
การเขียนเร่ืองส้ัน



การเขียนเร่ืองส้ัน

• เร่ืองส้ัน เป็นรูปแบบของงานเขียนประเภท “เร่ืองสมมต”ิ 

• จุดส าคญัของเร่ืองสั้นอยูท่ี่จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้ขียนในการน าเสนอเร่ืองราวใหน่้าสนใจ ส่วนผูอ่้านกต็อ้งอ่านอยา่ง
มีจินตนาการ



• แมเ้ร่ืองสั้นจะตอ้งใช ้“จินตนาการ”  แต่กไ็ม่ใช่เร่ืองเล่าท่ีไร้สาระและ
โกหกหลอกลวงผูอ่้านอยา่งส้ินเชิง 
• เน่ืองจากผูเ้ขียนลว้นเป็นสมาชิกคนหน่ึงในสงัคม จินตนาการและ
ความคิดของผูเ้ขียนจึงไม่หลีกหนีไปจากความเป็นจริงของสงัคมได้

• เร่ืองส้ันจึงไม่เพยีงมคุีณค่าในการสร้างความเพลดิเพลนิหรือสร้าง
ความบันเทิงแก่ผูอ่้านเท่านั้น หากยงัมีคุณค่าต่อสังคมอีกดว้ย



คุณค่าของเร่ืองส้ัน

1. การบันทึกความทรงจ าของสังคม 

2. การสะท้อนวถิีชีวติของคนในสังคม 

3. การให้สติและข้อคดิ 

4. การสร้างภาพลกัษณ์ เชิดชู และธ ารงไว้ซ่ึง
ระบบคุณค่าบางประการ 



• เร่ืองส้ัน เปรียบไดก้บักระจกเงาทีส่ะท้อนภาพสังคมจากสายตาหรือ
มุมมองของนกัเขียน 

• ภาพสะทอ้นท่ีไดมี้ทั้งส่วนท่ีเป็น “ข้อเท็จจริง” และส่วนท่ีเป็นการ 
“ตีความ” ของผูเ้ขียนเอง 

• การอ่านเร่ืองสั้นจึงท าใหผู้อ่้านเห็นทั้งวถีิการด าเนินชีวิต อาชีพ 
เทคโนโลย ีความเช่ือ ค่านิยมท่ีอยูอ่าศยั สถานภาพของบุคคล 

1. การบันทึกความทรงจ าของสังคม 



• เร่ืองส้ันส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองของคนธรรมดาท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง พร้อมทั้งส่ือแสดงอารมณ์ความรู้ต่อ
เหตุการณ์ทางสงัคมนั้น 

• เร่ืองส้ันจึงมีความแตกต่างไปจากบันทึกทางประวตัิศาสตร์ท่ีจะบนัทึก
เร่ืองราว เหตุการณ์ส าคญั และบุคคลส าคญัอยา่งเป็นทางการ โดย

-ไม่ได้ถ่ายทอดมุมมองความคดิของผู้เล่าเร่ือง 
- ไม่ได้พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกผ่านตวัละครส าคญัของเร่ือง

1. การบันทึกความทรงจ าของสังคม 



• เร่ืองสั้นบางเร่ืองน าเสนอภาพวถิีชีวติ พฤติกรรม และปัญหาของคนใน
สังคม 

➢ภาพความหิวโหย อดอยากยากไร้ของคนชนบทท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม 

➢ภาพของคนท่ีถูกกระท าจากนายทุนหรือภาพความไม่เป็นธรรม
➢ภาพชีวิตประจ าวนัและความอดทนของผูห้ญิงในฐานะท่ีเป็นภรรยา 

เร่ือง  หม้อทีขู่ดไม่ออก ของอญัชนั 

2. การสะท้อนวถิชีีวติของคนในสังคม 



• เร่ืองสั้นบางเร่ืองมุ่งสะท้อนภาพความคดิความเช่ือและค่านิยมของคน
ในสงัคมแต่ละยคุสมยั  เช่น 
➢การสะทอ้นค่านิยมของสังคมทีอ่นุญาตให้ผู้ชายร้องไห้ได้ในกรณีท่ีถูก

ดูหม่ินเกียรติยศ  ส่วนใหญ่ตอ้งน าเสนอเพศชายที่เข้มแข็ง รักศักดิ์ศรี  
➢การสะทอ้นความเช่ือเกีย่วกบัศาสนาท่ีท าอยา่งไรกไ็ดผ้ลอยา่งนั้น
➢การสะทอ้นค่านิยมในสังคมว่าเงินคือพระเจ้า 
➢การสะทอ้นความขัดแย้งระหว่างค่านิยมในสังคมเก่ากบัสังคมใหม่

2. การสะท้อนวถิชีีวติของคนในสังคม 



• เร่ืองสั้นยงัให้สติและข้อคดิแก่ผูอ่้านผา่นการเล่าเร่ืองโดยช้ีใหเ้ห็น
- ปัญหาของสังคมที่เกดิขึน้ ในแง่มุมใดแง่มุมหน่ึง
- น าเสนอทางออกในการแก้ปัญหา ทั้งในระดบัปัจเจคบุคคลและ

ในระดบัสงัคมโดยรวมควรเป็นเช่นไร มีทางเลือกอ่ืนใดอีกหรือไม่
นอกจากเลือกปฏิบติัตนแบบเดิมหรือเช่ือตามความคิดเดิม

3. การให้สติและข้อคดิ 



• ผูเ้ขียนจะไม่บอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในลกัษณะสัง่สอนหรือ       
ยดัเยยีด หากตอ้งใชศิ้ลปะอยา่งแนบเนียน  ดงัท่ี อมราวดี ไดก้ล่าววา่ 

“นักเขยีนไม่ใช่ผู้สอนศาสนา  ไม่ใช่นักเทศน์  ไม่ใช่ครูโดดยรร 
กจ็ริ  แร่นักเขยีนควรมีลักษณะเป็นบุคคลประเภทเหล่าน้ันได้โดดย
ทา อ้อม  โดดยไม่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกรัวว่าก าลั ฟั เทศน์หรือฟั ครูสอนอยู่” 

3. การให้สติและข้อคดิ 



• ตวัอยา่งเร่ือง เพือ่นบุณย์ ของไพฑูรย ์ธญัญา ท่ีผูเ้ขียนแฝงข้อคดิคตธิรรม
เปรียบการกวาดใบไม้บนพืน้ดินเหมือนกบัการกวาดขยะกเิลสตณัหาภายใน
จิตใจ ซ่ึงแสดงขอ้คิดน้ีผา่นตวัละครท่ีเป็น “หลวงพอ่” ก าลงักวาดใบไมแ้หง้
และนึกไปถึงค าสอนของพระอุปัชฌาย ์วา่
ไม้กวาดในมือขอ หลว พ่อครูดกบัใบไม้แห้ และพืน้ทรายด ัครูดคราด ๆ เป็น

จั หวะ  ใบไม้ถูกกวาดน ามารวมกนัเป็นกอ สู   เวลากวาดขยะทุกคร้ั หลว พ่อ
ร้อ นึกไปถ ึค าสอนขอ ท่านอปัุชฌาย์ในรอนทีเ่ข้าโดบสถ์บวชเป็นคร้ั ทีส่อ อยู่
เสมอ ค าขอ ท่านช่า จับใจนัก

3. การให้สติและข้อคดิ 



“จิรใจขอ คนเรากเ็หมือนดนิน่ันแหละ...กเิลสรัณหาอันท าให้จิรใจเศร้าหมอ 

เปรียบได้ด ัขยะ  ซ่ึ ชอบแร่จะหล่นร่ว ล มาทบัลานดนิ หากเราไม่พยายาม

กวาดออกไปเสียบ้า กจ็ะท าให้จิรใจรกรุ รั ด้วยขยะกเิลส เพราะเราน้ันมีไม้กวาด

อยู่ในมือแล้ว  หลักธรรมวินัยคอืไม้กวาดอันวิเศษ ฉะน้ันจ หมั่นแผ้วกวาดขยะใน

ลานใจและลานวัดอย่าได้เว้น จึ จะได้ช่ือว่าบวชมาแล้วไม่สูญเปล่า...”

ท่านอปัุชฌาย์กล่าวเปรียบไว้เช่นน้ี..ท่านอาจลืมคดิไปกระมั ว่าขยะบน

ลานวัดน้ันไม่ยากทีจ่ะปัดกวาด  แร่ขยะในลานใจขอ คน   น่ีสิยากเยน็เหลือเกนิ

ทีจ่ะก าจัดให้หมดส้ินไป...



• เร่ืองสั้นบางเร่ือง นกัเขียนมุ่งโน้มน้าวใจให้สังคมตระหนักและธ ารงรักษา
ไว้ซ่ึงระบบคุณค่าบางประการตามท่ีตนยดึถือ 

• โดยการสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่บุคคล  องค์กร หรือสถาบันใหเ้กิดข้ึนใน
หมู่ชน  เช่น 

เร่ือง ร่มพระบารมี ของทวีสิทธ์ิ ประคองศิลป์ เป็นเร่ืองสั้น
ท่ีสะทอ้นภาพปัญหาภยัแลง้ในหมู่บา้นแห่งหน่ึง ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ดว้ย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  คนในหมู่บา้น
จึงรอดตายและทุกอยา่งกก็ลบัสู่สภาพเดิม 

4. การสร้างภาพลกัษณ์ เชิดชู และธ ารงไว้ซ่ึงระบบคุณค่าบางประการ 



ลกัษณะของเร่ืองส้ัน

1. มีโครงเร่ือง 

2. มีจุดมุ่งหมายอย่างเดยีว 

3. ใช้เวลาน้อย 

4. มีตัวละครน้อย 

5. มีขนาดส้ัน 



1. มโีครงเร่ือง (Plot)  คือ เหตุการณ์ท่ีจดัเรียงล าดบัและเป็นเหตุเป็นผลกนั  หรือ
เหตุการณ์หน่ึงเป็นผลใหเ้กิดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย ๆ เหตุการณ์สืบต่อมา 

- เร่ิมตั้งแต่เปิดเร่ือง 
- การขยายเร่ืองราว
- ปมปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึน 
- จุดสูงสุดของเร่ือง (climax)
- ส่วนผอ่นคลายของเร่ือง คือปมปัญหาสามารถแกไ้ขได ้
- จุดจบของเร่ือง

ลกัษณะของเร่ืองส้ัน



โครงเร่ืองทีด่ต้ีองมี

- มกีารเปิดเร่ืองดว้ยการกล่าวสถานการณ์ (มกัเป็นฉากหรือสถานการณ์ท่ี
ไม่แน่นอน)

