกผิดปกติ  
พระราชินีและพระโอรสจะถูกกล่าวหาวา่เป็นกาลกิณี  
เหมือนเช่นในเรืองสงัขท์อง   นางจนัทาและพระสงัขก็์
ถูกเนรเทศออกจากเมือง 
 

3.  เจา้ชายออกจากเมือง เขา้สู่ป่าหิมพานต ์  เพือ 
ศึกษาศิลปวทิยาการกบัพระฤๅษีตาไฟ 

3.วรรณกรรมไทยทวัไป  กวีมกัให้ตวัเอกชายมีเหตุให้
ตอ้งเดินเขา้ไปผจญภยั หรือเขา้ไปศึกษาหาความรู้ในป่า
หิมพานต ์ เช่น  เรืองจนัทโครบ  พระจนัทโครบเดินทาง
ไปศึกษาศิลปวทิยาการกบัพระฤๅษีในป่า 
หิมพานต ์ หรือในเรืองเสือโคคาํฉันท์ ลูกเสือและลูกโค
ก็ผจญภยัในป่าหิมพานต ์ จนไดชุ้บเป็นมนุษย ์และ 
รําเรียนวชิาต่างๆ กบัพระฤๅษี 
 

4. เจา้ชายเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานต ์ ไดพ้บ 
กบัราชสีห์ทงั 4  ตวั  พวกเขาตงัใจจะจบัเจา้ชายกิน
เป็นอาหาร  แต่ภายหลงัเปลียนใจ  พาเจา้ชายไปส่งที
สาํนกัฤๅษีตาไฟอยา่งปลอดภยั 

3.  ─ 

5. เจา้ชายผา่นบททดสอบต่างๆ ไดเ้ขา้เรียนที 
สาํนกัฤๅษีตาไฟ 

4. ─ 

6. เจา้ชายรําเรียนจนจบหลกัสูตร   แต่เจา้ชายไม่ 
มีเงินแลกของวเิศษ  ตอ้งทาํงานแลกกบัของวเิศษ  
ดว้ยการนาํใบสรรพยา  ทีหุบเหวยกัษ ์ มาแลกกบัของ
วเิศษ 

6. ลอ้เลียนขนบนิทานไทยทีเมือรําเรียนกบัพระอาจารย์
จนสําเร็จแล้ว  พระอาจารย์ก็จะมอบของวิเศษให้ไว ้
สาํหรับป้องกนัตวั 

7. เจา้ชายออกเดินทางจากสาํนกัฤๅษีตาไฟได ้
พบกบัขอทานนอ้ย    และเดินทางไปยงัหุบเหวยกัษ์
ดว้ยกนั 

7. ─ 

8. เจา้ชายไปถึงหุบเหวยกัษ ์ทีมีตน้สรรพยา พบ 
ยกัษอิ์นทุมารถูกสาปใหต้วัแขง็เป็นหิน  เจา้ชายจึง
ช่วยคลายคาํสาปให ้
 

8. ลอ้เลียนขนบนิทานไทยทีตวัเอกมกัเป็นศตัรูกบัยกัษ ์
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ตารางที 37  แสดงการเปรียบเทียบลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัเหตุการณ์ในวรรณคดี 
                    ทีเป็นตน้เคา้ (ต่อ) 

เหตุการณ์ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ เหตุการณ์ในวรรณคดทีเีป็นต้นเค้า   
9.  เจา้ชายนาํใบสรรพยามาใหพ้ระอาจารยไ์ด ้
สาํเร็จ  และไดผ้า้คลุมวเิศษเป็นของตอบแทน 

9. ─ 

10.  เจา้ชายและขอทานนอ้ยออกจากสาํนกัฤๅษี  
ผจญภยัในป่าหิมพานต ์ และไดพ้บกบัเจา้หญิงใน
ปลอ้งไมไ้ผ ่  ลูกสาวของพระอินทร์  

10. ลอ้เลียนเรืองมณีพิชยั ทีพระมณีพิชยัไดพ้บนาง 
ยอพระกลิน ลูกสาวของพระอินทร์ ซ่อนตวัอยูใ่นปลอ้ง
ไมไ้ผ ่ 
 

11. วทิยาธรชิงตวัเจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผไ่ป 
 

11. ลอ้เลียนวรรณกรรมไทย ทีวิทยาธร มกัมีนิสัยเจา้ชู ้
และชอบแยง่ชิงผูห้ญิงไป   เช่น ในเรืองอุณรุท  วิทยาธร
ก็คิดแยง่ชิงนางกินรีไปจากพระอุณรุท 

12. เจา้ชายและขอทานนอ้ย ออกตามหาเจา้หญิง 
ในปลอ้งไมไ้ผ ่   

12. ─ 

13. เจา้ชายใชผ้า้คลุมวเิศษ   ทาํใหร่้างกลายเป็นสี 
ทอง   ทาํใหเ้จา้ชายเมืองอืนเขา้ใจผิดวา่เป็นเทวดา  
เจา้ชายในร่างทอง ขอใหเ้จา้ชายเมืองอืนใชลู้กแกว้
วเิศษดูวา่วทิยาธรจบัตวัเจา้หญิงไปไวที้ใด 

13. ลอ้เลียนบทละครเรืองสงัขท์อง  ตอนทีพระสงัข ์
ถอดรูปเงาะ  แลว้หกเขยเขา้ผิดวา่เป็นเทวดา  

14. เจา้ชายและขอทานนอ้ย รู้วา่วทิยาธรจบัตวั 
เจา้หญิงในปลอ้งไมไ้ผไ่ปไวที้เขาคนัธมาทน์    ซึง
เจา้ชายเมืองอืนๆ ก็กาํลงัจะเดินทางไปทีนนัเช่นกนั 
เจา้ชายและขอทานนอ้ยจึงขออาศยัไปกบัพรมวเิศษ
ดว้ย 

14. ─ 

15. เจา้ชายเมืองอืนใหเ้จา้ชายและขอทานนอ้ย 
อาศยัไปดว้ย โดยแลกกบัการทีเจา้ชายตอ้งไปสาํรวจป่า
ให ้ เพราะพวกเขาตอ้งการทาํลายภูเขาเพือสร้างเมือง 

15. ─ 

16. เจา้ชายและขอทานพบกบัชาวบา้นทีอาศยั 
อยูที่ภูเขาคนัธมาทน์ และไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดี 

16. ─ 

17. เจา้ชายเมืองอืนๆ รู้ความจริงวา่ เจา้ชายคือ 
เทวดาแปลงทีพวกตนเคยพบ  จึงใชบ่้วงบาศอาคมจบั
เจา้ชาย ขอทานนอ้ย และชาวบา้นไว ้
 
 

17. ─ 
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ตารางที 37  แสดงการเปรียบเทียบลาํดบัเหตุการณ์ในเรืองเจา้ชายไม่วเิศษ กบัเหตุการณ์ในวรรณคดี 
                    ทีเป็นตน้เคา้ (ต่อ) 

เหตุการณ์ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ เหตุการณ์ในวรรณคดทีเีป็นต้นเค้า   
 

18. ยกัษอิ์นทุมาร นาํใบสรรพยา มาช่วยเจา้ชาย 
และชาวบา้นใหห้ลุดรอดจากบ่วงบาศได ้
 

18.   ─ 

19. เจา้ชายเมืองอืนๆ รู้ทนั จึงใชข้องวเิศษจบั 
เจา้ชายและชาวบา้นไดอี้กครัง 
 

19.   ─ 

20. ราชสีห์ทงั 4 ตวั มาช่วยเหลือเจา้ชายไวท้นัเวลา 
 

20.   ─ 

21. เจา้ชายและขอทานนอ้ยตามหาเจา้หญิงใน 
ปลอ้งไมไ้ผจ่นพบ  แต่เจา้หญิงยนิดีทีจะอยูก่บัวทิยาธร
ต่อไป 
 

21.   ─ 

22. เจา้ชายกลบัไปยงัดินแดนแสนวเิศษ  เพือบอกให ้
พระบิดารู้วา่การมีของวเิศษ การสร้างวรีกรรมต่างๆ 
ไม่ใช่สิงจาํเป็นสาํหรับเจา้ชาย  แต่เจา้ชายไม่อาจ
เปลียนความคิดพระบิดาได ้ จึงถูกขบัไล่ออกจากเมือง
อีกครัง 
 

22.   ─ 
 

23. เจา้ชายและขอทานนอ้ยกลบัมาทีเขาคนัธมาทน ์
และอาศยัอยูก่บัชาวบา้นอยา่งมีความสุข 
 

23.   ─ 

24. เจา้ชายรู้ความจริงวา่ขอทานนอ้ยเป็นผูห้ญิงไม่ใช่
ผูช้าย   

24. ลอ้เลียนวรรณกรรมไทยทีตวัละครหญิงเมือเดินทาง 
ในป่า มกัปลอมตวัเป็นชาย 
 

25. เจา้ชายตงัชือขอทานนอ้ยใหมว่า่ เจา้หญิง 
 และครองรักกนัอยา่งมีความสุข 

25. ลอ้เลียนวรรณกรรมไทยทวัไปทีสุดทา้ยเรืองราวมกั
จบลงดว้ยการทีเจา้ชายไดค้รองคูก่บัเจา้หญิง 
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จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นวา่ เรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   วรรณกรรมเยาวชนเรืองนีผูเ้ขียนนาํ
ขนบดา้นโครงเรืองของนิทานไทยมาลอ้เลียน ตงัแต่กาํเนิดของตวัละครทีตวัเอกมกัเกิดมาผิดแปลก
กวา่คนธรรมดา และยงัเป็นการลอ้เลียนขนบของนิทานไทยทวัไป  ทีมกัเป็นเรืองราวของพระราชา  
พระราชินี   พระราชาส่งพระโอรสไปศึกษาศิลปวทิยากบัพระฤๅษีในป่า  ไดอ้าวธุวเิศษ  จากนนัก็จะ
ไดผ้จญภยัในป่า ไดพ้บเจา้หญิง ไดส้ร้างวรีกรรมต่อสู้กบัยกัษ ์แลว้ก็กลบัมาครองเมืองเป็นสุขสืบไป  
ขนบเหล่านีจึงถูกนาํมาล้อเลียนในวรรณกรรมเยาวชนเรืองเจา้ชายไม่วิเศษตงัแต่ต้นจนจบเรือง  
ดงัเช่นขอ้ความตอนเปิดเรืองและปิดเรืองทีกล่าวไวว้า่ 
 

นีเป็นหนึงในหลายร้อยหลายพนัเรืองทีมีเจา้ชายเป็นตวัเอกของเรือง   
มีเมือง  มียกัษ ์ มีเหตุการณ์เกียวกบัป่า  มีของวเิศษ  และในทีสุดเจา้ชายก็ไดอ้ยู ่
 
เคียงคู่เจา้หญิง... 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 12) 
 

และแลว้ก็เป็นการปิดฉากเรืองราวหนึงในหลายร้อยหลายพนัทีมี 
  เจา้ชายเป็นตวัเอกของเรือง  มีเมือง   มียกัษ ์  มีเหตุการณ์เกียวกบัป่า  มีของ 
  วเิศษ  และในทีสุดเจา้ชายก็ไดอ้ยูเ่คียงคูเ่จา้หญิง 
         (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 236) 
 

       แมก้ระทงัอนุภาคเหตุการณ์ในนิทานไทยหลายเรืองก็ถูกหยิบยกขึนมาลอ้เลียน  เช่น  
ในเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  พระราชินีประสูติพระโอรสผิดปกติเนืองจากเกิดมาไม่มีของวิเศษ จนถูก
กล่าวหาวา่เป็นกาลกิณีและถูกเนรเทศออกจากเมือง  หรืออนุภาคเหตุการณ์ทีเจ้าชายไดผ้า้คลุมวิเศษ
จากพระฤๅษีทาํให้มีรูปทอง  จนทาํให้เจา้ชายเมืองอืนนอบน้อม เพราะเขา้ใจผิดคิดว่าเป็นเทวดา 
คลา้ยกบัอนุภาคเหตุการณ์ในเรืองสังข์ทอง  ทีพระสังขเ์มือถอดรูปเงาะร่างจะเป็นสีทอง  เป็นตน้   

วรรณกรรมเรืองนี  ผูเ้ขียนจะดาํเนินเรืองตามขนบของนิทานไทยทวัไป  ทีมกัมีโครงเรือง
ประกอบดว้ยพระราชาครองราชอาณาจกัร    เมือมีพระราชโอรสก็ส่งไปเรียนศิลปะวิทยาการกบั
ฤๅษีในป่า    อนัจะทาํให้มีวิทยายุทธ์และได้อาวุธวิเศษมาเป็นเครืองมือในการปกครองบา้นเมือง   
จากนนัเจา้ชายจะมีเรืองใหต่้อสู้กบัยกัษ ์  ไดเ้จา้หญิงเป็นคู่ครอง   แลว้กลบัมาปกครองบา้นเมืองเป็น
สุขสืบไป     แต่ผูเ้ขียนได้นาํโครงเรืองเช่นนีมาเล่าใหม่   โดยพลิกแพลง ให้ต่างไปจากของเดิม   
เพือให้ข้อคิดแก่นักอ่านยุคใหม่  และยงัแฝงการเสียดสีสังคมสมยัใหม่ไวไ้ม่น้อย   ทีผูอ่้านอาจ
ตีความไดว้่า  ‘ของวิเศษ’   อาจหมายถึงอาํนาจ  บารมีทีคนส่วนใหญ่แสวงหา เพือใช้กดขีข่มเหง
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ผูอื้น  หรือเสริมความยงิใหญ่ใหแ้ก่ตนเอง   วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนจึงไดน้าํจารีตเดิมของ
นิทานไทยมาตีความใหม่  ให้เจา้ชายปฏิเสธของวิเศษ   เพือตอ้งการให้นกัอ่าน รู้จกัคุณค่าในตวัเอง  
และเชือในการทาํความดีวา่เป็นสิงทีน่ายกยอ่งทีสุด   ดงัความวา่ 
  

       “ฉนัก็ไม่รู้หรอกวา่ของวเิศษมีความสาํคญัมากแค่ไหนแต่วา่ของวเิศษของฉนั   ผา้ห่ม 
วเิศษน่ะ  ไม่เห็นจะไดค้วามอะไร     ฉนัตงัใจวา่จะทิงไปเสียแลว้ออกเดินทางหาของวเิศษ 
ชินใหม่ 

นนัก็ขึนอยูก่บัวา่เธอตอ้งการจะเลือกทางเดินแบบไหน   การทีเธอเชือวา่ของวเิศษ 
เป็นสิงสาํคญัสาํหรับชีวติ ก็เพราะพอ่ของเธอรวมไปถึงชาวเมืองคนอืนๆ    ต่างพากนัยกยอ่ง 
ผูมี้ของวเิศษ …ถ้าเธอมขีองวเิศษ    ชีวติเธอจะมคุีณค่ากว่านีหรือ ฉันว่าสิงสําคญัไม่ได้อยู่ท ี
การมหีรือไม่มขีองวเิศษ   แต่อยู่ทเีธอได้ทาํประโยชน์ให้ผู้อนืหรือไม่ และได้เบียดเบียนผู้อนื 
หรือไม่ต่างหาก     หากเธอแสวงหาของวเิศษเพอืช่วยปกป้องชาวบ้านในเมอืงของเธอ  และ 
ใช้มนัเพอืช่วยเหลอืคนอนืกเ็ป็นเรืองน่ายนิด ีแต่เท่าทฉัีนพบเห็น เหล่าเจ้าชายจากเมอืงต่างๆ  
ล้วนแสวงหาของวเิศษกเ็พอืเป็นเครืองแสดงศักดศิรีของตนเอาไว้ใช้โอ้อวดกนั  และใช้เป็น 
เครืองมอืในการควบคุมพวกชาวบ้านเสียมากกว่า… 
     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 195-196) 

  
       3.2.2  การตีความใหม่   บนฐานของสังคมสมัยใหม่ 

      การตีความใหม่  บนฐานสังคมสมยัใหม่   ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีหมายถึงการนาํเคา้
โครงเรือง  หรือเหตุการณ์จากวรรณคดี หรือนิทานไทยมานําเสนอใหม่  ในลักษณะทีมีการ
ปรับเปลียนเนือหา  ให้สัมพนัธ์กบัความคิด ค่านิยมร่วมสมยั  ซึงจากการศึกษาพบว่าวรรณกรรม
เยาวชนชุดนี    ผูเ้ขียนมีการนาํโครงเรือง   หรือเหตุการณ์จากวรรณคดีและนิทานไทยมาใชเ้ป็นแนว
ทางการสร้างเรือง   ดงันี   

 
        เรืองเจ้าชายไม่พูด  วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี   ผูเ้ขียนอาศยัโครงเรืองเกียวกบัเจา้ชาย  
เจา้หญิงมาตีความใหม่  เนืองจากในวรรณคดีและนิทานไทยทวัไป  มกัเป็นเรืองราวเกียวกบัเจา้ชาย 
เจา้หญิง  และมีโครงเรืองหลกั ทีคล้ายคลึงกนั คือ เป็นเรืองราวความขดัแยง้ทีมีประเด็นเกียวกบั
ความรัก  เช่น  ตวัละครเอกกบัตวัละครปรปักษแ์ยง่ชิงหญิงคนรักกนั  หรือพ่อตาขดัแยง้กบัลูกเขย   
เป็นตน้   วรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่พูด  ผูเ้ขียนก็นาํโครงเรืองเกียวกบัเจา้หญิง เจา้ชาย การ
ผจญภยัในป่ามาใช ้ แต่มีการปรับใหม่ให้ร่วมสมยักบัผูอ่้าน  คือมีการนาํตวัละครเจา้หญิง  เจา้ชาย  
และพระโอรสมาตีความใหม่  เพือเสนอเรืองราวความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวแทน  โดย
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สร้างเรืองใหต้วัละครเจา้หญิง  เจา้ชาย   และพระโอรสมีบทบาทเป็นพ่อ  แม่  ลูก  ทีมีเหตุให้เขา้ไป
ผจญภยัในป่า   เมือทงั 3 คน ไดเ้ดินทางไปผจญภยัในป่าดว้ยกนั การเดินทางผา่นอุปสรรคต่างๆ  จึง
ทาํใหท้งัสามคนรักและเขา้ใจกนัมากขึน   ดงัความตอนหนึงทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ 
 
          ภายในสองวนัต่อมา  ครอบครัว อนัมิใช่พระราชา พระราชินี  และเจา้ชาย หากแต่เป็นพอ่   

แม่  ลูก   ก็ไดเ้พลิดเพลินอยูใ่นป่าโดยมิไดคิ้ดถึงสิงอืน   เจา้ชายเล่นนาํกบัพระราชาโดยมีพระราชินี 
นงัดูจากริมฝังอยา่งเป็นสุข       เจา้ชายสอนพระราชาใจดีใหเ้ป่าใบไมแ้ละวา่ยนาํท่าปลากระเบนกบั 
ท่าปลาหมึกยกัษ ์    อนัเป็นท่าทีเจา้ชายคิดขึนเอง     แลว้ทงัสองก็แข่งกนัวา่ยนาํ…จากนนัพระราชา 
ก็เหลาคนัธนูและลูกศรดอกเลก็ๆ   ใหเ้จา้ชายหดัยงิ    ไม่นานนกัเจา้ชายก็ยงิไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว…    
ส่วนพระราชินีก็คอยเก็บผลไมป่้ามาใหท้งัสองกินยามหิว และหาเถาวลัยม์าถกัเป็นเปลโยงระหวา่ง 
ตน้ไมส้องตน้   เพือใหพ้ระราชากบัเจา้ชายไดน้อนเล่น    ยามเหน็ดเหนือย     สิงต่างๆทีพระราชินี 
ทาํนนัลว้นเป็นสิงทีไม่เคยทาํมาก่อนเมือครังอยูใ่นวงั  แต่ก็เป็นสิงทีนางดีใจทีไดท้าํ 
     (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 174) 
 
แนวคิดทีตอ้งการเสนอในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงไม่ใช่ประเด็นความรักระหวา่งชาย 

หญิง    แต่ผูเ้ขียนตอ้งการเสนอประเด็นความรักในครอบครัว  ทีลูกตอ้งการเวลา ตอ้งการความรัก
จากพ่อ  และแม่     โดยนาํเรืองราวทีเกียวกบัพระราชา   พระราชินี  และพระโอรสมาตีความใหม่ 
บนฐานของสังคมใหม่  ทีมีความร่วมสมยักับผูอ่้าน   เพือให้ตวัละครเหล่านี   เป็นตวัแทนของ
สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวหนึง  มากกว่าจะเสนอบทบาทในฐานะของกษตัริย์   ซึงเป็นสิงที
ผูเ้ขียนตีความใหม่   เพือให้มีลกัษณะใกลต้วัผูอ่้าน  และเหมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน  โดย
นาํเสนอประเด็นเรืองครอบครัว   แต่อาศยัตวัละครเจา้หญิง   เจา้ชาย  และโครงเรืองเกียวกบัการ
ผจญภยัในป่ามาใช ้   เพือใหเ้ยาวชนเกิดความสนใจมากขึน 

 
เรืองเด็กชายเทวดา   วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนสร้างเรืองให้ตวัละครเอกมีเหตุให้

ตอ้งเขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต์   เพือนําลิงทรงเลียงไปคืนให้แก่พระอินทร์ แต่ระหว่างการ
เดินทาง   ยกัษ์เบญจาและลูกสมุนก็จะคอยขัดขวางไม่ให้ทาํภารกิจได้สําเร็จ    เมือพิจารณา
วรรณกรรมเรืองนี   จึงทาํให้เห็นว่ามีลกัษณะโครงเรืองคลา้ยกบันิทานไทยทวัไป  ทีตวัละครเอก  
มกัมีเหตุใหเ้ดินทางเขา้ไปในป่า   อาจเพือศึกษาศิลปวิทยาการ  หรือเพือประกอบวีรกรรมต่างๆ  แต่
ระหวา่งการเดินทาง ก็มกัจะมียกัษเ์ป็นศตัรูตวัฉกาจของเหล่าบรรดาเจา้ชาย     ในเรืองเด็กชายเทวดา    
ผูเ้ขียนไดก้าํหนดใหต้วัละครเอกเขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต์   และมียกัษเ์ป็นศตัรูตวัฉกาจเช่นกนั    
แต่ว่าวรรณกรรมเรืองนี   เป็นเรืองราวการผจญภยัของตวัละครเด็ก ทีมีความร่วมสมยักบัผูอ่้าน  
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ไม่ใช่ตวัละครเจา้ชาย   หรือตวัละครยอ้นยุค   ทีมกัปรากฏในนิทานไทยทวัไป   รวมถึงเหตุผลใน
การเดินทางเขา้ไปในป่าหิมพานต ์  ผูเ้ขียนก็มีการปรับให้เขา้กบัยุคสมยัมากขึน   คือให้ตวัละครเอก
เขา้ไปในป่าหิมพานต ์  เพือขอพรจากพระอินทร์  ใหช่้วยพอ่และแม่ของเขาทีกาํลงัป่วยหนกั   ไม่ใช่
การเดินทางผจญภยัเพือประกอบวีรกรรม   หรือเพือพิสูจน์ความสามารถให้เป็นทีประจกัษ์เหมือน
ในนิทานไทยทวัไป    วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ผูเ้ขียนจึงมีการรับเคา้ของเดิมมาใช ้  แต่ปรับให้มี
ความร่วมสมยัขึน  คือใช้ตวัละครเอกทีร่วมสมยักับผูอ่้าน  และปรับวิธีคิดให้เหมาะกับสังคม
ปัจจุบนัมากขึน  เพือตอ้งการให้เห็นการทาํความดีของตวัละครเอก  ผา่นการเดินทางผจญภยัในป่า
หิมพานตที์ยากลาํบาก   โดยผูเ้ขียนไม่ไดต้อ้งการใหเ้ห็นความเก่งกลา้  สามารถของตวัละครเอก  แต่
ตอ้งการให้เห็นความพยายามอุตสาหะ  และความกตญั ูทีตวัละครเอกมีต่อบุพการี   ผูเ้ขียนจึงได้
อาศยัฐานของโครงเรืองเดิมมาตีความใหม่  และเหตุผลทีตวัละครเอกเดินทางเขา้ไปในป่าหิมพานต์
ใหม่  เพือใหไ้ดข้อ้คิดทีเหมาะกบัเยาวชน 
 

