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- วรรณคดีเปรียบเทียบคืออะไร



• อะไรใชเปรียบเทียบกันไดบาง

–วรรณคดี

– ส่ือตาง ๆ (ละคร, ภาพยนตร, เพลง ฯลฯ)
–การแปล

– วัฒนธรรมหรือศาสนาศึกษา

• ฯลฯ



• Comparative literature is an academic field dealing with the 
study of literature and cultural expression 
across linguistic, national, and disciplinary boundaries. 
Comparative literature "performs a role similar to that of the 
study of international relations, but works with languages and 
artistic traditions, so as to understand cultures 'from the 
inside'".[1] While most frequently practiced with works of 
different languages, comparative literature may also be 
performed on works of the same language if the works originate 
from different nations or cultures among which that language is 
spoken.

From: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_literature
[1] http://www.brown.edu/academics/comparative-literature/about

https://en.wikipedia.org/wiki/Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Discipline
https://en.wikipedia.org/wiki/International_relations
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_literature#cite_note-1
http://www.brown.edu/academics/comparative-literature/about


นิยามวรรณคดีเปรยีบเทียบ

• Marius-François Guyard (La Littérature Comparée, 
1951): “วรรณคดีเปรียบเทียบหมายถึงประวัติความสมัพันธทางวรรณกรรม

ระหวางประเทศ นักวรรณคดีเปรียบเทียบยืนอยูที่พรมแดนทางภาษาหรือพรมแดน

ของประเทศ และสํารวจการแลกเปล่ียนแกนเรื่อง ความคิด หนังสือ หรือความรูสึก

ระหวางวรรณคดี 2 ชาติ 2 ภาษาหรอืหลายชาติหลายภาษา วิธีการทํางานของเขา

จะปรับตัวเองไปสูความหลากหลายของการศกึษาคนควา และมีเครื่องมือใน

การศึกษาทีแ่นนอนจํานวนหน่ึง เขาจะตองมีความรูเก่ียวกับวรรณคดีของหลาย

ประเทศ เขาจะตองรูแหลงทีจ่ะหารายช่ือหนังสือที่จําเปน” 



• Henry Remak in Stallknecht and Frenz (eds.) Comparative 
Literature: Method and Perspective (1961), p. 3:

• 'Comparative Literature is the study of literature beyond the 
confines of one particular country, and the study of the 
relationships between literature on the one hand, and other 
areas of knowledge and belief, such as the arts...In brief, it is 
the comparison of one literature with another or others, 
and the comparison of literature with other spheres of 
human expression'

Henry Remak 
1916-2009



• Henry Remak (Comparative Literature: Method and 

Perspective, 1961): “การศึกษาวรรณคดีท่ีเกนิเลยไปจากขอบเขต

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง และการศึกษาความสัมพันธระหวาง

วรรณคดีกับความรูและความเช่ือในดานอ่ืนๆ เชน ศิลปะ (อาทิ 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม คีตศิลป) ปรัชญา 

ประวัติศาสตร สังคมศาสตร (อาทิ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร 

สังคมวิทยา) วิทยาศาสตร ศาสนา ฯลฯ กลาวโดยสรุปเปนการ

เปรียบเทียบวรรณคดขีองชาติหนึ่งกับอีกชาติหนึง่หรืออีกหลายๆ 

ชาติ และเปนการเปรียบเทียบวรรณคดีกับการแสดงออกของ

มนุษยในดานอ่ืนๆ”



Roland Greene
• "Comparative Literature is the laboratory or workshop of 

literary studies, and through them, of the humanities. 
Comparative Literature compares literatures, not only as 
accumulations of primary works, but as the languages, 
cultures, histories, traditions, theories, and practices with 
which those works come." Roland Greene, "Their 
Generation," Comparative Literature in the Age of 
Multiculturalism (1995).

Photo by Linda A. Cicero/Stanford News



สรุปความหมายของวรรณคดีเปรยีบเทยีบ

• การศึกษาตัวบทขามวัฒนธรรม 

• การศึกษาแบบขามแนวคิด ขามศาสตร

• ใหความสําคัญกับการพิจารณารูปแบบการติดตอหรืออิทธิพล

ของวรรณคดีที่กาวขามเวลาและพ้ืนที่ เชนการศึกษาอิทธิพลทาง

วรรณกรรมของเช็คสเปยรตองานวรรณกรรมของนักเขียนชาติ

อ่ืน  หรือ “การยืม”