- มข้ีอขดัแย้ง  อุปสรรค และการต่อสู้ ซ่ึงขอ้ขดัแยง้อาจเกิดข้ึนจาก 
➢ ข้อขดัแย้งระหว่างตวัละครทีม่นิีสัยต่างกนั 
➢ ข้อขดัแย้งระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม  มนุษย์กบัสังคม  
มนุษย์กบัโชคชะตา 
➢ ข้อขดัแย้งภายในใจตัวเอง 

ลกัษณะของเร่ืองส้ัน



ขอ้ขดัแยง้หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของตวัละคร
หลกัและน าไปสู่จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax) 

- จุดสุดยอดของเร่ือง (Climax) คือ จุดท่ีแสดงวา่เร่ืองก าลงัจะจบลง 
หรือเง่ือนง าของเน้ือเร่ืองเป็นยอดท่ีสุดของอารมณ์และความสนใจ  เพื่อจะ
คล่ีคลายเขา้ไปสู่จุดจบของเร่ือง 

- มีการปิดเร่ืองที่น่าสนใจ เช่น 
✓ การจบแบบหกัมุมหรือผูอ่้านไม่คาดคิด 
✓ การจบเร่ืองแบบไม่สมบูรณ์ ท้ิงใหผู้อ่้านคิดต่อ



2. มีจุดมุ่งหมายอย่างเดยีว 

หมายความวา่ เร่ืองหน่ึงจะตอ้งมีการแสดงทศันะหรือแง่คิดเก่ียวกบั
วถีิชีวติของมนุษยอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
3. ใช้เวลาน้อย 

หมายถึง การใชเ้วลาในการเดินเร่ืองตอ้งสั้นและรวดเร็ว เหตุการณ์ 
ต่าง ๆ คล่ีคลายในเวลาอนัจ ากดัท าใหเ้ร่ืองกระชบั

ลกัษณะของเร่ืองส้ัน



4. มีตัวละครน้อย 

➢ตวัละครมีเพียงตวัเดียวเท่านั้นท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในเร่ือง
➢ตวัประกอบอ่ืนๆ ตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัละครหลกั ไม่ควรเกิน 5 ตวั 
➢ตวัละครยงัตอ้งมีความสมจริง คือ มีลกัษณะนิสยั พฤติกรรมใกลเ้คียง

กบัคนจริงๆ 
ผู้เขยีนต้องหลกีเลีย่งตวัละครทีม่ลีกัษณะนิสัยอย่างเดยีว เช่น ดหีมด   

เลวหมด เพราะผดิปกริวสัิยขอ มนุษย์

ลกัษณะของเร่ืองส้ัน



5. มีขนาดส้ัน 
เร่ืองสั้นขนาดพอเหมาะสมมีความยาวอยูร่ะหวา่ง 4,000-5,000 ค า 
ในต่างประเทศก าหนดวา่ใชค้  าตั้งแต่ 1,000-10,000 ค า
ส่วนของไทยก าหนดไวป้ระมาณ 5-8 หน้าหนงัสือปกอ่อน 

*** ในเร่ืองของความยาวไม่มีก าหนดท่ีตายตวันกั แต่จะไม่ยาวเกินจน
กลายเป็นนวนิยาย

ลกัษณะของเร่ืองส้ัน



ประเภทของเร่ืองส้ัน 

• ในการจ าแนกประเภทเร่ืองสั้น สามารถจ าแนกไดโ้ดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี
1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก

2. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์เน้ือเร่ือง



1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก

• สามารถจ าแนกได ้6 ประเภท คือ 
1.1 สจันิยม (realism) 1.4 เสียดสีสงัคม (satirical)
1.2 สญัลกัษณ์ (symbolism) 1.5 แปลกแยก (alienation) 
1.3 เหนือจริง (surrealism) 1.6 พาฝันหรือหลีกหนี (romanticism)

• รายละเอียดและลกัษณะเฉพาะของงานเขียนแต่ละประเภท ดงัน้ี



1.1 ประเภทสัจนิยม 

ลกัษณะการเขียนเน้นความสมจริงทุกองค์ประกอบ ทั้งความขดัแยง้
ของเร่ืองอนัน าไปสู่วิกฤตหรือจุดสูงสุดของเร่ือง  ตวัละคร  บทสนทนา  
ฉาก ฯลฯ การด าเนินเร่ืองมกัเป็นไปอยา่งเรียบง่าย

1.2 ประเภทสัญลกัษณ์ 

ลกัษณะการเขียนมักใช้สัญลกัษณ์อย่างใดอย่างหน่ึงในการบรรยาย
ฉาก ตวัละคร รวมทั้งความขดัแยง้ต่างๆ

1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก



1.3 ประเภทเหนือจริง 
ลกัษณะการเขียนมกัใชส่ิ้งท่ีดูเหมือนความจริงน ามาเปรียบเทียบกบัส่ิง

ท่ีเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ได ้

➢ บางคร้ังใช้การเล่าเร่ืองทีเ่ป็นโลกแห่งความฝัน 

➢ บางคร้ังใช้ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลวธีิการเขยีนแนววทิยาศาสตร์ 
1.4 ประเภทเสียดสีสังคม ลกัษณะการเขียนมกัเป็นไปแบบสมจริง แต่มุ่งการ
เสียดสีเพื่อสะทอ้นภาพสงัคม เช่น เร่ือง เมือ หลว ของวาณิช จรุงกิจอนนัต ์ 

1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก



รถติดอยูน่านเสียจนผมตอ้งลงมายนืบนพ้ืนถนน เพ่ือผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้  กร็ถจะไปไดย้งัไงในเม่ือมนัติดไขวไ้ปมาสบัสนไปหมด ไฟเขียว
แดงอะไรไม่มีความหมายเพราะรถท่ีไดไ้ฟเขียวกไ็ปไม่ได ้ มีรถติดคาอยู่
กลางส่ีแยกเป็นแพ  รถท่ีไดไ้ฟเขียวนั้นแทนท่ีจะอยูน่ิ่งก่อน รอใหร้ถกลาง
ส่ีแยกออกไดไ้ปใหพ้น้ ๆ กไ็ม่ยอม  ต่างคนต่างกก็ระดืบเคล่ือนไปจ่อคาไว ้   
กะวา่เม่ือไหร่ท่ีคนัขา้งหนา้ หนา้ตวัพน้ไปกจ็ะไดต้าม ไฟเขียวไดป้ระเด๋ียว
เดียวกก็ลายเป็นไฟแดง ทางฝ่ายไฟแดงเม่ือครู่น้ีกก็ลบัเป็นไดไ้ฟเขียวข้ึนมา  
กป็ฏิบติัในท านองเดียวกนัคือคลานกระดืบข้ึนมาจ่อคาไว้



พอรถเคล่ือนไปไดฝ้นกเ็ร่ิมลงเมด็บาง ๆ รถเมลเ์คล่ือนเขา้  ฝ่ายประตูท่ี
ผมโหนอยูมี่คนลงคนเดียว  แต่มีคนรอจะข้ึนอยูเ่ป็นสิบ ๆ คน  ดงันั้นกวา่คน
ท่ีตอ้งการลงจะพาร่างพน้ตวัรถไดจึ้งออกจะทุลกัทุเล เพราะคนท่ีรอจะข้ึนไม่
ยอมหลีกทาง ต่างเบียดเสียดยดัเยยีดจุกเขา้ไปท่ีประตู

รวมทั้งผมดว้ย  ผมไม่ยอมปล่อยมือจากขอบประตูตีนขา้งหน่ึงพกัไว้
บนบนัได  ผมไม่ตอ้งการจะพลาดรถแลว้ลงมาติดฝนตามชายคาตึก ขณะท่ียงั
เบียดเสียดแยง่กนัข้ึนอยูน่ั้น โชเฟอร์กอ็อกรถ ผูค้นท่ีเบียดจุกกนัอยูท่ี่ประตู
เบียดกนัเองและโดนรถเบียดซวนเซไปหลายคน



1.5 ประเภทแปลกแยก
ลกัษณะการเขียนมีจุดส าคญักล่าวถึงสภาพของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

ถูกตดัขาดจากความเช่ือและกฎเกณฑ์แบบเก่า 
บางทีใช้การเสียดสีเยาะเย้ยมาอธิบายพฤตกิรรมของตวัละครใน

ลกัษณะทีไ่ร้เหตุผล  ส้ินหวงั  และถูกสังคมเมนิหน้า เช่น

1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก



• เร่ือง คนนอกใบลาน ของอญัชนั  เป็นเร่ืองของ “ตาเหนาะ” ท่ีไม่เช่ือวา่การ
ท าบุญมากจะไดก้ศุลและไปเกิดในสวรรค ์ซ่ึงการคิดแตกต่าง “ตาเหนาะ” จึง
กลายเป็นคนท่ีแปลกแยกจากสงัคมไปทนัที  อีกทั้งถูกด่าวา่ถากถางเสมือน
ไม่ใช่คน

“ขอถามหน่อยเถอะว่า  พวกเอ็ ฟั เทศน์กนัรู้เร่ือ หรือเปล่า ท าเป็น ัด
เอาใบลานขึน้มาหลับหูหลับราอ่านบาลี  ใครๆ กท็ าได้  ให้เอ็ ขึน้ไปอ่านเอ็ ก็
อ่านได้  ข้ากอ่็านได้  แร่มันคนละภาษากนั  แล้วมันจะรู้เร่ือ ให้ท ารามไปได้
ย ัไ  เฮ้ย! เมียเอ็ เขากย็ ัว่าน่ั สัปห กรับศีลเป็นประจ า อยากจะขึน้สวรรค์ก็
อยาก อยากจะหลับมันก้ออยาก เลยเอาพร้อม ๆ กนัทั ้สอ  ท่า สนุกดเีว้ย”



“อ๊ะ! ไอ้เหนาะ น่ีมึ มันไอ้คอมมิวนิสร์ขายชาริชัดๆ แล้วน่ีหว่า” 

มรรคนายกขึน้เสีย  ท่าทา ออกจะรกใจ “ลอ มึ กล้าขุดกระดูกปู่ ย่ารายายมา

ท าระย าถ ึอย่า น้ี” แล้วแกกถ็อนใจใหญ่   “ขอ ดน่ีะ อยู่เฉย ๆ คนโด ่อย่า มึ จะ

มาเห็นอะไร มันกร้็อ หุ้มเปลือกโดฆษณาล่อหลอก มึ มันหมาเห่าใบรอ แห้  ไม่

เห็นแก่นแล้วอย่าเพิ ่เสือกเห่า เดีย๋วกจ็ะไปแจ้ ก านันให้มาจับมึ !”