เรืองหิมพานต์นิรมิต และตะลุยแดนหิมพานต์   วรรณกรรมเยาวชนทงั  2 เรืองนี ก็มี
ลกัษณะคลา้ยกนั   คือมีการกาํหนดใหต้วัละครเอกทีมีความร่วมสมยั   เขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต ์   
ซึงเป็นป่าจินตนาการในวรรณคดีไทย  วรรณกรรมเยาวชนทงั  2  เรืองนี  ผูเ้ขียนก็ไม่ไดต้อ้งการให้
เห็นความสามารถของตวัละครเอกเช่นกนั   แต่ตอ้งการให้ภาพของป่าหิมพานตที์ถูกทาํลาย  ป่าที
แปรสภาพไปเดิม  ผ่านสายตาของตวัละครเอกทีพลดัหลงเข้าไปในป่าหิมพานต์    ซึงเป็นสิงที
ผูเ้ขียนตีความใหม่  เพือจะเสนอประเด็นเรืองการบุกรุกทาํลายป่าเขา้มาในเรือง 

 
 ในขณะทีเรืองมัจฉานุผจญภัย  และเจ้าชายไม่พูด  วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี  ก็มี

เรืองราวทีตวัละครเอกเขา้ไปผจญภยัในป่าหิมพานต์  พบอุปสรรค  และบททดสอบต่างๆ ระหวา่ง
การเดินทาง   คลา้ยกบัแนวเรืองในนิทานไทยทีมกัจะกล่าวถึงการผจญภยัของตวัละครเอกในป่า 
หิมพานตเ์ช่นเดียวกนั   แต่การผา่นบททดสอบของตวัละครเอกในวรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี  
ไม่ไดต้อ้งการใหเ้ห็นความสามารถของตวัละครเอก   แต่ตอ้งการให้เห็นประเด็นความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัวผา่นการเดินทางทียากลาํบากแทน   
 

ส่วนเรืองกินรี   วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  กล่าวถึงเรืองราวของกินรี  ทีไม่เชือฟังคาํเตือน
ของพอ่และแม่  จนทาํให้พลดัหลงไปยงัดินแดนอืน  และตอ้งใชเ้วลายาวกวา่จะหาทางกลบับา้นได้
สาํเร็จ  ซึงมีลกัษณะทีคลา้ยกบัเรืองราวในเรืองพระสุธนมโนห์รา  ทีนางมโนห์ราไม่เชือฟังคาํเตือน
ของแม่  ทีเตือนนางไม่ให้ลงไปเล่นนาํ  เพราะโหรทาํนายไวว้่าจะมีเคราะห์  แต่นางก็ยงัดือรันจะ
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ออกไป  จนถูกพรานบุญจบัตวัไปถวายพระสุธน  หลงัจากนนัก็มีเหตุให้พลดัพรากจากกนั  ตอ้งใช้
เวลายาวนานกว่าจะไดพ้บกบัความสุขอีกครัง  วรรณกรรมเยาวชนเรืองกินรี   จึงทาํให้มองเห็น
ประเด็นทีสามารถเชือมโยงไปถึงเรืองราวของนางมโนห์ราได ้  และเห็นความสัมพนัธ์ของตวัละคร
ทังสอง  ทีไม่ เชือฟังคําเตือนของพ่อและแม่   จนนําไปสู่ปัญหาและความทุกข์ยากในทีสุด   
วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  ยงัทาํให้มองเห็นวา่การเชือฟังคาํเตือนของพ่อและแม่นนั  เป็นสิงสําคญั 
เพราะการดือรัน  ไม่เชือฟังคาํตกัเตือน  อาจนาํไปสู่ความทุกข์ยากได้  ซึงเป็นประเด็นทีผูเ้ขียน
ตอ้งการสือสารไปยงัผูอ่้าน  แต่อาศยัแนวเรืองของวรรณกรรมยุคเก่ามาเป็นฐาน เพือสือให้เห็นโทษ
ของการทีลูกไม่เชือฟังคาํตกัเตือนของพอ่แม่ 
 

ส่วนเรืองทศกณัฐ์ออนไลน์  และเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์   วรรณกรรมเยาวชน
ทงั 2 เรืองนี  มีประเด็นทีคลา้ยคลึงกนั   คือผูเ้ขียนมีการรับคติความขดัแยง้  หรือเหตุการณ์ความ
ขดัแยง้ของตวัละครจากวรรณคดียุคเก่ามาเป็นแนวการสร้างเรือง  แต่มีการปรับบทสรุปใหม่ให้
เหมาะกบัสังคมร่วมสมยั     กล่าวคือในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   ผูเ้ขียนกาํหนดให้ตวัละครเอกและ
ตวัละครปฏิปักษ ์ ต่อสู้กนัในเกมรามเกียรติออนไลน์  ซึงเป็นเกมการต่อสู้กนัระหวา่งตวัละครฝ่าย
ทศกณัฐ์กบัตวัละครฝ่ายพระราม  โดยกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการสมชาย ใช้ตวัละครทศกณัฐ์     ส่วน
ปายใชต้วัละครหนุมาน  เป็นตวัแทน  ต่อสู้กนัในเกมรามเกียรติออนไลน์  และเมือหนุมานเอาชนะ
ทศกณัฐ์ไดส้ําเร็จ   ปาย ซึงเล่นเป็นหนุมานก็ไม่ไดท้าํลายกล่องดวงใจของทศกณัฐ์  เหมือนเช่นใน
วรรณคดีเรืองรามเกียรติ  ทีทศกณัฐ์ถูกหนุมานทาํลายกล่องดวงใจจนย่อยยบั    แต่วรรณกรรม
เยาวชนเรืองนี  หนุมานกลบันาํกล่องดวงใจไปคืนให้แก่ทศกณัฐ์แทน   เพือหวงัจะให้ผูอ้าํนวยการ
สมชาย ทีเล่นเป็นตวัละครทศกณัฐ์  ได้สํานึกผิด และยอมกลบัตวัเป็นคนดี   วรรณกรรมเยาวชน
เรืองนี  จึงทาํให้เห็นว่าผูเ้ขียนมีการรับเหตุการณ์เดิมจากวรรณคดีเรืองรามเกียรติมาใช้   แต่นาํมา
ปรับบทสรุปใหม่  เพือตอ้งการให้ขอ้คิดแก่เยาวชน  และนาํไปสู่ประเด็นเรืองการให้อภยั  ความ
เมตตาปราณีต่อผูอื้น 
 

ในขณะทีเรืองครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์  ผูเ้ขียนไดน้าํคติความขดัแยง้ระหว่างครุฑ
กบันาคในวรรณคดีโบราณ  ทีตวัละครทงัสองฝ่ายมกัเป็นศตัรูกนั  มาปรับบทสรุปใหม่ให้ครุฑกบั
นาค    มีโอกาสได้ปรับความเขา้ใจกัน เพือยุติความขดัแยง้ในอดีต   และนาํไปสู่ความคิดเรือง
สันติภาพแทน   ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนตอ้งการใหเ้ยาวชนไดคิ้ดตาม  และรู้จกัการสร้างมิตรมากกวา่การ
สร้างศตัรู   ผูเ้ขียนจึงได้นําเหตุการณ์ความขดัแยง้ของครุฑกับนาคมาตีความใหม่  เพือลบ
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ประวติัศาสตร์การเป็นศตัรูกนั  และนาํไปสู่ขอ้คิดทีเหมาะกบัเยาวชนและสังคมร่วมสมยัทีตอ้งการ
ใหค้นในชาติมีความสามคัคีกนั 

 
นอกจากนีวรรณกรรมเยาวชนเรืองครุฑน้อย และเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   ยงัทาํให้เห็นแนว

เรืองทีมีลกัษณะคลา้ยกบัเรืองราวนิทานไทย  ทีเมือตวัละครเอกเกิดมาผิดแปลก ก็จะถูกกล่าวหาว่า
เป็นกาลกิณี   ถูกขบัไล่ออกจากเมือง  เช่น  เรืองสังข์ทอง พระสังข์เกิดมาผิดแปลกกบัผูอื้น  จนทาํ
ให้ถูกขบัไล่ออกจากเมือง  ให้ผจญภยัในป่า   แต่จะต่างกนัตรงทีในเรืองสังข์ทอง  ตวัละครเอกจะ
สามารถพิสูจน์ตวัเอง  และไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น   แต่วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี   ผูเ้ขียน
ไม่ไดต้อ้งการเสนอประเด็นดงักล่าว     แต่ตอ้งการเสนอให้เห็นประเด็นเรืองการคิดต่าง    ทีทาํให้
ตวัละครเอกไม่ไดรั้บการยอมรับจากสังคม  แต่ก็ใชชี้วิตอยา่งมีความสุขตามแนวทางของตนได ้ ซึง
เป็นประเด็นทีผูเ้ขียนตีความใหม่   เพือต้องการเสนอข้อคิดทีเหมาะกับเยาวชนรุ่นใหม่ เพือให้
เยาวชนกลา้คิดต่าง  เพราะการคิดต่าง   คิดสร้างสรรค ์  อาจนาํไปสู่สิงทีดีกวา่เดิม 

 
 จากตัวอย่างทีกล่าวมาทังหมด   จะเห็นว่าการสืบทอดวรรณคดีและนิทานไทยใน

วรรณกรรมเยาวชน  มีลกัษณะการหยิบยืมตวัละคร  ฉาก  หรือเหตุการณ์สําคญัๆในวรรณคดีหรือ
นิทานไทยมาเล่าใหม่  ผสมผสานกบัจินตนาการของผูเ้ขียน  จนเกิดเป็นวรรณกรรมเรืองใหม่ขึนมา   
โดยอาศยักลวิธี 2 กลวิธี  คือ การคงขนบเดิม   และการดดัแปลงขนบเดิม  การคงขนบเดิมนัน   
ผูเ้ขียนจะนาํตวัละคร  ฉาก หรือเหตุการณ์สําคญัๆ จากวรรณคดีนิทานไทยมาใช้  หรือมีการอา้งถึง
ตน้บทเดิมผา่นเรืองเล่าแบบร่วมสมยั    เพือเป็นการให้คุณค่าของวรรณกรรมยุคเก่า  ให้เป็นทีรู้จกั
ในวงกวา้งขวางขึน   ส่วนในกรณีของการดดัแปลงขนบเดิม  จะพบ ใน 2 ลกัษณะ คือการดดัแปลง
ทียงัใหคุ้ณค่าของเดิม   กบัการดดัแปลงทีเห็นคา้นกบัคุณค่าเดิม  

การดดัแปลงทียงัให้คุณค่าของเดิม     ผูเ้ขียนจะพยายามรักษาตวับทของเดิมไว ้  แต่จะ
ดดัแปลงบางประเด็นใหเ้ยาวชนเขา้ใจง่ายขึน    เช่น  ดดัแปลงฉากป่าหิมพานต์มาผสมผสานกบัฉาก
ร่วมสมัย   เพือให้ฉากดังกล่าวมีลักษณะใกล้ตัวผูอ่้านมากขึน  ซึงจะทาํให้เยาวชนรู้จักฉาก
จินตนาการในวรรณคดีไทยไดง่้ายขึน   หรือดดัแปลงตวัละครมจัฉานุ  ให้มีลกัษณะนิสัยใกลเ้คียง
กบัวยัของผูอ่้าน    เป็นตน้   ส่วนกรณีการดดัแปลงทีเห็นคา้นกบัคุณค่าเดิม   ผูเ้ขียนจะใช้วิธีการ
สร้างให้มีลกัษณะตรงขา้มกบัของเดิม   ลอ้เลียน   หรือตีความใหม่  เพือนาํไปสู่ชุดความคิดใหม่ที
ร่วมสมยักบัผูอ่้าน   เช่น   การสร้างให้ตวัละครครุฑ มีลกัษณะผิดแปลกกบัครุฑซึงเคยรับรู้มา  เป็น
ขอ้มูลเพือจะไดน้าํไปสู่ประเด็นความคิดเรืองความอิสระ และการคิดต่าง   หรือการนาํตวัละคร
เจา้ชายมาสร้างใหม่ให้มีลกัษณะตรงขา้มกบัความรับรู้เดิม   ก็เพือให้เจา้ชายเป็นตวัแทนของคนที
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กลา้คิดต่าง  กลา้ตงัคาํถามกบัขนบความเชือเดิม ทีไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางในการดาํเนินชีวิตยุค
ปัจจุบนั   อนัเป็นสิงทีผูเ้ขียนตอ้งการให้เยาวชนได้เห็นมุมมองความคิดใหม่  หรือค่านิยมใหม่ที
สอดคลอ้งกบัยคุสมยัมากขึน 

วรรณกรรมเยาวชนไทยทงั 12 เรืองนี  จึงชีให้เห็นว่าวรรณกรรมเยาวชนชุดนี มีลกัษณะ
แนวความคิดหลังสมยัใหม่  เรืองของสหบท ทีว่าด้วยเรืองการยอมรับ เรืองของการทาํซํา ใน
ลกัษณะของการนําของเดิมมาผลิตซํา  หรือดดัแปลงใหม่   เนืองจากแนวคิดสหบทเชือว่าสิงที
ปรากฏในเนือหาใหม่  มกัมีร่องรอยจากเนือหาดงัเดิม    โดยทีผูเ้ขียนอาจหยิบยืมตวับทเดิมมาใช้
โดยไม่ไดต้งัใจ  หรือผูเ้ขียนรู้ตวัว่าได้หยิบยืมของเก่ามาใช้  แต่ตงัใจจะปิดบงั ซ่อนเร้นเอาไวจ้น
แทบดูไม่ออกวา่มีการหยิบยืมมาใช้   หรืออาจมีการนาํของเก่ามาดดัแปลงแกไ้ข  หรือตีความใหม่
อย่างตงัใจก็ได ้   ซึงตามแนวคิดสหบทนนั  กล่าวว่าการนาํตวับทตน้ทางมาสู่ตวับทปลายทางนนั  
ผูเ้ขียนอาจมีการรับของเดิมมาใชห้ลายรูปแบบ  เช่น  ใชก้ารอา้งถึง  ขยายความ   ตดัทอน   ดดัแปลง
ใหม่    ตีความใหม่  หรือนาํของเดิมมาเขียนลอ้ เป็นตน้  

ดงันนั เมือวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนทงั 12 เรือง ตามองคป์ระกอบของเรือง  จึงทาํให้
เห็นว่าวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ผูเ้ขียนไดน้าํตวับทวรรณคดีและนิทานไทยมาใช้ในวรรณกรรม
เยาวชนร่วมสมยั    โดยมีการเลือกรับตวับทเดิมมาใช ้  มีการดดัแปลงแกไ้ข  หรือตีความใหม่อยา่ง
ตงัใจ  แต่วรรณกรรมบางเรืองอาจมีการซ่อนเร้นเอาไว ้โดยทีผูเ้ขียนไม่ไดต้งัใจบอกตรงๆ แต่ผูอ่้าน
จะรู้ไดก้็ต่อเมือมีพืนความรู้เกียวกบัวรรณคดี หรือนิทานไทยเรืองนนัๆ จึงสามารถเชือมโยงไปถึงตวั
บทตน้ทางได ้   

 วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  จึงทาํใหเ้ห็นการหยบิยมืตวับทเดิมมาใช ้ ในลกัษณะทีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดสหบทขา้งตน้  เป็นการนําตวับทเดิมมานาํเสนอใหม่ในสภาวะร่วมสมยั  ให้เยาวชน
เขา้ใจง่ายขึน  มีความทนัสมยั  ทีสอดคลอ้งกบัวยัและยคุสมยัของผูอ่้านมากขึน 

 
 
 

 
 

 
  
              สาํหรับแนวคิดเรืองสหบท  ผูวิ้จยัไดส้รุปแนวคิดดงักล่าวไวแ้ลว้  ในบทที 2  หนา้ที 28 - 29   
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บทท ี5 

การสร้างความหมายใหม่ของวรรณกรรมเยาวชนไทย 
 
 

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  เป็นการนําเอาวรรณกรรมยุคเก่ามาเลือกรับ  ดัดแปลง หรือ
ตีความใหม่ในวรรณกรรมร่วมสมยั  จนเกิดเป็นกระแสการสร้างลกัษณะหนึงในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 

2554  ทีนักเขียนวรรณกรรมเยาวชน   มีการสร้างเรือง สร้างตวัละคร  หรือสร้างฉากโดยอาศยั
พนืฐานมาจากวรรณกรรมยคุเก่า    และจากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่นกัเขียนมีแนวความคิดทีจะผลิตซาํ
ของเดิม  หรือนาํของเดิมมาดดัแปลงสร้างใหม่ในงานของตน ทาํให้เกิดวรรณกรรมเยาวชนแนว
ใหม่ ทีน่าสนใจใน  3  ลกัษณะ ไดแ้ก่  การปฏิสังสรรคก์บัวรรณคดีไทย  การสร้างอุดมการณ์ชุด
ใหม่ใหแ้ก่เยาวชน  และการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีแบบไทย 
 
1. การปฏิสังสรรค์กบัวรรณคดีไทย 

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ผูเ้ขียนนาํวรรณกรรมยคุเก่ามาสร้างในสือสมยัใหม่ จึงทาํให้ 
ผูอ่้านเยาวชนทีไม่เคยสนใจวรรณกรรมยคุเก่ามาก่อน  ไดรู้้จกัวรรณคดี นิทานของไทยมากขึน  ซึง
นบัเป็นการปฏิสังสรรคก์บัวรรณคดีไทยใน  2  ลกัษณะ  คือ เพือสืบทอดวรรณคดีดงัเดิม    และเพือ
โตต้อบวรรณคดีดงัเดิม  

1.1 เพอืสืบทอดวรรณคดีดงัเดิม   
งานวรรณกรรมเยาวชนชุดนี   ผูเ้ขียนได้นําวรรณกรรมยุคเก่า  เช่น วรรณคดีไทย หรือ

นิทานพืนบ้านทีคนส่วนใหญ่รู้จกัมาใช้ในสือสมยัใหม่  แต่ไม่ใช่การสืบทอดของเดิมโดยตรง  
เพราะผูเ้ขียนจะนาํของเดิมมาเลือกรับ   ดดัแปลงให้ร่วมสมยั  เหมาะกบัเยาวชนรุ่นใหม่มากขึน   
เพือให้งานชินเก่ามาอยู่ในยุคปัจจุบนัไดอ้ย่างน่าสนใจ  และยงัเป็นการสืบสานวรรณคดีไทยไปสู่
เยาวชนไดง่้ายขึนดว้ย  เพราะตวับทวรรณกรรมเยาวชนนนั  เป็นสือทีใกลต้วัเยาวชน  ทีเยาวชนอ่าน
เขา้ใจง่าย  และสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่เยาวชนไดง่้ายกวา่วรรณกรรมประเภทอืนๆ    

ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนจึงได้นําวรรณกรรมยุคเก่า มานําเสนอใหม่ในรูปแบบของ
วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั  เพือจะได้สืบทอดวรรณกรรมยุคเก่าไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึน  
โดยผูเ้ขียนจะพยายามปรับเปลียนของเดิมให้เขา้ใจง่ายขึน  ปรับให้เหมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
หรือทาํให้ทนัสมยัมากขึน   เพือจูงใจผูอ่้านเยาวชนให้เกิดความสนใจและชืนชอบ  โดยใช้กลวิธี  2  
ลกัษณะ  ไดแ้ก่  การผสมผสานกบัวฒันธรรมร่วมสมยั  และการผสมผสานกบัวฒันธรรมต่างชาติ 



271 
 

1.1.1 การผสมผสานกบัวฒันธรรมร่วมสมัย 
  การนาํวรรณกรรมยุคเก่ามาสร้างใหม่ในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั  ผูเ้ขียนตอ้ง
คาํนึงถึงสภาพสังคมปัจจุบนั และลกัษณะเฉพาะของงานวรรณกรรมเยาวชน  เพือเป็นแนวทางใน
การสร้างงาน ให้เป็นทีชืนชอบ และเหมาะสมกบัวยัและยุคสมยัของผูอ่้าน   การนาํวรรณกรรมยุค
เก่ามาใช้   จึงไม่ได้เป็นการรับตามของเดิมทงัหมด  แต่ผูเ้ขียนจะตอ้งมีการเลือกรับ  ปรับใช้ให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชน  สอดคลอ้งกบัยุคสมยั  และสอดคลอ้งกบักลุ่มผูอ่้าน 
เช่น  
  เรืองมัจฉานุผจญภัย  ผูเ้ขียนนาํตวัละครมจัฉานุมาเป็นตวัละครเอกของเรือง มีการ
ปรับลดอายุ  และพฤติกรรมของตวัละครมัจฉานุให้ดูอ่อนวยักว่าในวรรณคดีเรืองรามเกียรติ   
เพือให้มีลกัษณะนิสัยเหมือนเด็ก  มีความคิด  มีพฤติกรรมใกลเ้คียงกบัวยัของผูอ่้านมากขึน  อีกทงั
บทบาทของมจัฉานุในเรืองนี   ผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวถึงบทบาททีเกียวขอ้งกบัการต่อสู้ระหว่างฝ่าย
พระรามกบัฝ่ายทศกณัฐ์ ตามบทบาททีปรากฏในวรรณคดีเรืองรามเกียรติแมแ้ต่น้อย   แต่มีการ
ตีความใหม่ ให้เห็นบทบาทของมจัฉานุทีเป็นตวัแทนของเด็กทีประพฤติตนไม่เหมาะสม ทียอม
ปรับปรุงตวัในภายหลงั เพือให้แม่ไดภู้มิใจ   ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนสร้างใหม่ เพือให้ตวัละครมจัฉานุ
เป็นตวัละครเด็กทีผูอ่้านจบัตอ้งได ้และสือสารไปถึงผูอ่้านไดง่้ายขึน    
  ในเรืองเด็กชายเทวดา  ทีมีการปรับเปลียนให้เทวดาเจา้ที  เป็นเด็กชายอายุรุ่นราว
คราวเดียวกบัผูอ่้าน  มีนิสัยแก่น  ซนแบบเด็กผูช้ายทวัไป  และยงัแต่งกายร่วมสมยักบัผูอ่้านอีกดว้ย 
คือ “ใส่กางเกงสามส่วนสีขาว  สวมเสือยดืสีแดงสด  กบัหมวกมีปีกสีนาํเงิน” (เด็กชายเทวดา, 2549: 

6)  ซึงทาํให้เยาวชนจินตนาการลกัษณะของเทวดาเจา้ทีไดง่้ายขึน  และยงัรู้สึกวา่เทวดาเจา้ทีอยูใ่กล้
ตวัเรา  เพราะว่ามีลกัษณะนิสัย การแต่งกายไม่ต่างกบัเด็กผูช้ายทวัไป ทีเยาวชนพบเห็นไดจ้ริงใน
ชีวติประจาํวนั 

ในเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนนาํตวัละครครุฑและเรืองราวของครุฑมาปรับใหม่ให ้

เขา้ใจง่าย และร่วมสมยักบัผูอ่้านมากขึน   เพือตอ้งการให้สังคมครุฑเป็นตวัแทนของสังคมมนุษย ์  
ครุฑในเรืองนีจึงไม่ได้อยู่ในป่าหิมพานต์  เหมือนเช่นในวรรณกรรมทวัไป   แต่รวมตวักนัอยู่ที
หมู่บา้นครุฑแทน   การใช้ชีวิตของครุฑในวรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  จึงเป็นการปรับใหม่ให้มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัสังคมมนุษยม์ากทีสุด    เพือเป็นการบอกเล่าเรืองราวว่าสังคมครุฑในเรืองนี 
แทจ้ริงแลว้ก็คือสังคมของมนุษยน์นัเอง  ดงัจะเห็นไดจ้ากทีผูเ้ขียนบรรยายฉากหมู่บา้นครุฑไวว้า่ 