นักวรรณคดีเปรยีบเทียบคอืใคร

• นักวรรณคดีเปรียบเทียบคือคนที่จะสามารถนําวรรณคดีสูความ

เปนสากล เฉกเชนเดียวกับศิลปะ 

• เปนดังนักการทูตทางวัฒนธรรมของสหประชาชาติ



กําเนิดและพัฒนาการของวรรณคดีเปรียบเทยีบ

• การศึกษาแนววรรณคดีเปรียบเทียบเกิดข้ึนราว

คริสตศตวรรษที่ 18 ในยุคที่ยุโรปกําลังพยายามแยกตัวเปน

อิสระจากอาณาจักรตาง ๆ และพยายามหาเอกลักษณของชาติ 

โดยเฉพาะ “วรรณคดีประจําชาติ” ดังนั้นการศึกษาวรรณคดี

เปรียบเทียบจึงมีลักษณะประเมินคาอยูดวย



• การศึกษาในชวงแรกเนนการศึกษาอิทธิพลและการ

ลอกเลียนแบบหรือการดัดแปลง โดยพิจารณาจาก “การยืม” 
(borrowing) หรือ “การขโมย” (theft ) ทาง

วรรณกรรม



• ราวคริสตศตวรรษท่ี 19  การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบชวงแรกมี

ลักษณะเปรียบเทียบขามชาติขามภาษา  ตอมาเพิ่มกระบวนทัศนศึกษา

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะแขนงอ่ืน ๆ หรือกระบวนทัศน

ประสานศิลป และราวตนคริสตวรรษท่ี 20 ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางวรรณคดีกับศาสตรแขนงอ่ืนๆ และการศึกษาแนวสัมพันธบท

• ปลายป 1970 หลายชาติในเอเชียเปดสาขาวรรณคดีเปรียบข้ึน เชน 

ในจีน  ญ่ีปุน  ไทย



วรรณคดีเปรียบเทียบสํานักฝรั่งเศส

สํานักฝรั่งเศส (คริสตศตวรรษที่ 19)
• เนนศึกษาอิทธิพล/ท่ีมาของวรรณคดีอันเปนวัฒนธรรมประจําชาติ เพื่อ

ความเขาใจความเปนชาติของตน โดยการศึกษาเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรม

ของตนกับผูอ่ืน 

• เนนการศึกษาความสัมพันธของวรรณคดี 2 ชาติ 2 ภาษา



• นักวรรณคดีเปรียบเทียบสํานักฝร่ังเศสท่ีสําคัญ ๆ  เชน

- Paul van Tiegham เนนศึกษาความสัมพันธของวรรณคดี

เชิงอิทธิพลการเลียนแบบและการยืมศึกษาวรรณคดี 2 ชาติ  2 ภาษา 

(Binary Relation) และตัดวรรณคดีมุขปาฐะและ

คติชนออกไป 



• - Lolliée เนนศึกษาวรรณกรรมชาติตนเองบนพ้ืนฐาน

ความคิดแบบชาตินิยม ทําใหถูกมองวามีอคติตองานเขียน



- Ulrich Weisstein เนนศึกษาความสัมพันธของ

วรรณคดีเพียง 2 ชาติ 2 ภาษา 



• วรรณคดีเปรียบเทียบในเยอรมนี

- Friedrich Schlegel นําเสนอแนวคิดเรื่องกวีนิพนธ

สากล (Universalpoesie) 



• - Goethe เสนอแนวคิดเรื่อง วรรณคดีโลก (Weltiteratur) 

การแปลงานภาษาตางๆ เขามองวาวรรณคดีโลกและกวีนิพนธ

โลกเปนสมบัติรวมของมนุษยชาติ



วรรณคดีเปรียบเทียบสํานักอเมริกัน

(คริสตศตวรรษที่ 20)
• เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่  2 
• นักทฤษฎีสวนใหญอยูในอเมริกา

• วรรณคดีเปรียบเทียบพัฒนาเปนศาสตรต้ังแตตนคริสตวรรษที่ 

20 
• มีการเปดสอนวรรณคดีเปรียบเทียบในหลายมหาวิทยาลัยใน

อเมริกา

• มีการจัดต้ังสมาคมวรรณคดีเปรียบเทียบ



แนวคิดสําคัญ

• วรรณคดีเปรียบเทียบควรขยายกรอบจากวรรณคดีทองถิ่นหรือ

วรรณคดีประจําชาติสูงานเขียนหรือศิลปะประเภทอ่ืน

• เนนศึกษาความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศิลปะแขนงอ่ืน  

ศึกษาอนุภาค แนวคิด ประเภทวรรณกรรมเพ่ือเขาใจรูปแบบ

วรรณกรรมประเภทตาง ๆ  ศึกษาทฤษฎีวรรณกรรมและทฤษฎี

การวิจารณ 



- René Wellek : ผูกอต้ังสาขาวรรณคดีเปรียบและริเริ่ม

การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบในอเมริกา  ณ มหาวิทยาลัยเยล

