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คำนำ 

 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาวรรณกรรมวิจารณ รหัสวิชา THL3307 นี้  ไดเรียบเรียง

ข้ึนอยางเปนระบบ เนื้อหามีความทันสมัย มีตัวอยางและการวิเคราะหอยางครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา 

ในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือใชเปนประกอบการสอนของอาจารยและใหนิสิต

นักศึกษาไดใชเปนเอกสารอานเพ่ิมเติมประกอบการเรียนการสอน  

เอกสารเลมนี้  ไดแบงเนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา โดยอธิบาย

การวิจารณวรรณกรรมท้ังตะวันตกและตะวันออก โดยมีประเด็นดังนี้ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจารณ

วรรณกรรม  ทฤษฎีสุนทรียศาสตรไทย  ทฤษฎีรสวรรณคดีสันสกฤต ประวัติและพัฒนาการเรื่องสั้นไทย  

องคประกอบทางวรรณกรรมของเรื่องสั้นและนวนิยาย  ปรัชญาและแนวนิยมในการแตงวรรณคดีของ

ตะวันตก  ประวัติการวิจารณวรรณคดีของตะวันตก  การวิจารณวรรณกรรมแนวใหม (New Criticism)   

วรรณคดีกับสังคม  วรรณคดีกับจิตวิทยา  คตินิยมหลังสมัยใหม (Postmodernism)  ทฤษฎีสตรีนิยม  

และแนวคิดเก่ียวกับคนชายขอบและวรรณกรรมชายขอบ  นอกจากนี้ ยังไดเพ่ิมทฤษฎีเควียร ในฉบับ

ปรับปรุงนี้ดวย 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนเลมนี้จะชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหา

ของรายวิชามากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ผูเขียนจะปรับปรุงเนื้อหาเปนระยะ ๆ เพ่ือใหเอกสารมีความทันสมัยอยูเสมอ

และใหนักศึกษามีความรูเทาทันกระแสความเปลี่ยนแปลงความรูความคิดทางวิชาการของสังคม 

 

      ผศ.ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ 
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THL3307 รายวิชา วรรณกรรมวิจารณ           

สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    THH3307 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  วรรณกรรมวิจารณ           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Literary  Criticism 

2.  จำนวนหนวยกิต        3 (3-0-6) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      3.1  หลักสูตร       ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

      3.2  ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก กลุมวิชาวรรณคดีไทย 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ ์

5.  สถานที่ติดตอ     

6.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

6.1 ภาคการศึกษาที่    

6.2 จำนวนผูเรียนที่รับได    

7.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 

8.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี  

9.  สถานที่เรียน     อาคาร 35 

10.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด   
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.   จุดมุงหมายของรายวิชา 

หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ  

1.1  อธิบายทฤษฎีการวิจารณและแนวทางในการวจิารณวรรณกรรม 

      1.2  บอกองคประกอบทางวรรณกรรมได 
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 1.3  อธิบายววิัฒนาการการวจิารณวรรณคดีไทยได 

 1.4  เขาใจข้ันตอนการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมประเภทตาง ๆ ได 

      1.5  วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรองได 

2.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ผูสอนนำเทคโนโลยีมปีระกอบการสอน และนำเอกสารประกอบการสอน Power Point ลงในเว็ปไซตของ

ผูสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 

 ความเปนมาของวรรณกรรมวิจารณ  ทฤษฎีการวิจารณของไทยและตางประเทศ  ฝกวิเคราะหวิจารณ

วรรณคดีและวรรณกรรม  

History of literary criticism; Thai literary criticism; foreign literary criticism; practice in 

critic classical literature and literature. 

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

45 

3 ชั่วโมงx15 สปัดาห 

สอนเสริมตามความ

ตองการของผูเรียน 

- 90 

6 ชั่วโมงx15 สปัดาห 

 

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 3.1 ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน   วันจันทร เวลา 10.00-12.00 น.  

หอง 3537 อาคาร 35  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

 3.2 ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทำงานหมายเลข      02 1601301 

 3.3 ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  jiraporn.ad@ssru.ac.th 

 3.4 ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)  

 http://www.teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

  (1)  มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที ่

  (2)  ซื่อสัตย สุจริต และมวีินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

  (3)  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมทีค่ำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวา

ประโยชนสวนตัว 

  (4)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวฒันธรรมไทย 

1.2   วิธีการสอน 

(1)  กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

(2)  ผูสอน สอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในการสอน เนนการสรางทัศนคติที่

ดีตอการทำงานและมีความรับผดิชอบตอหนาที ่

 

1.3    วิธีการประเมินผล 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้เรียน การสงงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

  (3) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 

  (4) การกระทำทุจริตในการสอบ 

2. ความรู 

2.1   ความรูที่ตองพัฒนา 

 (1)  มีความรอบรูในภาษาและวฒันธรรมไทย 

  (2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ 

 (3)  มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งข้ึน   

2.2   วิธีการสอน 
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(1)  บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้เรียน 

(2)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทำรายงานทัง่เดี่ยวและกลุม 

(3)  ฟงบรรยายทฤษฎีทางวรรณกรรมและนักศึกษาศึกษาทฤษฎีที่ใชในการวิจารณวรรณกรรม

เพิ่มเติม 

(4)  อภิปรายเปนกลุมโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(5)  ใหนักศึกษาศึกษาเอกสาร ตัวบทวรรณกรรมที่ใชศึกษาโดยละเอียด 

(7)  ใหนักศึกษาศึกษาบทวจิารณวรรณกรรมตางๆ 

(8)  การสอนโดยใชสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 

(9) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวรรณกรรมวิจารณมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติม (ตาม

ความเหมาะสมในแตละภาคเรียน) 

2.3    วิธีการประเมินผล 

(1)  การถาม – ตอบและการทำแบบฝกหัดในชัน้เรียน 

(2)  การสอบกลางและปลายภาคเรียน 

(3)  ประเมินจากรายงานหรือการเขียนบทวิจารณวรรณกรรม 

(4)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชัน้เรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1   ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา 

  (1)  สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา 

 (2)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชพีไดอยางมี

ประสิทธผิล 

3.2   วิธีการสอน 

(1)  ใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่เคยมีผูศึกษาไวแลว  โดยใหไปคนควาจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมและนำมาอภิปรายในชั้นเรียนรวมกัน 

(2)  เชิญผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการวิจารณวรรณกรรมมาบรรยาย ใหความรู และแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน 

 (3)  ใหนักศึกษาอานวรรณกรรมแลวฝกวิเคราะหวิจารณและนำเสนอในรูปแบบบทวิจารณ

วรรณกรรม 

 (4)  ใหนักศึกษาทำรายงาน แบบฝกหัด และ/หรือเขียนบทความวิจารณ 
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3.3    วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทำ 

(2)  การสอบขอเขียน 

(3)  การเขียนรายงาน  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (1)  มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปน

อยางด ี

4.2   วิธีการสอน 

(1)  มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควา

หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(2)  ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน 

 

4.3    วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทำงาน 

(2)  ประเมินตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน 

(3)  สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  (1)  สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  (2)  สามารถสื่อสารขามวฒันธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   

 (3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค 

                (4)  สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวจิัยทั้งเชงิคุณภาพ

และเชิงปริมาณ 

5.2   วิธีการสอน 
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(1)  นำเสนองานกลุมในชัน้เรียน ฝกใหนักศึกษาใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชบัและ

เหมาะสม  

                    (2)  จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  

                     (3)  นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

5.3    วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมินจากภาษาที่ใชในการนำเสนอรายงานหนาชัน้เรียนและรายงานที่เปนรูปเลม 

(2)  ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และแสดงใหเห็นถึงการคนควา

ขอมูลที่หลากหลาย 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

 

สัปดาห 

ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช 

ผูสอน 

 

1 

แนะนำการเรียนการสอนและวิธีการวัด

ประเมินผล (มคอ.3) 

บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

วิจารณวรรณกรรม  

3 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ 

Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

2 บทท่ี 1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ

วิจารณวรรณกรรม 

3 บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ 

Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

3 บทท่ี 2 ทฤษฎีสุนทรียศาสตรไทย 3 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ ผศ.ดร.จิราภรณ 



เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ (THL3307)   จัดทำโดย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ   

หมายเหตุ เอกสารเปนฉบับราง ไมอนุญาตใหนำไปคัดลอกหรืออางอิง  9 

 

Power Point ฝกทักษะการ

วิจารณ  รายงานหนาชัน้   

อัจฉริยะประสิทธิ ์

4-5 บทท่ี 3 ทฤษฎีรสวรรณคดีสันสกฤต 6 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ 

Power Pointฝกทักษะการ

วิจารณ  รายงานหนาชัน้   

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

6-7 บทท่ี 4 ประวัติและพัฒนาการเรื่องสั้นไทย   

บทท่ี  5 องคประกอบทางวรรณกรรมของ

เรื่องสั้นและนวนิยาย 

6 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ 

Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

8 สอบกลางภาค ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

9 บทท่ี  6 ปรัชญาและแนวนิยมในการแตง

วรรณคดีของตะวันตก 

3 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ 

ฝกทักษะการวิจารณ  รายงาน

หนาชัน้  Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

10 บทท่ี 7 การวิจารณวรรณกรรมแนวใหม 

(New Criticism)  

 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ 

ฝกทักษะการวิจารณ  รายงาน

หนาชัน้  Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

11 บทท่ี 8 วรรณคดีกับสังคม 3 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ 

ฝกทักษะการวิจารณรายงาน

หนาชัน้  Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

12 บทท่ี 9 วรรณคดีกับจิตวิทยา 3 บรรยาย อภิปราย 

 ถาม-ตอบ ฝกทักษะการ

วิจารณรายงานหนาชัน้  Power 

Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

13 บทท่ี 10  คตินิยมหลังสมัยใหม 

(Postmodernism) 

3 บรรยาย อภิปราย 

 ถาม-ตอบ ฝกทักษะการ

วิจารณรายงานหนาชัน้  Power 

Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์
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14 บทท่ี 12 ทฤษฎีสตรีนิยม 3 บรรยาย อภิปราย  ถาม-ตอบ  

ฝกทักษะการวิจารณ  รายงาน

หนาชัน้   Power Point  

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

15 บทท่ี 13 แนวคิดเก่ียวกับคนชายขอบและ

วรรณกรรมชายขอบ 

3 บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ  

ฝกทักษะการวิจารณ        

รายงานหนาชั้น   Power 

Point  

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

16 บทท่ี 14 ทฤษฎีเควียร   3 บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ  

ฝกทักษะการวิจารณ รายงาน

หนาชัน้  Power Point 

ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

17 สอบปลายภาค  สอบปลายภาค ผศ.ดร.จิราภรณ 

อัจฉริยะประสิทธิ ์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

กิจกรรมที ่

 

ผลการเรียนรู 

กิจกรรมการประเมิน (เชน 

การเขียนเรียงความ การ 

ทดสออบยอย โครงงานกลุม 

การสอบปลายภาค) 

 

กำหนดการประเมิน

(สัปดาหที่) 

 

สัดสวนของ

การ

ประเมินผล

ปลายภาค 

(1) 1.1(1), 2.1(2), 3.1(1), 

4.1(1), 5.1(1) 

การรายงานหนาชั้น  

(เดี่ยวและกลุม) 

4-16 30 

(2) 1.1(1), 2.1(2), 3.1(1), 

4.1(1), 5.1(1) 

เขียนบทวิจารณวรรณกรรม 16 20 

(3) 1.1(1), 2.1(2), 3.1(1) สอบกลางภาค 8 20 

(4) 1.1(1), 2.1(2), 3.1(1) สอบปลายภาค 17 20 

(5)  1.1(1), 4.1(1) การเขาชั้นเรียนตรงเวลา

สม่ำเสมอ และการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 

          เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ 

2.  เอกสารและขอมูลสำคัญ 

        กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2551). สารธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับ

ส่ือสารศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.  

          กุสุมา รักษมณี. (2549). การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต.  พิมพครั้งท่ี 2. 

กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  

          จรูญพร ปรปกษประลัย. (2552). ระหวางเสนบรรทัด :รวมบทวิจารณวรรณกรรมคัดสรรในรอบ 

15 ป.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

          เจตนา นาควัชระ. (2524). ทางไปสูวัฒนธรรมแหงการวิจารณ. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.  

           ___________. (2542). ทฤษฎีเบ้ืองตนแหงวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ศยาม.  

          __________.  (2549).  วิถีแหงการวิจารณ: ประสบการณจากสามทศวรรษ.  กรุงเทพฯ: คมบาง. 

          __________.  (2550).  ลายลักษณแหงการวิจารณ รวมบทวิจารณรวมสมัยเลม 2.  2 เลม. 

                      กรุงเทพฯ: คมบาง. 

           ชลดา เรืองลักษณลิขิต และคณะ. (2532). ทอไหมในสายน้ำ 200 ป วรรณคดีวิจารณไทย. 

กรุงเทพฯ: พลพันธการพิมพ.  

            ชุติมา ประกาศวุฒิศาร. (2554). กอราง สรางเรื่อง : เรื่องเลา อัตลักษณ และชุมชนในวรรณคดี

สตรีชายขอบ. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ. 

           ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2539). เชิงอรรถวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: มติชน.  

            ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. (2545). อาน(ไม)เอาเรื่อง. กรุงเทพฯ: คบไฟ. 

            ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (2551). ภาษากับการเมือง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

            ธเนศ เวศรภาดา. (2552). หอมโลกวรรณศิลปการสรางรสสุนทรียแหงวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ:  

                    ปาเจรา.  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน   

๒) การประเมินการสอนจากการรายงานหนาชัน้ การทำรายงาน 

๓) การประเมินจากผลการเรียน 
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4)   การประเมินจากแบบประเมินผลการสอน 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

  ผูสอนประเมนิการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน รายงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรม

และการรวมอภิปรายในชั้นเรียนของผูเรียน 

3. การปรับปรุงการสอน  

     ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันสมัย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาทั้ง 5 ดาน  และนำ

ผลคะแนนทั้งที่เปนคะแนนเก็บและคะแนนสอบมาพิจารณาฌเปรียบเทียลกับผลการเรียนโดยรวม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

  ผูสอนควรวิเคราะหผลการเรียนและการจัดแผนการเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนตอไป 

*********************** 
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บทที่ 1  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจารณวรรณกรรม 

 

วรรณคดี คือ เรื่องท่ีถูกเรียบเรียงข้ึนเปนหนังสือ  หนังสือท่ัวๆไป 

วรรณคดี คือ หนังสือเกาท่ีมีคุณคา ไดรับการยกยองวาแตงดี มีวรรณศิลปในการแตง 

วรรณกรรม เกิดหลังวรรณคดี หมายถึง หนังสือ หรือเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ีน ท้ังในรูปแบบเรื่องสั้น 

นวนิยาย รอยกรอง บทความ บทวิจารณ สารคดี 

วรรณกรรมปจจุบัน หมายถึงวรรณกรรมหรือหนังสือท่ีแตงเรียบเรียบข้ึน ตั้งแต พ.ศ.2500 เปน

ตนไป เพราะพิจารณาเห็นวาตั้งแตชวงนั้น หนังสือไทยคอนขางจะมีแนวโนมการแตงเปนแบบตะวันตก 

ไมไดเปนรูปแบบดั้งเดิมแบบวรรณคดีไทยโบราณ 

การวิจารณวรรณกรรม คือ การศึกษาการวิเคราะห ตีความ ทำความเขาใจวรรณกรรม การ

วิจารณประกอบดวยเหตุผลท้ังตามหลักทฤษฎีวรรณกรรมและตามอัตวิสัย  

ทฤษฎีวรรณคดี คือเปนแนวความคิด ตลอดจนระเบียบวิธีท่ีนำมาใชในการวิเคราะห ตีความและ

ประเมินคาวรรณคดี เปนสิ่งท่ีชวยกำหนดกรอบความคิดของเราวา ควรศึกษาวรรณคดีในลักษณะใด”   

(ธัญญา สังขพันธานนท, 2559, หนา 17)  

 การวิจารณวรรณคดี ผูอานสามารถวิจารณไดหลายระดับ สรุปไดกวาง ๆ ดังนี้  

  1. การวิจารณเชิงพินิจ  คือการอธิบายและวิจารณหนังสือเบื้องตน เพ่ือใหทราบวา

หนังสือเลมนั้นมีเนื้อเรื่องเปนอยางไร มีประโยชนอยางไร มีคุณคาอยางไร มีขอคิดเห็นอยางไร ชอบหรือไม

ดวยเหตุผลใด การท่ีจะพินิจวรรณคดีได  ผู พินิจวรรณคดีจะตองอานหนังสือโดยตลอด เพ่ือเขาใจ

จุดมุงหมายของวรรณคดี  มีหลักในการวิเคราะหวิจารณวรรณคดีพอสมควร จึงจะวินิจฉัยสาระหรือตีความ

วรรณคดีได การพินิจวรรณคดีจึงเปนการวิเคราะหวิจารณวรรณคดีเบื้องตน การพินิจวรรณคดีทำใหผูอาน

เห็นหนังสือชัดเจนข้ึน และอยากจะอานหนังสือนั้นท้ังฉบับ  

2. การวิจารณเชิงวิจักษณ เปนการเขาถึงวรรณคดีอยางถองแทในทุกดานทุกมุม หา

คุณคาและรูจักความดีงามของวรรณคดีเพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึงเปนการพิจารณาแงงามของวรรณคดี วา
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ตอนใดมีความไพเราะ มีคติลึกซ้ึงกินใจ มีความหมายคมคายแฝงอยู ทำความเขาใจเรื่องนั้นมีองคประกอบ

อะไรบาง และคนหาทัศนะของกวีวาตองการแสดงอะไร วรรณคดีเรื่องนั้นมีองคประกอบอะไรบาง  ฉะนั้น

วรรณคดีวิจักษณจึงเปนการทำความเขาใจผลงานของกวี คนหาขอดีและขอบกพรอง การวิจักษณจึงเปน

สวนหนึ่งของการวิจารณ เพราะผูอานจะตองวิเคราะหแยกแยะสวนตางๆ ของวรรณคดี เพ่ือจะไดทำความ

เขาใจวรรณคดีนั้นไดอยางถ่ีถวน 

3. การวิจารณวรรณกรรม  คือ การพิจารณางานชิ้นนั้นๆ อยางละเอียด พิจารณา

องคประกอบ การอธิบายความ  การตีความ และแสดงความคิดเห็น บอกขอดีขอเสียเก่ียวกับวรรณกรรม

นั้นๆ ไดอยางมีเหตุผล วรรณกรรมวิจารณเปนการวิเคราะหวิจารณอยางมีระเบียบแบบแผน การวิจารณ

วรรณคดีมีไดหลายแนวทาง เชน วิจารณวรรณคดีในแนวจิตวิทยา แนวสังคม แนวปรัชญา เปนตน  

  4. การวิพากษวิจารณ   การวิพากษจัดเปนเรื่องของแตละบุคคลหรือท่ีเรียกวาเปน อัต

วิสัย  การวิพากษตองอาศัยขอเท็จจริงและเหตุผลในการตัดสินคุณคาของวรรณคดีวาดีหรือไม ชอบหรือไม

ชอบ  การวิพากษมักจะมาคูกับการวิจารณเสมอ 

 

วิธีการวิจารณวรรณคดี 

 หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ กลาวถึงหลักการการวิจารณวรรณคดีไวเปนข้ัน ๆ สรุปไดนี้ 

 1.  วิเคราะห  คือ แยกแยะสวนตางๆ ออกดูใหถ่ีถวนท่ีสุดท่ีจะทำได โดยแยกแยะไปตามรูปแบบ

ของงานั้นๆ เชน บทละครรำ สำหรับใชในการแสดงละครนอก อาทิ พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 เรื่องสังข

ทอง ก็จะดูวา เนื้อเรื่องเปนอยางไร ลักษณะนิสัยของตัวละครแตละตัวเปนอยางไร วิธีบรรยายเรื่องอาศัย

แบบฉบับใด กลอนดีหรือไม ท่ีเราวาดีเพราะเหตุใด  

 2.  วินิจฉัยสาร หรือ วินิจสาร คือการตีความ (Interpretation) การตีความเปนสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุด

สำหรับการอานหนังสือ เราจำเปนตองเขาใจ สาร ของผูสรางวรรณคดี ตองศึกษาขนบประเพณีหรือแบบ

แผนทางวรรณคดีของแตละชุมชน ท้ังยังตองทำความเขาใจบริบทของสังคมในแตละสังคมและแตละยุค

สมัย เชน ทำความเขาใจวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ การเมือง ภาษาท่ีนิยมใชของคนในสังคมในยุค

สมัยเดียวกับท่ีสรางวรรณกรรม นอกจากนี้ยังตองมีความรูอ่ืนๆประกอบดวย เชน ความรูทางภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร เปนตน เม่ือมีความรูเรื่องเหลานี้แลว ก็นำความรูนั้นมาประมวลแลวจึงพยายาม วินิจสาร

หรือตีความวาผูเขียนจงใจสงสารอะไรมายังผูอาน หรือวรรณคดีเรื่องนั้นบอกอะไรแกผูอาน  
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 3.  วิจารณ  คือ การพิจารณา  พิจารณากลวิธี พิจารณาองคประกอบทางวรรณคดี 

 4.  วิพากษ  การวิพากษจัดเปนเรื่องของแตละบุคคลหรือท่ีเรียกวาเปน อัตวิสัย  การวิพากษตอง

อาศัยขอเท็จจริงและเหตุผลในการตัดสินคุณคาของวรรณคดีวาดีหรือไม ชอบหรือไมชอบ อาจกลาวไดวา

การวิพากษก็คือการประเมินคุณคาวรรณคดีนั่นเอง   

จากหลักการวิจารณของหมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ จะเห็นวาการวิจารณเกิดจากการ

วิเคราะหและวินิจสาร และการตีความ ซ่ึงอาจสรุปข้ันตอนการวิจารณวรรณดคีไดกวาง ๆ ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห  คือ แยกแยะสวนตางๆ ออกดูใหถ่ีถวนท่ีสุดท่ีจะทำได โดยแยกแยะไปตาม

รูปแบบขององคประกอบวรรณกรรมของงานนั้นๆ  

 2.  การอธิบายความ หมายถึงการอธิบายหรือขยายความในสิ่งท่ีไดวิเคราะห โดยอาจมีการ

ยกตัวอยางประกอบดวย เพ่ือใหสิ่งท่ีวิเคราะหนั้นชัดเจนข้ึน  

 3.  การตีความ (Interpretation) การตีความคือการถอดความหมายของสาร ผูตีความตองเขาใจ 

สาร ของผูสรางวรรณคดี ตองศึกษาขนบประเพณีหรือแบบแผนทางวรรณคดีของแตละชุมชน ท้ังยังตอง

ทำความเขาใจบริบทของสังคมในแตละสังคมและแตละยุคสมัย เชน ทำความเขาใจวัฒนธรรม ประเพณี 

ความเชื่อ การเมือง ภาษาท่ีนิยมใชของคนในสังคมในยุคสมัยเดียวกับท่ีสรางวรรณกรรม นอกจากนี้ยงัตอง

มีความรูอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน ความรูทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เปนตน เม่ือมีความรูเรื่องเหลานี้

แลว ก็นำความรูนั้นมาประมวลแลวจึงพยายามตีความวาผูเขียนสงสารอะไรมายังผูอาน หรือวรรณคดีเรื่อง

นั้นบอกอะไรแกผูอาน  

ในการตีความนั้น ผูตีความอาจนำทฤษฎีทางวรรณกรรมมาใชก็ได โดยทฤษฎีวรรณกรรม คือ 

แนวความคิด ความเขาใจ หรือหลักการพ้ืนฐานชุดหนึ่ง ท่ีใชในการพิจารณาวรรณกรรมโดยท่ัวๆ ไป ไดแก

ความเขาใจวาวรรณกรรมคืออะไร  มีคุณสมบัติอยางไร  ควรศึกษาในลักษณะใด ทฤษฎีจึงเปนเสมือน

กรอบกำหนดการศึกษาตัวงานวรรณกรรมเปนชิ้น ๆ ท่ีเรียกกันวา วรรณกรรมวิจารณ 

 4.  การประเมินคา  เปนข้ันตอนสำคัญของการวิจารณ เปนการลงความเห็นวามีขอเดนดอย

อยางไร พรอมใหเหตุผลประกอบ การประเมินคาวรรณกรรมตองมีความเปนกลาง ปราศจากอคติอยางไรก็ดี 

ในยุคหลังผูวิจารณมักไมนิยมประเมินคางานวรรณกรรม มุงอานตีความวรรณคดีเสียมากกวา โดยวรรณคดี

วิจารณไมใชการตัดสินวาบทประพันธชิ้นหนึ่งดีกวาอีกชิ้นหนึ่ง  
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รายการอางอิง 

ธัญญา สังขพันธานนท. แวนวรรณคดี: ทฤษฎีรวมสมัย. ปทุมธาน:ี นาคร, 2559.  
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บทที่ 2 

ทฤษฎีสุนทรียศาสตรไทย 

 

สนุทรียศาสตรไทย  คือ ทวงทำนองหรือลีลาในการใชถอยคำพรรณนาใหเหมาะสม มี 4 ประเภท 

ดังนี้ 

 1.  เสาวรจนี  คือ  กระบวนการชมความงามของตัวละคร ธรรมชาติ สถานท่ี หรือสิ่งของอ่ืนๆ 

อาจเรียกวา บทชมความงาม หรือ บทชมโฉม  ก็ได เชน   

   เจางามนาสาผลดังกลขอ   เจางามศอเสมือนศอสุพรรณหงส 

   เจางามกรรณกลกลีบบุษบง  เจางามวงวิลาสเรียบระเบียบไร 

   เจางามปรางเปลงปลั่งเปรมปราโมทย เจางามโอษฐแยมยวนจิตนาพิสมัย 

   เจางามทนตกลนิลชางเจียระไน  เจางามเกศดำประไพเพียงภูมริน 

(ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ) 