  

หมู่บา้นครุฑแห่งนี     มีชือเรียกสนัๆ ง่ายๆ วา่หมู่บา้นครุฑเท่านนั      ไม่มีอะไรเติมหนา้ 
ต่อทา้ย ซึงก็เหมือนกบัชือสถานทีสาํคญัอืนๆในหมู่บา้น  ทีมีชือเรียกสนัๆ วา่โรงเรียนครุฑ   ศาลา 
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กลางครุฑ    ถนนครุฑ    หรืออะไรอีกหลายอยา่งทีพวกเขามกัจะเรียกกนั   อยา่งขนมถวัแดงครุฑ   
 ขา้วผดัครุฑ   ไข่ดาวครุฑ  เป็นตน้ 

   (ครุฑนอ้ย,  2548: 14) 

  

  แมแ้ต่การละเล่นของครุฑเด็กในเรืองนี  ผูเ้ขียนก็ยงัอา้งถึงการละเล่นแบบไทยๆ 
ของเด็กไทย  เพือจะไดเ้ชือมโยงความคิดมายงัสังคมมนุษยไ์ด ้ ดงันี 
 
  เมือครุฑนอ้ยเติบโตขึน มือเทา้ของมนัเริมปฏิเสธการอยูนิ่งเฉยเช่นเดียวกบัครุฑซนๆ ทงั 

 หลาย   มนัออกไปวงิเล่นกบัครุฑเด็กวยัเดียวกนัในหมู่บา้น     ขณะทีกาํลงัเล่นเกมครุฑซ่อนหาอยู ่
 นนั  ครุฑนอ้ยและเพือนแอบเขา้ไปหลบซ่อนตวัในพงหญา้   เกิดมีงูเขียวตวัหนึงร่วงหล่นใส่ครุฑ 

 เด็กทงัสอง  ดว้ยความตกใจรูจมูกทงัสองขา้งของมนัหุบเขา้หากนัทนัที 

  และตงัแต่นนัเป็นตน้มา เรืองราวพิสดารของจมูกของมนัก็ถูกบอกเล่าต่อ ๆกนั…  จาก 

 วนันนัครุฑนอ้ยก็กลายเป็นครุฑทีโดดเดียวทีสุดในหมู่บา้น  หลายครังทีมนัตอ้งเล่นซ่อนหา    รีรี 

 ขา้วสาร  และตีจบัอยูเ่พียงลาํพงั… 

      (ครุฑนอ้ย, 2548: 15-16) 

  
นอกจากนี ยงัมีการกล่าวถึงระบบการปกครอง  การใชชี้วติของชาวครุฑ  ทีมี 

หวัหนา้หมู่บา้น   มีกฎ   มีขอ้ปฏิบติัของสังคมทีเขม้งวดไม่ต่างกบัสังคมของมนุษย ์   เพือเป็นการ
เน้นยาํให้เห็นว่าครุฑในเรืองนี ก็ใช้ชีวิตไม่ต่างกบัสังคมมนุษย ์  เพราะผูเ้ขียนตอ้งการตีแผ่สังคม
มนุษยผ์า่นเรืองราวของสังคมครุฑ  และตอ้งการนาํไปสู่ประเด็นเรืองการคิดนอกกรอบสังคม หรือ
กฎเกณฑ์ของสังคม  ทีไม่วา่จะเป็นสังคมครุฑ หรือสังคมมนุษยก์็ไม่แตกต่างกนั  ดงัจะเห็นไดจ้าก
ความตอนหนึงทีมีการนาํกฎ ขอ้ปฏิบติัของสังคมครุฑมาเขียนเป็นขอ้ๆ ในเชิงลอ้เลียน  ดงันี 

 
  …ครุฑทงัสามก็ถูกแห่แหนไปรอบหมู่บา้นราวกบัวรีบุรุษ  ตงัแต่นนัเป็นตน้มา อาคาร 

ทุกหลงัของสถานทีราชการในหมู่บา้น    ก็ปรากฏอนุสาวรียข์องครุฑทงัสามยนืกางปีกอยูอ่ยา่ง 

สง่างาม   พร้อมกบัชือของหวัหนา้หมู่บา้นถูกจารึกไวบ้นริบบินทีพาดอยูใ่ตอุ้ง้เทา้ในฐานะผูใ้ห ้

การสนบัสนุน 

 แลว้ต่อมาไม่นานนกั ครุฑทงัสามตวัก็ไดรั้บเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัของหมู่บา้น 
ดงัต่อไปนี 

 ครุฑดีเด่น  ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้หมู่บา้นคนใหม่ 

 ครุฑตวัอยา่ง  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยหวัหนา้หมู่บา้น ฝ่ายรักษากฎคนใหม่ 

 ครุฑผูดี้  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยหวัหนา้หมู่บา้น ฝ่ายส่งเสริมชือเสียงและเกียรติยศคนใหม่ 

 ในวนัรับตาํแหน่ง พวกมนัถือโอกาสเพิมเติมกฎขอ้ที4 วา่ “หากฝ่าฝืนจะตอ้งถูกขบัไล่ 
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ออกจากหมู่บา้น” โดยอา้งวา่  เพือใหก้ฎทงั 8 ขอ้ไดรั้บการดูแลอยา่งแน่นหนายงิขึน 

 กฎและขอ้ปฏิบติัของครุฑทีสมบูรณ์แบบ 

1. ตอ้งขนสีแดง 

2. ตอ้งมีปีก 

3. ตอ้งบินได ้

4. ตอ้งไม่ตกปลาแบบมนุษย ์

ตอ้งไม่ขนัแบบไก่ 

ตอ้งไม่วา่ยนาํแบบปลา 
ตอ้งไม่ปีนตน้ไมแ้บบสตัวอื์นๆ 

หากฝ่าฝืนจะตอ้งถูกขบัไล่ออกจากหมู่บา้น 

5. ตอ้งไม่ยุง่เกียวกบันาค 

… 

(ครุฑนอ้ย, 2548: 130-131) 

   

  เรืองเจ้าชายไม่พูด  วรรณกรรมเรืองนี ก็มีวิธีคิดทีคล้ายคลึงกัน คือมีการนําตวั
ละครเดิมจากวรรณกรรมยุคเก่ามาใช้   แต่มีการดดัแปลงใหม่ ให้ตวัละครเหล่านี  มีลกัษณะร่วม
สมยั  เขา้ใจง่าย  และนาํเสนอเรืองราวทีใกลต้วัผูอ่้านมากขึน  โดยดดัแปลงให้พระราชา  พระราชินี 
และเจา้ชาย  แสดงบทบาทในฐานะพ่อ  แม่  และลูก  เพือให้สัมพนัธ์วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี ที
ตอ้งการสือถึงความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวเป็นสําคญั  แต่ได้หยิบยืมตวัละครเจา้หญิง 
เจา้ชายทีเยาวชนน่าจะชืนชอบ  มาสือสารใหม่  ดงัในความตอนหนึง ทีทาํให้เห็นว่าผูเ้ขียนนาํตวั
ละครเจา้หญิง เจา้ชายมาอธิบายใหม่  ในลกัษณะทีเป็นตวัแทนของพอ่ แม่ และลูก ทีเมือไดอ้ยูพ่ร้อม
หนา้กนั  ถึงจะตอ้งพบกบัอุปสรรคบา้ง   แต่พวกเขาก็มีความสุข  ดงัความทีวา่ 
 

 …ภายในเวลาสองวนัต่อมา  ครอบครัว อนัมใิช่พระราชา  พระราชินี  และเจ้าชาย 
 หากแต่เป็นพ่อ  แม่  ลูก  กไ็ด้เพลดิเพลนิอยู่ในป่า   โดยมิไดคิ้ดถึงสิงอืน    เจา้ชายเล่นนาํกบั 

 พระราชา   โดยมีพระราชินีนงัดูจากริมฝังอยา่งเป็นสุข      เจา้ชายสอนพระราชาใจดีใหเ้ป่า 
ใบไม ้และวา่ยนาํท่าปลากระเบนกบัท่าปลาหมึกยกัษ ์ อนัเป็นท่าทีเจา้ชายคิดขึนเอง แลว้ทงั 

สองก็แข่งกนัวา่ยนาํดว้ยท่าทีเจา้ชายเพิงสอนนนัแหละ… 

 จากนนัพระราชาก็เหลาคนัธนูและลูกศรดอกเลก็ๆ ใหเ้จา้ชายหดัยงิ    ไม่นานนกั 

เจา้ชายก็ยงิไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว…ส่วนพระราชินีก็คอยเก็บผลไมป่้ามาใหท้งัสองกินยามหิว 

และหาเถาวลัยม์าถกัเป็นเปลโยงระหวา่งตน้ไมส้องตน้  เพือใหพ้ระราชากบัเจา้ชายไดน้อน 

เล่นยามเหน็ดเหนือย… 

 เมือถึงเวลาอาหาร  เจา้ชายก็เล่าเรืองเพือนๆใหพ้ระราชา พระราชินีฟัง…และเมือ 



274 
 

ถึงตอนกลางคืน  แน่นอน  พระราชินีก็เล่านิทานใหเ้จา้ชายฟัง…และตลอดเวลาก็ไม่มีใคร 

เอ่ยถึงคาํวา่ “ราชกิจ” เลย 

 เธอคนไหนทเีคยไปเทยีวไกลๆ กบัพ่อแม่   กค็งรู้ว่า   แม้จะไม่สะดวกสบายอย่าง 
เวลาอยู่ทบ้ีาน  แต่เธอกค็งไม่ปฏิเสธใช่ไหมล่ะว่ามนัสนุกสนานไม่แพ้กนัเลย 
 นันแหละ  เจ้าชายกม็คีวามสุข และสนุกมากเช่นกนั 
     (เจา้ชายไม่พดู, 2548: 174-175) 

 
นอกจากการปรับเปลียนตวัละครให้ร่วมสมยั เพือสือสารกบัเยาวชนไดง่้ายขึนนนั   

ในประเด็นเรืองฉาก  ผูเ้ขียนก็มีการนาํฉากเดิมจากวรรณกรรมยุคเก่ามาปรับให้ร่วมสมยัดว้ยเช่นกนั  
เช่น  ฉากป่าหิมพานต ์  ในเรืองเด็กชายเทวดา  ทีผูเ้ขียนวาดภาพ ให้ป่าแห่งนี ไม่ไดมี้เฉพาะตน้ไม ้
หรือสิงมีชีวิตลกัษณะพิเศษอาศยัอยู่เท่านนั  แต่ยงัมีสัตว ์มีตน้ไมธ้รรมดาๆ  ทีเยาวชนสามารถพบ
เห็นไดจ้ริง  ทงัยงัมีการอธิบายดว้ยวา่ป่าหิมพานต ์ เชือมต่อกบัป่าทุกแห่งในประเทศไทย  มนุษยจึ์ง
สามารถเดินทางไปยงัป่าแห่งนีได ้โดยทางรถไฟ   ดงัทีผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่ 
 

  การเดนิทางไปยงั  ‘ทล้ีางเท้า’  ของเทวดานนั   ทุติธรเตรียมใจไวแ้ลว้วา่อาจจะพิสดาร  
ทวา่เมือเพือนพาเขามายงัสถานีรถไฟหัวลาํโพงอนัคลาคลาํไปดว้ยผูค้น ทาํใหเ้ขาอึงงนั เนืองจาก 

 เริมสบัสนวา่มนัอยูต่รงส่วนไหนของโลก 

  “…ทีลา้งเทา้นาย นงัรถไฟไปไดด้ว้ยเหรอ  เมศ…” 

  “อือ  อยูต่่างจงัหวดั” 

      (เด็กชายเทวดา, 2549: 49) 

 

  “เดียวนะ…ไหนนายตีตวัไปสุดทาง นีเล่นกระโดดกลางคนั ไหงมนัหลุดมาจุดหมาย 

 ไดล่้ะ?” 

  “แหงสิ  หิมพานต์เชือมต่อกบัทุกๆ  ป่าบนโลกมนุษย์   วนัดีคืนดีมนุษยถึ์งไดห้ลุดเขา้ 
 ไปเจอสตัวหิ์มพานตแ์ลว้ก็จบัเอามากนั  อยา่งชา้งนาํ” หรือมกักะลีผลนนัเป็นไร” 

  “หิมพานต?์” 

  “ใช่ หิมพานต ์ วหิารลา้งเทา้อยูใ่นหิมพานต”์ 

  “หิมพานตที์เป็นป่าทีมีสตัวแ์ปลกๆ ในวรรณคดีน่ะเหรอ?” 

  “ใช่ นนัแหละ” 

  “โอโ้ห!” 

  เหลอืเชือ!  เหลอืจะจินตนาการ!  โชคดอีะไรอย่างน ี เขาจะมโีอกาสได้เห็นอย่างอนื 
 อกีนอกจากอารักษ์! 
      (เด็กชายเทวดา, 2549: 66) 
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การอธิบายวธีิการเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานตใ์หร่้วมสมยักบัผูอ่้านนนั  จึงเป็นการนาํ 
ฉากป่าหิมพานต์  ซึงเป็นฉากแฟนตาซีของไทย มาสร้างใหม่ โดยมีการปรับเปลียนลักษณะ
บางอยา่งให้เขา้ใจง่ายและร่วมสมยักบัผูอ่้าน  เพือสือสารให้ผูอ่้านเห็นภาพไดง่้าย  คือเป็นภาพของ
ป่าทีใกลต้วัผูอ่้าน ทีสามารถคิดฝัน  หรือเดินทางไปถึงได ้  ฉากป่าหิมพานตใ์นเรืองนี   ผูเ้ขียนจึงได้
เสนอภาพของป่า  และสัตวป่์าทีสามารถพบเห็นไดท้วัไปมากกวา่จะนาํเสนอภาพของป่าในลกัษณะ
ทีแปลกตา หรือเกินจริง  เพือใหผู้อ่้านจินตนาการตามไดง่้าย  เพราะมีความร่วมสมยักบัผูอ่้าน  จึงทาํ
ใหเ้ชือไดว้า่ป่าแห่งนีมีอยูจ่ริง และมนุษยส์ามารถเดินทางเขา้ไปถึงได ้  ดงัทีผูเ้ขียนพรรณนาฉากป่า
หิมพานต ์ไวว้า่ 

 
  ทุติธรลุกขึนและสะบดัผา้ห่มพบัเก็บอยา่งกระตือรือร้น  แลว้มุ่งไปยงัทิศตะวนัออก 

พร้อมคุณกะละแมและปรเมศ  เดินจากตน้มะม่วงไปเพียงกา้วเดียว  พวกเขาพบดงสักทองสูง 

ใหญ่     เมือทะลุจุดนีจึงพบตน้ชมพู่เพชร    ซึงมีผลดกเสียจนถ่วงกิงระยา้ลงมาเหมือนผา้ม่าน  
คราวนีเมือกม้หวัผา่นกิงกา้นแผปิ่ดทอ้งฟ้ารวมถึงรากเหนือดินเยอะแยะของมนั    จึงพบตลิง 

ดินลาดสู่ลาํธารแคบ ซึงมีตน้สายอยูที่นาํตกเลก็ๆ ใกล้ๆ  กนัทางดา้นขวา   โดยนาํทีไหลลงมา 
จากชนัหินเตียๆ  เพียงสองชนันนั มีบ่อทรงกลม  ประดบัดว้ยไม้เลอืยสีเขียวสด   แซมดอกสี 

แดงรองรับ     ส่วนปลายลาํธารทอดตวัยาวคดเคียวหายลบัไปในผืนป่า   โดยตลอดสองฝังมี 

ฝงูผเีสือสีทองเกาะอยูบ่นกอ้นหินคลุมดว้ยตะไคร่นาํ    บา้งแบ่งกลุ่มกินนาํ    บา้งรุมกิน   นาํ 
หวานจากเกสรดอกไม้ป่า 
     (เด็กชายเทวดา, 2549: 72-23) 

และ 
 …เธออุม้เขาบินขึนทอ้งฟ้า  ทวา่หนนีไม่ไดพ้าเขาบินเล่นแบบผา่นๆ กลบัร่อนลงให ้

เขาสมัผสักบัสิงมหศัจรรยต์่างๆ ในหิมพานตอ์ยา่งใกลชิ้ด      เธอพาเขาร่อนลงไปนงัแกวง่ขา 
เล่นกบักระรอกหางฟูบนกงิสนขนาดสามคนโอบ   ก่อนจะพาวงิไล่ผเีสือสีชมพูทีทุ่งดอกไม้ 
สีเหลอืง  แลว้ตามผงึงานตวันอ้ยฝงูหนึงไปเก็บรังผึง โดยมีลูกกวางตวันอ้ยยนืหนา้แอบดูอยู ่
ตามเงาไม ้    แมแ้ต่เจา้สิงห์ทองตวัใหญ่   สง่าน่าเกรงขามยงักระโดดขึนไปยนือยูบ่นโขดหิน 

กลางลาํธารเพือดูอยา่งตืนตาตืนใจ 

    (เด็กชายเทวดา, 2549: 95) 

 

หรือในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนไดสื้บทอดฉากป่าหิมพานต ์ มาเป็นสถานที 

ผจญภยัของตวัละครเอกเช่นกนั   แต่มีการนาํมาปรับใหม่  มีการลอ้เลียน โดยอาศยัวิธีคิดแบบร่วม
สมยัเขา้มา  เช่น  มีการแนะนาํป่าหิมพานต ์โดยเขียนลอ้เลียนจากตาํราเรียน หรือหนงัสือ HOW  TO  

ทีเป็นทีนิยมในสังคมปัจจุบนั   ผูเ้ขียนวรรณกรรมเรืองนีจึงไดน้าํกระแสความนิยม  และรูปแบบการ
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เขียนงานร่วมสมยัมาลอ้เลียน  เพือตอ้งการสือให้เห็นวา่ป่าหิมพานตไ์ม่ใช่ป่าลีลบั แต่เดินทางไปได้
ง่าย สะดวก  เพราะมีการบอกตาํแหน่งสถานทีต่างๆ อย่างชดัเจน  เหมือนกบัหนงัสือตาํรา หรือ
หนงัสือ HOW  TO ทวัไป   ดงัในความทีวา่ 
   

  …เจา้ชายก็ตอ้งขลุกตวัอยูใ่นหอสมุดหลวง เพือหาสาํนกัเล่าเรียนใหไ้ด…้เจา้ชายมุ่ง 

หนา้ไปยงัหมวดการศึกษาอนัเป็นหมวดหนงัสือทีไม่เคยสนใจมาก่อน  สายตาไล่เรียงมองชือ 

หนงัสือทีปรากฏบนสนัหนงัสือ 

 “พูดภาษากนินรง่ายนิดเดยีว…ฉนัไม่เคยพบกินนรสกัตวั  แลว้จะรู้ภาษาของพวกเขา 
ไปทาํไมกนั  พจนานุกรมภาษาเทพ-มนุษย์  อืม  เพิงรู้แฮะวา่พวกเทวดาไม่ไดพ้ดูภาษาคนอยา่ง 

เราๆ…เล่มนีชือ  เป็นเจา้ชายในหนึงร้อยวนั โอโ้ห การเป็นเจา้ชายนีมนัง่ายอยา่งนีเลยหรือ… 

แลว้กวาดสายตาไปเรือยๆ ก่อนจะหยดุทีหนงัสือเล่มหนึง 

 “10 อนัดบัสํานักฤๅษียอดเยยีมแห่งป่าหิมพานต์  เล่มนีล่ะ” เจา้ชายพึมพาํกบัตวัเองก่อน 

จะหยบิหนงัสือปกแขง็เล่มบางๆ  ทีมีฝุ่ นจบัหนาเตอะออกมา  แลว้อ่านหนา้คาํนาํของหนงัสือ 

 “…หนงัสือเล่มนีเหมาะกบัผูอ่้านทีมีเชือสายกษตัริยแ์ห่งแควน้ต่างๆ  เจา้ชายผูข้วนขวาย 

ใฝ่ศึกษา สาํนกัฤๅษีทงัสิบแห่งทีเราเลือกสรรมานาํเสนอนีจะเป็นสถานบ่มเพาะใหท่้านเป็นเจา้ชาย 

ทีดีในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน… 

 ผูจ้ดัทาํหนงัสือเล่มนีไดส้าํรวจการเรียนการสอนของสาํนกัฤๅษีนอ้ยใหญ่ทีมีอยูก่วา่ 
3,000 แห่ง  ภายในอาณาบริเวณป่าหิมพานต ์ เราไดว้เิคราะห์หลกัสูตรการศึกษา  ชือเสียงของ 

ฤๅษี ความสาํเร็จของผูม้าเล่าเรียน  ค่าใชจ่้ายในการศึกษา  แลว้นาํมาจดัลาํดบัสถาบนัยอดเยยีม 

ดงัรายละเอียดในเล่ม   ทงันียงัมีบทสมัภาษณ์ศิษยเ์ก่าทีประสบความสาํเร็จประกอบดว้ย   เพือ 

ช่วยในการตดัสินใจของเจา้ชายทีประสงคจ์ะเขา้เรียนในสถาบนัดงักล่าว 

 อนึง หนงัสือเล่มนีไม่เหมาะกบัผูอ่้านทีมิใช่เชือสายกษตัริย ์ถึงแมจ้ะมีใจรักการศึกษา 
ซึงเราขอแนะนาํใหท่้านอ่านหนงัสือชือ  สาํนกัฤๅษีทวัไปในป่าหิมพานต…์” 

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 36-37) 

และ 

 …สาํนกัฤๅษีพิษวทิยา…อยูที่สระอโนดาต  ไม่ไกลจากยา่นเมืองใหม่ อนัเป็นทีตงัของ 

เขาจิตรกฏู…สาํนกัฤๅษีนกัรบ…สาํนกัฤๅษีแห่งนี เป็นสาํนกัฤๅษีทีเก่าแก่แห่งหนึง และเคยไดรั้บ 

ความนิยมอยา่งมากในยคุหา้ร้อยปีก่อน    มีทีตงัอยูที่สระกณุาละ     มีหลกัฐานทีพอจะเชือไดว้า่ 
สาํนกัแห่งนี ก่อตงัภายหลงัป่าหิมพานตเ์กิดขึนไม่นาน… สาํนกัฤๅษีแผไ่พศาล…ทีนีเป็นสาํนกั 

ฤๅษีทีเก่าแก่พอๆ   กบัสาํนกัฤๅษีนกัรบ     มีทีตงัอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของสระกณุาละ… 

สาํนกัฤๅษีพฒันา…ทีนีเป็นสาํนกัฤๅษีทีก่อตงัไดไ้ม่นาน        แต่เป็นทีนิยมของเจา้ชายผูรั้กการ 

ศึกษาจาํนวนไม่นอ้ย…สาํนกัแห่งนีอยูท่างภาคใตข้องสระฉทัทนัตะ…สาํนกัฤๅษีตาไฟ…ทีนี 

เป็นสาํนกัฤๅษีทีเก่าแก่และมีชือเสียงทีสุดในป่าหิมพานต ์ อยูใ่นป่าลึกในเขตสระรถการะ.. 