1.6 ประเภทพาฝันหรือหลกีหนี 

การเขียนมีลกัษณะชวนฝันหรือชวนใหผู้อ่้านหลุดพน้จากสภาพ   

ความเป็นจริงและเขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งความฝัน เช่น 

- การได้พบรักกบัชายหรือหญิงในฝัน 

- การมีชีวติแบบซิลเดอเรลล่า 

- การได้รับมรดกจากการเป็นทายาทมหาเศรษฐีโดยไม่รู้ตวัมาก่อน

1. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์การแสดงออก



2. การจ าแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์เน้ือเร่ือง

• การจ าแนกเร่ืองสั้นตามเน้ือเร่ือง เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมกนั 
จ าแนกได ้3 ประเภท ดงัน้ี

2.1 ประเภทองิความรู้และข้อเทจ็จริงทางวชิาการ 

2.2 ประเภทเน้นการสร้างความต่ืนเต้นและเร้าใจ 

2.3 ประเภทองิปรากฏการณ์หรือข้อเทจ็จริงทางสังคม



2.1 ประเภทองิความรู้และข้อเทจ็จริงทางวชิาการ 

• ความคดิและจินตนาการท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองต้ององิกบัความรู้หรือ   
ข้อเท็จจริงทางวชิาการ อยา่งลงตวั
• แนวเร่ืองท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

➢ แนวจิตวิทยา 
➢แนวประวติัศาสตร์ 
➢ แนวมานุษยวิทยา
➢แนววิทยาศาสตร์



➢แนวจิรวิทยา คือ 

• เร่ืองท่ีเนน้การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความแปรปรวนทางจติใจ 
บุคลกิภาพหรือพฤตกิรรมของตวัละครอนัสืบเน่ืองมาจากสาเหตุ
ทางจิตวทิยา 

• ผูอ่้านจึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีทางจิตวทิยาอยูบ่า้ง เพื่อจะวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของตวัละครกบัสภาพจิตใจและ
เร่ืองราวต่างๆในเร่ืองไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เช่น 

- เร่ืองทีแ่สดงถงึการขาดความรักความอบอุ่น 
- เร่ืองที่แสดงพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ 



➢แนวประวัริศาสรร์ คือ 
เร่ืองท่ีใชเ้หตุการณ์ในประวติัศาสตร์เป็นฉาก 
เร่ืองท่ีใชบุ้คคลในประวติัศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นแกนส าคญั

ในการด าเนินเร่ือง 
➢ แนวมานุษยวิทยา คือ 

เร่ืองท่ีมุ่งแสดงเน้ือหาของสงัคมชุมชนท่ีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวฒันธรรมพ้ืนถ่ินในมุมมองเชิงมนุษยวิทยา



➢แนววิทยาศาสรร์ คือ 
เร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์หรืออาศัยวทิยาศาสตร์เป็นส่วนหน่ึง

ของการด าเนินเร่ือง อาจใช้ฉากหรือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อ
มนุษยชาติ เช่น 

- การเดนิทางไปในอวกาศ  การเดนิทางระหว่างดวงดาว  ระหว่าง
ระบบสุริยจักรวาล  การส ารวจอวกาศ 

- การเดนิทางย้อนอดตีหรือไปสู่อนาคต  
- การเปลีย่นแปลงทางชีววทิยา 
- การแสดงผลของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีส่ร้างความเสียหาย

ให้แก่มนุษย์และโลก



2.2 ประเภทเน้นการสร้างความต่ืนเต้นและเร้าใจ 

• การเขียนประเภทน้ีมุ่งสร้างความต่ืนเตน้ใหผู้อ่้านไดโ้ลดแล่นไปกบั
จินตนาการทั้งแบบท่ีเป็นไปไดแ้ละแทบจะเป็นไปไม่ได ้

• แนวเร่ืองท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

➢แนวผจญภยั 

➢แนวสืบสวนสอบสวน

➢แนวลึกลบัสยองขวญั 



➢แนวผจญภัย คือ
เร่ืองท่ีเน้นการต่อสู้  การเผชิญเคราะห์กรรมของตวัละครในลกัษณะ

ต่างๆ มีความโลดโผน  ชิงไหวชิงพริบ และความต่ืนเตน้ระทึกใจกบั
เร่ืองราวท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้
➢แนวสืบสวนสอบสวน คือ 

เร่ืองท่ีมีเน้ือหาส าคญัเกีย่วกบัความพยายามของผู้เช่ียวชาญในการ
สืบสวน ทั้งที่เป็นนักสืบอาชีพและนักสืบสมัครเล่นในการคล่ีคลายปม
อาชญากรรมเพื่อสืบหาตวัอาชญากร



➢แนวลึกลับสยอ ขวัญ คือ 
เร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
- ความน่าสะพรึงกลวัของภูตผปีีศาจ 
- อ านาจของดวงวญิญาณ ส่ิงลกึลบัต่างๆ
- ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ความเร้นลบัมหัศจรรย์ เช่น 
เร่ือง กา ของวาณิช จรุงกิจอนนัต์



2.3 ประเภทองิปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงทางสังคม

• เน้ือเร่ืองประเภทน้ี เป็นความคดิและจินตนาการทีอ่งิอยู่กบัปรากฏการณ์
หรือข้อเท็จจริงทางสังคมเป็นส าคญั 

• รวมทั้งผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม 

• ภาพท่ีถูกสะทอ้นออกมาจึงเป็นภาพสะท้อนของชีวติ  ความขัดแย้งและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ 



• แนวเร่ืองท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
➢แนวการเมือง
➢แนวศาสนา 
➢แนวชีวิตชนบท 
➢แนวชีวิตรัก 
➢แนวชีวิตครอบครัว

2.3 ประเภทองิปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงทางสังคม



➢แนวการเมือ คือ
เร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเมืองในทางใดทางหน่ึง เช่น การแสดง

ความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ทางการเมือง เช่น 
โดนรี ของวาณิช จรุงกิจอนนัต ์
ครอบครัวขอ ผม (ในสั คมสอ สี) ของ รัชศกัด์ิ จิรวฒัน์

➢แนวศาสนา คือ 
เร่ืองท่ีมุ่งน าเสนอหรือแสดงหลกัธรรม ขอ้คิดทางศาสนา การน าหลกั

ศาสนามาใชใ้นการดบัทุกข ์
เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสดา สาวกหรือนกับวชคนส าคญั ตลอดจน

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีบทบาทในการค ้าจุนศาสนา



➢แนวชนบท คือ
เร่ืองท่ีเสนอวถิีการด าเนินชีวติและสภาพปัญหาของชาวชนบท

หรือชาวพ้ืนเมืองชนเผา่ต่างๆ
เนน้ทั้งฉาก วถีิชีวติของตวัละคร ภาษาพดู วฒันธรรม ประเพณี 

เช่น
- เร่ือง เรือปลาเทีย่วสุดท้าย ของไพฑูรย ์ธญัญา
- เร่ือง เพล ใบไม้ ของวาณิช จรุงกิจอนนัต ์



➢แนวชีวิรรัก คือ

เร่ืองท่ีเนน้การน าเสนอความสมัพนัธ์ในเชิงรักใคร่ซ่ึงมีอยูห่ลายรูปแบบ
- แบบทีจ่บลงด้วยความสุข
- แบบทีจ่บลงด้วยโศกเศร้าและไม่สมหวงั 
- เร่ืองความรักแบบต่างๆ เช่น รักตอ้งหา้ม รักสามเสา้ รักซอ้นซ่อนรัก 

รักต่างแดน รักต่างวยั 
➢แนวชีวิรครอบครัว คือ 

เร่ืองท่ีเนน้การน าเสนอภาพชีวิต ปัญหาและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล
ภายในครอบครัว เช่น เร่ือง หม้อทีขู่ดไม่ออก ของวาณิช จรุงกิจอนนัต ์



องค์ประกอบของเร่ืองส้ัน

1. โครงเร่ือง 5. บทสนทนา
2. กลวธีิการเล่าเร่ือง 6. ฉาก
3. แก่นเร่ือง 7. มุมมอง
4. ตวัละคร 8. กลวิธีทางวรรณศิลป์



1. โครงเร่ือง
• โครงเร่ือง หมายถึง แบบแผนหรือเคา้โครงของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีไดล้  าดบั
ข้ึนอยา่งเป็นเหตุเป็นผลกนั

• การวางโครงเร่ืองจะท าใหเ้ห็นขั้นตอนการด าเนินเร่ืองวา่ 

- จะเร่ิมตน้อยา่งไร 

- ด าเนินเร่ืองในลกัษณะใด 

- จบดว้ยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกบัลกัษณะตวัละคร พฤติกรรมของ       
ตวัละคร แนวคิดของเร่ืองและปัญหาขอ้ขดัแยง้



• โดยปกติโครงเร่ืองจะเร่ิมตน้ดว้ยการ
- กล่าวถึงสถานการณ์ตอนเปิดเร่ือง 
- กล่าวถึงปัญหา 
- การขยายตวัของปัญหาน าไปสู่จุดสุดยอดของเร่ือง 
- การคลีค่ลายปัญหาเข้าสู่จุดจบของเร่ือง

• การวางโครงเร่ืองของเร่ืองสั้นท่ีถือเป็น “สูตรส าเร็จ” มีใชก้นัอยู ่2 
แบบ คือ

1. โครงเร่ือง



แบบที ่1

ก ค

ข แบบที่ 1 เร่ิมน าเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึงที ่   
จุด ก. แล้วพาผู้อ่านให้เกิดความพิศวงตาม
เส้น ก.- ข.  โดยจัดเร่ืองให้มีความยุ่งยาก 
เกิดความฉงนขึ้นทุกที  จนถึงปลายยอดที ่
ข. ซ่ึงเรียกว่า ไคลแมกซ์ (climax) และจบ
เร่ืองโดยเร็วให้ผู้อ่านโล่งใจ เข้าใจ เกดิความ
สะเทือนใจอย่างใดอย่างหน่ึง และจบลงใน
จุด ค.