นักวรรณคดีเปรียบเทียบสํานักอเมริกนัคนสําคญั

René Wellek
(August 22, 1903 – November 11, 1995)



• René Wellek เสนอการศึกษาวรรณคดีวาควรศึกษาให

มากกวา 2 ชาติ 2 ภาษา วรรณคดีเปนเสมือนฑูตทาง

วัฒนธรรมระหวางชาติ และวรรณคดีของแตละชาติแทจริงเปน

หนึ่งเดียวกันเชนเดียวกับศิลปะแขนงตาง ๆ  มนุษยชาติก็เปน

หนึ่งเดียวกัน



René Wellek : The Crisis of comparative Literature

• บทความตีพิมพเผยแพรในป 1959
• เปนบทความที่ทรงพลังและมีอิทธิพลตอแนวคิดวรรณคดี

เปรียบเทียบสํานักอเมริกัน

• วิพากษแนวคิดของ Paul van Tiegham ที่มุงใหศึกษา

เพียง 2 ชาติ 2 ภาษา ซึ่งถือเปนวิกฤตของการศึกษา



• ใจความหลักของบทความคือการวิพากษวิจารณวรรณคดี

เปรียบเทียบแนวสํานักฝรั่งเศสในเรื่องระบบและระเบียบวิธี

การศึกษา ที่กลายเปนการศึกษาที่สะทอนความคับแคบทางชาติ



• - Henry Remak (1916-2009)

“...anything could be 
compared with 
anything else,

regardless even of 
whether it was 

literature or not...”



• Henry Remak เนนศึกษาวรรณคดีในลักษณะหา

ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับศาสตรแขนงตาง ๆ 

• หลีกเลี่ยงอคติชาตินิยม ทําใหวรรณคดีเปรียบเทียบปลอดจาก

นัยยะทางการเมือง

• วรรณคดีเปรียบเทียบไมควรเปนศาสตรที่แยกตัวออกมา แตควร

เปนสะพานเชื่อมศาสตรแขนงตาง ๆ 



• วิพากษแนวการศึกษาของสํานักฝรั่งเศสที่ใหความสําคัญกับ

การศึกษาอิทธิพลหรือตนกําเนิดที่มักแฝงดวยแนวคิดชาตินิยม    

Remak เสนอใหสนใจสิ่งที่รับมาและที่ปฏิเสธ และทําไมจึง

เปนเชนนั้น

• วิพากษแนวทางของสํานักฝรั่งเศสวาคับแคบและวางอยูบน

หลักฐานขอมูลมากเกินไป



- Charles Mills Gayley (February 22, 1858 –
July 25, 1932) ผูกอตั้งวรรณคดีเปรียบเทียบในมหาวิทยาลัย

แคลิฟอรเนีย เบอรกลีย

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Mills_Gayley



• Charles Mills Gayley เนนการศึกษาสหสาขาวิชา 

(Interdisciplinary) เขามองวาวรรณคดีเปนสวนหนึ่งของศาสตร

แขนงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของสงเสริมกัน และสวนหนึ่งของวัฒนธรรม



ทิศทางการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

• ศึกษาวรรณคดีแบบขามชาติขามภาษา ขามศิลป ขามศาสตร

ศึกษาทฤษฎีตางๆ เชน

- ทฤษฎีร้ือโครงสราง (Deconstruction)
- ทฤษฎีแนวสตรีนิยม

- การวิเคราะหวาทกรรมและกลไลของอํานาจ ของ ฟูโกต 

(Foucault)
- ศาสตรแหงการเลาเร่ือง (Narratology)

ฯลฯ



• ศึกษาวรรณคดีแนวสัมพันธบท

• ศึกษาเรื่องประเภทของวรรณคดี



พัฒนาการวรรณคดีเปรียบเทียบในประเทศไทย

• พระยาอนุมานราชธนนําคํา วรรณคดีเปรียบเทียบ มาใชเปนคนแรก

• เกิดข้ึนเม่ือราวป  2480 โดยชวงแรกสอดแทรกเนื้อหาไวในวิชา

นิรุกติศาสตร มักศึกษาวรรณกรรมไทยเปรียบเทียบกับวรรณกรรม

ตางชาติ เชน รามเกียรติของไทยกับรามายนของอินเดีย เปนตน ป พ.ศ. 
2509 แยกเปนวิชาอิสระ  ตอมาสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  เร่ิมให

ความสนใจและเปดสอนรายวิชานี้



เชิงอรรถ

ศึกษาเพิ่มเติมไดท่ี  ตรีศิลป บุญขจร. (2553). วรรณคดี

เปรียบเทียบ: กระบวนทัศนและวิธีการ. กรุงเทพ ฯ : ศูนยวรรณคดีศึกษา 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.