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 38-43) 
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ในขณะทีวรรณกรรมอีกเรืองหนึง  คือเรืองหิมพานต์นิรมิต  วรรณกรรมเรืองนี ใช ้

ฉากป่าหิมพานต์  เป็นสถานทีผจญภยัของตวัละครเอกเช่นกนั  แต่ผูเ้ขียนมีวิธีการทาํให้ร่วมสมยั
แตกต่างไปจากวรรณกรรมเรืองอืนๆ ทีกล่าวมา  คือ มีการใช้วิทยาการสมยัใหม่  ความรู้เรือง
วิทยาศาสตร์  มาอธิบายกาํเนิดของป่าหิมพานต ์  เพือให้เกิดความคิดร่วมสมยัวา่  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเครืองมืออนัทนัสมยันนั  สามารถสร้างสิงมหัศจรรย ์ สิงมีชีวิตลกัษณะพิเศษได้
จริง  ไม่ใช่สิงทีเกิดขึนจากจินตนาการตามแบบยุคโบราณอีกต่อไป   ผูเ้ขียนจึงไดใ้ส่ความคิด
สมยัใหม่เขา้ไป  เพือให้สิงทีเป็นไปไม่ไดส้ามารถเกิดขึนไดจ้ริงและมีเหตุผลรองรับทีดูน่าเชือถือ  
ดงัทีผูเ้ขียนสร้างให้ตวัละครโนเบเป็นนกัวิจยัจากโลกอนาคต  จึงใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เครืองมือลาํยคุมาสร้างสัตวหิ์มพานต ์ จนทาํใหส้ัตวใ์นนิยายตามความรับรู้เดิม  มีตวัตนขึนมา  และ
มีการอธิบายกาํเนิดใหม่ ทีสัมพนัธ์กบัความคิดของสังคมยุคใหม่  ทีเชือเรืองวิทยาศาสตร์มากกว่า
อาํนาจเหนือธรรมชาติ   ดงัจะเห็นไดจ้ากความตอนหนึงทีโนเบสร้างตวัอ่อนของกิเลนได้สําเร็จ  
ความวา่ 
 

 ภาพหนา้จอในขณะนี       แสดงใหเ้ห็นถึงสายเกลียวคู่ทีมีสารเคมีทงัสีตวัเรียง 

ประกอบกนัอยูเ่ป็นชนับนัได โดยโนเบซึงกาํลงัควบคุมหนา้จอนีอยูก่าํลงัใชส้องมือของ 

เขาแหวกกลางชนับนัไดคู่หนึง 

 สายพนัธ์ุดีเอน็เอแตกกระเจิงออกในพริบตา   มือขา้งหนึงของเขากาํลงักาํแท่ง 

กลมๆ ทีเขาลว้งออกมาจากกล่องแกว้ใบหนึง  มนัมีลกัษณะคลา้ยกบัแท่งกลมๆ ในภาพ 

อนัเป็นสญัลกัษณ์แทนสารเคมีทงัสีชนิดทีประกอบกนัขึนเป็นดีเอน็เอ  แต่หากมองใหดี้ 

แลว้   แท่งเหล่านีกลบัมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั ทงัขนาดและรายละเอียดปลีก 

ยอ่ยอืนๆ 

 โนเบเสียบแท่งกลมสีแท่งนีเขา้ไปเรียงต่อขนับนัไดในหนา้จอนนัใหม่ เขาทาํ 
เช่นนีอยูห่ลายต่อหลายครัง จนในทีสุดเมือสองมือของเขาถูกรวบเขา้มาประกบกนั สาย 

ดีเอน็เอทีเคยแตกกระเจิงก็สามารถเรียงตวักลบัเขา้มาไดใ้หม่  โดยอาศยัสิงทีโนเบทาํใน 

ตอนแรกเป็นแบบนาํ 
         … 

 “ ปีดๆ”   แสงสีแดงฉานฉายชดัขึนเตม็หนา้จอบอกถึงการแบ่งตวัของเซลลที์ 

สมบูรณ์แบบ 

 “เอาล่ะ…อีกไม่นานตวัอ่อนของกิเลนก็จะกาํเนิดขึนแลว้”  โนเบโห่ร้องดว้ย 

ความดีใจ  เลือนมือทงัสองขา้งของเขาไปมาเพือบงัคบัใหเ้ครืองจดัการแบ่งเซลลแ์ละผสม 

พนัธ์ุต่อไป 

 “มนัจะตอ้งใชเ้วลาอีกนานเท่าไร  ท่านพอ่”  ไนยาถามดว้ยนาํเสียงทียงัไม่หาย 

จากอาการตืนเตน้ 
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 “คงอีกราวๆ สามวนั  ขา้ตอ้งเฝ้าดูการทาํงานของเจา้พวกนีอยา่งใกลชิ้ด” 

     (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 183-184) 
 

นอกจากนีวรรณกรรมเยาวชนบางเรืองยงัไดส้อดแทรกการใชชี้วิต  วถีิชีวติแบบ 

ปัจจุบนัเขา้มาในเรืองดว้ย  เช่น   ในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ไดส้อดแทรกความคิดแบบทุนนิยมเขา้มา
ในเรือง  ทีคนเราตอ้งใช้เงินจบัจ่ายซือของ  ตอ้งทาํงานแลกเงิน   เพือจะได้ซือหาสิงทีตอ้งการได ้ 
เหมือนเช่นเหตุการณ์ตอนทีมจัฉานุเดินทางผจญภยัเขา้ไปในป่าหิมพานต์   พระไวยวิกก็ยงัให้เงิน
จาํนวนหนึงแก่มจัฉานุไวใ้ชย้ามเดินทาง   ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนไดส้อดแทรกวฒันธรรมร่วมสมยัเขา้มา  
เพือตอ้งการใหเ้ห็นวา่สังคมปัจจุบนันนั  เงินเป็นปัจจยัหนึงทีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตมาก   ดงัความ
ทีวา่ 
 

 …พระองคแ์หงนหนา้มองฟ้าโปร่งทีไม่ไดเ้ห็นมานานรับรู้ไดว้า่ถึงเวลาเดินทางจึง 

หยบิถุงทองเลก็ๆ ใหม้จัฉานุถุงหนึง 

  “ข้าให้เจ้าไว้จบัจ่ายใช้สอย  สมยันีอะไรๆ กต้็องใช้เงนิทอง  รีบเดินทางเถอะ สายไป 

แดดจะแรง” 

  บุตรชายหนุมานยกมือไหวอ้ยา่งงดงามตอนรับของจากผูใ้หญ่    แต่พอเปิดถุงดูเห็น 

ทองกอ้นเลก็ๆ เพียงไม่กีกอ้นนอนอยูข่า้งใน ก็วา่… 

  “เจ้าพ…ีไหนว่าสมยันีอะไรๆ   เป็นเงนิเป็นทอง   ไหงให้ทองหม่อมฉันมาไม่กบีาท 
 เล่า” 
  “เป็นเด็กเป็นเลก็ใชอ้ะไรมากกนั   ประหยดัๆไว ้  โตขึนจะไดร้วย” 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 37) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่ การดาํเนินเรืองในวรรณกรรมเรืองนี        ผูเ้ขียนได ้

ผสมผสานแนวคิดร่วมสมยัเขา้ไป  โดยเฉพาะเรืองของการใช้จ่าย  มีการสอนทางออ้มให้เด็กรู้จกั
ประหยดัอดออม  เพือทีอนาคตจะไดมี้กินมีใช้ไม่ขดัสน  หรืออีกเหตุการณ์ตอนหนึงทีสะทอ้นให้
เห็นเรืองการทาํงานแลกเงิน  ผา่นตวัละครนางตานี ทีอาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์ ทีแมจ้ะเป็นนางตานีก็
ยงัตอ้งทาํงานเก็บเงินเหมือนกบัคนทวัไป  เพือจะได้มีเงินไปซือตน้กลว้ยจดัสรรอยู่   ดงัทีผูเ้ขียน
บรรยายไวว้า่ 
  

  …ก่อนจะเดินต่อไปจนกระทงัถึงขาลงจากยอดเขาหิมวา      ค่อยเห็นเพิงพกัมุง 

หลงัคาดว้ยใบกลว้ยเขียวสดปลูกอยูใ่ตเ้งาตน้ไทรสูงใหญ่    มีนางภูตพรายหนา้ตาสะสวย 
 แต่งกายและห่มสไบสีเขียวใบไมย้นือยูห่นา้เพิงหนึงตน 
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  “พกัเหนือยหน่อยไหม  ท่านผูมี้ฤทธิเดชสูงส่ง” 

  นางไมช้กัชวนดว้ยเสียงเยยีบเยน็…มจัฉานุเขมน้มองดว้ยดวงตาเก็บโทสะ  แต่ 
 พอเหลือบเห็นขวดโหลใส่นาํผลไมสี้เขียว  สีเหลือง  สีนาํตาล  ตงัเรียงรายอยูบ่นแคร่ไม ้

 ไผใ่นเพิงพกั  ก็เกิดกระหายขึนมา 
  “เจา้ขายนาํดืมเหรอ” 

  “เจา้ค่ะ  นาํผลไมเ้ยน็ๆ  แกว้ละสองกระผีกทองคาํเท่านนั” 

  “ดีเหมือนกนั ขา้กาํลงัหิวนาํ  เอานาํมะตูมแกว้หนึง” 

  มจัฉานุจ่ายทองซือของเสร็จก็รับนาํมาดืมหลายอึกใหญ่… 

      (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 51) 

  

  “ตน้กลว้ยแม่ตานีลม้อยูก่ลางป่า  ไม่รู้ใครทาํ!” 

  “วา้ย !” 

  …มจัฉานุเริมรําคาญ  จึงบ่นวา่โวยวายไปได ้ แค่กลว้ยตน้เดียว” 

  “โธ่   ท่านขา  ต้นกล้วยนันบ้านอฉัินนะเจ้าคะ  ใครไม่รู้ใจร้ายใจดาํทาํกนัได้ลงคอ  
อฉัินผหีาเช้ากนิคาํ   กว่าจะเกบ็ทองซือต้นกล้วยใน  ‘ดงกล้วยจดัสรร’ อย่างหรูได้กห็ลายปี 
ดดีกั  โธ่นีจะทาํอย่างไรกนัดี…” 
     (มจัฉานุผจญภยั, 2547:  52) 

 

จะเห็นไดว้า่นางตานีในวรรณกรรมเรืองนี  มีชีวติทียากลาํบากไม่ต่างกบัคนทวัไป 

ทีตอ้งหาเชา้กินคาํ  ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนไดส้อดแทรกเขา้มาในเรือง  เพือให้เขา้กบัวิถีชีวิต วิธีคิด และ
สถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน 

 จากตวัอย่างทีกล่าวมาจะเห็นว่า วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ผูเ้ขียนมีการสืบทอด
วรรณกรรมยุคเก่ามาใช้  แต่จะนาํมาสร้างใหม่ให้ทนัสมยั  ทาํให้เขา้ใจง่ายขึน   หรือสอดแทรก
ความคิดแบบร่วมสมยัเขา้ไป เพือสือสารมุมมอง ความคิดบางประเด็น ผา่นวรรณกรรมเรืองนนัๆ 

 
1.1.2 การผสมผสานกบัวฒันธรรมต่างชาติ 
วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  เมือพิจารณาโดยละเอียดแลว้พบวา่   ผูเ้ขียนไม่ไดน้าํ 

วรรณกรรมไทยยุคเก่ามาเล่าใหม่เท่านนั  แต่มีการนาํวรรณกรรมไทยไปผสมผสมกบัวรรณกรรม
ต่างชาติ ทีไดรั้บความนิยม  หรือทีเยาวชนไทยน่าจะรู้จกั หรือจดจาํไดม้าใช ้  เพือให้ผูอ่้านเยาวชน
เกิดความสนใจ หรือเกิดความชืนชอบมากยงิขึน   ดงัเช่นในเรืองดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน    
ตวัละครนางเงือกวาริณี     ผูเ้ขียนสร้างให้นางเงือกวาริณีมีบทบาทเป็นผูน้าํทางให้ตวัเอกคลา้ยกบั
บทบาทของนางเงือกในเรืองพระอภัยมณ ี  แต่ในดา้นรูปลกัษณ์นอกจากจะอธิบายวา่มีร่างกายท่อน
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บนเป็นคน ท่อนล่างเป็นปลาแลว้   ผูเ้ขียนยงัไดเ้พิมเติมให้เงือกตนนี  เมืออยูบ่นบกสามารถเปลียน
หางเป็นขามนุษยไ์ดค้ลา้ยกบัแอเรียล  เจา้หญิงเงือกนอ้ย  ในการ์ตูนเรืองเดอะลิตเติลเมอร์เมด(The  

Little  Mermaid) ทีแม่มดทะเลผูมี้เวทมนตร์ให้ขามนุษยแ์ก่เจา้หญิงเงือกนอ้ย ดงัในความตอนหนึง
วา่ “…เจา้หญิงตอ้งเอายานีติดตวัไป  วา่ยนาํไปให้ถึงฝังก่อนพระอาทิตยขึ์นพรุ่งนีเชา้ นงัลงทีชายฝัง 
แลว้ดืมยาให้หมด  หางของเจา้หญิงจะหายไป  กลายเป็นสิงทีมนุษยเ์รียกวา่ ขา”  (Hans Chistain 

Andersen  แปลโดยผกาวดี  อุตตโมทย์, 2529: 41- 42)  หรือในเรืองมัจฉานุผจญภัย  ทีผูเ้ขียนเรียก
นางสุพรรณมจัฉาว่า ‘นางเงือก’ ไม่ไดเ้รียกวา่ ‘นางมจัฉา’ เหมือนเช่นในวรรณคดีเรืองรามเกียรต ิ 
เพือใหผู้อ่้านทีเป็นเยาวชนสามารถนึกภาพไดง่้ายขึน  เพราะเยาวชนน่าจะคุน้เคยกบันางเงือกตามสือ
ต่างชาติมากกว่า    นอกจากนีผูเ้ขียนยงัเพิมเติมให้นางสุพรรณมจัฉา  เป็นเงือกสาว ทีมีนาํตาเป็น
ไข่มุกอีกดว้ย  เห็นไดจ้ากความทีวา่ “…นาํเสียงนางตดัพอ้ แลว้นาํตาของนางเงือกร่วงหล่นลงมาอีก  
คราวนีราวสายฝนพรํา  ไข่มุกสีทองจาํนวนมากพร่างพรูผา่นสายนาํ” (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 137)    
ซึงการกล่าวถึงนางเงือกกบัไข่มุกนนั ผูเ้ขียนน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากสือต่างชาติมากกวา่ของไทย  
เช่น  ในการ์ตูนญีปุ่น  เรืองเจา้หญิงเงือกนอ้ย (Mermaid  Melody Pichi Pichi Pichi)  หรือการ์ตูน
บาร์บี  เรืองเจา้หญิงเงือกนอ้ยกบัไข่มุกวเิศษ  ทีนางเงือกจะมีไข่มุกเป็นของประจาํกาย   เป็นตน้    

หรือการเพิมเติมใหต้วัละครมจัฉานุ  มีอาวธุวเิศษ  ทีสามารถเปลียนเป็นดาบมีแสง 

เลเซอร์   ทาํลายล้างสิงต่างๆได้   ดังความทีว่า  “…ในมือของบุตรชายหนุมานฉับพลนัก็บงัเกิด
ประกายแปลบปลาบเป็นแสงสีเขียวอ่อนวบูวาบออกมา…ก่อนทีมนัจะเปลียนรูปร่างเป็นดาบสัน…

ฟาดลาํแสงสวา่งใส่ฝงูลิง”   (มจัฉานุผจญภยั, 2547: 95)  อาวุธของมจัฉานุในเรืองนี มีลกัษณะคลา้ย
กบัดาบแสง  หรือดาบเลเซอร์  ของเจได  ในภาพยนตร์เรืองสตาร์วอร์ส  (Star Wars)  ซึงเป็นอาวุธ
ประจาํตวัของเจได เป็นดาบพิเศษ ทีสามารถฟาดลาํแสงทาํร้ายคู่ต่อสู้ได ้(นาํชยั  ชีววิวรรธน์, 2548: 

79)  
การสร้างตวัละครดงัทีกล่าวมานี  จึงเป็นการผสมผสานระหวา่งตวัละครไทยกบัตวั 

ละครชาติอืน โดยใส่รายละเอียดในสิงทีเยาวชนคุน้เคย  หรือจดจาํได ้ เพือให้ตวัละครเดิมทีอาจไกล
จากความรับรู้ กลายเป็นตวัละครทีเยาวชนชืนชอบ ตรงกบัความสนใจของเด็ก  และเห็นภาพไดง่้าย
ขึน 

  นอกจากนีในประเด็นดา้นฉากก็เช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัพบวา่  ผูเ้ขียนมีการนาํฉากจาก
วรรณกรรมไทยยุคเก่ามาผสมผสานกับฉากของวรรณกรรมต่างชาติด้วย   ดังในเรืองดินแดน
มหัศจรรย์ในสวนหลังบ้าน  ผูเ้ขียนสร้างฉากหอคอย  ทีอยู่ของเจา้หญิงองค์หนึง  ให้มีตน้นารีผล  
ตน้ไมว้ิเศษในวรรณคดีไทย ขึนลอ้มรอบหอคอย ดงัความทีวา่ “ …แต่เดิมดินแดนแถบนี เคยอุดม
สมบูรณ์… ผูใ้ดได้ผ่านไปเยือนจะตอ้งหลงเสน่ห์ในความงดงาม  แล้วนาํไปเล่าขานต่อๆกันถึง
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ดินแดนทีมีหอคอยสูงตะหง่านทดัเทียมฟ้า  นารีผลเบ่งบานน่าเชยชม” (ดินแดนมหัศจรรยใ์นสวน
หลงับา้น, 2554: 115)     การนาํฉากหอคอย และนารีผล มาใชเ้ป็นฉากหนึงในวรรณกรรมเยาวชน
เรืองนี    จึงน่าจะเกิดจากอิทธิพลของวรรณกรรมต่างชาติ    ทีภาพของเจา้หญิงบนหอคอย เป็นภาพ
ทีนกัอ่านเยาวชนจดจาํได ้หรือเคยเห็นมาก่อน   หรือในเรืองเจ้าชายไม่พูด  ก็มีการกล่าวถึงเจา้หญิง
ทีถูกขงัอยู่บนหอคอยสูงกลางป่า   แล้วเจา้ชายตามมาช่วยกลบัเมืองไดส้ําเร็จ    เหตุการณ์ตอนนี
ผูเ้ขียนอาจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากเทพนิยายของเยอรมนัเรืองราพนัเซล  ทีกอเธลลกัพาตวัราพนัเซล
ไปขงัไวที้หอคอยสูงกลางป่า  และเจา้ชายฟรินก็มาช่วยราพนัเซลกลบัเมืองไดส้ําเร็จ  เป็นตน้  ภาพ
ของเจา้หญิงบนหอคอย  จึงน่าจะเป็นภาพทีเยาวชนจดจาํได ้  หรือเคยเห็นมาก่อน    ผูเ้ขียนจึงไดน้าํ
ภาพของเจา้หญิงบนหอคอยมาสร้างซาํในวรรณกรรมเยาวชนไทย โดยผสานเขา้กบัเรืองเล่าแบบ
ไทย  เพือใหเ้ยาวชนเกิดความชืนชอบไดง่้ายขึน 

  

1.2   เพอืโต้ตอบขนบของวรรณคดีดงัเดิม  
การโตต้อบขนบของวรรณคดีดงัเดิม   ในทีนีหมายถึงวรรณกรรมเยาวชนทีสร้างขึนโดย

อาศยัพืนฐานมาจากวรรณคดีดงัเดิม  แต่เป็นการเล่าใหม่ทีไม่ใช่การคลอ้ยตามของเดิม เพราะเป็น
การเล่าใหม่ในลกัษณะทีคา้นกบัขนบเดิม  ซึงอาจเป็นการเห็นคา้นกบัขนบความคิด  ค่านิยม  หรือ
ขนบการเขียนงาน  และการเห็นค้านนันมักจะนําไปสู่ประเด็นความคิดใหม่ทีต่างกับของเดิม   
ดงัเช่นเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ  วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี  มีการนาํอนุภาคเหตุการณ์ในนิทานไทยมา
ลอ้เลียน ทีนิทานไทยมกัมีโครงเรืองเกียวกบัเจา้ชาย  เจา้หญิง  การแสวงหาของวิเศษ  การเดินทาง
ผจญภยั การสร้างวีรกรรมดว้ยการปราบยกัษ์  ได้ครองคู่กบัเจา้หญิง  และจบเรืองดว้ยการเดินทาง
กลบัเมืองอยูก่บัอยา่งมีความสุขสืบไป    

ขนบนิทานไทยเหล่านี  ผูเ้ขียนได้นํามาพลิกแพลงใหม่  ให้เจ้าชายของเรือง เป็นเพียง
เจา้ชายธรรมดาทีไร้ความสามารถ  ไม่มีของวิเศษ  และไม่ไดป้ระกอบวีรกรรมใดๆ ทงัสิน   ทงัที
ตามขนบนิทานไทยทวัไป   ตวัละครเอกชายมกัเกิดมาพร้อมกบัอาวุธวิเศษ  เป็นผูเ้ก่งกลา้สามารถ  
และมกัประกอบวีรกรรมต่างๆ  เพือประกาศความยิงใหญ่ หรือเพือแสดงความสามารถให้เป็นที
ปรากฏ 

ดงันนัในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ผูเ้ขียนจึงไดส้ร้างให้เจา้ชายมีลกัษณะทีตรงขา้มกบัขนบเดิม  
และเสนอลักษณะใหม่  ทีเป็นการโตต้อบกับชุดความคิดเดิม ทีความเชือเดิมมกัเชือเรืองความ
ศกัดิสิทธิ   ความมีบุญญาธิการของตวัละครเอก  ทีทาํใหต้วัละครเอกมกัไม่ใช่คนธรรมดา  แต่จะเกิด
มาพร้อมกบักาํเนิดวเิศษ  หรือความสามารถพิเศษต่างๆ ทีเหนือคนทวัไป   วรรณกรรมเรืองนีผูเ้ขียน
จึงไดส้ร้างตวัละครเจา้ชาย   ให้เป็นเพียงเจา้ชายธรรมดาเท่านนั      เพือตอ้งการเสนอเรืองราวของ
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ตวัละครเอก ทีมีความมุมานะพยายามในแบบของคนธรรมดา ไม่ใช่คนทีมีอาํนาจวิเศษ   หรือเทพ
บนัดาลใหเ้กิดขึน   ซึงเป็นสิงทีผูเ้ขียนไดด้ดัแปลงใหม่เพือใหเ้หมาะกบัยุคสมยั  ทีคนปัจจุบนัจะเชือ
เรืองความเป็นเหตุเป็นผล มากกวา่ทีจะเชือเรืองความศกัดิสิทธิ หรืออาํนาจวิเศษ อนัเป็นชุดความคิด
ค่านิยมของเดิม ทีไม่สามารถสือสารกบัคนปัจจุบนัได ้ ผูเ้ขียนจึงสร้างตวัละครใหม่ ในลกัษณะ
โตต้อบกบัขนบเดิม   เพือใหต้วัละครมีความสมจริงมากขึน 
 

2.  การสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ให้แก่เยาวชน 

 การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนชุดนี พบวา่ผูเ้ขียนไดเ้สนออุดมการณ์ชุดใหม่ให้แก่เยาวชน
ไทยใน 3  ประเด็น คือตอ้งการใหเ้ยาวชนกลา้คิดต่าง  ตอ้งการใหเ้ยาวชนเป็นคนดี เห็นคุณค่าของ
ตวัเอง   และตอ้งการใหเ้ยาวชนรู้จกัสร้างสันติภาพ และลดการใชค้วามรุนแรง 
  2.1  ต้องการให้เยาวชนกล้าคิดต่าง   