 2. นารีปราโมทย คือ บทท่ีวาดวยการเก้ียวพาราสี บทโอโลม เปนรสแหงความรักเสนหา เชน 

    โอบอุมนงลักษณใสตักไว  ลูบไลประทุมทองผองศร ี

   นาสาสูบรสสุมาลี    หอมกลิ่นเทวีฟุงขจร 

     (อิเหนา) 

 3.  พิโรธวาทัง คือ บทวาดวยความโกรธเคือง ตัดพอตอวา เสียดสี หึงหวง ประชดประชัน เชน 

    หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด  มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบี้ย 

   หนาตาเชนนี้จะมีเมีย   อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ 

          (ขุนชางขุนแผน) 

 4. สัลลาปงคพิไสย คือ  บทคร่ำครวญรำพัน เศราโศก อาลัย อาวรณ เชน 

    เคยหมอบใกลไดกลิ่นสุคนธตรลบ  ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา 

   สิ้นแผนดินสิ้นรสสุคนธา   วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ 

         (นิราศภูเขาทอง) 
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สุนทรียะจากเสียงและสัมผัสในงานรอยกรอง  

 1.   ลักษณะบังคับคณะ  จะปรากฏในรอยกรองทุกประเภท แตรองกรองแตละประเภทแตละ

ชนิดจะกำหนดลักษณะบังคับไวตางกัน เชน กำหนดไวเปนบท บาท วรรค คำ  คำกลอน เปนตน เชน 

กลอนแปด มีลักษณะบังคับคณะ ดังนี้  1 บท มี 2 คำกลอน  1 คำกลอน มี 2 วรรค   

1 วรรค มี 8 คำ  รวม 1 บท มี 4 วรรค เรยีกตามลำดับวา วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง และวรรคสง 

       โคลงสี่สุภาพ  มีลักษณะบังคับคณะ ดังนี้ 1 บท มี 4 บาท  1 บาท มี 2 วรรค วรรคหนา 

มี 5 คำ วรรคหลัง มี 2 คำ ยกเวนวรรคสุดทายของบทจะมี 4 คำ  และอาจมีสรอยคำ 2 คำ ท่ีทายบาท 1 

และบาท 3 ดวย 

2.  ลักษณะบังคับคำหรือพยางค รอยกรองทุกประเภทจะกำหนดจำนวนคำใน 1 บท 1 บาท

หรือ 1 วรรค ไมเทากัน คำประพันธประเภทราย โคลง กาพย และกลอนไมเครงครัดการนับจำนวนคำมาก

นัก จึงกำหนดจำนวนคำในแตละวรรคจาก “คำ” หรือ “พยางค” สวนคำประพันธประเภทฉันทจะ

เครงครัดการนับจำนวนคำจึงกำหนดคำแตละวรรคจาก “พยางค” 

คำ คือเสียงท่ีเปลาออกมาแลวมีความหมายในตัว อาจเรียกวา “คำความหมาย” การนับ

คำประเภทนี้จึงยึดความหมายเปนหลัก เชน ดี รอน สมุทร สกปรก ลวนเปน 1 คำท้ังหมด เปนตน 

  พยางค คือเสียงท่ีเปลงออกมาหนึ่งครั้ง เรียก 1 พยางค อาจเรียกวา “คำพยางค” จะนับ

คำโดยยึดเสียงท่ีเปลงออกมาเปนหลัก เชน สุข นับ 1 พยางค   ละเอียดลออ นับ 4 พยางค เปนตน 

 3.  ลักษณะบังคับสัมผัส คือการกำหนดคำใหมีเสียงคลองจองกัน อาจเปนเสียงสระหรือเสียง

พยัญชนะก็ได ลักษณะบังคับสัมผัสนี้จะปรากฏอยูในรอยกรองทุกประเภท 

  สัมผัสสระ คือ การกำหนดใหคำท่ีคลองจอกันหรือรับ-สงกันสัมผัสกัน มีสระเดียวกัน เชน  

ใคร-ไป-นัยน-ใหม-ไชย และหากมีตัวสะกดก็ตองเปนมาตราตัวสะกดแมเดียวกัน เชน วาด-อาจ-ราษฎร-

บาท-มาส เปนตน 

  สัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษร คือ การกำหนดใหคำท่ีมาคลองจองหรือรับ-สงสัมผัสกัน

มีพยัญชนะเปนเสียงเดียวกัน เชน “แซงแซวสงเสียงใส   ทราบโสด” (นิราศเมืองสุพรรณ) เลนเสียง ซ  ส 

และ ทร การเลนเสียงพยัญชนะถือวาอักษรสูงสามารถเลนกับอักษรต่ำคูได เชน ข - ค ฆ,  ถ - ท  ธ, ศ ษ 

ส – ซ, ฉ – ช ฌ, ฐ – ฑ ฒ  
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  สัมผัสนอก เปนสัมผัสบังคับของฉันทลักษณ ซ่ึงกำหนดใหคำท่ีอยูตางวรรคหรือตางบท

สัมผัสกัน และตองเปนสัมผัสสระเทานั้น รอยกรองทุกประเภทจะกำหนดสัมผัสนอกนี้ไว หากแตงผิดไป

จากนี้ถือวาแตงผิดทันที 

  สัมผัสใน เปนสัมผัสท่ีมีข้ึนเพ่ือสรางความไพเราะใหรอยกรองนั้นๆ เปนไดท้ังสัมผัสสระ

และอักษร มีลักษณะสงสัมผัสกันภายในวรรคเดียวกัน   ราย กาพยและกลอนนิยมแตงใหมีสัมผัสใน แตใน

โคลงมักไมนิยมใชสัมผัสสระ (ทำใหไมเลื่อนไหล) จะนิยมสัมผัสพยัญชนะมากกวา 

 4.  ลักษณะบังคับคำเอกคำโท  เปนการกำหนดท่ีอยูและจำนวนคำเอกคำโทภายในวรรคและ

ภายในบท 

  คำเอก  คือคำท่ีมีรูปวรรณยุกตเอกปรากฏอยู และอยูในท่ีท่ีกำหนดไวในแผนผังวาเปนคำ

เอก 

  คำโท  คือคำท่ีมีรูปวรรณยุกตโทปรากฏอยู และอยูในท่ีท่ีกำหนดไวในแผนผังวาเปนคำโท 

  คำเอกและคำโท จะปรากฏอยูในโคลงโบราณ  โคลงดั้น  โคลงสุภาพ  รายด้ัน และราย

สุภาพ  

  คำเอกโทษ  คือการแปลงคำใหเขียนเปนวรรณยุกตเอกในท่ีท่ีกำหนดใหเปนคำเอก 

เพ่ือใหถูกตองตามฉันทลักษณ มักเปนคำท่ีไมใชในชีวิตจริง เชน โคลงนิราศเมืองสุพรรณ ของสุนทรภู 

   เนื้อออนหอนซูเนื้อ   นองหญิง 

   สืบซางทางพุทธพงศ   ผองแผว 

   ของสวนลวนเจาของ   ขายนา  ทาเฮย 

   เสียงพ่ึงหึ่งหึ่งหนา   นึกครามหวามถวิล 

  คำเอกโทษ คือ ซู(สู)   ซาง(สราง)   นา(หนา)   พ่ึง(ผึ่ง) 

  คำโทโทษ  คือการแปลงคำใหเขียนเปนวรรณยุกตโทในท่ีท่ีกำหนดใหเปนคำโท เพ่ือให

ถูกตองตามฉันทลักษณ มักเปนคำท่ีไมใชในชีวิตจริง เชน จากโคลงนิราศเมืองสุพรรณ ของสุนทรภู 

   ถึงระยะสระประโยชนหยาน  บานลาว 

   หวนนึกถึงเคยวอน   คอนหวา 

  คำโทโทษ คือ หยาน (ยาน)   หวา(วา) 



เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ (THL3307)   จัดทำโดย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ   

หมายเหตุ เอกสารเปนฉบับราง ไมอนุญาตใหนำไปคัดลอกหรืออางอิง  21 

 

5.  ลักษณะบังคับคำเปนคำตาย  ใชบังคับในโคลงโบราณ โคลงดั้น โคลงสุภาพ รายดั้น และราย

สุภาพ 

คำเปน ใชแทนคำโท ในกรณีท่ีผูแตงไมสามารถหาคำโท-โทโทษมาใชได 

คำตาย ใชแทนคำเอก ในกรณีท่ีผูแตงไมสามารถหาคำเอก-เอกโทษมาใชได 

คำเปน คือคำท่ีมีตัวสะกดแม ก.กา สระเสียงยาว ไดแก  -ำ  ใ  ไ  เ-า  และมีตัวสะกด 5 แม 

คือ กง  กน  กม  เกย  เกอว   เชน ดี จำ ไป เยาว สอน กวาง กลม ขาว ฯ 

คำตาย คือคำท่ีมีตัวสะกดแม ก.กา สระเสียงสั้น และมีมาตราตัวสะกด 3 แม คือ กก  กด  

กบ เชน  ติ  บ  บ  ณ  ธ  ก็  ดุ โตะ เละ แกะ  จักร  กราบ  กาก ฯ 

 6.  ลักษณะบังคับคร ุ-ลหุ  คำครุลหุจะมีเฉพาะรอยกรองประเภทฉันทเทานั้น 

     คำครุ  (   ั)  หมายถึง คำท่ีออกเสียงเนนหรือเสียงหนัก มีตัวสะกดแม ก.กา สระเสียงยาว 

รวมท้ังสระเสียงสั้น 4 เสียง คือ  -ำ  ใ  ไ  เ-า  และตัวสะกด 8 แม คือ กก  กด  กบ  กง  กน  กม  เกย  

และเกอว  เชน  ตา  มี  ไป  เขา  ปาก  มัด  จบ  พาย  แลน  กาวหนา  ฯ 

    คำลหุ (  ุ ) หมายถึง คำท่ีออกผานไปอยางเร็ว เสียงเบา เปนคำท่ีมีตัวสะกด แม ก.กา สระ

เสียงสั้น เชน บ  บ  ณ  ธ  ก็  ดุ โตะ เละ ฯ 

 7.    ลักษณะบังคับคำสรอย   คำสรางหรือสรอยคำจะปรากฏในรอยกรองประเภทราย (รายยาว 

รายโบราณ และรายสุภาพ) โคลง (โคลงโบราณ เฉพาะโคลงหาเทานั้น  โคลงดั้น  โคลงสุภาพ) 

      คำสรอยหรือสรอยคำ คือ คำสองคำท่ีอยูทายวรรค ทายบาท หรือทายบท เพ่ือใหจบ

เนื้อความ เพ่ือเปนคำถาม เพ่ือย้ำความ หรือเพ่ือบอกใหรูวาความตอนนั้นจบแลว เชน นั่นแล นี้แล เทอญ 

แฮ ฯ 

  8.   ลักษณะบังคับคำนำ  ปรากฏในรอยกรองประเภทกลอนเทานั้น หมายถึงถอยคำท่ี

ปรากฏในวรรคแรก (วรรคสดับ) ของกลอนบทละคร กลอนเสภา กลอนสักวา กลอนดอกสรอย หรือ

ปรากฏในวรรคสอง (วรรครับ) ของกลอนนิราศ เพ่ือบอกใหรูวาเปดเรื่อง ข้ึนตอนใหม ข้ึนบทใหม 

  “มาจะกลาวบทไป, บัดนั้น, เม่ือนั้น”  ใชในกลอนบทละคร 

  “ครานั้น...”  ใชในกลอนเสภา 

  “สักวา...”  ในกลอนสักวา 

  “เอย”  แทรกอยูในกลอนดอกสรอย 
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 9.    ลักษณะบังคับเสียงวรรณยุกต  ปรากฏในรอยกรองประเภทกลอนเทานั้น บังคับเสียง

วรรณยุกตท่ีทายวรรค เพ่ือเพ่ิมความไพเราะ 

   คำสุดทายวรรคสดับ  ไมนิยมลงเสียงสามัญ 

   คำสุดทายวรรครับ  ไมควรลงเสียงสามัญ  นิยมลงเสียงจัตวา 

   คำสุดทายวรรครอง  นิยมลงเสียงสามัญ 

   คำสุดทายวรรคสง ไมควรลงเสียงจัตวา  นิยมลงเสียงสามัญ 

 

สุนทรียะจากเสียงเสนาะในบทรอยกรอง 

 เสียงเสนาะในบทรอยกรองเปนองคประกอบหนึ่งของ “สุนทรียรสในบทรอยกรอง” ซ่ึงมี 5 

ประการ ไดแก 

 1.   การเลนสัมผัสใน  

       1.1  สัมผัสสระ  การเลนสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน เพ่ือทำใหเกิดเสียงเสนาะ  สัมผัสสระมี

ชื่อเรียกวา คำเคียง เทียบเคียง ทบเคียง แทรกเคียง เทียมแอก และแทรกแอก ดังนี้ 

  คำเคียง  มีสัมผัสชิดกันสองตัว เชน “จะเปรียบสองปองปานกันดารดา” 

  คำเทียบเคียง  มีสัมผัสชิดกันสามตัว เชน “ขอพบชาติหนาใหมใหไดถนอม” 

  คำทบเคียง  มีสัมผัสชิดกันสองคู เชน “ดูคมขำน้ำ  นวลยวนสวาท” 

คำแทรกเคียง  มีสัมผัสหนึ่งคูอยูกลางวรรค และมีคำอ่ืนแทรกกลางอยูหนึ่งคำ เชน “แม

เปนนารีผลวิมลจันทร” 

  คำเทียมแอก  มีสัมผัสหนึ่งคูอยูปลายวรรคและมีคำอ่ืนแทรกกลางอยูหนึ่งคำ เชน “ดู

ประเทืองเรืองแสงทองสาดสอง” 

  คำแทรกแอก  มีสัมผัสหนึ่งคู และมีคำอ่ืนค่ันกลางอยูสองคำ เชน “ไมสมมาดเหมือนท่ี

คาดคะเนฟง” 

      1.2  สัมผัสพยัญชนะ  การเลนสัมผัสภายในวรรคเดียวกัน เพ่ือทำใหเกิดเสียงเสนาะ 

       สัมผัสพยัญชนะมีชื่อเรียกวา คำคู เทียบคู เทียมรถ เทียบรถ ทบคู แทรกคู และแทรกรถ 

ดังนี้ 

  คำคู  มีสัมผัสชิดกันสองคำ เชน “เหมือนมาโลมโลกใหอาลัยลาน” 
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  คำเทียบคู  มีสัมผัสชิดกันสามคำ เชน “ผุดผองผาดพึงพิจพินิจหวง” 

  คำเทียมรถ  มีสัมผัสชิดกันสี่คำ เชน “เสียงจังหรีดหวีดแวววิเวกใจ” 

  คำเทียบรถ  มีสัมผัสชิดกันหาคำ  เชน “พ่ีจำใจจำจากเจาพรากมา” 

  คำทบคู  มีสัมผัสสองคูชิดกัน เชน “เสียดายดวงพวงพุมโกสุมสงวน” 

  คำแทรกคู  มีสัมผัสโดยมีคำค่ันหนึ่งคำ  เชน “ดังเทียนดับวับเดียวประเดี๋ยวใจ” 

  คำแทรกรถ  มีสัมผัสโดยมีคำอ่ืนแทรกสองคำ เชน “สักคำนอยมิใหแหนงระแวงโสต” 

 1.2 การเลนเสียงหนักเบา  การเลนเสียงหนักเบาชวยใหเกิดเสียงเสนาะ 

  การใชเสียงหนักเบามีชื่อเรียก ดังนี้คือ วิกัป  หิรจักร  พาหิรจักร  สังขะ  วิสังขะ 

  วิกัป  มีเสียงลหุแฝงหนาคำ เชน  สงวน  ฉวี  ถนอม ฯ 

  หิรจักร  มีเสียงลหุแฝงกลางคำ เชน  เบญจลักษณ  วาสนา  ฯ 

  พาหิรจักร  มีเสียงลหุแฝงอยูหลังคำ เชน  พักตร  พจน  อินทร  ฯ 

  สังขะ  มีเสียงลหุอักษรเดียวกันแฝงอยูขางหนาคำสองคำชิดกัน  เชน  ละมุนละมอม  

สะดุงสะดิ้ง ฯ 

  วิสังขะ  มีเสียงลหุตางอักษรแฝงอยูหนาคำสองคำชิดกัน เชน“กากีฟงคดีสนองถอย”ฯ 

3.  การเลนรูปและเสียงวรรณยุกต  รูปและเสียงวรรณยุกตท่ีจะชวยใหเกิดเสียงเสนาะเปนดังนี้ 

 3.1  การเลนรูปวรรณยุกต กวีโบราณวางแบบสัมผัสและเรียกชื่อการเลนรูปวรรณยุกตไวดังนี้ 

  ละลอกทับ  ใชคำมีรูปวรรณยุกตเอกหรือรูปวรรณยุกตโทท่ีคำสุดทายของบทกลอน เชน  

“เหมือนสุเมรุทุมทับอยูกับทรวง      ดวยแสนหวงจักไกลไปนานชา” 

  ละลอกฉลอง ใชคำมีรูปวรรณยุกตเอกหรือรูปวรรณยุกตโทท่ีทายวรรครับหรือวรรครอง 

เชน  “เพ่ิงจะไดรูจักรักนงนุช    กรรมใดยุดใหพรากมาจากหนา 

  เฝาติดตามนฤมลทนฟนฝา  โอแกวตาอยูไหนไมเห็นเลย” 

  3.2   การเลนเสียงวรรณยุกต   การเลนเสียงวรรณยุกตในโคลงถือวาเปนการชวยสรางเสียง

เสนาะ มีคำซ่ึงคำนึงเสียงวรรณยุกต ดังนี้ 

   1) ใหคำท่ี 7 บาทท่ีหนึ่ง   คำท่ี 5 บาทท่ีสอง  และคำท่ี 5 บาทท่ีสาม คำใดคำหนึ่งเปน 

“เสียงสูง”  จะทำใหไพเราะข้ึน 
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   2) คำจบบท นิยมใชเสียงจัตวาหรือสามัญ 2 เสียงเทานั้น เพราะคำจบบทจะตองอาน

เอ้ือนลากเสียงยาวจึงจะไพเราะ 

  3.3   การเลนเสียงพยัญชนะ  การเลนเสียงพยัญชนะของคำท่ีอยูตางวรรคกันจะชวยให

ไพเราะข้ึนแบงได ดังนี้ 

   นิสัย  ใชพยัญชนะตนของคำสุดทายในวรรคหนา เปนตัวเดียวกับพยัญชนะตนของคำ

แรกในวรรคตอไป เชน   “ฝนวิโยคโศกเศราเขาในหอง      เห็นแทนทองท่ีประทมภิรมยสงวน” 

   นิสิต  ใชพยัญชนะตนของคำสุดทายวรรคหนา เปนพยัญชนะตัวเดียวกับคำท่ีสองของ

วรรคถัดไป เชน   “ใหปลาบปลื้มมิไดลืมละอาลัย คิดแลวใหหวนช้ำระกำทรวง” 

4.  การเลนคำ  มีการวางแบบสัมผัสและเรียกชื่อไว ดังนี้ 

 ยมก  ใชคำเดียวกันซ้ำสองครั้ง เชน  “ไมควรควรหรือมารางนิราลัย” 

 ยัติภังค  ใชคำในวรรคหนาเก่ียวคาบกับคำในวรรคหลัง เชน 

 “ครั้นแลดูสุริยแสงก็แดงดัง-  หนึ่งน้ำครั่งคร่ำฟานภาลัย” 

 5.   การใชคำสรอยหรือสรอยคำ   คำสรอยท่ีชวยสรางเสียงเสนาะมี 2 ลักษณะ คือ 

   5.1  คำสรอยทายบาท คือคำสองคำท่ีอยูตอนทายของบาทท่ีหนึ่งและบาทท่ีสามของโคลง

ดั้นและโคลงสี่สุภาพ 

   5.2   คำสรอยสลับวรรค  ไดแก คำสองคำท่ีอยูทายวรรคทุกวรรคของรายโบราณและอยู

ทายวรรคทุกวรรค ยกเวนสามวรรคสุดทายของรายสุภาพ สรอยสลับวรรคมักจะใชคำวา  นะพ่ี   แลนา  

เชน “เจ็บเผือเหลือแผนดิน  นะพ่ี  หลากระบิลในแหลงหลา  นะพ่ี...”    เปนตน 
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บทที่ 3 

ทฤษฎีรสวรรณคดีสันสกฤต   

 

      สุนทรียรสในทฤษฎีรสในวรรณคดีสันสกฤต หมายถึง ความงามอันเกิดจากการใชคำพรรณนา

จนเกิดความรูสึก/อารมณตางๆ แกผูอาน ผูฟง ทำใหเกิดอารมณสะเทือนใจ  การกำหนดลักษณะรสคำ

ประพันธเปนแบบหรือกฎเกณฑท่ีมาจากคัมภีรสุโพธาลังการและอลังการศาสตรของวรรณคดีบาลีและ

สันสกฤต ซ่ึงกำหนดไว 9 รส ดังนี้ 

 1.  ศฤงคารรส หรือ สังคารรส  

  ศฤงคารรส  (รสแหงความรัก : บาลี เรียกรสนี้วา รติรส)  เปนรสท่ีกลาวถึงการซาบซ้ึงใน

ความรัก  การรับรูความรักจากตัวละคร  เปนรสวรรณคดีท่ีเดนท่ีสุดในรสวรรณคดีสันสกฤต  การไดรับ

ความรักมาจาก 2 ประเภทคือ  ความรักของผูท่ีอยูหางกัน   (วิประลัมภะ)  และความรักของผูท่ีไดอยู

ดวยกัน  (สัมโภคะ)  ความรักแบบสัมโภคะนั้นมีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือ การอยูกับผูท่ีถูกตาตองใจ การ

อยูในบานเรือนหรือสถานท่ีท่ีสวยงาม การอยูในฤดูกาลท่ีเอ้ือตอการแสดงความรัก การแตงตัวงดงาม การ

ลูบทาดวยของหอมและประดับดวยมาลัย การเท่ียวชมสวนหรือเลนสนุกสนาน การดูหรือฟงสิ่งท่ีเจริญหู

เจริญตา เปนตน  การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ไดแก พูดจาออนหวาน จริตกิริยาแชมชอยชมาย

ชายตา ยิ้มแยมแจมใส เปนตน สวนความรักแบบวิประลัมภะนั้นมีเหตุของภาวะ คือ การพลัดพรากจากกัน 

การแสดงผลของภาวะ ไดแก ทาทางหมดอาลัยตายอยาก สงสัย วิตกกังวลกระสับกระสาย พร่ำรำพัน  

ตัวอยาง 

  ถึงไปก็ไมอยูนาน              เยาวมาลยอยาโศกเศราหมอง  

  พระจุมพิตชิดเชยปรางทอง        กรประคองนฤมลข้ึนบนเพลา  

                                  ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย : อิเหนา) 

 2.  กรุณารส   

   กรุณารส (รสแหงความเมตตากรุณาท่ีเกิดภายหลังความเศราโศก : บาลีเรียกรสนี้วา โส

กะรส)  เปนรสท่ีกลาวถึงความรูสึกสงสาร  ความทุกขโศกท่ีเกิดจากความไมยุติธรรม  ความเสื่อมทรัพย  

และจากเหตุวิบัติ  โดยอาจมีภาวะเสริม  ไดแกความไมแยแส  ความเหนื่อยออน  ความวิตก  ความโหยหา  

ความตื่นตระหนก  ความหลง  ความออนเพลีย  ความสิ้นหวัง  ความอับจน  ความเฉยชา  ความบาคลั่ง  
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ความสิ้นสติ  ความตาย  เปนตน  ทำใหผูอานรูสึกหดหู เหี่ยวแหง เกิดความเห็นใจ ถึงกับน้ำตาไหล พลอย

เปนทุกข เอาใจชวยตัวละคร  สำหรับคนชั้นสูงและชั้นกลางเม่ือประสบทุกขโศกจะตองกลั้นไวในใจไม

รองไหคร่ำครวญ นอกจากนั้นอาจมีอนุภาวะอ่ืน เชน การทอดถอนใจ ทุมทอดตัว ตีอกชกหัว ฯลฯหรือมี

ปฏิกิริยา (สาตตวิกภาวะ) เชน นิ่งตะลึงงัน ตัวสั่น สีหนาเปลี่ยน น้ำตาไหล เสียงเปลี่ยน เปนตน   ตัวอยาง 

 

โออาลัยใจหายไมวายหวง 

ดังศรสักปกซ้ำระกำทรวง             เสียดายดวงจันทราพะงางาม 

เจาคุมแคนแสนโกรธพิโรธพ่ี           แตเดือนยี่จนยางเขาเดือนสาม 

จะหนอพระสุริยวงศทรงพระนาม      จากอารามแรมรางทางกันดาร 

ดวยเรียมรองมุลิกาเปนขาบาท       จำนิราศรางนุชสุดสงสาร 

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร       นมัสการรอยบาทพระศาสดา  

                                                           ( สุนทรภู : นิราศพระบาท) 

 

 3.  เราทรรส หรือ รุทรรส   

เราทรรส (รสแหงความโกรธเคือง : บาลีเรียกรสนี้วา โกธะ)  เปนอนุภาวะของความโกรธ 

ไดแก การเฆ่ียน ตัด ตี ฉีก บีบ ขวางทำใหเลือดตก ฯลฯ และอาจมีปฏิกิริยา คือ เหง่ือออก ขนลุก ตัวสั่น 

เสียงเปลี่ยน เปนตน เนื่องจากความโกรธนั้นมีหลายอยาง ไดแก ความโกรธท่ีเกิดจากศัตรู เกิดจากผูใหญ 

เกิดจากเพ่ือนรัก เกิดจากคนรับใช และเกิดข้ึนเอง การแสดงความโกรธจึงมีตางกันไปดวย  ตัวอยาง 