จงอภิปรายอิทธิพลของบทกวีท่ีปรากฏเพลงนางนวล

เพลงนางนวล คํารอง : เนาวรัตน พงษไพบูลย   ทํานอง : ธนิสร ศรีกลิ่น

ดี 

โบกโบย...คลอยบิน...บินละล่ิวปลิวหางไปหาง

กวาตะวันจะสาย....จะสาง...อีกนานแสนนาน

จากวันนั้นมา....มาถึงนี่...ปผานวันผาน

ดั่งวันวานยังหวาน....ยังหวัง...อยูในหัวใจ

เจ็บปวดราว...ราวใจรอ...รอวนัใหม

ฟากวางไกล...ไกลแสนไกลทา...ศรัทธาสองเรา

ประคองคลอยลอย....ลอยเหนือคล่ืน...ลมเหลมเปา

เจานางนวลรอนเห....เรหาว....อยูเคียงฟาดิน

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=4eoMS0cVl
18

https://www.y
outube.com/w
atch?v=C4Cr5
QTQxQs



Bye….



ประเด็นสําคัญในการศึกษาวิจัย

สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ

เอกสารประกอบวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ

อ.ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์



ความเปนมา

• ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งวรรณคดี

เปรียบเทียบเริ่มเปนศาสตร เริ่มมีการวิพากษวิจารณ

ขอบเขตและแนวทางหรือประเด็นของการศึกษาศาสตรน้ี

อยางตอเน่ือง



ขอบเขตและประเด็นศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบใน

คริสตศตวรรษที่ 19
• พอล แวน เทียกเฮ็ม (Paul Van 

Tieghem) เขียนตําราเร่ือง 

La Litterature Comparee
ในป ค.ศ. 1931



• เทียกเฮ็มแบงขอบเขตและประเด็นศึกษาเปน 6 หัวขอ ไดแก

– ประเภทวรรณคดี (genre) และแนวการเขียน (style)
– แนวคิด  ประเภท และตํานาน

– ความคิดและอารมณความรูสึก

– ความสําเร็จและอิทธิพลตอโลก

– กําเนิด

– ปจจัยท่ีเปนส่ือกลาง 

• หัวขอของเทียกเฮ็มสะทอนการศึกษาเชิงกําเนิดและอิทธิพล 

ซึ่งเปนการศึกษากระแสหลักของวรรณคดีเปรียบเทียบในยุคนั้น



เรนาโต  พอคคิโอลี (Renato Poggioli) เขียนบทความ ในป 1943 
สรุปแนวโนมวรรณคดีเปรียบเทียบ เปน 4 หัวขอ

• การศึกษาแนวคิด อนุภาคในวรรณกรรมพื้นบาน กําเนิดและการถายทอด

ตํานานและเร่ืองเลาสมัยกลาง

– กลุมสํานักฝรั่งเศสเรียกวา Gaston Paris
– ในเยอรมนีเรียกวา Stoffeschichte

Renato Poggioli (1907 – 1963) was an Italian 
academic specializing in comparative 

literature living in the United States



• การศึกษาประเภทวรรณกรรมและรูปแบบ

ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของ ดารวิน โดยมี

เฟอรดินาน บรูเนติเยร เปนบุคคสําคัญ

• การศึกษาแหงกําเนิด

• การสํารวจนักเขียนที่ประสบความสําเร็จ

โดยพิจารณาจากปจจัยที่เปนส่ือ เชนการ

แปล หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ



สรุปขอบเขตและทิศทางของวรรณคดีเปรยีบเทยีบใน

คริสตศตวรรษที่ 19 

– ศึกษาดานกําเนิดและอิทธิพล           

– เปรียบเทียบแนวคิด อนุภาค

เปรียบเทียบวรรณคดีที่มี

อิทธิพลหรือสัมพันธกัน

เปนหลัก



ขอบเขตและประเด็นศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ

ในคริสตศตวรรษที่ 20
• Ulrich Weisstein 



• อุลริช ไวสชไตน กลาวถึงขอบเขตของวรรณคดีเปรียบเทียบ ดังนี้

– อิทธิพลและการเลียนแบบ

– การรับและการสือทอด 

– ประเภทวรรณกรรม

– ความสําเร็จของนักเขียนท่ียิ่งใหญและปจจัยท่ีสนับสนุน

– การศึกษายุคสมัย (epoch, period, generation)
– การศึกษากระแสวรรณคดี (movement)

เหมือนกับ

แนวคิดของ

เรนาโต

พอคคิโอลี



• ในคริศตวรรษนี้ยังมี แนวคิดศิลปะสองทางใหแกกัน (mutual 
illumination of the arts) แนวคิดนี้มีมากอนท้ังในฝร่ังเศส

และเยอรมนีแลว



• Henry Remak นิยามคําวา วรรณคดีเปรียบเทียบ (1961)
“วรรณคดีเปรียบเทียบคือการศึกษาวรรณคดีนอกเหนือขอบเขตของความ

เปนชาติใดชาติหนึ่ง การศึกษาความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับขอบเขต

ของความรูและความเช่ือ เชน ศิลปะ (จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปตยกรรม ดนตรี) ปรัชญา ประวัติศาสตร สังคมศาสตร ศาสนา ฯลฯ 

หรือกลาวอยางส้ัน ๆ คือการเปรียบเทียบวรรณคดีกับวรรณคดีอ่ืนและ

เปรียบเทียบวรรณคดีกับการแสดงออกของมนุษยในลักษณะอ่ืน ๆ”



สรุปขอบเขตการศึกษาวรรณคดีปรยีบเทียบใน

คริสตศตวรรษที่ 20
• ศึกษาขามศาสตร ขามศิลป 

• แนวคิดเรื่องกําเนิดและอิทธิพลลดความนิยมลงไป หันเหออก

จากยุโรป

• ใหความสําคัญกับวรรณคดีสัมพันธ (literary relation)
• ใหความสําคัญของทฤษฎี

• ผลการศึกษา มักใชภาษาที่ไมเรียบงาย เขาใจยาก

• เนนการตีความเชิงประวัติศาสตรและการวิเคราะหวิวาทะ



ทิศทางและแนวโนมการศกึษาวรรณคดีเปรยีบเทยีบ

• มิไดใหความสําคัญกับวรรณคดีสัมพันธกับวรรณคดีนานาชาติ

หรือศิลปะแขนงตาง ๆ เทานั้น แตขยายสูศาสตรที่เกี่ยวของดวย

• ศึกษาวรรณคดีและแนวคิดของโลกตะวันออก เปรียบเทียบ

ระหวางตะวันตกและตะวันออก 

• ศึกษาประเภทวรรณกรรมยอย ๆ เชน อัตชีวประวัติ



• ใชทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณแนวใหม ๆ เชน สตรีนิยม สัญวิทยา 

และศึกษาทฤษฎีรวมทางสังคมเชน สังคมวิทยา จิตวิทยา 

การเมือง ฯลฯ

• ไมไดศึกษาแตกลุมวรรณกรรมกระแสหลัก แตศึกษาวรรณกรรม

ชายขอบดวย



แนวทางการศึกษาวรรณคดีเปรยีบเทยีบ

• แนวทางการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบในประเด็นสําคัญแบงไดคราว ๆ

เปน 4 หัวขอ ดังนี้

1. ประเภทวรรณกรรม (Genre)
2. รูปแบบ (Forms)
3. แนวคิด (Themes)
4. ยุคสมัย, กระแส (Periods, Movement)



1.  ประเภทวรรณกรรม  (Genre)

พัฒนาการการศึกษาประเภทวรรณกรรม

• เร่ิมมีการศึกษาตั้งแตสมัยกรีก 

• คริสตศตวรรษท่ี 19  - ในตะวันตกแบงประเภทวรรณกรรมเปน 3 
ประเภทหลัก ไดแก

(1)  มหากาพยหรือเร่ืองเลา     

(2)  บทละคร     

(3)  บทรอยกรองรําพันความในใจ (Lyric)



• แบงประเภทวรรณกรรมยอย 3 ลักษณะ ไดแก

– โศกนาฏกรรม (Tragedy)
– สุขนาฏกรรม (Comedy)
– บทลอเลียน (Satire)



• นอรธรอป ฟราย (Northrop Frye) นักวิจารณชาวอเมริกัน เสนอ

ทฤษฎีท่ีแบงประเภทวรรณกรรมออกเปน 4 ประเภท ไดแก

– โศกนาฏกรรม

– สุขนาฏกรรม

– โรมานซ

– เร่ืองลอเลียน

ท้ัง 4 ประเภท เปนตัวแทน

รูปแบบถาวรของจินตนาการของมนุษย



• โรลอง บารธส (Roland Barthes) เห็นวาประเภทวรรณกรรมเปน

ชุดของธรรมเนียมนิยมและหลักเกณฑท่ีมีสาระสําคัญท่ีเปล่ียนแปลงไป

ตามยุคสมัย โดยผูเขียนกับผูอานมีความรูรวมกัน



Raymond Williams (1978) กลาวถึงองคประกอบของการ

กําหนดประเภทวรรณกรรมวามี 3 องคประกอบ  ดังนี้

• ลักษณะวิธีการแตงแบบเร่ืองเลา แบบบทละครหรือแบบพรรณนา

อารมณความรูสึกสวนตัว

• ลักษณะคําประพันธหรือฉันทลักษณ

• ลักษณะของเนื้อหา



Hans Robert Jauss (1983) กําหนดรูปแบบฉันทลักษณไว 2 
แบบ คือ

• รูปแบบภายนอก (Outer Form) =  ฉันทลักษณ

• รูปแบบภายใน (Inner Form) = ลักษณะรวมหรือเอกลักษณของ

เนื้อหา

Jauss ยังเสนอวา การศึกษาประเภทวรรณกรรม

จําเปนตองใหความสําคัญกับเงื่อนไขของเวลา

หรือประวัติศาสตรดวย



ตัวอยางการศึกษาประเภทวรรณกรรม

ในนวนิยายสังคมตะวันตก

ประวัติและพัฒนาการนวนิยายในสังคมตะวันตก

• รูปแบบการประพันธประเภทนวนิยายเกิดข้ึนตั้งแตสมัยตนศตวรรษท่ี 

18 และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะจัดเปนรูปแบบงาน

ประพันธแบบใหมท่ีทาทายขนบวรรณกรรมเกา โดยเผยใหเห็นวา

ประสบการณของปจเจกบุคคลมักจะมีลักษณะเปนเอกเทศและแปลก

ใหมอยูเสมอ 



• พิจารณาในแงสังคม นวนิยายเกิดข้ึนในระยะท่ีชนช้ันกลางเร่ิมมี

บทบาทในสังคม ชนช้ันกลางสรางรูปแบบการเลาเร่ืองใหมท่ีใกลเคียง

กับความเปนจริงและเปนเร่ืองท่ีใชเหตุผลมากกวาวรรณกรรมกอนหนา

นั้น นิยมแตงเปนรอยแกวมากกวารอยกรอง ตัวละครเปนมนุษยพบเห็น

ไดในชีวิตประจําวัน บรรยากาศและฉากก็เหมือนจริง เขากับวิถีชีวิตของ

คนช้ันกลาง



• ศตวรรษท่ี 19  เปนยุคของนวนิยายแนวสมจริง (Realistic 
Novel)

• ศตวรรษท่ี 20  เร่ิมมีแนวโนมไปทางสัญลักษณนิยม

• นวนิยายพัฒนามาเปนเวลานานและหมดลักษณะแปลกใหม 

(Newness) ไมสามารถเปนรูปแบบประจํายุคสมัยปจจุบัน 



นวลักษณในนวนิยาย  

นักเขียนสรางสรรคงานเขียนท่ีแปลกออกไปท้ังเนื้อหาและรูปแบบ เชน 

• Michael Butor เขียนนวนิยายคลาย

เอ็นไซโครปเดียขนาดเล็ก       



• Allain Robbe-Grillet แตงนวนิยายโดยละท้ิงองคประกอบ

ทางวรรณกรรม



• นวนิยายจึงเปนรูปแบบวรรณกรรมท่ีมีความหลากหลาย 

• มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

• มีความเกี่ยวของกับความสมจริงซ่ึงผูกพันอยูกับเวลาและยุคสมัย 

• นวนิยายจึงเปนรูปแบบเปด 

• ผูประพันธตองเปล่ียนความสมจริงใหเขากับยุคสมัย



ทัศนะตาง ๆ เกี่ยวกับนวนิยาย

• นวนิยายถูกมองวาเปนวรรณกรรมระดับต่ํา ไมเขาข้ันเหมือนกวีนิพนธ

หรือมหากาพย

• นวนิยายเปนวรรณกรรมท่ีสนองและเติมเต็มความพึงพอใจของมนุษย 

ใหภาพชีวิตท่ีเปนจริงซ่ึงมักเปนโลกและชีวิตท่ีสกปรก นาเบ่ือหนาย 

และเต็มไปดวยตัณหาราคะ ตางจากกวีนิพนธหรือมหากาพยท่ีมุง

ยกระดับจิตใจมากกวา (Spiritual Exultation)



• ภาษารอยแกวและการพรรณนาขยายความยืดยาวไมใชลักษณะของภาษา

วรรณศิลป ภาษาในนวนิยายจึงมีลักษณะเหมือนหนังสือพิมพและ

เอกสารบันทึกเหตุการณท่ีไมสามารถสรางอารมณสะเทือนใจได



2.  รูปแบบ  (Forms)

รูปแบบ หมายถึง ชนิดของวรรณกรรมและโครงสรางเฉพาะของ

วรรณกรรมแตละเรื่อง

(1)  รูปแบบกับทฤษฎีรูปแบบนิยม (Formalism)
- Victor Shklovsky นักรูปแบบนิยมเสนอ

แนวคิดเรื่อง “ความแปลกใหม” (Defamiliarization) 





-Uri Tynyanov แบงหนาท่ีองคประกอบของงานเขียนเปน 2 
ลักษณะ คือ

1.  Autofunction – ความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ของงานเขียนนั้นกับระบบวรรณศิลปหรืองานเขียนในอดีตท่ีผานมา

2. Synfunction – ความสัมพันธ

ขององคประกอบท่ีสัมพันธกันในงานเขียนช้ินนั้น

ฉะนั้นงานเขียนช้ินหนึ่งจึงมีพัฒนาการ

ของวรรณคดีอยูในตัวเอง



(2)  ศาสตรแหงการเลาเรื่อง (Narratology) 
- พัฒนาการศาสตรแหงการเลาเร่ืองชวงแรก มีการจําแนกวิธีเลา

เร่ืองอาจแบงไดเปน 2 กลวิธีใหญ คือ

1.  เลาเร่ืองโดยใชสรรพนามบุรุษท่ีสาม (third-person 
narrator)  แบงไดเปน 2 ประเภทยอย คือ  กลวิธีการเลาเร่ืองแบบพระ

เจารูท่ัว (omniscient point of view) และ กลวิธีการเลาเร่ืองท่ี

มีขอบเขตจํากัด (limited point of view)



2.  เลาเร่ืองโดยใชสรรพนามบุรุษท่ีหนึ่ง (first person narrator) 
แบงไดเปน 2 ประเภทยอย คือ  ผูเลาบอกผูอานเปนสวนตัวเกี่ยวกับปญหา

หลายเร่ืองท่ีเกี่ยวของ และ ผูเลาเร่ืองอาจแปลความหมายหรือประเมินคาส่ิง

ท่ีตนเองเลาวาไมตรงกับความคิดเห็นท่ีผูแตงตองการใหผูอานเขาใจ



- พัฒนาการของศาสตรแหงการเลาเร่ืองในระยะท่ีสอง เกิด

กระแสใหมเร่ืองของศาสตรแหงการเลาเร่ือง นักทฤษฎีคนสําคัญไดแก 

Gerald Genette ซ่ึงแบงรูปแบบการเลาเร่ืองเปน 4 ประเภท ดังนี้



1.  ellipsis – การขามเวลา เชน สามปผานไป... ลําดับ

ความตามปฏิทิน

2.  the pause – ผูเลาเร่ืองพูดกับตัวเองและเปนการพรรณนา

โดยไมมีเวลา

3.  the scene – ใชบทสนทนาดําเนินเร่ือง

4.  summary – มักใชตอนเปล่ียนฉากหรือการรําลึก

ยอนหลัง



นอกจากนี้ยังมีวิธี prediction คือการเลาเร่ืองท่ีมีการทํานาย

เหตุการณลวงหนา แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  หนึ่ง analepsis คือ

เหตุการณกอนหนานี้ คล่ีคลายมาเปนการบอกเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน

ลวงหนา  สอง prolepsis เปนการแจงลวงหนาถึงเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน

ในเวลาตอมา เปนตน



3.  แนวคิด  (Themes) และ อนุภาค (Motif)

- การศึกษาแนวคิด (themathology) เปนการ

รวบรวมแนวคิดหรือลักษณะที่คลายคลึงกัน รวมทั้งอนุภาค 

(Motif) สถานการณบางประการ ลักษณะตัวละคร ฉาก สถานที่ 

และตํานานซึ่งปรากฏในวรรณคดีชาติตางๆ 



- เนนศึกษาแนวคิดหรือองคประกอบที่คลายคลึงกันใน

วรรณคดีตางๆหลายชาติหลายภาษาที่ไมไดมีความสัมพันธกันใน

เชิงประวัติ แตมีลักษณะรวมหรือคลายกัน เพราะลักษณะอันเปน

สากลหรือลักษณะรวมของมนุษยชาติ (Archetypes) 



- S.S. Prawer (1973) แบงหมวดของการศึกษา

แนวคิดและอนุภาคเปน  5  กลุม คือ



กลุมแรก เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เชน ทะเล 

หรือสภาพตางๆของมนุษย

กลุมที่สอง อนุภาคในวรรณคดีลายลักษณและวรรณคดี

พ้ืนบาน เชน การต้ังคําถามอธิษฐาน 3 ขอ หรือปญหา 3 ขอ 

เปนตน



กลุมที่สาม  สถานการณตางๆ เชน ความขัดแยงระหวาง

ลูกชายกับพอ อุปสรรคที่ตองฝาฟนขามไป 3 ครั้ง

กลุมที่สี่ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เชน 

แนวคิดเรื่องสุภาพบุรุษหรือลูกผูชาย ลักษณะของผูราย  นักเดินทาง

พเนจร  เปนตน

กลุมที่หา ตัวละครจากตํานาน เชน  โอดิปุส  

แอนทิโกนี เปนตน



ตัวอยางการศึกษาแนวคิดดวยระเบียบวิธีทางวรรณคดีเปรียบเทียบ

- Grigore Nandris
ศึกษาแนวคิดเรื่องตัวละคร Dracula 
ในวรรณกรรมของ Bram Stoker 
ศึกษาวาเหตุไรวรรณกรรมเรื่องนี้

จึงเปนอมตะขามยุคสมัย



- Nandris พบวาเรื่อง Dracula มีลักษณะทาง

จิตวิทยาเรื่องความปรารถนาและสัญชาตญาณมืดของมนุษย เนื้อ

เรื่องเขยาขวัญและชวนติดตามอยางหักหามใจไมอยู การสราง

อนุภาคใหเกิดการผสมเลือดของแดรกคูลากับเหยื่อแลวเกิดปศาจ

ดูดเลือดตัวใหม ทั้งยังใหแสวงหาเครื่องมือในการปราบแดรกคูลา 

รวมทั้งใชความเชื่อทางคติชนเรื่องความเชื่อในการปราบแวมไพร

วาใหใชเหล็กแหลมแทงหัวใจของแวมไพรจะทําใหสิ้นฤทธิ์



- ใชชื่อบุคคลจริงและเรื่องทางประวัติศาสตรมาประกอบ

เรื่อง เชน ชื่อ Dracula นาจะมาจากชื่อเจาชายแหงวาลาเซีย ทาง

ตอนใตของโรมาเนีย  เปนตน 



4.  ยุคสมัยหรือกระแส  (Periods, Movement)

- ประเภทของกระแสของวรรณคดี  เชน  

กระแสมนุษยนิยม (Humanism)
กระแสโรแมนติค (Romanticism)      
กระแสสัจนิยม (Realism)      
กระแสสัญลักษณนิยม (Symbolism)
กระแสเอ็กเพรสชันนิสม (Expressionism)     
กระแสเซอรเรียลริสม (Surrealism)  



- วรรณคดีเปรียบเทียบยังสนใจศึกษาเรื่องยุคสมัย 

(Periods) สํานัก (Schools)   และรุน (Generations)  
ดวย 



• การแบงยุคสมัย อาจแบงตามกระแสวรรณกรรมท่ีเฟองฟูในชวงนั้นๆ 

หรืออาจแบงตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสําคัญๆ เชน ยุคสมัยนีโอคลาสสิค

1660-1789 ยุคสมัยฟนฟูศิลปวัฒนธรรม เปนตน 



สํานักวรรณคดี หมายถึง กลุมที่มีประสบการณ การปฏิบัติ

และการศึกษาเหมือนกัน

รุน (นักเขียน) หรือ Generation หมายถึง กลุมที่มี

การสืบสานวัฒนธรรมทางวรรณศิลปเหมือนกัน มีการศึกษา อายุ 

ภาษา หลักการ และประสบการณทั่วๆ ไปรวมกันและอยูในยุคสมัย

หรือรุนเดียวกัน



- การศึกษากระแสยังศึกษาเอกลักษณของกระแส

วรรณคดีและการแพรกระจายในประเทศตางๆดวย โดยศึกษาวามี

การปรับเปลี่ยนหรือสรางสรรครายละเอียดที่แตกตางกันไปในแต

ละวัฒนธรรมอยางไร



- การศึกษากระแสอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเปนการศึกษา

กระแสลักษณะพิเศษ คือ ศึกษากระแสวรรณคดีที่เกิดจากจาก

นักเขียนยิ่งใหญเพียงคนเดียว (one-man moment) เปน

การศึกษาแนวอิทธิพล



- การศึกษาเรื่องกระแสวรรณคดีและยุคสมัยสัมพันธกับ

ระเบียบวิธีเปรียบเทียบแนวอิทธิพลและที่มา กระแสวรรณคดีจะ

ครอบคลุมวรรณคดีหลายชาติหลายภาษา และกระแสวรรณคดีอาจ

เปนสวนหนึ่งของกระแสศิลปะ ซึ่งครอบคลุมศิลปะแขนงตางๆ 



• - ในสังคมไทย การศึกษากระแสวรรณคดียังมีนอย เพราะสังคมไทยยัง

ติดอยูกับการแบงยุคสมัยแบบใชชวงเวลาทางประวัติศาสตร



หมายเหตุ  

เอกสารชุดน้ีสรปุจากหนังสอื  ตรีศิลป บุญขจร. ดวยแสงแหงวรรณคดีเปรียบเทียบ: 

วรรณคดีเปรียบเทียบ กระบวนทัศนและวิธีการ. กรุงเทพ ฯ: ศูนยวรรณคดีศึกษา 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
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