วรรณกรรมเยาวชน  เป็นวรรณกรรมทีจดัทาํขึนให้เยาวชนอ่านโดยเฉพาะ   เพือให้เยาวชน
ไดรั้บความรู้  ความบนัเทิงจากการอ่าน และยงัเป็นสือกลางในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  หรือ
ค่านิยมทีพึงประสงค์ให้แก่เยาวชน ในแบบทีสังคมตอ้งการ วรรณกรรมเยาวชนส่วนใหญ่ จึงมกั
สอนให้เด็กเป็นคนดี  มีคุณธรรม และปฏิบติัตามคาํสังสอนของผูใ้หญ่  สอนให้เชือฟัง และอยู่ใน
กรอบของสังคมทีวางไว ้ เพือให้พวกเขาเติบโตเป็นเด็กดี มีวินัย   แต่วรรณกรรมเยาวชนทีนาํมา
ศึกษาครังนี   ผูว้ิจยัพบว่าวรรณกรรมชุดนีมีการพยายามสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ขึน   คือสอนให้
เยาวชนกลา้คิดต่าง  หรือคิดนอกกรอบ  ไม่ไดส้อนให้เยาวชนเชือ  หรือปฏิบติัตามผูอื้น  โดยไม่คิด
ตงัคาํถามใดๆ   ดงัทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ และเรืองครุฑน้อย  ทีผูเ้ขียน
ตอ้งการให้เยาวชน รู้จกัตงัคาํถามกบัการใชชี้วิต และรู้จกัคิดต่างกบัสังคม  โดยนาํเสนอความคิดนี 
ผา่นตวัละครเดิมทีมาจากวรรณกรรมยุคเก่า  เพือใชเ้ป็นตวัแทนของขนบความเชือแบบเดิม  คือตวั
ละครครุฑ  ในเรืองครุฑน้อย  ผูเ้ขียนสร้างใหต้วัละครเอก   เป็นครุฑทีผดิแปลกกบัครุฑทวัไป  และ
ยงัคิดต่างกบัสังคมของครุฑ ดว้ยการเลือกทีจะดาํนาํแทนทีจะบินอยา่งครุฑทวัไป   

 

ทุกครังทีไดด้าํนาํ  ครุฑนอ้ยก็ไดค้น้พบตวัเองมากขึนทีละนิดๆ มนัเริมรักสิงทีมนั 

 มองเห็นและมองไม่เห็น  รักการไม่มีขอ้จาํกดั  ไม่มีขอบเขต รักสิงทีอยูน่อกเหนือกฎเกณฑ ์

 ใดๆ ของครุฑ  มนัไม่รู้ตวัวา่สิงทีมนักาํลงัหลงรักคืออิสระนนัเอง  แมว้า่มนัจะหิวและเหน็ด 

 เหนือยจากการแหวกวา่ย  จะอ่อนลา้จากการกระพือปีกในนาํเมือขึนสู่ฝัง    แต่กระนนัสิงที 

 ติดตามมาดว้ยก็คือ ความรู้สึกทีไดเ้รียนรู้วา่ยงัมีสิงทีมนัสามารถทาํได ้   ชีวติของครุฑไม่ได ้

 เกิดมาเพือบิน  และพยายามใชชี้วติอยูบ่นทอ้งฟ้ากบัการบินวอ่นไปมาเท่านนั… 

      (ครุฑนอ้ย, 2548: 95) 
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หรือตวัละครเจา้ชาย ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ  ทีผูเ้ขียนสร้างให้เจา้ชายมีลกัษณะตรงขา้มกบั

แบบฉบบัของตวัเอกชายทวัไป   และเจา้ชายยงักลา้ตงัคาํถามกบัขนบนิยมของการเป็นเจา้ชายทีดี
ดว้ย  เช่น ทาํไมเจา้ชายตอ้งแสวงหาของวิเศษ  ทาํไมเจา้ชายตอ้งสร้างวีรกรรม  ทาํไมเจา้ชายตอ้ง
สร้างเมือง  เป็นตน้   เจา้ชายในวรรณกรรมเรืองนี  จึงเลือกทีจะคิดต่างกบัสังคมของเจา้ชาย   ไม่
ปฏิบติัตามความเชือทีถูกปลูกฝังมา  แต่เลือกทีจะมีอิสระในการใชชี้วิต  และเลือกทางเดินชีวิตดว้ย
ตนเอง   ดงัจะเห็นไดจ้ากบทสนทนาต่อไปนี 

 

 “เป็นอยา่งไรบา้งเจา้ชาย  ลูกเติบใหญ่และงามสง่าขึนมากนะ นีคงจะสาํเร็จวชิาและ 

มีของวเิศษติดตวัมาแลว้ใช่ไหม” พระราชายมิกวา้ง 

 เจา้ชายเขา้ไปคาํนบัพระราชาก่อนจะตอบวา่ “ลูกไดผ้า่ห่มวเิศษมาผืนหนึงพะ่ยะ่ค่ะ 

เสด็จพอ่”  เจา้ชายตอบตามจริง   “แต่เห็นวา่ใชป้ระโยชน์อะไรไม่ค่อยได ้ ก็เลยทิงไป” 

 พระราชาไดฟั้งก็ไม่พอใจ รอยยมิเมือสกัครู่เลือนหายไปทนัที 

 “ เจา้โง่ ขึนชือวา่ของวเิศษก็ยอ่มเป็นสิงพิเศษ ไม่มีของวเิศษใดในโลกหรอกทีไม่มี 

ประโยชน์   โดยเฉพาะของวเิศษจากป่าหิมพานตด์ว้ยแลว้”  พระราชาเอากาํปันทุบเกา้อีดว้ย 

ความไม่พอใจ “แลว้เรืองวรีกรรมล่ะ  ลูกคงประกอบวรีกรรมทียงิใหญ่ไดส้าํเร็จใช่ไหม” 

     … 

 “เปล่าเลยพะ่ยะ่ค่ะ ลูกไม่ไดท้าํอะไรเลย” 

 “ถา้อยา่งนนั  เจา้กลบัมาทาํไม!”   พระราชาตวาดเสียงดงั “ขา้เคยบอกแลว้ไม่ใช่ 

หรือวา่  หากไม่สามารถสร้างวรีกรรมได ้ ก็ไม่ตอ้งกลบัมา” 

 “บางสิงทีลูกกาํลงัทาํอยูนี่อาจเรียกวา่วรีกรรมได”้ 

 “เจา้กลบัมาโดยไม่ไดท้าํอะไรเลย  นีหรือวรีกรรม!” 

 “ลูกตอ้งการบอกเสด็จพอ่วา่ เราไม่จาํเป็นตอ้งสร้างวรีกรรมโดยการปราบยกัษ ์แสวง 

หาของวเิศษ  หรือสร้างเมืองเลย  ใครกนัทีเป็นคนกาํหนดวา่เราตอ้งทาํอยา่งนี” 

 “ถา้เจา้อยากเป็นเจา้ชายก็ตอ้งทาํแบบนี” 

 “แต่ลูกเห็นวา่นีเป็นเรืองเหลวไหลทงัเพ เพือทีจะไดเ้ป็นเจา้ชายทีดี  แต่เรากลบัสร้าง 

ความเดือดร้อนใหผู้ค้นมากมาย” 

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 223-224) 

 

วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี  จะเห็นว่าผูเ้ขียนมีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณกรรมยุค
เก่า  ไดแ้ก่  ครุฑ  และเจา้ชาย  มาสร้างใหม่ให้ตวัละครทงั 2 ตวั กลา้คิดต่าง หรือคิดนอกกรอบของ
สังคม  ซึงน่าจะเป็นเพราะผูเ้ขียนคาดหวงัให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นเช่นนนั  ไม่ตอ้งการให้เยาวชนอยู่
ในกรอบ  จนขาดความเป็นตวัของตวัเอง  แต่ตอ้งการเห็นเยาวชนรุ่นใหม่  กลา้คิด  กลา้ทาํ  กลา้ทีจะ
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ใชชี้วติต่างกบัผูอื้น  และตอ้งทุ่มเท   มุ่งมนักบัสิงทีตนเลือกดว้ย   เหมือนทีครุฑนอ้ยเลือกทีจะดาํนาํ
แทนการบินอย่างครุฑทวัไป   แต่ครุฑน้อยก็ไม่เคยหยุดทีจะเรียนรู้  เห็นได้จากความตอนหนึงที
ผูเ้ขียนบรรยายไวว้า่  
 

  ทุกครังทีไดด้าํนาํ  ครุฑนอ้ยก็ไดค้น้พบตวัเองมากขึนทีละนิดๆ   มนัเริมรักสิงทีมนัมอง 

 เห็น และมองไม่เห็น รักการไม่มีขอ้จาํกดั  ไม่มีขอบเขต  รักสิงทีอยูน่อกเหนือกฎเกณฑใ์ดๆ ของ 

 ครุฑ     มนัไม่รู้ตวัวา่สิงทีมนักาํลงัหลงรักคืออิสระนนัเอง     แมว้า่มนัจะหิวและเหน็ดเหนือยจาก 

การแหวกวา่ย จะอ่อนลา้จากการกระพือปีกในนาํเมือขึนสู่ฝัง   แต่กระนนัสิงทีติดตามมาดว้ยก็คือ 

ความรู้สึกทีไดเ้รียนรู้วา่ยงัมีสิงทีมนัสามารถทาํได ้ ชีวติของครุฑไม่ไดเ้กิดมาเพือบิน  และพยายาม 

ใชชี้วติอยูบ่นทอ้งฟ้ากบัการบินวอ่นไปมาเท่านนั ก่อนหนา้นีการบินไม่ไดข้องมนัเป็นเสมือนเครือง 

 ชีชะตาชีวติ  มนัไม่รู้วา่ครุฑทีบินไม่ไดจ้ะดาํเนินชีวติต่อไปอยา่งไร   แต่บดันีมนัมีเหตุผลทีจะดาํรง 

 อยูแ่ลว้ 

  ตลอดหลายเดือนครุฑนอ้ยเดินทางดาํนาํไปทวั       ไม่วา่จะเป็นทะเลสาบทีไม่มีทางจม 

 ครุฑนอ้ยก็ยงัถ่วงตวัเองดว้ยหิน  เพือดาํดิงไปชมความงาม   หรือมหาสมุทรทีวา่ลึกทีสุดในโลก   
มนัก็คิดคน้หาวธีิเก็บกกัเอาอากาศบรรจุใส่ถงั  แลว้ต่อท่อเขา้กบัจมูกทีหุบได ้ ก่อนจะลงดาํไปยงั 

ระดบัความลึกทียงัไม่เคยมีใครทาํสาํเร็จ 

  หรือเมือลงดาํในบึงบวั   มนัก็เด็ดสายบวัมาอมไว ้  แลว้ดาํนาํโดยใหป้ลายขา้งหนึงของ 

สายบวัโผล่พน้นาํ  วธีินีมนัใชส้าํหรับฝึกฝนการหายใจทางปาก 

  แมใ้นเวลาทีไม่ไดด้าํนาํ หรือในเสน้ทางทีไม่มีแหล่งนาํ  ครุฑนอ้ยก็กม้หนา้ในอ่างนาํ 
เลก็ๆ  เพือฝึกฝนการกลนัหายใจ 

  ยงิความเชียวชาญในการดาํนาํมากขึนเท่าใด    มนัก็ยงิเดินทางมากขึนเท่านนั แมน้าํที 

เชียวกรากทางตอนใตข้องผืนแผน่ดินใหญ่ทีเรียกวา่แม่นาํวปิโยค    ก็ถูกมนัพิชิตมาแลว้ ดว้ยการ 

นาํบทเรียนของการฝึกบินทีมนัเคยแอบลกัลอบเรียน    มาดดัแปลงใชใ้นการดาํทวนนาํ    ปีกที 

กระพืออยา่งถูกวธีิทาํใหก้ารดาํทวนนาํง่ายขึน 

 มนัใชค้วามรู้เรืองปลาของครุฑเฒ่าทีชอบตกปลามาใชใ้นการดาํแข่งกบัหมู่ปลาในมหา 
สมุทรอนัดามนั  ใชป้ระโยชน์จากขนสีดาํ  ซึงช่วยเก็บกกัความร้อนไวไ้ดดี้  เมือลงดาํในกระแส 

นาํ ทีเยน็เป็นนาํแขง็ในขวัโลกเหนือและขวัโลกใต…้’ 

     (ครุฑนอ้ย, 2548: 95-96) 

 

วรรณกรรมเรืองนี จึงตอ้งการสนับสนุนให้คนรู้จกัคิดต่าง  คิดสร้างสรรค์ และรู้จกัทีจะ
เรียนรู้พฒันาตวัเองมากขึนเรือยๆ  แมว้า่การกระทาํนนัจะยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูอื้นก็ตาม  
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วรรณกรรมเรืองเจ้าชายไม่วิเศษก็เช่นกนั  ความตอนหนึงสามารถเน้นยาํความคิดของ
ผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดีวา่  ผูเ้ขียนตอ้งการให้คนกลา้คิดต่าง  กลา้ตงัคาํถาม ไม่สอนให้เชือตามๆกนัมา  
จนขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรอง   ดงัความวา่ 

 
 บางครังสาํนกัฤๅษี ก็ไม่ต่างอะไรจากเรือนจาํทางความคิด ฉนัเดาวา่เธอคงมีตวัอยา่งเล่า 
ใหฟั้งวา่เขาสอนอะไรเธอบา้ง… 

 “เขาสอนวา่เมือจบจากสาํนกัไปแลว้ พวกเราตอ้งออกสร้างวรีกรรมใหม้ากๆ จึงจะเรียก 

ไดว้า่เป็นผูก้ลา้และไม่เสียชือสาํนกั   หากใครไม่สามารถสร้างวรีกรรมได ้ก็ถือวา่ไม่มีคุณสมบติั 

ในการเป็นเจา้ชายทีดี 

 “วรีกรรมทีวา่นนัมีอะไรบา้งล่ะ” 

 “แสวงหาของวเิศษ  สร้างเมือง  และปราบยกัษไ์ง อาจารยบ์อกวา่ ถา้เราไม่มีของวเิศษ  
ไม่สร้างเมืองใหย้งิใหญ่ก็จะสูเ้มืองอืนไม่ได ้   และก็ยงับอกดว้ยวา่ยกัษเ์ป็นพวกดุร้าย   หนงัสือ 

หลายเล่มทีฉนัอ่านก็บอกไว ้เสด็จพอ่และทุกคนทีเมืองของฉนัทุกคนก็เชืออยา่งนนั   รวมทงัฉนั 

เองก็เคยเชือ  แต่วา่ต่อมาฉนัไดรู้้จกัลุงยกัษที์แสนใจดี เขาไม่ดุร้ายอยา่งทีใครๆ  บอกเลย   มิหนาํ 
ซาํอาจารยเ์สียเองนนัแหละทีเป็นฝ่ายสาปใหเ้ขากลายเป็นหินเพือแยง่ชิงใบสรรพยา   ฉนัรู้สึกวา่ 
คาํพดูในหนงัสือกบัคาํพดูอาจารยเ์ชือไม่ได ้  แต่สิงทีฉนัรู้สึกอยูนี่ไม่ไดห้มายความวา่ฉนัต่อตา้น 

คาํสงัสอนของอาจารยห์รอกหรือ” 

 “เจา้ชายเธอตอ้งแยกแยะระหวา่ง  ‘ต่อตา้น’  กบัคาํวา่  ‘คิดอยา่งเป็นกลาง’   และคาํวา่ 
‘เชือฟัง’  กบัคาํวา่ ‘ไม่ใชค้วามคิด’ ใหไ้ดน้ะ  เธอตอ้งคิดวา่เรืองต่างๆ เหล่านนัสามารถมองดว้ย 

มุมอืนไดห้รือไม่   เธอยงัโชคดีทีทาํใหเ้ธอไดพ้บเหตุการณ์ทีทาํใหเ้ธอรู้ดว้ยตวัเอง วา่ขอ้ความใน 

หนงัสือ หรือคาํพดูอาจารยไ์ม่ไดเ้ป็นความจริงเสมอไป แต่มีคนอีกจาํนวนมากทีไม่โชคดีแบบเธอ 

หรือพดูอีกอยา่งก็คือ  เขาไม่เคยตงัขอ้สงสยักบัสิงใดๆเลย ทงัทีทุกสิงทุกอยา่งในโลกอาจตีความ 

ไดห้ลายดา้น” 

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 186 - 187) 

 

 ความขา้งตน้  เมือพิจารณาขอ้ความทีวา่ “บางครังสํานกัฤๅษี ก็ไม่ต่างอะไรจากเรือนจาํทาง
ความคิด”  เพราะสาํนกัฤๅษี  มกัสอนใหเ้จา้ชายเชือและปฏิบติัตนตามแบบฉบบัของการเป็นเจา้ชาย
ทีดี  ทีจะตอ้งแสวงหาของวเิศษ  ปราบยกัษ ์  ช่วยเจา้หญิง  และสร้างเมือง   ซึงเป็นกรอบความคิดที
ยดึถือปฏิบติัตามกนั   สํานกัฤๅษี ทีให้วิชาความรู้แก่บรรดาเจา้ชายในวรรณกรรมเรืองนี   จึงไม่ต่าง
กบัสถานบนัการศึกษาทวัไป  ทีมกัเป็นการสอนใหผู้เ้รียนเชือ และปฏิบติัตาม   จนผูเ้รียนขาดการคิด
วเิคราะห์   ตงัคาํถาม  หรือคิดสงสัยกบัสิงต่างๆ  รอบตวั   
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วรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี   จึงน่าจะมีจุดประสงคเ์พือสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่  ให้เด็ก
รุ่นใหม่กลา้คิด  กลา้ทาํ  และรู้จกัตงัคาํถามกบัสิงต่างๆ ตงัคาํถามกบัความคิด ความเชือเดิม  เพราะ
การคิดต่าง คิดสร้างสรรค ์ อาจนาํไปสู่สิงทีดีกวา่เดิมก็ได ้

2.2 ต้องการให้เยาวชนเป็นคนดี และเห็นคุณค่าในตัวเอง 
 วรรณกรรมเยาวชนเรืองเจ้าชายไม่วิเศษ   วรรณกรรมเรืองนีผูเ้ขียนตอ้งการให้ขอ้คิดแก่
เยาวชนว่าการเป็นคนดี ช่วยเหลือผูอื้นนัน เป็นสิงทีน่ายกย่องทีสุด  โดยนําเสนอผ่านตวัละคร
เจา้ชายทีปฏิเสธการแสวงหาของวิเศษ   เพราะเจา้ชายเห็นว่าของวิเศษใดๆ ก็ไม่ใช่สิงทีมีคุณค่าต่อ
ชีวิต หากผูค้รอบครองของวิเศษไร้คุณธรรม   เห็นแก่ตวั   ปรารถนาอาํนาจ   และความยิงใหญ่
ส่วนตวั  ‘ของวิเศษ’ก็กลบัเป็นเครืองมือใช้รุกรานกดขีผูด้้อยกว่า  แทนทีจะใช้ของวิเศษ  เพือทาํ
ประโยชน์ แก่บุคคลอืน   วรรณกรรมเรืองนีจึงตอ้งการใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าในตวัเอง วา่การเป็นคน
ธรรมดา  แต่เป็นคนดี ช่วยเหลือผูอื้นนนั เป็นสิงทีน่ายกยอ่งทีสุด    ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งดงันี 
 

  …เจา้ชายไม่ไดรู้้สึกอยากมีของวเิศษ  เพือสร้างวรีกรรม หรือเพือสร้างความยงิใหญ่ให ้

 ตนเอง เหมือนแต่ก่อน  ตอนนีเจา้ชายกลบัอยากมีของวเิศษ  เพือใชป้กป้องผูอ่้อนแอกวา่… 

      (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 198) 

 

  “…ฉนัเขา้ใจวา่ความเชือนีแขง็แกร่งจนยากทีจะเปลียนใหเ้ป็นอยา่งอืน  แต่ก็ไม่ได ้

แปลวา่ความเชือนีคือความจริง และทุกคนควรเชืออยา่งนีเหมือนกนั  ถา้เธอมีของวเิศษ ชีวติ 

เธอจะมีคุณค่ากวา่นีหรือ   ฉนัวา่สิงสาํคญัไม่ไดอ้ยูที่การมีหรือไม่มีของวเิศษ  แต่อยูที่เธอได ้

ทาํประโยชน์ใหผู้อื้นหรือไม่  และไดเ้บียดเบียนผูอื้นหรือไม่ต่างหาก   หากเธอแสวงหาของ 

วเิศษ เพือช่วยปกป้องชาวบา้นในเมืองของเธอ   และใชม้นัเพือช่วยเหลือคนอืน  ก็เป็นเรือง 

น่ายนิดี  แต่เท่าทีฉนัพบเห็น  เหล่าเจา้ชายจากเมืองต่างๆ   ลว้นแสวงหาของวเิศษก็เพือเป็น 

เครืองแสดงศกัดิศรีของตน   เอาไวใ้ชโ้ออ้วดกนั    และใชเ้ป็นเครืองมือในการควบคุมพวก 

 ชาวบา้นเสียมากกวา่  แต่จะโทษพวกเขาก็ไม่ถูกนกั  เพราะอยา่งทีฉนับอก ความเชือเหล่านี 

 ถูกสร้างขึนมายาวนาน  จนฝังหวัพวกเขา จนทาํใหก้ารแสวงหาของวเิศษกลายเป็นจุดหมาย 

 ของชีวติ” 

     (เจา้ชายไม่วเิศษ, 2547: 185-186) 

 

ส่วนนักอ่านทีเป็นผูใ้หญ่ขึนมา   ก็อาจตีความของวิเศษว่าคือ  เงินทอง ตาํแหน่ง  หรือ
อาํนาจ ทีคนส่วนใหญ่ในปัจจุบนันิยมแสวงหา เพือเสริมบารมีให้ตนเอง  แทนทีจะใชเ้ป็นเครืองมือ
ในการเกือกูลผูอื้นให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม  วรรณกรรมเยาวชนเรืองนี จึงสามารถสือ
ความหมายไดซ้บัซอ้นขึน  ผูอ่้านแต่ละช่วงวยั  จึงอาจตีความหมายและเขา้ใจในระดบัทีแตกต่างกนั 
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 2.3 ต้องการให้เยาวชนรู้จักสร้างสันติภาพ และลดการใช้ความรุนแรง 
ผูว้ิจยัพบว่ามีวรรณกรรมเยาวชนหลายเรือง  ทีผูเ้ขียนจะนาํขนบ หรือคติของวรรณคดียุค

เก่ามาดดัแปลงใหม่  เพือนาํไปสู่ประเด็นความคิดเรืองสันติภาพ  ตอ้งการให้เยาวชนเลือกใช้วิธี
ประนีประนอมแกปั้ญหาแทนการใชค้วามรุนแรง     เช่น ในเรืองครุฑน้อย   ผูเ้ขียนกาํหนดให้ครุฑ
ผกูมิตรกบันาค   หรือในเรืองครุฑนาค  ภาคมหาศึกหิมพานต์  ครุฑก็ให้อภยันาค และไม่คิดฆ่าลา้ง
เผา่พนัธ์ุกนั หรือคิดเป็นศตัรูกนัอีก  ทงัทีตามคติทางวรรณคดีครุฑกบันาคมกัเป็นศตัรูกนั  แต่ผูเ้ขียน
ไดด้ดัแปลงใหม่  เพือตอ้งการเสนอขอ้คิดทีดีให้แก่เยาวชน   ในเรืองทศกัณฐ์ออนไลน์   ผูเ้ขียนก็จบ
เรืองดว้ยการทีหนุมานไม่ทาํลายกล่องดวงใจของทศกณัฐ์  และให้โอกาสทศกณัฐ์กลบัตวัเป็นคนดี   
หรือในเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผิว  ผูเ้ขียนก็ให้ตวัละครเอกต่อสู้กบัฝ่ายตรงขา้มดว้ยเครืองดนตรี  มีการจดั
ทพันกัดนตรีต่อสู้กนั  ไม่ใช่กองทพัทหารเหมือนเช่นในวรรณกรรมทวัไป   เพือตอ้งการให้เยาวชน
รุ่นใหม่เห็นวา่การต่อสู้กนั   สามารถรู้แพรู้้ชนะ  โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชก้าํลงั   ใชค้วามรุนแรงต่อสู้กนั
เสมอไป  วรรณกรรมเรืองเจ้าหนูขลุ่ยผวิ  ผูเ้ขียนจึงให้ตวัละครแกปั้ญหาดว้ยการยกทพันกัดนตรีมา
ต่อสู้กนั  และลอ้เลียนการจดัทพัทีมกัปรากฏในวรรณคดีไทย แต่เป็นทพัของนกัดนตรี ทีใชเ้ครือง
ดนตรีเป็นอาวธุแทน  ดงัความทีวา่ 
 