   ทาวก็ทรงแสดงพระองค  ธ  ปาน 

              ประหนึ่งพระราชหทัยลุดาล                                 พิโรธจึง 

                         ผันพระกายกระทืบพระบาทและอึง 

               พระศัพทสีหนาทพึง                                  สยองภัย 

                         เอออุเหมนะมึงชิชางกระไร     

               ทุทาสสุถลฉะนี้ไฉน                                    ก็มาเปน 

                         ศึก  บ  ถึงและมึงก็ยังมีเห็น     

                จะนอยจะมากจะยากจะเย็น                          ประการใด 
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                         อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ 

ขยาดขยันมิทันอะไร                                      ก็หม่ินกูกู   

                                                         ( ชิต  บูรทัต :   สามัคคีเภทคำฉันท ) 

 

 4.  พีภัตสรส หรือ วิภัจฉรส 

      พีภัตสรส (รสแหงความชัง ความรังเกียจ : บาลีเรียกรสนี้วา ชิคุจฉะรส)  เปนรสท่ี

พรรณนาถึง ความเบื่อ รำคาญ ขยะแขยง เปนรสท่ีเกิดจากการรับรูความนาเบื่อ นารังเกียจ ซ่ึงมี 2 

ประเภท คือ เกิดจากสิ่งนารังเกียจท่ีไมสกปรก เชน เลือด และสิ่งนารังเกียจท่ีสกปรก เชน อุจจาระ หนอน 

อาจมีภาวะเสริม คือ ความสิ้นสติ ความตื่นตระหนก ความหลงความปวยไข ความตาย เปนตน วิภาวะของ

ความนาเบื่อ นารังเกียจ ไดแก สิ่งท่ีไมสบอารมณหรือไมตองประสงค สิ่งชวนสลดใจ สิ่งสกปรก เปนตน 

อนุภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจ คือการทำทาทางขยะแขยง นิ่วหนา อาเจียน ถมน้ำลาย ตัวสั่น ฯลฯ  

ท่ีทำใหผูอาน ผูดู ผูฟงชังน้ำหนาตัวละครบางตัว เพราะจิต(ของตัวละคร) บาง เพราะความโหดรายของตัว

ละครบาง  ตัวอยาง 

  ไอเจาชูลอมปอมกระหมอมบาง              ลอยชายลากหางเท่ียวเก้ียวหมา 

  ชิชะแปงจันทรน้ำมันทา                            หยงหนาสองแคมเหมือนหางเปย 

  หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด                          มึงไปตายเสียเถิดอายหาเบี้ย  

  หนาตาเชนนี้จะมีเมีย                                 อายมะมวงหมาเลียไมเจียมใจ 

  เหมือนแมลงปออวดอิทธิ์วาฤทธิ์สุด             จะแขงครุฑขามอาวทะเลใหญ 

  กอนเสาหรือจะเทาเมรุไกร                           หิ่งหอยไพรจะแขงแสงสุริยง 

  ชาติชั่วตัวดังนกตะกรุม                               จะเอ้ือมอุมอิงอกวิหคหงส 

  เขาสิปองเลนมุจลินทลง                             ตัวพะวงตมกลับทะนงใจ  

                                                                         (สุนทรภู : เสภาขุนชางขุนแผน) 

 

 5.  ภยานกรส   

ภยานกรส (รสแหงความกลัว ต่ืนเตนตกใจ : บาลีเรียกรสนี้วา อุตสาหะรส)  เปนรสท่ี

กลาวถึงความเกรงกลัว ความนากลัว สยดสยองเปนรสท่ีเกิดจากการรับรูความนากลัว ซ่ึงแบงเปน 3 
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ประเภท คือ เกิดจากการหลอกลวง เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการขมขู อาจมีภาวะเสริม คือความ

สงสัย ความหลง ความอับจน ความต่ืนตระหนก ความเฉยชา ความพรั่นพรึง ความสิ้นสติความตาย ฯลฯ 

วิภาวะของความนากลัว ไดแก การไดยินเสียงผิดปกติ การเห็นภูตผีปศาจหรือสัตวราย การอยูคนเดียว 

การไปในปาเปลี่ยวรกราง การทำผิด ฯลฯ อนุภาวะของความนากลัว ไดแก การวิ่งหนี การสงเสียงรอง 

เปนตน และอาจมีปฏิกิริยา เชน อาการตะลึงงัน เหง่ือออก ขนลุก ตัวสั่น สีหนาเปลี่ยน เสียงเปลี่ยน น้ำตา

ไหล หรือเปนลม   ตัวอยาง  

 

แตแมเท่ียวเซซังเสาะแสวงทุกแหงหองหิมเวศท่ัวประเทศทุกราวปา   สุดสายนัยนาท่ีแมจะตามไป

เล็งแล    สุดโสตแลวท่ีแมจะซับทราบฟงสำเนียง   สุดสุรเสียงท่ีแมจะร่ำเรียกพิไรรอง   สุดฝเทาท่ี

แมจะเยื่องยองยกยางลงเหยียบดิน    ก็สุดสิ้นสุดปญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด   จะไดพานพบ

ประสบรอยพระลูกนอยแตสักนดิไมมีเลย   จึ่งตรัสวาเจาดวงมณฑาทองท้ังคูของแมเอย   หรือวา

เจาท้ิงขวางวางจิตไปเกิดอ่ืน    เหมือนแมฝนเม่ือคืนนี้แลวแล 

                                                                      (มหาเวสสันดรชาดก) 

 

 6.  วีรรส   

วีรรส (รสแหงความกลาหาญ : บาลีเรียกรสนี้วา อุตสาหะรส)  เปนบทท่ีแสดงความชื่น

ชม เปนรสท่ีเกิดจากการรับรูความมุงม่ันในการแสดงความกลาหาญอันเปนคุณลักษณของคนชั้นสูง ความ

กลาหาญมี 3 อยาง คือ กลาให (ทานวีระ) กลาประพฤติธรรมหรือหนาท่ี (ธรรมวีระ) และกลารบ (รณวีระ) 

อาจมีภาวะเสริม คือ ความม่ันคง ความพินิจพิเคราะห ความจองหอง ความตื่นตระหนก ความรุนแรง 

ความแคน ความระลึกได ฯลฯ วิภาวะของความมุงม่ัน ไดแก การเอาชนะศัตรู การบังคับอินทรียของตนได 

การแสดงพละกำลัง ฯลฯ อนุภาวะของความมุงม่ัน ไดแก ทาทีม่ันคง เฉลียวฉลาดในการงาน เขมแข็ง

ขะมักเขมน พูดจาแข็งขัน เปนตน  ตัวอยาง 

  จะตั้งหนาอาสาชิงชัย               มิไดยอทอถอยหลัง  

  สูตายไมเสียดายชีวัง                       กวาจะสิ้นชีวังของขานี้ฯ 

                                                          ( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย : อิเหนา ) 
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 7.  อัทภูตรส หรือ อัพภูติรส   

อัพภูตรส (รสแหงความพิศวงประหลาดใจ : รสนี้ บาลีเรียก วิมหะยะรส)  เปนรสท่ีแสดงถึงความ

อัศจรรยใจ เปนรสท่ีเกิดจากการไดรับรูความนาพิศวง อันมี 2 ประเภท คือ เกิดจากสิ่งท่ีเปนทิพย หรือ

อภินิหาร และเกิดจากสิ่งท่ีนารื่นรมย อาจมีภาวะเสริม คือ ความตื่นตระหนก ท่ึง  ตื่นเตน ความหวั่นไหว 

อัศจรรย  ความยินดี ความบาคลั่ง ความม่ันคง เปนตน วิภาวะของความนาพิศวง ไดแก การพบเห็นสิ่งท่ี

เปนทิพย การไดรับสิ่งท่ีปรารถนา การไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีงดงาม นารื่มรมย เชน อุทยาน วิหาร การเห็น

สิ่งท่ีเปนมายา หรือมีเวทมนตร ฯลฯ อนุภาวะของความนาพิศวง คือ การทำทาประหลาดใจ หรืออุทาน

ดวยความแปลงใจ อาจมีปฏิกิริยา เชน การนิ่งตะลึงงัน เหง่ือออก ขนลุก น้ำตาไหล เปนตน  ตัวอยาง 

 

  อินทรชิตบิดเบือนกายิน                       เหมือนองคอมรินทร 

 ทรงคชเอราวัณ 

  ชางนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน                        เผือกผองผิวพรรณ 

 สีสังขสะอาดโอฬาร 

                                                                                       (บทพากยเอราวัณ) 

 

 8.  หาสยรส หรือ หัสสรส   

    หาสยรส (รสแหงความขบขัน : บาลีเรียกรสนี้วา หาสะรส)  เปนรสท่ีทำใหเกิดความ

ขบขัน  สนุกสนานแบงออกเปน  2  ภาวะคือ  ความขบขันท่ีเกิดแกผูอ่ืน  และความขบขันท่ีเกิดข้ึนแกตัว

ละครเอง  ซ่ึงสวนมากมักเปนไปเองโดยไมรูตัว  อนุภาวะไดแกการยิ้มหรือการหัวเราะ  ซ่ึงนาฏยศาสตร

กลาวไว  6  ลักษณะ คือ  ยิ้มนอย ๆ  ไมเห็นไรฟนและแยมปากพอเห็นไรฟน  

เปนลักษณะของคนชั้นสูง  หัวเราะเบา ๆ   หัวเราะเฮฮาเปนของคนชั้นกลาง  หัวเราะงอหายและหัวเราะ

จนทองแข็ง  เปนลักษณะของสามัญชนท่ัวไป  อาจทำใหผูอาน ผูดูยิ้มกับหนังสือ ยิ้มกับภาพท่ีเห็น ถึงกับ

ลืมทุกขดับกลุมไปชั่วขณะ   ตัวอยาง 

 

  ไดยินแววสำเนียงเสียงหมาเหา             คิดวาวัวเขาในสวนกลวย                      

 จึงออกมาเผยแกลอยูแรรวย                  ตวาดดวยสุรเสียงสำเนียงนาง                      
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 พอเหลือบเห็นระเดนลันได                    อรไทผินผันหันขาง                      

 ชมอยชมายชายเนตรดูพลาง                  ชะนอยรูปรางราวกับกลึง 

                                             ( พระมหามนตรี (ทรัพย) : ระเดนลันได ) 

 

9.  ศาสนตรส หรือ สันตรส   

    ศานติรส (รสแหงความสงบ : บาลีเรียกรสนี้วา สมะรส)  เปนรสท่ีพรรณนาถึงความสงบ

ใจ เยือกเย็น เปนรสท่ีเกิดจากการไดรับรูความสงบของตัวละคร คงเปนอิทธิพลของคติทางพุทธท่ีถือวา

ความสงบเปนสิ่งประเสริฐ เปนทางสูนิพพาน กวีพุทธสวนมากจึงถือวาศานติรสเปนรสท่ีเดนกวารสอ่ืนท้ัง 8 

รส  เปนผลใหผูอาน ผูดู ผูฟง เกิดความสุขสงบ ในขณะไดเห็นไดฟงตอนนั้น  ตัวอยาง 

 

มาถึงเนินผาทาตนไทร                      น้ำเปยมสระใสสะอาดนัก 

ท่ีธารแกงแรงไหลมาคึกคัก                  เปนชะงักชะงอนผานาสำราญ 

บัวไสวใบบังระบุดอก                          เผยออกกลิ่านชวยหวยละหาน 

ตนไมสูงสะพรั่งบังริมธาร                  ท่ีดอกบานแลวก็หลนละอองลง 

                                                                       ( สุนทรภู : เสภาขุนชางขุนแผน ) 
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บทที่ 4  

ประวัติและพัฒนาการเร่ืองสั้นไทย 

 

           เรื่องสั้น แปลจากคำภาษาอังกฤษวา Short Story เปนบันเทิงคดีรอยแกวชนิดหนึ่ง เรื่องสั้นของ

ไทยนาจะมีพัฒนาการมาจากงานเขียนประเภทนิทานแตเดิม โดยเฉพาะนิทานท่ีลงพิมพในหนังสือพิมพ 

และ วารสาร รุนแรกๆ ของไทย เชน หนังสือบางกอกรีคอรดเดอร ดรุโณวาท และวชิรญาณวิเศษ ท้ังนี้

เพราะนิทานท่ีลงพิมพ ในหนังสือเหลานี้ มีลักษณะทางองคประกอบของเรื่องใกลเคียงกับองคประกอบของ

เรื่องสั้นมาก กลาวคือ มีแกนเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศเหมือนกัน 

ขณะเดียวกันเรื่องสั้นของไทย ก็คงจะไดรับแบบอยางการเขียนเรื่องสั้น มาจากตะวันตกดวย เรื่องสั้นของ

ไทยจึงมีลักษณะบางประการแตกตางไปจากนิทานของไทยแตเดิม เชน มีโครงเรื่อง เนื้อหา ฉาก 

บรรยากาศ บทสนทนา และตัวละครสมจริงตางไปจากนิทานของไทยท่ีเปนเรื่องสมมุติ มี แกนเรื่อง ท่ี

สะทอนปญหาสังคม หรือแสดงความคิดของผูแตงท่ีกวางขวางกวาข้ึนกวาเดิม ท้ังยังเปนการสื่อสาร

ความคิดระหวางผูเขียนกับผูอานโดยตรง โดยผูอานวิเคราะหเอาเองจากเนื้อเรื่อง เพราะผูเขียนมิไดสรุป

ความคิดไวใหในตอนทายของเรื่องอยางนิทานของเกา เปนตน  

           สำหรับเรื่องสั้นเรื่องแรกของไทยนั้นยังไมสามารถสรุปไดวาเปนเรื่องใดแน มีผูใหสมมติฐานไว

หลายทาน เชน  สุดารัตน เสรีวัฒน ไดสรุปผลการวิจัยวาคือเรื่อง "พระเปยใหทานธรรม" ซ่ึงลงพิมพใน

หนังสือวชิรญาณวิเศษ ปท่ี 2 ฉบับท่ี 33 วันท่ี 2 เดือน 7 แรม 8 ค่ำ ปกุน นพศก 1249 (พ.ศ. 2430) 

เพราะเปนเรื่องท่ีมีเนื้อเรื่องจบลงอยางสมบูรณ และมีองคประกอบของเรื่องสั้นครบถวน  

            นอกจากนี้ยังมีผูใหแนวคิดวา เรื่องสั้นเรื่องแรกของไทย คือ เรื่อง "นายจิตรกับนายใจสนทนา

กัน" ของเจาพระยาภาสกรวงศ (พร บุนนาค) ลงพิมพในหนังสือดรุโณวาทราวป พ.ศ.2417 ตรงกับรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เจาพระยาภาสกรวงศ ผูนี้นับวาเปน ผูมีบทบาท เปนอยางมาก 

ในการสรางสรรคเรื่องบันเทิงคดีสมัยใหม และเรื่องสั้นยุคบุกเบิก แมจะมีผู คัดคานวาเรื่องนี้ ไม มี

องคประกอบของเรื่องสั้นท่ีสมบูรณก็ตาม  

             สวนเรื่อง "สนุกนิ์นึก" พระนิพนธกรมหลวงพิชิตปรีชากร ท่ีลงพิมพในหนังสือวชิรญาณวิเศษ 

เม่ือป พ.ศ. 2427 ซ่ึงแตเดิมเคยถือกันวาเปนจุดเริ่มตนของการแตงเรื่องสั้นไทยนั้น ปจจุบันกลับมีผูแสดง
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ความคิดโตแยงวา เรื่องสนุกนึกนาจะเปนจุดเริ่มตนของการแตงนวนิยายไทย มากกวาเปนจุดเริ่มตนของ

การแตงเรื่องสั้นไทย ท้ังนี้เพราะเม่ือพิจารณาดูจากเนื้อเรื่องแลวจะพบวา เรื่องสนุกนึกนาจะยังไมจบลง

อยางสมบูรณ บทสนทนาของตัวละครจึงมีลักษณะขาดหายไปเฉย ๆ และแกนของเรื่องไมปรากฏใหเห็น

ชัดเจน  

            กลาวโดยสรุป เรื่องสั้นตามแบบตะวันตกท่ีนิยมแตงกันในระหวาง พ.ศ. 2430 ซ่ึงถือวาเปนยุค

แรกนั้น มีลักษณะตางไปจากลักษณะของนิทานแบบเดิมของไทย ดังนี้คือ ดานรูปแบบ จะพบวาในระหวาง 

พ.ศ. 2430 - 2437 ซ่ึงเปนชวงแรกของยุคนี้นั้น เรื่องสั้นมีโครงเรื่องงาย ๆ ไมซับซอน มีขนาดสั้น และมี

ลักษณะคลายนิทานมาก คือเปนเรื่องเลาสั้น ๆ นิยมข้ึนตนเรื่องดวยการอารัมภบทถึงสาเหตุของการเลา

เรื่องและหลังจากท่ีไดเลาเรื่องดวยวิธีการพรรณนาความจบลงแลว ผูเขียนมักแตงโคลงสี่สุภาพจำนวน 1-4 

บทเพ่ือสรุปคติสอนใจ หรือเพ่ือย้ำใจความสำคัญของเรื่องไวในตอนทายของเรื่องอีกครั้ง กลวิธีการเลาเรื่อง

ใชวิธีการพรรณนาหรือบรรยายความไปเรื่อยๆ ยังไมแยกบทสนทนาออกจากบทพรรณนาใหเห็นเดนชัด 

เชน ในเรื่อง ความโกรธของหญิงหมาย, ไดทรัพยในดิน เปนตน แตหลังจาก พ.ศ. 2438 มาแลว จะพบวา

รูปแบบของเรื่องสั้นมีลักษณะเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัด เชน โครงเรื่องเริ่มมีลักษณะซับซอนซอนเง่ือน ชวน

ใหอยากติดตามใครรูและมีขนาดยาวข้ึน การเริ่มเรื่องไมมีอารัมภบทอยางในชวงแรก แตนิยมข้ึนตนเรื่อง

ดวยวิธีการพรรณนาความท่ีเปนตัวเรื่อง หรือเริ่มดวยบทสนทนาของตัวละคร แลวจบเรื่องโดยไมมีบทสรุป

อยางชวงแรก นอกจากนี้ยังนิยมใชเครื่องหมายอัญญประกาศครอมขอความท่ีเปนคำพูดของตัวละคร เพ่ือ

แยกบทสนทนาออกจากบทพรรณนาใหเห็นเดนชัด  

           ดานแนวคิด จะพบวา เรื่องสั้นยุคนี้มิไดมุงใหคติสอนใจตามแบบนิทานอยางเดียวเทานั้น หากแต

มุงใชเปนสื่อแสดงความคิดหรือทัศนะอยางใดอยางหนึ่งของผูแตงไปยังผูอาน ซ่ึงรวมท้ังเปนสื่อสะทอนภาพ

และเสนอปญหาสังคมดวย เชน เรื่องเกิดทันคูสราง ของ แมลอง เรื่องแมสื่อกระดาด ของ ขุนบัญญัติวร

นาท สะทอนแนวคิดเก่ียวกับเรื่องความรัก สวนเรื่องทำตามฝน ของ น.ม.ส. สะทอนแนวคิดเชิงเสียดสีผูท่ี

เชื่อถือมีเรื่องความฝนและการทำนายฝนอยางงมงาย เรื่องตายแลวเกิดใหม ของ แมอนงค แสดงแนวคิด

ตอตานวิธีคลุมถุงชน และเรื่องราคาแหงสรอยคอเพชร ของนายซิม สะทอนภาพการแกปญหาความจน

ของตัวละครดวยการปลนจี้ เปนตน นอกจากนี้บางเรื่องจะนิยมสะทอนแนวคิดตามความเชื่อเรื่องกรรม

ของพุทธศาสนา เชน เรื่องทุกขะโต ทุกขะฐาน ของขุนบัญญัติวรนาท เปนตน จึงอาจกลาวไดวา เรื่องสั้น

ยุคนี้นิยมสะทอนแนวคิดตามแนวจินตนิยม (Romanticism) และอุดมคตินิยม (Idealism) เปนสวนใหญ  
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           ดานเนื้อเรื่อง พบวามีการสะทอนเรื่องราวหรือปญหาท่ีเก่ียวของกับชีวิตและสังคมมากข้ึน เชน 

เรื่องวางยาเมีย ของ ร.อ.ท. พลอย พรปรีชา แสดงปญหาการเลือกคูครองผิด เรื่องเกินคาด ของ พ.เนตร

รังษี สะทอนใหเห็นสังคมตมตุน และเรื่องตายยากตายเย็น ตายงายตายดาย ของ แสงทอง สะทอนปญหา

เรื่องความยากจน เปนตน  

 ดานกลวิธีการแตงพบวาผูแตงมีกลวิธีในการเสนอเรื่องพลิกแพลงมากข้ึนท้ังในดานการข้ึนตนเรื่อง 

ก่ีดำเนินเรื่องและการจบเรื่อง เชนเรื่อง "กระโดดครั้งทาย" หรือใชบทพรรณนา เราอารมณในเรื่อง 

"เลินเลอ" และจบแบบหักมุมในเรื่อง "จับดำถลำแดง" เปนตน สวนวิธีสรางฉาก บรรยากาศและตัวละครมี

ลักษณะสมจริงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลวิธีเก่ียวกับการสรางตัวละคร มีพัฒนาการท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุดคือ 

เปลี่ยนจากใชวิธีสรางตัวละครสมมุติท่ีไรชีวิตจิตใจ มาใชวิธีสรางตัวละครสมจริง ดูมีชีวิตจิตใจ เพราะตัว

ละครจะมีอุปนิสัยและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับปุถุชนท่ัวไป  

            ตอมาประมาณป พ.ศ. 2472 งานเขียนเรื่องสั้นไทยจึงสามารถพัฒนาตนเองใหกาวพนจากเรื่องท่ี

มีลักษณะก่ึงนิทานไทยและก่ึงเรื่องสั้นฝรั่งมาเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปนไทยแทได โดยมีลักษณะทาง

โครงสรางท่ีสามารถสังเกตเห็นไดชัด คือ ทางรูปแบบ จะเริ่มตนเรื่องท่ีบีบค้ันอารมณผูอานอยางรุนแรง

ดวยความรัก ความพยาบาท หรือไมก็เปนเรื่องตลกขบขัน ท่ีเปนเชนนี้เปนเพราะนักเขียนไทยในสมัยนี้

นิยมเขียนเรื่องสั้นตามแนวการเขียนท่ีไดแบบอยางมาจากนักเขียนเรื่องสั้นชาวตางประเทศ และพรอมกัน

นี้ก็ยกยองใหเรื่องสั้นท่ีมีลักษณะดังกลาวนั้นเปน "แบบฉบับ" ของการเขียนดวย นักเขียนท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง

ในชวงเวลานี้ไดแก ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ) เรียมเอง (มาลัย ชูพินิจ) ยาขอบ (โชติ แพรพันธุ) ไม

เมืองเดิม (กาน พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) อ.อุดากร (อุดม อุดากร) อิศรา อมันตกุล มนัส จรรยงค ฯลฯ 

สภาพการณดังกลาวจึงมีผลทำใหเรื่องสั้นไทยในสมัยนี้มีโครงสรางท่ีเปน "แบบแผน" เหมือนๆ กัน หรือท่ี

เรียกกันในสมัยหลังวาเปน "สูตรสำเร็จ" ถึงกระนั้นก็ตาม งานเขียนเรื่องสั้นไทยก็ยังพัฒนาตนเองตอไป

อยางไมหยุดยั้ง จนกระท่ังมีพัฒนาการท่ีสังเกตเห็นไดชัดอีก 2 ชวง คือ ชวงแรก อยูระหวาง พ.ศ. 2472 - 

พ.ศ. 2500 และชวงท่ีสองอยูในระหวาง พ.ศ. 2501 ถึงปจจุบัน  

            พัฒนาการของเรื่องสั้นท่ีเห็นไดชัดในชวงแรก ซ่ึงตรงกับระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 2542-2500 

นั้นไดแก พัฒนาการทางดานศิลปะของการแตง และท่ีสำคัญคือ เริ่มมีเรื่องสั้นในแนวเรื่องอยางใหม คือ 

เรื่องสั้นประเภทเสนอขอคิดและสะทอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดข้ึนเปนครั้งแรก ท้ังนี้เปนผล

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและการเมือง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
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ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 นั้น มีผลทำใหประชาชนเกิด

ความตื่นตัวในหลักการของประชาธิปไตยท่ีมุงเนนเรื่องความเสมอภาคและเสรีภาพของคนในสังคมเปนอัน

มากและพรอมกันนี้ก็พยายามใชสิทธิและเสรีภาพท่ีตนไดรับอยางเต็มท่ีท้ังในดานการพูดการอาน การคิด

และการเขียน ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจและเหตุการณสำคัญๆ ของสังคมสมัยนี้ก็เปนตัวการสำคัญท่ี

ชวยกระตุนใหนักเขียนหันมาสนใจสังคม ดวยการแสดงความคิดและสะทอนปญหาของสังคมมากข้ึนดวย 

เชน การเขารวมรบในสงครามโลกครั้งท่ี 2 การปฏิวัติวัฒนธรรมทางภาษาของรัฐบาลสมัยชาตินิยม การ

จัดต้ังวรรณคดีสมาคมในป พ.ศ. 2485 การปะทะทางความคิดระหวางกลุม "ศิลปะเพ่ือศิลปะ" กับกลุม 

"ศิลปะเพ่ือประชาชน" และเกิดกบฏสันติภาพในป พ.ศ. 2495 เปนตน นักเขียนท่ีนิยมเขียนเรื่องประเภท

เสนอขอคิดและสะทอนการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของสังคม ไดแก ศรีบูรพา สด กูรมะโรหิต สุวัฒน วร

ดิลก อิศรา อมันตกุล เสนีย เสาวพงศ อาจินต ปญจพรรค เปนตน นอกจากนี้อาจกลาวไดวา การท่ีเรื่องสั้น

หลังป พ.ศ. 2490 เปนตนมา เริ่มมีเปาหมายในการเขียนเพ่ือประเทืองปญญาและสะทอนปญหาสังคมมาก

ข้ึนนั้นเนื่องมาจาก ประการแรกแนวคิดดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุนจากพวกสำนักพิมพ เชน สำนักพิมพ

ไทยพาณิชยการ จำกัด ของนายอารีย ลีวีระ มีนโยบายสงเสริมการสรางสรรควรรณกรรมตามแนว

ประชาชนทุกประเภท จึงมีผูเขียนเรื่องไปลงกันเปนอันมาก เปนตน สวนประการท่ีสองเปนผลเนื่องมาจาก

การจัดประกวดเรื่องสั้นในนิตยสารตางๆ ซ่ึงนอกจากจะสงผลใหเกิดความตื่นตัวในการเขียนเรื่องสั้นกัน

มากข้ึนและชวยพัฒนางานเขียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนโดยตรงแลว ยังสงผลทางออมดวยการชวยเปนแหลง

เพาะนักเขียนหนุมสาวยุคนั้นใหมีชื่อเสียงในโอกาสตอมาอีกดวย  

            ความคลี่คลายขยายตัวของเรื่องสั้นในชวงระหวาง พ.ศ. 2472 - 2500 มีลักษณะสำคัญท่ีสังเกต

ไดดังนี้ คือ ดานรูปแบบ เรื่องสั้นสมัยนี้สวนใหญนิยมการเขียนแบบยึดถือโครงเรื่องเปนจุดสำคัญ โดยผู

เรื่องใหมีความขัดแยงหรือปมปญหาไวในตอนตนเรื่อง แลวจึงคอยๆ คลี่คลายปญหาจนถึงจุดสุดยอดของ

เรื่อง โครงเรื่องสวนใหญแสดงปญหาชีวิตของชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง โดยมีความรักเปนแกนนำ แลว

ดำเนินเรื่องไปตามเคาโครงท่ีกอใหเกิดความสะเทือนใจและนิยมปดเรื่องแบบสรางความประหลาดใจใหแก

คนอาน  

            ดานแนวคิด แนวคิดหือแกนของเรื่องสวนมากยังมีลักษณะเหมือนเรื่องสั้นในยุคแรกๆ คือ นิยม

สะทอนแนวคิดตามแนวจินตนิยม (Romanticism) และแนวอุดมคตินิยม (Idealism) แตหลังจากป พ.ศ. 