climax



แบบที่ 2 คือ เร่ิมต้นด้วยเหตุการณ์ส าคัญ
อย่างใดอย่างหน่ึง แล้วเล่าย้อนต้น กล่าวถึง
เหตุการณ์ส าคัญน้ันว่า  มี มูลเหตุเป็นมา
อย่างไรจากจุด ก. มายังจุด ข. แล้วด าเนิน
เร่ืองต่อไปยังจุด ค. สร้างความฉงนสนเท่ห์
จนถึงจุด ค. ซ่ึงเป็นไคลแมกซ์ของเร่ือง และ
จบลงในจุด ง. โดยเร็ว

ก

ข

ค

ง
แบบที่ 2

climax



ไคลแมกซ์ (Climax) จุดสุดยอดของเร่ือง เพ่ือแสดงวา่เร่ืองก าลงัใกล้
ปิดฉากลง โดยใชป้ระโยคเพียง 2-3 ประโยคเท่านั้น 

บางท่านจึงใหนิ้ยามวา่ “ไคลแมกซ์” คือ เง่ือนง าของเน้ือเร่ือง เป็น
ยอดท่ีสุดของอารมณ์และความสนใจ



2. กลวธีิการเล่าเร่ือง

• การสร้างความเร้าใจใหแ้ก่ผูอ่้านดว้ยกลวธีิการเล่าเร่ือง อาจแบ่งออก
ไดเ้ป็น 3 กลวิธี

2.1 การเปิดเร่ือง 
2.2 การด าเนินเร่ือง
2.3 การจบเร่ือง



2.1 การเปิดเร่ือง 

• เป็นตอนเร่ิมพฤติกรรมซ่ึงจะก าหนดสภาวะและเหตุการณ์ในเน้ือเร่ือง
ใหด้ าเนินไป 

• เป็นการเร้าความสนใจใหผู้อ่้านใคร่รู้เร่ืองราวต่อๆ ไป 
• โดยปกติการเปิดเร่ืองไม่ควรยดืยาวซ่ึงท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี



➢สร้างให้มีการกระท า ความเคล่ือนไหวท่ีก่อใหเ้กิดความสนใจ คือ มุ่ง
ไปสู่จุดของเร่ืองโดยเร็ว มีกิริยาอาการท่ีไม่ใช่ของธรรมดาเปิดเผยออกมา 
เพ่ือเร้าความระทึกใจของผูอ่้านใคร่ติดตาม  เช่น

- เสีย ปืน “ปั  ปั  ปั ” 
- โดทรศัพท์แผดเสีย  “กร๊ิ  กร๊ิ  กร๊ิ ” 
- ท่ามกลา ความเ ียบ รถยนร์ชนกนัเสีย สน่ัน ชายคนหน่ึ ก าลั 

พุ่ หลาวล สู่แม่น ้า

2.1 การเปิดเร่ือง 



➢เปิดเร่ืองโดยใช้บทสนทนา โดยใหต้วัละครพดูกนั  บทสนทนานั้น
จะตอ้งมีถอ้ยค าแปลก สร้างปมใหส้งสยั  ชวนติดตาม ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินเร่ือง

➢ เปิดเร่ืองโดยการพรรณนา หรือเล่าเร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของเร่ือง  
หรือพรรณนาฉากและบรรยากาศท่ีใหค้วามรู้สึกอยากคน้หา

2.1 การเปิดเร่ือง 



ตัวอย่างเปิดเร่ืองโดยการพรรณนาฉาก บรรยากาศอนัเป็นที่มาของเร่ือง

เร่ือง หม้อทีขู่ดไม่ออก
ขา้วตม้ลน้ปากหมอ้ข้ึนมาพองฟู่ แลว้น ้าขา้วขน้คลัก่กล็ามไหลลงกน้หมอ้เป็น

ทาง  กระทบไฟบนหวัเตาดงัฉ่ีฉ่าไม่หยดุหยอ่น  มิพกันาน น ้าขา้วเดือดปุดๆ ใน
หมอ้กเ็ร่ิมงวดลงไปจนส่งกล่ินไหมป้ระสมทั้งควนัคลุง้โขมงอยูภ่ายในเน้ือท่ี
แคบๆ ของครัวนั้น เสียงเดก็ร้องเรียกแม่เสียงหลง

“โอย๊ แม่ แม่ ขา้วตม้ไหมห้มดแลว้ เร็วๆ เขา้แม่” 
ผูเ้ป็นแม่ของเดก็ผละจากเตารีด ขา้งตวัมีกาละมงั ใส่ผา้พรมน ้ามว้นอยูเ่ป็นกอง

โต หล่อนวิง่เลิกลัก่เขา้ไปในครัว...



➢ เปิดเร่ืองโดยการบรรยายตัวละคร พดูถึงรูปร่างลกัษณะ  กิริยาท่าทาง 
และคุณสมบติัเด่น (ทั้งทางดีและไม่ดี) ของตวัละครท่ีสะกิดใจคนอ่าน 
เพ่ือน าไปสู่การด าเนินเร่ือง

2.1 การเปิดเร่ือง 



• เร่ือง ซูชิช้ินสุดท้าย
เธอจ าเขาได้ ใบหนา้เหล่ียมสะอา้นตานั้นไม่ปรากฏรอยยิม้ ไม่ต่าง

จากวนัแรกท่ีเธอพบเขา กริยาท่ีเขาใชต้ะเกียบคีบซูชิใส่แกดว้ยท่าทีน่ิงๆ กบั
แววตาท่ีไม่บอกอารมณ์ใดมากไปกวา่เยน็ชาท าเธอเมม้ปากสนิท ลอบมอง
คนท่ีนัง่อยูต่รงขา้มเขา ดูเผนิๆ สองคนน้ีเหมาะสมกนัราวก่ิงทองใบหยก 
หากเธอกอ็ดสงสยัไม่ไดว้า่ผูห้ญิงคนน้ีตกหลุมรักเขาไดอ้ยา่งไร ผูช้ายท่ี    
ท าใหเ้ธอรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น

ตัวอย่างเปิดเร่ืองโดยการบรรยายตัวละคร 



➢ เปิดเร่ืองโดยการขมวดความคดิ โดยใชค้  าพดูหรือโวหาร ท่ีคมคาย เช่น 

“ผมชอบกฬีาทีค่นนิยมดูทีสุ่ด ในชีวิรผมมีแร่เร่ือ ทีสุ่ดทั ้น้ัน” 
ค าพดูน้ีจะตอ้งใหค้วามคิดอยา่งใดอยา่งหน่ึง

2.1 การเปิดเร่ือง 



• นกัเขียนสามารถเล่าเร่ืองโดยใชก้ลวธีิต่างๆ ไดด้งัน้ี

➢ การเล่าเร่ือ รามล าดบัเวลาหรือเหรุการณ์
เป็นกลวธีิการเล่าเร่ืองท่ีไล่เรียงไปตามล าดบัเวลาหรือตามล าดบั

ก่อนหลงัของเหตุการณ์ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบเร่ือง

2.2 การด าเนินเร่ือง 



➢การเล่าย้อนร้น

เป็นการเล่าเร่ืองท่ีผูเ้ขียนจบัเหตุการณ์ตอนใดตอนหน่ึงของเร่ืองมา
กล่าวไวต้อนตน้ อาจน าเหตุการณ์ทีอ่ยู่กลางเร่ืองหรือท้ายเร่ืองมาขึน้ต้น 

แลว้สืบเร่ืองยอ้นหรือยอ้นเวลาไปสู่อดีตก่อนท่ีเหตุการณ์ตน้เร่ืองนั้น  
จะเกิดข้ึน 

เม่ือเร่ืองยอ้นตน้จบลง การด าเนินเร่ืองต่อไปกจ็ะด าเนินเร่ืองตามปฏิทิน
ไปตามปกติ

2.2 การด าเนินเร่ือง 



• รัวอย่า การเล่าย้อนร้น

การด าเนินเร่ืองใน บ้านใกล้เรือนเคยีง ของไพฑูรย ์ธญัญา ท่ี
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีตวัละครหลกัสองตวัขุ่นขอ้งหมองใจกนั แลว้เล่า
เร่ืองราวในอดีตท่ีทั้งสองเคยมีความผกูพนัสนิทสนมกนัมาก่อน ตั้งแต่
เร่ิมสร้างบา้นมีเมียมีลูกและคอยช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกนั เม่ือเร่ืองยอ้นตน้
จบลง กด็ าเนินเร่ืองต่อไปตามปฏิทินไปตามปกติ

2.2 การด าเนินเร่ือง 



• รัวอย่า การเล่าย้อนร้น
เปิดเร่ืองดว้ยเหตุการณ์ท่ีพบศพของบุคคลนิรนามคนหน่ึง เม่ือ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้ 
จากนั้นกย็อ้นตน้ไปสู่การสืบสวนสอบสวน ยอ้นกลบัไปหาเวลา

ก่อนเหตุฆาตกรรมนั้น 
จากนั้นเร่ืองกลบัมาสู่วนั เวลา ปกติแลว้ด าเนินต่อไปขา้งหนา้  

จนกระทัง่ถึงจุดคล่ีคลายและปิดเร่ือง

2.2 การด าเนินเร่ือง 



➢การเล่าเหรุการณ์ทีเ่กดิขึน้ร่า สถานทีก่นั รัดสลับไปมา เช่น เร่ืองท่ี
เกิดข้ึนใน 2 เมือง

➢การใช้ลา บอกเหรุ

เป็นกลวธีิการเล่าเร่ืองท่ีแสดงหรือช้ีแนะใหผู้อ่้านคาดเดาไดร้างๆ วา่
จะตอ้งมีบางส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึน ดงัตวัอยา่งตอนหน่ึงใน เพือ่นบุณย์ ของ 
ไพฑูรย ์ธญัญา

2.2 การด าเนินเร่ือง 



ประรูเหล็กรึกเหลือ เปิดอ้าออกกว้า ขวา   ปล่อยแส สีขาวนวล
ขอ ไฟหลอดพุ่ ออกมาข้า นอกเป็นทา ยาว ประรูเปิดกว้า กลา ดกึ
เช่นน้ีค่อนข้า เป็นเร่ือ ที่แปลกเอามากๆ เพราะรามปกริท่านอาจารย์มัก
ปิดประรูร้ั แร่เพิ ่ย า่พลบแทบทุกวัน แร่คนืน้ีท าไมย ัไม่ปิด หรือจะมี
ใครมาเยีย่มท่านอาจารย์บ้า   กไ็ม่เห็นได้ยนิเสีย พูดคยุ  เสีย โดทรทัศน์ 
ทีเ่คยด ัอยู่ทุกคนืกก็ลับไม่ได้ยนิ นอกจากเสีย เคร่ือ ป่ันไฟแล้วกไ็ม่มี
เสีย อ่ืนใดเล็ดลอดออกมาอีกเลย



เนินนานมิใช่น้อยทีห่ลว พ่อจับราดูมาย ัรึกใหญ่ แร่กไ็ม่มีความ
เคลื่อนไหวใดๆ พอจะบ่ บอกว่ามีคนอยู่บนน้ัน หลว พ่อรัดสินใจเป็นคร้ั 
สุดท้าย  หลั จากทีร่ริรรอ อยู่เป็นนาน รีบเดนิไปย ัรึกหลั ใหญ่ด้วยความ
ส สัยอยู่ครามครัน...

เพยี ก้าวผ่านธรณปีระรูเข้าไป หลว พ่อกร้็อ เยน็วาบไปทั ้รัว ข้าว
ขอ เคร่ือ ใช้ขอ ท่านอาจารย์ทีเ่กลื่อนกลาดระเนระนาดอยู่บนพืน้ห้อ 
ท าให้หลว พ่อเอะใจ  โดทรทัศน์และนาฬิการ้ั เรือนใหญ่ที่เคยโดดดเด่นอยู่
รร ทีข่อ มันไม่มีให้เห็นอย่า แร่ก่อน หลว พ่อรู้สึกใจเร้นแร ขึ้นมาทันที
...



2.3 การจบเร่ือง

• การจบเร่ืองเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของโครงเร่ือง  เพราะในตอน
จบจะเป็นส่วนท่ีท าใหผู้อ่้านรู้สึกวา่เร่ืองนั้นมีความสมบูรณ์ตามเน้ือหา

• กลวธีิการจบเร่ืองอาจจบไดห้ลายแบบ ดงัน้ี



➢ การจบด้วยความสุข
เป็นการจบเร่ืองอยา่งสมบูรณ์ โดยท่ีตวัละครไดรั้บในส่ิงท่ีแสวงหา

หรือไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น 
- ได้แร่  าน 
- ได้รับมรดกอันเป็นส่ิ ที่พ ึได้ 
- ได้รับชัยชนะทีม่าจากความอรุสาหะ 
กล่าวอีกนยัหน่ึงกว็า่ ตวัละครทุกตวัต่างไดรั้บผลจากการกระท าของ

ตนเองโดยท่ีผูอ่้านไม่รู้สึกกงัขา

2.3 การจบเร่ือง



➢ การจบด้วยความเศร้า
เป็นการจบเร่ืองอยา่งสมบูรณ์เช่นกนั แต่เป็นความสมบูรณ์ท่ีเป็น

ความโทมนสัหรือความโศกเศร้าของตวัละคร เช่น 
- การสูญเสียหรือพลัดพรากจากส่ิ ทีรั่ก 
- การประสบกบัส่ิ ที่ไม่รัก 
- การพ่ายแพ้ร่อชะรากรรม 
- การพ่ายแพ้ร่ออ านาจทีไ่ม่เป็นธรรมในรูปแบบร่า ๆ

2.3 การจบเร่ือง



➢ การจบแบบพลิกความคาดหมายหรือหักมุม
เป็นการจบเร่ืองอยา่งสมบูรณ์ แต่จบแบบพลกิผนัคือไม่ตรงกบัการ

คาดคะเนของผู้อ่าน แมว้า่กลวธีิการจบเร่ืองเช่นน้ีจะดูสนุกเร้าใจ แต่ก็
ตอ้งมีความชอบธรรมและมีความเป็นไปไดท่ี้จะจบเช่นนั้นดว้ย

2.3 การจบเร่ือง



➢ การจบแบบไม่มีข้อยริุ 
เป็นการจบเร่ืองแบบไม่สมบูรณ์ โดยทีผู้่อ่าน

- ไม่รู้วา่ผลของการกระท าหรือขอ้ยติุของเหตุการณ์นั้นเป็นเช่นไร 
- ไม่รู้วา่เหตุการณ์จะด าเนินต่อไปอยา่งไรต่อไป 
- ไม่รู้วา่ตวัละครจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดห้รือไม่
- ไม่รู้วา่ใครคือผูก้ระท าผดิท่ีจริง ความจริงเป็นเช่นไร ฯลฯ 

ในท่ีน้ี ผูอ่้านจะตอ้งคิดและวเิคราะห์ดว้ยตนเอง

2.3 การจบเร่ือง



3. แก่นเร่ือง 

• แก่นเร่ือง (theme) หมายถึง ความคิดส าคญัของเร่ืองราวทั้งหมดหรือ
เจตนาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้าน   อาจกล่าวไวใ้นเร่ืองอยา่ง
ตรงไปตรงมาหรืออาจแสดงใหเ้ห็นโดยทางออ้ม 

• แก่นเร่ืองหรือแนวคดิเป็นส่ิงท่ีผูอ่้านตอ้งวเิคราะห์จากถ้อยค าในเร่ือง  
พฤติกรรมของตัวละคร  และสัญลกัษณ์ ท่ีผูแ้ต่งสร้างสรรคไ์วใ้นเร่ือง 



• เร่ือง หวัน่ไหวและเปราะบาง (เร่ืองสั้น)    ผู้เขยีน จ าลอง ฝ่ังชลจิตร
• เน้ือเร่ือง   “ภูเกต็” และ “จิตรา” สองสามีภรรยามีลูกเลก็ๆสองคน  ช่วงน้ี
จิตรา ตอ้งท างานมากข้ึน เธอและพนกังานคนอ่ืนๆ ถูกขอใหล้ดเงินเดือนลงยีสิ่บ
เปอร์เซ็นต ์ต่อมาเพื่อนร่วมงานจ านวนหน่ึงถูกพิจารณาใหอ้อก ส่วนภูเกต็ซ่ึง
ท างานอยูอี่กบริษทัหน่ึงกถู็กลดเงินเดือนเหมือนกนั  จิตราเล่าใหเ้ขาฟังวา่เดือน
หนา้ เจา้นายบอกวา่จะเอาคนออกอีกสามคน ทั้งสองคนช่วยกนัคิดวา่ ถา้ตกงาน
จะท าอะไรและจะด าเนินชีวติอยา่งไรต่อไป และในท่ีสุดพวกเขากท็  าใจให้
ยอมรับไดว้า่ อะไรจะเกิดกต็อ้งเกิดและถา้ตอ้งตกงานกอ็ยา่กลวั แต่ส่ิงท่ีจะตอ้ง
ท าในช่วงน้ีคือการประหยดัค่าใชจ่้าย



• แก่นเร่ือง การยอมรับความจริงกบัการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้

ในแง่มุมของผู้อ่าน เทคนิคหน่ึงทีอ่าจจะช่วยหาแก่นเร่ืองได้ คือ 

- การพิจารณาบทสรุปท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ของตวัละครท่ี
ผูเ้ขียนไดแ้สดงไวใ้นเร่ือง ซ่ึงอาจปรากฏอยูใ่นช่ือเร่ืองหรือความตอนใด
ตอนหน่ึงของเร่ือง  

- หรือผูอ่้านอาจจะตอ้งตั้งค  าถามกบัตวัเองวา่ตวัละครส าคญัของ
เร่ืองไดเ้รียนรู้ประสบการณ์อะไรบา้งตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบเร่ือง 



4. ตัวละคร 

➢ตวัละคร ในเร่ืองสั้นมกัจะมีตัวละครหลกัเพยีงตัวเดียว 
➢เป็นตวัละครท่ีมีความซบัซอ้นในบุคลิกภาพ จิตใจ การกระท า
➢เป็นตวัละครท่ีมีพฒันาการทางดา้นลกัษณะนิสยัและเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์ในเร่ือง



4. ตัวละคร 

➢เป็นตวัละครท่ีมีความสมจริง จึงมีลกัษณะเทาๆ อยูใ่นตวัเอง คือ 
ไม่ไดเ้ป็นคนดีหรือร้ายสุดขั้ว 

• เช่น  “พระเอก” เป็นหนุ่มท่ีมีรูปร่างก าย  าหนา้ตาหล่อเหลา และเป็น
คนดี แต่มีจุดบกพร่องคือ ฐานะยากจน ท าใหไ้ม่เป็นท่ีถูกใจของ
ครอบครัวของนางเอก



➢การใหภ้าพตวัละคร ผูเ้ขียนจะตอ้งช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจตวัละครให้
มากท่ีสุด โดยแสดงใหเ้ห็นทั้ง 

“ความเป็นจริงภายนอก” ไดแ้ก่ บุคลิกลกัษณะ  ความเป็นมาและ
เหตุการณ์ในอดีต 

“ความเป็นจริงภายใน”  ไดแ้ก่ อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด 

4. ตัวละคร 



➢ผูเ้ขียนสามารถเขียนตวัละครในลกัษณะ 
“บอกให้รู้”  ดว้ยการบรรยายและพรรณนาลกัษณะนิสยั   พฤติกรรม  

ท่าทาง ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดใหผู้อ่้านรับรู้ไดท้นัที โดยท่ีผูอ่้านไม่
ตอ้งวิเคราะห์

“แสด ให้เห็น” คือผูแ้ต่งจะไม่บรรยายลึกเขา้ไปในความรู้สึก จิตใจ
ของตวัละคร  แต่จะใหร้ายละเอียดลกัษณะนิสยัตวัละครผา่นการยก
เหตุการณ์หรือบทสนทนาตอนใดตอนหน่ึง

4. ตัวละคร 



ตัวอย่างการ “บอกให้รู้” โดยตรงวา่ตวัละครหลกัของเร่ือง หม้อทีขู่ดไม่ออก นั้น 
เติบโตมาจากพื้นฐานครอบครัวท่ีอบอุ่น และเป็นคนท่ีมีบุคลิกลกัษณะนิสยัไม่
กระตือรือร้นต่อทุกขสุ์ขท่ีจะเกิดในภายภาคหนา้

ฝ่ายหล่อน เริบโดรมาจากครอบครัวขอ คนรุ่นเก่าผู้พอมีอันจะกนิจาก
หลักทรัพย์ทีส่ะสมรกทอดกนัมา  หล่อนเป็นลกูสาวคนสุดท้อ ทีก่ าพร้าบิดาแร่
เล็กๆ จึ ถูกถนอมอุ้มชูเป็นพเิศษให้พ้นจากการไร่รอมขอ มดแม และแดดลมฝน
ฟ้า  ทีอ่าจน าซ่ึ พษิและภยัมาสู่  หล่อนจึ มักคุ้นกบัความร่มเยน็เป็นสุขสบายใน
อัรภาพน้ันจนไร้ความกระรือรือร้นกบัทุกข์สุขอันจะมีมาในภายภาคหน้า หล่อน
ไม่เคยมีปัญหาใดมาให้รู้จักถ ึการร่อสู้



• ตัวอย่าง การ “แสดงให้เห็น” ในเร่ือง คนบนสะพาน ผูเ้ขียนแสดงใหเ้ห็นวา่
คนเล้ียงววัสองฝ่ายท่ีจูงววัข้ึนมาประจนัหนา้กนักลางสะพานต่างกย็ดึถือ
ความคิดของตนเป็นใหญ่และต่างฝ่ายต่างมีความเห็นแก่ตวัผา่นบทสนทนา

คนเลีย้งววัคนเดิมรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก  เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า
จะมคีนกล้ามาลองดีกับเขาได้  มนัดูเหมือนว่าเขาไม่อาจยอมได้ง่ายๆ

“เอาวัวขอ มึ ออกไป”  เขาร้องไปอย่างขุ่นเคืองในขณะท่ีใช้มือดันววั
ของตัวเองมิให้ขึน้มาข้างหน้า

“มึ น่ันแหละเอากลับไปก่อน”  คนเลีย้งววัท่ีมาใหม่ย้อนกลับ  สีหน้า
บอกว่าไม่สะทกสะท้าน ววัของเขาสีขาวนวล   เขาของมนัโค้งงอและแหลม
เรียวเหมือนปลายหนาม



“มึ น่ันแหละ...”  คนเลีย้งวัวสีแดงพูด “กเูอาวัวขึน้สะพานก่อน   มึ มา
ทหีลั  มึ ร้อ เอาล ไปก่อน”

“ใครบอกว่ากมูาทหีลั  มึ เดนิถอยหลั มึ จะเห็นได้ย ัไ ว่ากมูาทหีลั ”  
คนเลีย้งววัสีขาวเถยีงกลบัมาพร้อมกับออกปากปรามววัของตวัเองเสียงดงั  ถึง
อย่างไรเขากก็ลบัหลงัไม่ได้อีกแล้ว  ววัของเขาย่ิงต่ืนเต้นอยู่ ด้วย   มนัไม่คุ้นกับ
สะพานแบบนีนั้ก  แต่ท่ีเขาจูงมากเ็พราะต้องการข้ามไปอีกฟากหน่ึง  เขาจะต้อง
น าววัตัวนีไ้ปให้ก านันทางฝ่ังโน้นดูตัวตามค านัดแนะ



ผูเ้ขียนอาจใชว้ธีิออกแบบตวัละครออกมาเป็นระบบเพื่อใหง่้ายต่อการเขียน
มากข้ึน เช่น 

ช่ือตวัละคร วกิานดา
อาชีพ นกัศึกษา
ลกัษณะทางกายภาพ ผมยาว  ตาสองชั้น  สวมแวน่ตา  ผวิสีน ้าผึ้ง รูปร่าง

ค่อนขา้งอว้น ป่วยและเหน่ือยง่ายเพราะโรคหวัใจ
ลกัษณะนิสัย ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น
ปัญหาของตวัละคร ขาดทุนทรัพยใ์นการเรียน  ครอบครัวไม่สมบูรณ์
วธีิแก้ปัญหา รับจา้งหางานท านอกเวลาเรียน / ขอทุนในการเรียน



5. บทสนทนา 

• บทสนทนาของตัวละครช่วยในการด าเนินเร่ือง คือ แทนท่ีผูแ้ต่งจะเป็น
ผูบ้รรยาย กใ็หต้วัละครสนทนาช่วยใหเ้ร่ืองด าเนินต่อไป 

• บทสนทนายงัท าให้ผู้อ่านรู้จกั รูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ของตัวละครโดย
ผา่นค าพดูของตวัละคร

• บทสนทนาช่วยสร้างบรรยากาศในการด าเนินเร่ือง คือ บทสนทนาท่ีดี
ตอ้งช่วยใหต่ื้นเตน้ เร้าใจ หรือท าใหผู้อ่้านอยากรู้อยากเห็น เป็นการสร้าง
บรรยากาศใหแ้ก่เร่ืองท่ีอ่าน



• ในการเขยีนบทสนทนาควรยดึหลกั ดงันี้
5.1  ควรให้เป็นไปตามธรรมชาต ิเหมาะสมกบัฐานะของตัวละคร กล่าวคือ 

เม่ือตวัละครต่างฐานะ   ต่างการศึกษา  ต่างวยั   กค็วรมีค าพดูท่ีต่างกนัเพื่อ   
ความสมจริง

5.2 ค าพูดของตวัละคร ควรง่าย  ส้ัน ใหส้มกบัเป็นภาษาท่ีมนุษยใ์ชพ้ดูกนั
5.3 ต้องประหยดัค าพูด ไม่พดูออกนอกเร่ือง
5.4 บทสนทนาต้องเป็นประโยชน์แก่การด าเนินเร่ือง

5. บทสนทนา 



5.5 รู้จกัผนัแปรถ้อยค า หรือรู้จกัหลากค า 

การใช้ค าซ ้ากนัในทีใ่กล้กนัจะท าให้ผู้อ่านเบ่ือ

ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัหลากค าเพ่ือไม่ใหผู้อ่้านเบ่ือ เช่น หญงิสาวพูดขึน้ว่า อาจ
เปล่ียนไปตามสถานการณ์ในทอ้งเร่ืองไดอี้กหลายค า เช่น 

“หล่อนโดพล่ ออกมาว่า”   “เธอคร ่าครวญ”   “เธอพมึพ า” 

5. บทสนทนา 



เหตุการณ์ของเร่ืองและบทบาทของตวัละครเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้ขียนตอ้ง
เลือกค ามาใชใ้นบทสนทนา เช่น ค าวา่ “โกรธ” กเ็ลือกใชไ้ด ้ดงัน้ี
• ตวัละครเป็นผูร้้ายโกรธอาจใช ้ “เขาค ารามอย่า น่ากลัวว่า...” 
• บทของสามีท่ีโกรธภรรยาสุดขีดอาจใช ้ “เขาระเบ็ เสีย ว่า...”  
• ตวัละครผูห้ญิงท่ีผูเ้ขียนใหมี้นิสยัเอาแต่ใจตวัเอง อาจใชค้  าวา่ “หล่อนรวาด
เสีย ลั่น ว่า...” 

• ตวัละครผูห้ญิงท่ีถูกเล้ียงอยา่งตามใจ  หยิง่จองหอง  มองคนอ่ืนต ่ากวา่ตนก็
อาจใช้ “หล่อนสะบัดหา เสีย อย่า มะนาวไม่มีน ้า” 

5. บทสนทนา 



5.6 บทสนทนาต้องอยู่ภายใต้เคร่ือ หมายอัญประกาศ “---”
เป็นการเขียนโดยใหผู้อ่้านไดป้ระจกัษว์า่ในสถานการณ์นั้น ใครโตต้อบ

กบัใคร ดว้ยบทสนทนาอะไร 
ผู้เขยีนจะใช้บทสนทนาเช่นนีเ้ม่ือเหตุการณ์น้ันเป็นเหตุการณ์ทีม่ี

ความส าคญั หรือบทพูดตอนน้ันเป็นบทพูดทีส่ าคญัต่อการด าเนินเร่ือง

5. บทสนทนา 



เร่ือง “กา” ใน ซอยเดยีวกนั ของวาณชิ จรุงกจิอนันต์ 

ทุกวนัภรรยาจะต่ืนนอนก่อนผม  แลว้วนัหน่ึงผมกต่ื็นข้ึนมาไล่ ๆ      
กบัเธอ ต่ืนดว้ยเสียงร้องหวีดอยา่งตกใจสุดขีดของเธอ ตอนท่ีผมผวาต่ืนข้ึน
นั้น  ภรรยาผมยงัอยูใ่นอาการตาคา้ง  หนา้เผอืด  และตวัสัน่อยา่งต่ืนตระหนก  
ผมจบัตวัเธอเขยา่ถามอยา่งงุนงงและต่ืนเตน้

“อกีา กา กาตัวน้ัน...” เสียงของเธอตะกกุตะกกัอยา่งควบคุมสติไม่ได ้
และยงัไม่หายจากอาการตกใจ

ตัวอย่างการใช้บทสนทนาร่วมกบับรรยากาศ



“ท าไม มีอะไรหรือ” ผมถามเธอ พร้อมทั้งหนัไปมองท่ีประตูระเบียง 
ไม่เห็นอะไรนอกจากตน้สนและสายไฟ

“กาตัวน้ัน  มัน  มันบิน  บินเข้ามาจะตี...”
“บ้าไปแล้ว” ผมลุกข้ึนอยา่งหวัเสีย
ภรรยาผมสร่างจากอาการช็อค เธอพยายามจะยนืยนักบัผมวา่ส่ิงท่ี

เธอบอกเป็นเร่ืองจริง  เจา้กาตวันั้นโผจากสายไฟมาท่ีระเบียง เธอบอกวา่ถา้
ไม่ติดวา่มีมุง้ลวด  เจา้กาตวันั้นจะตอ้งเขา้มาตีเราสองคนถึงในหอ้งนอน
แน่ๆ



ตัวอย่างการใช้บทสนทนาร่วมกบับรรยากาศ 
มนัเป็นเชา้โลกาวนิาศ  แมแ้ต่ไก่สกัตวักลื็มขนั  สายร้ัวดมภน์ั้นเงียบสงดั  

หญา้สกัเส้นกไ็ม่พลิกไหว  ลมอ่อนเหมือนร้างทุ่ง  แต่ลมหายใจของทั้งคู่กลบัแรง
ระอุเพียงลมแลง้  ซว้นขยบัพร้าเป็นคร้ังท่ีสิบ และนัน่แคลว้ก ามีดปาดตาลอยู่
เคร่งเครียด  คมมีดพร้าแข่งประชนัปานจะเยย้หนามไหน่ในแนวดมภใ์หเ้ร้นอาย 
ใครเล่าจะประเดิม

“กทูนมานานนัก” เสียงเครียดกวา่จะเคน้ออกมากแ็สนยาก  ตาซีกบอดของ
แคลว้กระตุกถ่ีเพียงเอ่ยไดค้  าแรก

“กไ็ม่ผดิก”ู นัน่หาใช่เสียงซว้น แต่เขานัน่แหละพดู “มงึจะเอายงัไงหรือแคล้ว”



“มงึพร้า  กมูดี”  สั้นๆแต่เยน็เยยีบ 
ซว้นนึกถึงภาพวนัท่ีแคลว้แทงเสือ  เหง่ือเขาพรายจนตอ้งกวาดซัด            

“ทีไ่หน” ซว้นกลั้นใจ
“ใต้ตาลนาก ูเยน็มะรืน” 
“พรุ่งนีป้ะไร” ซว้นใจร้อน
“ไม่...ลูกกไูม่สบาย หรือมงึรอไม่ได้” แคลว้ยอ้นถามก่อนจะผละไปอยา่ง

เงียบกริบ 
ซว้นถอนใจยาวนาน เสียงไก่ใตถุ้นเพิ่งขนัเป็นคร้ังแรกในเชา้นั้น...

(เร่ือง บา้นใกลเ้รือนเคียง ใน ก่อกองทราย ของไพฑูรย ์ธญัญา)



6. ฉาก 

• ฉาก (setting) หมายถึง 
- สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือเร่ืองราว
- ระยะเวลาท่ีเร่ืองนั้นเกิดข้ึน
- ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมของตวัละคร เช่น ประเพณี  วฒันธรรม 

ศีลธรรม มารยาท
- บรรยากาศในเร่ือง



• ฉากท่ีนกัเขียนใชอ้าจเป็นไดท้ั้งฉากจริงและฉากสมติ ข้ึนอยูก่บั
เหตุการณ์ในเร่ือง  

- บางเร่ืองจ าเป็นตอ้งใชฉ้ากจริง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีองิประวตัิศาสตร์ 

- บางเร่ืองท่ีเหตุการณ์ในเร่ืองอาจเกิดข้ึนท่ีใดกไ็ดน้ั้น  ผูเ้ขียนสามารถ
จินตนาการข้ึนเองได ้โดยใชฉ้ากสมมติ เช่น บ้านหลั หน่ึ ในสลัมกลา 
กรุ เทพฯ / ส านัก านขอ บริษทัโดฆษณาขนาดยกัษ์ใหญ่แห่ หน่ึ 

6. ฉาก 



• ฉากมีความเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศของเร่ืองเป็นอยา่งมาก ทั้งยงัมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของตวัละครดว้ย เช่น 
ฉากในคืนทีม่พีายุฝนตกหนักน่าจะเป็นฉากส าหรับ

ฉากบ้านร้างมใียแมงมุมจบั   ตะไคร่น า้เกาะตามทางเดนิ  ซุ้มประตูมี
เถาวลัย์ปกคลุมน่าจะเป็นฉากหรือใหบ้รรยากาศ

6. ฉาก 

เร่ืองร้ายๆ เช่น ฆาตกรรม อุบัตเิหตุ    

หดหู่เศร้าหมองและสะพรึงกลวั 



ฉากชายทะเลหรือสถานที่ที่เป็นบ้านพกัตากอากาศท่ามกลางทะเล
หมอก และดอกไม้บานเป็นสีชมพู น่าจะเป็นฉากส าหรับ

มากกวา่จะใชฉ้ากท่ีมีเสียงครึกโครมหรือฉากวุน่วายในโรงงาน 
หรือเสียงแม่คา้ในตลาดสด

6. ฉาก 

เร่ืองรักโรแมนติกที่ตัวละครก าลงัแสดงความรักต่อกนั



• ฉากช่วยก าหนดบุคลกิลกัษณะของตวัละคร กล่าวคือ ฉากและ
บรรยากาศท่ีชดัเจนจะช่วยใหส้ร้างตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะ และ
อุปนิสยัใจคอท่ีสอดคลอ้งกนัได ้ เช่น
ฉากทุ่งนาท้ายหมู่บ้านในชนบท อยา่งน้ีนบัวา่เป็นสถานท่ีท่ีมี

บรรยากาศทอ้งทุ่งชดัเจน ตวัละครท่ีสร้างข้ึนมาตอ้งเป็น  ตวัละครที่มี
บุคลกิบ้านๆ แต่งตวัแบบเกษตรกร อุปนิสัยง่ายๆ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีน ้าใจ 

6. ฉาก 



• ตวัอย่างฉากเร่ือง ซอยเดยีวกนั ของวาณชิ จรุงกจิอนันต์
...เพราะท่ีน้ีเตม็ไปดว้ยผูช้  านาญพิเศษในแต่ละสาขาโจร  ไม่วา่จะเป็นงดัรถ

งดับา้น ยอ่งเบาและยอ่งหนกั  คือขนของหนกั  ขนจนเห้ียน  ไม่วา่จะเป็นเร่ือง 
ตีรันฟันแทงหรือปลน้ฆ่า  ผมเคยเห็นจิกโก๋พลดัถ่ินสองคนโดนตีและปางตายท่ี
ร้านกาแฟ

ซอยอนัจอ้กแจก้ในตอนกลางวนัน้ี  จะเปล่ียนเป็นเปล่ียวอยา่งน่ากลวัใน
ตอนกลางคืน  เพราะมีเพียงช่วงแรกของซอยเท่านั้นท่ีเป็นตน้แถวและมีร้านคา้  
เม่ือพน้สะพานไมข้า้มคูไปแลว้กจ็ะเป็นบา้นคนสลบักบัพงหญา้รก และมีท่ีอยู่
อาศยัซ่ึงไม่น่าจะเรียกไดว้า่เป็นบา้นอยูร่ะเกะระกะทัว่ไป  ซอยน้ีเป็นแหล่งสลมั
ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของ กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศทีน่่ากลวัของซอยในเวลากลางคืน



• ตวัอย่างฉากเร่ือง จุดตดับนเส้นเอก็ซ์วาย ของทนิกร หุตางกรู
เหนือตึกร้าง ฝนนบัลา้นหยดตกสู่พ้ืน สะทอ้นแสงไฟกระดอนบนถนน 

กระทบผนงักระจกตึกระฟ้า กระจกหนา้รถ ตวัถงัรถ ชโลมป้ายโฆษณา 
หลงัคา  ท่ีพกัผูโ้ดยสารตรงป้ายรถเมล ์หลงัคาสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น หลงัคา
บา้น ดาดฟ้าตึก ไหลทะลกัท่อระบายน ้า   สาดเขา้ทุกท่ีท่ีมีช่องหรือรอยร่ัว  
ลน้จานรองกระถางดอกไมแ้ละถงัขยะท่ีคนลืมปิดฝา

แสดงภาพบรรยากาศที่ฝนตกหนัก  การบรรยายภาพฉากนีจ้ะส่งผล
ไปยงัการกระท าของตัวละครที่ไม่สามารถท าอะไรได้สะดวก



7. มุมมอง 

• มุมมอง หมายถึง มุมท่ีผูแ้ต่งมองไปยงัเร่ืองสั้นท่ีตนเองแต่งวา่ จะมอง
ผา่น  ตวัละครใดหรือมองแบบใด

• กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ถูกน ามาเล่าโดยทัศนะของใคร
- มุมมอ จากสายราขอ ผู้บรรยายทีอ่ยู่นอกเร่ือ จะให้ภาพทีร่อบด้าน 

- มุมมอ ทีม่าจากสายราขอ รัวละครในเร่ือ ให้ภาพทีใ่กล้ชิด

สนิทสนมมากกว่าและบ่อยคร้ั กใ็ห้ความเพลิดเพลินมากกว่า



• รูปแบบของมุมมองในการเล่าเร่ือง มีดงัน้ี

7. มุมมอง 

7.1 การใช้สรรพนามบุรุษทีห่น่ึงเป็นผู้เล่าเร่ือง

7.2 การใช้สรรพนามบุรุษทีส่ามเป็นผู้เล่าเร่ือง 

7.3  ผู้เล่าเร่ืองรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่าง



• ผูเ้ขียนก าหนดใหต้ัวเอกหรือตัวละครส าคญัของเร่ืองเป็นผู้เล่าถึง
เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  

• โดยใชส้รรพนามแทนตนเองวา่ “ผม”  “ดิฉัน”  “ข้าพเจ้า”  “หนู”
“เรา” 

• บางคร้ังตวัเอกเล่าเร่ืองของตน โดยปรากฏเป็นรูปกระแสความคิด
ประหวดัไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ 

7.1 การใช้สรรพนามบุรุษทีห่น่ึงเป็นผู้เล่าเร่ือง



• คือ ผู้เล่าเลือกตวัละครหน่ึงให้เป็นผู้เล่าเหตุการณ์เท่าทีต่ัวละครน้ัน       
รู้เห็น โดยผูเ้ล่าเร่ืองไม่สามารถรู้ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครอ่ืน

• มกัใชส้รรพนามบุรุษท่ี 3  เช่น “เขา” หรือ “หล่อน” หรือค าอ่ืนโดยใช ้
ช่ือตวัละคร เช่น

แม่พลอย ในเร่ือง ส่ีแผ่นดิน  ผูอ่้านรู้เหตุการณ์ในเร่ืองผา่นสายตา และ
ความคิดของแม่พลอย แต่ไม่สามารถล่วงรู้ความในใจของตวัละครอ่ืนๆ

7.2 การใช้สรรพนามบุรุษทีส่ามเป็นผู้เล่าเร่ือง 



• ผู้เขยีนเป็นผู้ล่วงรู้หมดทุกส่ิงทุกอย่าง 

- รู้วา่อะไรจะเกิดข้ึนอยา่งไร   

- รู้ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครและน ามาบรรยายไดอ้ยา่งถว้นถ่ี   ไม่วา่
ตวัละครนั้นๆ จะคิดอะไร รู้สึกอยา่งไรและท าอะไร 

• ผูแ้ต่งอาจจะสอดแทรกความเห็นหรือค าพดูของตนเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ตวัละครบางคร้ัง

7.3  ผู้เล่าเร่ืองรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่าง



8. กลวธีิทางวรรณศิลป์

• กลวธีิทางวรรณศิลป์ท่ีส าคญัท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ 
1. การใช้สัญลกัษณ์ ในทางวรรณกรรม หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสมมติให้

หมายถึงอีกส่ิงหน่ึง  ซ่ึงผูอ่้านจะเขา้ใจไดโ้ดยการถอดความเคร่ืองหมายหรือ
สญัลกัษณ์ เช่น  เร่ือง นกเขาไฟ ของไพฑูรย ์ธญัญา

เป็นเร่ืองราวท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือของทอ้งถ่ิน ซ่ึงในเร่ืองผูเ้ขียนใช ้
นกเขาไฟ เป็นสญัลกัษณ์ของความเช่ือดั้งเดิม ท่ีคนในทอ้งถ่ินเช่ือวา่เป็นตวั
อุบาทวจ์ะน าส่ิงไม่ดีมาใหแ้ก่ผูเ้ล้ียงดู



แต่ “ผม” ตวัละครหลกัเป็นครูสอนวทิยาศาสตร์ไม่เช่ือตามความคิดความ
เช่ือของคนรอบตวัทั้ง “แม่” และ “ลุง” 

สุดทา้ยจึงตดัสินใจฆ่านกเขาไฟมาเป็นอาหารใหผู้เ้ป็น “ลุง” กินแกลม้เหลา้  
แม ้“ลุง” จะแนะน าใหไ้ล่ไปเท่านั้น

เพื่อพิสูจนต์ามความคิดของตนเองวา่นกเขาไฟไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่ดีหรือน าพาส่ิง
เลวร้ายมาใหก้บัคนเล้ียงหรือหากฆ่าแกงมนัจะตายโหงตามนกไป เพราะทั้ง
หญงิคนรักกห็ายป่วยไข้  หมูของแม่ทีเ่ลีย้งไว้กอ็าการดขีึน้ไม่เป็นโรคและเบ่ือ
อาหารเหมือนเม่ือคร้ังทีย่งัมนีกเขาไฟอยู่



2. การเสียดสี เป็นกลวิธีแบบหน่ึงท่ีท าเร่ืองส าคญัใหก้ลายเป็นเร่ือง
ขบขนัเพ่ือเสียดสี  ลอ้เลียน ความเขลาหรือความไม่ถูกตอ้งของมนุษยแ์ละ
สงัคม เช่น เร่ือง จดหมายถึงแผ่นดนิ ของอญัชนั 

เป็นเร่ืองท่ีเสียดสีถงึการท าลายทรัพยากรธรรมชาตขิองมนุษย์ จน
ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเลวร้าย 

ดงัความตอนหน่ึงท่ีผู้เล่าเร่ืองเสียดสีถงึแม่ค้ารถเขน็ทีข่ายอาหาร
ให้แก่นักท่องเทีย่วอยู่ริมทะเล แต่กลบัท าลายทะเลด้วยการน าจานชามไปล้าง

8. กลวธีิทางวรรณศิลป์



...บรรดารถเขน็ขายขา้วแกง  ก๋วยเต๋ียว  สม้ต าน ้ าตก  ลว้นแต่ติด
ป้ายแข่งวา่ต่างกใ็ช่เจา้เก่าดึกด าบรรพย์คุก่อนโลกสกปรกกนัทั้งนั้น พา
กนัตั้งขบวนกนัรับมือความตายอดตายอยากของนกัเท่ียวอยา่งยาวเหยยีด
ประชิดตวัหาด  ชนิดท่ีน ้ าทะเลข้ึนเม่ือไหร่มีหวงัเป็นไดโ้ดนกวาดลงน ้า
เกล้ียงทั้งหาบทั้งคน กล็องมีอ่างใบเท่าฟ้ามาตั้งวางใหส้บายเสร็จสรรพ
กนัต่อหนา้แบบน้ี  โธ่! แลว้มนัเร่ืองอาไร้จะใหเ้ขาเท่ียวแบกเอากาละมงั
ลา้งชามกบัถงัขยะติดมาดว้ยล่ะ



คิดแลว้ไม่อาบไม่เอิบมนัแลว้  บอกตรงๆวา่กลวั เพราะพอข้ึนจากน ้าลา้ง
ชาม เอย๊ ไม่ใช่จากน ้าทะเลมาแลว้คงไม่พน้ตวัเป็นมนัแผลบ็เพราะคราบ
น ้ามนัหมู   ส่วนบีกินีช้ินนอ้ย ๆ เหลือใจ อาจโดนไมจ้ิ้มฟันสะกิดสะเกา
จนถูกปลดเปล้ืองไปโดยไม่รู้สึกอยูก่ลางคล่ืน  แลว้กก็ลบัมีแผน่กระดาษ
จากถุงปลาหมึกยา่งมานาบขึงตึงทรวงอยูแ่ทนในน ้าและพวงผมท่ีเล้ือย
ยาวเป็นนางเงือกอาจมีเมด็ขา้วขาวระยบัพราวติดอยูต่ามพวงผม...สวย
แปลกเหมือนดาวบนฟ้ามืด...



3. ภาพพจน์อุปมา
“...หากวา่ถา้จะมีใครสกัคนหลงอยูแ่ถวนั้น เขากค็งจะตอ้งมาพลอยรู้เห็น

วา่มีชายกลางคนผูห้น่ึงซ่ึงก าลงัแบกเดก็มาลงเรือดว้ยอาการร้อนรน อยู่ๆ  ชายคน
นั้นกก็ล้ิงกระเสือกกระสนฟุบลง หวัท่ิม ค ้าน ้าค  ้าบกอยูค่ร่ึงตวั เห็นเลือดสีแดงๆ 
ทะลกัปร่ีออกมาจากรูแผลตรงขมบัท่ีกระสุนปืนยาวเจาะ ดูราวกบักระบอกน า้
ก าลงัแตกอยู่ต่อหน้า ไม่พอท่ีจะไหลซึมซาบลงบนพื้นดินทนั ผนืน ้าริมตล่ิงจึง
พลอยแดงฉานเป็นวง...”

(คนนอกใบลาน ของอญัชนั)
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3. ภาพพจน์อุปมา

“เม่ือหลบัไม่ไดผ้มจึงนัง่ตวัตรง  วางหนงัสือไวบ้นตกั หลบัตาภาวนา
ใหร้ถเคล่ือนท่ีไปไดเ้ร็วๆ ความอึดอดัจากความร้อนและกล่ินเหง่ือไคลนั้น
เหลือจะบรรยาย  ผมรู้สึกตวัเองเหมือนนักโทษทีโ่ดนเขาจบัยดัมาในรถ เพื่อ
พาไปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึงแห่งไหนกไ็ม่รู้ แต่คงจะไม่ใช่ท่ีดีนกัหรอก”

(เมืองหลวง ของวาณิช จรุงกิจอนนัต)์
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4. ภาพพจน์อุปลกัษณ์
ถึงแมว้า่สมยัท่ีเจา้สวัไดแ้ม่พลบัเป็นภรรยา  เขาตั้งใจวา่จะเล้ียงดูภรรยา

ตามอยา่งธรรมเนียมจีน คือใหเ้ป็น “ช้างเท้าหลงั” มีหนา้ท่ีปรนนิบติัดูแลบิดา
มารดาของเขาและเกบ็ตวัอยูใ่นบา้นไม่ออกไปไหน

(รัตนโกสินทร์ ของวินิตา ดิถียนต)์
เป็นการเปรียบทีเ่น้นทีห่น้าที ่หรือคุณสมบัต ิไม่ใช่เน้นทีค่วามเหมือน 

จึงท าใหห้นา้ท่ีภรรยาของแม่พลบัแจ่มชดัข้ึน
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5. ภาพพจน์อตพิจน์

“ถา้หากวา่ยายเทียบไม่เหลวไหล และข่าวน้ีเป็นความจริงกเ็ท่ากบัวา่  
หลกัหรือแกนของโลกมนุษย์ท่ีพลอยรู้จกันั้นสลายลงทั้งท่ีรู้สึกสงัหรณ์ใจอยู่
อยา่งมาก”

(ส่ีแผน่ดิน ของ ม.ณ.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช)
เป็นอารมณ์ของแม่พลอยท่ีกล่าวเชิงเปรียบวา่ รัชกาลท่ี 5 มีความส าคญั

เหมือนแกนของโลก  ดงันั้นข่าววา่พระองคเ์สดจ็สวรรคตตามท่ียายเทียบบอก
นั้น เป็นความรู้สึกสูญเสียท่ียิง่ใหญ่มากในความรู้สึกของพลอย
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6. ภาพพจน์บุคคลวตั

“วนันั้นอากาศมืดคร้ึมไปทัว่ไม่มีแสงแดด ท าใหแ้ลดูคร้ึมเยอืกเยน็ 
ลมเหนือท่ีเร่ิมจ าพดัในเดือนตุลาคมหยดุน่ิง  ในวนันั้นแมแ้ต่ใบไม้สักใบกไ็ม่
กระดกิ เสียงนกเลก็ ๆ ท่ีเคยร้องอยูต่ามพุม่ไมก้เ็งียบหายไป ธรรมชาติทั่วทั้ง
กรุงเทพฯ ดูเหมือนจะแสดงความโศกสลดในความวปิโยคอนัยิง่ใหญ่”

เป็นการใชบุ้คคลวตัในเหตุการณ์สวรรคตในรัชกาลท่ี 5  ทุกส่ิง ทั้งลม นก 
กพ็ลอยหยดุหนา้ท่ีท่ีตนเคยท า แต่ลว้นแสดงความโศกเศร้าอาลยัเช่นเดียวกบั
มนุษย์
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7. ภาพพจน์นามนัย
คือการใชค้  าหรือวลีซ่ึงบ่งลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิง

หน่ึงแทนอีกส่ิงหน่ึง  คลา้ยๆสญัลกัษณ์   แต่ต่างกนัตรงท่ี  นามนัยน้ัน
จะดึงเอาลกัษณะบางส่วนของส่ิงหน่ึงมากล่าวให้หมายถึงส่วนทั้งหมด 
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“...จ าไดว้า่สมยัท่ีเรียนหนงัสืออยูช่ั้น ป.๓-ป.๔ วนัเปิดเทอมนั้นผมและ
เพื่อนๆต่างแยง่โต๊ะเก้าอีก้นัเป็นท่ีโกลาหล  ทุกคนพยายามเลือกเอาโต๊ะเก้าอีต้วัท่ี
สะอาดท่ีสุด พงันอ้ยท่ีสุด วนัเปิดเรียนวนัแรกของแต่ละปีจะมีเสียงลากโตะ๊เกา้อ้ี 
เสียงทะเลาะกนัฟังไม่ไดศ้พัท ์เพื่อแยง่โตะ๊เกา้อ้ีท่ีตอ้งการ....

น่ีจะใหผ้มบอกกบัใครๆ หรือวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัซ่ึงจบปริญญาโท 
ปริญญาเอก ท าในส่ิงท่ีเหมือนกบัเดก็ประถมท า  ไม่ใช่เดก็ประถมธรรมดา แต่
เป็นเดก็ประถมเม่ือยีสิ่บสามสิบปีก่อนโนน้”