  จากนนัทพันกัดนตรีทงัหา้พนัคนก็เริมจดัรูปแบบแปรขบวนในทนัที   ดูๆ ไปแลว้  
การจดัหมวดหมู่ของนกัดนตรีแห่งคีตบุรีช่างละมา้ยคลา้ยคลึงกบัการจดัทพั  เพือทาํศึกอยู ่
มิใช่นอ้ย 

  ทัพหน้า   ประกอบดว้ยกลุ่มนกัดนตรีราวหนึงพนัคนเศษ   ทุกคนมีพิณ คู่ใจสะพาย 

อยูอ่ยา่งเตรียมพร้อม  พิณของทุกคนมีขนาดเท่ากนั   แต่แตกต่างกนัตรงจาํนวนสาย   พิณบาง 

ตวัขึงสายทีทาํดว้ยเอน็ไวเ้พียงเสน้เดียว    บางตวัก็กลบัมีสายทีทาํดว้ยโลหะขึงไวน้บัร้อยเสน้  
แต่เมือรวมจาํนวนสายพิณในวงนีแลว้  นบัไดห้นึงหมืนเสน้พอดี  วงพิณนีจึงมีชือวา่  วงพิณ 
หมืนสาย   
 ถดัจากทพัหนา้ก็เป็น  ปีกซ้าย  มือกลองจาํนวนหนึงพนัคนเตรียมพร้อมอยูเ่ช่นกนั 

กลองทีพวกเขาใชมี้ตงัแต่กลองหนงักบขนาดเลก็เท่ากาํปัน ไปจนถึงกลองโลหะ เสน้ผา่ศูนย ์
  กลางขนาดสามวา  นกัดนตรีในวงนีสามารถรัวกลองหนงัใบเลก็ๆ ใหมี้เสียงเหมือนฝนตกได ้

 ขณะทีบางคนก็สามารถหวดกลองใบใหญ่ๆ ใหมี้เสียงดงัไม่ผิดกบัฟ้าผา่  มือกลองทงัหนึงพนั 

 คนนี   ไดรั้บการขนานนามวา่  วงกลองเขยา่ใจ 

  อีกดา้นเป็น  ปีกขวา   คนเล่นซอจาํนวนสองพนัคนก็เตรียมพร้อมอยู ่   ซอของนกั- 

ดนตรีเหล่านี  บางคนัก็มีขนาดยาวแค่ศอกหนึงเท่านนั  สามารถจบัถือบรรเลงไดอ้ยา่งสบาย 

แต่ซอบางคนักลบัใหญ่โตสูงท่วมหวั      ถึงกบัตอ้งใชน้กัดนตรีถึงสีคนช่วยกนับรรเลงเลยที 

เดียว วงซอนีมีชือวา่  วงซอพันคัน 
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 แลว้ก็มาถึง  ทัพหลงั  ในทีสุด  นกัเป่าแตรจาํนวนเกือบหนึงพนัคน กาํลงัลองเสียง 

เครืองดนตรีของตนอยู ่   แตรทองเหลืองขนาดต่างๆ   ทงัสนั  ทงัยาว   ส่องประกายสะทอ้น 

แสงแดดเป็นเงาวบั        วา่กนัวา่แตรของนกัดนตรีวงนีมีเสียงดงักอ้งกงัวานทีสุดในแผน่ดิน  
 เพียงแค่ถือแตรไวใ้นมือเฉยๆ แลว้รอใหล้มพดัผา่นปากแตร  ก็จะมีเสียงแสนไพเราะดงัออก 

 มาไดเ้อง  นีคือทีมาของชือ  วงแตรสนันเมือง  
      (เจา้หนูขลุ่ยผิว, 2547: 220 -221) 

 

3.    การสร้างงานวรรณกรรมแฟนตาซีแบบไทย 
3.1   เพอืสันคลอนมาตรฐานเดิม    

งานวรรณกรรมเยาวชนชุดนี   ทาํใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนมีความพยายามทีจะสร้างงานวรรณกรรม
เยาวชนแฟนตาซีแบบไทยขึนมา  โดยการนาํตวัละคร ฉาก  และโครงเรืองจากวรรณกรรมยุคเก่า  ที
เป็นรากเหงา้ภูมิปัญญาไทยมาใช ้  ทีมีทงัการสืบทอดของเดิม การสร้างใหม่ให้ร่วมสมยั และนาํมา 
ประสานเขา้กบัเรืองเล่าแบบปัจจุบนั  จนกลายเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีแนวใหม่ขึนมา   เช่น ใน
เรืองตะลุยแดนหิมพานต์   ผู้เขียนนําฉากป่าหิมพานต์  และสัตว์หิมพานต์ทีมักปรากฏใน
วรรณกรรมแฟนตาซียุคโบราณ  ทีกวีมกัจะกล่าวถึงป่าหิมพานต ์ เพือสือถึงดินแดนมหศัจรรย ์ ทีมี
ความพิเศษเหนือจริง  ทีมกัถูกใชเ้ป็นสถานทีผจญภยัของตวัละครเอก  ในวรรณกรรมแฟนตาซีไทย
อยูเ่สมอ    ผูเ้ขียนวรรณกรรมเรืองตะลุยแดนหิมพานต์ ก็ไดรั้บแนวคิดฉากป่าหิมพานต ์ ซึงเป็นฉาก
แฟนตาซีโบราณมาใชเ้ช่นกนั    แต่วรรณกรรมเรืองนีมีการอธิบายฉากใหม่ให้สมเหตุสมผล   จนทาํ
ให้เกิดเป็นวรรณกรรมแฟนตาซีไทยแนวใหม่ขึนมา  เช่น  มีการอธิบายความเป็นแฟนตาซีใหม่  ที
มนุษยธ์รรมดาสามารถเดินทางเขา้ไปในดินแดนมหศัจรรยไ์ด ้  ดว้ยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์     เช่น  
ใช้เครืองมือทีทนัสมยั ทาํให้สามารถเปิดทางเชือมมิติระหว่างโลกมนุษยก์บัโลกหิมพานต์ได ้ ดงั
ความดงัต่อไปนี  
 

  เบืองหนา้ทีประตูลิฟตแ์ห่งนีเปิดออกนนั แทจ้ริงแลว้คือบริเวณดาดฟ้า 
 ของอาคารแห่งนีนนัเอง  พืนทีกลางดาดฟ้าถูกปรับใหเ้ป็นทีโล่ง ทวา่โดยรอบทงั 

 สีตน้กลบัถูกติดตงัไวด้ว้ยอุปกรณ์แปลกตาหลายอยา่ง   ทงัพดัลมตวัใหญ่ทีคงสงั 

 ทาํขึนเป็นพิเศษ  เสาเหลก็หลายตน้ทีกองอยูมุ่มหนึงของดาดฟ้า    และบริเวณริม 

 ดา้นซา้ยของจอภาพทีฉันเหลียวไปมองในขณะนีคือ      เตน็ทผ์า้ใบขนาดใหญที่ 

 ภายในต่างคลาคลาํไปดว้ยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย 

     … 

  ชายสีหา้คนกาํลงัลากเสาเหลก็ทีกองอยูริ่มดา้นหนึงมาตงัขึนเป็นรูปวง 

 กลมบริเวณกึงกลางของพืนทีวา่ง… 
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  “ตน้ทีสีนนัน่ะ เขยบิเขา้มาใกลอี้กนิด  ไม่ใช่ๆ…บอกวา่ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่ง 

 ทีสิบสองไง  ขวาอีกนิด   นนัแหละ…เฮย้ มากเกินไปแลว้”   ชายหนุ่มคนหนึงทีถือ 

 คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ขนาดเลก็ในมือส่งเสียงตะโกนบอกลูกนอ้ง… 

  “เฮย้!  เสาตน้ทีหา้วางผิดโวย้  มนัอยูต่าํแหน่งทีสามไม่ใช่ทีหก  เดียวก็ได ้

 ขา้มไปกลางทะเลล่ะยุง่เลย”  เขาโวยวายอีกครัง 

     … 

  “อุณหภูมิสามสิบสอง”  ชายคนหนึงอ่านค่าวดัเทอร์โมมิเตอร์ในมือ 

  “แดดแรงและร้อนอบอา้วเกินไป”  อีกคนหนึงพดู 

  “ลดกระแสลมลง  เพิมความชืนใหม้ากขึน” ชายอีกคนหนึงสงั 

  พดัลมยกัษก์วา่สิบตวัทีถูกติดตงัอยูร่อบทิศถูกปรับใหพ้ดัชา้ลงพร้อมกบั 

 ละอองไอนาํทีเป่าออกมา 
  สกัพกับริเวณโดยรอบก็ถูกปกคลุมไวด้ว้ยละอองไอนาํสีขาวทีล่องลอยอยู ่

ทวัอากาศ 

  “อุณหภูมิยสิีบเกา้…ยสิีบแปด” 

  “กระแสไฟ   กระแสลมพร้อม” 

  “เปิดกระแสลมได…้เตม็พิกดั”   ชายคนเดิมตะโกนบอก 

  สายลมแรงจากพดัลมยกัษ์สองฟากถูกเปิดขึนด้วยความแรงสูงสุด  เสาเหลก็ 
 ห้าต้นทตีงัอยู่กงึกลางเริมโคลงเคลง  เนืองจากสายลมทปีะทะเข้ามาอย่างแรง    ความกดอากาศ 
 บริเวณโดยรอบเริมลดตาํลง  สายลมแรงทถูีกปะทะเข้าหากนัเริมก่อตวัหมุนวนทวนเข็มนาฬิกา 
 เป็นก้นหอย จนกลายเป็นพายุขนาดย่อมทก่ีอตวัขึนใจกลางวงล้อมของเสาเหลก็เหล่านนั 
  ในขณะทีพวกเรากาํลงัตกตะลึงกบัภาพทีเห็นอยูเ่บืองหนา้นนั ณใจกลางพายแุห่งนีได ้

 เกิดกระแสไฟฟ้าแลบไปมาระหวา่งเสาเหลก็ทงัหา้ตน้  จนในทีสุดมนัก็หมุนกลายเป็นอุโมงคสี์ 

 ดาํขนาดใหญค่รอบคลุมและกลืนกินพายจุาํลองทีถูกสร้างขึนหายวบัไปกบัตา 
  “หยดุ…” เสียงชายคนหนึงใหส้ญัญาณพร้อมกบัพดัลมยกัษที์หยดุการทาํงาน 

  “เอาล่ะ ผมจะพาพวกคุณทุกคนเดินทางขา้มไปดูอาณาจกัรสวรรคที์ก่อสร้างเสร็จอยา่ง 

 สมบูรณ์แบบ” เสียงชายซึงเป็นหวัหนา้ในการประชุมดงัมาจากเตน็ทผ์า้ใบ 

  แลว้ผูค้นกวา่ยสิีบชีวติก็เริมลอดผา่นอุโมงคด์าํหายวบัไปกบัตา 
      (ตะลุยแดนหิมพานต,์ 2546: 172-174)  
 

หรือในเรืองหิมพานต์นิรมิต  ทีกล่าวถึงการประดิษฐย์านเดินทางยอ้นเวลา  ทาํใหม้นุษย์
สามารถเดินทางไปทีป่าหิมพานตไ์ดส้าํเร็จ   ดงัความตอนหนึงวา่ 

 

  “แลว้เกิดอะไรขึนกบัคณะวจิยัคณะนนั   ทาํไมพวกเขาถึงไดเ้ดินทางยอ้นกลบัมาผดิ 

ยคุ ผิดเวลาเช่นนี” 
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 “ก็เพราะเทคโนโลยขีองการเดินทางยอ้นเวลาในยคุนนัเป็นสิงทีใหม่มากและยงัไม่มี 

การประกาศรับรองผลการวจิยัคน้ควา้อยา่งเป็นทางการเลยดว้ยซาํ      ยานเดินทางยอ้นเวลาที 

สร้างขึนก็เป็นเพียงยานตน้แบบทีไม่ไดมี้การศึกษาทดลองอยา่งถ่องแท ้และทีสาํคญัก็คือการ 

เดินทางยอ้นเวลากลบัมาดว้ยจาํนวนคน และขา้วของมากมายทีขนยา้ยมานนั ก่อใหเ้กิดความ 

เหลือมลาํทางดา้นมิติของเวลา จนเป็นเหตุใหก้ารเดินทางผิดพลาดขึนมาได”้ 

 “เดียวนะ นีคุณกาํลงัจะบอกวา่นอกจากคณะวจิยัทีพากนัเดินทางมาแลว้  บรรพบุรษ 

 ของคุณยงัไดข้นอะไรต่อมิอะไรยอ้นกลบัมาดว้ยอีกงนัหรือ” ฉนัอดสงสยัไม่ได ้

  “ใช่  ไม่เช่นนนัแลว้  หอ้งทดลองแห่งนีจะถูกสร้างขึนในโลกยคุโบราณไดอ้ยา่งไร 

 เล่า” 

          … 

  แต่แหม  ฉนัยงัไม่หายแคลงใจเรืองกาํเนิดของสตัวป่์าหิมพานตพ์วกนี เลย  ฉนัเลย 

ตดัสินใจถามเรืองราวเหล่านีกบัโนเบ  อยา่งนอ้ยในฐานะทีเป็นผูสื้บเชือสายต่อลงมา   โนเบ 

 ก็น่าจะรู้ถึงความตงัใจจริงของคณะวจิยัคณะนนับา้ง 

  “ขา้คิดวา่มนัเป็นเหตุผลทางความเชือของนายกเูรีย   อาซคั     เนืองจากตวัเขาเองมี 

 เชือสายมาจากคนอินเดีย   ความเชือในตาํนานของป่าหิมพานตค์งเป็นหนึงในแรงบนัดาลใจ 

 ทีทาํใหเ้ขาสร้างแผนทีพนัธุกรรมสตัวส์ายพนัธ์ุใหม่ขึน    ดว้ยการนาํเศษเสียวหนึงของหนา้ 
 ประวติัศาสตร์กลบัมาสร้างใหเ้ป็นจริง        ก่อกาํเนิดสิงมีชีวติใหม่ในจินตนาการ   ทงักิเลน  

สินธุปักษี  กะรินทปักษา  โดยหวงัวา่ผลงานวจิยัครังนีจะเป็นตวัตอบคาํถามของการพฒันา 
 เทคโนโลยใีหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งไม่มีขอบเขตจาํกดั   ผืนป่าหิมพานตแ์ห่งนีจึงถือกาํเนิดขึน 

 เมือพนัปีก่อน ภายในทวปีเอเชียแห่งนี…” 

      (หิมพานตนิ์รมิต, 2546: 162-164) 

 

 จากตวัอยา่งวรรณกรรมเยาวชนทงั 2 เรืองนี  เห็นไดว้า่ผูเ้ขียนมีการนาํวรรณกรรมแฟนตาซี
ของเดิมมาเป็นพืนความคิดในการสร้างเรืองใหม่  เช่น นาํฉากป่าหิมพานต ์  ซึงเป็นฉากป่าแฟนตาซี
ในวรรณกรรมโบราณ มาดดัแปลงใหม่   เพือให้เกิดวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีแนวใหม่  ทีอาศยั
ความคิดเก่าและความคิดสมยัใหม่มาผสมผสานกนั   และยงัใชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์  มาอธิบาย
ความเป็นแฟนตาซีใหม่  ซึงเป็นการสันคลอนวรรณกรรมแฟนตาซีของเดิม  ทีดินแดนสมมติ  หรือ
ดินแดนมหัศจรรยน์นั  เป็นเพียงฉากสมมติตามจินตนาการในนิยายเท่านนั  แต่วรรณกรรมเยาวชน
กลุ่มนี ทาํให้เห็นว่าฉากเหนือจริง และการเดินทางไปยงัดินแดนเหนือจริง  เป็นเรืองทีสามารถ
เกิดขึนจริงได ้ ดว้ยการอธิบายตามหลกัวทิยาศาสตร์   
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3.2   เพอืโต้กลบัอทิธิพลแฟนตาซีต่างชาติ  
เนืองจากกระแสวรรณกรรมเยาวชนแปลจากต่างประเทศไดรั้บความนิยมอย่างมากในหมู่

นกัอ่านวยัรุ่น  โดยเฉพาะเรืองแฮรี  พอตเตอร์ (Harry  Potter)  ซึงเป็นเรืองเกียวกบัโรงเรียนพ่อมด
และการผจญภยัของพ่อมด  เรืองเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์  (The Lord of  the Ring)  ซึงเป็นเรือง
เกียวกบัการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจกัร  ทาํให้เกิดกระแสการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนแนว
แฟนตาซีไปทวัโลก  โดยเฉพาะแนวแฟนตาซีทีไดรั้บอิทธิพลจากวรรณกรรมยอดนิยมทีเกียวกบั
โรงเรียนพ่อมด  แม่มด  เรืองเวทมนตร์คาถา   การผจญภยั   หรือแนวเรืองเกียวกบัสงครามระหวา่ง
อาณาจกัร    จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจให้นักเขียนหน้าใหม่ของไทยหลายคนสร้างงานในแนวนี  
เช่น  เรืองเดอะไวทโ์รด  (The White Road)  ของดร.ป๊อบ  และเรืองหวัขโมยแห่งบารามอส  ของ 
Rabbit แนวเรืองจะเกียวกบัโรงเรียนเวทมนตร์  การต่อสู้ของผูที้มีพลงัวิเศษ   คลา้ยกบัวรรณกรรม
แฟนตาซีเรืองแฮรี  พอตเตอร์ (Harry  Potter)   

ความนิยมวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีเป็นกระแสไปทวัโลก ไม่เวน้แมก้ระทงัประเทศ
ไทย   ทาํใหก้ระแสวรรณกรรมเยาวชนไทยเริมตืนตวัมากขึน  โดยเฉพาะวรรณกรรมแนวแฟนตาซี
ทีมีจาํนวนมากขึนอย่างต่อเนือง  จนกระทงัเกิดงานแฟนตาซีแนวใหม่ คือ แฟนตาซีผจญภยัแบบ
ไทย  ซึงเป็นการนาํเอาตวัละครไทย  เนือหาแบบไทยๆ  ทีเคยปรากฏในวรรณคดีหรือนิทานไทยมา
สร้างใหม่ใหท้นัสมยัขึน  เห็นไดจ้ากความคิดของคอยนุช  ทีนาํเสนอผา่นเรืองครุฑนอ้ยทีวา่ 

 

“ครุฑนอ้ย”   ถือกาํเนิดขึนจากความโกรธและความดีใจของขา้พเจา้  ภายหลงัจากทีได ้

อ่าน “แฮร์รี  พอตเตอร์” และ “ลอร์ดออฟเดอะริงส์”   เป็นความโกรธตวัเองทีหลงใหลภาคภูมิใจ 

วรรณกรรมต่างชาติ จนออกนอกหนา้ และเป็นความดีใจ ทีวรรณกรรมเหล่านี ทาํใหข้า้พเจา้ระลึก 

ถึงนางอุทยัเทว ี  พระรถเมรี   นางสิบสอง   แกว้หนา้มา้   และป่าหิมพานต ์   จนทาํใหเ้กิดความ 

ฮึกเหิม  หาญกลา้ทีจะสร้างครุฑนอ้ยใหมี้ตวัตนออกมากระโดดโลดเตน้    มอบความสนุกสนาน  
เหมือนเช่นทีคนสมยัก่อนเคยสร้างนิทานพืนบา้นเหล่านนัมาใหพ้วกเรา 

  ในความเป็นจริงแลว้ ขา้พเจา้ไม่บงัอาจใหค้รุฑนอ้ยตวันียงิใหญ่  องอาจผึงผาย และสูง 

 สง่าไปกวา่ตวัจริงอนัตาํตอ้ย  มอมแมม  และขีริวขีเหร่ของมนั แต่กระนนัขา้พเจา้ก็ยงัคงแอบหวงั 

 เลก็ๆ วา่    ร่างผอมกะรุ่งกะริงของมนัจะเป็นดงัเศษของซีกไมขี้ปะติว   ทีบา้ถือดีไปงดังา้งเอากบั 

กระแสแห่งโลกาภิวตัน์และความเป็นสากลนิยมทีกาํลงัครอบครองชนัหนงัสือของเราทุกวนันี 

     (ครุฑนอ้ย, 2548: คาํนาํ) 
 

ดงันนั การสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนแนวนี  จึงอาจช่วยต่อรองกบักระแสวรรณกรรม
แฟนตาซีต่างประเทศไดว้า่    วรรณกรรมของเราก็มีตวัละคร  ฉาก  โครงเรืองแฟนตาซีแบบไทยอยู่
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แล้ว   เพียงแต่ตอ้งนาํมาทาํใหม่ให้ทนัสมยั   สอดคลอ้งกบัยุค  และเรืองเล่าแบบปัจจุบนัมากขึน  
วรรณกรรมแฟนตาซีของเก่า  ก็จะสามารถนาํกลบัมาเล่าใหม่  เป็นแฟนตาซีไทยแนวใหม่ ทีเยาวชน
อาจชืนชอบ และอาจต่อรองกบักระแสแฟนตาซีต่างชาติได ้   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   ผูเ้ขียนนําวรรณกรรมยุคเก่ามาใช้ใน
วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั   โดยจะนาํมาดดัแปลงใหม่เพือให้สือสารกบัเยาวชนไดง่้ายขึน  ทาํให้
เยาวชนมีโอกาสไดรู้้จกัวรรณคดี   และนิทานไทยเพิมมากขึน   ผ่านการเล่าเรือง  ผ่านรูปแบบการ
เขียนทีร่วมสมยักบัผูอ่้าน   ซึงเป็นการปฏิสังสรรคก์บัวรรณคดีไทย  ทีทาํใหเ้ยาวชนไทยรุ่นใหม่  ได้
มีโอกาสรู้จกั   หรือซึมซบัวรรณคดีไทยทีแต่เดิมอาจมองวา่เป็นเรืองลา้สมยั   เป็นเรืองไกลตวั   หรือ
มีเนือหาทีเขา้ใจยาก  มาปรับใหม่ให้เหมาะกบัความรับรู้ของเด็ก  หรือทาํให้เขา้ใจง่ายขึน  โดยจะ
ปรับใหมี้ลกัษณะร่วมสมยั และสอดคลอ้งสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน    เช่น ปรับให้ยกัษ ์มีลกัษณะ
นิสัยและการแต่งกายเหมือนเด็กวยัรุ่นทวัไป   เป็นตน้    แต่ในกรณีทีมุมมองความคิด หรือค่านิยม
ชุดเก่า  ไม่สามารถสือสารค่านิยมดงักล่าวให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ไดอี้กต่อไป   ผูเ้ขียนก็จะนาํขนบ 
หรือค่านิยมชุดเก่ามาดดัแปลงใหม่ในลกัษณะทีโตต้อบ  หรือเห็นคา้นกบัของเดิม  เพือสร้างค่านิยม 
หรืออุดมการณ์ชุดใหม่ทีเหมาะแก่เยาวชนรุ่นใหม่   เช่น  สร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ให้เยาวชนกลา้ทีจะ
คิดต่าง  ผา่นตวัละครครุฑทีมีลกัษณะ มีพฤติกรรมต่างกบัทีเคยรับรู้มา   เป็นตน้    

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ยงัทาํให้เกิดงานวรรณกรรมแฟนตาซีไทยแนวใหม่ขึนด้วย  
เพราะผูเ้ขียนมีการหยบิยมืฉากป่าหิมพานต ์   ซึงเป็นฉากแฟนตาซีโบราณ  และตวัละครต่างๆ ทีคน
ส่วนใหญ่รู้จกั  จดจาํไดจ้ากวรรณกรรมยุคโบราณมาสร้างใหม่   มีการนาํเสนอเรืองราวการผจญภยั
ทีคล้ายกับแฟนตาซีไทยของเดิม  ทีตวัละครเอกมกัมีเหตุให้เขา้ไปผจญภัยในป่าหิมพานต์   แต่
ผูเ้ขียนจะนาํมาเล่าใหม่   ผสมผสานเขา้กบัวธีิคิดร่วมสมยั   อาทิ  มีการนาํความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์มา
ใชอ้ธิบายความเหนือจริง   จนทาํให้เกิดงานวรรณกรรมแฟนตาซีไทยแนวใหม่  ทีมีความทนัสมยั  
เป็นแฟนตาซีไทยแนววิทยาศาสตร์  ทีมีความแปลกใหม่   ทีเยาวชนไทยน่าจะชืนชอบ  และน่าจะ
ไดรั้บความสนใจไม่แพว้รรณกรรมแฟนตาซีของต่างชาติ 
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บทท ี6 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 
วิทยานิพนธ์เรือง “การสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย ช่วง พ.ศ. 