2485 เปนตนมาแลว แนวคิดแบบสัจนิยม (Realism) เริ่มมีปรากฏมากข้ึน นอกจากนี้ก็มีการนำหลัก
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ปรัชญาของตะวันตกแนวอ่ืนๆ มาใชกันดวย เชน แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ในเรื่องตึก

กรอสส ของ อ.อุดากร และสัญลักษณนิยม (Symbolism) เชนเรื่องเสาชิงชา ของ ส.ธรรมยศ  

            ดานเนื้อเรื่อง สวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมสวนตัวของชนชั้นสูง และชนชั้นกลางในสังคม 

เชน เรื่องความรัก ความพยาบาท ความมีน้ำใจ หรือเรื่องปญหาครอบครัว ตัวอยางเรื่องสั้นท่ีมีเนื้อหา

ดังกลาวไดแกเรื่อง ดรรชนีนาง ของอิงอร เรื่องทอนแขนนางรำ  ซาเกาะ ของมนัส จรรยงค เรื่องคนรัก

ของนภาจรี ของเรียมเอง เปนตน แตหลังจากป พ.ศ. 2495 เปนตนมาแลว เนื้อหาของเรื่องสั้นก็เริ่มขยาย

วงกวางข้ึน นักเขียนพยายามสะทอนใหเห็นสภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อุดมคติ และความรูสึก

นึกคิดของคนในสังคมทุกระดับชั้น ตัวอยางเชน เรื่องคำขานรับ ของศรีบูรพา น้ำตา ของสด กูรมะโรหิต 

และสัญชาตญานมืด ของ อ.อุดากร เปนตน  

             ดานกลวิธีการแตง เรื่องสั้นในยุคนี้แสดงถึงพัฒนาทางดานกลวิธีการแตงอยางเดนชัดทุกดาน ไม

วาจะเปนการเปดเรื่อง การปดเรื่อง การดำเนินเรื่อง การสรางตัวละคร หรือบทสนทนา 

             สำหรับพัฒนาการของเรื่องสั้นท่ีเห็นไดชัดในชวงตอมา ซ่ึงตรงกับระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 2501 

ถึงปจจุบัน ไดแก พัฒนาการทางรูปแบบและเนื้อหา ท้ังนี้เปนเพราะวาในชวงเวลาดังกลาวนี้ รูปแบบและ

เนื้อหาของเรื่องสั้นไดคลี่คลายไปในแนวใหม คือ ทางดานรูปแบบ ไมไดยึดกฎเกณฑหรือ "สูตรสำเร็จ" ของ

โครงสรางตามแบบเดิม แตกลับใหอิสระในการวางรูปแบบตามสไตลของผูแตง สวนเนื้อหามักแสดง

กิจกรรมทางสังคมควบคูไปกับการแสดงสำนึกของผูคนตอสิ่งแวดลอมรอบตัว และบรรยากาศของเรื่องมี

ทาทีดุเดือดกาวราวมากข้ึน  

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองก็ยังมีผลกระทบตอวงวรรณกรรมอยูเสมอ จึงพบวาหลัง

เหตุการณ "วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516" แลว งานเขียนเรื่องสั้นเพ่ือชีวิตมีลักษณะท่ีเรียกวารุงเรือง

มากท่ีสุดท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ท้ังนี้เปนเพราะวาความม่ันใจในชัยชนะของประชาชนท่ีสามารถ

ขจัดอำนาจเผด็จการไปได ทำใหนักเขียนกลาแสดงออกอยางเปดเผย และคนพบแนวทางการเขียนท้ังทาง

รูปแบบและเนื้อหาสำหรับตนเองมากข้ึน ขณะเดียวกันก็มีจิตสำนึกวาตนควรมีหนาท่ี "ชี้นำ" แนวทางท่ีดี

ใหแกประชาชนผูอานดวยการเสนอรูปแบบท่ีเรียบงาย รูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมเพ่ือชีวิตในชวงนี้

จึงมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนกัน ขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาท่ีพัฒนาไปไกลถึงข้ันเจาะลึกลงไปถึงปญหา

ของสังคมในดานตางๆ ท้ังปญหาสังคมชนบทและปญหาในเมือง พรอมกันนี้นักเขียนก็หยิบยกปญหาตางๆ 

ออกมาตีแผและชี้นำใหผูอานไดเห็นตนตอของปญหาอยางเดนชัด เชน ปญหาการขาดแคลนแพทยใน
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ชนบท ปญหาหารตอสูของชาวนากับพวกนายทุนและอำนาจอันไมเปนธรรม ปญหาชนชั้นกรรมาชีพ 

ปญหาโสเภณี เปนตน อาจกลาวไดวาชวงนี้เปนชวงท่ีวรรณกรรมเพ่ือชีวิตเพ่ือประชาชนเฟองฟูมาก แต

หลังจากมีการปฏิรูปการปกครองเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 และรัฐบาลของนายธานินทร กรัยวิเชียร ซ่ึงมี

นโยบายขวาจัดไดเขามาปกครองประเทศแลว วงวรรณกรรมเพ่ือชีวิตของไทยก็กลับซบเซาลงไปอีก เพราะ

ไดรับความกดดันจากรัฐบาลท่ีหามเขียนหรือมีวรรณกรรมเพ่ือชีวิตไวในครอบครอง ดวยถือวาเปน

วรรณกรรมตองหาม การชะงักของวรรณกรรมดังกลาวนี้เปนเปนไปราว 1 ป คือชวงปลายป พ.ศ. 2519 

ตอตนป พ.ศ. 2520 แตหลังจากการรัฐประหารในวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 เปนตนมาแลว วง

วรรณกรรมก็เริ่มคึกคักข้ึนใหมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเหตุการณบานเมืองคลี่คลายเขาสูสภาวะท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ 

การไดประชาธิปไตยกลับมาแมเพียงครึ่งหนึ่งก็มีผลทำใหถนนของเรื่องสั้นราบเรียบข้ึนกวาเดิม และแม

นักเขียนเรื่องสั้นบางคนจะหายหนาเขาปาไปก็จริง แตก็มีนักเขียนหนาใหมเกิดข้ึนทดแทนอีกหลายคน

เชนกัน สภาพการณดังกลาวนี้ยอมเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา มีการตื่นตัวท้ังในวงการนักอานและนักเขียนเรื่อง

สั้นอยูตลอดเวลา ขณะเดียวกันการจัดประกวดเรื่องสั้นของสถาบันตางๆ เชน การประกวดเรื่องสั้นของ

หนังสือพิมพ สตรีสาร สกุลไทย สมาคมภาษาและหนังสือ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย การคัดเลือก

เรื่องสั้นลงในโลกหนังสือฉบับเรื่องสั้นและใหรางวัล "ชอการะเกด" แกเรื่องสั้นดีเดน ซ่ึงรวมท้ังการพิจารณ

วรรณกรรมพินิจ และการคัดเลือกเรื่องสั้น เพ่ือรับรางวัล "ซีไรต" ฯลฯ นั้นก็ลวนแตมีสวนชวยทำใหเรื่องสั้น

ไทยมีพัฒนาการท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน นอกจากนี้นิตยาสารและวารสารตางๆ ยังไดใหการสนับสนุนการเขียน

เรื่องสั้นดวยการกันเนื้อหนากระดาษสำหรับลงเรื่องสั้นไวดวย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาเรื่องสั้นยุคปจจุบัน

นี้มีพัฒนาการทางดานรูปแบบและเนื้อหาไปสูแนวใหมพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดวย  

           ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2501 ถึงปจจุบัน เรื่องสั้นของไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและ

เนื้อหาไปในแนวใหม ดังนี้คือ ดานรูปแบบ รูปแบบของเรื่องสั้นในยุคนี้มีลักษณะท่ีสังเกตเห็นไดชัดคือสวน

ใหญจะไมมีโครงเรื่อง แตจะใช "สถานการณ" ของตัวละครมาเปนจุดดำเนินเรื่อง การเริ่มเรื่องจึงไม

จำเปนตองเราความสนใจของผูอานเชนในแบบเดิม และการจบเรื่องไมยึดหลัก "หักมุม" เสมอไป เชนเรื่อง

คนบนตนไม ของนิคม รายยวา เปนตน  

            ดานแนวคิด เรื่องสั้นในยุคนี้นิยมสะทอนแนวคิดตามหลักปรัชญาของตะวันตกมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะแนวคิดอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ไดรับความนิยมมากท่ีสุด เชน เรื่องบทสนทนาทาง

โทรศัพทในค่ำคืนแหงความหวาเหว ของวิทยากร เชียงกูล ลูกชายคนสุดทอง ของศรีดาวเรือง 
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           ดานเนื้อเรื่อง สวนใหญเปนเรื่องของสามัญชนท่ีตองตอสูกับชะตากรรมของตนเองอยูในสังคม

สมัยใหมท่ีมีลักษณะเปนสังคม "คนกินคน" สภาพดังกลาวเชนนี้มีผลทำใหเปลี่ยนภาพพจนของตัวเอกใน

เรื่องสั้นเนื้อหาเดิมท่ีเคยบอกวาตองเกงกลาสามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดทะลุปรุโปรง กลายเปนเนื้อหา

ใหมท่ีตัวเอกมีลักษณะคานหรือไมก็ขบถกับตนเอง ดังท่ีเรียกวา ANTI - HERO เชน เรื่องชายผาเหลือง 

ของศรีดาวเรือง  

           ดานกลวิธีการแตง กลวิธีการแตงบางอยางหวนกลับไปเขียนตามแบบของเดิมในอดีต เชน ใช

วิธีการบรรยายบทสนทนาแทนการแยกบทสนทนาออกมาจากบทพรรณนา แลวใช "เลขนอก เลขใน" 

กำกับเปนตน แตขณะเดียวกันกลวิธีการแตงบางอยางก็มีพัฒนาการตางไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด เชน 

การดำเนินเรื่องมีกลวิธี "ยอนกลับสูอดีตและเดินทางสูอนาคต" เพ่ิมเขามาพรอมกับกลวิธี "ยอนกลับไป

กลับมา" (FLASHBACK) นอกจากนี้ การบรรยาย การทำบทสนทนา การแสดงความคิดของตัวละครมี

ลักษณะเปนการดึงเอาจิตใตสำนึกของตัวละครออกมาตีแผทำนอง "เปด เผยตัวเอง" (SELF - 

REVELATION) มากข้ึน โดยใชวิธีการปลอยใหภาษาของจิตใตสำนึกพรั่งพรูออกมาในลักษณะท่ีเรียกวาเปน 

"ก ร ะ แ ส ส ำนึ ก "  (STREAM OF CONSCIOUSNESS) ห รื อ อ อ ก ม า ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง   INTERIOR 

MONOLOGUE คือตัวละครพูดกับตัวเอง เปนตน เชน ถนนสายท่ีนำไปสูความตาย ของวิทยากร เชียงกูล 

ฯลฯ   

            ในยุคปจจุบันนี้ แมเราจะพบวาเรื่องสั้นท่ีครองตลาดหนังสือปจจุบันมักเปนเรื่องสั้นเพ่ือชีวิตท่ี

นักเขียนหนาใหม ซ่ึงมาจากกลุมสังคมและอาชีพตางๆ ชวยกันสรางสรรคข้ึนมาก็จริง แตก็มิไดหมายความ

วา เรื่องสั้นเพ่ือความบันเทิงประเภทรักหวือหวาของ ชอลัดดา, ศุภักษร, มัสยา ฯลฯ เรื่องชวนหัวประเภท

หยิกแกมหยอก ของ ไมตรี ลิมปชาติ, มนันยา, สิทธิไชย ซ่ึงรวมท้ังเรื่องสั้นท่ีใหความเพลิดเพลินดวย

อารมณอันละเมียดละไมและสำนวนภาษาท่ีประณีตสละสลวยของผูเขียน เชน งานเขียนของ จันทรรำไพ, 

สิริมา อภิจาริน, ไพโรจน สาลีรัตน, นน รัตนคุปต ฯ จะไมติดอยูในความนิยมของผูอานเสียเลยทีเดียว 

ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูเขียนและผูอานเรื่องสั้นแนวเพ่ือชีวิตนั้นแทจริงมีอยูเพียงกลุมหนึ่ง ซ่ึงไมใชจำนวนขาง

มากของผูอานหนังสือท่ัวประเทศ นอกจากนี้สภาพชีวิตประจำวันท่ีเรงรอนรีบรุดก็มีสวนสงเสริมใหคนเรา

ปรารถนาจะไดรับความสุขสงบมากข้ึนดวย เพราะยิ่งคนเรามองเห็นความไมม่ันคงปลอดภัยมากเทาใด ก็

ยิ่งใฝหาการผอนคลายความตึงเครียดและหาทางหลีกหนีจากความเปนจริงในชีวิตมากยิ่งข้ึนเทานั้น ดวย
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เหตุดังกลาว เราจึงพบวาบรรยากาศการเขียนและอานเรื่องสั้นไทยดำเนินไปอยางคึกคักและมีครบทุกรส

อยูเสมอ  

 

เอกสารอางอิง 

สายทิพย นุกูลกิจ. วรรณกรรมไทยปจจุบัน. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส,  

2539.  

ไพรถ เลิศพิริยกมล. วรรณกรรมปจจุบัน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542. 
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บทที่ 5  

องคประกอบเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

 

องคประกอบทางวรรณกรรมของเรื่องสั้นและนวนิยายสามารถแบงเปนหลักใหญ ๆ ไดดังนี้  

1.  โครงเรื่อง (Plot)  คือการผูกเรื่องหรือสรางเรื่องราวตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินเรื่อง 

โดยกำหนดพฤติกรรม เหตุการณ ความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และใหมีความเก่ียวเนื่องกัน โครง

เรื่องเปนองคประกอบสำคัญและเปนพ้ืนฐานของเรื่อง เนนการลำดับเหตุการณและสถานการณในเรื่อง 

และการเผชิญหนาของตัวละครกับกับเหตุการณตางๆ หัวใจสำคัญของโครงเรื่องคือการสรางขอขัดแยง

หรืออุปสรรคใหกับตัวละครเอก  ประเภทของโครงเรื่องแบงตามลักษณะโครงสรางหรือความคลายคลึงได 

4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1)  โครงเรื่องท่ีเหตุการณเปลี่ยนไปในทางท่ีดีกวา จบอยางมีความสุข เชนเรื่องพาฝน

ตางๆ และโครงเรื่องท่ีเหตุการณเปลี่ยนไปในทางท่ีราย จบดวยความเศราหรือหายนะ 

  2)  โครงเรื่องเนนเหตุการณและประสบการณของตัวละครและโครงเรื่องเนนความคิด

หรือความรูสึกของตัวละคร 

  3)  โครงเรื่องเชิงเด่ียว คือมีโครงเรื่องเดียวหรือโครงเรื่องหลักเดนมาก และโครงเรื่อง

เชิงซอน คือมีหลายโครงเรื่องรอยเรียงกัน ท่ีเรียกกันวา โครงเรื่องหลัก (Main Plot) คือเปนแนวเรื่อง

สำคัญท่ีผูแตงตองการใหเรื่องดำเนินไปจนจบ กับโครงเรื่องรอง (Sub Plot) คือเรื่องยอยท่ีแทรกอยูในโครง

เรื่องหลัก เพ่ือใหเรื่องซับซอนและสนุกสนานยิ่งข้ึน  

  4)  โครงเรื่องเนนเหตุการณ เชนเรื่องแนวผจญภัย และโครงเรื่องเนนตัวละคร เชนใหตัว

ละครรูแจงเห็นธรรม ตระหนักรู เปนตน 

โครงสรางของโครงเรื่องท่ัวๆไปมีลักษณะดังนี้ 

  -  ตอนเปดเรื่อง (Exposition)  ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสำคัญ การเปดเรื่องอาจเริ่มดวยการ

แนะนำตัวละคร สถานท่ี หรือเหตุการณสำคัญ บางครั้งอาจข้ึนตนดวยขอขัดแยงหรือสถานการณปญหา 

การเริ่มเรื่องแบงได 2 ลักษณะคือ เริ่มเรื่องแบบดำเนินตามปฏิทินกับเริ่มเรื่องโดยยอนเหตุการณสลับไปมา 
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  -  การดำเนินเรื่อง (Rising Action) เปนข้ันตอนท่ีสืบตอจากการเปดเรื่อง ผูแตงจะคอย

สรางปมปญหาและทวีความยุงยากซับซอน จนถึงจุดวิกฤตแลวจะคลี่คลายไปสูจุดจบเรื่อง 

  -  จุดวิกฤต (Climax) เปนจุดวิกฤตของตัวละครและเนื้อเรื่อง เม่ือเหตุการณและความ

ขัดแยงไดพัฒนามาถึงจุดสูงสุดหรือทางตัน  

  -  จุดคลี่คลายเรื่อง (Falling action) เปนตอนท่ีสืบตอจากจุดวิกฤต เปนตอนคลายปม

ปญหา 

  -  การจบเรื่อง (Ending)  การจบเรื่องจบไดหลายรูปแบบ เชน จบดวยความสุข จบดวย

ความเศรา  จบดวยความคาดไมถึง  จบแบบปลายเปด เปนตน 

 2.  แกนเรื่อง (Theme) หรือแนวคิดเปนจุดสำคัญของเรื่อง เปนความคิดอันเปน

ศูนยกลางของเรื่อง ซ่ึงผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอาน แกนของเรื่องจะตองเชื่อมโยงเรื่องท้ังหมดเขา

ดวยกัน ซ่ึงจะปรากฏตั้งแตเริ่มเรื่องจนจบเรื่อง แกนเรื่องแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  

  1)   แนวคิดแสดงทัศนะ คือ ทรรศนะหรือความคิดเห็นของผูแตงท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน 

ตอคานิยมในสังคม ตอคุณธรรม ตอเหตุการณบานเมือง 

  2)  แนวคิดแสดงอารมณ คือ การแสดงอารมณและความรูสึกของตัวละครเพ่ือใหผูอาน

ไดรับรู และมีสวนรวมในความรูสึกนั้น คือเกิดความรูสึกและอารมณคลอยตาม 

  3)  แนวคิดแสดงพฤติกรรม คือ การท่ีผูแตงมุงเสนอพฤติกรรมของตัวละคร ซ่ึง

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน จะเปนสวนสำคัญของเรื่อง เชน ทรรศนะตอคานิยมหรือคุณธรรมบางประการ เชน

ความกตัญู ความรูสึกนึกคิดและอารมณ เชน ความรูสึกหวาดกลัว เปนตน 

  4)  แนวคิดแสดงสภาพหรือเหตุการณ คือ การท่ีผูแตงมุงแสดงสภาพบางอยางหรือ

เหตุการณบางตอนในชีวิตของตัวละคร เชน สภาพการแกงแยงของชีวิตในเมืองหลวง เปนตน 

วิธีนำเสนอแกนเรื่องสรุปไดเปนขอๆ ดังนี้ 

  1)   นำเสนอผานการบอกเลาโดยตรงของผูเขียน   

  2)  นำเสนอผานทรรศนะของผูเลาเรื่อง  

  3)  นำเสนอผานการกระทำของตัวละคร    

  4)  นำเสนอผานภาษาอุปมา    

  5)  นำเสนอผานตัวเรื่องท้ังหมด  
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 3.  ตัวละคร (Characters) คือผูท่ีมีบทบาทในเรื่อง อาจเปนคนสัตวหรือสิ่งของก็ได ตัวละครเปน

แบบจำลองชีวิตของมนุษย การนำเสนอตัวละครทำไดโดยการบรรยายโดยตรงหรือบอกโดยออม ประเภท

ตัวละครแบงอยางกวางๆ มี 2 ประเภท คือ ตัวละครหลัก (Major Character) กับตัวละครรอง (Minor 

Character)  หากแบงตามลักษณะนิสัยหรือพัฒนาการแลวยังแบงไดอีก 2 ประเภท ดังนี้ 

  1)  ตัวละครมิติเดียวหรือตัวละครแบน (Flat Character) พฤติกรรมของตัวละครจะไม

เปลี่ยนแปลง เชน ดีตลอดหรือเลวตลอด ไมวาเหตุการณจะผันผวนอยางไรก็ตาม เปนตน 

  2)  ตัวละครหลายมิติหรือตัวละครกลม (Round Character) คือตัวละครมีพฤติกรรมท้ัง

ดานดีและไมดีเหมือนมนุษยท่ัวๆไป และเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมและเหตุการณตาง ๆ  

4.  ฉาก (Setting)  คือ สถานท่ี เวลา ยุคสมัยและบรรยากาศในเรื่อง ซ่ึงเปนท่ีเกิดพฤติกรรมของ

ตัวละครหรือเหตุการณ ฉากมีหลากหลายประเภทแบงไดดังนี้ 

 1)  ฉากท่ีเปนธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ำ ปา  ฯ 

 2)  ฉากท่ีเปนสิ่งประดิษฐ เชน อาคารบานเรือน ขาวของเครื่องใช  ฯ 

 3)  ฉากท่ีเปนชวงเวลาหรือยุคสมัย  

 4)  ฉากท่ีเปนสภาพการดำเนินชีวิตของตัวละคร เชน เสนอภาพชีวิตของกรรมกรในโรงงาน ฯ 

 5)  ฉากท่ีเปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม เชน คานิยม จารีต การเมือง เพศ  

ศีลธรรมฯ 

ฉากมีความสำคัญ ดังนี้ 

  1)   ชวยใหพฤติกรรมของตัวละครนาเชื่อถือยิ่งข้ึน 

  2)  ชวยสรางบรรยากาศและอารมณ  

  3)  ชวยสงเสริมจุดมุงหมายเฉพาะของเรื่อง 

 5.  บทสนทนา (Dialogue)  คือถอยคำพูดจาของตัวละคร บทสนทนาชวยใหเรื่องสมจริงและ

นาสนใจ แสดงนิสัยใจคอของตัวละคร และชวยในการดำเนินเรื่อง บทสนทนามีความสำคัญดังนี้ 

  1)   ชวยดำเนินเรื่องแทนการบรรยาย 

  2)  ชวยแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครผูพูดและตัวละครอ่ืนๆ 

  3)  ชวยใหวิธีการนำเสนอเรื่องราวไมซ้ำซากจำเจ  มีชีวิตชีวา 

  4)  ชวยสรางความสมจริงใหกับเรื่อง 
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 6.  ผูเลาเรื่อง (Narrator) และมุมมอง (Point of View) คือ วิธีการเสนอเนื้อเรื่อง ตัวละคร 

ฉากและเหตุการณในเรื่องเลาแตละเรื่อง  ผูเลาเรื่อง จะถูกกำหนดโดยผูแตง เรื่องเลาทุกเรื่องจะมีผูเลา

เรื่อง  ผูเลาเรื่องอาจเปนตัวนักประพันธเอง อาจเปนผูเลาท่ีไมปรากฏตัวในเรื่องมีแตเสียง หรือนักเขียน

อาจจะเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเปนผูเลาเรื่องก็ได  สวนมุมมองเปนกลวิธีเขียนวาเรื่องนี้เลาตามการรู

เห็นของใคร เลาตามประสบการณของใคร  ประเภทของผูเลาเรื่อง มีดังนี้ 

  1)   ผูเลาเรื่องท่ีอยูภายใน (Internal Narrator) หรือการเลาเรื่องโดยใชสรรพนามบุรุษท่ี 

1 โดยใหตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องเปนผูเลาเรื่องของตน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผูเลาเรื่องท่ีเปนตัว

ละครหลัก จะใชมุมมองของผูเลาเรื่องแบบจำกัดขอบเขต (Limited Point of View) กับผูเลาเรื่องท่ีเปน

ผูรูเห็นเหตุการณหรือพยาน 

2)  ผูเลาเรื่องท่ีอยูภายนอก (External narrator) หรือการเลาเรื่องโดยใชบุรุษท่ี 3 คือ ผู

เลาเรื่องไมไดปรากฏเปนตัวละครในเรื่อง  เปนเสียงพูดบนหนากระดาษ เหตุการณและเรื่องราวตางๆ จะ

ถูกเสนอผานการกระทำ คำพูดและทัศนะของตัวละครท่ีถูกเอยถึง ผูเลาเรื่องภายนอกแบงไดเปน 3 แบบ 

คือ  

 -  ผู เล า เรื่ อ งแ บ บ รู แ จ ง  (Omniscient)  มั ก จ ะ เป น เพี ย ง  “เสี ย งบ น

หนากระดาษ”  

-  ผูเลาเรื่องแบบรับรูจำกัด (Limited) คือ ผูเลาจำกัดการรูแจงเฉพาะตัวละคร

ตัวเดียว  ผูอานจะทราบเหตุการณการกระทำของตัวละครอ่ืนผานมุมมองของตัวละครเอกเทานั้น 

-  ผูเลาเรื่องแบบไมแสดงทัศนะของตน (Impersonal Narrator) เปนการเลา

เรื่องท่ีผูเลาไมปรากฏตัวในเรื่อง  ผูเลาเรื่องจะบรรยายเฉพาะลักษณะภายนอก เหตุการณหรือบทสนทนา 

โดยไมเขาไปในความคิดของตัวละคร ผูอานตองตีความจากการกระทำของตัวละครเอาเอง อาจเรียกการ

เลาเรื่องแบบนี้วา “ตาของกลอง” (Camera eye) ก็ได  

  3)   เลาเรื่องแบบผสม โดยใชแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2  

 กลวิธีการถายทอดคำพูด ความคิดและความรูสึกของตัวละครแบงไดดังนี้ 

  1)   ผูเลาเรื่องสรุปความคำพูดหรือความคิดของตัวละครหรือรายงานผูอาน (Report)  

  2)  ผูเลาเรื่องยกคำพูดของตัวละคร (Quotation) อาจเปนการยกคำพูดของตัวละครมา

เสนอโดยตรง (Direct Quotation)   
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  บางครั้งตัวละคร “พูด” กับตัวเองโดยท่ีผูเลาเรื่องไมไดเขาเปนสื่อกลางถายทอด ลักษณะ

เชนนี้เรียกวา บทพูดเดี่ยวในใจ (Interior Monologue) บทพูดเดี่ยวในใจจะใชผสมกับการเลาเรื่องแบบ

อ่ืนๆ เชนในเรื่องขม้ินกับปูน ปทมาหนีการบวชไปแตงงานกับธนา ทำใหพระยาอภิบาลโกรธมาก คุณจำปา

สนทนากับคุณปบ ดังนี้ 

 (1)   “คุณพอทานนิ่งนากลัว” 

 (2)  คุณจำปาปรารภกับคุณปบเบาๆ ขณะนั้นเธอท้ังสองนั่งสนทนากันภายในหองนอนของปบ 

ดวงตาของคุณจำปาจับอยูท่ีเตียงนอนของปทมา 

 (3)  ใจคิดไปถึงหลานสาวคนโต...ปานนี้จะเปนอยางไร อยูท่ีไหนหนอ...แนละ! เขาคงไมโงท่ีจะ

พาปทมามาอยูใกลๆ แคนี้ดอก 

 (4)   คุณจำปาใชคนคอยสอดสองแอบดูอยูทุกวัน แตไมมีแมแตเงาของปทมา... 