2545 - 2554”  วิทยานิพนธ์ฉบบันี  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั ทีปรากฏ
อิทธิพลของวรรณกรรมยุคเก่า  โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมวรรณกรรมเยาวชน ทีตีพิมพร์ะหว่าง ปี พ.ศ. 
2545 - 2554  ทีมีลกัษณะดงักล่าว   ไดท้งัสิน  12  เรือง   ไดแ้ก่    ครุฑน้อย    ตะลุยแดนหิมพานต์   
หิมพานต์นิรมิต   เจ้าชายไม่วเิศษ   เจ้าชายไม่พูด   เจ้าหนูขลุ่ยผิว   มัจฉานุผจญภัย  เด็กชายเทวดา   
กนิรี   ทศกณัฐ์ออนไลน์    ครุฑนาค ภาคมหาศึกหิมพานต์   และดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน 

 
สรุปผล   
 การวเิคราะห์องค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชน 

ลกัษณะของวรรณกรรมเยาวชนทงั 12 เรือง ทีนาํมาศึกษานี  เมือพิจารณาตามองคป์ระกอบ
ของวรรณกรรม  ทงั  4  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่   ดา้นโครงเรือง   ดา้นตวัละคร  ดา้นฉาก บรรยากาศ  
และดา้นแก่นเรือง  ไดผ้ลการศึกษาดงันี 

1. ด้านโครงเรือง   ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาใน 2 ประเด็น  คือ  ลกัษณะโครงเรือง และลกัษณะความ
ขดัแยง้   ผลการศึกษาพบดงันี 

        1.1  ลกัษณะโครงเรือง   พบวา่วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  มีโครงเรือง 4  ลกัษณะ ไดแ้ก่  
โครงเรืองเกียวกบัการทาํความดี    โครงเรืองเกียวกบัการอนุรักษ์ธรรมชาติ    โครงเรืองเกียวกบั
ครอบครัว  และโครงเรืองเกียวกับการคิดนอกกรอบ   จากโครงเรืองทัง 4 ลักษณะ พบว่า
วรรณกรรมเยาวชนทงั 12  เรือง  มีโครงเรืองเกียวกบัการทาํความดีมากทีสุด   ซึงแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ขียนวรรณกรรมเยาวชนจะเนน้เรืองการทาํความดี   การมีคุณธรรมผ่านตวัละครเอกอยูเ่สมอ   มี
การเน้นยาํให้เห็นพลังความสามารถของเด็ก   เพือให้เยาวชนกล้าทีจะทาํความดีช่วยเหลือผูอื้น  
รวมทงัยงัสอดแทรกประเด็นเรืองการคิดต่าง   การคิดนอกกรอบ    อนัเป็นชุดความคิดใหม่ทีผูเ้ขียน
ตอ้งการใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่กลา้คิด กลา้ทาํมากขึน 
      1.2   ลักษณะความขัดแย้ง    พบว่าผูเ้ขียนจะสร้างความขดัแยง้หลกั และความขดัแยง้
รองเสริมเขา้มา เพือให้เรืองดาํเนินไปอย่างเขม้ขน้    โดยพบความขดัแยง้หลกั ระหว่างมนุษยก์บั
มนุษยม์ากทีสุด  รองลงมาคือความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม ส่วนความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย์
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กบัธรรมชาติ   และความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในใจของตวัละครเอง มีจาํนวนเท่ากนั   ส่วนความ
ขดัแยง้รองทีเสริมเขา้มาในเรือง   แบ่งไดเ้ป็น  3  ลกัษณะ  ลกัษณะแรกคือ  ใชค้วามขดัแยง้ทีเกิดขึน
ภายในใจของตวัละครเองเป็นความขดัแยง้หลกั    โดยมีความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยเ์ป็น
ความขดัแยง้รองเสริมเขา้มา พบ 2 เรือง  ไดแ้ก่ เรืองมจัฉานุผจญภยั  และเด็กชายเทวดา    และ
ลกัษณะที 2 คือ  ใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคมเป็นความขดัแยง้หลกั โดยมีความขดัแยง้ที
เกิดขึนภายในใจของตวัละครเป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มา  พบ  2  เรือง ไดแ้ก่   เรืองครุฑนอ้ย  
และเจา้ชายไม่วิเศษ  และลกัษณะสุดทา้ย คือใชค้วามขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติเป็นความ
ขดัแยง้หลกั  โดยมีความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยเ์ป็นความขดัแยง้รองเสริมเขา้มา พบ 1 เรือง 
คือเรืองตะลุยแดนหิมพานต ์  
  จากแนวทางการสร้างความขดัแยง้ หรือการสร้างปมปัญหาในวรรณกรรมเยาวชน
ชุดนี ทาํใหเ้ห็นความขดัแยง้ของตวัละครในหลายลกัษณะ  ทงัความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย์
ทีมีสาเหตุจากความไม่เขา้ใจกนั  หรือความคิดทีไม่ตรงกนั   เช่น  ฝ่ายทีมีคุณธรรมกับฝ่ายทีไร้
คุณธรรม   หรือความขดัแยง้ภายในครอบครัว  เป็นตน้  นอกจากนียงัมีความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย์
กบัสังคม  ซึงเป็นความขดัแยง้ทีเกิดขึน เพราะตวัละครมีความแตกต่างกบัผูอื้น ทาํให้ไม่ไดรั้บการ
ยอมรับ และถูกกีดกนัจากคนในสังคม   ตวัละครทีเกิดความขดัแยง้กบัสังคม จึงมกัเกิดความขดัแยง้
ภายในใจตวัเองดว้ย  เพราะการถูกกีดกนัออกจากสังคม  จะทาํให้เขาเกิดความรู้สึกนอ้ยเหนือตาํใจ  
รู้สึกวา่ตนเองมีปมดอ้ย  และจะพยายามหาทางออกให้แก่ตนเองดว้ยวิธีต่างๆ กนั  เช่น การคิดนอก
กรอบของสังคม  ดงัเช่นเจา้ชายองคที์ 11 ทีต่อตา้นความเชือเรืองการมีของวิเศษวา่ ไม่ใช่สิงจาํเป็น
ต่อเจา้ชาย   หรือการแสวงหาสิงอืนมาทดแทนในสิงทีตนขาด   เช่นครุฑนอ้ย  ทีบินไม่ได ้ จึงเลือก
เรียนรู้โลกกวา้งดว้ยการวา่ยนาํแทนการบิน  เป็นตน้  ซึงจะทาํให้เห็นวา่เมือตวัละครเกิดมาผิดแปลก 
หรือมีปมดอ้ย  ตวัละครจะพยายามหาทางออกเพือให้ตนทีมียืนในสังคม   พยายามหาตวัตน  หรือ
หาความพิเศษของตน  เพือลบปมด้อยเดิม    แต่ในกรณีทีตวัละครเกิดความขดัแยง้ภายในใจที
เกียวขอ้งกบัเรืองการทาํความดี กบัการเพิกเฉยต่อการทาํความดี    ผูเ้ขียนก็จะคลีคลายความขดัแยง้
ใหต้วัละครเลือกทาํความดี   เพือจะไดเ้ป็นแบบอยา่งทีดีใหแ้ก่ผูอ่้าน   
  นอกจากนี   ยงัพบความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ    ในเรืองตะลุยแดน
หิมพานตด์ว้ย    ซึงความขดัแยง้ดงักล่าว  น่าจะเกิดขึนเพราะสภาพแวดลอ้มในสังคมปัจจุบนั  ถูก
ทาํลายลงมาก   ผูเ้ขียนจึงไดส้ะทอ้นออกมาเป็นเรืองราวในวรรณกรรมเยาวชนทีมีเนือหาเกียวขอ้ง
กบัการบุกรุกป่า  หรือเรืองราวทีมนุษยเ์ขา้ไปฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติ  เพือจะไดเ้ป็นสือกลางในการ
กระตุน้ใหเ้ยาวชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติมากยงิขึน 
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 2. ด้านตัวละคร   ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาตวัละครใน 2  ลกัษณะ  คือ ตวัละครเอก  และตวัละคร
ประกอบ  ดงันี 

       2.1  ตัวละครเอก แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คือตวัละครเอกทีเป็นมนุษย ์ และตวัละครเอก 
ทีเป็นอมนุษย ์  โดยตวัละครเอกทีเป็นมนุษย ์  มกัจะเป็นตวัละครเด็กอายุประมาณ  8 -13 ปี    เป็น
เด็กทีมีคุณธรรม  และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด   บทบาทของตวัละครเด็กกลุ่มนี จึงมกัจะยืนมือเขา
ไปช่วยเหลือผูอื้นทีกาํลงัเดือดร้อนอยูเ่สมอ  ส่วนตวัละครเอกทีเป็นอมนุษย ์จะเป็นตวัละครอมนุษย์
ทีเยาวชนคุน้เคย เช่น  ครุฑ  กินรี   เป็นตน้  และตวัละครเหล่านีจะแสดงบทบาทเหมือนกบัมนุษย์
ทวัไป     
                     2.2  ตัวละครประกอบ  แบ่งไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ   คือตวัละครประกอบฝ่ายสนบัสนุน   
และตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ ์  ตวัละครประกอบฝ่ายสนบัสนุนพบวา่มกัเป็นตวัละครผูใ้หญ่ที
มีความรู้  ความสามารถทีช่วยเหลือตวัละครเอกได ้   แต่ในกรณีทีเรืองใด  มีเนือหาเกียวกบัผจญภยั  
ตวัละครเอกก็จะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหน้า   หรือสัตวต่์างๆ ทีพบขณะเดินทาง  
ส่วนตวัละครประกอบฝ่ายปฏิปักษ์   พบว่าตวัละครฝ่ายปฏิปักษ์มกัเป็นตวัละครผูใ้หญ่ ทีเฉลียว
ฉลาด  มีอาํนาจ  แต่วา่ไร้คุณธรรม จึงนาํไปสู่ความบาดหมางกนั 
 
 3. ด้านฉากและบรรยากาศ   พบวา่ผูเ้ขียนมีการสร้างฉาก  2 ลกัษณะ  คือ  ฉากทีเหมือนจริง 
กบัฉากทีมีลกัษณะเหนือจริง    ซึงจะทาํให้เห็นวา่วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  แมจ้ะเป็นวรรณกรรม
แนวแฟนตาซีเป็นส่วนใหญ่   แต่ผูเ้ขียนก็ยงัใชฉ้ากทีมีลกัษณะเหมือนจริงอยู ่เพือให้เรืองดาํเนินไป
อย่างสมจริง  หรือเพือให้เหตุการณ์ในเรืองเกิดขึนไดใ้นชีวิตจริง   ส่วนฉากทีมีลกัษณะเหนือจริง  
ผูเ้ขียนนิยมสร้างฉากป่า ให้มีลกัษณะเหนือจริง  เพราะป่ามกัเป็นทีผจญภยัของตวัละครเอก  การ
สร้างฉากป่าใหมี้ลกัษณะเหนือจริง ทีไม่อาจพบเห็นไดใ้นชีวิตจริงนนั  จึงทาํให้เรืองดาํเนินไปอยา่ง
สนุก ตืนเตน้ยงิขึน 
 

4. ด้านแก่นเรือง   พบวา่ผูเ้ขียนนาํเสนอแก่นเรือง 4 ลกัษณะ คือ แก่นเรืองเกียวกบัคุณธรรม 
แก่นเรืองเกียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติ   แก่นเรืองเกียวกบัครอบครัว  และแก่นเรืองเกียวกบัการคิด
นอกกรอบ   แก่นเรืองทีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  จึงชีให้เห็นว่านอกจากผูเ้ขียนจะ
คาดหวงัให้เยาวชนเป็นคนดี   มีคุณธรรม  มีครอบครัวทีอบอุ่นแล้ว  เยาวชนในแบบทีผูเ้ขียน
ตอ้งการ  ยงัตอ้งเป็นเด็กรุ่นใหม่ทีรักธรรมชาติ  และรู้จกักลา้คิด  กลา้ทาํ 
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กลวธีิการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทย 
ผลการศึกษาเรืองกลวธีิการนาํวรรณคดีและนิทานมาใชใ้นวรรณกรรมเยาวชนไทย  พบวา่ 

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี    ผูเ้ขียนไดน้าํตวับทจากวรรณคดี และนิทานไทยมาใช ้ แต่เป็นการเลือก
รับเพียงบางส่วน ทีเห็นว่าน่าสนใจ  หรือทีคนจดจาํได้มาใช้เท่านัน  ซึงปรากฏทงัในส่วนของตวั
ละคร  ฉากและบรรยากาศ    และโครงเรือง  ดงันี 
 

1. ตัวละคร  ในวรรณกรรมเยาวชนไทยทงั 12 เรือง เมือพิจารณาดา้นกาํเนิด รูปลกัษณ์  
และบทบาทของตวัละคร  พบวา่  มีการนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดี และนิทานไทยมาใช ้2 ลกัษณะ  
คือ  การคงขนบเดิม และการดดัแปลงขนบเดิม 

1.1 การคงขนบเดิม  พบวา่  ตวัละครทีมีการคงขนบเดิม จะเป็นเพียงตวัละคร 
ประกอบของเรืองเท่านนั  และผูเ้ขียนจะกล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของตวัละครเดิม ในบางประเด็น
เท่านนั   มิไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของตวัละครตามตน้ฉบบัเดิมทงัหมด  พบ 4 ตวั ไดแ้ก่ วิทยาธร  
ในเรืองเจ้าชายไม่วเิศษ   ยกัษ ์  ในเรืองเจ้าชายไม่พูด     พระอินทร์   ในเรืองเด็กชายเทวดา    และ 
พระนารายณ์ในเรืองครุฑนาค   ภาคมหาศึกหิมพานต์    โดยผูเ้ขียนจะสืบทอดเฉพาะตวัละครเดิมที
คนส่วนใหญ่รู้จกั  จดจาํได ้  หรือเป็นตวัละครทีปรากฏบทบาทในวรรณคดีไทยหลายเรือง 

1.2 การดัดแปลงขนบเดิม  พบวา่ ผูเ้ขียนจะนาํตวัละครเดิมจากวรรณคดีและ 
นิทานไทยมาดดัแปลงใหม่ใน 3 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ การเปลียนขนบตวัละคร   การปรับขนบตวัละคร  
และการนาํลกัษณะเด่นของตวัละครเดิมมาใช ้  และจากการศึกษาพบวา่ผูเ้ขียนจะนาํตวัละครเดิมมา
เล่าในบริบทใหม่มากทีสุด 

2. ฉากและบรรยากาศ   พบวา่ผูเ้ขียนมีการนาํฉากและบรรยากาศจากวรรณคดีและนิทาน 
มาใช ้ใน 2 ลกัษณะ  คือ  การคงขนบของเดิม  และการดดัแปลงของเดิม 

2.1 การคงขนบของเดิม พบวา่ผูเ้ขียนจะสืบทอดฉากของเดิม ในลกัษณะทีคง 
ภาพและบรรยากาศตามของเดิม  แต่จะเลือกบรรยาย  หรือพรรณนาลกัษณะเฉพาะบางประเด็น มิได้
กล่าวถึงรายละเอียดของฉากตามตน้ฉบบัเดิมทงัหมด  พบ 3 ฉาก ไดแ้ก่  ฉากนาคพิภพ   ฉากป่างิว 
และฉากมหานทีสีทนัดร  โดยฉากนาคพิภพ  จะเป็นฉากทีปรากฏมากทีสุด 

2.2 การดัดแปลงขนบเดิม พบวา่ผูเ้ขียนมีการดดัแปลงฉากจากวรรณคดีและนิทาน 
ไทยมาใช ้ 4 ลกัษณะ คือ ทาํใหเ้ป็นเรืองใกลต้วั   ทาํใหเ้ป็นเรืองเปิดเผย  ทาํใหเ้ป็นเรืองวิทยาศาสตร์   
และทาํให้เป็นเรืองอศัจรรย ์   เช่น  นาํฉากป่าหิมพานต์มาผสมผสานกบัป่าแบบปัจจุบนั  เพือให้
เยาวชนเขา้ใจง่าย  เป็นฉากทีใกลต้วัผูอ่้านมากขึน   
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3. ด้านโครงเรือง วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ผูเ้ขียนจะนาํโครงเรืองเดิมมาใช ้ 2  ลกัษณะ  
คือการอา้งถึง  และการสวมรอย   โดยการอา้งถึง  จะอา้งถึงเหตุการณ์สําคญัจากวรรณคดีทีคนส่วน
ใหญ่จดจาํไดม้าใช ้   เพือจุดประสงค ์  3 ประการ     คือ  การอา้งถึงเพือเสริมบทบาทของตวัละคร   
การอา้งถึงเพือเสริมความขดัแยง้ในเรือง    และการอา้งถึงเพือนาํมาขยายความต่อ   โดยการอา้งถึง
เพือเสริมบทบาทของตวัละครนนั   เป็นการอา้งถึงทีถูกนาํมาใชม้ากทีสุด  ในขณะทีการสวมรอย   
ผูเ้ขียนจะใชว้ธีิการสวมรอย   เพือตีความใหม่ใน 2 ลกัษณะ  คือ  ตีความใหม่บนฐานจารีตเดิม และ
ตีความใหม่บนฐานสังคมสมัยใหม่    เช่น  นําความสัมพนัธ์ของพระราชา   พระราชินี  และ
พระโอรส  มาตีความใหม่  ให้เป็นความสัมพนัธ์ของพ่อ  แม่  ลูก  เพือนําเสนอประเด็นเรือง
ครอบครัวแทน 
  

การสร้างความหมายใหม่ของวรรณกรรมเยาวชนไทย 

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี  เป็นการนําเอาวรรณกรรมยุคเก่ามาเลือกรับ  ดัดแปลง หรือ
ตีความใหม่ในวรรณกรรมร่วมสมยั  จนเกิดเป็นกระแสการสร้างลกัษณะหนึงในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 
2554  ทีนักเขียนวรรณกรรมเยาวชน   มีการสร้างเรือง สร้างตัวละคร  หรือสร้างฉากโดยอาศยั
พนืฐานมาจากวรรณกรรมยคุเก่า    และจากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่นกัเขียนมีแนวความคิดทีจะผลิตซาํ
ของเดิม  หรือนําของเดิมมาเล่าใหม่ในงานของตน ทาํให้เกิดวรรณกรรมเยาวชนแนวใหม่ ที
น่าสนใจใน  3  ลกัษณะ ไดแ้ก่  การปฏิสังสรรคก์บัวรรณคดีไทย  การสร้างอุดมการณ์ชุดใหม่ให้แก่
เยาวชน  และการสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซีแบบไทย    

การนาํวรรณคดียุคเก่ามาใช้   ทาํให้เกิดการปฏิสังสรรค์กบัวรรณคดีไทย  ทีทาํให้เยาวชน
ไทยรุ่นใหม่  ไดมี้โอกาสรู้จกั   หรือซึมซบัวรรณคดีไทยทีแต่เดิมอาจมองวา่เป็นเรืองลา้สมยั   เป็น
เรืองไกลตวั   หรือมีเนือหาทีเขา้ใจยาก  มาปรับใหม่ให้เหมาะกบัความรับรู้ของเด็ก  หรือทาํให้
เขา้ใจง่ายขึน  โดยจะปรับให้มีลกัษณะร่วมสมยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากขึน   แต่
ในกรณีทีค่านิยมชุดเก่า  ไม่เหมาะสมกบัเยาวชนรุ่นใหม่   ผูเ้ขียนก็จะนาํขนบ หรือค่านิยมชุดเก่ามา
ดดัแปลงใหม่ในลกัษณะทีโตต้อบ   หรือเห็นคา้นกบัของเดิม    เพือสร้างค่านิยม   หรืออุดมการณ์
ชุดใหม่ทีเหมาะแก่เยาวชนรุ่นใหม่   นอกจากนีวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ยงัเป็นการสร้างงาน
วรรณกรรมแฟนตาซีไทยแนวใหม่ขึนดว้ย  เพราะผูเ้ขียนมีการนาํฉากป่าหิมพานต์    ซึงเป็นฉาก
แฟนตาซีโบราณ  และตวัละครจากวรรณกรรมยุคโบราณมาผสมผสานเขา้กบัวิธีคิดร่วมสมยั  เช่น 
นาํความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาอธิบายความเป็นแฟนตาซี   จนทาํให้เกิดงานวรรณกรรมแฟนตาซี
ไทยแนวใหม่  ทีมีตวัละคร ฉาก  โครงเรือง   มีเนือหา   สาระแบบไทย   แต่ผสมผสานความคิดร่วม
สมยัเขา้ไป  ทาํใหง้านวรรณกรรมชุดนี ไม่ใช่งานแฟนตาซีแบบเดิม  เพราะมีการปรับใหท้นัสมยัขึน 
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อภิปรายผล 

วรรณกรรมเยาวชนชุดนี   ทําให้เห็นว่าผู ้เ ขียนมีการนําวรรณกรรมยุคเก่ามาใช้ใน
วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยั  โดยอาจมีทงัการให้ค่าของเดิม   การค้านของเดิม  หรือการปรับ
ของเดิมใหท้นัสมยัขึน       ทาํใหเ้ห็นวา่วรรณกรรมยุคเก่ายงัสามารถนาํกลบัมาสือสารใหม่ไดใ้นยุค
สมยัปัจจุบนั   แต่ผูเ้ขียนจะใชว้ิธีการเลือกรับ  เช่น  ถา้เห็นวา่วรรณกรรมยุคเก่า  ยงัสามารถสือสาร
กบัเยาวชนรุ่นใหม่ได ้ ผูเ้ขียนก็จะสืบทอดตามขนบเดิม แต่จะนาํมาปรับใหม่ให้ทนัสมยัขึน เพือให้
สือสารกบัเยาวชนรุ่นใหม่ได ้   แต่ในกรณีทีผูเ้ขียนรู้สึกเห็นคา้นว่าแนวทางวรรณกรรมยุคเก่านนั  
พน้สมยัไปแลว้  ผูเ้ขียนก็จะนาํวรรณกรรมยุคเก่ามานาํเสนอใหม่ ในลกัษณะทีเห็นคา้นกบัของเดิม  
เพือเสนอขอ้คิด  หรืออุดมการณ์ใหม่ทีเหมาะกบัเยาวชนรุ่นใหม่  ขณะเดียวกนัผูเ้ขียนยงัมีการนาํ
แนวคิดในวรรณกรรมยุคเก่ามาผสมผสานกบัแนวคิดร่วมสมยั  เพือให้เห็นว่าแนวคิดเก่าสามารถ
ปรับใหอ้ยูร่่วมกบัแนวคิดร่วมสมยัได ้