 (5)   แมปทมาชางกลาหาญชาญชัยเสียนี่กระไร ท่ีโลดแลนตามเขาไป” (120) 

 

[ (1) เปนการถายทอดคำพูดของตัวละครโดยตรง  (2) เปนการเลาของผูเลาเรื่อง  (3) ผูเลาเรื่องถายทอด

ความคิดของตัวละคร เห็นไดจากขอความ “ใจคิดไปถึงหลานสาวคนโต”  (4) เปนการเลาของผูเลาเรื่อง  

(5) เปนบทพูดเดี่ยวในใจ ไมมีผูเลาเรื่องถายทอด ] 

 

 กลวิธีการถายทอดความคิด อารมณและความรูสึกอีกลักษณะหนึ่งคือ กลวิธีแบบกระแสสำนึก 

(Stream of Consciousness) ซ่ึงมีลักษณะคลายกับบทพูดเดี่ยวในใจ แตตางกันตรงท่ีเปนการนำเสนอ

กระบวนการคิดความรูสึกท่ีมีความ “ตอเนื่อง” ของคิด (ท่ีไมตอเนื่องและอาจไมเปนเหตุเปนผล ไมมี

จุดหมาย) เชนเรื่อง “ขับขานขางใน” ของเสี้ยวจันทร แรมไพร 

 

 “ฉันเกลียดนาิกาปลุก นอนไมอ่ิม งัวเงียลุกข้ึน ซ้ำซากลางหนา ซ้ำซากแปรงฟน รอนรนถูสบู 

อุจจาระอยางทรมาน ฉันเบื่อเลือกเสื้อผา สวมใสลวกๆ ล็อคประตูหอง ฉันเอาขยะในหองติดมือออกไปท้ิง 

ชินตากับใบหนาของผูคนท่ีปายรถเมล เหมือนตุกตาไขลาน เหมือนเนื้อในเครื่องบดเนื้อใหละเอียด เซ็งกับรถ
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ติด อารมณเสียกับการจราจรไมคลองสะดวก อึดอัดควันพิษจากทอไปเสียรถยนต สงสารตนไมในเมือง 

ซ้ำซากบนถนนสายเกา...ดูซิ หมาตัวนั้นกินอาหารนิดเดียว ดูซิ นกกระจอกสามตัวเกาะอยูบนหลังคา” (114)0

1  

 

7.  ทวงทำนองในการแตง (Style) คือ แนวทางท่ีนักเขียนเลือกใชในการเรียบเรียงถอยคำเพ่ือจะ

แสดงความคิดหรือแกนเรื่อง ทวงทำนองเขียนเกิดจากองคประกอบในการใชภาษาของนักเขียนแตละคน 

เชน การเลือกใชคำ  วลี  ความเปรียบ  ทวงทำนองโวหาร น้ำเสียงของผูแตง เปนตน 

 

แนวทางการวิจารณเรื่องส้ันและนวนิยาย 

 การพิจารณาเรื่องสั้นและนวนิยายจะพิจารณาตามองคประกอบไปทีละประเด็นดังตอไปนี้ 

1.  พิจารณาโครงเรื่อง  พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)  วิเคราะหปญหาและขอขัดแยงวาคืออะไร มีความสมเหตุสมผล มีความนาสนใจชวน

ใหติดตามหรือไม และสัมพันธกับองคประกอบอ่ืนๆในเรื่องอยางไร 

2)  ดูวาโครงเรื่องคืออะไร มีโครงเรื่องยอยหรือไม โครงเรื่องยอยสัมพันธกับโครงเรื่อง

ใหญหรือไม 

  3)  การเปดเรื่อง ดำเนินเรื่อง และปดเรื่องมีวิธีการอยางไร 

  4)  การคลี่คลายปญหาใชกลวิธีใด สมเหตุสมผลหรือเหมาะสมกับเรื่องหรือไม 

  5)  การดำเนินเรื่องใชวิธีใด เหมาะสมหรือไม 

2.  พิจารณาแกนเรื่อง  พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)   แกนของเรื่องคืออะไร  มีวิธีการนำเสนออยางไร  

  2)  แกนของเรื่องนาสนใจ ชัดเจน สรางสรรคหรือมีประโยชนหรือไม 

  3)  ความสมจริง ความเปนไปไดของแกนเรื่อง 

  4)  คุณคาของแกนเรื่อง 

3.  พิจารณาตัวละคร  พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)  ลักษณะตัวละคร  ความสมจริง  และความสอดคลองกับเรื่อง 

  2)  พฤติกรรมตัวละคร ตัวละครมีพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

 
1  ดูเพ่ิมเตมิ อิราวดี ไตลังคะ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเร่ือง. (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), 2546. 
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4.  พิจารณาฉาก  พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)   ความสอดคลองของฉากกับเหตุการณในเรื่อง ความสมจริง ความนาเชื่อถือ  

  2)  ความเหมาะสมของฉาก ความถูกตองตามสภาพของสถานท่ีหรือทางภูมิศาสตร 

  3)  ฉากมีผลตออารมณ ความนึกคิดหรือพฤติกรรมของตัวละครหรือไม  

  4)  ฉากมีผลตออารมณของผูอานหรือไม เพียงใด 

5.  พิจารณาบทสนทนา  พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)  บทสนทนาชวยใหเขาใจบุคลิกภาพของตัวละคร เหตุการณในเรื่องและการเดินเรื่อง

เพียงใด 

  2)  ภาษาท่ีใชในบทสนทนาสอดคลอง เหมาะสมกับตัวละครและทองเรื่องหรือไม 

6.  พิจารณาผูเลาเรื่องและมุมมอง พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)  ผูเลาเรื่องคือใคร ประเภทใด มีจุดเดนจุดดอยอยางไร ดึงดูดใจผูอานหรือไม 

  2)  ผูเลาเรื่องและมุมมองมีความสอดคลองกับแกนเรื่อง โครงเรื่อง และตัวละครหรือไม  

7.  พิจารณาทวงทำนองแตง  พิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้ 

  1)   การเลือกใชคำ เหมาะกับเรื่องและตัวละครหรือไม 

  2)  ใชโวหารการแตงแบบใด เหมาะสมและนาสนใจเพียงใด มีความเปรียบหรือภาพพจน

ไม อะไรบาง 
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บทที่ 6 

ปรัชญาและแนวนิยมในการแตงวรรณคดีตามแนวคิดตะวันตก 

 

ปรัชญาท่ีปรากฏในวรรณคดีเปนความเคลื่อนไหวอยางหนึ่งทางดานการแตง  ซ่ึงแสดงใหเห็น

ความคิด ความเชื่อม่ันในทฤษฎีชีวิตประการใดประการหนึ่งของผูแตง  นักเขียนยอมมองดูโลกและชีวิต

มนุษยในแงมุมตางๆ กัน  โดยปรัชญาการแตงวรรณคดีสรุปกวาง ๆ ดังนี้ 

1. ปรัชญาและแนวนิยมคลาสสิคซิสม (Classicism)  ในวงวรรณคดีไทย  เรามีวรรณคดีท่ียก

ยองกันวาเปนแบบฉบับเทียบไดกับประเภทคลาสสิคของ กรีกและโรมัน  เชน  ลิลิตพระลอ  โคลงกำสรวล  

ลิลิตยวนพาย 

2.ปรัชญาและแนวนิยมนีโอคลาสสิคซิสม (Neo  Classicism = New  Classicism) การแตง

วรรณคดีในปรัชญานีโอคลาสสิคเปนการเขียนอยาง มีระเบียบ มีกฎเกณฑแนนอน มีดุลภาพ  กลาวถึง

ความเจริญและความงาม  โดยเฉพาะเก่ียวกับมนุษยท่ัวไป   

3. ปรัชญาและแนวนิยมไอดีลลิสม (Idealism)  เปนปรัชญาการแตงซ่ึงผูเขียนเนนความดีเลิศ 

หรือความงามเลิศของตัวเอกในเรื่อง  และความงามดานกายภาพอ่ืนๆ  หรือความประพฤติอันดีเลิศโดย

สมบูรณตามอุดมคติของคนแตละสมัย  วรรณคดีรุนเกาของไทยเรา  มักมีปรัชญาการแตงเปนไอดีลลิสม  

ตัวเอกของเรื่องเปนผูสูงศักดิ์  มีตระกูลอันดีเลิศ 

4. ปรัชญาและแนวนิยมโรแมนติคซิสม (Romanticism) นักเขียนแนวนี้จะไมนับถือเหตุผล

หรือรูปแบบใดๆ  แตจะยึดเปนสำคัญท่ีสุดอยูอยางเดียว คือ “อารมณ” และถือวามนุษยทุกคนเกิดมา

อยางผูบริสุทธิ์ เรื่องประเภทโรแมนติคจึงใหเสรีภาพแกอารมณมากกวาคำนึงถึงขอเท็จจริง 

5. ปรัชญาและแนวนิยมเรียลลิสม (Realism) มุงกลาวถึง  การถายทอดชีวิตใหใกลเคียงกับ

ความเปนจริงมากท่ีสุด  โดยลดเสรีภาพท่ีจะใชจินตนาการของโรแมนติคลง ใหอยูในขอบเขตของความ

สมจริง  ผูท่ีอานจะยอมรับและรูสึกไดวานี่คือ เรื่องท่ีอาจเปนจริงได   
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6. ปรัชญาและแนวนิยมเนเจอรัลลิสม (Naturalism)   แนวนิยมเนเจอรัลลิสม แยกมาจาก

เรียลลิสม  แตเนนดานเศราและหมนหมองของชีวิต  มักเปนเรื่องของคนท่ีมีฐานะต่ำตอยในสังคม หรือผูท่ี

เสียเปรียบ ไมเทาเทียมคนอ่ืน   ตัวอยางเรื่องสั้นแนวนี้ เชน  ฟาบก้ัน ของลาวคำหอม     

6. ปรัชญาและแนวนิยมซิมบอลลิสม (Symbolism) โรแมนติคซิสมทำใหเกิดแนวซิมบอลลิสม 

คือ การใชสิ่งแทนในการแตงแทนท่ีจะกลาวอยางตรงไปตรงมา  

 

 

ประวัติการวิจารณวรรณคดีของตะวันตก 

 การวิจารณวรรณคดีของตะวันตก แมจะเริ่มมีความเปนศาสตรและวิจารณอยางจริงจังในศตวรรษ

ท่ี 20  แตมีประวัติการวิจารณมายาวนาน ตั้งแตยุคกรีกโรมัน อยางเชนงานเขียนของ ลองไจนัส 

(Lnginus) ท่ีชื่อวา “On the Sublime”  

   บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอวรรณกรรมคือ เพลโต  (Plato) เปนนักปรัชญาชาวกรีกโบราณท่ีมีอิทธิพล

อยางสูงตอแนวคิดตะวันตก ไดเขียนเรื่อง   “The  Republic”  มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับหนาท่ีของกวี  ได

บอกวาโลกมี 2 โลก  คือ 

1.  โลกแหงแบบ  (World  of  forms) คือ  โลกแหงความเปนจริง 

2.  โลกแหงผัสสะ  (World  of  perception) คือ โลกแหงความรูสึกนึกคิดและจินตนาการ   

เพลโต  (Plato) เชื่อวากวีนิพนธเกิดจากการเลียนแบบ (immitative)  มาจากโลกแหงผัสสะ  

ขอความตางๆในกวีนิพนธจึงไมใชเรื่องจริง  แตเปนเงาของความเปนจริง  กวีนิพนธมีอิทธิพลตอความคิด

ความรูสึกของคน  Plato เชื่อวาคนท่ีอานกวีนิพนธมาก จะทำให   ความเปนเหตุเปนผลนอยลง 

อริสโตเติล  (Aristotle) เปนนักปรัชญากรีกโบราณ คานความคิดของ Plato ท่ีวากวีนิพนธไมใช

ความจริงและไมสอดคลองกับชีวิตมนุษย  อริสโตเติล  เชื่อวากวีนิพนธทุกชิ้นมีคุณคาตอชีวิตมนุษย  ใน

ฐานะท่ีเปนการเลียนแบบธรรมชาติ  ความจริงแทท้ังหลายก็คือธรรมชาตินั่นเอง  ศิลปะคือสิ่งท่ีเลียนแบบ

มาจากธรรมชาติ 

งานเขียนท่ีสำคัญของอริสโตเติล  คือ  Poetics  หรือ กวีศาสตร ไดเขียนถึงหลักการวิจารณ

วรรณคดีเอาไว  เนื้อหาสาระเปนประโยชนตอการวิจารณบทละครมากกวา หลักแหง 3 เอกภาพ  (three  

unities) ไดแก 
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1.  Unity  of  action  เอกภาพของการแสดงออก  เหตุการณ  ถือวาเหตุการณควรจะมี

เหตุการณเดียว 

2. Unity  of  time  เอกภาพของเวลา  การแสดงละครควรจำกัดเวลาในเรื่องเพียง 1 วัน  หรือ 

2 – 3 วัน  ไมควรใชเวลานาน 

3. Unity  of  place  เอกภาพแหงสถานท่ี  สถานท่ีเกิดเหตุการณหรือสถานท่ีในเรื่องควรมี

สถานท่ีเดียว  อยาเปลี่ยนฉากบอย   

สมัยกลาง  (Middle  Age) 

มีผูนำทฤษฎีของอริสโตเติลมาวิจารณ  ไดแก  รองชารต  (Ronsard) และเบลเลย  (Bellay) 

นับแตศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา การวิจารณวรรณกรรมของตะวันตกคอย ๆ พัฒนาไปสูแนว

ทฤษฎีมากข้ึน เรื่อยมาจนถึงศตวรรษท่ี 20 ท่ีการวิจารณปรากฎเปนศาสตรอยางชัดเจน โดยในชวงศ

ควรรษท่ี 19 แนวคิดทางวรรณคดีดำเนินไปภายใตกรอบของกระบวนทัศนแบบปฏิฐานนิยม (positivism) 

ท่ีเนนความเปนภาวะวิสัย เนนขอเท็จจริง ตองการสิ่งท่ีพิสูจนได มีเหตุผลของการศึกษาวรรณกรรม 

เนื่องจากมีแนวคิดมาจากวิทยาศาสตร การวิจารณตามแนวคิดนี้อยางเชน กลุมสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 

โดยมองวาวรรณคดีคือภาพจำลองชีวิตมนุษย วรรณคดีมีคุณคาในการสรางสุนทรียะ 
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บทที่ 7 

การวิจารณวรรณกรรมแนวใหม (New Criticism) 

 

การวิจารณโดยใชทฤษฎีนั้นคือการใชปรัชญาหรือแนวคิดในการตีความวรรณกรรมและวิจารณ

วรรณกรรม โดยมีจุดเริ่มตนตั้งแตยุคกรีกเรื่อยมาตามลำดับ  การวิจารณวรรณกรรมคอย ๆ พัฒนาข้ึน เริ่ม

มีการวิจารณแนวใหม (New Criticism) และรูปแบบนิยม (Russian Formalism) จนมีการวิจารณอยาง

จริงจังในชวงทศวรรษท่ี 1950  โดยเฟอรดิน็อง เดอโซซูร (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร

แนวโครงสรางนิยม เปนผูมีอิทธิพลตอวงการภาษาและวรรณกรรม   

แมทธิว อารโน (Matthew Arnold) นักเขียนชาวอังกฤษ กลาวถึงความสำคัญของวรรณกรรมไว

วา วรรณคดีนับวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม (Culture) ท่ีชวยจรรโลงสังคมใหดีข้ึน นำไปสูพัฒนาการ

ทางอารยธรรมของมนุษย  วัฒนธรรมในความคิดของอารโนสื่อความถึงวัฒนธรรมคลาสสิกของกรีกและ

โรมัน โดยมุงใหความสำคัญกับงานกวีนิพนธท่ีนับเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เปนสิ่งท่ีทำใหมนุษยมีความ

ลุมลึกและมี “อารยธรรม” ผูอานตองรูสึกและสัมผัสความละเมียดละไมและความออนไหว แนวคิดเรื่อง 

“วัฒนธรรม” ของอารโนจึงมีความเปนอุดมคติสูง มีความสูงสงและเปนสิ่งท่ีกาวขามบริบททางชนชั้น 

สถานท่ี เพศสถานะ 

ในยุคมนุษยนิยม มุมมองท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมถูกมองวาเปนสิ่งท่ีกาวขามบริบททางประวัติศาสตร

วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีคงท่ี ตายตัว บริสุทธิ์และไรซ่ึงกาลเวลา  มนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะแสวงหา

วัฒนธรรมดังกลาว เพ่ือพัฒนาตนใหเปนคนท่ีมี “อารยธรรม” ตัวตนของมนุษยเปนตัวตนท่ีเสถียร ไมถูก

จำกัดอยูกับบริบทแวดลอม มีสิทธิเลือกท่ีจะพัฒนาตนได ความคิดเชนนี้มีผลตอมุมมองท่ีมีตอวรรณกรรม

ดวย โดยวรรณกรรมท่ีดีตองมีคุณคาอยูเหนือกาลเวลา ตองกาวขามยุคสมัยได  จุดประสงคของวรรณกรรม

ท่ีสำคัญคือการยกระดับชีวิตมนุษยใหสูงข้ึนและใหเห็นถึงคานิยมท่ีมนุษยควรจะนับถือหรือเชิดชู 

ที เอส อีเลียต (T.S. Eliot) นักวรรณคดีคนสำคัญ เขาเชื่อวาวรรณคดีเปนสิ่งท่ีกาวขามกาลเวลา 

เอเลียตเห็นวาผูแตงไมสมควรเปดเผยอารมณความรูสึกของตนในงานเขียน กวีนิพนธสมควรเปนเรื่องท่ีไม

เก่ียวกับบุคคล (impersonal) กวีนิพนธเปนรูปแบบอุดมคติท่ีมี organic unity ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสังคมรวมสมัย
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ขาด กวีนิพนธจึงเปนเสมือนหลุมหลบภัย เปนท่ีพักพิง ใหผูอานหลีกหนีจากความวุนวายในโลกปจจุบัน  ผู

สืบสานแนวคิดของอีเลียตคนสำคัญไดแก ไอ เอ ริชารด (I. A. Richards)  

ไอ เอ ริชารด มองวานักวีนิพนธเปนสิ่งสูงคา ชวยชุบชีวิตมนุษย ใหความหมายกับชีวิตมนุษย  

เปนผูบุกเบิกการวิจารณเชิงปฏิบัติ (practical criticism) เปนการใหความสำคัญกับตัวบทมากกวาบริบท

แวดลอม การวิจารณไมควรเสนอขอมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร สถานท่ี การเมือง ฯลฯ เพราะเปนเพียง

สวนประกอบของตัวบทเทานั้น  ผูวิจารณควรใสใจเฉพาะองคประกอบภายในของกวีนิพนธ การประเมิน

กวีนิพนธข้ึนอยูกับวากวีนิพนธหลอหลอม ทำใหประสบการณมนุษยเปนรูปรางข้ึนมา และสื่อสารออกมา

ไดอยางไร ภาษากวีนิพนธเปนภาษาท่ีเรียกรองอารมณรวม จุดมุงหมายของภาษากวีนิพนธไมไดเพ่ือเปน

การสื่อไปถึงวัตถุภายนอก หากเปนแตเพียงวิธีการท่ีชวยนำเสนอทัศนคติหรืออารมณ การอานวรรณคดีจึง

เปนการอานเพ่ือใหเกิดสุนทรียะทางถอยคำและความหมาย  วรรณคดีเปนชนิดของความรูสูงสง เปน

นามธรรมสัมผัสไดจากอารมณความรูสึก ไมไดเปนความรูทางวิทยาศาสตรหรือเก่ียวกับขอเท็จจริงใด ๆ  

นักวิจารณตองศึกษาและวิเคราะหความหมายของคำทุกคน วิเคราะหเสียง จังหวะและความเคลื่อนไหว 

เนื่องจากริชารดเชื่อวา  คำ เสียง จังหวะ และความเคลื่อไหวหนึ่ง ๆ สามารถสื่อสารอารมณความรูสึกได 

และทำใหผูอานสัมผัสอารมณความรูสึกหรือจินตภาพนั้นได 

การวิจารณวรรณกรรมแนวใหม หรือ New Criticism มองวาวรรณกรรมเปนภาษาระบบหนึ่งท่ีมี

กฎเกณฑเฉพาะ  มักใหความสนใจในมิติทางศีลธรรม ความซ่ือสัตยในการแสดงออกถึงความระทมทุกขคำ

ท่ีปรากฏในวรรณกรรมจะอยูในบริบทท่ีแตกตางจากคำท่ีปรากฏในบริบทอ่ืน เชน หนังสือพิมพ ตำรา 

วารสารทางวิชาการ ภาษาวรรณกรรมเปนภาษาท่ีไมเนนหนาท่ีในการใหขอมูลขาวสาร แตเนนหนาท่ีใน

การเขาถึงความจริงในอีกระดับหนึ่งท่ีซับซอนกวา  การวิจารณวรรณกรรมแนวใหมใหความสำคัญกับตัว

บทวรรณกรรม โดยมองวาตัวบทไมเก่ียวพันกับขอเท็จจริงหรือบริบทแวดลอมภายนอกตัวบทก เพราะกวี

นิพนธเปนระบบปด ความหมายภายในกวีนิพนธเปนสิ่งท่ีตายตัว โดยถูกสรางข้ึนไดดวยความสัมพันธ

ภายในตัวบทเอง ผานการจัดเรียงคำและประโยคสัมพันธกับความหมาย นักวิจารณแนวใหมไมเห็นดวยกับ

การถอดความ (paraphrase) และพิจารณาวาการถอดความนั้นผิดจารีต นอกจากนี้ ยังมองวา เจตจำนง

ของผูเขียนไมเก่ียวกับความหมายในตัวบทแลความหมายของตัวบทไมเก่ียวกับความประทับใจสวนบุคคล

หรือการตีความท่ีโยงกับเหตุการณสวนตัวของผูอานดวย 
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การวิจารณวรรณกรรมแนวใหมเนนศึกษาลีลาจังหวะของกวีนิพนธ (lyric) โดยลักษณะของภาษา

วรรณกรรมมีอยูดวยกัน 2 ลักษณะใหญคือ 

1) คำท่ีมีความหมายนัยประหวัด (Connotation) คือ คำท่ีมีความหมายแฝง การแนะ

นัย ไมสื่อสารความหมายตรงไปตรงมา 

2) คำท่ีแสดงอารมณความรูสึก (expressive) คือ ภาษามีไวเพ่ือเนนแสดงถึงอารมณ 

ความรูสึก ความคิด ทัศนคติ 

นักวิจารณแนวใหมมองวาการวิจารณวรรณกรรมเปนประสบการณเชิงสุนทรียะ ผูวิจารณสามารถ

วิจารณอยางเปนภาวะวิสัยหรือเปนกลางได การวิเคราะหนั้นอาจวิเคราะหองคประกอบภายในบทกวีหรือ

วิเคราะหภาพพจน เชนการวิเคราะหปฏิทรรศน (Paradox) คือ วิเคราะหถอยคำท่ีดูเหมือนจะขัดแยง

กันเอง แตถาพิจารณาใหถองแทจะมีความหมายท่ีลึกซ้ึงซอนอยูและเปนจริงได   การแฝงนัย (Irony) คือ

ความคิดท่ีตองการจะสื่อตรงขามกับความหมายตามตัวอักษร การแฝงนัยแบงได 3 ลักษณะ คือ การแฝง

นัยดวยถอยคำ การแฝงนัยเชิงละคร และ การแฝงนัยเชิงโชคลอ 

  ไอ เอ ริชารด ไดคิดคนวิธีศึกษาวรรณคดีแนวใหม โดยใชวิธีพิจารณาองคประกอบภายในของ

วรรณคดีอยางละเอียด (Close Reading) ทุกแงทุกมุม    โดยการศึกษาอยางละเอียด จะตองพึงระลึกถึง

ความหมาย 4 นัย ดังนี้ 

- Sense หมายถึง เนื้อหาหรือความหมายซ่ึงทำใหผูอานเกิดความคิดเก่ียวกับ

ขอความหนึ่งๆ 

- Feeling หมายถึง ความรูสึกของผูอานท่ีมีตอขอความท่ีกลาวออกมา  

- Tone หมายถึง น้ำเสียงหรือทัศนคติของผูแตงท่ีแสดงออกมาตอผูอาน น้ำเสียงนี้

จะแฝงอยูในคำหรือเสียงหนึ่งๆ โดยท่ีผูแตงรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม 

- Intension หมายถึง จุดมุงหมายหรือความตั้งใจของผูแตงท่ีแสดงออกมาในคำ

ประพันธนั้นๆ 
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รายการอางอิง 

ธัญญา สังขพันธานนท. แวนวรรณคดี: ทฤษฎีรวมสมัย. ปทุมธานี: นาคร, 2559.  

สุรเดช โชติอุดมพันธุ. ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณตะวันตก ในคริสตศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.  

อิงอร สุพันธุวณิช. วรรณกรรมวิจารณ. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท จำกัด. 2547. 
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บทที่ 8   

วรรณกรรมกับสังคม 

 

วรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธกันอยางมาก  วิทย ศิวะศริยานนท (2514, หนา 185) กลาว

ไวอยางนาสนใจวา นักเขียนคนเดียวเปรียบเสมือนคนสามคน คือเปนนักประพันธ เปนหนวยหนึ่งของคน

รุนนั้น และเปนพลเมืองของสังคม จากคำกลาวนี้ทำใหเห็นวาผลงานของนักเขียนท่ีไมอาจแยกออกจาก

สังคมได  เชนเดียวกับ เจตนา นาควัชระ ( 2521, หนา 13 - 17 ) ไดเสนอวา วรรณกรรมเปนสิ่งผูกพันกับ

สังคม และเปนสมบัติรวมของทุกยุคทุกสมัยทุกถ่ิน การศึกษาวรรณกรรมจึงตองควบคูกับสังคม ซ่ึงเปน

แหลงกำเนิดของวรรณกรรม ผูประพันธไดแสดงความคิด ปรัชญา ตลอดจนความจริงในสังคมดวยความ

สนใจและความรับผิดชอบ วรรณกรรมจึงมีอิทธิพลตอสังคม รวมท้ังพลังในสังคมมนุษยดวย  

ตรีศิลป บุญขจร (2542, หนา 4-9) กลาวถึงความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม ซ่ึงสรุปได 

3 ลักษณะดังนี้ 

ลักษณะแรก วรรณกรรมเปนภาพสะทอนของสังคม  

           การสะทอนสังคมของวรรณกรรมมิใชเปนการสะทอนอยางบันทึกเหตุการณทำนอง

เอกสารประวัติศาสตร แตเปนภาพสะทอนประสบการณของผู เขียนและเหตุการณหนึ่งของสังคม 

วรรณกรรมเปนภาพสะทอนของสังคมท้ังในดานรูปธรรมและนามธรรม ดานรูปธรรม หมายถึงเหตุการณ

ท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในสังคม สวนดานนามธรรมหมายถึงคานิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนความรูสึก

นึกคิดของผูเขียน  Raymond Williams ผูศึกษาวรรณกรรมเชิงสังคม เรียกนามธรรมในวรรณกรรมวา

เปน "โครงสรางของความรูสึก" ซ่ึงหมายถึงท้ังคานิยม ความรูสึก ความปรารถนาและชีวิตจิตใจของคนใน

ทัศนะ และความรูสึกของผูเขียน ดังนั้น วรรณกรรมจึงเปนการตอบสนองท้ังทางดานการกระทำและ

ความคิดของมนุษยตอสังคม นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนอยางมาก ผลงานของนักเขียน

จะสะทอนความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึน  นักเขียนใหงานเขียนเพ่ือนำเสนอ

ใหเห็นสิ่งท่ีเรียกวาอุดมการณ ซ่ึงอาจจะเปนอุดมการณทางการเมืองก็ได  อุดมการณ ท่ีสะทอนใน

วรรณกรรมอาจเปนไปไดท้ังสองลักษณะ คือลักษณะแรก ผูเขียนมิไดจงใจ แตพิจารณาไดจากโลกทัศนและ

ชีวทัศนของเขา ลักษณะท่ีสอง ผูเขียนจงใจหยิบยกอุดมการณมาเปนเนื้อหาของวรรณกรรม  การพิจารณา
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วรรณกรรมในฐานะเปนภาพสะทอนของสังคม จึงควรใหความสำคัญกับตัววรรณกรรม และกลวิธีในการ

เสนออุดมการณท่ีอาจปรากฎในวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ ดวย 

ลักษณะท่ีสอง สังคมมีอิทธิพลตอวรรณกรรมหรือตอนักเขียน 

นักเขียนอยูในสังคมยอมไดรับอิทธิพลจากสังคมท้ังดาน วรรณกรรมท่ีเขาฟงหรืออาน

ขนบประเพณีท่ีเขาพบเห็น ศาสนา ปรัชญา และการเมืองท่ีพบเจอ สภาพการณของปจจัยเหลานี้ยอมเปน

สิ่งก าหนดโลกทัศน(ทัศนะท่ีมีตอโลก)และชีวทัศน(ทัศนะท่ีมีตอชีวิต)ของเขา การพิจารณาอิทธิพลของ

สังคมตอนักเขียน ควรใหความสนใจวานักเขียนไดรับอิทธิพลตอสังคมมาอยางไร และเขามีทาทีสนองตอบ

ตออิทธิพลเหลานั้นอยางไร อิทธิพลของสังคมท่ีมีตอวรรณกรรมยังเปนไปไดในอีกลักษณะหนึ่งคือ สภาพ

เศรษฐกิจและการเมืองกำหนดแนวโนมของวรรณกรรม ปจจัยทางเศรษฐกิจอาจทำใหนักเขียนตองเขียน

ตามใจ ผูอาน หรือตามใจเจาของสำนักพิมพ สวนดานการเมือง การจำกัดขอบเขตในการแสดงความ

คิดเห็นก็เปนการบั่นทอนเสรีภาพของนักเขียน ฐานะของนักเขียนในสังคมจึงเปนสิ่งท่ีควรสนใจ นักเขียนท่ี

ดีจะปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระจากการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ Lucien Goldmann นักวิจารณ

วรรณกรรมท่ีมีชื่อเสียงคนหนึ่งเรียกนักเขียนท่ีตกอยูใตอิทธิพลทางสังคมวา "นักเขียนชั้นสอง" 

ลักษณะท่ีสาม วรรณกรรมหรือนักเขียนมีอิทธิพลตอสังคม 

นักเขียนท่ียิ่งใหญนอกจากจะเปนผูมีพรสวรรคในการสรางสรรควรรณกรรมใหมีชีวิต 

โนมนาวจิตใจผูอานแลวยังเปนผูมีทัศนะกวางไกลกวาคนธรรมดา สามารถเขาใจโลกและมองสภาพความ

เปนจริงไดลึกกวาคนท่ัวไปมองเห็น ดวยทัศนะท่ีกวางไกลและลุมลึก ภาพท่ีเขาใหจึงเปนจริงยิ่งกวาความ

เปนจริง ท้ังนี้สวนหนึ่ งเปนเพราะเขามีความเขาใจและเขาถึงสภาพของมนุษยและสังคม  Leo 

Lowenthal นักสังคมวิทยากลาววา "ศิลปนวาดภาพท่ีเปนจริงเสียยิ่งกวาตัวความจริงเอง" ซ่ึงหมายถึง 

นักเขียนสามารถเขาใจโลกและมองสภาพความเปนจริงไดลึกกวาคนท่ัวไปมองเห็นดวยทัศนะท่ีกวางไกล

และลุมลึก ภาพท่ีเขาใหจึงเปนจริงยิ่งกวาความเปนจริง เพราะเปนแกนแทท่ีกลั่นกรองแลวของความเปน

จริง ดวยเหตุนี้วรรณกรรมท่ียิ่งใหญจึงเปนอมตะ เพราะไมเพียงแตจะเสนอภาพปจจุบันอยางถึงแกนของ

ความเปนจริงเทานั้น แตยังคาดคะเนความเปนไปไดในอนาคตไดอีกดวย   

อิทธิพลของวรรณกรรมตอสังคมอาจเปนไปไดท้ังดานอิทธิพลภายนอก เชน การแตงกาย

หรือการกระทำตามอยางในวรรณกรรม และอิทธิพลภายในคือ อิทธิพลทางความคิด การสรางคานิยม
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รวมท้ังความรูสึกนึกคิด นักเขียนจึงมีบทบาทในฐานะผูนำแนวความคิดของสังคม และผูนำทางวัฒนธรรมท่ี

สำคัญยิ่ง 

การศึกษาความสัมพันธของวรรณกรรมกับสังคมท้ัง 3 ลักษณะดังไดกลาวมานี้จะสมบูรณ

ยิ่งข้ึนหากผูศึกษาใหความสนใจกับโลกทัศนในวรรณกรรม ท้ังนี้เพราะวรรณกรรมเปนภาพชีวิตท่ีมีลักษณะ 

"เหมือนจริง" ซ่ึงสะทอนผานโลกทัศนของนักเขียนแตละคน ไมใชภาพชีวิตจากประสบการณโดยตรง โลก

ทัศน หรือ ทัศนะตอโลก หมายถึง ความคิดเห็นของนักเขียนในสวนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธของตนกับโลก 

โลกทัศนจึงคลุมความกวางขวาง เปนความคิดซับซอนผสมผสานระหวางประสบการณและอารมณ ท้ังยัง

เปนท่ีมาของแรงบันดาลใจของนักเขียน อาจกลาวไดวา โลกทัศนเปนตัวกำหนดโครงสรางภายในของ

วรรณกรรม ทำใหนักเขียนเลือกเขียนเรื่องแตละประเภท ตลอดจนเลือกสรางตัวละครและองคประกอบอ่ืน 

ๆ โลกทัศนเปนนามธรรมซ่ึงมิไดหมายถึงขอเท็จจริง (facts) แตเปนโครงสรางของความคิดและอารมณซ่ึง

ประสานตัวข้ึนมาจากประสบการณ หรืออาจกลาววาจิตสำนึก (Consciousness) อันมีบทบาทกำหนด

โครงสรางภายในของวรรณกรรม และเปนท่ีมาของโครงสรางภายนอก คือรูปแบบและองคประกอบตาง ๆ 

การเขาใจโลกทัศนของผูเขียนจะเปนแนวทางใหเขาใจโครงสรางระดับลึก และนำไปสูการเขาใจถึง

วรรณกรรมไดดียิ่งข้ึน  

 

 

รายการอางอิง 

เจตนา นาควัชระ. ทฤษฎีเบ้ืองตนแหงวรรณคดี. กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521. 

ตรีศิลป บุญขจร. นวนิยายกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย,  2542.  

วิทย ศิวะศริยานนท, "วรรณคดีและสังคม" ใน วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งท่ี 4. พระนคร: 

             สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, 2514. 
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บทที่ 9  

วรรณคดีกับจิตวิทยา 

 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนักวรรณคดีวิจารณนิยมนำมาใชคือทฤษฎีของ ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund 

Freud)  โดยเฉพาะเรื่องจิตวิเคราะหและการตีความความฝน  ตรีศิลป บุญขจร (2553) กลาวถึงทฤษฎี

ของฟรอยดท่ีเก่ียวกับจิตวิเคราะหไววา ทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมุนด ฟรอยด นั้น ฟรอยดเห็นวามูลเหตุ

จูงใจท่ีทำใหคนมีพฤติกรรมตางๆ คือ ความปรารถนาในสวนลึกของจิตของแตละบุคคลซ่ึงตนเองมักไมคอย

สำนึกท่ีเรียกวา จิตไรสำนึก ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยดท่ีสำคัญไดแก 

1. ทฤษฎีวาดวยบุคลิกภาพของบุคคล ไดแก Id, Ego, Superego 

Id  หมายถึง ระบบท่ีเกิดจากความปรารถนาท่ีจะสนองความตองการจำเปนของ

สัญชาตญาณ (instinctual needs) ตามหลักแหงความพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือความปรารถนา

ทางเพศ 

Ego หมายถึง องคประกอบทางจิตใจในดานท่ีเก่ียวของกับโลกภายนอกหรือสิ่งแวดลอม 

ท่ีตองการความรักและการยอมรับในสังคม เชน ครอบครัวและสังคม เปนตน 

Superego  เปนระบบทางศีลธรรมและจริยธรรมซ่ึงหลอหลอมมาจากการอบรมเลี้ยงดู

และการสั่งสอนทางศีลธรรม ซูเปอรอีโกมีสองระบบยอย คือ อุดมคติ และมโนธรรม 

2. ทฤษฎีวาดวยสัญชาติญาณ (instincts) ฟรอยด แบงสัญชาตญาณเปน 2 หมวด คือ 

2.1  สัญชาตญาณมุงเปน (life instinct)  สัญชาตญาณมุงเปนจุดมุงหมายท่ีจะทำความ

พึงพอใจ สัญชาตญาณทางเพศเปนสัญชาตญาณมุงเปน และเปนสิ่งสำคัญในทฤษฎีวาดวยสัญชาตญาณ

ตามแนวจิตวิเคราะหของ ฟรอยด 

2.2 สัญชาติญาณมุงตาย (death instinct) สัญชาตญาณมุงตายมีจุดมุงหมายสำคัญท่ีจะ

กลับไปสูความไมมีสภาวะ หรือความเปนอนินทรีย ฟรอยด เห็นวาแมมนุษยจะถูกสรางใหมีชีวิตข้ึนมา แต

สิ่งมีชีวิตมีสัญชาตญาณความตองการติดมาดวยวาปรารถนาท่ีจะสลายตัวไป จุดหมายปลายทางของสิ่ง

เหลานี้จะกลับไปสูความไมมีกาย   ไมมีรูปราง   เปนอนินทรียเชนเดิม ฟรอยด เชื่อวา ชีวิตเปนวัฏจักรของ

ความตาย 
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3.  ทฤษฎีวาดวยจิตกังวล (anxiety) 

จิตกังวล หมายถึง ประสบการณทางอารมณท่ีปวดราวซ่ึงทำใหเกิดการตื่นตัวของตอม

ตางๆ ภายในมนุษย จิตกังวลเกิดจากความรูสึกกลัวอันตรายในบางสิ่งบางอยาง ท้ังจากภายในตัวและ

ภายนอก ฟรอยด แบงจิตกังวลออกเปน 3 ประเภท คือ 

3.1  reality anxiety หมายถึง ความกังวลอันตรายซ่ึงมี ท่ีมาจากภายนอก หรือ

สิ่งแวดลอมท่ีมีความเปนจริง เชน กลัวไฟ กลัวปน 

3.2  neurotic anxiety หมายถึง ความกังวลท่ีมาจากสัญชาตญาณ ความกังวลบาง

ลักษณะขาดเหตุผล เรียกวา phobia เชน กลัวสัตวบางชนิด กลัวความสูง อาการของ neurotic anxiety 

อีกแบบหนึ่งเรียกวา panic เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนโดยปจจุบันทันดวน โดยไมมีการเตือนลวงหนา เชน บาง

คนอาจวิ่งพลานอยางบาเลือด เอาปนยิงผูคนตายจำนวนมากโดยท่ีตนยังไมรูวาตนกำลังทำอะไร 

3.3  moral anxiety หมายถึง ความปวดราวทรมานจิตใจ ซ่ึงมีท่ีมาจากการขมขูคุกคาม

จากมโนธรรมของ ซูเปอรอีโก เชน บางคนรูสึกผิดท่ีทำเรื่องผิดศีลธรรม ทำใหทรมานใจเพราะถูกมโนธรรม

ของตนประณามตนเอง ทำใหมีความทุกขตลอดเวลา 

4.  ทฤษฎีวาดวยปมเพศ (Complex) 

“ปม” ตามหลักจิตวิทยาของ ฟรอยด หมายถึง กลุมอารมณท่ีตกคางอยูในจิตไรสำนึก มีผลตอ

พฤติกรรมของมนุษยใหแสดงออกในลักษณะตางๆ ปมสวนใหญมีเหตุสืบเนื่องมาจากจิตซ่ึงมีความสัมพันธ

กับความรูสึกและความปรารถนาทางเพศรส ปมเพศท่ีสำคัญ คือ ปมอีดิปุส (Oedipus Complex) และปม

อิเล็คตรา (Electra Complex)  

4.1  ปมอีดีปุส หมายถึง จิตใจของชายซ่ึงมีจิตไรสำนึกมุงไปในทางรักผูใหกำเนิดท่ีมีเพศ

ตรงกันขามกับตนและเกลียดผูใหกำเนิดท่ีมีเพศเดียวกันกับตน ฟรอยด นำชื่อปมเพศนี้มาจากตำนานกรีก 

เรื่อง อีดีปุส ซ่ึงฆาพอและไดแมของตนเปนภรรยา 

4.2  ปมอีเล็คตรา หมายถึง สภาวะจิตใจของหญิงท่ีมีแนวโนมจะรักพอและเกลียดแม 

ฟรอยดนำชื่อปมนี้มาจากตำนานกรีกเชนกัน 

นอกจากนี้ ทฤษฎีทางดานจิตวิเคราะหแลว ฟรอยดยังมีทฤษฎีเก่ียวกับความฝนดวย ฟรอยด คิด

วา ความฝนเปนสัญลักษณประเภทหนึ่งท่ีออกมาจากจิตใตสำนึก อันจะชวยบรรเทาความเครียดหรือความ

ปรารถนาทางเพศได ซ่ึงเราตองตีความสัญลักษณนั้นออกมา ฟรอยด เห็นวา วรรณคดีเปนผลิตผลจากจิต
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ใตสำนึกเชนเดียวกับความฝน และปรากฏออกมาเปนระบบสัญลักษณ (symbolism) ความปรารถนาใน

จิตใตสำนึกของกวีปรากฏออกมาในงานเขียน การวิเคราะหสัญลักษณในงานเขียนหรือบทกวีทำใหสามารถ

เขาใจสาเหตุซ่ึงอาจเปนความเก็บกดท่ีไรสึกนึก (unconscious repression) หรือแรงผลักดันจากความ

ตองการภายในตางๆ (drives) (ตรีศิลป บุญขจร, 2553) 

 

รายการอางอิง  

ตรีศิลป บุญขจร. ดวยแสงแหงวรรณคดีเปรียบเทียบ: วรรณคดีเปรียบเทียบ : กระบวนทัศนและวิธีการ.  

           ศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. 

บทที่ 10  

คตินิยมหลังสมัยใหม (Postmodernism) 

 

 คตินิยมหลังสมัย หรือ “โพสตโมเดิรนนิสม” เปนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลวงวิชาการอยางกวางขวางท้ัง

ทางการเมือง ปรัชญา วัฒนธรรม สังคม ดนตรี และอ่ืน ๆ  โดยมีมุมมองท่ีตางออกไปจากมุมมองทางความคิด

แบบเดิม ๆ ของโลก  เริ่มมาตั้งแตกลางศตวรรษท่ี 20 และยังมีอิทธิพลมาจนถึงปจจุบัน  สุรเดช โชติอุดมพันธ 

(2559, หนา 130) กลาวถึงความหมายของคำวา โพสตโมเดิรน วา  

 

คำวา “โพสตโมเดิรน” ท่ี เราใช กันจนติดปากในปจจุบันนั้นสัมพันธกับคำ

ภาษาอังกฤษ   2  คำดวยกัน คือ “โพสตโมเดิรนิสม” (postmodernism) และ “โพสต

โมเดิรนนิตี” (postmodernity) คำวา “โพสตโมเดิรนนิสม” นั้น เปนคำท่ีใชนิยามแนวคิด

ทางปรัชญาหรือกระแสแนวโนมทางวรรณกรรม  คำวา “โพสตโมเดิรนนิตี” ใชนิยามสภาพ

สังคม  

 

 ยุคหลังสมัยใหม(postmodernity)  เปนยุคท่ีตอจากยุคสมัยใหม (modernity) หรืออาจเรียกวา 

“ความเปนสมัยใหม” ซ่ึงกอนจะทำศึกษาคตินิยมหลังสมัยใหม ควรทำความเขาใจความเปนสมัยใหมเสียกอน  

ความเปนสมัยใหม คำนี้เปนศัพทท่ีเก่ียวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร ซ่ึงอางอิงถึงยุคสมัยท่ีตอมาจาก "ยุค

กลาง" (Middle Ages) หรือลั ทธิ ศักดินา(feudalism) หรืออยู ในช วงยุคฟ น ฟู ศิลปะและวิทยากร 
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(enlightenment)  ของยุโรปในชวงกลางศตวรรษท่ี 18  โดยความเปนสมัยใหมถูกทำใหตรงขามกับสังคม

ตามจารีตประเพณีเดิม ๆ ดวยการสรางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหมเพ่ือชีวิตมนุษยท่ีดีกวา ยุคนี้เชื่อวา

มนุษยเปนอัตบุคคลหรือ subject มีเจตจำนงเสรีท่ีจะกระทำการตาง ๆ เพ่ือสรางสรรคคประโยชนสุขแก

ตนเองและสังคม โดยใช “หลักเหตุผล”  ซ่ึงเชื่อวาเปนรากฐานใหเกิดความกาวหนา  ระบบเหตุผลจะชวยให

มนุษยเขาถึงแกนแท (essence)  ของสรรพสิ่ง เขาถึงความรูความจริงไดอยางเปนระบบ และสามารถจัดแบง

ใหเปนหมวดหมูได    Pellegrino (อางใน ธัญญา สังขพันธานนท, 2559, หนา 162) กลาวถึงปจจัยท่ีทำให

เกิดยุคสมัยใหมวามีฐานมาจาก 6 ประการดังนี้ 

 

1. การเกิดข้ึนของอุตสาหกรรมหรือการทำใหเปนอุตสาหกรรม 

2. ความเติบโตของเมืองหรือกระบวนการทำใหเปนเมือง 

3. การเติบโตและความรุงเรืองของวิทยาศาสตร 

4. การเติบโตและระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

5. นวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

6. การทำใหเปนเหตุผล 

 

 ในยุคนี้จึงมีการสรางสรรควิทยาการ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สังคม การเมืองใหกาวหนาอยางเปน

ระบบ  การสรางสรรคสรางสรรคสังคมมักดำเนินภายใตการใชและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

โดยเชื่อวาวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีใชเหตุผลและพิสูจนได สามารถใชเปนวิธีการหา

คำตอบในปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดหรือทำใหเขาในความรูความจริงได  ในยุคนี้มีการประดิษฐคิดคน

สิ่งประดิษฐมากมาย เชน รถไฟ  รถยนต  รถราง  กลองถายรูป  ฯลฯ นักปรัชญาตางนำเสนอวิสัยทัศนท่ี

เก่ียวกับชีวิตเพ่ือสรางสรรคชีวิตท่ีดี สังคมท่ีดีข้ึน  ยุคสมัยนี้จึงเปนยุคมนุษยสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพ่ือ

ประโยชนสุขของมวลมนุษย    

เปนท่ีนาสังเกตวาความเปนสมัยใหม ไมไดปรากฏในการสรางสรรคเทคโลโลยี การเมือง สังคมหรือ

เศรษฐกิจเทานั้น หากแตไดเขามาสูชีวิตประจำวันโดยผานผลผลิตรูปแบบตาง ๆ ของสังคมบริโภค เทคโนโลยี 

และการสื่อสาร ความเปนสมัยใหมยังปรากฏในศิลปะและวรรณกรรมดวย ดังจะเห็นวามีขบวนการทางศิลปะ



เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ (THL3307)   จัดทำโดย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ   

หมายเหตุ เอกสารเปนฉบับราง ไมอนุญาตใหนำไปคัดลอกหรืออางอิง  60 

 

ท่ีสรางสรรคศิลปะแบบสมัยใหม ไมยึดถือขนบจารีตเดิม   Lye และ Barry (อางถึงใน ธญัญา สังขพันธานนท, 

2559, หนา 166-167) กลาวถึงลักษณะของศิลปะและวรรณกรรมตามคตินิยมสมัยใหม สรุปไดดังนี้  

1. ใหความสำคัญกับศิลปะแนวอิมเพสชั่นนิสมและความเปนอัตวิสัยในการเขียน (และใน

จิตรกรรม) และเนนในสิ่งท่ีวา “การเห็นอยางไร” หรือการอานและรับรูดวยตัวเองอยางไร มากกวาการ

พิจารณาวา “อะไรคือสิ่งท่ีเห็นหรือถูกเห็น”  ตัวอยางนี้เห็นไดชัดในวิธีการเขียนแบบกระแสสำนึก (stream 

of consciousness) 

2. การเคลื่อนยายวิธีการเลาเรื่องโดยใชมุมมองแบบไมจำกัดขอบเขตของบุคคลท่ีสาม 

ไปสูวิธีการเลาเรื่องท่ีหลากหลายเชน การเลาเรื่องโดยวิธีผสมผสานในงานของวิลเลี่ยม โฟลคเนอร เปนตน 

3. ไมมีความไมชัดเจนในการจำแนกประเภท/รูปแบบของวรรณกรรมระหวางวรรณกรรม

แตละประเภทไมมีเสนแบงท่ีชัดเจนตายตัว ดังเชน ความกำกวมระหวางกวีนิพนธกับสารคดี 

4. เนนรูปแบบท่ีกระจัดกระจายเรื่องท่ีบรรยายไมปะติดปะตอและการเลือกใชวัสดุท่ี

แตกตางในการประกอบสรางวรรณคดีและศิลปะ 

5. มีความโนมเอียงท่ีจะสะทอนภาวะจิตสำนึกเก่ียวกับกระบวนการในการผลิตศิลปะ 

ดังนั้น ทำใหงานทุกชิ้นจึงเรียกความตั้งใจในสถานการณผลิตของมันเอง เหมือนกับวาบางสิ่งถูกประกอบและ

ออกแบบโดยวิถีทางของมันเอง 

6. ปฏิเสธสุนทรียภาพท่ีเปนแบบฉบับและเปนทางการ แตเนนการคนพบและการ

สรางสรรคในสิ่งใหม ๆ 

7. ปฏิเสธการจำแนกศิลปะชั้นสูงกับศิลปะแบบระชานิยม เห็นวาท้ังศิลปะชั้นสูงและชั้น

ต่ำตางก็เปนแนวทางและวัตถุดิบในการสรางในวิธีการของการแสดงออกและการบริโภค 

 แมวายุคสมัยใหมจะใหภาพสังคมท่ีงดงาม ยกคุณภาพชีวิตของมนุษย แตในอีกดานหนึ่งก็ทำใหกลุม

บางกลุมตองตกเปนเหยื่อของยุคสมัยนี้ เชน ชาวไรชาวนา กรรมกร หรือคนชนชั้นลาง เนื่องจากถูกกดข่ีจาก

ระบบนายทุน หรือเกิดสงครามโลกและการฆาลางเผาพันธุมนุยษ  การพัฒนาสังคมท่ีมองวาตองดำเนิน

ภายใตเทคโลโลยีท่ีทันสมัยยังนำไปสูการทำลายความเปนคน ตัวตนและชาติพันธุ  ปญหาเหลานี้ซ่ึงนำไปสู

การเกิดยุคหลังสมัยใหม การแบงยุคสมัยใหมกับหลังสมัยใหมอาจพิจารณาไดจากความกาวหนาในเทคโนโลยี

การสื่อสาร การรับขอมูลท่ีรวดเร็ว จนเวลาและสถานท่ีถูกทำใหกระชับ ผูคนเชื่อมโยงกันอยางกวางขวางและ
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งายดายผานเครือขายอินเทอรเน็ต และระบบทุนนิยมท่ีมีการผนึกกำลังสรางความเขมแข็งแบบสรางพันธมิตร

ท่ัวโลก 

 คำวา “หลังสมัยใหม” ใชครั้งแรกโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ฌ็อง ฟรองซัวร เลียวตารด (Jean 

François Lyotard) ท่ีมาจากชื่อหนังสือของเขาท่ีตีพิมพใน ค.ศ. 1979 เรื่อง The Postmodern Condition 

: A Report on Knowledge หรือ สภาวะหลังสมัยใหม : รายงานวาดวยความรู  ความเปนหลังสมัยใหม เปน

ยุคท่ีสื่อใหเห็นรูปแบบของสังคมแบบใหมท่ีมีการสื่อสาร ความรู การรับขอมูล เทคโนโลยีตางไปจากเดิม ซ่ึง

กอใหเกิดการเรียนรู ประสบการณ และตัวตนข้ึนใหม ซ่ึงกลายเปนภาวะของความเปนหลังสมัยใหม   

เลียวตารด ผูท่ีมีบทบาทและเปนหัวหอกสำคัญของกลุมหลังสมัยใหมเห็นวาพัฒนาการของความรู

ตะวันตกมักข้ึนอยูกับ เรื่องเลากระแสหลัก (Grand Narratives) ซ่ึงเปนวิธีการใหคาความหมายสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวท่ีผูคนในสังคมมักจะมองวามีความเปนสากล  และมีความชอบธรรม  นอกจากนั้น สภาพสังคมหลัง

สมัยใหม การยอมรับหรือการใหความชอบธรรมของความรูนั้น ไมจำเปนจะตองเกิดกับความรูท่ีเกิดข้ึนกับ

กรอบเหตุผลนิยมหรือพัฒนามาในทางวิทยาศาสตรเทานั้น (สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2559, หนา 131) ความคิด

แบบหลังสมัยจึงมีลักษณะทาทาย ตอตานความคิดแบบสมัยใหม (anti-modernism) นั่นเอง 

 คตินิยมหลังสมัยใหมไมเชื่อในความมีอยูของความจริงแทหรือความมีแกนแกน  ความจริงไม

จำเปนตองมีเพียงหนึ่งเดียวและการคนพบความจริงอาจไมจำเปนตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรเสมอไป 

คตินิ ยมหลั งสมัยใหมจึ งต อต านความคิดแบบสารัตถนิ ยม (essentialism)  การทำให เป นสากล 

(universalism) การเหมารวม (totalizing) และการจัดลำดับชั้น (hierarchy) เนื่องจากทำใหเกิดกลุมท่ีมี

อำนาจเหนือกวาอีกกลุมและเกิดการกดทับกีดกันได   จากความคิดดังกลาวทำใหกลุมหลังสมัยใหมมุงศึกษา

งานเขียนของกลุมโลกท่ีสาม กลุมคนชายขอบ หรือคนท่ีอยูในกระแสรอง โดยใหความสำคัญกับสิ่งท่ีถูกมองวา

ไมเปนแกนสาร  ไมมีมาตรฐานหรือหลักการ แตเปนสวนยอย  สามารถผสมผสานสิ่งตาง ๆ เขาไวดวยกัน 

นอกจากนี้ คตินิยมหลังสมัยใหมยังตอตานการมองแบบคูตรงขามและการแยกความรูออกเปนศาสตรท่ีแยก

จากกันอยางเด็ดขาด  เชน การมองวางานเขียนทางประวัติศาสตรนั้นเปนเรื่องจริงหรือเปนภาพสะทอนความ

จริงนั้น แทจริงแลวเปนสิ่งท่ีถูกประกอบสรางโดยสัมพันธกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  งานเขียนทาง

ประวัติศาสตรจึงเปนบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่ง 
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รายการอางอิง 

ธัญญา สังขพันธานนท. แวนวรรณคดี: ทฤษฎีรวมสมัย. ปทุมธานี: นาคร, 2559.  

สุรเดช โชติอุดมพันธุ. ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณตะวันตก ในคริสตศตวรรษท่ี 20. กรุงเทพ ฯ: สำนักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559.   
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บทที่ 11 

ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) 

 

 ในชวงศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา มีการถกเถียงกันในเรื่องเพศในอเมริกาและอังกฤษอยาง

กวางขวาง โดยสวนใหญเนนไปท่ีความเทียมกันระหวางหญิงชาย โดยเฉพาะดานสิทธิทางกฎหมายและการ

ทำงานของหญิงชาย ตอมาชวงปลายศตวรรษท่ี 20  กระแสแนวคิดนี้มีอิทธิพลตอความคิดของคนในสังคม

วงกวาง โดยเฉพาะนักวิชาการทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แนวความคิดเก่ียวกับเพศเริ่ม

กลายเปนศาสตรและพัฒนาจนเปนทฤษฎีสตรีนิยม โดยมีความเก่ียวของกับการเมืองท้ังในแงการเมืองท่ี

หมายถึงการเมืองการปกครองและการเมืองท่ีหมายถึงอำนาจ  นักวิจารณวรรณกรรมยังไดหยิบทฤษฎีนี้มา

วิจารณอยางกวางขวาง  

 

แนวคิดสตรีนิยมมีพัฒนาการมาเปนลำดับดังนี้ 

1.  กระแสคล่ืนลูกท่ีหนึ่ง 

   สตรีนิยมในยุคแรกหรือกระแสคลื่นลูกท่ีหนึ่งเนนเรื่องความเทาเทียมกันของหญิงชาย (gender 

equality)  มีการตอสูเพ่ือยกฐานะสตรีจากการเปนพลเมืองชั้นสอง และเรียกรองสิทธิในการเขาไปมีสวน

รวมพ้ืนท่ีของผูชาย กลุมผูหญิงเรียกรองใหผูหญิงเขาถึงการศึกษา การเขียนหนังสือ สิทธิในทางกฎหมาย 

การประกอบอาชีพ บทบาทสาธารณะ เปนตน กลุมสตรีนิยมยุคนี้มองวาสังคมในแบบปตาธิปไตยท่ีเปนอยู

นี้ เอ้ือประโยชนใหกับฝายชายมากกวา ทำใหเกิดความไมเสมอภาคเทาเทียมกัน สังคมเชนนี้ไดสรางมายา

คติกำหนดใหผูหญิงถูกจำกัดพ้ืนท่ีใหอยูเฉพาะภายในครัวเรือนมีบทบาทเปนแมและเมีย สวนผูชายสามารถ

ทำงานนอกบาน ไดรับการศึกษา และสิทธิประโยชนมากกวาผูหญิง 

ในยุคนี้ ซีโมน เดอ โบบัวร (Simone de Beauvior) นักเขียนสตรีนิยม ไดเขียนหนังสือเรื่อง The 

Second Sex หรือ เพศท่ีสอง ในป ค.ศ.1949  เธอเสนอวา คนเราไมเกิดมาเปนผูหญิง แตถูกทำให

กลายเปนหญิง  หรือ “One is not born, but rather becomes, a woman.” การทำใหกลายเปน

หญิงคือกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีทำใหบุคคลท่ีมีเพศหญิงกลายเปนผูหญิง เธอชี้ใหเห็นวา 

เพศสรีระ หรือ sex  กับ เพศสภาพ หรือ gender นั้นไมเหมือนกัน  สุรเดช โชติอุดมพันธ (2559, หนา 

208)  กลาวถึงความหมายของเพศสรีระและเพศสภาพวา “เพศสรีระหมายถึง โครงสรางทางกายภาพและ
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อวัยวะตาง ๆ ซ่ึงเปนตัวกำหนดความแตกตางระหวางชายหญิง เพศสภาพหมายถึงลักษณะทางเพศท่ีเกิด

จากการหลอหลอมทางวัฒนธรรม”  ในทัศนะของเดอ โบวัวร ผูหญิงอยูในฐานะท่ีเปนอ่ืน (Woman as 

the Other) ผูหญิงไมมีตัวตน ตัวตนของผูหญิงถูกสรางข้ึนโดยจินตนาการของผูชาย เพ่ือตอกย้ำความเปน

ชาย เพ่ือสรางความหมายความเปนชายในฐานะผูพิชิต ผูทรงอำนาจเหนือกวาเพศหญิง  ผูหญิงจึงดอยกวา

ชาย การท่ีผูหญิงจะหลุดพนจากพันธนาการนี้คือผูหญิงจะตองเปนเหมือนผูชาย ดังนั้นผูหญิงจึงควร

เรียกรองใหผูหญิงมีสิทธิและโอกาสตาง ๆ เทาเทียมกับผูชาย 

 

2.  กระแสคล่ืนลูกท่ีสอง 

  กลุมสตรีนิยมคลื่นลูกท่ีสองเกิดข้ึนในชวงทศวรรษท่ี 1960  กลุมนี้มีทัศนะวาการเขาไปมีสวน

รวมในโลกของผูชายหรือการเรียกรองบทบาทหรือสิทธิใหเทาเทียมกับผูชายดังกลุมคลื่นลูกท่ีหนึ่งนั้น 

เทากับเปนการยอมรับและทำตามกฏเกณฑท่ีวางไวโดยสังคมปตาธิปไตยวางไว  โดยระบบแนวคิดแบบ

ปตาธิปไตยนั้นตั้งอยูบนฐานความคิดแบบทวิลักษณ/ข้ัวตรงขาม โดยมีความคิดเรื่องชายเปนใหญเปน

บรรทัดฐาน มองความดอยซ่ึงนี้ในท่ีนี้คือฝายหญิงกวาวาเปนเรื่องของธรรมชาติและเปนสากล ซ่ึงสื่อวา

เปลี่ยนแปลงไมไดและเปนโชคชะตา ฉะนั้น ผูหญิงจะยังคงไมสามารถเทาเทียมกับชายไดอยางแทจริง กลุม

นักสตรีนิยมคลื่นลูกท่ีสองเนนเรื่องความแตกตางระหวางชายและหญิง (gender difference) โดยมองวา

หญิงชายมีจิตสำนึก ประสบการณและลักษณะเฉพาะของตน  และพยายามเชื่อมโยงใหเห็นวา เรื่อง

สวนตัวเปนเรื่องทางการเมืองอยางแยกกันไมออก (“the personal is political”)  แมจะเปนเรื่องท่ีเกิด

ในครัวเรือนหากแตยอมสะทอนสภาวะการถูกกดทับ ควบคุมและความรุนแรงท่ีผูหญิงเผชิญได  

งานเขียนของนักสตรีนิยมในยุคนี้ มุงสะทอนความแตกตางระหวางหญิงชาย และพยายามสื่อให

เห็นอคติของสังคมท่ีมีตอผูหญิง นักเขียนคนสำคัญท่ีมีบทบาทในกระแสคลื่นลูกท่ีสองนี้ อาทิ อีเลน โชวอล

เตอร (Elaine Showalter)   เอแลน ซิซูส (Hélène Cixous)  จูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) และลูซ อิ

ริการาย (Luce Irigaray) 

อีเลน โชวอลเตอร นักสตรีนิยมชาวอเมริกัน เขียนเรื่อง A Literature of Their Own ซ่ึงเปน

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเขียนโดยนักเขียนหญิง  สุรเดช โชติอุดมพันธ (2559, หนา 210-211)  กลาวถึง

การศึกษาวรรณกรรมโชวอลเตอรท่ีแบงออกเปน 3 ชวงคราว ๆ คือ 
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1) ชวงเฟมินิน (feminine) ซ่ึงอยูระหวาง ค.ศ. 1840 ถึง ค.ศ. 1880 เปนชวงท่ี

นักเขียนหญิงเขียนโดยลอกเลียนรูปแบบและขนบท่ีเปนท่ีนิยมในสังคมซ่ึงเปนไปตาม

มาตรฐานสุนทรียภาพของนักเขียนชาย 

2) ชวงเฟมินิสต (feminist) ซ่ึงอยูระหวาง ค.ศ. 1880 ถึง ค.ศ.1920 เปนชวงท่ีนักเขียน

หญิงเริ่มแสวงหาเสียงของตนเองและตอตานคานิยมและมาตรฐานตาง ๆ ท่ีผูชาย

กำหนดไวกอนหนา  

3) ชวงฟเมล (female) ซ่ึงเกิดข้ึนนับตั้งแต ค.ศ. 1920 เปนตนมา เปนชวงท่ีนักเขียน

หญิงพัฒนาการเขียนจนมีรูปแบบเฉพาะตัวข้ึนมา 

อยางไรก็ดี ในป คศ.1989 โชวอลเตอร ตีพิมพหนังสือเรื่อง Speaking of Gender เธอเสนอวา 

การศึกษาเฉพาะเรื่องราวหรือประสบการณของผูหญิงไดผานพนไปแลว นักสตรีนิยมควรตองอานเรื่องราว

ของผูชาย แตไมใชในฐานะเปนเอกสารของลัทธิเพศนิยม (ชาย) และการรังเกียจหวาดกลัวเพศหญิง 

(misogyny) หากเปนจารึกของเพศสภาพและการแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางเพศ  โชวอลเตอรให

นิยามเพศสภาพศึกษาวาควรเก่ียวของการวิเคราะห “ความเปนชายชาตรี” (masculinity) เชนเดียวกับท่ี

ศึกษา “ความเปนกุลสตรี” (femininity) ซ่ึงท้ังคูตางก็เปนสิ่งท่ีถูกสรางทางสังคมดวยกันท้ังสิ้น (ฉลาดชาย 

รมิตานนท, มปป.) 

เอแลน ซิซูส นำเสนอใหเห็นวาหญิงชายถูกสรางใหสัมพันธกันในลักษณะข้ัวตางกัน โดยผูหญิงจะ

เปนข้ัวท่ีอยูขางหลังซ่ึงสื่อถึงตำแหนงแหงท่ีของผูหญิง  และลักษณะเดนมักตกเปนของฝายชาย ดังตัวอยาง 

  พระอาทิตย/พระจันทร 

  วัฒนธรรม/ธรรมชาติ 

  กลางวัน/กลางคืน 

  พอ/แม 

  หัว(สมอง)/หัวใจ 

  สติปญญา/ผัสสะ 

เหตุผล/อารมณ 

 ซิซูส ชี้ให เห็นความแตกตางระหวางงานเขียนท่ีเขียนข้ึนโดยหญิงกับชาย โดยเธอมองวา

วรรณกรรมท่ีเขียนโดยผูหญิงถูกสรางข้ึนเพ่ือใหออกเสียงเปนดนตรี  จินตนาการของผูหญิงงดงามและมี
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อิสรภาพซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท่ีเขียนโดยผูหญิง ผูหญิงจึงความหันมาเขียนงานโดยใช

ลักษณะภาษาท่ีเฉพาะของผูหญิงเอง คือ เขียนแบบจดบันทึกโดยเขียนเปนลักษณะรางงาย ๆ ไมปะติปะ

ตอ ไมติดในรูปแบบกฎเกณฑ  เพ่ือปลดปลอยตนเองใหหลุดพนจากกรอบความเปนชายและสรางอัต

ลักษณใหมข้ึนมา  ซิซูสเชื่อวาการออกจากกรอบจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางสังคมวัฒนธรรม 

ผูหญิงไดสรางวาทกรรมใหมเก่ียวกับความเปนหญิงข้ึนมาเอง ซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีใชตอสูกับวาทกรรมของผูชาย

ได (Helene Cixous, 1980, p.85-86) 

จูเลีย คริสเตวา นักวิชาการชาวบัลแกเรียสนับสนุนความแตกตางของประสบการณของหญิงชาย 

งานเขียนของหญิงแตกตางจากงานเขียนของชาย โดยมองวาภาษาของผูหญิงสามารถสื่อสารไดซับซอน

หลากหลาย ไมมีเหตุผลควบคุมเหมือนกับภาษาของผูชาย ผูหญิงเลนกับภาษาไดมากกวา แนวคิดของคริส

เตวาคลายคลึงกับซิซูส 

สำหรับ ลูซ อิริการาย นักวิชาการชาวฝรั่งเศส  อิริการาย เขียนหนังสือเรื่อง This Sex Which Is 

Not One (1985) วิพากษความเปนหญิงและความเปนชายของฟรอยดท่ีมีรากฐานความคิดมาจากปตาธิป

ไตย  ท่ีใหภาพความมีและความขาดของผูชายและผูหญิง (have vs have not, presence vs absence) 

เธอเสนอวา การยอมรับ ฟรอยดเทากับเปนการยอมรับวาเพศชายเปนคนสมบูรณแบบ ขณะท่ีเพศหญิง

เปนเหมือนคนพิการหรือคนท่ีถูกตอน (castrated man)  ไรซ่ึงเหตุผล และเปนวัตถุเพ่ือการแลกเปลี่ยนใน

กลุมผูชาย  อิริการายเนนท่ีความเปนสตรีอยางท่ีเปนจริง ๆ เพ่ือเปลี่ยนระบบสังคมไมใหถือเอาอวัยวะเพศ

ชาย เปนสัญลักษณของอำนาจท่ีบุรุษตองการมีเหนือสตรี เนนความเปนหญิงท่ีไมยึดติดกับกฎกติกาของ

ปตาธิปไตย อิริการายเห็นวา งานเขียนของผูหญิงมีลักษณะท่ีใชอารมณความรูสึกและผัสสะอันรุมลึก

หลากหลาย ไมเปนไปตามกรอบงานเขียนตามขนบ ซ่ึงทำใหมีลักษณะท่ีแตกตางจากงานเขียนของชาย 

 

3. กระแสคล่ืนลูกท่ีสาม 

  กลุมสตรีนิยมคลื่นลูกท่ีสามเริ่มตนชวงปลายทศวรรษท่ี 1980 เปนตนมา ไดรับอิทธพลจาก

แนวคิดหลังโครงสรางนิยมท่ีนำเสนอใหเห็นวาทกรรมตาง ๆ ท่ีถูกผลิตสรางและผลิตซ้ำข้ึน โดยเห็นวา

ความแตกตางระหวางหญิงชายไมมีความจริงแทสมบูรณหรือมีแกนแกนแตอยางใด ความคิดหรือบทบาท

ของผูหญิงเปนสิ่งท่ีถูกประกอบสรางข้ึน แมกระท่ังความเปนหญิงและความเปนชายก็เปนสิ่งท่ีสังคมสราง

ข้ึน และการกำหนดบทบาททางเพศก็ทำไปเพ่ือตองการจัดระเบียบสังคม   
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นักสตรีนิยมคนสำคัญของคลื่นลูกท่ีสามนี้คือ จูดิธ บัตเลอร (Judith Butler) เธอเสนอวาเรื่องเพศ

มีลักษณะเปนการแสดงหรือ performativity  ไมตางไปจากละคร กลาวคือ ทุกคนในสังคมเปนนักแสดง

และเลนไปตามบทบาทของตนท่ีถูกสังคมกำหนดไวกอนแลว  บัตเลอรเห็นวาตองหันกลับมาตั้งคำถาม

เก่ียวกับผูหญิง (Woman vs woman)  โดยผูหญิงเองมีหลายกลุม หลายเชื้อชาติ หลายพ้ืนท่ี การให

นิยามความเปนหญิงไมควรนิยามจากวาทกรรมความเปนหญิงของผูหญิงผิวขาว ชนชั้นกลางชาวตะวันตก

และใชอธิบายไปทุกพ้ืนท่ี เธอชี้ใหเห็นการนิยามความหมายของผูหญิงในวัฒนธรรมกลุมตาง ๆ ท่ีควรมี

ความจำเพาะ เชน ผูหญิงอิสลาม ผูหญิงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ผูหญิงผิวสี  ผูหญิงเหลานี้ยอม

ตองมีประสบการณและตัวตนท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ บัตเลอรยังปฏิเสธเรื่อง individualism และเรื่อง 

gender วาเปนเปาหมายของสตรีนิยมเทานั้นดวย 

กลาวโดยสรุปแลว การวิจารณแนวสตรีนิยมคือการทบทวน รื้อสรางองคความรูท่ีมีอยูเดิม และให

ความสำคัญกับประสบการณของผูหญิงถูกลบเลือนมองขามไป    ดังท่ี ชุติมา ประกาศวุฒิสาร (2554, 

หนา11-12)  กลาวถึงสาระสำคัญของการวิจารณวรรณกรรมแนวสตรีนิยม วาคือ “กระบวนทัศนท่ีเรียกวา 

‘revisionary project’ หรือการทบทวน วิพากษและรื้อสรางองคความรูเดิมท่ีมีอยู โดยมองวาความรู

ปราศจากความเปนกลางและสะทอนอุดมการณของสังคมปตาธิปไตย การทบทวนความรูเดิมเปดโอกาส

ใหนักวิจารณแนวสตรีนิยมสรางองคความรูใหมท่ีมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณของผูหญิง ซ่ึงในอดีตถูก

ละเลยหรือมองขามในสังคม”   

 

กลุมสตรีนิยมกลุมตาง ๆ  

สตรีน ิยมมีหลายกลุม โดยมีคําอธิบาย การมอง ประเด็น ขอเสนอแนะ และวิธีการในการ

ดําเนินการ ทางการเมืองตางกัน สรุปไดดังนี้ 

1.  สตรีนิยมสายเสรีนิยม หรือ Liberal Feminism เกิดข้ึนในชวงคริสตวรรษท่ี  18  เกิดข้ึนจาก

กลุมท่ีตอตานกลุมกระมพีและพวกศักดินา มุงประเด็นเรื่องความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชาย โดย

มองวาผูหญิงมีความทัดเทียม/เหมือนกันกับชายแตถูกกีดกันหรือถูกทำใหตางกัน  ผูหญิงถูกจํากัดบทบาท

ท่ีทางไวในครัวเรือน กีดกันจากการมีบทบาทหรือมีสวนรวมในพ้ืนท่ีสาธารณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และการเมือง ดวยเหตุนี้จึงทำใหผูหญิงตองพ่ึงพาผูชายและไมสามารถพัฒนาไปตามศักยภาพ  กลุมนี้เสนอ

ใหแกปญหาโดยการปฏิรูปดานกฎหมาย การเมือง การทำงาน และการศึกษา โดยใหผูหญิงไดมีสิทธิและ



เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ (THL3307)   จัดทำโดย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ   

หมายเหตุ เอกสารเปนฉบับราง ไมอนุญาตใหนำไปคัดลอกหรืออางอิง  68 

 

เสรีภาพเหมือนกับผูชาย อยางไรก็ดี กลุมนี้ไมใหความสำคัญกับการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงท่ีโครงสราง

สังคม 

2.  สตรีนยิมสายถอนรากถอนโคน หรอื Radical Feminism  มองวาผูหญิงถูกกีดกันเนื่องมาจาก

เพศสภาพ การกดข่ีผูหญิงเกิดข้ึนเพราะเปนผูหญิง ความไมเทียมกันทางเพศท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจาก

อุดมการณของระบบปตาธิปไตย  โดยพ้ืนท่ีครัวเรือนเปนพ้ืนท่ีในการกดข่ีผานความสัมพันธภายใน

ครอบครัว  ภายใตกรอบปตาธิปไตยนั้น ผูหญิงถูกครอบงำดวยความความคิดความเชื่อท่ีเอ้ือใหผูชายมี

อำนาจ ไมวาจะเปนความเชื่อในความรักตางเพศ  ความรักแบบโรแมนติค  ความเปนเมียและแม ซ่ึงทำให

ผูหญิงนิยามตัวตนผานความเปนชาย  กลุมนี้เนนระบบปตาธิปไตยท่ีนำไปสูการครอบงำผูหญิงของผูชาย 

สวนผูหญิ งเปนผูอยู ใตการบัญชา (male domination and female subordination)   กลุมนี้ เนน

นำเสนอเรื่องเพศสภาพหรือ Gender เพียงอยางเดียวและสรางแนวรวมจากการมีประสบการณรวมกันใน

ฐานะผูหญิ งท่ี ถูกกดข่ีและสรางแนวรวม (Sisterhood)  ตลอดจนแยกกลุมผูหญิ งออกจากผูชาย 

(separatism)  

3.  สตรีนิยมสายวัฒนธรรม หรือ Cultural Feminism เปนกลุมท่ีเชื่อวา ผูหญิงแตกตางจากผู

ชายแตความตางนั้นไมไดหมายความวาดอยกวา แตกลับเหนือกวาผูชาย  โดยลักษณะของผูหญิงในเรื่อง

ความเอ้ืออาทร ความรักสงบ ความออนโยนไมกาวราวควรชื่นชมและรักษาไวมากกวาการแขงขันและเนน

การใชกำลังในลักษณะของผูชาย  

4. สตรีนิยมสายนิเวศ  เสนอวา ผูหญิงมีความแตกตางจากผูชายและดีกวาผูชายตามธรรมชาติ 

ผูหญิงยังมีความใกลชิดหรือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ เชนการท่ีผูหญิงเปนผูใหกำเนิดบุตร ทำ

ใหผูหญิงเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก สวนผูชายนั้นใกลชิดกับวัฒนธรรม และในนามของ

วัฒนธรรมผูชายไดพยายามและประสบความสำเร็จในการขมเหงรังแกท้ังผูหญิงและธรรมชาติ การ

เชื่อมโยงผูหญิงเขากับธรรมชาตินี้ไดนำไปสูการฟนฟูพิธีกรรมโบราณท่ีใหความสำคัญกับการบูชาพระแม

เจา รวมท้ังระบบสืบพันธุของผูหญิง โดยมองวาธรรมชาติเปรียบเสมือนแมและพระแมเจาซ่ึงเปนท่ีมาของ

พลังอำนาจและแรงบันดาลใจ และเรียกรองใหมีการปฏิเสธวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Merchant 

1995) ท้ังสตรีนิยมสายวัฒนธรรมและสายนิเวศถูกวิจารณวาเปนพวกสารัตถะนิยม คือเชื่อวามีธาตุแทของ

ความเปนหญิง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545) 



เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณกรรมวิจารณ (THL3307)   จัดทำโดย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธ์ิ   

หมายเหตุ เอกสารเปนฉบับราง ไมอนุญาตใหนำไปคัดลอกหรืออางอิง  69 

 

5. สตรีนิยมสายมารกซิสต หรือ Marxist/socialist feminism เปนอีกแนวคิดหนึ่งเกิดข้ึนในชวง

ตนทศวรรษท่ี 1970 ไดรับอิทธิพลทางความคิดของคารล มารกซ และเฟรดเดอริกค เองเกลส (Frederick 

Engels)  กลุมนี้โยงประเด็นเรื่องเพศสภาพกับชนชั้น การกดข่ีทางเพศสภาพเปนผลสืบเนื่องมาจากชนชั้น 

(labor division, public/private) โดยเชื่อวาการกดข่ีท่ีผูหญิงไดรับเปนผลจากระบบเศรษฐกิจท่ีไมเปน

ธรรม โดยเฉพาะในระบบการผลิตแบบทุนนิยม  ระบบเศรษฐกิจกำหนดความสัมพันธระหวางหญิง-ชาย 

ทำใหเกิดการแบงการทำงานออกเปนงานบานท่ีถือวาเปนงานท่ีไมกอใหเกิดผลผลิต ไมมีคุณคาและไมมี

คาตอบแทน และงานนอกบานซ่ึงเปนงานท่ีกอใหเกิดผลผลิตมีคาตอบแทน   ผูหญิงถือวาเปนทรัพยสมบัติ

ของชายในระบบทุนนิยมดวย การตอสูของผูหญิงสำหรับสตรีนิยมสายนี้ คือตองเปลี่ยนแปลงระบบ

เศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรมท่ีเปนอยู 

 

 

รายการอางอิง 

ฉลาดชาย รมิตานนท. เพศสภาพศึกษา (Gender Studies). สืบคนเม่ือ 29 สิงหาคม  2560 จาก  

https://static1.squarespace.com/static/52bce94ae4b013dbd6fc79d4/t/557943df

e4b0841713c92755/1434010591978/08_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8

%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B6

%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf 
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Lu Irigaray. This Sex Which Is Not One. trans. by Catherine Porter. Ithaca: Coenell 

University Press, 1985. 
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บทที่ 12 

แนวคิดเกี่ยวกับคนชายขอบและวรรณกรรมชายขอบ 

 

คนชายขอบ คือ กลุมคนท่ีมีชีวิตอยูก่ึงกลางหรือหางไกลจากศูนยกลางท้ังในภูมิศาสตรและสังคม

วัฒนธรรม  คนชายขอบสวนใหญมักเปนกลุมคนท่ีถูกใหคาวาไมมีสวนในการกำหนดนโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจ  กลุมคนชายขอบมักถูกสรางใหตางจากสังคมกลุมใหญ ไมวาจะเปนศาสนา ความเชื่อ ภาษา 

อาหารการกิน หรือชีวิตความเปนอยู โดยความเปนชายขอบไมไดเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หากแต

เปนกระบวนการท่ีถูกสรางข้ึนมาบนความสัมพันธเชิงอำนาจ ท่ีกลุมชนท่ีมีอำนาจเหนือกวากำหนด  สราง 

ตีความ และใชสิ่งท่ีเรียกวาอัตลักษณรวม ในฐานะท่ีเปนอัตลักษณสากล และจัดกลุมสิ่งท่ีไมเหมือนให

เปนอัตลักษณชายขอบท่ีถูกทำใหกลายเปนสิ่งท่ีไมมีตัวตน ไมมีความสำคัญ หรือแมกระท่ังถูกตราวาเปน

กลุมสรางปญหา  

ในทางเศรษฐศาสตรการเมืองนั้น ความเปนคนชายขอบหมายถึงคนท่ีดอยอำนาจ คนท่ีตกเปนเบี้ย

ลางของคนกลุมใหญ ยากไร เพศดอย ไมมีตำแหนงทางสังคม ทำใหคนเหลานี้ถูกกีดกัน มีโอกาสท่ีจะถูก

เบียดขับออกจากสังคม ไมวาจะเปนในบริบททางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมชาติพันธุ (สุริชัย, 2550) 

คนชายขอบไมจำเปนวาจะตองอยูชายแดนหรือชาวปาชาวเขา หากแตตองพิจารณาจาก

ความสามารถในการเขาถึงอำนาจ การเมือง ศาสนาและเศรษฐกิจ ดังนั้นคนชายขอบจึงมีอยูไดทุกท่ี  คน

ชายขอบมีเหตุปจจัยใหเปนไดหลายลักษณะ เชน คนชายขอบทางภูมิศาสตร คนชายขอบทางวัฒนธรรม 

คนชายขอบทางศาสนา หรือคนชายขอบทางเศรษฐกิจ    โดยคน ๆ หนึ่งสามารถถูกทำใหเปนคนชายขอบ

ไดหลายลักษณะ  คนชายขอบสวนใหญยังมักเปนคนท่ีตองถูกบังคับหรือจำใจตองเคลื่อนยายดวยเหตุผล

ทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ  ตัวอยางกลุมชายขอบเชน ชาวเขา  คนพิการ  คนติดโรค  คนพลัดถ่ิน  

คนใชแรงงาน  ผูลี้ภัย  ผูขายบริการ ฯลฯ 

Gurung & Kollmair (2005 อางใน กาญจนา เทียนลาย และธีรนงค สกุลศรี) อธิบายลักษณะ

ของคนชายขอบออกเปน 2 กรอบแนวคิดหลักๆ คือ (1) แนวคิดดานสังคม (societal framework) ในมิติ

ของประชากร ศาสนา วัฒนธรรมโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีเชื่อมโยงกับการเขาถึง
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ทรัพยากรของปจเจกหรือกลุม โดยเนนการทำความเขาใจ การอธิบายสาเหตุของการถูกเบียดขับ ความไม

เทาเทียม ความอยุติธรรมของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับกรอบแนวคิดเรื่องความเสมอภาคหรือความไมเทา

เทียมของ Sirnes และ (2) แนวคิดเก่ียวกับขอบเขต เขตแดน(spatial framework) โดยใชท่ีตั้งหรือ

ระยะทางจากจุดศูนยกลางการพัฒนาเปนตัวกำหนดความเปนชายขอบ    

กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ (Marginalization)  เปนกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุมคนท่ี

ถูกกีดกันจากการเขาถึงทรัพยากรและบริการตาง ๆ ทางสังคม อีกท้ังถูกปฏิเสธจากการไดรับตำแหนง

สำคัญ ๆ ในทางเศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง ฯ โดยรัฐหรือคนกระแสหลักจะสรางภาพใหคนชายขอบวา

เปนคนดอยกวาท้ังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดังนั้นรัฐหรือคนกระแสหลักจึงพยายามใหคนชายขอบ

เปลี่ยนมายอมรับอารยธรรมของคนศูนยกลาง  การครอบงำทางวัฒนธรรมดำเนินไปในความเชื่อท่ีวาเปน

การชวยเหลือใหคนชายขอบมีชีวิตท่ีดีข้ึน ดังจะเห็นวา คนจากศูนยกลางมักนำความชวยเหลือ ความรู 

เทคโนโลยีหรือสิ่งของเขาไปใหกลุมคนท่ีไมไดเปนกลุมคนกระแสหลักหรือคนกลุมนอย โดยแมความ

ชวยเหลือนั้นจะมีประโยชนหากแตมีนัยยะของความเหนือกวา ดีกวา หรือความเมตตาอยูดวย 

กระบวนการกลายเปนคนชายขอบยังสรางภาพใหคนชายขอบเปนคนท่ีดูลาหลัง  โงเขลา  ไร

อารยะ ดอยพัฒนา  หนวยงานของรัฐและคนกระแสหลักจึงตองหันมาพัฒนาคนชายขอบใหมีชีวิตดีข้ึน 

เชน ตั้งหนวยงานพัฒนาชนบท ตั้งศูนยชวยเหลือหรือสรางโรงเรียน ซ่ึงอาจสงผลใหคนชายขอบถูกตีตราวา

ตนไรความสามารถ ซ่ึงเปนการทำใหคนชายขอบออนแอ ไมสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยตองขอรับความ

ชวยเหลือจากรัฐตลอดเวลา อีกท้ังยังอาจถูกสรางใหเปน “ผูราย” ท่ีรัฐตองเขาไปควบคุม   

การทำใหกลายเปนคนชายขอบสงผลใหเกิดการสรางภาพเหมารวมคนชายขอบทุกคนวาเปน

เหมือนกัน ภาพดังกลาวยังเปนภาพตายตัว ท่ีถูกผลิตซ้ำผานสื่อหรือผานการเรียน เชน การมองวาชาวเขา

ทำไรเลื่อนลอย หรือคายาเสพติด จะถูกเรียกอยางเหมารวมและนำเสนอเชนนี้อยูเสมอ คนชายขอบบาง

กลุมยังถูกมองจากสังคมอยางมีอคติ เชน คนติดเอสดคือคนท่ีผิดศีลธรรม คนสำสอน หรือคนพิการคือคนมี

กรรม โชคราย เปนตน ซ่ึงนำไปสูการสูญเสียตัวตนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไป 

วรรณกรรมของคนชายขอบนำเสนอเรื่องราวของกลุมคนท่ีถูกกีดกันหรือถูกแปลกแยกออกจาก

สังคมและวัฒนธรรมกระแสหลัก วรรณกรรมชายขอบนำเสนอเรื่องราวของคนกลุมดังกลาวจากมุมมอง

นอกกระแสหลัก ภาพความเปนจริงท่ีนำเสนอในวรรณกรรมชายขอบอาจท่ีไมสอดคลองหรือแตกตางจาก

มุมมองกระแสกหลัก งานเขียนของคนชายขอบเปนการเปดพ้ืนท่ีใหคนชายขอบไดสรางองคความรูและให
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ความหมายหรือคำนิยายแกตนเองผานมุมมองของคนชายขอบเอง  โดยมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจากงาน

เขียนของคนกระแสหลัก โดยเลือกท่ีจะเลาเรื่องของชุมชนหรือของตนเองในแบบเรื่องแตงหรือแบบเฉพาะ

ของตนเอง  งานเขียนของคนชายขอบมักมีลักษณะผสมผสานรูปแบบงานเขียน (Mixed Genre) ประเภท

ตาง ๆ เขาไวดวยกัน กลาวคือนำตำนาน เรื่องเลาปากเปลา ประวัติศาสตร ความทรงจำ งานเชิง

มานุษยวิทยามาใชประกอบการเลาเรื่อง  ท้ังนี้เพราะรูปแบบการประพันธของคนกระแสหลักอาจไมเพียง

สามารถถายทอดประสบการณของพวกเขาไดอยางครอบคลุม การผสมผสานรูปแบบงานเขียนจึงเปน

ทางออกของคนชายขอบในการนำเสนอตัวตน 

เปนท่ีนาสังเกตวา งานเขียนสวนใหญของคนชายขอบเกิดข้ึนจากสภาวะคับขันหรือวิกฤตท่ีเกิด

ข้ึนกับชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรมของตน มากกวาเกิดจากความตองการของนักเขียนท่ีตองการนำเสนอ

ความจริงแทภายในใจใหผูอ่ืนทราบ  อยางไรก็ดี  แมวานักเขียนชายขอบสวนใหญจะมองวาพ้ืนท่ีนี้เปน

พ้ืนท่ีของการกดข่ี แตก็เปนพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาสามารถแสดงตัวตน ตอสูตอรองกับอำนาจและวัฒนธรรมตาง ๆ 

ได ดังท่ี ชุติมา ประกาสวุฒิสาร (2554, หนา 26) กลาววา “แมนักเขียนเหลานี้มองวาชอบขอบเปนพ้ืนท่ี

ของการกดข่ี อยางไรก็ตาม ในการกลับมาทบทวนอดีตของตน  นักเขียนเลือกท่ีจะนำเสนอประสบการณ

ของตนจากพ้ืนท่ีชายขอบและปรับเปลี่ยนชายขอบจากพ้ืนท่ีถูกกดข่ีใหกลายมาเปนพ้ืนท่ีของการตอสูทาง

การเมือง”  โดยงานเขียนของคนชายขอบมักจะเปนไปรูปแบบของการโตตอบการสรางองคความรูของ

วัฒนธรรมกระแสหลัก ซ่ึงมักบิดเบือนขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับชุมชน ตัวตนและวัฒนธรรมของตน เครื่องมือ

ขับเคลื่อนทางการเมือง และยังเปนเครื่องมือปรับเปลี่ยน ตอรอง และโตกลับความสัมพันธเชิงอำนาจ

ระหวางรัฐหรอืคนกระแสหลักกับคนชายขอบ เพ่ือแกไขปรับเปลี่ยนสถานภาพคนชายขอบในสังคม รวมถึง

ยังเปลี่ยนแปลงมโนทัศนแบบเดิมท่ีมองกลุมคนชายขอบวา เปนเพียงผูถูกกระทำ และผูยอมจำนนตอสังคม

และวัฒนธรรมกระแสหลัก  

 

 

รายการอางอิง 

ชุติมา ประกาศวุฒิสาร. กอรางสรางเรื่อง: เรื่องเลา อัตลักษณ และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ. 

กรุงเทพ ฯ : คบไฟ, 2554. 
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สุริชัย หวันแกว. คนชายขอบ: จากความคิดสูความจริง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2550. 

Gurung, Ghana S., and Kollmair, Michael. (2 0 0 5 ) .  Marginality: Concepts and Their 

Limitations. อางใน กาญจนา เทียนลาย และธีรนงค สกุลศรี. ประชากรชายขอบ: มุมมอง

ใน เ ชิ ง จ ำ  น ว น แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย . สื บ ค น เ ม่ื อ  3 1  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 0  จ า ก  

http://www2 . ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/Article_Files/2 -

MarginalisedPopulations-Kanchana.pdf 
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บทที่ 13 

ทฤษฎีเควียร (Queer Theory)  

 

คำวา เควียร หรือ Queer  เปนคำอังกฤษโบราณ แปลวา แปลก พิลึก เพ้ียน  ในชวงตนศตวรรษท่ี 

20 อเมริกาและอังกฤษใชคำนี้เรียกคนรักเพศเดียวกันและคนท่ีแตงตัวขามเพศ  โดยเปนคำท่ีผรุสวาท มีนัย

ของการดูถูกเหยียดหยามกลุมท่ีรักเพศเดียวกัน ตอมามีความหมายเชิงบวก มีนัยแหงความหมายโตกลับ

ระบบคิดแบบเพศหญิงชายในกรอบของปตาธิปไตย โดยการศึกษาของเควียรมุงศึกษากลุมคนท่ีถูกมองวา

ผิดปกติจากกลุมคนคนปกติกระแสหลัก เชน เลสเบี้ยน (Lesbian)  เกย(Gay)   Bisexual  คนขามเพศ 

(Transgender) หากมีการแปลงเพศหรือใหเพศใหมแลวอาจเรียกวา transsexual  หรือบุคคลท่ียังตั้งคำถาม

กับตนเองวาตนเปนอะไรกันแน เรียกวา questioning ซ่ึงอาจอยูแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตก็ได  กะเทยแทหรือ

เพศผสม (Intersex/Hermaphrodite)  ฯลฯ 

ทฤษฎีเควียรเกิดจากการมองเพศของมนุษยในแนวพัฒนาการหรือกระบวนการท่ีเปนระนาบเสนต

รง และเชื่อในความมีอยูจริงตามธรรมชาติหรือมีแกนแทของความเปนเพศทางชีววิทยา และคุณูปการของ

สตรีนิยมท่ีเขามาเปดโปงความเปนเพศในระบบปตาธิปไตยของนักสตรีนิยมคลื่นลูกท่ีสาม  โดยสังคม

แบงแยกเพศออกเปนสองเพศ คือเพศหญิงและเพศชาย โดยอาศัยเพศสรีระเปนตัวกำหนด  การกำหนด

ดังกลาวทำใหเกิดมายาคติเก่ียวกับเพศและเพศวิถีวาเพศท่ีถูกตองชอบธรรมมีเพียงสองเพียงคือเพศหญิง

และเพศชาย และความสัมพันธระหวางมนุษยควรเปนรักตางเพศ  

แนวคิดแบบคูตรงขามเปนปจจัยสำคัญในการแบงแยกเพศ ซ่ึงเปนอำนาจของคนกระแสหลักท่ีใช

จัดระเบียบและควบคุมคนในสังคม โดยเพศสภาพ (gender) ท่ีควรจะเปนตามแนวคิดแบบคูตรงขามคือ  

ความเปนชาย หรือ masculinity กับ ความเปนหญิง หรือ femininity  โดยความเปนชายหรือลักษณะ

ความเปนชายท่ีสังคมกระแสหลักกำหนดข้ึนคือ ผูชายตองความเขมแข็ง  เปนผูนำ  เปนฝายปกครอง มี

สติปญญาดี  และมีเหตุผล  สวนความเปนหญิงหรือลักษณะความเปนหญิงท่ีสังคมกระแสหลักกำหนดข้ึน 

คือความออนโยน  นุมนวล เปนผูตาม เปนฝายถูกปกครอง ปกปอง ใชอารมณ และเบาปญญา ความรักรัก

ตางเพศ heterosexual  Vs. non-heterosexual หากบุคคลไมมีความเปนหญิงหรือชายหรือมีนอย 

สังคมก็จะประณามวาผิดปกติ (Abnormal)  เชนเดียวกันแนวคิดแบบคูตรงขามทำใหบรรทัดฐานของรัก
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ตางเพศเปนบรรทัดฐานหลัก โดยความรักตางเพศไดรับการยอมรับในกระแสหลักและเปนแบบแผนท่ีคน

ทุกคนพึงปฏิบัติ หากรักเพศเดียวกันก็เปนสิ่งท่ีผิดปกติเชนกัน  

ประเด็นเรื่องความปกติ (normal) หรือความผิดปกติ (abnormal) เปนประเด็นการศึกษาหลัก

ของทฤษฎีเควียร  นฤพนธ ดวงวิเศษ (2558) กลาวถึง “ระบบการปกครองแหงความเปนปกติ” (regimes 

of the normal) วาคือ  

 

การเมืองท่ีใชความเปนปกติเปนอุดมการณหลักในการปกครองพลเมือง เพ่ือจะควบคุม

และจัดระเบียบวาอะไรท่ีเหมาะสม อะไรไมเหมาะสม  การเมืองแบบนี้มีผลทำใหพลเมือง

พยายามทำใหตนเองเปนปกติเพ่ือใหสอดคลองกับอุดมการณนั้น  การซึมซับเอา

อุดมการณแหงความเปนปกติมาใชไดทำใหระบบการปกครองแหงความเปนปกติหยั่ง

รากลึกลงไปในสังคมจนทำใหเราขยับเขยื่อนไมได  เราทุกคนลวนมีตำแหนงแหงท่ีซ่ึงเปน

ผลมาจากระบบการปกครองแบบนี้ และสิ่งท่ีเราตอสูขัดขืนอยูก็ไมใชการปลดปลอยออก

จากการปกครองนั้น แตเปนการทำใหเราตอสูขัดขืนกับตัวเราเองมากข้ึน เพราะถาเราถูก

จัดใหเปนคนไมปกติเราก็จะตอสูเพ่ือใหเปนคนท่ีปกติ สิ่งนี้ไมไดทำใหเราหลุดพนไปจาก

การเมืองของความเปนปกติแตอยางใด   

 

ทฤษฎีเควียรจึงเปนการศึกษา “ความปกติ” และ “ความผิดปกติ” โดยความปกติมีนัยของการ

ไดรับการยอมรับ ไดรับคำชื่นชม มีคุณคา  สามารถเปนแบบอยาง  เปนสิ่งดีงามชวยจรรโลงสังคมและโลก 

และเปนการดำเนินชีวิตตามครรลองท่ีเหมาะสมดีงาม  สวนความผิดปกติคือการไมสามารถดำเนินชีวิตตาม

กรอบของสังคมได ผูนั้นจะไมไดรับการยอมรับ ถูกมองเปนสิ่งเลวราย แปลกประหลาด ถูกตอตาน 

ประณาม ถูกตำหนิ ลงโทษ หรือทำรายท้ังรางกายและจิตใจ  ถูกกีดกัน และถูกมองแบบแบงกลุมแยก

ประเภท  ถูกใหภาพเหมารวม เพราะผิดครรลอง กลุมคนเหลานี้จะถูกควบคุมพฤติกรรม และถาไมยอม

จำนน ถูกอบรมขัดเกลาหรือกลับมาใหเปนปกติจะถูกตัดขาดจากกลุมได การมองทุกอยางโดยใชกรอบ

แบบคูตรงขามเชนนี้อาจทำใหเกิดความมีอำนาจเหนือกวาและการถูกกดทับอีกฝาย   นักสตรีนิยมผิวสี

อยาง จูดิธ บัตเลอร (1990,1993) อธิบายการมองสิ่งตาง ๆ เปนคูตรงขามเปนปญหาของญาณวิทยาท่ีเคย

ครอบงำการศึกษาของเฟมินิสต เพราะนักสตรีนิยมท้ังหลายเอาตัวเองเขาไปเปนตัวละครหญิงท่ีถูกกดข่ีขม
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เหงภายใตอำนาจผูชาย (จูดิธ บัตเลอร, 1990,1993 อางใน นฤพนธ ดวงวิเศษ) อยางไรก็ดี การใหคุณคา

ความปกติหรือผิดปกติมีแนวโนมท่ีจะเนนความเปนใหญของความเปนชาย โดยดำเดินอยูภายใตระบบ

ปตาธิปไตย (Patriarchy) ดวย 

การศึกษาเควียรอาจศึกษาอคติระหวางเพศวาเกิดข้ึนไดอยางไร แสดงออกในลักษณะใด  

ศึกษาอัตลักษณ โดยทฤษฎีเควียรมองวาเพศสถานะตางไมมีสารัตถะในตัวเอง หากเปนสิ่งท่ีแปรเปลี่ยนได

เสมอ (สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2559, หนา 226)   โดยเพศสภาพเปนเพียงการแสดงตามบทบาทท่ีสังคมวาง

ไวเทานั้น การสรางสรรควรรณกรรมของกลุมเควียรเปนปฏิบัติการทางภาษาในการสรางอัตลักษณและ

เปดเผยตัวตน รวมถึงสรางความเปนกลุมกอนไดดวย 

 

 

รายการอางอิง 

นฤพนธ ดวงวิเศษ.(15 มิ.ย. 2558). เควียรกับการวิพากษมานุษยวิทยากระแสหลัก. สืบคนเม่ือ 29 สิงหาคม 
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