การสร้างงานวรรณกรรมเยาวชนทีอาศยัพืนฐานจากวรรณคดีและนิทานไทยมาใช ้ จึงเป็น
สิงแสดงใหเ้ห็นวา่วรรณคดีไทยไม่ใช่ผลผลิตทีลา้สมยั  หรือจาํกดัผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม   แต่ความลุ่มลึก
ทางความหมายของวรรณคดีไทย  สามารถนาํมาสือความหมาย  ตีความใหม่ให้เขา้กบัสังคมไดไ้ม่
จาํกดัเวลา    วรรณกรรมเยาวชนแนวนี   จึงน่าจะเป็นสือประเภทหนึงทีช่วยสืบสานวรรณคดีมรดก
ของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปได ้  รวมทงัอาจกระตุน้ความสนใจของเยาวชนให้สนใจอ่านวรรณคดี 
และนิทานไทยมากขึนดว้ย 

นอกจากนี การเกิดวรรณกรรมเยาวชนแนวนีค่อนขา้งมาก  น่าจะเป็นเพราะวรรณกรรม
เยาวชนประเภทนี   ทาํให้เห็นถึงการพยายามสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่   และส่วนหนึง
วรรณกรรมแนวนี   มกัจะไดรั้บรางวลัจากการประกวดวรรณกรรมเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ  จึง
น่าจะเป็นแรงกระตุน้ส่วนหนึงทีทาํให้ในช่วง ปี พ.ศ. 2545 - 2554  มีการสร้างงานวรรณกรรม
เยาวชนแนวนีค่อนขา้งมาก   ส่วนอีกปัจจยัหนึง น่าจะเกิดจากวฒันธรรมภายนอก เช่น  กระแสของ
วรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีต่างชาติ   เช่นเรืองแฮรี  พอตเตอร์  ทีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วง
ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา   จึงอาจเป็นแรงเสริม ทีทาํใหน้กัเขียนวรรณกรรมเยาวชนพยายามสร้างงาน
วรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีแบบไทยขึนมาในกระแสของวรรณกรรมแฟนตาซีสากล   โดยมีการ
ปรับใหท้นัสมยัขึน  แต่ยงัมีรากฐานของเดิม  ทีแสดงถึงความเป็นไทยอยู ่  ซึงน่าจะเป็นสิงทีผูเ้ขียน
ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับตวัในยุคของโลกาภิวตัน์  ทีเราสามารถนาํวรรณกรรมยุคเก่ามา
ดดัแปลง  สือสารใหม่ในยุคสมยัใหม่ได้   แต่อาจตอ้งมีการปรับตวั  ผสมผสานกับกระแสนิยม 
กระแสสากล   เพือใหอ้ยูใ่นกระแสสังคมปัจจุบนัได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนชุดนี  ผูว้ิจ ัยพบว่า ผูเ้ขียนไม่ได้สืบทอดวรรณกรรม
โบราณของไทยมาใช้เท่านัน  แต่มีการสืบทอดวรรณกรรมต่างชาติ  ทีได้รับความนิยม หรือที
เยาวชนรู้จกั  จดจาํได ้  มาใช้ในงานวรรณกรรมเยาวชนชุดนีดว้ย   ประเด็นดงักล่าวนี  จึงสามารถ
ศึกษาเพิมเติมต่อไปไดว้า่  วรรณกรรมเยาวชนไทยมีการสืบทอดวรรณกรรมต่างชาติมาใช้อย่างไร  
และมีกลวธีิในการเลือกรับ  ดดัแปลงอยา่งไรบา้ง   เพือใหเ้หมาะกบัวรรณกรรมไทย  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 

รายการอ้างอิง 

 

กรมศิลปากร. (2545).  เสภาเรืองขุนช้างขุนแผน. กรุงเทพฯ:  บรรณาคาร. 
กระทรวงวฒันธรรม. (2552).  แผนแม่บทวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 - 2559. กรุงเทพฯ : สาํนกั 

นโยบายและยทุธศาสตร์  สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม. 
กฤษตยา  ณ หนองคาย. (2544). “การศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเด็กก่อนวยัรุ่นทีไดรั้บ 
 รางวลั ตงัแต่ ปี พ.ศ. 2522 - 2542”. วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา 
 ภาษาไทย   บณัฑิตวทิยาลยั   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กฤษณา  ผลชีวนิ. (2520) “การวเิคราะห์เนือหาหนงัสือสาํหรับเด็กอายตุงัแต่ 6 - 12 ปี ทีพิมพใ์น 
 ประเทศไทยตงัแต่พ.ศ. 2515-2519”.  วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา 
 บรรณารักษศ์าสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กอบกุล  องัคุทานนท.์ (2545). ศัพท์วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: รักอกัษร. 
กาญจนา  แกว้เทพ. (2541).  วฒันธรรม : สือสารเพอืสานสร้าง.  กรุงเทพฯ: ภาควชิาการ 

สือสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
__________. (2547). การวเิคราะห์สือ : แนวคิดและเทคนิค . กรุงเทพฯ: บริษทัเอดิสัน เพรส  

โพรดกัส์. 
_________. (2551).  เอกสารประกอบการสอน “สัมพนัธบท” (Intertextuality : เหลา้เก่าในขวด 

ใหม่ในสือสารศึกษา.  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กิตติภูมิ วิเศษศกัดิ และคณะ. (2549). การเปิดรับวฒันธรรมข้ามชาติกบัภาวะทางจริยธรรมของ 

เยาวชนไทย. ปทุมธานี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต. 
เกือพนัธ์ุ  นาคบุปผา. (2520).  “พระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต  บาลี  และวรรณคดีไทย”.  

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

คอยนุช (นามแฝง).  (2548).  ครุฑน้อย. พิมพค์รังที 4.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง.  
คีตกาล (นามแฝง).  (2547).  มัจฉานุผจญภัย.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง. 
_________.  (2549).  เด็กชายเทวดา.  กรุงเทพฯ: สถาพรบุค๊ส์.  
คุรุสภา. (2517).  มหาเวสสันดรชาดก  ฉบับ 13 กณัฑ์. พระนคร: คุรุสภา. 
จารุวรรณี  อาํพนัธ์ุ. (2543). “การวเิคราะห์วรรณกรรมเด็กวยัรุ่นประเภทบนัเทิงคดีทีไดรั้บรางวลัใน 

งานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2538 - 2542”. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   



301 
 

สาขาไทยศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
จินตนา  เกสรบวัขาว. (2528)  “การวเิคราะห์คุณธรรมในหนงัสือสาํหรับวยัรุ่น”.  ปริญญานิพนธ์ 

การศึกษามหาบณัฑิต   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 
จินตนา  ใบกาซูย.ี (2534). แนวการจัดทาํหนังสือสําหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น.  
_________.  (2542).  เทคนิคการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: กรมวชิาการ. 
จีรณทัย ์ วมุิตติสุข. (2550). การใช้วรรณคดีไทยและวรรณกรรมพนืบ้านในนวนิยายของแก้วเก้า.  

วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

ฉววีรรณ  คูหาภินนัทน์.  (2545).  วรรณกรรมสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: บริษทับูรพาสาส์น. 
ฉตัรชยั  สุขมุ. (2553).  “ลกัษณะสหบทในนวนิยายเรืองกรูกนัออกมา  ของปริทรรศ  หุตางกรู”.  

วทิยานิพนธ์อกัษรศาตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ  บณัฑิต 
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ชยักร  หาญไฟฟ้า.  (2550).  ทศกัณฐ์ออนไลน์.  กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์ทีน.   
เชษฐา พวงหตัถ์.  (2545). “ขอ้พิจารณาเกียวกบัโลกาภิวตัน์ และการหนัเหไปสู่แนวคิดสาํนกัยคุหลงั 

สมยัใหม”่วารสารอกัษรศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร ฉบับโลกาภิวตัน์ 24 (สิงหาคม) :77 
- 107. 

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. (2547).  “สภาวะหลงัสมยัใหม่” วารสารมหาวทิยาลัยศิลปากร 24  
 (ธนัวาคม): 9-49. 
ฐิรวุฒิ  เสนาคาํ. (2549).  เหลียวหน้าแลหลังวฒันธรรมป๊อป. กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 
 (องคก์ารมหาชน). 
เจด็จ  คชฤทธิ. (2554).  เด็กกับหนังสือ : คู่มือเพอืความเข้าใจเด็กและหนังสือสําหรับเด็ก. นนทบุรี : 
 บา้นหนงัสือ. 
ฉววีรรณ  คูหาภินนัทน์.  (2545).  วรรณกรรมสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: บริษทับูรพสาส์น. 
ดวงมน  จิตร์จาํนงค.์  (2550). “การศึกษาวรรณกรรมไทยในแง่สหบท” The Journal : Journal of  

the Faculty of Arts (ตุลาคม) : 49-62. 
ตรีศิลป์  บุญขจร.  (2549).  ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเปรียบเทยีบ (วรรณคดีเปรียบเทียบ : กระบวน 

ทศัน์ และวธีิการ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ถวลัย ์ พึงเงิน. (2537).  “วรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีแนวอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

สิงแวดลอ้ม”.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร.  



302 
 

ทิพวลัย ์ ขนัธมะ. (2545).  “การวเิคราะห์หนงัสือบนัเทิงคดีสาํหรับเด็กก่อนวยัรุ่นทีไดรั้บรางวลัใน 
การประกวดหนงัสือในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ตงัแต่ปี พ.ศ.2521- 2544” . 
วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์      
บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธรรมปรีชา (แกว้),  พระยา.  (2535).  ไตรภูมิโลกวนิิจฉยกา.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
ธวชั  ปุณโณทก.  (2527).  แนวทางศึกษาวรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ธาดาพร. (2551).  นามานุกรมนางในวรรณคดี.  กรุงเทพฯ: พิมพค์าํ. 
ธีรพงษ ์ มหาวโีร. (2550).  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท ี10 (พ.ศ. 2550-2554). 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญรัฐ การพิมพ.์ 
นพพร  ประชากุล. (2549). ยอกอกัษร ย้อนความคิดเล่ม1  ว่าด้วยวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: อ่านและ 

วภิาษา. 
_________. (2553).  “ยอกอกัษร  ย้อนความคิดเล่ม 2  ว่าด้วยวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: อ่านและ 

วภิาษา. 
นพพร  ประชากุล และชูศกัดิ  ภทัรกุลวณิชย.์ (2546).  บทสัมภาษณ์ : มองหลากมุมโพสตโ์มเดิร์น.   

เชิงอรรถวฒันธรรม : 165-192.   
นิโลบล โควาพิทกัษเ์ทศ. (2534). “การวเิคราะห์เพลงไทยสมยันิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตร์ 

ยคุหลงัสมยัใหม่ . วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาสือมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์  
บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นาํคา้ง ระวงิทอง. (2540). “ การวเิคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเด็กประเภทบนัเทิงคดีทีชนะการประกวด 
ในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2530 -2536”.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาภาษาไทย   บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.   

บนัลือ พฤกษะวนั. (2524). วรรณกรรมกบัเด็ก. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
บาร์ตส์   โรลองด์. (2547). พลงัการวจิารณ์ :วรรณศิลป์. กรุงเทพฯ:  ประพนัธ์สาส์น. 
บุษยมาศ  บุญกิตติ. (2549). “คาํประพนัธ์สาํหรับเด็กก่อนวยัรุ่นรางวลัคณะกรรมการการพฒันา 

หนงัสือแห่งชาติ : ลกัษณะทางจริยธรรม  กลวธีินาํเสนอ  และการประเมินค่า”. 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต   สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 

ประจกัษ ์ ประภาพิทยากร.  (2552).  เทวดานุกรม. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
ประพฒัน์  ตรีณรงค ์ และสงวน อนัคง. (2516).  สารานุกรมวรรณคดี. พระนคร: กา้วหนา้. 
ประทีป  เหมือนนิล.  (2523).  วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: เจริญวทิยก์ารพิมพ ์



303 
 

ปราณี  เชียงทอง. (2527). วรรณกรรมสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 
ปรีดา  อคัรจนัทโชติ.  (2547).  เจ้าชายไม่วเิศษ.  พิมพค์รังที3. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติงแอนด์- 

พบัลิชชิง. 
_________.  (2548).  เจ้าชายไม่พูด.  พิมพค์รังที 4.  กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน. 
พรชีวนิทน์  มลิพนัธ์ุ. (2549).  กนิรี: สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
พรรณทิตา  ปานเอียม. (2554). “ การวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ พ.ศ. 2522  

ประเภทนวนิยาย” . วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทยเพือการ 
พฒันาอาชีพ   ภาควชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

พระคลงั (หน),  เจา้พระยา.  (2515). วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลงั (หน).  พระนคร: กรมศิลปากร 
พิษณุ  ศุภนิมิตร. (2550).  ปริศนาแห่งหิมพานต์.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ.  (2515).  บทละครเรืองอุณรุท. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
________. (2549).  บทละครเรืองรามเกยีรต ิ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
________.  (2549).  บทละครเรืองรามเกียรต ิ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
พุทธเลิศหลา้นภาลยั,  พระบาทสมเด็จพระ. (2513).  บทละครนอกรวม  6  เรือง.  พระนคร: กรม 

ศิลปากร. 
_________. (2543).  บทละครเรืองอเิหนา. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร. 
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั,  พระบาทสมเด็จพระ. (2547).  เทพเจ้าและสิงน่ารู้. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา.  
__________. (2537).  ลลิตินารายณ์สิบปาง.  กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
มนตรี  มีเนียม. (2531). “บทบาทของพราหมณ์ในวรรณคดีไทย”. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
 สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
มหาราชครู, พระ. (2529).   สมุทรโฆษคําฉันท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา. 
ยมโดย  เพง็พงศา. (2521). “ครุฑและนาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี” . วทิยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ระรินทิพย.์ (2554). ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลงับ้าน. กรุงเทพฯ: ตะวนัส่อง. 
รัญจวน  อินทรคาํแหง. (2517). วรรณกรรมสําหรับเด็กและวยัรุ่น. กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 
รัถพร  ซงัธาดา. (2531).  หนังสือสําหรับเด็ก.  มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   

มหาสารคาม. 
ราชบณัฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542. กรุงเทพฯ:  

นามมีบุค๊ส์พบัลิเคชนัส์. 
 



304 
 

________. (2552).  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:  
ราชบณัฑิตยสถาน. 

รืนฤทยั  สัจจพนัธ์ุ. (2549).  “การสืบทอดวรรณคดีมรดกสู่วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมยัของไทย”. 
สุนทรียรสแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ณ เพชรสาํนกัพิมพ.์ 

_________.  (2554). นามานุกรมรามเกยีรติ. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 
ลลิดา  ศุภธนสินเขษม. (2551). “วเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนทีไดรั้บรางวลัแวน่แกว้ ปีพ.ศ.  

2544-2547”.วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาไทยศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

ลิไทย, พระยา. (2506).  ไตรภูมิพระร่วง. พระนคร:  คุรุสภา. 
เลขา  ไพชาํนาญ. (2533). “การศึกษาวเิคราะห์ค่านิยมพืนฐานทีปรากฏในหนงัสือบนัเทิงคดีสาํหรับ 

เด็กอาย ุ11-14 ปี  ทีชนะการประกวดจากงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ระหวา่ง พ.ศ. 2522 – 
2531”. ปริญญานิพนธ์การศึกษาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 

วชิราภรณ์  สุวรรณวรางกรู. (2554). “ การวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้  ประเภท  
สารคดี พ.ศ. 2546 - 2552”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย
เพือการพฒันาอาชีพ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วนิดา บาํรุงไทย. (2544). ศาสตร์และศิลป์แห่งนวนิยาย. กรุงเทพฯ: สุวริิยาสาส์น. 
วรัชญ ์ วานิชวฒันากุล. (2548). “การสือสารความหมายในการ์ตูนไทยพนัธ์ุใหม่”. วทิยานิพนธ์ 

วารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสือสารมวลชน    บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์. 

วชัรินทร์  บรรณเกียรติ. (2529).  “การศึกษามโนทศัน์ทางจริยธรรมในหนงัสืออ่านสาํหรับเด็กที 
ชนะการประกวดในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ พุทธศกัราช 2515 - 2527”.  
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  ภาควชิาประถมศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั. 

วจิิตรา  สุภากร.(2523). “ การวเิคราะห์เนือหาหนงัสืออ่านสาํหรับเด็กในดา้นคุณธรรม เฉพาะที 
ตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2520-2522” . ปริญญานิพนธ์การศึกษา 
มหาบณัฑิต  สาขาบรรณรักษศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร. 

วริิยะ สิริสิงห์. (2537). การสร้างสรรคว์รรณกรรมสาํหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น. 
วไิลพร  เจนสาริกรณ์. (2534).  “นวนิยายแปลสาํหรับวยัรุ่นทีพิมพใ์นประเทศไทย พ.ศ.2526 –  



305 
 

2531”. วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาบรรณารักษศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ศศิวมิล  สันติราษฎร์ภกัดี. (2539). “การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดวฒันธรรมไทยผา่นสือ 
นวนิยาย  และสือโทรทศัน์   เรืองสีแผน่ดิน”. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาการ 
สือสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศิริลกัษณ์  บตัรประโคน. (2552).  “การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใน 
 วรรณกรรมเยาวชนไทย” วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยั 

 บูรพา 17, 28 (สิงหาคม): 25-47. 
ศิวพรรณ์  โหระกุล. (2534). “การวเิคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเด็กของวิริยะ สิริสิงห  ในช่วงปีพ.ศ.  

2515 - 2532”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต   สาขาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร. 

เศรษฐมนัตร์  กาญจนกุล. (2545). สรรพสัตว์ในหิมพานต์. กรุงเทพฯ: บริษทัเดอะบุคแฟคทอรี. 
สมบติั  พลายนอ้ย. (2549). วรรณคดีอภิธาน. กรุงเทพฯ: พิมพค์าํ. 
_________. (2555).  อมุษย์นิยาย. กรุงเทพฯ: ยปิซี. 
_________.(2555).  เทวนิยาย. กรุงเทพฯ: ยปิซี. 
สมบูรณ์  ศิงฆะมานนัท.์ (2522).  “เกณฑใ์นการเลือกหนงัสือสาํหรับเด็ก” วารสารบรรณาศาสตร์ 
 2, 2 (เมษายน): 69 - 73. 
สมพร  ร่วมสุข. (2521). “วเิคราะห์บทบาทตวัละครอมนุษยใ์นบทละครในและบทละครนอก”. 
 วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยั 
 ศรีนครินทรวโิรฒ. 
สัจจาภิรมย,์ พระยา. (2548).  เทวกาํเนิด. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
สายทิพย ์ นุกลูกิจ. (2537). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
 บางเขน. 
สารประเสริฐ (ตรี  นาคะประทีป), พระ. (2515). สมญาภิธานรามเกยีรติ. กรุงเทพ ฯ:  มูลนิธิเสถียร 
 โกเศศ - นาคะประทีป. 
สิริกาญจน์.  (2546).  ตะลุยแดนหิมพานต์. กรุงเทพฯ: แฟนตาเซีย. 
________.  (2546). หิมพานต์นิรมิต. กรุงเทพฯ: แฟนตาเซีย. 
สิริวรรณ  วงษท์ตั. (2535). “ บทบาทของตวัละครปรปักษใ์นวรรณคดีไทย”. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
 อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สุดปรารถนา  กาญจนสิมาพนัธ์ุ. (2536). “ การวเิคราะห์วฒันธรรมไทยในหนงัสือบนัเทิงคดีสาํหรับ 



306 
 

เด็ก อาย ุ12-14 ปี  ทีชนะการประกวดจากงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ระหวา่ง พ.ศ.  
2525 – 2533”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรีนครินรวโิรฒ  ประสานมิตร. 

สุนทรภู่.  (2515). นิทานคํากลอนสุนทรภู่  เล่ม 1. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 
________.  (2515). นิทานคํากลอนสุนทรภู่  เล่ม 2. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 
________.  ( 2517).  พระอภัยมณ.ี กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
สุนทรี  มีพร้อม. (2522). “การศึกษาหนงัสือสาํหรับเด็กฉบบัชนะการประกวด”. ปริญญานิพนธ์ 

การศึกษาบณัฑิต  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 
สุริยนั สุดศรีวงศ.์ (2547). เจ้าหนูขลุ่ยผวิ.  กรุงเทพฯ: นามมีบุค๊ส์. 
เสาวณิต จุลวงศ.์ (2550). “ความซบัซอ้นของการเล่าเรือง: ลกัษณะหลงัสมยัใหม่ในบนัเทิงคดีร่วม 

สมยัของไทย”. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ บณัฑิต
วทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. (2545).   
สรุปสาระสําคัญแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับทเีก้า พ.ศ. 2545 - 2549.  
กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา. 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. (2545). นโยบายเยาวชน 

แห่งชาติ และแผนพฒันาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2545-2554.  กรุงเทพฯ: สาํนกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. 
หทยั  ตนัหยง. (2525). การผลติหนังสือสําหรับเด็ก. พิษณุโลก : มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ    

วทิยาเขตพิษณุโลก. 
อภนัตรี  กนัเดช. (2549) “การวเิคราะห์วรรณกรรมเยาวชนทีไดรั้บรางวลัตงัแต่ พ.ศ. 2506-2548 ”. 

วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ- 
ศาสตร์ ภาควชิาบรรณารักษศาสตร์  บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อภิภา  ณ ป้อมเพช็ร์. (2551).  กนิรี.  กรุงเทพฯ: เลมอนกรีน. 
อิศรานุภาพ (อน้), พระยา. (2521). พระสุธนคําฉันท์. กรุงเทพฯ:  องคก์ารคา้คุรุสภา. 
อุมาพร  มะโรณีย.์(2551) “สัมพนัธบทของการเล่าเรืองในสือการ์ตูน ละครโทรทศัน์  และนวนิยาย”.  

วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสือสารมวลชน  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

เอมอร ชิตะโสภณ. (2534). จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย. ภาควชิาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



307 
 

เวบ็ไซต์ 
กรุงเทพธุรกิจ. (2555)  “อีกครังกบังานกระตุกต่อมอ่านครังยงิใหญ่  เทศกาลหนงัสือเด็กและเยาวชน  

ครังที8   ตืนตากบัสีสันโลกวรรณคดีมีชีวติ ยอ้นรอยการอ่าน สร้างเด็กฉลาดชาติเจริญ.  
เขา้ถึงเมือวนัที 11 กรกฎาคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bangkokbiznews.com/ 
home/ news/ pr-center/ detail-news.php?id = 5264. 

คมชดัลึก. (2555)  “ร่วมดืมดาํในโลกวรรณคดีไทยพร้อมท่องไปในโลกจินตนาการกบังาน เทศกาล 
หนงัสือเด็กและเยาวชน ครังที 8”. เขา้ถึงเมือวนัที 11 กรกฎาคม. เขา้ถึงไดจ้าก  
http://www.komchadluek.net/detail/20100712/66139/ดืมดาํในโลกวรรณคดีท่องไปใน
โลกจินตนาการกบังาน “เทศกาลหนงัสือเด็กและเยาวชนครังที8”.html 

รัชตวดี  จิตดี. (2555) “แฟนตาซีไทยใครวา่ไร้มนตข์ลงั”. เขา้ถึงเมือวนัที 20 ธนัวาคม.  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID= . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



308 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

ชือ – สกลุ   
ทอียู่ 

ประวตักิารศึกษา 

    พ.ศ. 2550 
 
 
    พ.ศ. 2553 
      
      
 
 

น.ส.สุภาสิณี   คุม้ไพรี 
41/4  หมู่    ต. บางมญั   อ.เมือง  จ. สิงห์บุรี   16000 
 
สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ศึกษาต่อระดบัปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 
 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibliography

