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52206314 : สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพ 
คาํสาํคญั :  วรรณกรรมเยาวชน/รางวลัแว่นแกว้/สารคดี 
  วชิราภรณ์  สุวรรณวรางกรู : การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้ประเภท
สารคดี พ.ศ. 2546 - 2552.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : รศ.จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ.  229 หนา้. 
 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาเน้ือหาและกลวิธีการเขียน การใชภ้าษา 

และคุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – 

2552  จาํนวน 5 เล่ม 

 ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 

5 เล่มมีวตัถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียน ตลอดจนวิถีชีวิต วฒันธรรมและ

ประเพณีในท้องถิ่น ได้แก่เร่ือง วันวารของแม่  เมื่อยายอายุเท่าหนู  และ บ้านชายทุ่ง   และมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเร่ืองของการเป็นนกัเล่นเปียโน

และนกัวิ ่ง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในเร่ืองนั้นเพียงอยา่งเดียว ไดแ้ก่เร่ือง ศิลปินวยัใส และไต้ฝุ่น ส่วน
เน้ือหาของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มกล่าวถึง 

ความรู้ด้านดนตรีและกรีฑา   ข้อมูล เ ก่ี ยวกับสถาน ท่ี  การศึกษา  วิ ถี ชีวิตความเป็นอยู ่  

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  การเกษตร  การแสดงและการละเล่น  ความรู้ทางพฤกษศาสตร์  

ความรู้เก่ียวกบัสตัว ์และความรู้เก่ียวกบัภาษา และการแสดงทรรศนะหรือความคิดเห็น ดา้นกลวิธี               
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ช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การเสนอเร่ือง  การปิดเร่ือง และศิลปะการจดัรูปเล่ม  และดา้นกลวิธีการใช้
ภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่ามีการใชค้าํ

และสาํนวนไทย  ใชภ้าพพจน์แบบอุปมาเป็นส่วนใหญ่ ใชโ้วหารแบบบรรยายโวหาร อธิบายโวหาร 

สาธกโวหาร และพรรณนาโวหารในการเล่าเร่ือง โดยใช้บรรยายโวหารเป็นหลัก  มีการใช้

ภาษาระดบัทางการ ก่ึงทางการ และภาษาระดบัสนทนา  โดยใชภ้าษาระดบัก่ึงทางการและระดบั

สนทนาเป็นส่วนใหญ่  
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เล่มมี 3 ประการ คือ คุณค่าดา้นการใหค้วามรู้ คุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิง และคุณค่าดา้นการให้

แง่คิด 
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 This independent study investigates contents, writing techniques, language usages and 

values in five books of Waenkaew award – winning : non – fiction literature for youth in the 

period between 2003-2009. 

 The results show that 3 of 5 books (Wan Wan Khong Mae, Muea Khun Yai Ayu Thao 

Nu and Ban Chai Thung) are based on the personal experience of writer, the way of  life, cultures 

and native traditions. In the other hand,  2 of 5 books (Sinlapin Wai Sai and Typhoon) are based 

on knowledge , skill, and experience of the writer as a pianist and a runner. All selected books 

contains the specific knowledge of music and Athletics including  the information of places, 

educations, the ways of life, traditions, faiths, agricultures, folk dances, botanical knowledge, 

Animals knowledge, language, visions, as well as personal opinion. The writing techniques are 

attractive in the aspects of titling, opening, presenting, closing and book formatting. The 

researchers also found that Waenkaew award – winning : non-fiction literature used both thai 

words and idioms. Simile is the most used and narrative is mainly used. Narrative styles are 

narrative, expository, descriptive, formal language, half-formal language and informal language. 

The half-formal language and informal language are mainly used. 

 Waenkaew award – winning : non-fiction literature contains value in 3 dimensions : 

knowledge, entertainment and viewpoint. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา เมตตา และเอาใจใส่อย่างดียิ ่ง
ของรองศาสตราจารยจุ์ไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  อาจารยท่ี์ปรึกษาและควบคุมการคน้ควา้อิสระท่ีให้
ความรู้  ใหค้าํช้ีแนะ แกไ้ขอยา่งไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย  ห่วงใย ให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัเสมอมา  ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณเป็นอยา่งยิง่ และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ คือ รองศาสตราจารย ์               

สุวฒันา เล่ียมประวติั และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สาํเนียงงาม ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํอนัเป็น
ประโยชน์และสละเวลาอนัมีค่าตรวจและแกไ้ขการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีเป็นอยา่งดี ทาํใหก้ารคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์มสาย  สุวรรณชมภู อาจารย  ์ดร.สุมาลี                 
ลิ ้มประเสริฐ  อาจารย ์ดร.อารียา หุตินทะ และคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย  คณะอกัษรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ความคิด ให้คาํแนะนาํและช้ีแนะ  
อีกทั้งยงัเป็นกาํลงัใจใหผู้ว้ิจยัมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวเซ็นฟ้า   แซ่ตัน  ป้าผูค้อยดูแล  ให้ก ําลังใจ  และถามไถ่
ความกา้วหน้าของการคน้ควา้อิสระดว้ยความห่วงใย และขอขอบพระคุณ นายกฤษณะ ทองเช้ือ                  
ผูค้อยช่วยเหลือในเร่ืองของการเดินทาง ให้คาํปรึกษาในการจัดพิมพ์การคน้ควา้อิสระ คอยให้
กาํลงัใจยามมีปัญหาและอุปสรรค ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ดูแล ห่วงใย ปลอบใจในยามท่ี
เหน่ือยลา้เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณ นายอศันยั  สุวรรณวรางกรู และขอบใจ นายกิตติศกัด์ิ  สุวรรณวรางกูร  
พ่ีชายและนอ้งชายท่ีแสนดี ผูช่้วยเหลือและแกไ้ขซ่อมแซมในยามท่ีคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง  ทั้งยงัเป็น
กาํลงัใจ ช่วยกระตุน้ใหผู้ว้ิจยัมีความมานะ พยายาม  อดทนทาํการคน้ควา้อิสระจนสาํเร็จลุล่วง  
 ขอขอบคุณพ่ีสาขาภาษาไทย เพ่ือนๆ สาขาภาษาไทยเพ่ือการพฒันาอาชีพ คณะอกัษร
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ อีกทั้งใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอ 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีขอกราบขอบพระคุณ พ่อและแม่บุคคลอนัเป็นท่ีรักและเทิดทูนยิง่ของผูเ้ขียน  
ผูค้อยให้กาํลงัใจ  ห่วงใย  ดูแล  ปลอบใจในยามท้อแท้  อ่อนแอหรือเหน่ือยลา้  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนอยา่งเต็มกาํลงั  เสียสละและทาํทุกอย่างเพ่ือความสาํเร็จในการศึกษาของลูก  ประโยชน์
อนัใดท่ีเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีขอบูชาแด่พระคุณท่าน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 หนงัสือเปรียบเสมือนคลงัท่ีรวบรวมความรู้ ความคิด เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ในทุกๆ 

ดา้น  การเรียนรู้อยา่งหน่ึงของมนุษยเ์กิดข้ึนจากการอ่าน  หนงัสือจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา

ใหแ้ก่มนุษยแ์ละมีส่วนสาํคญัในการสร้างความเจริญของบุคคลและสงัคม 

 หนงัสือมีส่วนในการเสริมสร้างจินตนาการใหแ้ก่เด็กไดเ้รียนรู้โลกกวา้ง ยิ ่งอ่านมากก็

จะยิ ่งมีความรู้สะสมมาก  บางคร้ังสามารถนําส่ิงท่ีอ่านไปปรับใช้กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ชีวิตประจาํว ันได้  และยงัช่วยพฒันาความคิดของเด็กให้กว ้างขวาง  ฉลาดรอบรู้  เสริมสร้าง

จินตนาการ  ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  หนังสือจึงเป็นอุปกรณ์การเรียนท่ีดีสาํหรับเด็กทั้ งใน

หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  อีกทั้งเม่ือเด็กสาํเร็จการศึกษาออกไปแลว้  ยงัสามารถอ่านหนังสือเพ่ือ

ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  และยงัเป็นเคร่ืองช่วยผ่อนคลายความเครียด  ทาํให้เด็กเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลินอีกดว้ย หนงัสือจึงมีความสาํคญัและมีประโยชน์ต่อเด็กมาก เพราะเป็นการให้

อาหารทางสมองแก่เด็กท่ีกาํลงัเจริญเติบโต 

 เน่ืองจากหนังสือมีส่วนในการพฒันาเด็ก สังคมไทยทั้ งภาคเอกชนและภาครัฐจึงให้

ความสาํคญัแก่งานเขียนวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนไม่นอ้ยไปกว่างานเขียนสาํหรับบุคคลทัว่ๆ ไป  

ในส่วนของภาคเอกชน จะเห็นได้ว่า สํานักพิมพ์หลายแห่งนิยมจัดพิมพ์วรรณกรรมแปลและ

วรรณกรรมเยาวชน อีกทั้ งยงัมีส่วนในการประกวดให้รางวลัหนังสือเยาวชนท่ีมีคุณภาพต่อ               

การพฒันาเด็กและเยาวชน  เช่น  การประกวดหนังสือดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ  การประกวด

หนังสือรางวลันายอินทร์  อะวอร์ด  รางวลัเซเว่นบุ๊คส์  อะวอร์ด  และรางวลัแว่นแก้ว  เป็นต้น   

นอกจากน้ี ร้ายขายหนังสือยงัมีการจดัแบ่งหนังสือประเภทเด็กและเยาวชนไวเ้ป็นสัดส่วนอีกมุม

หน่ึงของร้าน 

 ในส่วนของภาครัฐ  กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของเยาวชนไทยผูเ้ป็น

กาํลงัสาํคญัของประเทศในอนาคต  จึงได้สนับสนุนการผลิตและจดัทาํหนังสือสําหรับเด็กและ

เยาวชน  นอกจากน้ียงัจดัโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยให้สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูดู้แลและจัดให้มีการประกวดหนังสือดีเด่น
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ประเภทต่างๆ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติของทุกปี โดยเร่ิมตั้ งแต่ พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน 

นบัเป็นเวลาถึง 38 ปี 

 

 กรมวิชาการไดใ้หค้าํนิยามวรรณกรรมสาํหรับเด็กและเยาวชนไวว้่า   

 

กกกกกกกกกวรรณกรรมสําหรับเด็กใช้เรียกหนงัสือเด็กเล็ก  ส่วนหนังสือสําหรับเด็กโต 

เรียกวา่วรรณกรรมเยาวชน คือ หนงัสือสําหรับเด็กอายุระหว่าง 12 – 18 ปี  หนงัสือสําหรับ

เดก็และเยาวชนน้ี ศูนยพ์ฒันาหนงัสือไดจ้าํแนกไวเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ หนงัสือบนัเทิงคดี 

หนงัสือสารคดี และหนงัสือร้อยกรอง1   

 

 วรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บความนิยมมาก มกัเป็นหนงัสือประเภทบนัเทิงคดี เน่ืองจาก

เป็นเร่ืองท่ีอ่านง่าย และเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก ทาํให้ได้รับความนิยมตลอดมา  แต่ใน

ปัจจุบนันอกจากวรรณกรรมเยาวชนประเภทบนัเทิงคดีแลว้ ยงัมีผูนิ้ยมเขียนวรรณกรรมเยาวชน

ประเภทสารคดีมากข้ึน  เน่ืองจากงานเขียนประเภทสารคดีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้สาระ ความรู้ และ

ความคิดเห็น ตลอดจนใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน 

 ปัจจุบนัมีรางวลัวรรณกรรมเยาวชนประเภทสารคดีทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลายรางวลั  รางวลั  "แว่นแกว้"  เป็นอีกรางวลัหน่ึงท่ีทรงคุณค่าของแวดวงวรรณกรรมไทยและ

เป็นรางวลัของโครงการประกวดวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มีพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตใหบ้ริษทันานมีบุ๊คส์  จาํกดั  อญัเชิญ

พระนามแฝง  “แว่นแกว้”  ของพระองค์ท่ีใชใ้นการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “แกว้

จอมแก่น”  และ “แกว้จอมซน” ใหแ้ก่บริษทั นานมีบุ๊คส์  จาํกดั เจา้ของโครงการ มาเป็นช่ือรางวลั

ตามคาํกราบบงัคมทูลขอพระราชทานของบริษทัฯ 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวนิยาย และ สารคดี   

ประเภทละ 2 รางวลั  คือ รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั  และ รองชนะเลิศ  2 รางวลั บริษทันานมีบุ๊คส์ 

จาํกดั ไดเ้ร่ิมดาํเนินการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ทั้งประเภทนวนิยายและสารคดี  

                                                
1 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือเพื่อสนอง

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545), 2. 
2 โครงการวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้และการให้รางวลั, [ออนไลน์] เขา้ถึงเม่ือ 2 

สิงหาคม  2553, เข้าถึงได้จาก  http://nanmeebooks.com/UserFiles/Image/reader/wk_Brochour_ 

new.pdf  
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มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544  และมอบรางวลัวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีเป็นคร้ัง

แรกใน พ.ศ. 2546  จนถึงปี พ.ศ. 2552  มีหนงัสือวรรณกรรมเยาวชนประเภทสารคดีท่ีไดรั้บรางวลั

แว่นแกว้มาแลว้จาํนวน 9 เล่ม เน่ืองจากคณะกรรมการและเจา้ของโครงการเห็นว่าไม่มีผลงานใดท่ี

ดีเด่นเหมาะสมกบัรางวลัชนะเลิศ ผลการตดัสินท่ีผ่านมาในบางปีจึงไม่ปรากฏว่ามีหนังสือท่ีไดรั้บ

รางวลัชนะเลิศ ปรากฏเพียงหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ หรือ รางวลัชมเชย  ไดแ้ก่ 

 

ตารางท่ี 1  รายช่ือหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัวรรณกรรมแว่นแกว้ 

 

 วรรณกรรมเยาวชนประเภทสารคดีท่ีไดรั้บรางวลัในระยะเวลาท่ีผา่นมานั้นมีหนังสือท่ี

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจาํนวน 3 เล่ม รางวลัรองชนะเลิศจาํนวน 2 เล่ม และรางวลัชมเชยจาํนวน 4 เล่ม  

เม่ือจาํแนกออกเป็นประเภทจะพบว่า มีหนงัสือสารคดีประเภทอตัชีวประวติั  สารคดีท่องเท่ียว  และ

สารคดีความรู้ทัว่ไป (วิทยาศาสตร์)  และจะเห็นไดว้่า หนังสือวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลั

ส่วนใหญ่เป็นหนังสือสารคดีประเภทอตัชีวประวติัจาํนวน 5 เล่ม โดยเป็นหนังสือท่ีไดรั้บรางวลั

ชนะเลิศจาํนวน  3  เล่ม   คือ  ศิลปินวยัใส   เมือ่ยายอายุเท่าหนู  และ บ้านชายทุ่ง  ไดรั้บรางวลัรอง

ชนะเลิศจาํนวน  1  เล่ม   คือ  วนัวารของแม่  และไดร้างวลัชมเชยจาํนวน  1  เล่ม   คือ ไต้ฝุ่น  

พ.ศ. รางวลั ช่ือหนงัสือ ผู้แต่ง ประเภท 
 

2546 
ชนะเลิศ ศิลปินวยัใส พรายแพรว อตัชีวประวติั 

รองชนะเลิศ วนัวารของแม่ ปัญจมา อตัชีวประวติั 

 
 

2547 

 

 

ชมเชย 

 

รายงานปิดเทอมของนกั

สารคดีมือจิ๋ว ตอน ตะลุย

แดนลา้นนา  

 

ศรัทธา  ลาภวฒันเจริญ 

 

ท่องเท่ียว 

ใตฟ้้าฟากกระโนน้ คามิน  คมนีย ์ ท่องเท่ียว 

2550 ชมเชย ไตฝุ้่ น ชยักร  หาญไฟฟ้า อตัชีวประวติั 
 

2551 
ชนะเลิศ เม่ือยายอายเุท่าหนู ยายนาง อตัชีวประวติั 

ชมเชย กม้หนา้เท่ียว สร้อยสตัตบรรณ ท่องเท่ียว 

 

2552 

ชนะเลิศ บา้นชายทุ่ง จรรยา  ชูสุวรรณ อตัชีวประวติั 
 

รองชนะเลิศ 

 

๗๘  ตารางวา 
 

คณา  คชา 
ความรู้ทัว่ไป 

(วิทยาศาสตร์) 
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   หนงัสือสารคดีประเภทอตัชีวประวติัเป็นงานเขียนท่ีกล่าวถึงเร่ืองราว และพฤติกรรม

ของบุคคลท่ีมีตัวตนอยู่จริง ให้สาระ ความรู้ และความคิดเห็นในด้านต่างๆ ตลอดจนผลงานท่ี

น่าสนใจเพ่ือนาํประวติัชีวิตนั้นมาเป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิต อตัชีวประวติัของบุคคลจึงแสดง

ให้เห็นถึงการปฏิบัติตน การใช้ชีวิตของบุคคลหน่ึงในช่วงระยะเวลาท่ีถูกกล่าวถึงในงานเขียน 

พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้และแง่คิดต่างๆ ในการดาํเนินชีวิต   

 หนงัสือสารคดีประเภทอตัชีวประวติั  ท่ีไดรั้บรางวลัวรรณกรรมเยาวชนแว่นแกว้  จึงมี

ประโยชน์สําหรับเยาวชน  เน่ืองจากหนังสือแต่ละเล่มนั้ นลว้นมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ  อีกทั้ งยงั

สอดแทรกความรู้ต่างๆ ใหแ้ก่ผูอ่้าน  และจากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า  หนังสือวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มนั้น มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ

ผูอ่้านหรือเยาวชนเป็นอย่างมาก  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของเน้ือหาและกลวิธีการเขียน 

การใชภ้าษา และคุณค่า อนัทาํให้หนังสือเหล่าน้ีไดรั้บรางวลัวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว  

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาและกลวิธีการเขียนในวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวัล                

แว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552 

 2.  เพ่ือวิเคราะห์การใชภ้าษาในวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแกว้ ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552 

 3.  เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี                    

อตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552 

 

3.  สมมตฐิานของการศึกษา 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้วประเภทสารคดีอตัชีวประวัติมีเน้ือหา  กลวิธี                 

การเขียน การใชภ้าษาท่ีน่าสนใจ  อีกทั้งมีคุณค่าในดา้นความรู้ การใหค้วามบนัเทิง และการใหแ้ง่คิด

ท่ีเหมาะสมแก่เยาวชนไทย 
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4.  ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะศึกษาวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสาร

คดีอตัชีวประวติั  ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552 จาํนวน 5  เล่ม  ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  รายช่ือหนงัสือวรรณกรรมรางวลัแว่นแกว้ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

พ.ศ. รางวลั ช่ือหนงัสือ ผู้แต่ง 
 

2546 
ชนะเลิศ ศิลปินวยัใส พรายแพรว 

รองชนะเลิศ วนัวารของแม่ ปัญจมา 

2550 ชมเชย ไตฝุ้่ น ชยักร  หาญไฟฟ้า 

2551 ชนะเลิศ เม่ือยายอายเุท่าหนู ยายนาง 

2552 ชนะเลิศ บา้นชายทุ่ง จรรยา  ชูสุวรรณ 

 
5.  วธิีดําเนินการศึกษา 

1.  การรวบรวมขอ้มลู 

 1.1  สาํรวจและศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมเยาวชนและงานเขียน

ประเภทสารคดี 

1.2  ศึกษาขอ้มลูรางวลัวรรณกรรม “แว่นแกว้” 

 1.3  ศึกษาหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัวรรณกรรมแว่นแกว้ประเภทสารคดีตั้ งแต่ปี พ.ศ. 

2546 – พ.ศ. 2552  ทุกประเภท  

1.4  คดัเลือกวรรณกรรมรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั  เพ่ือนาํมา

เป็นกลุ่มข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ทั้ งหมดจาํนวน 5 เล่ม ไดแ้ก่  ศิลปินวัยใส  วันวารของแม่  
ไต้ฝุ่น   เมือ่ยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 2.1  วิเคราะห์เน้ือหาและกลวิธีการเขียนในวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลั             

แว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552   

2.2  วิเคราะห์การใชภ้าษาในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552   
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2.3  วิเคราะห์คุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552   
 

 3.  นาํเสนอผลการวิเคราะห์ 

 4.  สรุปและอภิปรายผลพร้อมขอ้เสนอแนะ 

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  วรรณกรรมเยาวชน  หมายถึง  หนังสือสาํหรับเด็กซ่ึงแต่งข้ึนเพ่ือให้เด็กท่ีมีอายุ

ระหว่าง 12 – 18 ปี  อ่านและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาตดัสินผลงานโครงการประกวด
วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ 

 2.  สารคดี  หมายถึง  งานเขียนประเภทสารคดีอตัชีวประวติัท่ีนาํมาศึกษาคน้ควา้อิสระ

จาํนวน 5 เล่ม คือ  ศิลปินวยัใส  วนัวารของแม่  ไต้ฝุ่น  เมือ่ยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง 

 
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ทําให้ทราบเน้ือหาและกลวิธีการเขียนในวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวัล                  

แว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552   

 2.  ทาํให้ทราบการใช้ภาษาในวรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัแว่นแกว้ ประเภท                 

สารคดีอตัชีวประวติั  พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552   

 3.  ทาํให้ทราบคุณค่าในวรรณกรรมเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติั พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552   

 4.  เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนท่ีได้รับรางวลัอ่ืนๆ หรือ

ประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 

 

8.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  เอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเขียนประเภทสารคดี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเขียน

ประเภทสารคดีชีวประวติัและอตัชีวประวติั  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมเยาวชน 

และเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ดงัน้ี 
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 8.1  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบังานเขียนประเภทสารคดี  

  รัตน์ดา  อาจวิชยั3  ศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์สารคดีของ ธีรภาพ โลหิตกุล พ.ศ. 2533 – 

2545”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์งานเขียนสารคดีของ ธีรภาพ  โลหิตกุล ในดา้นลกัษณะเน้ือหา  

กลวิธีการนาํเสนอ และความสมัพนัธร์ะหว่างประสบการณ์ชีวิตกบังานเขียนสารคดี  โดยศึกษาจาก

สารคดีท่ีตีพิมพร์วมเล่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 – 2545 จาํนวน 360 เร่ือง  จากหนงัสือทั้งหมด 27 เล่ม   

 ผลการศึกษาพบว่า  สารคดีของธีรภาพ  โลหิตกุล  มีเน้ือหาหลากหลายถึง 12 ประเภท  

เรียงล ําดับจากท่ีปรากฏมากท่ีสุดถึงน้อยท่ีสุด คือ สารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  สารคดี

ประวติัศาสตร์ สารคดีท่องเท่ียว  สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สารคดีชีวิตบุคคล  สาร

คดีรายงานเหตุการณ์  สารคดีเก่ียวกบัสัตว ์ สารคดีโอกาสพิเศษ  สารคดีเบ้ืองหลงัข่าว  สารคดี

เก่ียวกบัเด็ก  สารคดีเก่ียวกบัสตรี และสารคดีเชิงทศันะวิจารณ์ ตามลาํดบั  ประเภทท่ีปรากฏมาก

ท่ีสุดนั้นมกัจะเนน้การนาํเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

เพ่ือนบา้นในบริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

 ดา้นกลวิธีการนาํเสนอพบว่า  ธีรภาพ  โลหิตกุล  มีศิลปะและกลวิธีการเขียนท่ีน่าสนใจ  

ทั้งการตั้งช่ือเร่ือง  การเขียนความนาํ  เน้ือเร่ือง  ปิดเร่ือง  ตลอดจนการใชภ้าษาท่ีมีลกัษณะงดงาม  มี

สีสนัและจินตภาพ  จนกลายเป็นแบบแผนและท่วงทาํนองการเขียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั   

 ด้านกลวิธีการใช้ภาษาพบว่า มีการใช้ภาษาในลักษณะกระบวนความทั้ งหมด 3 

กระบวนความ คือ กระบวนความบรรยาย กระบวนความอธิบาย จะปรากฏในระดบัการใชภ้าษาท่ี

สม ํ่าเสมอกนั  ส่วนกระบวนความพรรณนาปรากฏน้อยกว่ากระบวนความอ่ืนๆ ในแต่ละกระบวน

ความจะสอดแทรกดว้ยศิลปะการใชโ้วหาร อนัประกอบดว้ย อุปมาโวหาร สาธกโวหาร และเทศนา

โวหาร โดยเฉพาะอุปมาโวหาร  อีกทั้ งมีการใชส้าํนวนท่ีส่ือความหมายท่ีผูอ่้านสามารถรับรู้ และ

เขา้ใจไดโ้ดยตรง  ผูเ้ขียนจะใชภ้าษาทุกระดบั  ตั้งแต่ภาษาพ้ืนถิ่น จนถึงราชาศพัท ์ 

                                                
 

3
 รัตน์ดา  อาจวิชัย ,  “วิเคราะห์สารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล พ.ศ.  2533-2545” 

(วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม), 2547. 
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 เกศราพร มากจนัทร์4  ศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะห์สารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชน

จีน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะ

ศึกษาความเป็นมาของการเสด็จฯ เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีน วตัถุประสงคท่ี์ทรงพระราชนิพนธ์

สารคดีท่องเท่ียว และวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา กลวิธีการทรงพระราชนิพนธ์ การใชภ้าษา และ

คุณค่าท่ีไดรั้บจากพระราชนิพนธส์ารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีนจาํนวน 9 เร่ือง 

 ผลการวิจยัพบว่า  การเสด็จฯ เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละคร้ังมีลกัษณะสาํคญั                 

2 ประการ คือ เสด็จฯ  เยือนตามคาํกราบบังคมทูลเชิญ และเสด็จพระราชดําเนินเพ่ือปฏิบัติ                   

พระราชกิจตามวตัถุประสงค์  ส่วนวตัถุประสงค์สาํคญัท่ีทรงพระราชนิพนธ์สารคดีท่องเท่ียว คือ 

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆ และเพ่ือบันทึกความทรงจาํและ

ถ่ายทอดประสบการณ์เก่ียวกบัการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงจะช่วยให้ประชาชน            

ชาวไทยรู้จกัสาธารณรัฐประชาชนจีนมากข้ึน 

 รูปแบบของพระราชนิพนธส์ารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบบันทึกและรูปแบบจดหมาย พระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบบันทึก เน้ือหาของ                 

พระราชนิพนธส์ารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึงเสน้ทางการเสด็จพระราชดาํเนิน 

ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ี ความรู้อ่ืนๆ และพระราชทรรศนะ และกลวิธีการทรงพระราชนิพนธ์สารคดี

ท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการตั้งช่ือเร่ือง  การเปิดเร่ือง  การเสนอเร่ือง การปิดเร่ือง และ

ศิลปะการจดัรูปเล่ม  กลวิธีการทรงพระราชนิพนธท่ี์โดดเด่นท่ีสุดคือ การเสนอเร่ืองใหน่้าสนใจโดย

สอดแทรกพระอารมณ์ขนัและการใชภ้าพประกอบท่ีมีสีสนัสวยงามดึงดูดความสนใจ   

 ลกัษณะการใชภ้าษาในพระราชนิพนธส์ารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า                

มีการใชค้าํและสาํนวนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ใชโ้วหารแบบบรรยายโวหาร อธิบายโวหาร และ

พรรณนาโวหารในการเล่าเร่ือง โดยใชบ้รรยายโวหารเป็นหลกั ใชภ้าพพจน์แบบอุปมามากท่ีสุด 

ปรากฏการใชภ้าษาระดบัทางการ ระดบัก่ึงทางการ และระดบัสนทนา โดยใชภ้าษาระดบัก่ึงทางการ

และระดบัสนทนาเป็นส่วนใหญ่  และคุณค่าท่ีไดรั้บจากพระราชนิพนธส์ารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีทั้งคุณค่าดา้นการเสนอความรู้ คุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิง และคุณค่าดา้นการให้

แง่คิด 

                                                
 

4
 เกศราพร มากจันทร์, “การวิเคราะห์สารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน                      

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษร                          

ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัศิลปากร), 2548. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 มนัสติยา เจา้ดูรี5  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์ลีลาภาษาในงานเขียนสารคดีของ  

มานพ  ถนอมศรี”  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลีลาภาษา  ดา้นลกัษณะการใชภ้าษา ลีลาการใช้

ภาษาและท่วงทาํนอง  และระดบัการใชภ้าษาท่ีปรากฏในงานเขียนสารคดีของ  มานพ  ถนอมศรี 

 ผลการศึกษาพบว่า  ดา้นการใชภ้าษาลกัษณะการใชค้าํซอ้นมีลกัษณะเด่นท่ีสุด  ในดา้น                

การใชป้ระโยคพบว่า  มีการใชป้ระโยคความซอ้นมากท่ีสุด  ดา้นการเรียงลาํดบัคาํในประโยคพบว่า

มีลกัษณะการเรียงลาํดบัคาํในประโยคเป็นไปตามกฏเกณฑ์ตามหลกัภาษาไทย  ดา้นการใชโ้วหาร

พบว่า  มีการใช้โวหารเพียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ บรรยายโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ซ่ึง

ลกัษณะท่ีพบส่วนใหญ่มกัใชบ้รรยายโวหารเป็นหลกั ดา้นการใชภ้าพพจน์พบว่า  พบว่ามีการใช้

ภาพพจน์ 10 ชนิด ไดแ้ก่ การใชอุ้ปมา การใชบุ้คลาธิษฐาน การใชอ้ติพจน์ การใชน้ามนัย การใช้

สมญานาม การใช้ปฏิทรรศน์ การซํ้ าคาํ การใช้ปฏิปุจฉา การเล่นเสียง และการใช้สัญลกัษณ์ ซ่ึง

ลกัษณะภาพพจน์ท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ การใชอุ้ปมา การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนพบว่า  มีการใช้

เคร่ืองหมายวรรคตอน 8 ชนิด ไดแ้ก่ การใชน้ขลิขิต การใชไ้มย้มก การใชย้ติัภงัค ์การใชไ้ปยาลนอ้ย 

การใชไ้ปยาลใหญ่ การใชอ้ญัประกาศ การใชป้รัศนี และการใชอ้ศัเจรีย  ์ซ่ึงลกัษณะเคร่ืองหมาย

วรรคตอนท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ การใชไ้มย้มก ดา้นลีลาภาษาพบว่า  มีลกัษณะท่ีน่าสนใจไดแ้ก่  

ความแจ่มแจง้ชดัเจน  ความกระชบัรัดกุม  ความมีนํ้ าหนัก  ความเหมาะสม และความจริงใจ  แต่

ท่วงทาํนองท่ีโดดเด่นมากท่ีสุด คือ  ท่วงทาํนองแบบเรียบง่าย  นอกจากน้ียงัมีลกัษณะของระดับ  

การใชภ้าษาท่ีปรากฏในงานเขียนพบว่า   การใชภ้าษาระดบัก่ึงแบบแผน  มีลกัษณะโดดเด่นมาก

ท่ีสุด 

 

 8.2   เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบังานเขียนประเภทสารคดีชีวประวตัแิละอตัชีวประวตั ิ

 พาขวญั สิงหเทพ6  ศึกษาเร่ือง “ทัศนะและกลวิธีการเขียนของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์ในพระนิพนธส์ารคดีอตัชีวประวติั เร่ืองเกิดวงัปารุสก”์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

                                                
 

5
 มนสัติยา เจา้ดรีู, “การศึกษาวิเคราะห์ลีลาภาษาในงานเขียนสารคดีของมานพ ถนอม

ศรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 2543. 

 6 พาขวญั สิงหเทพ, “ทัศนะและกลวิธีการเขียนของพระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้า             

จุลจักรพงษ์ ในพระนิพนธ์สารคดีอตัชีวประวติั เร่ืองเกิดวงัปารุสก์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัทกัษิณ), 2547. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศึกษาทัศนะและกลวิธีการเขียนของพระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ในพระนิพนธ ์               

สารคดีอตัชีวประวติั เร่ืองเกิดวงัปารุสก ์ 

 ผลการศึกษาพบว่า  ในดา้นทศันะ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์ไดเ้สนอ

ไวห้ลายประการ เช่น ทศันะเก่ียวกบัพระเจา้แผน่ดิน  ทศันะเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง  ทศันะ

เก่ียวกบัเศรษฐกิจ  ทศันะเก่ียวกบัการศึกษา ทศันะเก่ียวกบัครอบครัว ทศันะเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย และทศันะเก่ียวกบัต่างประเทศในเร่ืองของการปกครอง 

 ดา้นกลวิธีการเขียนพบว่า  พระองคไ์ดใ้ชก้ลวิธีการเขียนอยา่งหลากหลาย การนาํเสนอ

เน้ือเร่ือง ซ่ึงทาํให้ทราบว่าพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้จุลจักรพงษ์ ทรงใชบุ้รุษสรรพนามท่ี ๑  

และบุรุษสรรพนามท่ี ๓ เป็นผูเ้ล่าเร่ือง และลาํดบัเหตุการณ์ไปตามปฏิทินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลวิธี

ถ่ายทอดเน้ือเร่ืองต่างๆ นั้นมีการใชบ้รรยายโวหารในการใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์ สถานท่ี 

บุคคล บรรยากาศ โดยให้รายละเอียดเพ่ือให้ผูอ่้านได้เห็นภาพนั้ นๆ ชัดเจนยิ ่งข้ึน ในดา้นอุปมา

โวหาร ไดน้าํส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจาํวนัมาใชใ้นการอุปมาส่ิงต่าง  ๆ

 

 ลักษณหญิง  รัตรสาร 7 ศึกษาเ ร่ือง  “งานเขียนเ ชิง ชีวประวัติของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ระหว่าง พ .ศ.2325-2475 ” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวติัของการเขียน

ชีวประวติัทั้งของต่างประเทศ และของไทย และศึกษาประเภทหนงัสือชีวประวติัและอตัชีวประวติั

ของไทยใน 150 ปีแรกของสมยัรัตนโกสินทร์ คือ ระหว่าง พ.ศ. 2325-2475   

 ผลการศึกษาพบว่า การเขียนชีวประวัติของไทยในสมยัสุโขทัยเป็นต้นมาจนถึง

รัตนโกสินทร์เป็นเพียงการบันทึกซ่ึงกล่าวถึงการกระทําของบุคคลสําคัญในทํานองยกย่อง

สรรเสริญ โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายในการเขียน และรูปแบบการเขียน แต่เป็นการพิจารณาในแง่

ของผูอ่้านหนังสือ มิใช่มุ่งวิเคราะห์เน้ือหา ภาษา หรือวิจารณ์คุณค่าเชิงวรรณกรรมแต่อย่างใด 

นอกจากน้ีในงานวิจยัยงัไดร้วบรวมชีวประวติัของคนไทยผูมี้ประวติัชีวิตและผลงานอยู่ในระหว่าง 

พ.ศ. 2325-2475   

                                                
 7 ลกัษณหญิง รัตรสาร, “งานเขียนเชิงชีวประวติัของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ระหว่าง 

พ.ศ. 2325-2475” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 2519. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ปัทมน  กอตระกูลสิน8  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์วิวฒันาการและคุณค่าของ              

สารคดีอตัชีวประวติัสมยัรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 9”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะของ

สารคดีอตัชีวประวติัสมยัรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 9 จาํนวน 30 เร่ือง จาํแนกตามสถานะและอาชีพของ

ผูเ้ขียน ศึกษาวิวฒันาการ และคุณค่าของสารคดีอตัชีวประวติั 

 ผลการศึกษาพบว่า  สารคดีอตัชีวประวติัโดยทัว่ไปเป็นการเล่าเร่ืองราวชีวิตของเจา้ของ

ประวติัตั้งแต่วยัเยาวจ์นถึงช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวิต ดว้ยเหตุท่ีแต่ละบุคคลมีความเป็นมาของชีวิตท่ี

แตกต่างกนัรายละเอียดของเน้ือหาจึงหลากหลายแตกต่างกนัไป แต่จะมีเน้ือหาส่วนหน่ึงร่วมกนัคือ

การกล่าวถึงบริบททางสังคมหรืออาชีพของเจ้าของประวัติ ในด้านวิวฒันาการพบว่า สารคดี

อตัชีวประวติัพบว่ามีการเปล่ียนแปลงดา้นเน้ือหาคือกล่าวถึงครอบครัวของตนเองมากยิ ่งข้ึน ส่วน

รูปแบบยงัคงเป็นการเขียนความเรียงแบบร้อยแกว้เหมือนเดิม 

 ดา้นกลวิธีการเขียนพบว่า มีกลวิธีการเขียนอยา่งหลากหลาย ส่วนใหญ่ดาํเนินเร่ืองตามลาํดบั

ปฏิทิน มีบางเร่ืองดาํเนินเร่ืองแบบสลบัไปมา มีการใช้สาํนวนโวหาร ภาพพจน์ท่ีเหมาะสมกับ

เน้ือหา ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจง่าย มีอารมณ์คลอ้ยตาม และบ่งบอกถึงตวัผูเ้ขียน ในดา้นคุณค่าพบว่า              

สารคดีอตัชีวประวติัเป็นวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าทั้งดา้นความรู้ ความคิด และวรรณศิลป์ 

 

 8.3   เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัวรรณกรรมเยาวชน 

 จารุวรรณ  อํ่าพนัธุ์9  ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นประเภท

บนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลัในงานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติปี พ.ศ. 2538-2542” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษากระบวนการทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นด้านโครงเร่ือง ตัวละคร ฉาก                

บทสนทนา  การใชภ้าษา  วิเคราะห์เน้ือหาและแนวคิด และวิเคราะห์ภาพสะทอ้นทางสังคมของเด็ก

ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นทั้งหมด 15 เร่ือง 

                                                
 8 ปัทมน  กอตระกูลสิน, “การศึกษาวิเคราะห์วิวฒันาการและคุณค่าของสารคดี

อตัชีวประวติัสมยัรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 9” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

วรรณคดีไทย  ภาควิชาวรรณคดี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 2550. 

 9
  จารุวรรณ  อํ่าพนัธุ์, “การวิเคราะห์วรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นประเภทบนัเทิงคดี                

ท่ีได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ .ศ . 2538 – 2542” (วิทยานิพนธ์ปริญญา                 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), 2543. 
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 ผลการวิจยัพบว่า  ผูเ้ขียนส่วนใหญ่วางโครงเร่ืองจากสภาพเหตุการณ์สังคมในปัจจุบนั  

โดยนิยมเร่ิมเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก  พฤติกรรมตวัละคร  บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือเร้าใจ

ผูอ่้านและนาํไปสู่เร่ืองราวสาํคญัเก่ียวกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของผูค้นทัว่ๆ ไปทั้งท่ีเป็นสังคมเมือง

และสังคมชนบท  การดาํเนินเร่ืองมกัใช้ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสาเหตุภายนอกเก่ียวกับ 

ความยากจน  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสงัคม  การเอาตวัรอด และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผูเ้ขียนเป็น            

ผูท่ี้รู้แจง้เห็นจริงทั้งหมด  การดาํเนินเร่ืองไปตามลาํดบัปฏิทินเป็นส่วนใหญ่ และนิยมปิดเร่ืองแบบ

สุขนาฏกรรม  

 ดา้นตวัละครส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาไดอ้ยา่งสมจริงเพ่ือเป็นแบบอย่าง

ในการดาํเนินชีวิตให้กบัเด็กๆ อย่างเขา้ใจไดง่้าย  นอกจากนั้นยงัมีการสร้างฉากบรรยากาศทั้ งใน

เมืองและชนบทไดอ้ย่างละเอียดชดัเจน สอดคลอ้ง กลมกลืนกบัเน้ือเร่ือง  โดยใชบ้ทสนทนาและ

ภาษาท่ีเด็กเข้าใจได้ง่าย  พร้อมทั้ งสอดแทรกข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ให้กับเด็กด้วย  ดังนั้ น

วรรณกรรมเด็กก่อนวยัรุ่นจึงสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดของผูเ้ขียนแต่ละคนท่ีมีต่อสภาพสังคมใน

สมยันั้นๆ  รวมทั้งวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ตลอดจนการดาํเนินชีวิตของเพ่ือน

มนุษยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน  ขณะเดียวกนันั้นก็ไดส่ื้อใหเ้ห็นปัญหาในดา้นต่างๆ ของสงัคมในเมืองและใน

ชนบท  ผูเ้ขียนหลายคนสามารถสะทอ้นสภาพชีวิตและความเป็นไปไดข้องสังคมออกมาไดอ้ย่าง

สมจริงตามมุมมองของแต่ละคน  รวมทั้งสอดแทรกแนวคิดคุณธรรมและสารประโยชน์ท่ีสาํคญัลง

ไปด้วย  ทาํให้วรรณกรรมเด็กมีมุมมองท่ีกวา้งไกล  มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ ่งข้ึน  

รวมทั้ งส่งเสริมให้ผูอ่้านเห็นถึงความดีงามท่ีควรกระทาํ และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมให้มี

ความเจริญงอกงามต่อไป 

 

 จนัทรา ภู่เงิน10  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาวรรณกรรมสาํหรับเด็กของ ปรีดา ปัญญาจนัทร์”  

มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบวรรณกรรมสาํหรับเด็กของ ปรีดา ปัญญาจนัทร์ จาํนวน                 

53 เร่ือง ในดา้นเน้ือเร่ือง วิธีการนาํเสนอ การใชภ้าษา ภาพประกอบและรูปเล่ม  

 ผลการศึกษาพบว่า เน้ือเร่ืองมี 5 ประเภทไดแ้ก่ ประเภทส่งเสริมจินตนาการ ส่งเสริม

พฒันาการทางการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมภูมิปัญญา ดา้น

กลวิธีการนาํเสนอใชว้ิธีการบรรยายมากท่ีสุด นิยมดาํเนินเร่ืองตามลาํดบัปฏิทินและปิดเร่ืองแบบ

                                                
 10

 จันทรา ภู่ เงิน , “การศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กของ ปรีดา ปัญญาจันทร์”                   

(สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ), 

2549. 
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สุขนาฏกรรม กลวิธีในการเล่าเร่ืองใชแ้บบผูแ้ต่งเห็นจริงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการสร้างตวัละครมี 2 

ประเภท คือตวัละครประเภทมีชีวิต และตวัละครประเภทไม่มีชีวิต  

 ดา้นการใช้ภาษามีการใช้คาํหลากหลาย เช่น คาํแสดงภาพ แสดงอาการ แสดง

ความรู้สึก ใชค้าํอุทาน คาํซํ้ า คาํซอ้น และคาํสมัผสั การใชป้ระโยค นิยมใชป้ระโยคความเดียวและ

ความรวม ดา้นภาพประกอบและรูปเล่ม ผูเ้ขียนใชภ้าพช่วยเสริมให้วรรณกรรมน่าอ่านมากยิ ่งข้ึน 

ภาพประกอบเร่ืองมีสีสดใส ใชภ้าพวาดสีเหมือนจริง ภาพมีหลายขนาดและเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจ

มาเป็นภาพปก ดา้นรูปเล่มมีหลายขนาดเช่น 2 หน้ายก 3 หน้ายก และ 4 หน้ายก มีทั้ งท่ีเป็นปกแข็ง

และปกอ่อน จาํนวนหนา้ในแต่ละเล่มมีความเหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองไม่หนาหรือบางจนเกินไป 

 

 8.4  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว 

 ลลิดา  ศุภธนสินเขษม11  ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเยาวชนท่ีไดรั้บ

รางวลัแว่นแก้วปี พ.ศ. 2544 – 2547” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหา แนวคิด กลวิธี                 

การประพนัธ์และคุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมสําหรับเยาวชน ประเภท            

นวนิยาย 

 ผลการศึกษาพบว่า  ดา้นเน้ือหาแนวคิด ผูเ้ขียนสะทอ้นแนวคิดเร่ืองมิตรภาพความรัก                

ความผกูพนั  แนวคิดเร่ืองความเจริญทางเทคโนโลยแีละทางวตัถุ แนวคิดเร่ืองครอบครัวขาดความ

รักความอบอุ่น  แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์วฒันธรรม  แนวคิดเร่ืองการคน้พบความดีงามท่ีอยู่ใน

ตนเอง และแนวคิดเร่ืองการผจญภยั 

 ดา้นกลวิธีการประพนัธพ์บว่า  ผูเ้ขียนวางโครงเร่ืองไม่สลบัซบัซอ้น ผูอ่้านเขา้ใจไดง่้าย  

โดยเร่ิมเร่ืองดว้ยการบรรยายฉาก  บรรยายพฤติกรรมตวัละคร  การดาํเนินเร่ืองผูเ้ขียนนิยมใชก้ลวิธี             

การสร้างความขดัแยง้ท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอก  มีการดาํเนินเร่ืองตามลาํดบัปฏิทิน ส่วนใหญ่ผูเ้ขียน

เป็นผูเ้ล่าเร่ืองและปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรมทั้งหมด  ดา้นตวัละครผูเ้ขียนสร้างตวัละครแบบสมจริง

เพ่ือเป็นแบบอยา่งในการกระทาํแก่ผูอ่้านและตวัละครแบบเหนือจริงเพ่ือก่อให้เกิดจินตนาการและ

เกิดความบนัเทิงใจ  ดา้นฉาก ผูเ้ขียนเน้นฉากแบบโลกปัจจุบนัและแบบโลกจินตนาการ ดา้นบท

                                                
 

11
  ลลิดา  ศุภธนสินเขษม, “การวิเคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเยาวชนท่ีได้รับรางวลั               

แว่นแกว้ปี พ.ศ. 2544 – 2547” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), 2551. 
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สนทนาผูเ้ขียน มีการใชค้าํภาษาปาก  ภาษาถิ่น  คาํแสดงภาพ  คาํแสดงอาการ  คาํหยาบ  และดา้น   

การใช้ภาพพจน์มีอุปมา  อุปลกัษณ์  บุคลาธิษฐาน  เพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองได้ง่ายและก่อให้เกิด

อรรถรสจากการอ่าน 

 คุณค่าทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน  มีคุณค่าดา้น

ต่างๆ คือ เร่ืองความเมตตากรุณา  ความมีนํ้ าใจ  ความอุตสาหะ  ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ์ 

ความเสียสละ  ความสามคัคี  การประหยดั  ความกตญัญู  ความใฝ่รู้  ความขยนั  ความอดทน  ความ

พอเพียง  คุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ีผูอ่้านควรยึดถือ และปฏิบติั  ผูเ้ขียนเน้นเร่ืองความ

เมตตาเพราะเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งปลกูฝังใหเ้กิดในใจของเยาวชน 

 

 จากการสาํรวจและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า  มีผูท่ี้วิจยัเก่ียวกบังานเขียนประเภท

สารคดีและวรรณกรรมเยาวชนไวห้ลากหลายประเภท และมีผูท่ี้ทาํงานวิจัยเก่ียวกบัวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ไวเ้พียงประเภทนวนิยายเท่านั้ น  ยงัไม่พบผูใ้ดวิจัยเก่ียวกับวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ี ตาม

วตัถุประสงคท่ี์กล่าวไวข้า้งตน้ 
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บทท่ี  2 

ความรู้เกีย่วกบัวรรณกรรมเยาวชนและงานเขยีนประเภทสารคด ี
 

 ความรู้เก่ียวกบัวรรณกรรมเยาวชน ความรู้เก่ียวกบัสารคดีและสารคดีอตัชีวประวติัเป็น

ส่ิงสาํคญัท่ีใชใ้นการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัในคร้ังน้ี  

อนัจะทาํใหเ้ขา้ใจและเห็นลกัษณะของงานเขียนประเภทน้ีไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน   

 

1.  ความรู้เกีย่วกบัวรรณกรรมเยาวชน 

 งานเขียนวรรณกรรมเยาวชนในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะคือ บนัเทิงคดีและสารคดี  ส่วน

การเรียกงานเขียนวรรณกรรมเยาวชนนั้ น มีผูเ้รียกแตกต่างกนั เช่น  “วรรณกรรมสําหรับเด็ก” 

“หนังสือสําหรับเด็ก” และ “วรรณกรรมเยาวชน”  แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยขอใช้ค ําว่า 

“วรรณกรรมเยาวชน” ในการกล่าวถึงหนังสือสําหรับเด็กหรือหนังสือสําหรับเยาวชน ด้าน

ความหมายของวรรณกรรมเยาวชนนั้น จากการศึกษาพบว่า  มีนกัวิชาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 

 ปราณี   เชียงทอง   ได้ให้ความหมายของวรรณกรรมสําหรับเยาวชน   ไว้ว่ า  

“วรรณกรรมสาํหรับเด็ก  หมายถึง  หนงัสือท่ีเขียนข้ึนสาํหรับให้อ่านอย่างเหมาะสมกบัวยัของเด็ก 

และเป็นท่ีสนใจของเด็กวยัต่างๆ   ตั้ งแต่วยัก่อนเขา้โรงเรียนไปจนถึงวยัรุ่น  ซ่ึงเด็กสามารถเลือก

อ่านไดต้ามความพอใจ  โดยไม่มีการบงัคบั”1 

 

 จินตนา  ใบกาซูย ี ไดใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน  ไวว้่า   

  

กกกกกกกกกหนงัสือท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือใหเ้ดก็ใชใ้นการฟัง...อ่าน...และเรียนรู้  ดว้ยเน้ือหาสาระ

ท่ีมุ่งให้ความรู้  หรือความเพลิดเพลิน  อย่างหน่ึงอย่างใด  หรือให้ทั้ งความรู้และความ

เพลิดเพลินร่วมกนัไป  ในรูปแบบท่ีเรียกสาระบนัเทิง  โดยใชว้ธีิเขียน  การจดัทาํ  และรูปเล่ม

ท่ีเหมาะสมกบัวยั  ความสนใจ และความสามารถในการอ่านของผูอ้่าน2 

 

                                                
 1

 ปราณี  เชียงทอง, วรรณกรรมสําหรับเดก็ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2526), 6. 

 2
 จินตนา  ใบกาซูย,ี การจดัทําหนังสือสําหรับเดก็ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2534), 22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 
 

 ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท์   ไดใ้หค้วามหมายของวรรณกรรมสาํหรับเยาวชน  ไวว้่า 

 

กกกกกกกกกหนงัสือสําหรับเดก็  หมายถึง  หนงัสือท่ีมีจุดมุ่งหมายในการจดัทาํข้ึนสําหรับ

เดก็อ่านโดยเฉพาะ หรืออาจใหผู้ใ้หญ่อ่านใหฟั้งก็ไดถ้า้เป็นเดก็เลก็ๆ อาจจะเป็นหนงัสือภาพ

ลว้นๆ (Picture Book)  หรือหนงัสือท่ีมีเน้ือเร่ืองและรูปภาพหรือหนงัสือการ์ตูนก็ได ้ หนงัสือ

สําหรับเดก็จะตอ้งจดัทาํข้ึนใหเ้น้ือหาสาระ  รูปเล่ม และตวัอกัษรท่ีเหมาะสมกบัวยั  ความรู้ 

และความสามารถของเด็กด้วย รูปแบบหรือลกัษณะของหนังสือเด็ก  จะมีหลายลกัษณะ

โดยเฉพาะหนงัสือสําหรับเดก็เลก็ๆ จะมีลกัษณะต่างๆ ไม่เลก็ หรือใหญ่จนเกินไป  จบัถือได้

สะดวก หรือเป็นเดก็เล็กยิ ่งมีหลายแบบจนถึงลกัษณะพอ็คเก็ตบุ๊คสําหรับเด็กโต ระดบัอายุ

ของผูอ้่านตั้งแต่เขา้โรงเรียน จนกระทัง่วยัรุ่น3  
 

 จากความหมายของวรรณกรรมสาํหรับเด็กและหนงัสือสาํหรับเด็กดงักล่าว สรุปไดว้่า  

วรรณกรรมสําหรับเด็กหรือหนังสือสําหรับเด็ก  คือ  หนังสือท่ีเขียนหรือจัดทาํข้ึนสําหรับเด็ก                   

มีเน้ือหาสาระท่ีมุ่งใหค้วามรู้และหรือความเพลิดเพลิน  มีเน้ือหาสาระ การจดัทาํรูป เล่มตลอดจน

ตวัอกัษรและรูปภาพประกอบท่ีเหมาะสมกบัวยั  

 

2.  ลกัษณะของวรรณกรรมสําหรับเยาวชน 

 วรรณกรรมสําหรับเยาวชนเป็นหนังสือท่ีจัดทําข้ึนมาสําหรับเด็ก ดังนั้ นหนังสือ

ประเภทน้ีจึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากหนงัสือสาํหรับบุคคลทัว่ไป  จินตนา  ใบกาซูยี4  ได้

กล่าวถึงลกัษณะของหนงัสือสาํหรับเด็กโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  เน้ือหามีวตัถุประสงค์และแก่นเร่ืองบ่งอย่างชดัเจน มีความคิดรวบยอดเพียงเร่ือง

เดียว เน้ือหาไม่สบัสนยุง่ยากหรือซบัซอ้น หากเป็นหนงัสือสาํหรับเด็กก่อนวยัรุ่นและวยัรุ่นซ่ึงเป็น

เด็กโตแลว้  อาจจะมีหลายความคิดรวบยอดหรือเน้ือหามีจุดเนน้หลายอยา่ง  แต่จุดเนน้เหล่านั้นตอ้ง

เก่ียวเน่ืองมีเหตุผลสืบเน่ืองกนัไป หรือ ความคิดรวบยอดท่ีอยูใ่นแนวเดียวกนั ไม่ขดัแยง้กนั 

                                                
 3 ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์ ,  การทํ าหนัง สือ สําหรับ เด็ก  (กรุงเทพฯ :  ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2527), 

13. 

 4
 จินตนา  ใบกาซูย,ี การจดัทําหนังสือสําหรับเด็ก, 28-29. 
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 2.  เน้ือหาตอ้งมีความยากง่ายเหมาะกับระดบัชั้น วยั ความสนใจ และภูมิหลงัของ

นกัเรียน  มีเน้ือหาสนุกสนาน ใชต้วัละครท่ีเหมาะสม  ไม่มีตวัละครมากและไม่มีบทบรรยายมาก 

 3.  รูปแบบการเขียนเน้ือหา  มีหลายแบบดว้ยกนั  ไดแ้ก่  นิทาน  นิทานพ้ืนเมือง  นิยาย 

(ร่วมสมยั)  เร่ืองสั้น  สารคดี  บทความ  บทละคร  จดหมาย  บนัทึกเร่ือง  ความเรียง ฯลฯ  รูปแบบ

การเขียนน้ี  เม่ือเลือกใชแ้บบใดจะตอ้งใชอ้ยา่งถกูตอ้ง  ไม่ปะปนจนสับสน  ไม่ดาํเนินเร่ืองหรือใช้

กลวิธีการเขียนท่ีซบัซอ้นจนผูอ่้านสบัสนจบัอะไรไม่ได ้

 4.  หนงัสือสาํหรับเด็กมีรูปภาพเป็นส่วนประกอบสาํคญั  โดยเฉพาะเด็กก่อนวยัเรียน 

(อายุ 2-5 ขวบ)  ควรเป็นหนังสือภาพซ่ึงมีตัวหนังสือประกอบเล็กน้อย  เด็กวยัเรียนในระดับ

ประถมศึกษา  (อาย ุ6-11 ขวบ)  ควรเป็นหนงัสือภาพประกอบเร่ืองราวในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมและ

เด็กก่อนวยัรุ่น (อาย ุ12-14 ขวบ)  ควรเป็นหนงัสือท่ีมีรูปภาพประกอบบา้ง  แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมีภาพ

ทุกหน้า  ดงันั้นประเภทของภาพและสีของภาพจึงเป็นเร่ืองสาํคัญ ภาพจะต้องชัดเจน ไม่มืดมวั  

เลือน หรือมีรายละเอียดมาก 

 5.  สํานวนภาษาท่ีใช้ในหนังสือสําหรับเด็ก ใช้ภาษาง่ายๆ (ไม่ต้องแปล) ถูกต้อง 

เหมาะสม  สั้นกระชบัใจความ สละสลวย เป็นภาษาท่ีดี  ใชป้ระโยคสั้นๆ ไม่ซบัซอ้น  ใชค้าํท่ีเด็กใน

วยันั้นไดเ้รียนรู้และเขา้ใจความหมายแลว้   

 6.  ลกัษณะการเขียนประโยคและการใชข้นาดตวัอกัษร  หนงัสือภาพสาํหรับเด็กวยั 2-6 

ขวบ ควรเขียนแยกเป็นคาํๆ ใชต้วัพิมพธ์รรมดา ตวัเขียนท่ีชดัเจนถกูตอ้ง  เด็กวยั 8-9 ขวบ  ควรเขียน

เป็นประโยคสั้นๆ เวน้วรรคห่างพอสมควร  ยอ่หนา้หน่ึงประมาณ 3-5 บรรทดั  ลดหลัน่ตามเน้ือหา

แต่หนา้หน่ึงไม่ควรมีหลายยอ่หนา้  ส่วนหนงัสือสาํหรับเด็กวยั 10-11 ขวบ  ใชป้ระโยคท่ียาวข้ึน  ใช้

วลีขยายประโยคและประโยคซบัซอ้นเขียนเร่ืองไดย้าวข้ึน มีหลายย่อหน้าไดใ้นหน่ึงหน้า โดยมี

ภาพประกอบไม่มากนกั   

 7.  รูปเล่มหนงัสือสาํหรับเด็ก  ควรมีขนาดกะทดัรัด  ไม่ใหญ่หรือกวา้ง หรือยาว หรือ

เลก็มาก เพราะเด็กจะถือหนงัสืออ่านไม่สะดวก  เน่ืองจากกลา้มเน้ือท่ีนิ้วมือยงัไม่แข็งแรงพอจะรับ

ของเล็กหรือใหญ่มากเกินควร การเย็บรูปเล่มควรแข็งแรงทนทานต่อการหยิบใช้ของเด็ก  ปก

หนังสือควรเป็นปกแข็งและต้องทาํให้เด่นชัดสะดุดตาเพื่อเรียกความสนใจ  จาํนวนหน้าของ

หนงัสือสาํหรับเด็ก  มีดงัน้ี 

 เด็กวยั 2-5 ขวบ   จาํนวนหนา้ประมาณ 8-16 หนา้ 

 เด็กวยั 6-11 ขวบ  จาํนวนหนา้ประมาณ 16-32 หนา้ 
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 รูปเล่มท่ีนิยมกนัคือ 

 ขนาด 8 หนา้ยก  (18.5 x 26 ซ.ม.)  แนวนอนหรือแนวตั้ง 

 ขนาด 16 หนา้ยกเลก็  (13 x 18.5 ซ.ม.)  แนวนอนหรือแนวตั้ง 

 ขนาด 16 หนา้ยกใหญ่  (14.8 x 21 ซ.ม.)  แนวนอนหรือแนวตั้ง 

 8.  หนังสือสาํหรับเด็กทา้ยเล่มอาจมีกิจกรรมบางอย่างท่ีเหมาะสมกบัวยั ให้เด็กไดท้าํ

หลงัจากอ่านหนงัสือเล่มน้ีจบแลว้  เช่น  มีคาํศพัทอ์ธิบาย คาํยาก คาํถาม คาํตอบ วาดภาพ หดัระบาย

สีรูปตามเน้ือเร่ือง เน้ือเพลง หรือหนงัสืออา้งอิง  เป็นตน้ 

 

 ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท์5  ไดก้ล่าวถึงวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนไวว้่าควรมีลกัษณะดงัน้ี   

 

 1.  เน้ือหาอยูใ่นความสนใจของเด็กวยัรุ่นทั้งหญิงชายซ่ึงมีความสนใจแตกต่างกนั 

 2.  ภาษาใชส้าํนวนง่ายๆ ภาษาท่ีเดก็วยัรุ่นนิยมใชแ้ต่ไม่ใช่คาํสแลง 

 3.  ไม่เป็นการสัง่สอน แต่แนะและยกตวัอยา่งใหเ้ห็นจริง 

 4.  มีภาพประกอบบา้ง  เพ่ือใหเ้ขา้ใจดี ทั้งสีและขาวดาํ (ภาพลดนอ้ยลง) 

 5.  มีทั้งสารคดี  นวนิยาย  แบบเรียน และหนงัสืออา้งอิง 

 6.  มุ่งใหส้ร้างจินตนาการและเกิดความคิดสร้างสรรค ์

  7.  ตวัหนงัสือธรรมดา 

 8.  เป็นลกัษณะฉบบักระเป๋า (Pocket book) 

 9.  เน้ือเร่ืองสมจริง  เป็นเร่ืองของเด็กในวยัเดียวกนั (Realistic Stories)  และ

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 

 10.  หนา้ปก  ภาพวาดน่าสนใจ  มีศิลปะ 

 11.  ความยาว 150-200 หนา้ข้ึนไป 

 12.  ส่วนต่างๆ ของหนงัสือ ควรมีตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละวยั 

  

 วรรณกรรมสาํหรับเยาวชนจึงมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากหนังสือสาํหรับบุคคล

ทัว่ไป มีวตัถุประสงคช์ดัเจนแก่นเร่ืองไม่ซบัซอ้น  เน้ือหาน่าสนใจเหมาะสมกบัระดบัและวยัของ

ผูอ่้าน  สาํนวนภาษาง่ายไม่ซบัซอ้น  มีรูปภาพประกอบเน้ือเร่ือง  มีตวัอกัษรท่ีอ่านง่ายและชดัเจน  

                                                
 5

 ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์, การทําหนังสือสําหรับเด็ก, 149. 
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จาํนวนหนา้ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ขนาดของเล่มพอเหมาะ กะทดัรัด  อีกทั้งปกหนงัสือควรเป็น

ปกแข็งและเด่นชดัสะดุดตา  

 

3.  ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเยาวชน 

 เด็กในแต่ละวยัมีพฒันาการและการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป การจดัทาํวรรณกรรม

สาํหรับเยาวชนจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัเด็กในแต่ละวยัดว้ย เกณฑ์ในการแบ่ง

ประเภทของวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนมีหลากหลายทั้งท่ีแบ่งตามอาย ุชั้นเรียน และการศึกษา ดงัน้ี   

 

 3.1  วรรณกรรมสําหรับเยาวชนแบ่งตามเกณฑ์อายุและระดับการศึกษา  

 จินตนา  ใบกาซูยี6  ไดจ้ดัแบ่งวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนตามระดบัการศึกษาดงัน้ี 

 

1. วยัก่อนเรียน  (วยัเร่ิมเรียน-วยัอนุบาล)   อาย ุ     2-5    ขวบ 

2. วยัประถมศึกษา (วยัเรียน)  อาย ุ    6-11   ขวบ 

3. วยัก่อนวยัรุ่น (มธัยมตน้)  อาย ุ  12-14   ขวบ 

4. วยัรุ่น (มธัยมปลาย)  อาย ุ  15-17   ขวบ 

 

 สมพร  จารุนฏั7  ไดจ้ดัแบ่งวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนตามวยัและชั้นเรียนดงัน้ี 

 

1. เด็กก่อนวยัเรียน  อายุ 2-5 ปี  ไดแ้ก่เด็กท่ีเร่ิมเขา้เรียนระดบัก่อนอนุบาลและ

อนุบาล 

2. เด็กวยัเร่ิมเรียน  อาย ุ6-9 ปี  ไดแ้ก่เด็กท่ีเร่ิมเขา้มาเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 

3. เด็กว ัย รุ่นตอนต้น   อายุ  10-14 ปี   ได้แก่ เด็ก ท่ี ส่วนใหญ่เ รียนในชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5,6 ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

4. เด็กว ัย รุ่นตอนปลาย   อายุ 15-18 ปี   ได้แก่ เด็ก ท่ีส่วนใหญ่เรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                                
 6

 จินตนา  ใบกาซูย,ี การจดัทําหนังสือสําหรับเด็ก, 26. 

 7 สมพร จารุนัฐ, คู่มือการเขียนเร่ืองบันเทิงคดีและสารคดีสําหรับเด็ก, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2541), 10. 
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 วิริยะ  สิริสิงห8  ไดแ้บ่งวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนตามระดบัชั้นเรียนออกเป็น 3 ระดบั

ดงัน้ี 
 

1. หนงัสือสาํหรับวยัเด็กเลก็  อาย ุ3-6 ปี 

2. หนงัสือสาํหรับวยัเด็กประถมศึกษา  อาย ุ7-12 ปี 

3. หนงัสือสาํหรับเด็กวยัมธัยมศึกษา  อาย ุ13-18 ปี 

 

 ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท์9  ไดแ้บ่งวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

 1.  0-3  ขวบ   (เดก็ก่อนโรงเรียน) 

 2.  3-6 ขวบ  (เด็กเร่ิมหดัอ่าน) 

 3.  6-11 ขวบ   (เด็กระดบัประถม) 

 4.  11-14 ปี   (เด็กก่อนวยัรุ่น) 

 5.  14-17  ปี   (เด็กก่อนวยัรุ่น) 

 

 จากขอ้มลูการแบ่งวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนตามเกณฑ์อายุและระดบัการศึกษานั้น 

เห็นไดว้่าการแบ่งเกณฑ์ของแต่ละคนอาจจะแบ่งช่วงวยัไวไ้ม่เท่ากนั แต่โดยรวมแลว้ทุกคนแบ่ง

เกณฑว์รรณกรรมเยาวชนหรือวรรณกรรมสาํหรับเด็กว่า  เป็นวรรณกรรมท่ีหมายรวมถึงเกณฑ์อายุ

ซ่ึงจดัอยูใ่นช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 3.2  วรรณกรรมสําหรับเยาวชนแบ่งตามลกัษณะของเร่ือง 

 ปราณี  เชียงทอง10  ไดจ้ดัประเภทของวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนไว ้9 ประเภท  ดงัน้ี 

 

 1.  หนงัสือภาพ  (Picture  Books) 

 2.  บทเห่กล่อม บทเด็กเล่น และบทกลอน  (Nursery  Rhymes) 

                                                
 8

 วิริยะ สิริสิงห, การสร้างสรรค์วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน (กรุงเทพฯ: สุวีริยา

สาส์น,2537), 13. 

 9
 ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์, การทําหนังสือสําหรับเด็ก, 16. 

 10 ปราณี  เชียงทอง, วรรณกรรมสําหรับเด็ก, 56. 
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 3.  หนงัสือนิทานต่างๆ  (Tales) 

 4.  นวนิยายสาํหรับเด็ก  (Novels) 

 5.  หนงัสือสารคดี 

 6.  หนงัสืออา้งอิง 

 7.  หนงัสือแบบเรียน 

 8.  หนงัสืออ่านเพิ ่มเติม 

 9.  วารสารและหนงัสือพิมพ ์

 

 วิริยะ  สิริสิงห11  ไดแ้บ่งวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนตามลกัษณะของเร่ืองไว ้3 ประเภท  

ดงัน้ี 

1. นวนิยาย  (Fiction) 

2. สารคดี  (Non  Fiction) 

3. ร้อยกรอง  (Verse) 

 

 จินตนา  ใบกาซูยี12  ได้จดัแบ่งวรรณกรรมสําหรับเยาวชนตามลกัษณะของเร่ืองไว ้                        

3 ประเภท  ดงัน้ี 

1. หนงัสือเรียน 

2. หนงัสืออ่านทัว่ไป 

3. นิตยสาร  วารสาร และการ์ตูน 

 

 การแบ่งประเภทวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนในปัจจุบนัมีการแบ่งไวห้ลายระดบัตาม

เกณฑท่ี์แตกต่างกนัออกไป  เช่น  แบ่งตามเกณฑ์อายุ  แบ่งตามเกณฑ์ชั้นเรียน และแบ่งตามเกณฑ์

ลกัษณะเร่ือง   

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชเ้กณฑใ์นการแบ่งประเภทของวรรณกรรมสาํหรับเด็ก

หรือวรรณกรรมเยาวชนตามเกณฑ์การให้รางวลัของบริษทั นานมีบุ๊คส์ จาํกดั ท่ีไดก้าํหนดเกณฑ์

                                                
 11 วิริยะ สิริสิงห, การสร้างสรรค์วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน, 13. 

 12
  จินตนา  ใบกาซูย,ี การจดัทําหนังสือสําหรับเด็ก, 24. 
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ของวรรณกรรมเยาวชนท่ีส่งเขา้ประกวดไวว้่าเป็นงานเขียนท่ีเหมาะสาํหรับเยาวชนอายุ 12-18 ปี  

โดยแบ่งงานเขียนสาํหรับเยาวชนออกเป็น 2 ประเภท  คือ  ประเภทนวนิยาย และ ประเภทสารคดี 

 
4.  ความรู้เกีย่วกบัสารคด ี
 

 สารคดี ไดมี้ผูนิ้ยามความหมายไวด้งัน้ี   

 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  2542  ไดใ้หค้วามหมายของสารคดีว่า  “สาร

คดีหมายถึง เร่ืองท่ีเรียบเรียงข้ึนจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ  เช่น สารคดีท่องเท่ียว  สารคดี

ชีวประวติั”13 

 

 หม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ   ได้ให้ความหมายเก่ียวกับ “สารคดี”  ไวว้่า

หมายถึง 

 

กกกกกกกกกงานเขียนท่ีไม่มีตวัละครสมมติ  สารคดีถึงแมว้า่จะเป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียน

มีเจตนาจะให้ความรู้แก่ผู ้อ่าน  แต่ก็เพ่งเล็งจะให้ความพึงพอใจอนัเกิดมาจากการ

ประกอบรูป  ประกอบแบบ  เพ่งเลง็การเลือกเฟ้นใชถ้อ้ยคาํในภาษาทาํให้เกิดอารมณ์

ตามสมควร  งานเขียนท่ีเพ่งเลง็เชิงความรู้ เพ่งเลง็จะสอนโดยไม่คาํนึงถึงอารมณ์  ไม่

ถือเป็นสารคดี  เป็นหนงัสือความรู้หรือหนงัสือวิชาการ  ทั้งน้ีอาจจะมีงานท่ีผูเ้ขียน

เจตนาจะใหค้วามรู้  แต่บงัเอิญงานเขียนนั้นทาํให้เกิดรสกระทบอารมณ์ผูอ้่านดว้ยส่ิง

สุนทรบางอย่าง หรือส่ิงท่ีเกิดความงามของรูปหรือแบบท่ีประกอบข้ึน  หนงัสือความรู้

กลายเป็นศิลปกรรมข้ึนมาดว้ยเหตุท่ีผูเ้ขียนเป็นศิลปินโดยธรรมชาติ  หนงัสือความรู้

บางเล่มนั้นขา้พเจา้ถือเป็นวรรณกรรมประเภทสารคดีก็ได ้14 

 

                                                
 13 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ:                

นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2546), 1182. 

 14
 หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วรรณไวทยากร (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 

2514), 5. 
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 ถวลัย ์ มาศจรัส  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  “สารคดี (Non – Fiction) คืองานเขียนท่ี

นาํเสนอเร่ืองราวจากความจริง เขียนเพื่อมุ่งแสดงความรู้ ความจริง และความคิดเห็นเป็นหลกั  ดว้ย

การถ่ายทอดความคิดอยา่งมีระบบเพ่ือใหเ้กิดคุณค่าทางปัญญา” 15   

  

 ชลอ รอดลอย  ไดใ้หค้วามหมายของสารคดีว่า  “สารคดี หมายถึง งานเขียนท่ีใหค้วามรู้  

ขอ้เท็จจริง และเน้ือหาสาระแก่ผูอ่้าน  นอกจากน้ียงัให้คาํแนะนาํในการปฏิบติัตนท่ีเป็นประโยชน์  

ใหค้วามเพลิดเพลิน และใหค้วามจรรโลงใจแก่ผูอ่้านอีกดว้ย” 16 

 

 ทวีศกัด์ิ ญาณประทีป   ไดนิ้ยามความหมายของสารคดีว่า  “สารคดี ไดแ้ก่ หนงัสือท่ีให้

เน้ือหาสาระและความรู้แก่ผูอ่้านเป็นสาํคญั แต่บางทีก็ให้ความเพลิดเพลินดว้ย ทั้งยงัแบ่งออกไป

เป็นประเภทย่อยๆ อีกหลายประเภท เช่น บทความ เร่ืองเล่าส่วนบุคคล ชีวประวติั อตัชีวประวติั 

และความเรียง” 
17 

 

 ธวชั ปุณโณทก  ไดใ้หค้วามหมายของสารคดีไวว้่า   

 

กกกกกกกกกสารคดี หมายถึง วรรณกรรมท่ีมีความมุ่งหมายแสดงความรู้  ความคิดเห็น                     

ความจริง ความกระจ่างชดั โดยอธิบายเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดอย่างมีระบบ มีศิลปะในการถ่ายทอด

ความรู้ความนึกคิดเพ่ือมุ่งตอบสนองความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของผูอ้่านให้เกิด

คุณค่าทางปัญญาจากความหมายของสารคดีดงักล่าว สรุปไดว้่า สารคดีเป็นงานเขียนท่ีให้

ความรู้ สาระและขอ้เทจ็จริงเป็นหลกั และใหค้วามเพลิดเพลินเป็นเร่ืองรอง 18 

 

 จากความหมายของสารคดีดงักล่าว สรุปไดว้่า สารคดีเป็นงานเขียนท่ีให้ความรู้ สาระ

ขอ้เท็จจริง และการเสนอความคิดเห็นเป็นหลกั และให้ความเพลิดเพลินเป็นเร่ืองรอง มีการให้

ขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์สาํหรับผูอ่้าน 

                                                
 15

 ถวลัย ์มาศจรัส, สารคดีและการเขียนสารคด ี(กรุงเทพฯ: มิติใหม่, 2538), 20. 

 16
 ชลอ รอดลอย, การเขียนสารคดี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 16.  

 17
 ทวีศกัด์ิ ญาณประทีป, การเขียนสารคดี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2525), 

61. 

 18
 ธวชั ปุณโณทก, แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช

, 2527), 59. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

5.  องค์ประกอบสําคญัของหนังสือสารคดีสําหรับเยาวชน 
 
 การเขียนสารคดีสาํหรับเยาวชนแต่ละเร่ือง  ผูเ้ขียนมกัจดัวางองค์ประกอบของเร่ือง

เอาไวเ้ป็นส่วนๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดง้านสารคดีท่ีดีเหมาะสมกบัเน้ือหาเร่ืองราวและวยัของผูอ่้านอย่าง

สมบูรณ์  สมพร  จารุนฏั19 ไดก้าํหนดองคป์ระกอบสารคดีสาํหรับเยาวชนเอาไว ้3 ส่วน คือ  ส่วนนาํ

เร่ือง  ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุปเร่ือง 

 ส่วนนาํเร่ือง  คือ  ขอ้ความท่ีผูเ้ขียนเสนอไวใ้นย่อหน้าแรก  มีลกัษณะการเขียนเป็น 

การเปิดหรือนาํเร่ือง ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ป็นการกล่าวถึงเน้ือเร่ืองจริงๆ เพียงแต่เป็นการเกร่ินให้ผูอ่้านทราบ

ว่า  เขาจะไดอ่้านเร่ืองอะไรในยอ่หนา้ต่อๆ ไป 

 ส่วนเน้ือเร่ืองเป็นส่วนประกอบส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของการเขียนสารคดีเพราะส่วนเน้ือ

เร่ืองเป็นส่วนท่ีเกิดเป็นงานเขียนสารคดีเร่ืองนั้นๆ 

 ส่วนสรุปเร่ือง คือ ข้อความสุดท้ายของเร่ือง  เป็นข้อความท่ีผูเ้ขียนเขียนปิดเร่ือง  

ภายหลงัจากไดก้ล่าวเน้ือเร่ืองครบทุกเร่ืองแลว้ 
  

 ถวลัย ์ มาศจรัส20  ไดก้ล่าวถึงหนงัสือสารคดีสาํหรับเยาวชนว่า  มีองค์ประกอบสาํคญั                 

2 อยา่ง คือ  เน้ือหา และ ภาพประกอบ  และไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1.  หนา้ท่ีของเน้ือหา 

 เน้ือหาของสารคดีมีหนา้ท่ีดาํเนินเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอ  อธิบายรายละเอียดของ

เร่ือง แสดงความคิดรวบยอดเพ่ือให้ความรู้  ความเพลิดเพลิน  และความสนุกสนานแก่ผูอ่้าน  

หนงัสือสารคดีสาํหรับเด็กมีลกัษณะเฉพาะในส่วนท่ีตอ้งการมุ่งเสนอเร่ืองราวท่ีตรงกบัความสนใจ

ของเด็กในแต่ละวยั  ทั้งยงัเป็นเน้ือหาท่ีเสริมความรู้ทางวิชาการ อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นและวฒันธรรมไทย 

 2.  หนา้ท่ีของภาพประกอบ 

 ภาพประกอบของหนังสือสารคดีมีความสาํคญัทดัเทียมกบัเน้ือหา นั ่นคือ ช่วยขยาย

และส่งเสริมให้เน้ือหามีความชัดเจนสมบูรณ์มากข้ึน  แสดงรายละเอียดบางอย่างท่ีไม่สามารถ

                                                
 19

 สมพร จารุนฐั, คู่มอืการเขียนเร่ืองบันเทิงคดีและสารคดีสําหรับเด็ก, 78-81. 

 20
 ถวลัย ์ มาศจรัส, การเขียนหนังสือสารคดีสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: 

ภูมิปัญญา, 2543), 71. 
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บรรยายไดด้ว้ยตวัอกัษร  แสดงความถกูตอ้งแม่นยาํของเวลา  ช่วยจดัหนา้หนงัสือใหง้ดงามและเป็น

ด่านแรกของการโนม้นา้วความสนใจใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน 

 ภาพประกอบหนงัสือสารคดีสาํหรับเยาวชนท่ีนิยมจดัทาํกนัไดแ้ก่  ภาพวาด  ภาพถ่าย  

แผนท่ี  แผนภูมิและงานกราฟิก  ภาพวาดมกัใชแ้บบเหมือนจริงสาํหรับสารคดีสาํหรับเด็กเล็ก ส่วน

ภาพถ่ายใหส้าํหรับสารคดีทัว่ไปของเด็กระดบัประถมศึกษาตอนปลาย   

 
6.  ลกัษณะของสารคด ี
  

 สารคดีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้สาระ ความรู้ ขอ้เท็จจริงและเสนอความคิดเห็น แต่ใน

ขณะเดียวกันงานเขียนสารคดียงัให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจโดยใชศิ้ลปะการเขียนและกลวิธี             

การนาํเสนอของผูเ้ขียนในลกัษณะต่างๆ แก่ผูอ่้านจากเร่ืองราวและเหตุการณ์ในเร่ือง   

 สารคดีเป็นงานเขียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงแตกต่างไปจากงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี             

เร่ืองสั้นหรือนวนิยาย  ดงัท่ี  จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ21  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของสารคดีว่า  สารคดีเป็น

งานเขียนท่ีมีลกัษณะสาํคญั 3 ประการ  ดงัน้ี 

 

 1.  การเสนอข้อเท็จจริง   สารคดีเป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนมุ่งเสนอข้อเท็จจริง  ซ่ึง

ขอ้เท็จจริงในท่ีน้ีผูเ้ขียนอาจไดม้าจากประสบการณ์ตรงของตนเอง จากการศึกษาคน้ควา้ จากการ

อา้งอิง หรือจากการสัมภาษณ์ แต่ขอ้เท็จจริงทั้ งหมดจะตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีไม่มีการเสริมแต่งหรือ

บิดเบือนขอ้มลู  นอกจากนั้นขอ้เท็จจริงดงักล่าวยงัตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และควรเป็น

ขอ้มลูท่ีใหค้วามรู้ใหม่แก่ผูอ่้านอีกดว้ย 

 2.  การสอดแทรกความคิดเห็นของผูเ้ขียน  สารคดีท่ีดีหรือมีคุณค่าควรจะมีความคิด

เห็น ของผูเ้ขียนสอดแทรกอยู่ด้วย ทั้ งน้ีเพราะสารคดีมิใช่งานเขียนท่ีเป็นเพียงการนําเสนอ

ขอ้เท็จจริงอยา่งตรงไปตรงมาเท่านั้น แต่เป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาขอ้มลูอยา่งละเอียดรอบคอบ  

ตลอดจนวิเคราะห์และตีความอยา่งแยบคาย  ฉะนั้นสารคดีจึงเป็นงานเขียนท่ีตอ้งใหข้อ้เท็จจริงอยา่ง
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  จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, “ประเภทและลกัษณะงานเขียน” ใน เอกสารประกอบการสอน
วชิาการเขียนสารคด ี(นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 
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กระจ่างชัด เป็นเหตุเป็นผล  พร้อมกับเสนอความคิดเห็นตามมุมมองของผูเ้ขียนประกอบด้วย  

เพ่ือใหส้ารคดีมีเน้ือหาสมบูรณ์ 

 การสอดแทรกความคิดเห็นของผูเ้ขียนต่อเร่ืองท่ีเขียนถือว่ามีความสาํคญัมากใน 2 กรณี  

กล่าวคือ  ในกรณีท่ีสารคดีเป็นเร่ืองเดียวกนัมีเน้ือหาท่ีมีเร่ืองจริงเหมือนๆ กนั  แต่ถา้ผูเ้ขียนมีความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างจะช่วยให้สารคดีท่ีกล่าวถึงเร่ืองเดียวกนัมีคุณค่า และในกรณีท่ีผูเ้ขียนสารคดี

นาํเสนอขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเร่ืองไม่ทนัสมยัหรือเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีผูอ่้านทราบกนัดีอยู่แลว้ แต่ความ

คิดเห็นของผูเ้ขียนแหลมคมแปลกใหม่กจ็ะช่วยเสริมใหส้ารคดีมีคุณค่าและน่าสนใจยิง่ข้ึน 

 3.  การนาํเสนออยา่งมีศิลปะ  ผูเ้ขียนสารคดีย่อมนาํเสนอขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น

อย่างมีศิลปะ  เพราะหากขาดศิลปะในการนําเสนอแลว้สารคดีก็คงไม่แตกต่างกบังานเขียนเชิง

วิชาการ  ศิลปะในการเขียนสารคดีอาจสอดแทรกอยูใ่นทุกส่วนทุกตอนของสารคดี  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั

กลวิธีเฉพาะของผูเ้ขียนแต่ละคน  ส่วนใหญ่ศิลปะในการนาํเสนอสารคดีจะมีตั้ งแต่การตั้ งช่ือเร่ือง  

การเปิดเร่ือง  การลาํดบัเน้ือหา  การจดัรูปเล่มและรูปหน้า  การใชภ้าษา  การใชภ้าพประกอบ  ไป

จนถึงการปิดเร่ืองดว้ยศิลปะการนาํเสนอดงักล่าว  สารคดีจึงดึงดูดใจผูอ่้าน  ทาํให้รู้สึกเพลิดเพลิน 

และติดตามเร่ืองจนจบโดยไม่เบ่ือหน่าย 

 

 หม่อมหลวงเสริมแสง พนัธุมสุต22   ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของสารคดี ไว ้สรุปไดด้งัน้ี 

 

 1. ลกัษณะสาํคญัประการหลกัของสารคดี คือ การเสนอขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระ ซ่ึงไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองราว เหตุการณ์ บุคคล หรือสถานท่ี ตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงทั้ งสิ้น ขอ้มูลท่ีนาํเสนอควร

ผ่านการสาํรวจ สังเกต ศึกษา หรือวิเคราะห์ตีความเป็นอย่างดี และอาจมีการเสนอทรรศนะหรือ

ความคิดเห็นของผูเ้ขียนประกอบดว้ย 
 

 2. งานเขียนสารคดีเป็นงานเขียนท่ีมีลกัษณะเป็นวรรณศิลป์เพราะงานเขียนสารคดีมิใช่

เสนอเพียงขอ้เท็จจริงเท่านั้น แต่ตอ้งใหค้วามเพลิดเพลินดว้ย “รส” และ “อารมณ์” แก่ผูอ่้านผูเ้ขียน

จะตอ้งเสนอขอ้มลูโดยใชค้าํอยา่งมีศิลปะและมีกลวิธีการประพนัธท่ี์น่าสนใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าว

                                                
 22  หม่อมหลวงเสริมแสง พนัธุมสุต, “การเขียนสารคดี,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาไทย 6 (การเขียนสําหรับครู) หน่วยที่ 9–15, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช, 2539), 710. 
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ไดว้่างานเขียนท่ีเสนอแต่ขอ้เท็จจริงมิใช่งานเขียนสารคดี เน่ืองจากไม่มีองค์ประกอบของสารคดี

ครบถว้น 
 

 3. งานเขียนสารคดีอาจใชจิ้นตนาการประกอบได ้แต่ตอ้งเป็นจินตนาการท่ีตั้ งอยู่บน

พ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยูใ่นหลกัของเหตุและผล มิใช่เป็นจินตนาการท่ีเกิดจากอารมณ์หรือความ

นึกคิดของผูเ้ขียนอยา่งงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี 
 

 4. งานเขียนสารคดีตอ้งเป็นงานเขียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นท่ีมีคุณค่า

และมีประโยชน์ต่อผูอ่้าน มิใช่เสนอความรู้หรือข้อเท็จจริงเท่านั้ น   ดังนั้ นงานเขียนท่ีจัดอยู่ใน

ประเภทสารคดี จึงตอ้งมีลกัษณะสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้น้ี ยกเวน้ลกัษณะประการท่ี 3 คือ จินตนาการ 

ท่ีอาจมีหรือไม่ก็ได้ ส่วนลกัษณะประการอ่ืนๆ ตอ้งมีครบถว้นจึงจะจัดว่างานเขียนดงักล่าวเป็น              

สารคดี 
 

 ลกัษณะของสารคดีดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  สารคดีเป็นงานเขียนเสนอข้อมูล 

เน้ือหาสาระท่ีเป็นขอ้เท็จจริง  มีการสอดแทรกความคิดเห็นของผูเ้ขียนประกอบ  มีคุณค่าและมี

ประโยชน์ต่อผูอ่้านพร้อมทั้งนาํเสนออยา่งมีศิลปะและน่าสนใจ 

 

7.  ประเภทของสารคดี 
 

 ปัจจุบนัสารคดีมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และมีรูปแบบและกลวิธีการเขียนท่ีดึงดูดความ

สนใจของผูอ่้าน  อีกทั้ งมีการสอดแทรกจินตนาการทาํให้สารคดีกลายเป็นงานเขียนท่ีให้ความ

บนัเทิง มีสีสนัและมีชีวิตชีวา สารคดีจึงเป็นงานเขียนร้อยแกว้ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจาก

ผูอ่้านเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั  

 

 สุวฒันา  เล่ียมประวติั23  ไดแ้บ่งสารคดีไวอ้ยา่งกวา้งๆ 2 ประเภท  ดงัน้ี 

 

 1.  สารคดีทัว่ไป 

 สารคดีทั ่วไปเป็นสารคดีท่ีตีพิมพ์อย่างแพร่หลายโดยไม่จ ํากัดเพศ วัย ตลอดจน              

พ้ืนฐานความรู้ของผูอ่้าน อีกทั้งมีเน้ือหาหลากหลายแบ่งเป็น 
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 สุวฒันา  เล่ียมประวติั, “การอ่านสารคดี,” ใน ภาษากับการส่ือสาร (กรุงเทพฯ: พี.
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 1.1  สารคดีแนวประวติั  เป็นสารคดีท่ีเสนอความเป็นไปของบุคคล  สถานท่ี  

หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

 1.2  สารคดีแนวพุทธิปัญญา  เป็นสารคดีท่ีเสนอเน้ือหาความรู้ทั้งทางโลกและ

ทางธรรม โดยศึกษาผา่นความรู้ ความคิดของผูเ้ขียนท่ีปรากฏในสารคดีนั้น ๆ 

 1.3  สารคดีแนวท่องเท่ียว  เป็นสารคดีท่ีบอกถึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจ  บอก

เสน้ทางการเดินทางภาพชีวิตและผูค้นท่ีผูเ้ขียนพบเห็น 

 1.4  สารคดีแนะนาํ  เป็นสารคดีท่ีใหข้อ้มลูเชิงแนะนาํเร่ืองต่าง ๆ หรือให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  งานอดิเรกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

 2.  สารคดีเชิงวิชาการ 

 สารคดีวิชาการเป็นสารคดีท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองวิชาการ เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์  

ศิลปวฒันธรรม  เป็นตน้ จึงเป็นศาสตร์หรือทฤษฎีท่ีใหข้อ้เท็จจริง เป็นท่ียอมรับในทางวิชาการและ

นาํมาเขียนโดยให้ผูอ่้านไดรั้บความเพลิดเพลิน ไม่เคร่งเครียดเหมือนการอ่านตาํราหรืองานทาง

วิชาการ   การอ่านสารคดีวิชาการน้ี ผูอ่้านควรอ่านเพื่อเพิ่มพนูความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ และอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณ   

 

 ถวลั  มาศจรัส24  ไดแ้บ่งประเภทของสารคดีออกเป็น 10  ประเภท  ดงัน้ี 

 

1. สารคดีบุคคล  (Personal  Profiles) 

2. สารคดีโอกาสพิเศษ (Seaaonal  Stories) 

3. สารคดีประวติัศาสตร์ (Historical  Features) 

4. สารคดีท่องเท่ียว  (Travel  Features) 

5. สารคดีแนะนาํวิธีทาํ  (How – to – do  Features) 

6. สารคดีเด็ก  (Children  Features) 

7. สารคดีสตรี  (Woman  Stories) 

8. สารคดีเก่ียวกบัสตัว ์ (Animal  Stories) 

9. สารคดีความทรงจาํ  (Memory) 

10. สารคดีจดหมายเหตุ  (Archives) 
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 กุหลาบ มลัลิกะมาส25  ไดแ้บ่งสารคดีออกเป็น 11 ประเภท ดงัน้ี 

 

1. บทความในหนงัสือพิมพ ์

2. สารคดีทางวิชาการ 

3. สารคดีท่องเท่ียว 

4. สารคดีชีวประวติั 

5. จดหมายเหตุความทรงจาํ บนัทึก 

6. อนุทิน 

7. จดหมาย 

8. คติธรรม  

9. บทวิจารณ์ต่างๆ ท่ีมีหลกัเกณฑท์างวิชาการอยูด่ว้ย 

10. บทสมัภาษณ์ 

11. บทอภิปราย ปาฐกถา 

 

 ชลอ  รอดลอย26  ไดแ้บ่งประเภทของสารคดีออกเป็น 4  ประเภท ดงัน้ี 

 

1. สารคดีประเภทชีวประวติัและอตัชีวประวติั 

2. สารคดีประเภทบทความ 

3. สารคดีประเภทเรียงความ 

4. สารคดีท่องเท่ียว 

 

 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ27  ไดแ้บ่งสารคดีออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 

 1.  สารคดีขนาดสั้น  ไดแ้ก่ 

 1.1 เรียงความ 
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 กุหลาบ มลัลิกะมาส, วรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2519),  
176 – 177. 
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 ชลอ รอดลอย, การเขียนสารคด,ี 48-49.  
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 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, “ประเภทและลกัษณะงานเขียน,”  ใน  เอกสารประกอบการสอน
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 1.2 บทความ  

 1.3 สารคดีในส่ือส่ิงพิมพ ์ 

 1.4 จดหมายเหตุและบนัทึกความทรงจาํ 

 1.5 อนุทิน 

 1.6 ปาฐกถา 

 1.7 สุนทรพจน์ 

 1.8 พระบรมราโชวาท 

 

 2.  หนังสือสารคดี เป็นสารคดีขนาดยาวเหมือนนาํสารคดีท่ีอยู่ในส่ือส่ิงพิมพม์า

รวมเล่มหรือแต่งข้ึนใหม่ 

 

 จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้จะเห็นได้ว่า  นักวิชาการแต่ละท่านแบ่งประเภทสารคดี

แตกต่างกันออกไป  ถึงแม้ว่างานเขียนประเภทสารคดีจะมีหลายประเภทและมีการจัดแบ่งท่ี

หลากหลายแต่ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะพิจารณาประเภทของสารคดีตามท่ี จุไรรัตน์ ลกัษณะ

ศิริ28  ได้แบ่งสารคดีท่ีมีผูนิ้ยมเขียนกันโดยทั ่วไปออกเป็น 3 ประเภท  คือ  เรียงความ (essay)  

บทความ (article)  และสารคดีในส่ือส่ิงพิมพ ์(feature)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 1. เรียงความ (essay) 

 เรียงความเป็นงานเขียนสารคดีประเภทหน่ึง ท่ีนาํเสนอความรู้และขอ้มูลท่ีเป็นจริงมี

การแสดงทรรศนะท่ีน่าสนใจ อีกทั้ งยงัตอ้งมีศิลปะในการแต่ง มีการใชภ้าษาท่ีสละสลวย ประณีต 

และมีสาํนวนโวหารท่ีเหมาะสม ส่วนใหญ่มกัใช้ภาษาระดับทางการ การเขียนเรียงความตอ้งมี

องคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ คาํนาํ เน้ือเร่ือง และสรุป โดยทั้ งสามส่วนตอ้งมีเอกภาพเน้ือเร่ืองตอ้งจบ

สมบูรณ์ในตวัเอง 

 เรียงความ สามารถจดัแบ่งแยกยอ่ยตามความมุ่งหมายและวิธีเขียนได ้2 ประเภท คือ 

 1.1  เรียงความเชิงวิชาการหรือเรียงความเชิงสาระ (Formal essay) เรียงความ

ประเภทน้ีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความรู้เป็นสาํคญั มีการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ประณีตแต่อาจไม่ตอ้งมี

ศิลปะในการแต่งมากนกั 

                                                
 28 เร่ืองเดียวกนั, 6. 
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 1.2  เรียงความเชิงวรรณศิลป์หรือเรียงความเชิงปกิณกะ (Non–fiction essay หรือ

Literary essay)  งานเขียนประเภทน้ีมุ่งใหแ้ง่คิดหรือเร่ืองราวเก่ียวกบัโลกและชีวิต มีการใชภ้าษาท่ี

งดงาม สละสลวย คมคาย ซ่ึงจะช่วยใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลิน 

 2. บทความ (article) 

 บทความเป็นงานเขียนท่ีมุ่งเสนอความรู้ ขอ้เท็จจริง และขอ้คิดเห็นแก่ผูอ่้าน อีกทั้ งมี

การให้ข้อเสนอแนะท่ีมีหลกัการในการแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  โดยทั ่วไปผูเ้ขียนมกัหยิบยก

เหตุการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นมานาํเสนอ เน้ือหาหรือประเด็นท่ีนาํเสนอตอ้งเป็นเร่ืองท่ี

โดดเด่น น่าสนใจ เช่น ขอ้มูลจากข่าวประจาํวนั หรือเร่ืองราวท่ีกาํลงัไดรั้บการวิพากษ์วิจารณ์กัน

อยา่งกวา้งขวาง บทความจะโดดเด่นมากข้ึนถา้ความคิดเห็นนั้นแปลกใหม่ น่าสนใจ ชวนอ่าน ชวน

ติดตาม การนาํเสนอบทความไม่จาํเป็นตอ้งจบสมบูรณ์ในตวัเอง โดยอาจเสนอเพียงบางประเด็น

หรือบางแง่มุม ผูเ้ขียนบทความมีอิสระในการใช้ภาษา โดยมกัใชถ้อ้ยคาํภาษาท่ีง่าย กระชบั ตรง

ประเด็น อาจมีการเพิ่มกลวิธีทางการประพนัธต่์าง  ๆเช่น อารมณ์ขนั เพ่ือดึงดูดความสนใจผูอ่้าน 

 บทความเป็นงานเขียนท่ีมีผูส้นใจจาํนวนมาก เน่ืองจากมกัจะนาํเสนอเร่ืองราวท่ีฉับไว

ทนัต่อเหตุการณ์ บทความสามารถจดัแบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1 บทความแสดงความคิดเห็น 

 2.2 บทความวิเคราะห์ 

 2.3 บทความวิจารณ์ 

 2.4 บทความสมัภาษณ์ 

 3. สารคดีในส่ือส่ิงพิมพ ์(feature) 

 คาํว่า “สารคดี” นอกจากจะมีความหมายกวา้ง คือ งานเขียนท่ีเป็นเร่ืองจริง ซ่ึงตรงกบั

คาํภาษาองักฤษว่า  “non - fiction” แลว้ คาํน้ียงัมีความหมายเฉพาะท่ีใชใ้นวงการหนังสือพิมพ ์ซ่ึง

ตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า “feature” หรืออาจเรียกว่า “สารคดีในส่ือส่ิงพิมพ”์ ซ่ึงเป็นสารคดีขนาด

สั้ นท่ีตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เช่น สารคดีเชิงวิชาการ สารคดีท่องเท่ียว สารคดี

ชีวประวติั  สารคดีอตัชีวประวติั และสารคดีแนะนาํและอธิบายวิธีทาํ  เป็นตน้ 

 

 ในปัจจุบนัมีงานเขียนสารคดีหลายรูปแบบและหลากหลายประเภทให้ผูอ่้านไดเ้ลือก

อ่าน สารคดีอตัชีวประวติัก็เป็นงานเขียนสารคดีอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจ อีกทั้ งผูว้ิจยัได้

นาํมาใชก้ารวิเคราะห์ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี 
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8.  สารคดีอตัชีวประวตั ิ
 

 ชลอ  รอดลอย29   ไดก้ล่าวถึงสารคดีอตัชีวประวติั ไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 

 สารคดีอตัชีวประวติั  เป็นงานเขียนชีวประวติัท่ีเจา้ของประวติัเป็นผูเ้ขียนเอง  อาจจะ

เขียนเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับตนเองโดยตรง  เช่น  “โครงกระดูกในตู้”  ของ ม.ร.ว.                  

คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  “ชีวิตท่ีเลือกไม่ได”้  ของกรุณา  กุศลาสัย  “ชีวิตท่ีเปล่ียนไปอย่างไม่คาดฝัน”  

ของ ดร.จาํลอง  สารพดันึก  เป็นตน้ 

 

 วนิดา  บาํรุงไทย30  ไดก้ล่าวถึงสารคดีอตัชีวประวติั  ไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 

  อตัชีวประวติั  คือ  เร่ืองราวชีวิตท่ีผูเ้ป็นเจ้าของเร่ืองเรียบเรียงข้ึนเอง  เช่น  ชีวิต 5 
แผ่นดินของข้าพเจ้า  ของ  พลโท ประยรู  ภมรมนตรี  เกิดวังปารุสก์  ของพระองค์เจา้จุลจกัรพงษ ์ 

ความสําเร็จและความล้มเหลว  ของ  ม.ล. บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  เหลียวหลังแลหน้า  ของ  ป๋วย  

อ้ึงภากรณ์  ทั้งหมดน้ีเป็นหนงัสือท่ีมีรูปแบบ  การเรียบเรียงในลกัษณะท่ีผูเ้ขียนคือเจา้ของประวติั

เล่าเร่ืองราวของตนสู่ผูอ่้าน ข้อสังเกตเก่ียวกับชีวประวติัอีกประการหน่ึงก็คือ แมว้่าโดยปกติ                

การเขียนอตัชีวประวติัจะเป็นการเขียนโดยบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของประวติัชีวิต  แต่ก็มีงานเขียนทาํนอง

อตัชีวประวติับางเร่ืองท่ีเจา้ของประวติัเป็นเพียงผูใ้ห้ขอ้มูลแลว้เรียบเรียงโดยนักเขียนอาชีพ เช่น  
ชีวติเหมอืนฝัน  ของคุณหญิงมณี  สิริวรสาร  โดย  นรุตม ์ เป็นผูเ้รียบเรียง 

 

 ธวัช   ปุณโณทก  ได้ก ล่าว ถึง  สารคดีอัต ชีวประวัติ   ไว้ว่ า  “อัต ชีวประวัติ 

(Autobiography) คือ  ผูเ้ขียนเล่าชีวประวติัของตนเอง  อาจจะเล่าโดยตรงหรือเขียนในรูปแบบ

บนัทึกเหตุการณ์ และแทรกชีวประวติัของตนเองลงไปดว้ย” 31   

 

                                                
 29 ชลอ รอดลอย, การเขียนสารคด,ี 49.  

 30 วนิดา  บาํรุงไทย, สารคด:ี กลวธิกีารเขยีนและแนววจิารณ์ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 

2545), 102-104. 

 31 ธวชั ปุณโณทก, แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปัจจุบัน, 66. 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้่า  สารคดีอตัชีวประวติัเป็นเร่ืองราวชีวิตท่ีผูเ้ป็นเจา้ของประวติัเรียบ

เรียงข้ึน หรือเจา้ของประวติัเป็นผูเ้ล่า หรือเป็นผูใ้หข้อ้มูล แลว้มีผูอ่ื้นเป็นผูเ้รียบเรียงให้สมบูรณ์อีก

คร้ัง   

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ีมีทั้งหมดทั้ง 5 เล่ม  มีวิธีการเขียนเป็น 2 ลกัษณะ คือ  ลกัษณะแรกเป็นงานเขียนอตัชีวประวติัโดย

บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของประวติัเป็นผูเ้รียบเรียงเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ของตนเอง ไดแ้ก่  วันวารของแม่  
ไต้ฝุ่น  เมือ่ยายอายุเท่าหนู และบ้านชายทุ่ง  ลกัษณะท่ีสองเป็นงานเขียนอตัชีวประวติัท่ีผูอ่ื้นเป็น

ผูเ้ขียนตามท่ีเจา้ของประวติัให้ข้อมูล ซ่ึงตรงกบัวนิดา  บาํรุงไทย ท่ีได้กล่าวถึงอตัชีวประวติัใน

ลกัษณะน้ีไวว้่า  

 

กกกกกกกกกขอ้สังเกตเก่ียวกบัชีวประวติัอีกประการหน่ึงก็คือ  แมว้่าโดยปกติการเขียน

อตัชีวประวติัจะเป็นการเขียนโดยบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของประวติัชีวิต  แต่ก็มีงานเขียนทาํนอง

อตัชีวประวติับางเร่ืองท่ีเจา้ของประวติัเป็นเพียงผูใ้หข้อ้มูลแลว้เรียบเรียงโดยนกัเขียนอาชีพ 

เช่น  ชีวิตเหมือนฝัน  ของคุณหญิงมณี  สิริวรสาร  โดย  นรุตม ์ เป็นผูเ้รียบเรียง32 

 

 งานเขียนอตัชีวประวติัตามท่ี วนิดา  บาํรุงไทย ได้กล่าวไวต้รงกบัลกัษณะการเขียน

เร่ือง  ศิลปินวัยใส  ซ่ึงผูเ้ขียนเป็นผูเ้รียบเรียงประวติัของเด็กชายบอสตนัท่ีผูเ้ขียนไดรู้้จกัขณะไป

เรียนดนตรี  จึงนําเร่ืองราวของเด็กชายคนน้ีมาเรียบเรียงเขียนเป็นเร่ือง ศิลปินวัยใส ข้ึนมาโดย
บอสตนัเป็นผูใ้หข้อ้มลู 

 

 นอกจากน้ีงานเขียนประเภทสารคดีอตัชีวประวติัยงัให้สาระ ความรู้ ข้อมูลอนัเป็น

ประโยชน์ต่อผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชน  การค้นควา้อิสระคร้ังน้ีจะศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลั               

แว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม ในดา้นเน้ือหา สาระ กลวิธีการเขียน  การใชภ้าษา

และคุณค่า โดยจะกล่าวถึงในบทต่อไปตามลาํดบั 

 

  

 

 

                                                
 32 วนิดา  บาํรุงไทย, สารคด:ี กลวธิีการเขียนและแนววจิารณ์, 104. 
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บทท่ี  3 

วเิคราะห์เนือ้หาและกลวธิกีารเขยีน 
วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดอีตัชีวประวตั ิ

 

 การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มในบทน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ การศึกษาดา้นเน้ือหาสาระและกลวิธีการ

เขียน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงค์ของผู้เขยีน 
 
 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่ม พบว่าผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

 
 ศิลปินวัยใส ผลงานของ  พรายแพรว   นามปากกาของผูเ้ขียน หนังสือเล่มน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอด ความสุขท่ีผูเ้ขียนไดจ้ากการเล่นดนตรีผา่นการเรียนดนตรีของเด็กชายคน

หน่ึงท่ีช่ือบอสตนัท่ีผูเ้ขียนรู้จกัขณะไปเรียนดนตรีกบัอาจารยโ์อ๋ (อิสริยา นิติทณัฑ์ประภาส) และ

อาจารยแ์คท (แคทลียา ประวติัวงศ)์   และเพ่ือจุดประกายความคิดใหผู้อ่้านเห็นถึงคุณค่าของดนตรีท่ี

มีต่อชีวิต ดงัตวัอยา่งจาก คาํนาํผูเ้ขียน ท่ีว่า 

 

กกกกกกกกกความสุขของการไดเ้ล่นดนตรีนั้น  ไม่มีใครบอกไดน้อกจากคนท่ีชอบเล่น และ

มีเสียงเพลงในหวัใจ  กว่าผูเ้ขียนจะรู้จกักบัความสุขท่ีว่าน้ีก็อายุล่วงเขา้วยักลางคนไปแลว้  

เป็นโอกาสดีท่ีไดท้าํความรู้จกักบัเดก็ชายบอสตนั  อีกทั้งปรมาจารย์ทุกท่านท่ีสอนผูเ้ขียนให้

เล่นเปียโนได ้และเขา้ใจในภาษาดนตรี 

    (ศิลปินวยัใส : 5) 

 

 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัมีวตัถุประสงค์นาํเสนอมุมมองสะทอ้นภาพสังคมของครอบครัว

และการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ดงัตวัอยา่งจาก คาํนาํสาํนกัพิมพ ์ท่ีว่า 
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กกกกกกกกกศิลปินวยัใส นอกจากจะใหค้วามรู้เก่ียวกบัดนตรีแลว้  ยงัเสนอมุมมองสะทอ้น

ภาพสังคมของครอบครัวชนชั้นกลางในเมืองผ่านความผูกพนัของตวัละครในเร่ือง  อีกทั้ง

เป็นตวัอย่างท่ีดีเร่ืองการจดัระเบียบชีวิตให้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ค่า และท่ีสําคญัคือจะช่วย                

โนม้นา้วใหเ้ยาวชนหนัมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดว้ยการเล่นดนตรีและเล่นกีฬากนั

มากข้ึน 

(ศิลปินวยัใส : 7) 

 

 วนัวารของแม่  ผลงานของ  ปัญจมา  นามปากกาของผูเ้ขียน ซ่ึงเป็นคนอาํเภอบางคลา้  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีวิทยาลยัวิชาการศึกษาบางแสน หรือ

มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี ในปัจจุบนั  หนังสือเล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนจริงของผูเ้ขียนสู่ลูกของตนเองและผูอ่้านเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิตของตน วิถีชีวิตและ                     

ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นของชาวบา้นในลุ่มนํ้ าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัตัวอย่างจากคาํนิยมของ                

รําไพพรรณ  แกว้สุริยะ ท่ีว่า 

 

กกกกกกกกกวนัวารของแม่เป็นสารคดีเร่ืองยาวเก่ียวกบัวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพ้ืนถิ ่นของ

ชาวบ้านในลุ่มนํ้ าบางปะกง ผู ้เขียนได้ร้อยเรียงข้ึนจากประสบการณ์ชีวิตจริงผสานกับ                

การคน้ควา้ขอ้มูลอย่างละเอียด  แลว้นําเสนอเป็นเน้ือเร่ืองสั้ นๆ ท่ีจบในตอน  สรรค์สร้าง

เร่ืองราวทุกตอนใหมี้จุดเด่นชวนติดตามอ่านไดต้ลอดทั้งเล่ม 

(วนัวารของแม่ : 3) 

 

 ไต้ฝุ่น ผลงานของ  ชัยกร  หาญไฟฟ้า  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทสาขา 

Construction Management จาก University of New South Wales  หนังสือเล่มน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนกักรีฑาประเภท “วิ ่ง”  ของผูเ้ขียน การต่อสู้ชีวิตเพ่ือไปให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางท่ีเรียกว่า  “เสน้ชยั” ผสมผสานกบัขอ้คิดและการมองโลกในดา้นดี  ดงัตวัอย่างจาก คาํนาํ

สาํนกัพิมพ ์ท่ีว่า 
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กกกกกกกกกไตฝุ้่ น ไดถ้่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนกักรีฑาของผูเ้ขียนท่ีมีทั้ งอารมณ์ขนั  

ขอ้คิด ความรู้สึก และความทรงจาํดีๆ รวมถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัการวิ ่งมากมาย ทั้งเทคนิค                    

การวิง่ โรคท่ีมากบัการวิง่  เหตุการณ์สําคญัในอดีต และเกร็ดความรู้ต่างๆ 

(ไตฝุ้่ น : 4) 

 

 เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ผลงานของ  ยายนาง ช่ือจริงคือ  นางสมนึก  พานิชกิจ  เกิดท่ีบา้น

โนนจา  ตาํบลมะขามป้อม  อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  หนังสือเล่มน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในวยัเยาวข์องผูเ้ขียนหลงัจากไดย้า้ยตามบิดาซ่ึงประกอบอาชีพรับ

ราชการครู ตําแหน่งครูใหญ่ในขณะท่ีมีอายุได้ 5 ขวบ  มาอาศัยอยู่ ท่ีอ ําเภอสําโรง  จังหวัด

อุบลราชธานี  ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี  และวิ ถี ชีวิตของคนไทยในชนบททางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ดงัตวัอยา่งจากคาํนิยมของ อินทิรา  ซาฮีร์ ท่ีว่า 

 

กกกกกกกกกหนงัสือท่ีท่านถืออยู่น้ี  บอกเล่าถึงประสบการณ์ในชีวติวยัเยาวข์องคนคนหน่ึง  

ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัชายแดนประเทศไทย  หลายๆ อย่างท่ีผูเ้ขียนบนัทึกไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  

อาจคล้ายคลึงกบัประสบการณ์ของคนอีกหลายคนในประเทศน้ี  แต่ส่ิงท่ีทาํให้เกิดความ

แตกต่างคือ  แง่คิด  มุมมองของผูเ้ขียนท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  อารมณ์ขนัของผูเ้ขียน

ทาํใหผู้อ้่านไดรั้บความร่ืนรมยแ์ละมีความสุขท่ีจะไดจิ้นตนาการถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต  

แต่อีกแง่มุมหน่ึงเราอาจมองหนงัสือเล่มน้ีในฐานะบนัทึกขอ้มูลทางประวติัศาสตร์สังคมของ

อีสานโดยเฉพาะพ้ืนท่ีอุบลราชธานี  ท่ีจะทาํใหเ้ราเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัวถิีชีวติของคนไทย

ในชนบทมากข้ึน 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 3) 

 

 บ้านชายทุ่ง  ผลงานของ จรรยา  ชูสุวรรณ  เกิดท่ีอาํเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 จากโรงเรียนริมทุ่ง คือ โรงเรียนวดัศิลาชลเขต จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

จากโรงเรียนมธัยมฆงัคะทวีศิลป์  สาํเร็จการศึกษาการระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชั้นสูง

จากวิทยาลยัครูสวนสุนนัทา และระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หนงัสือเล่ม

น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือบอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียนในวยัเยาวซ่ึ์งอาศยัอยู่ในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ตลอดจนวฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทในท้องถิ่น

โดยเฉพาะการใชชี้วิตแบบหนกัเอาเบาสู ้รู้จกัความพอเพียงและยึดมัน่ในคุณธรรม  ดงัตวัอย่างจาก

คาํนิยมของ อุดม  หนูทอง  ท่ีว่า 
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กกกกกกกกกบา้นชายทุ่ง  เป็นหนงัสือสารคดีสะทอ้นชีวติชนบทท่ีใช้ “ลูกจนั” เป็นตวัแทน

ผูเ้ขียน  ทาํหนา้ท่ีเล่าเร่ือง  โดยนาํเอาชีวติและประสบการณ์ของตนในช่วงวยัเยาวถ์ึงเรียนจบ

มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ  มาเป็นวตัถุดิบ  เร่ืองน้ีจึงมีลกัษณะเป็น

วรรณกรรมเชิงอตัชีวประวติักลายๆ เร่ืองราวทั้งหมดดาํเนินไปในชุมชนบา้นปากดวดและ

บริเวณใกล้เคียงในรัศมีไม่ไกลนัก  ซ่ึงปัจจุบนัคือบริเวณอาํเภอสิชลและอาํเภอท่าศาลา  

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ส่วนช่วงเวลาท่ีผูเ้ขียนนาํเร่ืองราวต่างๆ มาสะทอ้นไวอ้ยู่ประมาณ 

40 – 60 ปีท่ีแลว้ 

 (บา้นชายทุ่ง : 3) 

 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มโดยภาพรวม

นั้นมีวตัถุประสงค์ท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียน  ตลอดจนวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีในทอ้งถิ่น ไดแ้ก่

เร่ือง วนัวารของแม่  เมื่อยายอายุเท่าหนูและ บ้านชายทุ่ง  กลุ่มท่ีสองมีวตัถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอด

ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะเร่ือง คือ  เร่ืองของการเป็นนักเล่นเปียโนและนักวิ ่ง 

ตลอดจนเทคนิคต่างๆ โดยสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เพียงอย่างเดียว ไดแ้ก่เร่ือง ศิลปิน             
วยัใส และไต้ฝุ่น  

 

2.  เนือ้เร่ืองโดยสรุป 
 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มนั้นมีเน้ือหา

ท่ีมีความสาํคญัอยู ่2 ส่วน ประกอบดว้ย  เน้ือหาส่วนท่ีให้สาระความรู้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและส่วนท่ี

เป็นความคิดเห็น โดยมีเน้ือหาและจาํนวนบทแต่ละเล่มโดยสรุป ดงัน้ี 

 
 เร่ือง ศิลปินวยัใส  เน้ือหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 8 ตอน ไดแ้ก่  

 

1) ปัญหาของนกัเปียโน 2)  เพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อป 

3) ว่าดว้ยเพลงแจ๊ซและอาจารยปู่์ 4)  เพ่ือนใหม่ช่ือแซกโซโฟน 

5)  ศิลปินในดวงใจ  6)  ปาร์ต้ีแสนสนุก 

7)  ไปแข่ง  8)  ไปเล่นโชว ์ 
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 ศิลปินวยัใส เป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเล่าถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของเด็กชาย

บอสตนั  เด็กชายท่ีตนไดรู้้จกัขณะท่ีไดไ้ปเรียนเปียโน  ผ่านการเล่าเร่ืองโดยใชส้รรพนามว่า “ผม”  

เสมือนกบับอสตนัเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเอง  บอสตนัมีพรสวรรคท์างดา้นดนตรีและมีความใฝ่ฝันอยากเป็น

ศิลปินตามท่ีพ่อกบัแม่คาดหวงั  บอสตนัเรียนเปียโนและฝึกซอ้มดว้ยความพยายามอยา่งตั้งใจจากครู

ทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ อาจารยปู่์ อาจารยแ์นท และอาจารยโ์อ๋ โดยมีพ่อและแม่คอยให้กาํลงัใจอยู่ไม่ห่าง  

เน้ือเร่ืองดาํเนินไปตั้ งแต่บอสตนัไดเ้ผชิญกบัปัญหาของการเล่นเปียโน ไดเ้รียนและรู้จกักบัเพลง

ต่างๆ ทั้งเพลงคลาสสิก เพลงป๊อป และเพลงแจ๊ซ  จากการไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเพลงแจ๊ซจึงทาํให้

บอสตันได้รู้จักเคร่ืองเป่าและแซกโซโฟน  บอสตันเรียนรู้ท่ีจะแยกเสียงดนตรีในเพลงต่างๆ 

ตลอดจนเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียนเปียโน ไดเ้รียนรู้วิธีการเล่น

เปียโนจากอาจารยท์ั้งสามคนและจดจาํเทคนิคต่างๆ ฝึกซอ้มและพฒันาฝีมือการเล่นของตนเองจนดี

ข้ึน บอสตนัมีศิลปินในดวงใจ ซ่ึงนาํมาเป็นแบบอยา่งในการเล่นดนตรีของตนเอง  ฝีมือของบอสตนั

พฒันาดีข้ึนเร่ือยๆ จากการสอนของอาจารยท์ั้ง 3 ท่าน ในท่ีสุดบอสตนัจึงไดรั้บเชิญไปแสดงการเล่น

เปียโนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงท่ามกลางผูค้นจาํนวนมาก แต่ในขณะเดียวกนับอสตนัก็ยงัรู้สึกไม่

มัน่ใจว่า เขาจะเป็นนักดนตรี หรือ ศิลปิน ไดอ้ย่างไรกันในเม่ือเขากลวัการแสดงออก ทา้ยท่ีสุด

บอสตนัแสดงการเล่นเปียโนไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม  โดยมีครอบครัว อาจารยท์ั้ง 3 ท่านท่ีให้กาํลงัใจและ

ใหก้ารสนบัสนุนมาโดยตลอด   

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่ เน้ือหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 17 ตอน  ไดแ้ก่ 

 

 1) โชคดีอีกแลว้ลกู 2)  อยูใ่นสวน 3)  เร่ิมไปโรงเรียน 

 4)  นอ้งใหม่  5)  ตาํขา้ว  6)  หาหน่อลาํพ ู

 7)  โกนเปีย  8)  พายเรือ  9)  ทาํนํ้ าตาล 

 10)  ชาวสวน 11)  เท่ียวงาน 12)  หาปลา 

 13)  ทาํไร่  14)  ไปงาน  15)  เรียนจบ  

 16)  เป็นบณัฑิต 17)  ส่งทา้ย 

 

 วนัวารของแม่ เป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนข้ึนเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวในชีวิตและคนริมฝั่ง

ลุ่มนํ้ าบางปะกงเพ่ือใหล้กูของตนเองไดศึ้กษาและดูเป็นแบบอยา่ง  ผูเ้ขียนเล่าเร่ืองโดยใชส้รรพนาม

ว่า “แม่”  เร่ิมดาํเนินเร่ืองจากปัจจุบนัในขณะท่ีลกูและตนเองไดท้ราบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง  แลว้จึง

เล่าเร่ืองยอ้นไปในสมยัท่ีตนยงัเป็นเด็ก  ใชชี้วิตอยู่ท่ีบา้นซ่ึงเป็นสวนอยู่บริเวณริมแม่นํ้ าบางปะกง  
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อาํเภอบางคลา้  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จนเร่ิมไปโรงเรียนและมีนอ้งสาวเพิ ่มอีก 1 คน  เร่ืองราวดาํเนิน

ไปเร่ือยๆ ตั้ งแต่ผูเ้ขียนได้เข้าโรงเรียน ช่วยเหลือครอบครัวทํามาหากิน เช่น ทาํสวน หาปลา                    

ทาํนํ้ าตาล  เป็นตน้ โดยทาํในหนา้ท่ีเด็กพอจะทาํไดด้ว้ยความมานะ พยายาม และอดทนจนตนเอง

สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  ตลอดจนเล่าเร่ืองราวการ

ดาํเนินชีวิตครอบครัวและคนในทอ้งถิ่น  อีกทั้งบรรยายใหเ้ห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพนัธ์

ของคนในครอบครัว  การอบรมสัง่สอนลกูหลาน โดยผูเ้ขียนสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัการดาํเนิน

ชีวิต แทรกขอ้คิด คติเตือนใจ ประเพณี และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงของไทย  ผ่าน

สาํนวนภาษาท่ีมีถอ้ยคาํภาษา พร้อมทั้ งจดัทาํคาํอธิบายไวใ้นภาคผนวกของเล่มเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจ

มากยิง่ข้ึน 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  เน้ือหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 25 ตอน  ไดแ้ก่ 

 

 1)  ระทึก           2)  กินอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น (You are what you eat.) 

 3)  ถึงดวงตาจะฝ้าฟาง...แต่ความหวงัไม่หม่นมวั 4)  ยงัไม่รู้ (จกั) ตวั (เอง) 

 5)  รํ่ า ๆ ว่าจะลา           6) เพราะเป็นมวยรอง...ตอ้งจองแถวรอ 

 7)  มีอะไรในการแข่งเร็ว           8)  เรียนดี  กีฬาเด่น  ไม่เห็นง่าย (เลย) 

 9)  พรสวรรคห์รือพรแสวง         10)  ปวดตูด 

 11)  ทฤษฎีไม่มีครู           12)  ปริศนาแห่งความเร็ว 

 13)  เปิดคมัภีร์พิสดาร           14)  ละครหลงโรง 

 15)  โคง้ก็ได ้ แต่ไม่ชอบ           16)  โรคกายประจาํเกม 

 17)  โรคปอด (แหก) และหวัใจ (ฝ่อ) 18)  ตวัช่วย 

 19)  สถิติมีไวใ้หท้าํลาย  20)  บิ๊ก (แบด) แบน 

 21)  สตัวกรีฑา (Animal  Athleties) 22)  ธงไทยในกรีฑาโลก 

 23)  สถิติหรือชยัชนะ  24)  เสียงปืนแตก 

 25)  รอยเทา้ท่ีกลางใจ 

 

 ไต้ฝุ่น เป็นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนไดถ่้ายทอดประสบการณ์ชีวิตนกักรีฑาของผูเ้ขียนเองเก่ียวกบั

การวิ ่ง  ซ่ึงเป็นกรีฑาท่ีผูเ้ขียนช่ืนชอบและฝึกฝนมาตั้ งแต่เด็ก  ผูเ้ขียนเล่าเร่ืองโดยใชส้รรพนามว่า 

“ผม”  โดยเร่ิมเร่ืองตั้งแต่อยูก่บัครอบครัวและไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั ไดใ้ชชี้วิตใน

ฐานะนกักีฬาคนหน่ึงของโรงเรียน  ตอ้งฝึกซอ้มกีฬาอยู่เสมอจนไดรู้้ว่าตนเองมีสายตาสั้นหลงัจาก
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นั ่งเรียนในห้องแลว้เร่ิมรู้สึกว่าตนเองมองเห็นกระดานไดเ้พียงรางๆ  เท่านั้น  โดยกล่าวถึงวิธีการ  

การเตรียมความพร้อม เทคนิคการวิ ่ง และสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ ไวใ้นเร่ือง ผูเ้ขียนต่อสู้ ตั้ งใจ

เรียนและฝึกซอ้มกีฬาต่อไปอยา่งมีความหวงัโดยมีนกัวิ ่งรุ่นพ่ีช่ือรังสรรค ์ อินทชยั เป็นแบบอยา่งใน

การพฒันาฝีมือให้ประสบความสําเร็จ  ในขณะเดียวกันผูเ้ขียนก็ได้เรียนรู้เร่ืองราวการวิ ่งจาก

อุปสรรค  ปัญหา และตวัอยา่งนกักีฬาทั้งท่ีประสบความสาํเร็จและไม่ประสบความสาํเร็จ  อีกทั้ งได้

เรียนรู้เก่ียวกับกรีฑาประเภทวิ ่ง การต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการแข่งขัน

เพ่ือท่ีจะให้ตนเองไปให้ถึงจุดหมายปลายทางตามท่ีมุ่งหวงั แมว้่าสุดทา้ยผูเ้ขียนจะไม่ประสบ

ความสาํเร็จดว้ยชยัชนะตามท่ีตั้งใจไว ้ แต่ผูเ้ขียนก็ยงัไม่ยอ่ทอ้และพร้อมท่ีจะต่อสูก้บัชีวิตต่อไป 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  เน้ือหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 20 ตอน  ไดแ้ก่ 

 

 1)  ส่วยบา้นใด-ไทบา้นนั้น    2)  หมากงิ้วกบัยางวง   

 3)  หนงัสือท่ีไม่มีตอนจบ    4)  คอหมอลาํ   

 5)  หมอลาํนอ้ย     6)  ไปกินขา้วป่า   

 7)  กรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า     8)  ส่งข่าวถึงท่านทา้วพญาแถน   

 9)  อีเกิ ้งเดือนดาว     10)  ข้ีควายกองน้ีมีหมายจอง   

 11)  หมใูนเลา้แลดูหมา     12)  เสน้สายใยรัก   

 13)  กบ เขียด ปู ปลา และนาขา้ว    14)  นํ้ าตาตน้ยาง   

 15)  ข่าวดี-ข่าวร้าย     16)  ศาลาฟ้าผา่   

 17)  วิทย ุ     18)  สายลมในป่าขา้ว   

 19)  ไทแขก     20)  สู่โลกกวา้ง   

 

 เมื่อยายอายุเท่าหนู เป็นเร่ืองราวของ “ยายนาง” คุณยายวยัใกลเ้กษียณอายุราชการท่ี

ถ่ายทอดเร่ืองราวและประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมากว่า 50 ปี  ผูเ้ขียนเล่าเร่ืองโดยใชส้รรพนามว่า 

“ยายนาง”  โดยเร่ิมเล่าเร่ืองตั้งแต่ยายนางยงัเด็กขณะท่ีอาศยัอยู่ท่ี “บา้นผบัแลง้” อาํเภอวารินชาํราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงปัจจุบนัคืออาํเภอสาํโรง  เร่ืองราวดาํเนินไปตั้งแต่ยายนางไดเ้ล่นหมากงิ้วกบั

ยางวง ซ่ึงเป็นการละเล่นท่ีเด็กๆ ในสมยันั้ นชอบมาก  จนยายนางไดเ้ข้าเรียนหนังสือท่ีวดับ้าน             

ผบัแลง้  ได้ดูการละเล่นหมอลาํ  ออกเดินทางไปตามป่ากับเพ่ือนๆ และชาวบา้น   อีกทั้ งได้ร่วม

กิจกรรมของหมู่บา้นไม่ว่าจะเป็นการละเล่นต่างๆ  งานบุญบั้งไฟ เป็นตน้ ยายนางใชชี้วิตตามประสา

เด็กชนบท  หาอาหารตามแหล่งนํ้ า ทุ่งนา  หาแมงกุดจ่ีจากกองข้ีควาย  เล้ียงหม ู กรีดยาง ดาํเนินชีวิต
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ตามประสาเด็กประกอบกบัเช่ือฟังและเรียนรู้จากคาํบอกเล่าของผูใ้หญ่ทั้ งท่ีเป็นความรู้ เร่ืองราว 

และตาํนานต่างๆ จนไดย้า้ยไปอยูใ่นตวัเมืองวารินชาํราบ  กระทัง่สาํเร็จการศึกษาและไปศึกษาต่อ

ในเมือง  

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  เน้ือหาทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รวม  44 ตอน ไดแ้ก่ 

 

 ส่วนท่ี 1  บา้นชายทุ่ง  มีเน้ือหาจาํนวน 18 ตอน  แต่ละตอนมีช่ือดงัน้ี 

 

 1)  บา้นชายทุ่ง   2)  ลกูมือแม่   

 3)  ว่าวเหินเวหา   4)  ลกูยาร่วง  เลด็ครก  

 5)  วิดปลา  มหาสนุก   6)  ไปแลหนงั 

 7)  แลโนรา    8)  โหละกบ  

 9)  แมงดานา   10)  ไหวต้ายาย 

 11)  นํ่าขา้ว  ถอนกลา้   12)  ตามแม่ไปดาํนา 

 13)  จบัปลา  ทงเบ็ด   14)  เก็บขา้ว  

 15)  นวดขา้ว   16)  เขหนวนชา้ง 

 17)  แลเขน  ถางหญา้  รําวงสามช่า  18)  คนบา้ในหมู่บา้น 

 

 ส่วนท่ี 2  โรงเรียนริมทุ่ง  มีเน้ือหาจาํนวน 15 ตอน  แต่ละตอนมีช่ือดงัน้ี 

 

 1) โรงเรียนริมทุ่ง                      2) นกัเรียนชั้น ป.1      

 3) ข้ึน ป.2    4) วนัไหวค้รู                    

 5) สวนยางหลงัโรงเรียน         6) เล่นขวิดโหยง 

 7) กระทอ้นผพีรายและตน้พิกุลใหญ่    8) แห่พระเอก                 

  9) รําลึกแหลมตะลุมพุก   10) อญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ           

 11) งานลากพระ               12) ขุนพนัธรักษร์าชเดช 

 13) เปลว  (ป่าชา้  ศาลาปลายทาง)        14) อยู ่ป.4 เป็นพ่ีใหญ่   

 15) พ่อเฒ่ากบัเจา้หยกิ 
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 ส่วนท่ี 3  บา้นชายคลอง  มีเน้ือหาจาํนวน 11 ตอน  แต่ละตอนมีช่ือดงัน้ี 

 

 1)  บา้นชายคลอง   2)  แม่ครัวใหม่ 

 3)  แม่คา้ตวัเลก็   4)  เขา้ค่ายยวุกาชาด 

 5)  เล่นนํ้ าคลอง   6)  ทาํเคย  

 7)  แควก็พร็อก   8)  ทาํบุญหนมครก 

 9)  ม.ศ.2 ตอ้งจากบา้น   10)  แม่คา้ขนมหวาน 

 11)  กลบับา้นเดิม 

 

 เน้ือเร่ืองทั้ งหมดเป็นเร่ืองราวท่ีผูเ้ ขียนกล่าวถึงวิ ถีชีวิตของเด็กบ้านทุ่งจังหวัด

นครศรีธรรมราชผา่นการบอกเล่าเร่ืองราวของ “ลูกจนั” ซ่ึงเป็นสรรพนามท่ีผูเ้ขียนใชแ้ทนตนเอง  

โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน เร่ิมเล่าเร่ืองจากส่วนท่ี 1 คือบา้นชายทุ่ง บา้นท่ีลกูจนัอาศยัอยู่กบัแม่ 

ลกูจนัใชชี้วิตตามประสาเด็กหญิงชนบทคนหน่ึง  คอยช่วยเป็นลูกมือแม่เวลาทาํกบัขา้ว  เวลาว่างก็

ไปเล่นกบัเพ่ือนๆ ปีนป่ายตน้ไม ้วิดปลาตามประสาเด็ก  ไปดูหนงัตะลุง ดูโนรา  เม่ือถึงฤดูเพาะปลกู

ก็ไปช่วยดาํนา ถึงฤดูเก็บเก่ียวก็ไปช่วยแม่เก่ียวขา้ว นวดขา้ว  อีกทั้งยงัเล่าเร่ืองราวถึงประเพณีต่างๆ 

และการละเล่นพ้ืนถิ่นของเด็กๆ ในสมยันั้น  

 ส่วนท่ี 2 คือ โรงเรียนริมทุ่ง โรงเรียนท่ีลูกจันไปเรียนเม่ือเข้าวยัเรียน ผูเ้ขียนเล่า

เร่ืองราวตั้งแต่การเขา้เรียนหนงัสือ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชต้ลอดจนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ

เด็กๆ ในสมยันั้น ทั้งการละเล่น ประเพณีต่างๆ อีกทั้ งกล่าวถึงเพ่ือนๆ และกิจกรรมท่ีทาํร่วมกับ

เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

 ส่วนท่ี 3 คือ บา้นชายคลอง บ้านของพ่ีสาวท่ีลูกจนัไปอาศยัขณะท่ีเรียนหนังสือใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน ลกูจนัตอ้งใชชี้วิตอยูก่บัพ่ีสาวดว้ยความยากลาํบาก  ตอ้งอดทนทาํงานหาเงินมาใชใ้น

การกินอยูเ่พ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งรบกวนมารดาของตนเอง ในขณะเดียวกนัลกูจนัก็ไม่ทิ้งการเรียน  ลูกจนั

ใชเ้วลาว่างหลงัจากทาํงานบา้น  ช่วยพ่ีสาวทาํกบัขา้ว  ทาํขนมหวานขาย มาใชอ่้านหนังสือ  ลูกจนั

ใชจ่้ายอย่างประหยดั อดออม จนสาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและไปสอบเขา้เรียนต่อท่ี

วิทยาลยัฝึกหดัครูสวนสุนนัทาและเรียนจบมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 เน้ือหาโดยสรุปของวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

ทั้ง 5 เล่มน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าเร่ืองราวท่ีปรากฏในหนังสือนั้น เป็นประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียนท่ีถูก
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ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงท่ีผูเ้ขียนไดพ้บมา ทั้งในดา้นสถานท่ี ความรู้ เร่ืองราว เหตุการณ์

ต่างๆ โดยผูเ้ขียนกล่าวถึงสาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ และการปฏิบติัตนในวยัเด็กอนัเหมาะสมกบั

ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชน การต่อสูก้บัอุปสรรค ความพยายาม และความอดทน ทาํให้ผูอ่้านสามารถนาํ

การดาํเนินชีวิตของบุคคลในเร่ืองไปเป็นแบบอย่างและปรับประยุกต์ใชก้บัการดาํเนินชีวิตของ

ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

วเิคราะห์เนือ้หาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดอีตัชีวประวตัทิั้ง  5  เล่ม 
 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้ นมี

ลกัษณะเป็นงานเขียนประเภทสารคดีเน่ืองจากมีทั้งส่วนท่ีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็นความรู้

ในเชิงวิชาการ และส่วนท่ีเป็นความคิดเห็น งานเขียนสารคดีจึงเป็นงานเขียนท่ีมีเน้ือหาเพ่ือเสนอ

ความรู้และขอ้คิดเห็นต่างๆ ใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้และความคิดท่ีใหค้วามกระจ่างชดั  จากการศึกษา

วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มในคร้ังน้ี มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 

1.  เนือ้หาที่เป็นความรู้หรือข้อเท็จจริง 
 
 งานเขียนสารคดีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้ความรู้และขอ้เท็จจริงเป็นหลกั  ความรู้จึงเป็น

ส่วนสาํคญัในงานเขียน  เน้ือหาท่ีเป็นความรู้ในงานสารคดีอาจจะเป็นความรู้เฉพาะสาขาวิชาใดวิชา

หน่ึงหรือเป็นการให้ข้อเท็จจริงซ่ึงอาจได้มาจากประสบการณ์ท่ีผูเ้ขียนค้นควา้ รวบรวมมาจาก

ประสบการณ์ของผูเ้ขียน หรือไดรั้บการบอกเล่าจากบุคคลในทอ้งถิ่น ซ่ึงผูเ้ขียนจะนาํมาเรียบเรียง

หรือเล่าในรูปแบบของสารคดี วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 

5 เล่มท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีมีเน้ือหาท่ีเป็นความรู้และขอ้เท็จจริงซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์จริง

ท่ีผูเ้ขียนไดพ้บมา อีกทั้งยงัมีสาระความรู้ท่ีผูเ้ขียนไดส้อดแทรกไวใ้นเร่ืองทั้งท่ีมาจากผูเ้ขียนเอง และ

มาจากคาํบอกเล่าของบุคคลในทอ้งถิ่นเก่ียวกบัเร่ืองเล่า ความเช่ือ หรือตาํนานต่าง  ๆ

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า มีเน้ือหาในส่วนท่ีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริง  โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 12 ประเภท  

คือ  ความรู้ดา้นดนตรี ความรู้ดา้นกรีฑาและการวิ ่ง ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี ความรู้เก่ียวกบัการศึกษา  

ความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  ความรู้เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ความรู้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

เก่ียวกบัเกษตรกรรม  ความรู้เก่ียวกบัการแสดงและการละเล่น  ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ความรู้

เก่ียวกบัสตัว ์และความรู้เก่ียวกบัภาษา   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.1  ความรู้ด้านดนตรี 

 จากการศึกษาพบความรู้ทางดา้นดนตรีปรากฏในเร่ือง ศิลปินวัยใส  เพียงเร่ืองเดียว  

โดยผูเ้ขียนไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้มลูเบ้ืองตน้สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการเล่นเปียโนและผูท่ี้ช่ืนชอบดนตรี  

เช่น  

 

 ตอน  ปัญหาของนกัเปียโน  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัการฝึกนิ้ว  ดงัความว่า 

 

...ดงันั้น  ผมตอ้งฝึกพลงันิ้วใหมี้กาํลงัทุกนิ้ว  อาจารย์ย ํ้ าเลยครับว่าถา้อยากจะเป็นนกัเปียโน

ตอ้งมีนิ้วท่ีแขง็แรงทุกนิ้ว  เวลาใชนิ้้วกดลงบนคียไ์ม่วา่จะเป็นนิ้วไหนก็ตาม  เสียงจะตอ้งดงั

ออกมาอย่างสมํ่าเสมอ  บทเรียนแรกของผมจึงตอ้งหดัอ่านตวัโนต้ไปพร้อมๆ กบัการฝึกพลงั

นิ้ว  ฝึกยงัไงกนั  ลองทาํอย่างท่ีอาจารยโ์อ๋บอกสิครับ... 

กกกกกกกกกวธีิฝึกพลงันิ้วของอาจารย์โอ๋มีหลายวิธี  แต่ท่ีอาจารย์ชอบให้ทาํมากท่ีสุดก็คือ  

เอามือทั้งสองขา้งมาประกบกนัแลว้เลื่อนนิ้วแทรกสอดเขา้หากนัในช่องวา่ง กดนํ้ าหนกัลงไป

ตรงท่ีช่องแทรกระหว่างนิ้วนั้นให้หนกัๆ พร้อมทั้งฉีกและกางนิ้วออกให้เต็มท่ี  แลว้ชกันิ้ว

เลื่อนออกจากกนัอย่างชา้ๆ หลงัจากนั้นก็กระแทกเขา้หากนัใหม่  เลื่อนเขา้  เลื่อนออกแบบน้ี

ใหไ้ดว้นัละหลายสิบคร้ัง 

กกกกกกกกกแรกๆ จะรู้สึกเจบ็ซอกนิ้วครับ  แต่ไม่นานนิ้วของคุณจะฉีกออกจากกนัไดก้วา้ง

ข้ึน  มีประโยชน์เวลาเล่นเพลงท่ีมีตวัโน้ตอยู่กระจดักระจายกนัมากๆ  เพราะเราจะเอื้อมนิ้ว

ขา้มไปกดคีย์ท่ีอยู่ห่างกันได้อย่างมีพลงัและคล่องแคล่วข้ึน  วิธีน้ีจาํเป็นต้องฝึกให้มาก  

โดยเฉพาะคนท่ีมีนิ้วสั้นและไร้พลงัอย่างผม 

กกกกกกกกกส่วนอีกวธีิหน่ึงง่ายมากเลยครับ  ใช้แค่สองนิ้วเอง  เหมือนเวลาท่ีเราคืบนิ้วน่ะ 

เราใชนิ้้วโป้งคืบไปหานิ้วท่ีเราใชเ้ป็นหลกัยึดไวใ้ช่ไหมครับ  อย่างผมจะฝึกนิ้วช้ี  ผมก็ใชนิ้้วช้ี

กดลงท่ีพ้ืนยึดไวแ้ลว้ลากนิ้วโป้งเขา้ไปหานิ้วช้ี  พอนิ้วมาชนกนัก็คืบนิ้วช้ีกา้วออกไปอีก  แลว้

ก็ลากนิ้วโป้งเขา้ไปชนอีก  กระเถิบออกไปเร่ือยๆ วิธีน้ีให้ฝึกนิ้วนางและนิ้วก้อยให้มากกว่า

นิ้วอื่น เพราะสองนิ้วน้ีมกัจะไม่มีกาํลงั 

    (ศิลปินวยัใส : 13-14) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบั ประเภทของเปียโน ดงัความว่า 

 

...ตอนน้ีท่ีบา้นผมมีเคร่ืองดนตรีเพียงชิ ้นเดียวคือเปียโนท่ีช่ือว่าบอสตนั (Boston) เหมือนผม

ไงครับ  เจา้บอสตนัเป็นเปียโนแบบอพัไรท ์(Upright) สีดาํ (เปียโนมีสองประเภทคือแกรนด์

เปียโน (Grand piano) และ อพัไรทเ์ปียโน (Upright piano) 

 (ศิลปินวยัใส : 10) 

 

 และ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกขณะท่ีเราเล่นเ ปียโน  เราจะต้องใช้อว ัยวะ  3-4 อย่างประสานกันคือ                    

ตา – ตอ้งอ่านโนต้  มือ – ตอ้งกดคียต์ามโนต้ท่ีเราอ่าน  หู – ตอ้งฟังเสียงท่ีเราเล่น  เทา้ – ตอ้ง

เหยียบคนัเหยียบตามจงัหวะเพลงกาํหนด  บางเพลงก็ไม่มีครับ  ถา้ไม่กาํหนดให้เราเหยียบก็

ไม่ตอ้งเหยียบ  อวยัวะไหนสําคญัท่ีสุดล่ะ  ผมเองก็เคยสงสัยครับ  อาจารย์ปู่ให้เรียงลาํดบั

ความสําคญัของอวยัวะตามน้ี  

กกกกกกกกกนิ้วสิบนิ้ว 

กกกกกกกกกหูสองหู 

กกกกกกกกกตาสองตา 

กกกกกกกกกเทา้สองเทา้  ขา้งใดขา้งหน่ึง (เวลาเหยยีบ “คนัเหยียบ” ใชเ้ทา้เดียวครับ) 

    (ศิลปินวยัใส : 19) 

 

 ตอน  ไปเล่นโชว ์ ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบัการฟังเพลงเพ่ือสังเกตตวัโน้ตประกอบ 

สงัเกตจงัหวะ ค่าตวัโนต้  และการเวน้วรรค  โดยนึกถึงภาพท่ีเพลงให้ความรู้สึกพร้อมไปดว้ย  ดงั

ความว่า 

  

กกกกกกกกก“เอาละ  บอสตั้งใจฟังเพลงน้ีอีกคร้ังใหดี้ๆ นะ ครูจะเปิดใหฟั้งเป็นท่อนๆ แลว้ดู

ตวัโนต้ประกอบ  สังเกตจงัหวะ  ค่าตวัโน้ตในเพลงให้ดีว่ามีค่าเท่าไหร่  ตรงไหนตอ้งวรรค  

ตรงไหนตอ้งเล่นต่อเน่ือง  ยงัไม่ตอ้งดีด ฟังใหเ้ขา้ใจก่อนแลว้พยายามจาํใหไ้ด ้ ออ้! ระหวา่งท่ี

ฟังอยากใหนึ้กถึงภาพท่ีเพลงน้ีใหค้วามรู้สึกกบัเรา  ฟังเพลงน้ีแลว้นึกถึงภาพอะไรบา้งล่ะ” 

กกกกกกกกก“ผมนึกถึงภาพฟาร์มกลว้ยไมค้รับ  ฟาร์มกลว้ยไมท่ี้มีดอกเอื้อง  ดอกคทัลียาเตม็

ไปหมด  เหมือนฟาร์มท่ีพ่อพาไปเท่ียวเม่ืออาทิตยก่์อน” 
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กกกกกกกกก“ใชไ้ด ้ ใหเ้รานึกวา่เพลงน้ีกาํลงับรรยายถึงความงามของดอกกลว้ยไมท่ี้กาํลงั

เบ่งบานนั้น  เพลงน้ีตอ้งเล่นแบบนุ่มนวลอ่อนหวาน  มีอารมณ์ต่อเน่ืองกนัไปจนจบเพลง  ไม่

มีการหยุด  สะดุด หรือกระตุกนิ้วเพ่ือเร่งจงัหวะเหมือนเพลงท่ีสนุกสนาน  ช่วงจงัหวะการต่อ

โนต้สําคญัมาก  เพลงน้ีถา้เราทิ ้งนํ้ าหนกัของนิ้วลงบนคียแ์รงเกินไปหรือแผ่วเกินไป  เพลงจะ

ไม่น่าฟังเลย” 

(ศิลปินวยัใส : 108-109) 

 

 ตอน  ว่าดว้ยเพลงแจ๊ซและอาจารยปู่์  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองดนตรีแจ๊สว่ามีตน้

กาํเนิดมาจากคนผวิสีในประเทศสหรัฐอเมริกา สมยัแรกๆ จะมีเคร่ืองดนตรีสามชิ้นหลกัๆ คือเคร่ือง

เป่า เคร่ืองสายหรือท่ีใชดี้ด และเคร่ืองตี  ดงัความว่า 

 

...อาจารยเ์ล่าวา่ดนตรีแจส๊มีตน้กาํเนิดมาจากคนผิวสีในประเทศสหรัฐอเมริกา  สมยัแรกๆ จะ

มีเคร่ืองดนตรีสามชิ้นหลกัๆ คือเคร่ืองเป่า ไดแ้ก่  แซกโซโฟนหรือทรัมเป็ต  เคร่ืองสายหรือท่ี

ใชดี้ด ไดแ้ก่ เปียโนหรือกีตาร์  และเคร่ืองตีก็คือกลองผสมผสานกนั  อาจารยบ์อกวา่ก่อนท่ีจะ

มีดนตรีแจส๊เกิดข้ึน  การเล่นหรือการฟังจะมีวงจาํกดัอยู่เฉพาะในหมู่ชนชั้นสูง  วงดนตรีท่ีเขา

เล่นกนัเป็นวงใหญ่แบบวงออเคสตร้า (Orchestra) ไม่มีอย่างท่ีเล่นเป็นเคร่ืองดนตรี 2 – 3 ชิ ้น

มาเล่น และแต่งเพลงโตต้อบกนัแบบสดๆ ทาํใหค้นเล่นเกิดความสนุก คนฟังก็รู้สึกแปลก จึง

เป็นท่ีช่ืนชอบในหมู่ของตน แต่ก็ไม่นิยมแพร่หลายนกั 

                        (ศิลปินวยัใส : 42) 

 

 ตอน  เพ่ือนใหม่ช่ือแซกโซโฟน  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัแซกโซโฟน  ดงัความว่า 

 

...รูปร่างของมนัแตกต่างจากแซกโซโฟนของนายช่างทาเคชิ  พ่อบอกว่าแซกโซโฟนของ            

เคนน่ี จีส่วนใหญ่จะเป็นประเภท Alto และ Tenor มากกว่า Soprano (แซกโซโฟนมีสาม

ระดบัเสียงคือ สูง กลาง ตํ่า ไดแ้ก่  Soprano  Alto และ Tenor ตามลาํดบั) 

 (ศิลปินวยัใส : 54) 
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 1.2  ความรู้ด้านกรีฑาและการวิง่   

 จากการศึกษาพบความรู้ทางดา้นกรีฑาและการวิ ่งปรากฏในเร่ือง ไต้ฝุ่น เพียงเร่ืองเดียว

โดยผูเ้ขียนไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้มลูเบ้ืองตน้ของกรีฑาและการวิ ่ง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ  เช่น  

 

 ตอน  มีอะไรในการแข่งเร็ว ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัความเป็นมาและการแข่งขนักีฬา

โอลิมปิกในระยะแรกๆ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกกว่า 1,000 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  การแข่งขนักีฬาไดด้าํเนินการกนับนยอดเขา 

“โอลิมปัส”  ในดินแดนประเทศกรีซ   โดยนกักีฬาจะตอ้งเปลือยกายโทงเทงเขา้แข่งขนั  เพ่ือ

ประกวดอวดโอ่โชวค์วามสมส่วนของร่างกายดว้ย  มีการต่อสู้บางประเภท  เช่น  กีฬาจาํพวก

มวยปลํ้ านั้นมีไวเ้พ่ือพิสูจน์ความแขง็แรง  ผูช้มมีแต่เพียงผูช้าย  หา้มผูห้ญิงเขา้ชม  ดงันั้นผูช้ม

จะตอ้งปีนข้ึนไปบนยอดเขา  เรียกวา่  ตอ้งใจรักยอมลาํบากกนัจริง ๆ ถึงจะไดช้ม   

กกกกกกกกกต่อมามีผูนิ้ยมมากข้ึน  สถานท่ีบนยอดเขาจึงคบัแคบเกินไป  ไม่เพียงพอท่ีจะ

รองรับทั้งผูเ้ล่นและผูช้มไดท้ั้งหมด  ดงันั้นเม่ือ 776 ปีก่อนคริสต์ศกัราช  ชาวกรีกไดย้า้ยท่ี

แข่งขนัลงมาท่ีเชิงเขาโอลิมปัส และไดป้รับปรุงการแข่งขนัเสียใหม่ให้ดีข้ึน  โดยให้ผูเ้ข้า

แข่งขนัสวมกางเกง  ประเภทกรีฑาท่ีแข่งขนัอย่างเป็นทางการในคร้ังแรกมี 5 ประเภท คือ              

วิง่แข่ง  กระโดด  มวยปลํ้ า  พุ่งแหลน และขวา้งจกัร  ผูเ้ขา้แข่งขนัคนหน่ึงๆ จะตอ้งเล่นทั้ง 5 

ประเภท  โดยผูช้นะจะไดรั้บรางวลั คือ มงกุฎท่ีทาํด้วยกิ่งไมม้ะกอกซ่ึงข้ึนอยู่บนยอดเขา

โอลิมปัสนัน่เอง  และไดรั้บเกียรติเดินทางท่องเท่ียวไปทุกรัฐ ในฐานะตวัแทนของพระเจา้ 

กกกกกกกกกตลอดระยะเวลาท่ีมีการแข่งขนันั้น  ไดจ้ดัข้ึน ณ บริเวณท่ีแห่งเดียว  คือ  เชิงเขา

โอลิมปัส  แควน้อีลิส  จึงเรียกการแข่งขนัตามช่ือของสถานท่ีวา่ “การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก”... 

(ไตฝุ้่ น : 56-57) 

 

 ตอน  เพราะเป็นมวยรองตอ้งจองแถวรอ  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัท่ากายบริหาร

สาํหรับนกักรีฑา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกโดยทัว่ไป  ท่ากายบริหารท่ีช่วยยืดกลา้มเน้ือสําหรับนกักรีฑาจะมีกระโดดตบ

ขาตึง  กระโดดตบใตข้า  กม้แตะสลบัขาตึง  หงายแตะสลบัขาตึง  หมุนขอ้มือขอ้เทา้  หมุนหวั

เข่า  หมุนเอว  บิดเอว  ควงหวัไหล่  ควงแขนสลบั  หมุนคอ  สลดัขอ้มือ  เราบริหารร่างกาย

เพ่ือมุ่งใหก้ลา้มเน้ือทุกส่วนไดข้ยบัยา้ยและถูกกระตุน้ใหพ้ร้อมรับการฝึก  บางท่าตอ้งร่วมมือ
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กนั  เช่น  การจบัคู่ซิตอปัเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเน้ือหน้าท้องและเพ่ือยืด

กลา้มเน้ือขา 

กกกกกกกกกจากนั้นจะเป็นการวิง่สั้นๆ ระยะประมาณ 50 เมตร  ในท่าต่างๆ เช่น  วิ ่งยกเข่า

สูง  วิง่ซอยเทา้ถี่  ออกตวัเร็วๆ แลว้ผ่อน  วิง่จิงโจ ้ เป็นตน้ 

กกกกกกกกกท่าพ้ืนฐานเหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่จะทาํพร้อมๆ กนั  แต่ใครไม่ถนดัและไม่นิยมจะ

ทาํพร้อมกบัคนอื่นก็สามารถปลีกวเิวกแยกไปทาํตวัคนเดียวต่างหากก็ไดไ้ม่มีปัญหา 

กกกกกกกกกหลงัจากนั้นจึงแยกกนัไปฝึกตามประเภทระยะของตวัเอง 

(ไตฝุ้่ น : 50) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการฝึกวิ ่งในระยะต่างๆ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกการลงคอร์สของผมในขณะนั้นจะเน้นไปท่ีการฝึกความแข็งแกร่งโดยวิ ่งจบั

เวลาท่ีระยะ 200 เมตร  หรือ 300 เมตร ไปจนถึง 400 เมตร  พูดง่ายๆ คือ ตอ้งวิ ่งให้ไกลกว่า

ระยะท่ีจะวิง่แข่งขนันัน่แหละ  เช่น  ถา้วิง่ระยะสั้น 100 เมตร หรือ 200 เมตร  ควรจะลงคอร์ส 

ท่ีมีการวิง่อดัเตม็ท่ีเตม็ระยะ 300 เมตร  นอกจากนั้นก็มีการฝึกทกัษะการเร่งฝีเทา้ในช่วงสั้ นๆ 

เช่น  ท่ีระยะ 30 เมตร 50 เมตร 80 เมตร ไปจนถึง 150 เมตร  โดยตอ้งสับขาวิง่ใหเ้ร็วท่ีสุด 

กกกกกกกกกลกัษณะการฝึกดงักล่าวเนน้การทาํซํ้ าๆ อย่างสมํ่าเสมอสลบักนัไปทุกวนั  ใครท่ี

ไดว้ิง่ผลดัก็จะตอ้งวิง่ฝึกรับไมไ้ปดว้ย 

(ไตฝุ้่ น : 50) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการฝึกวิ ่งผลดัระยะสั้น   ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเร่ืองรับไมผ้ลดัน่ีอย่านึกวา่ไม่สําคญันะครับ  วิง่ผลดัระยะสั้นน่ี  ถา้ฝีเทา้ไล่เลี่ย

กนัทั้งทีม  เขาจะเอาชนะกนัท่ีความแน่นอนและจงัหวะท่ีสอดคลอ้งของการส่ง – รับไมผ้ลดั

นะครับ  การฝึกซ้อมให้เข้ามือ แม่นจงัหวะไม่เสียความเร็วจะทาํให้ทีมควา้ชัยชนะได ้ 

นอกจากน้ี  ฝีเทา้ของแต่ละคนไม่เท่ากนัดว้ยช่วงกา้วท่ีต่างกนัหรือจงัหวะลงเทา้ถี่ห่างต่างกนั  

จึงตอ้งซ้อม ซ้อม และซ้อม 

(ไตฝุ้่ น : 51) 
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 ตอน  โค้งก็ได้แต่ไม่ชอบ  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีวดัระยะทางของการวิ ่งแข่ง

ประเภทลู่ว่าแต่ละลู่มีความกวา้งและห่างกนัเท่าไร  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกวธีิวดัระยะทางวิง่นั้น  ลู่ในสุด จะวดัระยะท่ีเส้นสมมติซ่ึงห่างจากขอบสนาม 30 

เซนติเมตร  ส่วนลู่ 2 ถึง 8 นั้น วดัระยะท่ีเส้นสมมติท่ีห่างจากเส้นกั้นลู่ 20 เซนติเมตร เส้นกั้น

ลู่มีความกวา้ง 5 เซนติเมตร  เม่ือสนามไดก้าํหนดจุดปล่อยตวัทุกลู่ให้ไดร้ะยะวิ ่งเท่ากนัแลว้  

ทุกลู่จะมีระยะเท่ากนั  แต่จุดปล่อยตวัจะลดหลัน่เป็นขั้นไป  เช่น  ลู่ท่ีหน่ึงจะอยู่ท่ีเส้นชยัพอดี  

ส่วนลู่ท่ีสองจะลํ้ าหน้าข้ึนไปส่ีซ้าห้าเมตร  ลู่สาม  ส่ี  ห้า  ก็จะเลื่อนข้ึนไปตามลาํดบั ไม่ได้

ออกตวั ณ จุดเดียวกนัเป็นแผงเหมือนวิง่ 100 เมตร 

 (ไตฝุ้่ น : 105-106) 

 

 ตอน  สถิติมีไวใ้ห้ทาํลาย  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกับเง่ือนไขในการรับรองสถิติท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวิ ่งระยะสั้นของสหพนัธก์รีฑานานาชาติ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกการรับรองสถิตินั้น  สหพนัธ์กรีฑานานาชาติหรือ IAAF : International  

Association  of  Athletics  federation  มีเง่ือนไขในการรับรองสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิง่ระยะ

สั้นดงัน้ี 

ลู่วิง่และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดม้าตรฐาน 

นกักรีฑาตอ้งเป็นเพศเดียวกนั   

นกักรีฑาในทีมวิง่ผลดัตอ้งมีเช้ือชาติเดียวกนั 

ใหท้าํเคร่ืองหมายสําหรับเลง็เพ่ือออกวิง่ไดใ้นลู่  แต่ตอ้งไม่ลํ้ าเส้น 

ตอ้งใหต้รวจปัสสาวะหายาโดป๊หลงัการแข่งขนัทนัที 

ในการแข่งขนัระยะตํ่ากวา่ 200 เมตรลงมา  ยอมรับกระแสลมความเร็วไม่เกิน 2 

เมตร ต่อวนิาที หรือ 7 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

ไม่เก่ียวเร่ืองระดบัความสูงท่ีมีผลต่อความเบาบางของอากาศ 

(ไตฝุ้่ น : 132) 

 

 1.3  ความรู้เกีย่วกบัสถานท่ี 

 ผูเ้ขียนใหค้วามรู้และนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ี โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพ

ภูมิศาสตร์ของสถานท่ีเพ่ือใหผู้อ่้านรู้จกัสถานท่ีนั้นมากยิง่ข้ึน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน ส่วยบา้นใด – ไทบา้นนั้น กล่าวถึง ท่ีตั้งของหมู่บา้นผบั

แลง้  อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานีไว ้ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ียายนางเติบโตมานั้นช่ือ “บา้นผบัแลง้” ตั้งอยู่ในเขตอาํเภอวาริน

ชาํราบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  ปัจจุบนัแยกออกเป็นเขตอาํเภอสําโรง เป็นพ้ืนท่ีชายแดน

ระหวา่งจงัหวดัอุบลราชธานีกบัอาํเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  ห่างจากเทือกเขาพนม

ดงรักท่ีทอดยาวกั้นเขตแดนไทย – กมัพูชา ประมาณ 40 กิโลเมตร  เทือกเขาเหล่าน้ีเป็นตน้

กาํเนิดสายนํ้ านอ้ยใหญ่ท่ีไหลเล้ียงทุ่งนา ป่าเขา ในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียงใหอุ้ดมสมบูรณ์ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 10) 

 

 ตอน กบ เขียด ปู ปลา และนาขา้ว  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัสายนํ้ าหนองส่องแมว ซ่ึง

เป็นสายนํ้ าท่ีไหลผา่นในหมู่บา้นผบัแลง้  ดงัความว่า   

 

กกกกกกกกกสายนํ้ าน้ีช่ือ หนองส่องแมว  ตน้นํ้ าอยู่ทางทิศใต ้ ไหลจากภูเขาใกลช้ายแดน

เขมร  ไหลหลากลน้นองในฤดูฝน แต่ในฤดูแลง้นํ้ าจะต้ืนเขินและเหือดแหง้ไป... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 106) 

 

 1.4   ความรู้เกีย่วกบัการศึกษา 

 การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคม   เ พ่ือสร้างคนให้มีความ รู้ 

ความสามารถ มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดใ้ห้ความรู้

เก่ียวกบัการศึกษาในเร่ืองของการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.4.1  การเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนคือการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน พร้อมทั้ งจดักิจกรรมโดยวิธีต่างๆ 

เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยใชเ้ทคนิควิธีการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียน

การสอนอยา่งหลากหลาย  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัการเรียนการสอน  ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  อยูป่.5 เป็นพ่ีใหญ่   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเรียนการสอนโดยให้

นกัเรียนท่องจาํคาํประพนัธใ์นตอนเยน็หลงัเลิกเรียนพร้อมกนั  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกกลอนบทน้ีมีความไพเราะสละสลวย  ความหมายดี  ครูจึงให้นกัเรียนไปท่อง

กลอนบทน้ีเป็นการบา้นแลว้ใหท่้องเป็นบทท่องจาํในตอนเย็นหลงัเลิกเรียนพร้อมๆ กนัทุก

วนั... 

(บา้นชายทุ่ง : 151) 

 

 และตอน  นักเรียนชั้นป.1 ผูเ้ขียนกล่าวถึงวิธีการสอนเก่ียวกบัการหัดอ่านพยญัชนะ

ไทยและประสมสระไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แถบกระดาษประสมสระกับ

พยญัชนะ  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกลูกจนัเขา้เรียนป.1 แลว้  เร่ิมหดัอ่าน  ก ไก่  ข ไข่  เม่ือเด็กๆ อ่าน ก-ฮ ไดแ้ลว้  

ครูจะเร่ิมสอนการประสมสระอะ  สระอา  สระอิ  สระอี  ครูมีแถบกระดาษประสมสระกบั

พยญัชนะท่ีเลื่อนไปซ้าย-ขวาได ้หรือเป็นแบบหมุนไดเ้หมือนนาฬิกาให้เด็กไดฝึ้กอ่านออก

เสียงพร้อมๆ กนัจนคล่องแคล่ว  อ่านทั้งชั้น อ่านเป็นกลุ่ม  บางคร้ังครูจะเรียกคนท่ีอ่านเก่ง

ออกไปเลื่อนแถบกระดาษและอ่านนาํเพ่ือน... 

(บา้นชายทุ่ง : 101) 

 

 เ ร่ือง  วันวารของแม่  ตอน  เป็นบัณฑิต  ผู้เ ขียนกล่าวถึงการเ รียนการสอนใน

ระดบัอุดมศึกษาและวิธีการสอนโดยฝึกใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกการเรียนท่ีน่ีเป็นเร่ืองใหม่สําหรับแม่พอสมควร  เพราะต่อไปน้ีจะไดค้ะแนน

เป็นเกรดทาํใหต้อ้งเรียนเกาะกลุ่มเพ่ือนไว ้ มิฉะนั้นเราอาจสอบตกเพราะอยู่ร้ังทา้ยของกลุ่ม  

วชิาท่ีเขาให้เรียนเทอมแรกน้ีจะเรียนเหมือนกนัไปสองปี  พอเรียนถึงปีสาม  จึงเลือกเรียน

วชิาเอก  วชิาโท และเรียนไปอีกสองปีก็จะจบหลกัสูตร 

กกกกกกกกกเน้ือหาของวชิาท่ีเรียนในระดบัน้ีมีนอ้ยกวา่ชั้นมธัยมปลาย  แต่เพิ่มเร่ืองการคิด

วิเคราะห์วิจารณ์ คือ เรียนน้อยเร่ืองแต่ลึกกว่าเดิม เช่น  วิชาเลขก็เรียนเร่ืองหน่ึงบวกหน่ึง 

ทาํไมจึงเท่ากบัสอง  วชิาภาษาไทยก็ใหค้น้หาคาํตอบวา่ศรีปราชญมี์ตวัตนจริงหรือไม่ 

(วนัวารของแม่ : 147) 
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 1.4.2  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเอง

ตามศกัยภาพ มุ่งเนน้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดว้ยรูปแบบ

กระบวนการ วิธีการท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์จากการปฏิบติัจริง เพ่ือพฒันาผูเ้รียน

ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งสร้างเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง

คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสํานึกใน

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ปรับตวัและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ

ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรมการเขา้ค่าย

ลกูเสือ – ยวุกาชาด  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  เขา้ค่ายยุวกาชาด  ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเขา้ค่ายยุวกาชาด และ 

การเขา้ค่ายลกูเสือ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกลูกจนัชอบการเขา้ค่ายยุวกาชาด  ถึงจะเหน่ือยแต่ก็สนุก 

กกกกกกกกกพวกผูห้ญิงเรียนยุวกาชาด  ครูจดัให้เขา้ค่ายอยู่ท่ีโรงเรียน  แต่พวกผูช้ายเรียน

วชิาลูกเสือ  ครูผูช้ายพาไปเขา้ค่ายนอกโรงเรียน  ตอ้งเดินทางไกลมาก  แลว้แต่ว่าจะไดท่ี้พกั

ตรงไหน 

กกกกกกกกกวนัไปเข้าค่าย  พวกลูกเสือต้องใช้ไม้พลอง  ช่วยกันหามสัมภาระต่างๆ ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเขา้ค่ายพกัแรม  เช่น  เตาอั้งโล่  หมอ้  กระทะ  ตะหลิว  มีด  ถุงถ่านหรือ

ไมฟื้น  ข้ีไต ้ ไมขี้ด  ถุงขา้วสารอาหารแห้ง  เช่น  ดีปลี  หวัหอม  หวัเทียม  นอกจากนั้นก็มี

ปลากระป๋องและไข่  รวมทั้งส่ิงจาํเป็นอื่นๆ ท่ีจะใช้ในการเขา้ค่าย  เช่น  เส้ือผา้และของใช้

ส่วนตวั  หอบพะรุงพะรังกนัไป  เดินทางไกลเป็นแถวเป็นหมู่ไปจนถึงท่ีเขา้ค่าย  ทุลกัทุเล

พอสมควร  แต่ดูทุกคนมีความสุขท่ีจะไดไ้ปใชชี้วติชาวค่ายราวสองคืน สามวนั 

(บา้นชายทุ่ง : 180) 

 

 1.5  ความรู้เกีย่วกบัวถิีชีวติ ความเป็นอยู่ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเร่ืองของบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั อาหาร

การกิน และ สมุนไพรและยารักษาโรค  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.5.1  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงสภาพบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัซ่ึงส่วนใหญ่มีความเรียบง่าย ใช้วสัดุจาก

ธรรมชาติ  อีกทั้งมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิศาสตร์ของภาคไว ้ 3 เล่ม คือ วันวารของแม่ 
เมือ่ยายอายุเท่าหนู  และ บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

 เร่ือง  วันวารของแม่  ตอน  อยู่ในสวน  ผูเ้ขียนบรรยายถึงสภาพบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั

ของชาวจงัหวดัฉะเชิงเทราไว ้ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกบ้านของตายายเป็นบ้านไม้ยกพ้ืนใต้ถุนสูง   หลังคามุงจาก  ขนาดใหญ่

พอสมควร  มีชานหนา้บา้นไวต้ากหมาก  ตากขา้ว  ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าบางปะกง... 

(วนัวารของแม่ : 14) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  หมอลาํน้อย  ผูเ้ขียนบรรยายถึงสภาพบา้นเรือนท่ีอยู่

อาศยัของชาวจงัหวดัอุบลราชธานีไว ้ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“คุม้หนองไน” เป็นคุม้บา้นท่ีอยู่ชายทุ่งทางตะวนัออกของหมู่บา้นซ่ึงมีหนองนํ้ า

ใหญ่ช่ือ  หนองไน  อยู่ใกล้ๆ  จึงไดช่ื้อน้ี  บา้นเรือนผูค้นในคุม้น้ีส่วนมากเป็นเรือนไมสู้งทรง

สมยัใหม่  หลงัคาทาํดว้ยสังกะสีสะทอ้นแสงแดดแวววาว  ไมฝ้ากระดานและตน้เสายงัมีสี

แดง... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 37) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  บา้นชายทุ่ง  ผูเ้ขียนบรรยายถึงสภาพบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัของ

ชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชไว ้ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกบา้นไมฝ้ากระดานหลงัใหญ่   หลงัคามุงดว้ยจากเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ของภาคใต้ท่ีมีฝนตกเกือบตลอดปี  ตวัเรือนมีใต้ถุนสูง   เสาบ้านวางบนฐาน

คอนกรีตส่ีเหลี่ยม  ใตถุ้นเป็นพ้ืนดินอดัแข็งเพ่ือใช้ประโยชน์ในการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น  

เป็นลานนวดขา้ว  ท่ีทาํขนมของแม่ หรือเป็นลานเล่นสําหรับเด็กๆ บริเวณรอบๆ บา้นเป็น

ลานดินปนทรายท่ีแม่ใชจ้อบถากหญา้ใหเ้ตียนและกวาดใหส้ะอาดอยู่เสมอ... 

(บา้นชายทุ่ง : 14) 
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 1.5.2  อาหารการกนิ 

 อาหารไทยเป็นอาหารประจาํของประเทศไทยท่ีมีการสัง่สมและถ่ายทอดมาตั้ งแต่อดีต

จนเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชาติ  อาหารการกินของคนไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีสามารถหาไดจ้าก

แหล่งธรรมชาติในทอ้งถิ่นของตนเอง  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงอาหารการกินโดยสามมารถแบ่งออกไดเ้ป็น 

2 ประเภท คือ  อาหารคาวและอาหารหวาน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.5.2.1  อาหารคาว 

 อาหารคาวเป็นอาหารท่ีประกอบและปรุงข้ึนมาเพ่ือใชรั้บประทานกบัขา้วสวยหรือขา้ว

เหนียวตามแต่ละพ้ืนถิ่น จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงอาหารคาวไว ้4 เล่ม คือ วันวาร              
ของแม่  ไต้ฝุ่น  เมือ่ยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง วันวารของแม่ ตอน เร่ิมไปโรงเรียน ผูเ้ขียนกล่าวถึงอาหารการกินของจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงชาวบา้นในทอ้งถิ่นมีวิถีชีวติอยู่ริมนํ้ า  อาหารท่ีเด็กๆ ใส่ป่ินโตไปโรงเรียนจึงเป็น

อาหารท่ีหาไดจ้ากแหล่งนํ้ าเป็นส่วนใหญ่  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพอถึงเวลาพกักลางวนั  นกัเรียนแต่ละห้องจะตอ้งออกมานัง่พบัเพียบกบัพ้ืน

หนา้ระเบียงหอ้งตวัเอง  นัง่ลอ้มวงกินขา้วร่วมกบัเพ่ือนๆ อาจแบ่งปันแลกเปลี่ยนกบัขา้วกนั

ตามความพอใจ  ซ่ึงแม่มีกบัขา้วแลกกบัเพ่ือนเสมอ คือ กุง้กา้มกรามตม้เคม็...ส่วนกบัขา้วของ

เพ่ือนๆ ก็มกัจะเป็นไข่เจียวยอดฮิตทุกสมยั และบา้งก็มีปลาช่อนย่าง  ปลาดุกย่าง  แกงส้ม  

แกงคัว่  มีอยู่ไม่ก่ีชนิด... 

(วนัวารของแม่ : 23) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น   ตอน  กินอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น  ผูเ้ขียนกล่าวถึงการทาํลาบ ซ่ึงเป็นอาหาร

พ้ืนเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแม่จะเอาเน้ือหมูหรือเน้ือววัดิบๆ ท่ีซ้ือมาจากตลาดลา้งใหส้ะอาด  ผมหรือพ่ีชาย

จะเป็นฝ่ายพลาธิการใช้เคร่ืองแบบมือหมุนบดหมูหรือเน้ือออกมาเป็นเส้นกลมๆ เล็กๆ 

เหมือนหนอนอว้น  บางคร้ังทาํไม่มากก็จะใชว้ธีิสับๆ ๆ บนเขียงใหล้ะเอียด  เติมเลือดกอ้นลง
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ไปร่วมสับเป็นระยะๆ ใหเ้ขา้เน้ือ  จากนั้นก็นาํหมูบดหรือเน้ือบดไปคลุกเคลา้กบัเคร่ืองเทศ  

เคร่ืองแกง หรือนํ้ าพริกลาบ  ทาํสําเร็จแลว้ใช้นํ้ าตม้หนงัราดผสมไม่ให้มนัแห้งเกินไป  ใส่

ก้อนเลือดและนํ้ าเลือดสดๆ แดงฉานลงไปเป็นระยะๆ แนมเคร่ืองในคัว่ลงไปด้วย  อาทิ  

ผา้ข้ีร้ิว  ตบั  ไส้อ่อน  เป็นตน้  มีผกัแต่งรสอย่างกระเทียมเจียวหรือหอมเจียว  ตน้หอมและ

ผกัชี... 

(ไตฝุ้่ น : 20) 

 

 เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู   ตอน  กรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงอาหารการกิน

ของจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีผกูติดกบัธรรมชาติ  อาหารท่ีไดจึ้งเป็นอาหารท่ีสามารถหา

ไดจ้ากทอ้งถิ่นของตนเอง เช่น  ปลาร้า  ดงัความว่า 

 

...ผูค้นมกัห่อขา้ว  ห่อปลาร้า  ใส่ขอดผา้ขาวมา้  เดินทางไปหลบแดด  หลบร้อน  เท่ียวผ่อน

พกักนัตามลาํหว้ยผบันอ้ยผบัใหญ่  ไดล้อยคอหลบไอแดดแลว้ยงัไดผ้กัแสง  ผกัเปลือย และปู

ปลากลบัมาบา้นในตอนเยน็ๆ ... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 51) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ตอน  วิดปลามหาสนุก  ผูเ้ขียนกล่าวถึงอาหารการกินของภาคใต ้ 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีสามารถหาไดจ้ากท้องถิ่นของตนเองมา

ประกอบเป็นอาหาร   ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกในท่ีของนา้ชายซ่ึงอยู่หลงับา้นแม่มีสระใหญ่อยู่  สระนั้นทั้งลึกและกวา้ง  เป็น

แหล่งอาหารท่ีอยู่ของปลานานาชนิด  หนา้ฝนยามนํ้ าหลากนํ้ าจะท่วมสระจนลน้เอ่อและไหล

หลากลงสู่ท่ีตํ่าคือบา้นแม่  พ่ีจอมกบัพ่ีจินจะขุดดินเป็นร่องให้นํ้ าไหลผ่านแลว้ใช้ไซดกัปลา  

แลว้ลูกจนัและเพ่ือนๆ จะช่วยกนัไล่ปลาใหม้าเขา้ไซ  ปลามาติดไซมากมาย  ทั้งปลาซิว  ปลา

สร้อย  ปลาหมอ  ปลาตะเพียน หรือปลาดุก  ปลาช่อนตวัโต... 

(บา้นชายทุ่ง : 39) 
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 1.5.2.2  อาหารหวาน   

 อาหารหวานเป็นของว่างท่ีรับประทานหลงัจากรับประทานอาหารคาว เช่น ขนมหวาน

ต่างๆ จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงอาหารหวานไว ้2 เล่ม คือ วนัวารของแม่ และ บ้านชาย
ทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 เร่ือง วันวารของแม่  ตอน  โกนเปีย  ผูเ้ขียนกล่าวถึงขนมหวานท่ีทาํเล้ียงกนัในงาน

แต่งงาน  ดงัความว่า 

  

...ขนมท่ีนิยมทาํกันทุกงานได้แก่  ขนมชั้น  ขนมหม้อแกง  เม็ดขนุน (ทําด้วยถัว่กวน)  

ทองหยอด  ทองหยิบ  ฝอยทอง  ซ่ึงเป็นขนมท่ีใชแ้ป้ง นํ้ าตาล กะทิ  และไข่ เป็นหลกั... 

(วนัวารของแม่ : 49) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ตอน   ไหวต้ายาย  ผูเ้ขียนกล่าวถึงการทาํขนมพ้ืนถิ่นของภาคใต ้ 

เช่น  ขนมพอง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกขั้นต่อไป  แม่เตรียมขา้วเหนียวอย่างดีไวท้าํขนมพอง  ตอ้งแช่ขา้วเหนียวหลาย

ชัว่โมงหรือแช่คา้งคืนไว ้ แลว้ใส่หวดน่ึง (ท่ีน่ึงขา้วเหน่ียวทาํดว้ยไมไ้ผ่ มีก้นแหลมเป็นรูป

กรวย)  ขณะท่ีน่ึงขา้วเหนียวอยู่บนเตา  แม่จะไปตดัทางมะพร้าวมาทาํแบบแม่พิมพ ์ แม่ใช้มีด

ลอกเปลือกแข็งของทางมะพร้าวสดเป็นเส้นยาวๆ กวา้งประมาณคร่ึงนิ้ว  แลว้ตดัแต่งเป็น

วงกลม  เป็นรูปส่ีเหลี่ยมขา้วหลามตดั  เป็นรูปส่ีเหลี่ยมรูปวา่วท่ีมีดา้นบนโคง้  ดา้นล่างแหลม  

แม่ใชด้า้ยขาวผูกใหเ้ป็นรูปต่างๆ ตามตอ้งการหลายๆ แบบเตรียมไว ้

กกกกกกกกกไดแ้ม่พิมพแ์ลว้  ขา้วเหนียวก็สุกพอดีแม่นัง่อยู่หนา้เตา  มีลูกจนันัง่ดูแม่ทาํขนม

พอง  แม่ตกัขา้วเหนียวหน่ึงชอ้นใส่ในแม่พิมพซ่ึ์งวางอยู่ในถาดหรือในกระดง้ท่ีมีใบตองรอง  

ใช้มือเกลี่ยข้าวเหนียวเบาๆ ให้เต็มแม่พิมพ์พอดีถา้เกินแม่ก็หยิบออก  ลูกจนัคอยเก็บขา้ว

เหนียวท่ีแม่หยิบออกใส่ปากเค้ียวกิน  ขา้วเหนียวสุกใหม่ ๆ หอมหวานอร่อยลิ ้น  เม่ือแม่ยก

แม่พิมพข้ึ์น  จะไดข้า้วเหนียวรูปต่างๆ ตามแม่พิมพ์  แลว้แม่จะทาํอนัใหม่ไปเร่ือยๆ จนเต็ม

ถาด เตม็กระดง้  แม่ยกกระดง้ไปผึ่งแดด  แลว้วางขนมบนสาดจนเตม็นอกชาน และตอ้งคอย

พลิกกลบัดา้นใหข้นมพองแหง้สนิท  ขนมพองท่ีตากแหง้ทาํใหเ้ก็บไวไ้ดน้าน  แม่ตอ้งทาํขนม

พองเยอะๆ นอกจากจะเอาไปไหวต้ายายแลว้  ท่ีเหลือจะเก็บไวกิ้นนานหลายเดือน  เวลาจะ
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กินก็ทอดในนํ้ ามนัใหม่ๆ หอมอร่อย  แม่เก็บขนมพองท่ีทอดแลว้ในป๊ีบ  ปิดฝาให้สนิท วาง

ไวบ้นชั้นสูงๆ  

(บา้นชายทุ่ง : 59) 

 

 และวิธีการทาํขนมลา ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกขนมอีกอย่างท่ีแม่ทาํไม่ไดเ้พราะมีขั้นตอนการทาํมากคือขนมลา  คนท่ีทาํขนม

ลาชาํนาญจึงมกัทาํขาย  เขาตอ้งเตรียมแป้งอย่างดี  โดยแช่แป้งขา้วเหนียวไวห้ลายคืน  แช่จน

เอามือบีบขา้วแลว้มนัยุ่ยร่วนเป็นผง  บดแป้ง (โม่แป้ง)  ตาํแป้ง  ร่อนแป้ง  แลว้ผสมกบันํ้ าตาล

พอเหลว  อุปกรณ์สําคญัในการทาํขนมลาคือกระป๋องท่ีเจาะรูเล็กๆ หลายๆ รูไวท่ี้ก้น  ใช้ไม้

ไผ่ผูกเข้ากับกะลาเป็นหูสําหรับถือ  ใส่แป้งลงในกระป๋องแล้ววนกระป๋องให้แป้งไหล

ออกเป็นสายลงในกระทะใบบวัท่ีทานํ้ ามนับางๆ วางอยู่บนเตาท่ีมีไฟอ่อนๆ เขาจะวน

กระป๋องใหแ้ป้งไหลเป็นรูปวงกลม  จึงจะไดแ้ผ่นขนมเป็นรูปวงกลมบางๆ เส้นขนมพาดกนั

เหมือนผา้มุง้ รอใหเ้ยน็แลว้วางซ้อนกนัหลายๆ แผ่น  เวลากินตอ้งค่อยๆ ลอกกินทีละแผ่น... 

(บา้นชายทุ่ง : 61) 

 

 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงักล่าวถึงการทาํขนมของไทยชนิดต่างๆไว้  เช่น  วิธีทาํขนม

ทองหยบิ ในตอน แม่คา้ขนมหวาน  ดงัความว่า 

 

...ยายจะตั้งกระทะทองเหลืองขนาดกลางบนเตาถ่าน  เค่ียวนํ้ าตาลทรายกบันํ้ าจนกลายเป็น

นํ้ าเช่ือมขน้เหนียวเดือดปุดๆ อยู่บนเตา  ยายใชช้อ้นตกัไข่แดงท่ีตีไวใ้ส่ในกระทะนํ้ าเช่ือมเป็น

แผ่นกลมๆ สักพกัก็ตกัข้ึนวางเรียงลงในถาด  พอขนมเร่ิมเย็น  ยายจะใช้มือหยิบขนมแผ่น

กลมๆ มาจบัจีบให้ได้ห้าจีบ  แลว้ใส่ลงในถ้วยกระเบ้ืองใบเล็กๆ จะได้ขนมสีเหลืองสวย

เหมือนดอกไมท่ี้มีหา้กลีบ  ตอ้งใชมื้อหยิบใหเ้ป็นจีบๆ จึงเรียกวา่ขนมทองหยิบ 

(บา้นชายทุ่ง : 205 - 206) 

 

 วิธีทาํขนมฝอยทอง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกส่วนขนมฝอยทอง  ยายจะใชใ้บตองทาํเป็นกรวยมีรูเลก็ๆ ตกัไข่ใส่ในกรวยแลว้

หยอดลงในกระทะนํ้ าเช่ือมใหเ้ป็นเส้นยาวๆ จนเตม็กระทะ  จากนั้นใชไ้มไ้ผ่แหลมชอ้นขนม
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ท่ีเป็นเส้นๆ ให้เรียงกันเป็นแผ่นยาว  แล้วพบัไปมาวางลงในถาด  เรียกว่าขนมฝอยทอง  

เพราะมีลกัษณะเป็นเส้นๆ เหมือนฝอย 

(บา้นชายทุ่ง : 206) 

 

 และวิธีทาํขนมเมด็ขนุน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกขนมอีกอย่างหน่ึงท่ีใชไ้ข่แดงทาํคือขนมเมด็ขนุน  ตาจะเป็นคนทาํไส้ขนม ไส้

ขนมเมด็ขนุนทาํดว้ยถัว่เขียว  ตอ้งแช่ถัว่เขียวผ่าซีกคา้งคืนไว ้รุ่งเช้าจึงลา้งเอาเปลือกออกจน

หมด  ตม้ถัว่บนเตาใหเ้ป่ือย  แลว้ใส่นํ้ าตาลทรายและหวักะทิ  ผดัจนแห้งเหนียว  รอให้เย็น

แลว้ตาจะเป็นคนป้ันเมด็ขนุนอย่างพิถีพิถนั  วางเรียงลงในถาดหลาย ๆ ถาด  ยายจะเอาไส้เมด็

ขนุนชุบไข่แดงท่ีตีไวใ้ส่ในกระทะนํ้ าเช่ือมทีละเม็ดๆ ไปเร่ือยๆ พลิกไปพลิกมาให้ไข่สุกจึง

ตกัใส่ถาด  ราดนํ้ าเช่ือมใหชุ่้มก็จะไดข้นมเหมือนเมด็ขนุนน่ากิน 

(บา้นชายทุ่ง : 206) 

 

 1.5.3  สมุนไพรและยารักษาโรค 

 สังคมไทยใชส้มุนไพรเพ่ือการรักษาโรคตั้ งแต่บรรพบุรุษ วิธีการใชต่้างๆ มีผูบ้นัทึก

และถ่ายทอดไปสู่ลกูหลานเป็นภูมิปัญญาในแต่ละทอ้งถิ่นต่อๆ กนัมา จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียน

ไดก้ล่าวถึงสมุนไพรและยารักษาโรคไว ้3 เล่ม  คือ วนัวารของแม่ บ้านชายทุ่ง และ เมื่อยายอายุเท่า
หนู  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

  

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  ทาํนํ้ าตาล  ผูเ้ขียนกล่าวถึงวิธีการรักษาอาการปวดหลงัจาก

ต่อต่อยโดยใชใ้บเสลดพงัพอนและข้ีววัสดมาพอกบริเวณแผล  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพอถึงโรงพยาบาล  หมอฮูด้ซ่ึงเป็นหมอฝรั่งประจาํท่ีนัน่บอกว่า  ไม่อาจรักษา

ใหห้ายปวดได ้ ให้ไปหาใบเสลดพงัพอนมาตาํแลว้พอกท่ีแผลหรือใช้ข้ีววัสดๆ ก็ได ้ หมอ

บอกวา่เคยไดย้ินคนไทยสอนเร่ืองน้ี  แม่ฟังแลว้แปลกใจวา่หมอฝรั่งแท้ๆ  กลบับอกให้รักษา

แบบไทย  พวกแม่จึงพาตากลบับา้นซ่ึงตอนนั้นอาการของตาไม่ค่อยดีแลว้  เร่ิมแน่นหน้าอก  

หายใจไม่สะดวก  แม่ก็ทาํตามหมอฮูด้วา่  ควา้ถงัหูหิ้วไดใ้บหน่ึง  ออกวิ ่งสุดแรงไปบา้นญาติ  

ท่ีอยู่หมู่บา้นถดัไปไม่ไกลกนันกั  ซ่ึงเขาเล้ียงววัไวห้ลายตวั  ไปถึงไม่ตอ้งขอใครและไม่สนใจ

วา่ววัดาํหรือววัแดง  ตกัข้ีววัใส่ถงัวิง่อา้วกลบัมาบา้น และใช้ข้ีววัน้ีพอกตรงจุดท่ีต่อต่อยทีละ
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แผล  ประมาณสิบห้านาทีข้ีววัเร่ิมแห้ง  แลว้ตาก็หายปวดไดอ้ย่างน่าอศัจรรย์   แม่จึงจดจาํ

วธีิการรักษาแบบน้ีไวไ้ม่ลืม 

(วนัวารของแม่ : 78-79) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  แห่พระเอก  กล่าวถึงใบน้อยหน่าท่ีมีสรรพคุณในการฆ่าเหา  

ดงัความว่า 

 

...เวลาเดก็ๆ เป็นเหา  ครูจะเอาใบน้อยหน้าแก่ๆ มาตาํขยาํกบันํ้ า แลว้นาํนํ้ าท่ีไดม้าชโลมหวั

จนชุ่ม ทิ ้งไวร้าวคร่ึงชัว่โมงจึงลา้งออก ตวัเหาจะตายหมดและไข่ก็ฝ่อไปดว้ย... 

 

(บา้นชายทุ่ง : 120-121) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  นํ้ าตาตน้ยาง  กล่าวถึงสม้ตาํท่ีมีส่วนผสมของลูกหวาย

กบักลีบดอกยางทาํใหมี้สรรพคุณรักษาโรคกระเพาะ อาหารไม่ยอ่ย  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแต่ท่ีจริงแลว้ไม่เคยเห็นใครเก็บยอดยางมาแกงกินหรอก  ท่ีกินไดเ้ห็นมีเพียง

กลีบดอกเลก็ๆ สีม่วงอมชมพู  ลกัษณะบิดเป็นเกลียวของมนัท่ีปลิวร่วงหล่นลงมาเท่านั้นท่ีเรา

เก็บมาปรุงรสส้มตาํลูกหวายอ่อน  เพราะลูกหวายอ่อนมีรสฝาด  ส่วนกลีบดอกยางมีรสเปร้ียว  

ปรุงผสมเป็นส้มตาํแล้วจึงได้รสกลมกล่อมพอดี  ส้มตําสูตรน้ีดีมากสําหรับผู ้เป็นโรค

กระเพาะ  ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย (แม่แพงบอก) 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 118) 

 

 1.6  ความรู้เกีย่วกบัขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 ขนบธรรมเนียมประเพณีคือความประพฤติท่ีคนกลุ่มหน่ึงกาํหนดถือเป็นแบบแผนกันมา

อยา่งเดียวกนัและปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาชา้นานจนเป็นลกัษณะเฉพาะของคนกลุ่มนั้น1 จากการศึกษา

วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม พบว่าผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง

                                                             

 
1
 กรมศิลปากร, ศิลปวฒันธรรมไทย เล่มที่ 3 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 2525), 3. 
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ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับวงจรชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีเน่ืองดว้ยเทศกาลและวนั

สาํคญั  และ ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 1.6.1  ขนบธรรมเนียมประเพณเีกีย่วกบัวงจรชีวติ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกบัวงจรชีวิตเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตมนุษยใ์นช่วงต่างๆ

ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกบั

วงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไวใ้นเร่ือง วนัวารของแม่ และ บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  นอ้งใหม่   ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีทาํ

กบัเด็กแรกเกิดท่ีพ่ึงคลอด ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือเดก็คลอดแลว้แม่จึงไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นไปดูได ้ เห็นหมอตาํแยห่อตวัน้อง

เหลือแต่หนา้สีแดงๆ วางไวใ้นกระดง้ใบใหญ่ ขา้งๆ ตวันอ้งมีสมุด ดินสอ เขม็เยบ็ผา้วางไว.้.. 

กกกกกกกกกหลงัจากนั้นไม่นาน  ญาติผูใ้หญ่  เช่น  ปู่ ย่า ตา ยาย และอาของแม่ท่ีอยู่บา้น

ถดัไปก็ทยอยกนัมาเยี่ยมและอวยพรใหเ้ดก็มีสุขภาพดี เลี้ยงง่ายไม่เจบ็ไข ้ เรียนหนงัสือเก่งๆ... 

(วนัวารของแม่ : 30) 

 

 ประเพณีการโกนเปียท่ีทาํให้กบัเด็กชายและเด็กหญิง ตั้ งแต่การทาํขวญัและพิธีกรรม

ในการโกนเปีย  ในตอน  โกนเปีย  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพอถึงเวลาประมาณสองทุ่มจะเร่ิมทาํขวญัคลา้ยกบัทาํขวญันาคดว้ยหมอทาํขวญั

ท่ีจา้งมาราคาไม่แพงเหมือนสมยัน้ี  การทาํขวญัก็มีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงความลาํบากของพ่อแม่ท่ี

เลี้ ยงดูลูกจนมาเติบใหญ่  เพ่ือให้เด็กไดมี้ความซาบซ้ึงในพระคุณพ่อแม่  แม่ตอ้งหมอบฟัง

หมอขวญัโดยใชศ้อกเทา้ไวก้บัหมอน  โดยมีตน้บายศรีตั้งอยู่ตรงหนา้  พอทาํขวญัเสร็จ  ญาติ

ผูใ้หญ่ท่ีมาในงานร่วมกนัเวยีนเทียนรอบตวัเดก็และตน้บายศรี  เขานัง่เรียงกนัเป็นวงกลมแลว้

ส่งแวน่เทียนเวยีนไปเร่ือยๆ รอบวง... 

กกกกกกกกกต่ืนมาเชา้ตรู่  มีพระสงฆ์เก้ารูปมาสวดมนต์  หมอขวญัคนเม่ือคืนน้ีทาํพิธีโกน

เปียออกและสวมมงคลท่ีคอ  ตามปกติถา้เป็นเด็กผูช้ายพระสงฆ์จะเป็นผูโ้กนผมให้  แต่แม่

เป็นเด็กผู ้หญิง  จึงต้องให้คนอื่นทาํแทน  เม่ือโกนผมออกหมดแล้วต้องลงไปอาบนํ้ าท่ี

กระถางเบญจาท่ีตั้งอยู่กลางแจง้หนา้บา้น  กระถางเบญจาเป็นกระถางใส่นํ้ ามนตท่ี์มีเสาหลกัส่ี
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เสาตั้งสูงแลว้คาดดว้ยผา้ขาวดา้นบน  หลงัจากนั้นก็ไปแต่งตวัใหส้วยท่ีสุด  มีทองหยองอะไร

ก็นาํมาใส่กนัเตม็ท่ี... 

(วนัวารของแม่ : 50) 

 

 และนอกจากน้ียงัมีประเพณีการแต่งงานของหนุ่มสาว  เม่ือตอนท่ีผูเ้ขียนไดไ้ปร่วม

ประเพณีแต่งงานของญาติ  โดยบรรยายขั้นตอนของพิธีตั้งแต่วนัสุกดิบหรือวนัก่อนแต่งงานหน่ึงวนั  

ขบวนขนัหมาก และพิธีแต่งงาน  ในตอน  ไปงาน  ดงัความว่า 

  

กกกกกกกกกก่อนถึงวนัแต่งงานคือวนัสุกดิบ  เจา้บ่าวจะตอ้งเดินทางไปบา้นเจา้สาวตอนคํ่า

เพ่ือเสียแม่ซ้ือ แม่เห็นคนมาทาํพิธีพูดถึงแม่ซ้ือวนัพุธ  วนัพฤหสับดี อะไรน่ีแหละจนครบเจ็ด

วนั  แลว้ก็พูดทาํนองให้แม่ซ้ือของฝ่ายหญิงยอมรับฝ่ายชายมาเป็นสมาชิกในเรือนน้ีอีกคน  

แลว้เจา้บ่าวก็กลบัไปบา้นตวัเองพอรุ่งเช้าประมาณหกโมง  เจา้บ่าวตอ้งมาตกับาตรร่วมกบั

เจา้สาว... เม่ือเสร็จพิธีทาํบุญตกับาตรแลว้  พระสงฆเ์กา้รูปสวดมนตแ์ละพรมนํ้ ามนต์ให้ทั้งคู่

เป็นอนัเสร็จงานตอนเชา้  ช่วงหลงัจากน้ีจะเลี้ยงขา้วแขกท่ีมาในงาน  พอถึงเวลาเก้าโมงจะมี

การหมั้นในกรณีท่ีทาํทั้งสองอย่างในวนัเดียวกนั  คือจะใหห้ญิงแม่เรือนสามคนท่ีมีคู่  อยู่ดีกิน

ดี  ทาํมาคา้ข้ึน  และผ่านพิธีแต่งงานท่ีถูกตอ้งมาแลว้  ยกขนัหมากท่ีปิดดว้ยผา้แพรสวยงาม  

ซ่ึงในขนัหมากไม่มีอะไรมานอกจากหมาก  ใบพลู  ใบเงิน  ใบทอง  ใบนาค  ใบรัก  ตาม

จาํนวนท่ีเจา้พิธีเขาจดัไว ้และยกขึ้นไปบนบา้น  ฝ่ายเจา้สาวตอ้งหาคนแบบเดียวกนัไปรับ

ขนัหมาก แลว้ทาํพิธีหมั้น  อาจจะสวมแหวนหรือใหเ้งินทองอย่างอื่นก็ได ้ จากน้ีเจา้บ่าวกลบั

ลงไปขา้งล่าง  เพ่ือรอขบวนขนัหมากยกมาอีกคร้ังหน่ึงซ่ึงเป็นขบวนใหญ่กว่าพิธีหมั้นและ

สนุกสนานมากกวา่ 

กกกกกกกกกขบวนขนัหมากจะเร่ิมดว้ย  ออ้ยทั้งตน้หน่ึงคู่  กลว้ยดิบใส่ถาด  ไก่เป็น  เหลา้  

มะพร้าวอ่อน  วุน้เส้น  หมู ใส่ถาดอย่างละหน่ึงคู่  ขนัหมากส่ีขนั  สินสอดใส่พานคลุมผ้า

เรียบร้อย  ผา้ไหวจ้ดัใส่ถาดจะมีจาํนวนเท่าใดแลว้แต่ฝ่ายหญิงกาํหนด  ขนมก่ีคู่ก็ไดแ้ต่เท่าท่ี

นิยมกนัคือสิบคู่  ขนมท่ีใช้ในขนัหมากจะมีถัว่ตดั  ขา้วพอง  ลูกกวาด  ขนมโก๋  ขนมเป๊ียะ  

ขนมไข่  บางจงัหวดัตอ้งมีนํ้ าตาลทรายเป็นกระสอบไปดว้ย… 

(วนัวารของแม่ : 126-127) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  เปลว (ป่าชา้  ศาลาปลายทาง)  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงการเตรียม

ขบวนนาํศพและพิธีศพ  ในทอ้งถิ่นของภาคใต ้ ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกเม่ือถึงวนัเผาศพ  หลงัจากพระฉนัเพลแลว้  จะเตรียมตั้งขบวนนาํศพไปเผาท่ีวดั  

มีพระนาํหน้าหน่ึงรูป  มีคนถือกระถางธูปเทียนตามหลงัพระ  แลว้ตามด้วยคนถือตะเกียง

นํ้ ามนัก๊าดดวงเลก็ๆ ท่ีมีฝาครอบแกว้เพ่ือส่องนาํทางใหค้นตาย และมีคนถือส่ิงของอื่นๆ เช่น  

ป่ินโตสําหรับไวใ้ส่อาหาร  เส้ือผา้และของใช ้ เช่น  รองเทา้  ลกูหลานคนหน่ึงจะเป็นคนถือ

รูปถ่ายของผูต้าย... ถดัจากนั้นเป็นคนท่ีช่วยหามโลงส่ีคน  พวกเขาจะเอาไมไ้ผ่ลาํใหญ่สองลาํ

มาผูกติดเขา้กบัโลงเพ่ือใหค้นช่วยกนัหาม  แลว้ตามดว้ยขบวนญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบา้นคน

รู้จกัท่ีมาร่วมในงานเผาศพ... 

กกกกกกกกกเม่ือพระทาํพิธีสวดบงัสุกุลอุทิศส่วนกุศลใหผู้ต้ายแลว้  สัปเหร่อก็เปิดฝาโลงให้

ญาติดูหนา้คนตายเป็นคร้ังสุดทา้ย  สัปเหร่อเอานํ้ ามะพร้าวมาลา้งหนา้ศพ  แลว้คนแบกโลงก็

ช่วยกนัแบกโลงไปวางไวบ้นเชิงตะกอนท่ีมีการนาํท่อนไมใ้หญ่ๆ เท่าขาวางเรียงรอไวแ้ลว้... 

(บา้นชายทุ่ง : 146-147) 

 

 1.6.2  ขนบธรรมเนียมประเพณเีนื่องด้วยเทศกาลและวนัสําคญั 

 ประเทศไทยมีเทศกาลต่างๆ มากมาย  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม พบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเน่ืองดว้ย

เทศกาลและวนัสําคัญ ได้แก่   ประเพณีการเทศน์มหาชาติ  พิธีไหว้ครู  ประเพณีลอยกระทง  

ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญบั้ งไฟ  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน  ประเพณีสารทเดือนสิบ  

ประเพณีชกัพระหรือลากพระ และ ประเพณีใหท้านไฟ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

 1.6.2.1  การเทศน์มหาชาต ิ  

 เทศน์มหาชาติ คือการร่ายยาว หรือการเล่าเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก จดัเป็นโบราณ

ประเพณีอย่างหน่ึง ซ่ึงบรรพบุรุษไทยยึดถือสืบทอดและปฏิบติัสืบต่อกนัมา จากการศึกษาพบว่า  

ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเทศน์มหาชาติไวใ้นเร่ือง  วันวารของแม่  เมื่อยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง  

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง วนัวารของแม่  ตอน  เท่ียวงาน  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติไว ้ ดงั

ความว่า 

  

กกกกกกกกกแม่ยงัไดไ้ปฟังเทศน์มหาชาติอีกดว้ย  ซ่ึงโรงเรียนจะรับกณัฑเ์ทศน์ทุกปี และให้

นกัเรียนร่วมทาํบุญดว้ยการหาผลไมม้าติดกณัฑเ์ทศน์  สําหรับแม่มกัจะเอาส้มโอท่ีสวนของ
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ทวดมาใช้ในงานน้ี  ส่วนเพ่ือนท่ีบา้นอยู่ใกลโ้รงเรียนก็อาสาเอามะพร้าวอ่อน  กลว้ย และ

ผลไมอ้ื่นๆ มาช่วยกนั  จากนั้นจะแห่ของเหล่าน้ีไปท่ีศาลาวดั  ซ่ึงมีชาวบา้นนัง่ฟังเทศน์กณัฑ์

อื่นอยู่ก่อนแลว้...พวกเดก็ๆ ยกของติดกณัฑ์เทศน์ ไปวางหน้าธรรมมาสน์และจุดเทียนตาม

จาํนวนคาถา ซ่ึงชาวบา้นหลายคนยงันัง่ฟังต่อไปเร่ือยๆ ไม่ไดลุ้กหนีไปไหน... 

(วนัวารของแม่ : 94) 

 

 เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  กรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีการเทศน์

มหาชาติหรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า  ประเพณทีําบุญผะเหวด  ท่ีจดัข้ึนในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์
ถึงตน้เดือนมีนาคมของทุกปี  ดงัความวา่ 

 

กกกกกกกกกบุญผะเหวด ถือเป็นงานใหญ่ประจาํปีท่ีจดัข้ึนในช่วงเดือนสาม คือ ประมาณ

ปลายกุมภาพนัธ์ถึงตน้มีนาคมของทุกปี  ชาวบา้นชาววดัจะประชุมร่วมกนัวา่จะตกลงจดังาน

ในวนัใด  ส่วนมากมกัเป็นหลงัวนัเพญ็เดือนสามของทุกปี... 

กกกกกกกกกบุญผะเหวดจะเร่ิมตั้ งแต่การสมมติให้หลวงตาเจ้าอาวาสของวดัเป็นพระ

เวสสันดร  บ่ายแก่ๆ ของวนัเร่ิมงาน  หลวงตาจะเดินทางออกจากวดัไปอยู่ ณ บริเวณชายป่า

แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีสมมติเป็นป่าหิมพานต ์ ซ่ึงอยู่ห่างจากหมู่บา้นออกไป  หลวงตาจะคอยอยู่ท่ี

นัน่จนขบวนของชาวบา้นนาํโดยผูเ้ฒ่าท่ีมีตาํแหน่งเป็น เฒ่าจํา้ (ผูมี้หนา้ท่ีส่ือสารกบัเทพและ
ผี) ประจาํหมู่บา้นนาํเกวยีนท่ีประดบัประดาดว้ยดอกไมแ้ละผา้แพร  สมมติว่าเป็นราชรถใช้

แรงคนลากแทนววั  พระ  เณร ชาวบา้นทั้งหลายทั้งเดก็และผูใ้หญ่เดินตามเป็นทิวแถว  ไปถึง

บริเวณท่ีหลวงตากบัทายกสองคนนัง่คอยอยู่ก็จะทาํพิธีเชิญเสดจ็ข้ึนรถ (เกวียน) แลว้แห่เป็น

ขบวนกลบัวดั 

กกกกกกกกกบริเวณวดับดัน้ี  ตั้งแต่ประตูทางเขา้ไปถึงศาลาใหญ่ไดรั้บการตกแต่งเป็นซุ้ม

ดว้ยตน้กลว้ย   ตน้ออ้ย และดอกไมห้อ้ยยอ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกลิ ่นหอมกรุ่นอบอวล  ร้านคา้

มหรสพคบงนัจุดตะเกียงสวา่งไสว  เม่ือพระเวสสันดรเสดจ็ข้ึนบนศาลาแลว้  การเฉลิมฉลอง

จึงเร่ิมข้ึน  หมอลาํหมู่  รําวง  หนงัประโมทยัเร่ิมบรรเลงไปจนเท่ียงคืนจึงหยุด  แลว้การเทศน์

มหาชาติอนัเป็นเร่ืองราวของพระเวสสันดรจึงเร่ิมข้ึน ไปตลอดวนัจนจบเร่ืองในตอนคํ่าของ

วนัต่อไป  ผูอ้ยากไดบุ้ญกุศลก็จะฟังเทศน์ไปจนจบ... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 48-49) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน  อญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีการเทศน์

มหาชาติ และการจดัตกแต่งสถานท่ีภายในงาน  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกหากวดัมีงานเทศน์มหาชาติในช่วงเขา้พรรษา  ซ่ึงเป็นงานบุญใหญ่  ชาวบา้นจะ

ช่วยกนัประดบัตกแต่งอุโบสถ  ศาลาโรงธรรม และบริเวณวดัอย่างสวยงามดว้ยตน้ออ้ย  ตน้

กลว้ย  ทางมะพร้าว  ธงพระธรรมจกัร  ธงชาติ และ ธงทิวท่ีทาํดว้ยผา้สามเหลี่ยมสีต่างๆ และ

ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อเขาวงกตท่ีตรงกลางเป็นกองทรายกองใหญ่  ชาวบา้นช่วยกนัขนมาจาก

คลองมากองไว ้ สมมติวา่เป็นเขาวงกต  ประดบัประดาดว้ย  ตน้ออ้ย  ตน้กลว้ย  สมมติว่าเป็น

ป่า  ทางเขา้เขาวงกตทาํดว้ยไมไ้ผ่  นาํมาขดักนัห่างๆ สูงท่วมหวั  ทาํทางเป็นรูปวงกลมวกวน

หลายชั้น... 

(บา้นชายทุ่ง : 130) 

  

 1.6.2.2  พธิีไหว้ครู  

 พิธีไหวค้รูเป็นพิธีกรรมท่ีเป็นประเพณีของไทยท่ีนิยมปฏิบติัมาแต่สมยัโบราณ แสดง

ถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงพิธีไหวค้รูในเร่ือง วันวารของ
แม่ และ บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  วันวารของแม่  ตอน  เท่ียวงาน  ผูเ้ขียนกล่าวถึงขั้นตอนของพิธีไหวค้รูของ

นกัเรียน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด  ครูทุกคนและเจ้าของโรงเรียนจะนั ่งเ รียงแถวบน

หอประชุม  จากนั้นผูน้าํนกัเรียนกล่าวนาํไหวค้รู  บทเดียวกบัท่ีลูกใช้นัน่แหละ  แลว้ตวัแทน

นกัเรียนก็ยกเคร่ืองไหวค้รูท่ีแม่พูดถึงน้ีข้ึนไปไหวค้รู  ต่อมานกัเรียนทุกคนจะเรียงแถวหน้า

กระดานข้ึนไปไหวต้ามลาํดบั  มอบดอกไมธู้ปเทียนใหค้รู  แลว้ลงมานัง่เรียงแถวอยู่ขา้งล่าง

เหมือนเดิม  ต่อจากนั้นเจา้ของโรงเรียนซ่ึงเป็นชายสูงอว้นๆ จะใหโ้อวาทเร่ือง พระคุณของครู 

โดยยกตวัอย่างนิทานเร่ืองขอทานเสกมะม่วง... 

(วนัวารของแม่ :  89) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน วนัไหวค้รู  ผูเ้ขียนกล่าวถึงพิธีไหวค้รู  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกรุ่งเชา้วนัไหวค้รู  หลงัจากเขา้แถวเคารพธงชาติแลว้  ครูพานกัเรียนทั้งโรงเรียน

เดินแถวไปทาํพิธีไหวค้รูในโบสถ์  เด็กๆ มีความสุขสนุกสนานท่ีได้ออกมาเรียนรู้นอก
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หอ้งเรียน  ต่างช้ีชวนกนัใหดู้โน่นดูน่ี  เสียงดงัเจ๊ียวจา๊วจนครูตอ้งดุ  ไปถึงโบสถก์็เห็นพ่อท่าน

ผูเ้ป็นประธานในพิธีนัง่รออยู่บนธรรมาสน์แลว้ 

กกกกกกกกกครูจดัให้นักเรียนตวัเล็กชั้น ป.1 นั ่งหน้า  ถดัมาเป็นชั้น ป.2 ป.3 และ ป.4  

ตามลาํดบั  ครูใหญ่นัง่ดา้นหนา้ใกลก้บัพ่อท่าน  ส่วนครูท่านอื่นๆ นัง่เรียงลาํดบัอยู่ขา้งหลงั  

เพราะตอ้งคอยปรามนกัเรียนไม่ใหคุ้ยกนัดว้ย 

กกกกกกกกกเร่ิมพิธีไหวค้รู  ประธานนักเรียนซ่ึงอยู่ช ั้ น ป.4 กล่าวนาํคาํไหวค้รู นกัเรียน

ทั้งหมดรับพร้อมกนั...หลงัจากนั้นประธานนกัเรียนก็นาํกล่าวคาํปฏิญาณ... 

กกกกกกกกกเสร็จพิธีแลว้  พ่อท่านจะเทศน์สั ่งสอนอบรมใหน้กัเรียนเป็นคนดี... 

(บา้นชายทุ่ง : 108-109) 

 

 1.6.2.3  ประเพณลีอยกระทง   

 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของไทย  ท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมาตั้ งแต่สมยั

สุโขทยั  เม่ือถึงวนัเพญ็พระจนัทร์เต็มดวงในเดือน 12  ชาวบา้นจะจดัเตรียมทาํกระทงจากวสัดุท่ีหา

ง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกลว้ยและดอกบวั นาํมาประดิษฐเ์ป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและ

ดอกไมเ้คร่ืองสักการบูชา ก่อนทาํการลอยในแม่นํ้ าก็จะอธิษฐานในส่ิงท่ีมุ่งหวงั พร้อมขอขมาต่อ

พระแม่คงคา  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงประเพณีลอยกระทงไวเ้พียงเล่มเดียว คือ               

วนัวารของแม่  ตอน เท่ียวงาน โดยผูเ้ขียนกล่าวถึงการทาํกระทงจากใบตองและการทาํกระทงรูป

เรือของเด็กๆ ในสมยัก่อน เพ่ือนาํไปใชล้อยในแม่นํ้ าในวนัลอยกระทง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกตากบัยายใชก้ระทงท่ีทาํจากใบตอง  รูปร่างกลมๆ แบบง่ายๆ ใส่ดอกไมตี้นกา

และปักเทียนเลก็ๆ เล่มหน่ึงเท่านั้น  ส่วนพวกแม่จะทาํกระทงท่ีแปลกกว่าคนอื่นแข่งกนัเอง

ในหมู่พ่ีน้อง  เช่น  บางปีแม่ทาํเป็นรูปเรือ  โดยใช้สะโพกตน้จากอว้นๆ หน่ึงท่อน  นาํมา

เฉือนเปลือกนอกออกใหเ้หลือเน้ือในสีขาวเจาะทาํเป็นเรือหวัแหลมทา้ยตดัเหมือนท่ีแล่นอยู่

ในแม่นํ้ า  แลว้ประดบัตกแต่งดว้ยดอกไมต้ามแต่ใครจะคิดได ้ เรือใครลอยนํ้ าไดไ้ม่คว ํ่าถือว่า

ดีมาก  บางคร้ังแม่เอามอเตอร์และใบพดัจิ๋วท่ีเขาทาํขายกบัขนมมาต่อทา้ยเรือแล่นไดเ้หมือน

เรือจริง ๆ อีกดว้ย 

กกกกกกกกกพอทาํกระทงเรียบร้อยแลว้  รอจนพลบคํ่าจึงลงไปลอยท่ีท่านํ้ า  ซ่ึงแต่ละบา้นท่ี

อยู่ริมนํ้ าเขาก็ลอยกนัช่วงนั้น  มองไกลๆ สุดคุง้นํ้ าเห็นแสงไฟระยิบระยบัน่าประทบัใจมาก... 

(วนัวารของแม่ :  97) 
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 1.6.2.4  ประเพณสีงกรานต์   

 ประเพณีสงกรานตเ์ป็นประเพณีของคนไทยท่ียดึถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน 

และถือเป็นประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนกล่าวถึง

ประเพณีสงกรานตใ์นเร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  เพียงเร่ืองเดียว  โดยกล่าวถึงการทาํบุญ  สรงนํ้ าพระ 

และการอาบนํ้ าข้ีพระหรือนํ้ าท่ีไหลลงมาจากพระพุทธรูปจากการสรงนํ้ าของเด็กๆ  ในตอน                  

กรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเชา้วนัแรกของเทศกาลสงกรานตบ์า้นเรา  มีการทาํบุญร่วมกนัท่ีวดั  ฟังเทศนา

หน่ึงกณัฑแ์ลว้หลวงตาก็นาํหนา้ญาติโยมไปสรงนํ้ าพระพุทธรูปท่ีหอ 

กกกกกกกกก“เร็วๆ ไวๆ เดก็ๆ ไปอาบนํ้ าข้ีพระ” 

กกกกกกกกกเดก็ๆ วิง่ไปเบียดออกนัอยู่ใตห้อพระพุทธรูป  รอนํ้ าหอมท่ีไหลราดลงมาผ่าน

องคพ์ระรินหลัง่  ไหล่  หู  หวั  เน้ือตวั  หนา้ตา  หอมกรุ่น  สดช่ืน  เป็นสายธารแห่งศรัทธาพา

ความชุ่มเย็นสู่หวัใจดวงน้อย ๆ ให้ชุ่มเย็นสนุกเพราะไดเ้บียดกันอาบนํ้ า  ท่ีสําคญัได้รู้จกั

แบ่งปัน  ดว้ยพ้ืนท่ีจาํกดันั้นเราตอ้งไดเ้ขา้ไปอาบนํ้ าข้ีพระกนัทุกคน  ก่อนแถวผูใ้หญ่ท่ีเดินมา

สรงนํ้ าจะหมดลง 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 53) 

 

 1.6.2.5  ประเพณบุีญบั้งไฟ   

 ประเพณีบุญบั้ งไฟเป็นประเพณีทอ้งถิ่นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย จาก

การศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือเป็นการบูชาพญาแถนในเร่ือง เมือ่ยายอายุเท่า
หนู  เพียงเ ร่ืองเดียว  โดยกล่าวถึงการจุดบั้ งไฟเพ่ือส่งข้ึนไปบอกกล่าวถึงพญาแถน  และ                   

การฉลองบั้งไฟท่ีถกูจุดข้ึนไปในตอน  ส่งข่าวถึงท่านทา้วพญาแถน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกคํ่าคืนแรกของเดือนหก  พ่อเฒ่าจํ้ าบอกท่ีประชุมซ่ึงรวมกนัอยู่บนศาลาวดั  ทุก

คนพยกัหนา้หงึกหงกั  แผนงานการจุดบั้งไฟเพ่ือส่งข้ึนไปบอกกล่าวถึงพญาแถนจึงไดเ้ร่ิมข้ึน 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 58) 

 

กกกกกกกกกเหล่าฉบบับั้งไฟท่ีประสบความสําเร็จ  ท่ีบั้งไฟของตนจุดแลว้ข้ึนสูงสู่หมู่เมฆ

เฉียดใกลพ้ญาแถน  จะไดรั้บยกย่อง  ไดรั้บรางวลัเป็นเหลา้ขาวหรือสาโท  ต่างดีใจฉลองกนั
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ใหญ่โต  ดว้ยการอุม้ข้ึนสะแนน  (แคร่ไมไ้ผ่)  แลว้หามแห่กนัไปเป็นขบวน  ร้องเซิ้ งโฮแซว  

อึกทึกครึกโครม 

กกกกกกกกกแต่กลุ่มฉบบับั้งไฟท่ีบั้งไฟของตนจุดแลว้แตกระเบิดคาร้าน  ส่งเสียงดงัสนัน่  

ส่งควนัโขมงโอบทุ่งนั้นกลบัถูกจบัโยนลงคลุกข้ีตมข้ีเลน  ตวัเปียกมะลอกมะแลกเป็นการทาํ

โทษ  ฐานบั้งไฟไม่ยอมไปบอกแถน 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 66) 

 

 1.6.2.6  ประเพณบุีญข้าวประดับดิน   

 ประเพณีบุญขา้วประดบัดินเป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลบัไป

แลว้ของชาวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยนาํขา้วปลา อาหาร คาวหวานห่อดว้ยใบตองทาํเป็นห่อ

เลก็ๆ นาํไปวางตามโคนตน้ไมใ้หญ่  ตามพ้ืนดินบริเวณรอบๆ เจดียห์รือโบสถ ์ หรือห้อยแขวนไว ้ 

จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีบุญขา้วประดบัดินไวเ้พียงเร่ืองเดียวคือ เร่ือง  เมื่อยาย
อายุเท่าหนู  ในตอน สายลมในป่าขา้ว  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือปลายฝนต้นหนาว  ชาวนาทาํบุญขา้วเม่า  ข้าวฮาง  เรียกกันว่า  บุญขา้ว

ประดบัดิน  โดยทาํห่อขา้วท่ีมีอาหารทุกอย่างอย่างละเลก็ละนอ้ยห่อดว้ยใบตองไปวาง  หรือ

หอ้ยแขวนไวใ้หผ้ีไดกิ้น 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 147) 

 

 1.6.2.7  ประเพณสีารทเดือนสิบและพธิีชิงเปรต   

 ประเพณีสารทเดือนสิบและพิธีชิงเปรตเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศล

ใหแ้ก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติท่ีล่วงลบั ซ่ึงไดรั้บการปล่อยตวัมาจากนรกท่ีตนตอ้งจอง

จาํอยูเ่น่ืองจากผลกรรมท่ีตนไดเ้คยทาํไวต้อนท่ียงัมีชีวิต โดยจะเร่ิมปล่อยตวัจากนรกในทุกวนัแรม 1 

คํ่าเดือน 10 เพ่ือมายงัโลกมนุษยโ์ดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีน้อง ท่ี

ไดเ้ตรียมการอุทิศไวใ้ห้เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อผูล่้วงลบั หลงัจากนั้นก็จะกลบัไปยงั

นรก ในวนัแรม 15 คํ่า เดือน 10  ญาติพ่ีนอ้งของผูต้ายจะจดัสาํรับอาหารคาวหวานมาถวายพระเพื่อ

อุทิศส่วนกุศลใหก้บัผูต้าย จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีสารทเดือนสิบและพิธีชิง

เปรตไวเ้พียงเร่ืองเดียวคือ เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ในตอน ไหวต้ายาย  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกแม่เล่าเร่ืองประเพณีสารทเดือนสิบของชาวใตใ้หฟั้งวา่  

กกกกกกกกกเร่ิมเม่ือวนัแรม 1 คํ่า ถึงแรม 15 คํ่า เดือน 10  (คนนิยมทาํบุญวนัแรม  13-15 คํ่า) 

กกกกกกกกกแม่บอกวา่ “เราตอ้งนาํอาหารไปทาํบุญท่ีวดั  เพราะเป็นพิธีรับบรรพบุรุษ  ปู่ย่า

ตายาย ญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบัไปแลว้  จะอยู่ท่ีไหนก็แลว้แต่  เช่ือกนัวา่ปีหน่ึงๆ พญายมไดป้ล่อย

เปรตเหล่าน้ีใหข้ึ้นมาจากนรกไดเ้พียงแค่ 15 วนั คือวนัแรม 1 คํ่า ถึงแรม 15 คํ่า เดือน 10 เพ่ือ

มารับส่วนบุญท่ีญาติพ่ีนอ้งทาํส่งไปให ้

กกกกกกกกกวนัรับตายาย  แม่เตรียมขา้วปลาอาหารไปวดั และเตรียมขนมไหวต้ายายไปดว้ย  

คนเฒ่าคนแก่มากนัเตม็  เม่ือพระฉนัขา้วเสร็จแลว้  ทุกคนต่างนาํขนมไหวต้ายายใส่ถาดโคม 

(กะละมงั) แลว้เขียนช่ือญาติพ่ีนอ้งท่ีล่วงลบัไปแลว้ใส่ไว ้ พระจะทาํพิธีบงัสุกุล  ส่วนญาติก็

กรวดนํ้ าเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปใหต้ายาย 

(บา้นชายทุ่ง : 63) 

 

 และกล่าวถึงพิธี “ชิงเปรต”  ซ่ึงเป็นพิธีท่ีกระทาํกนัในวนัสารทเดือน ๑๐ เพ่ือทาํบุญ

อุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกนอกจากจดัหฺมฺรับมาถวายพระเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปใหต้ายายแลว้ตอ้งแบ่งของ

กินไวใ้หเ้ปรตดว้ย (ผีไม่มีญาติท่ีเท่ียวขอส่วนบุญ)  ทุกคนจะเอาขา้วปลาอาหารทั้งคาวและ

หวาน ผลไม ้ หมาก  พลู  ขา้วสาร  หอม  กระเทียม  เกลือ  พริก  ขิง  ฟัก  ตะไคร้  โดยเฉพาะ

อาหารแหง้  นาํไปกองไวต้ามโคนตน้ไมเ้พ่ือตอ้งการให้เปรตนาํไปเป็นเสบียงกรังในเมือง

นรก 

กกกกกกกกกนอกจากนั้นยงันาํอาหาร  ขนม  และผลไมส้ําหรับให้เปรตข้ึนไปวางบนหลา 

(ศาลาทาํดว้ยไมไ้ผ่ 4 เสา  สูงราว 2 เมตร  ปูพ้ืนดว้ยไมไ้ผ่ขดัแตะ)  บนหลามีของกินวางไว้

เตม็  มีคนยืนมุงรอบ ๆ หลา  ทั้งเดก็ ๆ ท่ีอยากกินของไหวต้ายายแต่พ่อแม่ไม่มีเงินซ้ือ  ทั้งคน

ท่ีนึกสนุกอยากชิงของกินกบัเปรต  จึงเรียกวา่ พิธีชิงเปรต 

กกกกกกกกกเม่ือพระสวดยถาสัพพีจบก็ถึงเวลาชิงเปรต  พอมีเสียงสัญญาณว่า “ชิงได”้  ทุก

คนท่ีคอยทีอยู่  ต่างกรูเขา้ไปแย่งของกินท่ีอยู่บนหลากนัอุตลุดวุน่วายโกลาหล  ท่ามกลางเสียง

เชียร์อย่างสนุกสนาน  แค่พริบตาเดียวบนหลาก็มีแต่เศษขนมและผลไมเ้กลื่อนกลาด  คนท่ีชิง

เปรตไดจ้ะเอาของมาอวดกนัว่าตนเองแย่งอะไรไดบ้า้ง  บางคนก็ปีนข้ึนไปบนตน้มะพร้าว  

เพ่ือเอาของกินท่ีมีคนแกลง้เอาไปแขวนไว ้ พอเอาลงมาไดก้็มีเสียงเฮกนัอย่างสนุกสนาน 

(บา้นชายทุ่ง : 64-65) 
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 1.6.2.8  ประเพณชัีกพระ หรือ ประเพณลีากพระ   

 ประเพณีชกัพระหรือประเพณีลากพระเป็นประเพณีทอ้งถิ่นของชาวใต ้ จดัข้ึนหลงัวนั

มหาปวารณาหรือวนัออกพรรษา 1 วนั  ตรงกบัวนัแรม 1 คํ่า เดือน 11  การลากพระมีสองรูปแบบคือ  

การลากพระทางนํ้ าและทางบก  โดยชาวบา้นจะพร้อมใจกนัอาราธนาพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐาน

บนบุษบกท่ีวางอยูเ่หนือเรือ รถ หรือลอ้เล่ือน แลว้แห่แหนชกัลากไปตามถนนหนทางหรือในลาํนํ้ า 

แลว้แต่สภาพภูมิประเทศจะเหมาะสม จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีชกัพระหรือ

ประเพณีลากพระไวเ้พียงเร่ืองเดียว คือ เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน งานลากพระ  ดงัความว่า 

  

...ทุกคนต่างปีติยินดีท่ีไดร่้วมทาํบุญไหวพ้ระ  วนัแรม 1-2 คํ่า เดือน 11  หลงัออกพรรษาแลว้

หน่ึงวนั  มีประเพณีลากพระซ่ึงชาวใต้เช่ือกันว่าการลากพระจะทาํให้ฝนตกตามฤดูกาล                 

การลากพระมีสองรูปแบบคือ  การลากพระทางนํ้ าและทางบก  ชาวบ้านจะพร้อมใจกัน

อาราธนาพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานบนบุษบกท่ีวางอยู่เหนือเรือ  รถ  หรือลอ้เลื่อน  แลว้แห่

แหนชกัลากไปตามลาํนํ้ าหรือตามถนนหนทาง  แลว้แต่ความสะดวกของทอ้งถิ ่นนั้นๆ แต่ก็

เรียกวา่เรือพระเหมือนกนั  เรือพระมกัตกแต่งเป็นรูปพญานาค  เพราะเช่ือกนัวา่นาคเป็นผูใ้ห้

นํ้ าแก่มนุษยโลก  ส่วนพระพุทธรูปท่ีใชใ้นพิธีนิยมใชป้างอุม้บาตรหรือปางคนัธารราษฎร์ซ่ึง

เป็นปางขอฝน 

(บา้นชายทุ่ง : 136) 

 

 1.6.2.9  ประเพณใีห้ทานไฟ   

 ประเพณีให้ทานไฟเป็นประเพณีหน่ึงซ่ึงถือปฏิบัติกันมานานของชาวจังหวัด

นครศรีธรรมราช  การให้ทานไฟไม่มีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนตายตวัแลว้แต่ความสะดวกใน            

การนดัหมาย แต่ส่วนใหญ่จะปฏิบติัในช่วงเดือนยี ่ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีอากาศหนาวเยน็ท่ีสุด ชาวบา้นจะ

นดัหมายไปพร้อมกนัในเวลาย ํ่ารุ่งหรือตอนเชา้มืด ซ่ึงจะเป็นวนัไหนก็ได  ้ โดยเตรียมไมฟื้น ถ่าน 

หรือเตาไฟ สําหรับก่อให้เกิดความร้อนและความอบอุ่นแก่พระสงฆ์ เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นแก่

พระสงฆแ์ละชาวบา้นท่ีอยูใ่กลเ้คียง จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีใหท้านไฟไวเ้พียง

เร่ืองเดียว คือ เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน ทาํบุญหนมครก  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพอถึงเดือนยี่  อากาศค่อนขา้งเยน็  ชาวนครจะมีประเพณีเก่าแก่ท่ีแปลกแตกต่าง

จากชาวเมืองอื่นคือ  ประเพณีให้ทานไฟ  ชาวบา้นต่างช่วยกนัก่อกองไฟถวายพระเณร  ให้
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ท่านมาผิงไฟแกห้นาว  พร้อมนาํเตาถ่านไปตั้งประกอบอาหารคาวหวานถวายพระในตอน

เชา้ตรู่  ชาวบา้นชายคลองก็มีการนาํเตาถ่านไปประกอบอาหารคาวหวานถวายพระ  เพ่ือให้

ท่านไดฉ้นัอาหารร้อนๆ จะทาํใหร่้างกายอบอุ่น  ในหนา้หนาว... 

(บา้นชายทุ่ง : 193-194) 

 

 นอกจากน้ีชาวบ้านยงัมีการทาํบุญขนมครกในวนัให้ทานไฟ  โดยชาวบ้านจะมา

ร่วมกันก่อเตาทาํขนมครกบริเวณรอบๆ วดั แลว้ทาํขนมครกไปถวายพระขณะท่ียงัอุ่นๆ อยู่  ดัง

ความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือถึงวนัทาํบุญ  ลูกจนัและเพ่ือนๆ ต่ืนกนัแต่เช้ามืด  เตรียมของเสร็จแล้ว

ช่วยกนัขนวสัดุอุปกรณ์ในการทาํหนมครกเขา้ไปในวดั  ทุกคนจบัจองท่ีบริเวณรอบๆ โรงฉนั  

จากนั้นติดเตาลงมือทาํหนมครกกนั  ทอ้งฟ้ายงัมืดมิด  มีแต่แสงตะเกียงนํ้ ามนัก๊าดดวงเลก็ๆ ท่ี

สวา่งอยู่ตรงโนน้บา้งตรงน้ีบา้ง  มีคนมาทาํหนมครกเพ่ือทาํบุญกนัหลายเจา้  เสียงหยอดแป้ง

หยอดกะทิดงัฉ่ีฉ่ากลิ ่นหนมครกหอมกรุ่นชวนนํ้ าลายไหล  ต่างคนต่างช่วยกนัแควก็หนมครก

ใหไ้ดม้ากท่ีสุดแข่งกบัเวลาใหท้นัไดถ้วายพระ 

(บา้นชายทุ่ง : 196-197) 

 

 1.6.3  ขนบธรรมเนียมประเพณเีกีย่วกบัการประกอบอาชีพ 

 คนในสงัคมไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ีจึงมีขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขนบธรรมเนียม

ประเพณีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  คือ  พิธีไหวพ้ระแม่โพสพ  ไวเ้พียงเร่ืองเดียว คือ เร่ือง บ้าน
ชายทุ่ง  ตอน  เก็บขา้ว  โดยผูเ้ขียนกล่าวถึงการเตรียมขา้วสุก  อาหารคาวและหวาน ใส่กระทงวาง

ในถาดเพ่ือนาํไปไหวเ้พ่ือขอบคุณแม่โพสพท่ีทาํใหมี้ขา้วกินอยา่งอุดมสมบูรณ์ตลอดปี  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกราวเดือน 3 ขา้วเร่ิมสุกแลว้  ตอนน้ีทัว่ทอ้งทุ่งมองเห็นแต่สีเหลืองทองไปสุดลูก

หูลูกตา  สมกบัคาํวา่ทุ่งรวงทอง  เป็นสัญญาณวา่ถึงเวลาเก็บขา้วแลว้ ก่อนจะเก็บขา้ว  แม่จะ

ทาํพิธีไหวแ้ม่โพสพ  แม่เตรียมขา้วสุก  ปลาทั้งตวั  แกง  ตม้  หนมโค (ขนมตม้)  ผลไม ้และ

นํ้ า  ใส่ในกระทงเลก็กระทงนอ้ยวางในถาด  แม่ทูนถาดไวบ้นหวั  เดินไปตามคนันาแปลงท่ี

อยู่ใกลบ้า้น  โดยมีลูกจนัวิง่ตามตอ้ยๆ พอไปถึงกลางนา  แม่ก็วางถาดลง  ใช้มือรวบขา้วเป็น

กอใหญ่แลว้ใชฟ้างมดัไว ้ จากนั้นแม่จะนัง่พนมมือ  ลูกจนัพลอยพนมมือตามแม่  แม่กล่าวคาํ
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ขอบคุณแม่โพสพท่ีทาํใหมี้ขา้วกินอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดปี  แม่โพสพคือเทพเจา้แห่งขา้วท่ี

ประทานพรใหช้าวนามีขา้วกิน 

(บา้นชายทุ่ง : 78) 

 

 1.7  ความเช่ือ 

 ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัมนุษยม์าตั้ งแต่อดีตจนปัจจุบนั  จากการศึกษาวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงความเช่ือ

ไดแ้ก่  ความเช่ือเก่ียวกบัตัวมนุษย ์ ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติ  และความเช่ือเก่ียวกับส่ิงเหนือ

ธรรมชาติ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.7.1   ความเช่ือเกีย่วกบัตวัมนุษย์ 

 ความเช่ือเก่ียวกบัมนุษยม์กัเป็นเร่ืองของการเกิด การแต่งงาน และการตาย ซ่ึงเป็นวงจร

ชีวิตของมนุษย ์วงจรชีวิตแต่ละช่วงจะมีความคิดและความเช่ือแฝงอยูม่ากมาย  จากการศึกษาพบว่า 

ผูเ้ขียนกล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกับตวัมนุษยใ์นเร่ือง  วันวารของแม่ และ บ้านชายทุ่ง ดังตัวอย่าง

ต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง วนัวารของแม่ ตอน น้องใหม่  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความเช่ือท่ีอยากให้เด็กแรกเกิดมี

สติปัญญาดีและเรียนหนงัสือเก่ง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือเด็กคลอดแลว้  แม่จึงไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนไปดูได ้ เห็นหมอตาํแยห่อน้อง

เหลือแต่หนา้สีแดงๆ วางไวใ้นกระดง้ใบใหญ่  ขา้งๆ ตวันอ้งมีสมุด  ดินสอ  เขม็เย็บผา้วางไว ้ 

แม่ไดรั้บคาํอธิบายว่าเป็นความคิดของคนทัว่ไปท่ีอยากให้เด็กเกิดใหม่น้ีมีสติปัญญาเฉียบ

แหลมเหมือนเขม็  เรียนหนงัสือเก่งเป็นเจา้คนนายคน... 

(วนัวารของแม่ : 30) 

 

 ความเช่ือเร่ือง การไวผ้มเปียผมจุก เพ่ือไม่ใหเ้ด็กเจ็บป่วยและเล้ียงง่าย ในตอน โกนเปีย  

ดงัความว่า 
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...แม่เป็นลูกคนเดียวท่ีตายายใหไ้วผ้มเปีย  ซ่ึงโดยทัว่ไปเดก็ผูห้ญิงควรไวผ้มจุก  ผูช้ายจึงจะไว้

ผมแกละและผมเปีย  แม่ก็ไม่รู้เหมือนกนัวา่ทาํไมตอ้งไวผ้มเปีย  อาจจะเป็นคนข้ีโรคกระมงั  

เพราะคนสมยัเช่ือกนัวา่ถา้ไวผ้มเปียผมจุกแลว้เดก็จะไม่ค่อยเจบ็ไข ้เลี้ยงง่าย... 

(วนัวารของแม่ : 45) 

 

 และความเช่ือเร่ือง การตักบาตรของคู่ บ่าวสาวหากใครจับทัพพีด้านบนมีอาํนาจ

เหนือกว่า  ในตอน  ไปงาน  ดงัความว่า 

 

...พอรุ่งเชา้ประมาณหกโมง  เจา้บ่าวตอ้งมาตกับาตรร่วมกบัเจา้สาว  ตอนน้ีญาติฝ่ายหญิงจะ

คอยดูวา่ใครจบัทพัพีดา้นบนตกัขา้วใส่บาตร  เขามีเคล็ดว่า ใครจบัขา้งบนผูน้ั้นย่อมมีอาํนาจ

เหนือกวา่... 

(วนัวารของแม่ : 126) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอน เปลว (ป่าชา้  ศาลาปลายทาง) กล่าวถึง ความเช่ือเร่ือง การโปรย

ลกูกาํพรึก2  เพ่ือใหค้นตายไดท้าํบุญทาํทานก่อนไปสู่อีกภพหน่ึง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกก่อนจะเผาเจา้ภาพไดโ้ปรยลูกกาํพรึก  ซ่ึงทาํดว้ยลูกหมากแก่ผ่าเป็นรอยพอให้

ยดัสตางคเ์ขา้ไปได ้มีทั้งเหรียญ 25 สตางค ์เหรียญ 50 สตางค ์ทาํกนัเป็นร้อยๆ ลูก  แลว้โปรย

หรือโยนใหค้นแย่งกนัเก็บ  เป็นการใหค้นตายไดท้าํบุญทาํทานก่อนไปสู่สวรรค.์.. 

(บา้นชายทุ่ง : 147) 

 

 1.7.2  ความเช่ือเกีย่วกบัธรรมชาต ิ

 ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติเป็นเร่ืองเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตน้ไม ้สัตว ์

ภูเขา ทะเล ท้องฟ้า และดวงดาว เป็นตน้ มนุษยไ์ด้สร้างความเช่ือเหล่านั้นข้ึนด้วยเหตุผลหลาย

ประการเช่น เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจไม่ให้ประมาทหลงลืมตน เพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและ

สร้างกาํลงัใจให้แก่มนุษย  ์รวมทั้ งเพ่ือกาํหนดพฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมี

                                                             

 
2
  กาํพรึก  เป็นภาษาถิ่นภาคใต ้ หมายถึง  กลัปพฤกษ ์ ลกูมะนาว หรือลกูหมากท่ีบรรจุ

เงินเหรียญ 
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ความสุข  จากการศึกษาพบว่าผูเ้ขียนกล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติในเร่ือง  วันวารของแม่  
เมือ่ยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง วนัวารของแม่  ตอน  ทาํนํ้ าตาล  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบัการด่ืมนํ้ าตาล

จากกระบอกท่ีแขวนอยูท่ี่ตน้ตาล โดยหา้มกล่าวขอจากเจา้ของเพราะจะทาํใหน้ํ้ าตาลแหง้ ดงัความวา่ 

 

กกกกกกกกกสําหรับนํ้ าตาลสดจริงๆ ไม่ค่อยมีใครกิน  นอกจากคนต่างถิ ่นเดินผ่านตน้ตาลท่ี

มีกระบอกนํ้ าตาลแขวนอยู่  เขาสามารถยกกระบอกดื่มไดเ้ลยไม่ตอ้งขอเจา้ของ  เพราะชาวป่า

ตาลถือเคลด็วา่หา้มขอ  มิฉะนั้นจะทาํใหน้ํ้ าตาลแหง้  ไม่ค่อยมีนํ้ าออกมาเหมือนปกติ... 

(วนัวารของแม่ : 73) 

 

 และความเช่ือเก่ียวกบัเถาหลงท่ีหากใครเดินเหยียบหรือเดินขา้มจะทาํให้หลงทาง ดงั

ความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือกลบัถึงบา้นก็เล่าให้ตายายฟังอย่างต่ืนเตน้  ตาบอกว่าพวกแม่อาจเหยียบ 

“เถาหลง”  เขาเล่าต่อๆ กนัวา่เป็นเถาวลัยช์นิดหน่ึง  ถา้ใครเดินเหยียบหรือขา้มจะทาํให้หลง

ป่า... 

(วนัวารของแม่ : 77) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ตอน  สายลมในป่าขา้ว  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบันก

แจนแวน กล่าวคือถา้ไดย้นินกชนิดน้ีส่งเสียงร้องหลงัจากผา่นฤดูฝนไปแลว้แสดงว่า เหลือเวลาไม่ถึง

สิบวนัจะถึงวนังานบุญออกพรรษา  ดงัความว่า  

 

กกกกกกกกกนกแจนแวน  เป็นนกชนิดหน่ึง ตวัเลก็ๆ สีนํ้ าตาล  ร้องเสียงดงัแควก้ๆ ในช่วงท่ี

มีฝนตกชุก  เจา้นกชนิดน้ีจะหายหนา้ไปไม่มีใครเห็นวา่มนัไปไหน  เช่ือกนัว่ามนัหลบไปจาํ

พรรษาในป่าลึก  คร้ันมนัออกมาร้องอีกทีนัน่แสดงว่าเหลืออีกไม่เกินสิบวนัก็ถึงวนังานบุญ

ออกพรรษาแล้ว  มันออกมาเตือนผู ้คนให้เตรียมทาํขนมข้าวต้มไว้ให้ทนัวนับุญ  เป็น

สัญลกัษณ์ของวนัฟ้าแจง้แสงส่องเพราะจะหมดฤดูฝนดว้ย 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 154) 
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 และความเช่ือเก่ียวกบันํ้ าท่ีอยูบ่นจอมปลวกซ่ึงชาวบา้นถือว่าเป็นนํ้ าอมฤตหรือนํ้ าวิเศษ  

สามารถรักษาไดส้ารพดัโรค ใหโ้ชคใหล้าภและสุขภาพท่ีดีแก่ผูท่ี้ด่ืม  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกจอมปลวก หรือโพนปลวกน้ีเกิดอยู่กลางนาใกลห้มู่บา้นคาํก้าว  ห่างจากบา้น

โนนจานประมาณ 3 กิโลเมตร  เป็นจอมปลวกท่ีสูงมากเพราะมนัเกิดบนเนินดินสูงอีกทีหน่ึง  

จึงดูโดดเด่นมากในท่ามกลางแสงตะเกียงเจา้พายุ และยิ ่งทาํใหม้นัเด่นและดูขลงัเขา้ไปอีกเม่ือ

มีผา้สีฉูดฉาดผูกลอ้มเขา้ไวท้ ั้งแดง เขียว และเหลือง  มีผูค้นส่วนหน่ึงกาํลงักราบไหว ้และปีน

ข้ึนไปตกันํ้ าจากแอ่งเลก็ๆ บนจอมปลวกลงมาแบ่งปันกนั  โดยใหจ่้ายค่านํ้ าน้ีขวดละ 5 บาท 

กกกกกกกกกหา้บาทสมยันั้นก็ไม่ใช่นอ้ย เพราะนํ้ าปลาขวดละบาทเอง  แต่น่ีไม่ใช่นํ้ าธรรมดา  

เป็นนํ้ าท่ีเช่ือว่าพระอินทร์จากบนฟ้าเสด็จลงประทานให้  ถือเป็นนํ้ าอมฤต  ซึมออกมาจาก

จอมปลวก เขาอวดวา่เป็นนํ้ าวเิศษรักษาโรคไดส้ารพดัพร้อมใหโ้ชค  ใหล้าภ  ให้ความสุขชุ่ม

เยน็  สุขภาพดีเกิดมีแก่ผูด่ื้มกินอีกต่างหาก... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 155) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  กระทอ้นผพีรายและตน้พิกุลใหญ่  กล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบั

การปลกูตน้พิกุลไวบ้ริเวณบา้นจะทาํใหมี้อายยุนื  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแม่บอกว่า คนโบราณเช่ือกนัว่าบา้นไหนปลูกพิกุลจะอายุยืน เพราะตน้พิกุล

แขง็แรงทนทาน มีอายุยาวนานเป็นร้อยปี...   

(บา้นชายทุ่ง : 119) 

 

 และความเช่ือเก่ียวกบัการผวิปากเรียกลมเพ่ือใหมี้ลมพดั ในตอน นวดขา้ว  ดงัความว่า 

 

...เม่ือแม่ยกกระดง้ให้ขา้วลอยสูงข้ึน  ขา้วลีบจะปลิวออกนอกกระดง้  แม่ฝัดไปจนขา้วลีบ

หมด เหลือแต่ขา้วดีๆ เวลาฝัดขา้วตอ้งมีลมพดัเบาๆ ดว้ย  ถา้ลมนิ่ง แม่จะผิวปากดงัวิ ้วยาวๆ  

ลูกจนัชอบช่วยแม่ผิวปากเรียกลมดว้ย  สักพกัก็มีลมมาจริงๆ 

(บา้นชายทุ่ง : 82-83) 
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 1.7.3  ความเช่ือเกีย่วกบัส่ิงเหนือธรรมชาต ิ

 ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของผีสางเทวดา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  

เวทมนตร์คาถา เคร่ืองรางของขลงั และโชคลาง เป็นตน้ แมว้่าความเช่ือเหล่าน้ีมนุษยจ์ะไม่สามารถ

พิสูจน์ไดว้่าเป็นจริงหรือไม่ แต่ก็ดาํรงความเช่ือนั้นไวอ้ยา่งเหนียวแน่น  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  กระทอ้นผพีรายและตน้พิกุลใหญ่  กล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบั

เทพท่ีสิงสถิตอยูใ่นไมพิ้กุล  ดงัความว่า 

 

...คนนิยมเอาไมพิ้กุลมาใชป้ระโยชน์ในงานท่ีเป็นมงคล   เช่น  ทาํเสาบา้น  ทาํพวงมาลยัเรือ  

ทาํดา้มหอก  ดว้ยเช่ือวา่พิกุลเป็นไมท่ี้มีเทพสิงสถิตอยู่ 

(บา้นชายทุ่ง : 119) 

 

 และความเช่ือเก่ียวกบัผพีรายในนํ้ า  ในตอน  เล่นนํ้ าคลอง  ดงัความว่า 

 

...คนตายช่ือทองสุก  ตายในนํ้ าจึงเป็นผีพราย  ถา้ใครลงอาบนํ้ าคลองตอนคํ่าๆ ผูใ้หญ่บอกวา่ผี

พรายจะฉุดเอาตวัไปอยู่ดว้ยในนํ้ า  เดก็ๆ จึงไม่กลา้ลงอาบนํ้ าคลองคํ่าอีก... 

(บา้นชายทุ่ง : 182) 

 

 1.8  ความรู้ด้านเกษตรกรรม 

 เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดจ้ากพืชและสัตว ์แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ

ภูมิประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน นํ้ า และธรรมชาติ  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลั

แว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความรู้ดา้นเกษตรกรรมใน

เร่ือง  การเพาะปลกูและการประมง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.8.1  การเพาะปลูก   

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเพาะถัว่งอก  ในเร่ือง  วันวารของแม่  

ตอน  พายเรือ  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกส่วนการเพาะถัว่งอก เขาใชป๊ี้บส่ีเหลี่ยมใส่ข้ีเถา้แกลบสีดาํไวค่้อนป๊ีบแลว้ใส่

ถ ัว่เขียวท่ีแช่นํ้ าลงไป รดนํ้ าทุกวนั บางวนัแม่เลิกจากโรงเรียนเร็วก็ช่วยเขารดนํ้ าถ ัว่งอกดว้ย 

เพ่ือรอเวลาท่ีป้าใหญ่จะเดินกลบัจากโรงเรียนมาสมทบ 

 (วนัวารของแม่ : 62) 

 

 และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปลกูมนัสาํปะหลงั  ในตอน  ทาํไร่  ดงัความว่า  

 

กกกกกกกกกหลงัจากปรับตวักบัการกินอยู่ไดแ้ลว้ก็ตอ้งทาํงานของชาวไร่เสียที คือ การปลูก

มนัสําปะหลงั  เร่ิมจากการไถไร่ใหห้ญา้ตายเสียก่อนดว้ยการจา้งคนท่ีเขามีรถแทรกเตอร์อยู่

แถวนั้น  จากนั้นจะนาํตน้แก่ของมนัสําปะหลงัท่ีเขาขายเป็นมดัๆ มาสับเป็นท่อนสั้ นๆ ขนาด

หน่ึงคืบ ใส่ในตะกร้าใหค้นปลูก  สะพายเดินปลูกตามหลุมท่ีคนขา้งหน้าใช้จอบตีหลุมเป็น

ระยะๆ แม่ไดรั้บหนา้ท่ีขนท่อนมนัเดินตามคนตีหลุมและโยนท่อนมนัลงไปในหลุมหน่ึงท่อน  

จากนั้นใชเ้ทา้เข่ียดินกลบท่อนมนัน้ีไปเร่ือยๆ เป็นแถว  โดยคนปลูกไม่ตอ้งก้มหลงัให้เม่ือย  

จะทาํดงัน้ีไปจนหมดพ้ืนท่ีสามสิบไร่ท่ีเตรียมไว ้  

กกกกกกกกกการปลูกมนัใชเ้วลาเจด็วนัก็แลว้เสร็จ... 

 (วนัวารของแม่ : 117-119) 

 

 1.8.2  การประมง 

 การประมงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึงเก่ียวกับนํ้ า จากการศึกษาพบว่า  

ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประมงในเร่ือง วนัวารของแม่  ตอน หาปลา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลอ้มซั้ง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกการลอ้มซั้ งแบบท่ีว่าตอ้งมีเรือหน่ึงลาํไปจอดคอยอยู่ขา้งๆ คอกเฝือกเพราะมี

ปลาหลายชนิดท่ีโดดสูง เช่น ปลาตะเพียน ปลาช่อน โดดออกมาจากเฝือกจะไดต้กลงในเรือ

ไม่เสียของ และการใชว้ธีิน้ีจะไดกุ้ง้จาํนวนมาก... 

 (วนัวารของแม่ :  111) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลอ้มชายเฟือย  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกส่วนการลอ้มอีกชนิดหน่ึงคือการลอ้มชายเฟือย  สมยัแรกๆ แม่เห็นใช้เฝือกไม้

ปักไปตามชายป่าจาก  ป่าเตยยาวเป็นร้อยๆ เมตรตอนนํ้ าข้ึนเตม็ท่ี  แต่ภายหลงัเห็นใช้อวนตา

ข่ายท่ีทาํดว้ยเอน็มาลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งขออนุญาตจากทางราชการก่อน เพราะเขากาํหนดขนาด

ของตาอวนวา่ใหญ่เลก็เท่าใด เพ่ือไม่ใหป้ลาเลก็ๆ ตายไปดว้ย 

 (วนัวารของแม่ : 111) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาปลาโดยวิธีทอดแห  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกต่อไปน้ีแม่จะพูดถึงการหาปลาของคนแถวนั้นวา่หลากหลายขนาดไหน เร่ิมจาก

แม่นํ้ าก่อน ซ่ึงเป็นแหล่งหากุ้งหาปลามาตั้ งแต่ดึกดาํบรรพ์แล้ว ตอนท่ีแม่ยงัเด็ก เห็นเขา

ทอดแหกนัตามชายฝั่งโดยใชเ้รือหน่ึงลาํ มีคนพายทา้ยหน่ึงคน คนทอดแหยืนอยู่ท่ีหวัเรือแลว้

เหวีย่งแหลงไปโครมใหญ่  ซ่ึงแหตอ้งบานดว้ยนะจึงจะเรียกวา่ทอดเป็น และเวลาเหวี่ยงตอ้ง

ทรงตวัใหดี้   มิฉะนั้นอาจตกจากเรือได ้ แต่ไม่ตอ้งกลวัวา่แหจะหนีหายไป เพราะเขาผูกเชือก

แหไวก้บัขอ้มือคนทอด ตกนํ้ าไปทั้งคนทั้งแหก็ไม่มีปัญหา ไปไหนไปกนัอยู่แลว้ 

 (วนัวารของแม่ : 103-104) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาปลาโดยวิธีพายเรือผหีลอก  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกการหาปลาแบบต่อไปคือ การพายเรือผีหลอกหรือ “เรือสําเป๊ะ” ตามท่ีชาวบา้น

เรียก เรือประเภทน้ีจะใชห้าปลาตอนกลางคืน โดยใชแ้ผ่นกระดานยาวๆ เกือบเท่าลาํเรือทาสี

ขาว กวา้งสักหน่ึงเมตรบงัขา้งเรือไวแ้ละแผ่นกระดานคร่ึงหน่ึงแช่อยู่ในนํ้ า ท่ีหวัเรือมีตะเกียง

หน่ึงดวงตั้งไวเ้พ่ือใหป้ลาเห็นสีขาวของกระดานแลว้ตกใจโดดลงมาในเรือเอง  โดยเฉพาะ

ปลากระบอกท่ีอยู่รวมกนัเป็นฝูง มนัจะพร้อมใจกันโดดทั้งฝูงเลย  ไม่ตอ้งลงไปไล่จบัให้

เหน่ือยแรง... 

 (วนัวารของแม่ : 104) 
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 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาปลาโดยวิธีใชเ้ฝือก  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกส่วนการหาปลาแบบลงทุนน้อยอีกอย่างหน่ึง คือการใช้เฝือกกั้นตามคลองใน

เวลานํ้ าข้ึน พอนํ้ าแหง้ลงก็ลงไปจบัปลาท่ีติดอยู่หนา้เฝือกไม่มีพิธีรีตองอะไรยุ่งยาก... 

 (วนัวารของแม่ : 112) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหาปลาโดยวิธีใชเ้บ็ดราว  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเบด็ราวท่ีแม่วา่เป็นเบด็ตกปลาธรรมดาน่ีเอง  ผูกกบัเชือกยาวเส้นละหน่ึงศอก  

ประมาณสามสิบเส้น  นาํไปผูกกบัลวดเส้นใหญ่ๆ ท่ีขึงขา้มแม่นํ้ า  ผูกชายอีกขา้งหน่ึงไวท่ี้ตน้

จากฝั่งตรงขา้ม  และใชลู้กมะพร้าวผูกลอยทุ่นไวเ้ป็นจุดสังเกตเวลากูเ้บด็  ปลาท่ีไดจ้ากการลง

เบด็ราวมกัเป็นปลาอุกปลากดท่ีมีเง่ียงแหลมๆ...  

 (วนัวารของแม่ : 112) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหากุง้โดยใชเ้บ็ดตก  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกขั้นแรกตอ้งทาํตวัเบด็สําหรับตกกุง้เสียก่อน เจา้ตวัเบด็น้ีเขาทาํจากเขม็เยบ็ผา้เลม่

เข่ือง นาํมาลนไฟแลว้ค่อยๆ ดดัใหง้อเป็นรูปขอคลา้ยเบ็ดตกปลาแต่ไม่มีเง่ียง  จากนั้นจะผูก

ตวัเบด็กบัดา้ยเอน็ และพนัไวก้บัคนัเบด็ท่ีทาํดว้ยไมไ้ผ่เหลาเป็นคนัยาวสักสองเมตร เขาไม่ใช้

แขนงไผ่เหมือนเบด็ตกปลา ดา้ยเอน็ท่ีใชต้กกุง้จะยาวมาก เพราะตอ้งตกนํ้ าลึกจึงจะไดกุ้้งตวั

ใหญ่ และตอ้งใชเ้บด็ส่ีคนัในเรือตกกุง้แต่ละลาํ 

 (วนัวารของแม่ : 105) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหากุง้โดยวิธีสุ่มกุง้  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกสําหรับบางคนท่ีไม่สันทดัเร่ืองตกกุง้ก็อาจหากุง้ดว้ยวธีิอื่น เช่น สุ่มกุง้  ซ่ึงจะทาํ

ตามป่าจากตรงชายฝั่ง วธีิการก็เอาไมไ้ผ่อนัเลก็ยาวสักสองเมตรเสียบเน้ือลูกตาลแข็งๆ ท่ีแช่

นํ้ าขา้วจนมีกลิ ่นเหมน็ปักลงไปในดินใหเ้หยื่ออยู่สูงจากดินเล็กน้อย อาจจะทาํเหยื่อสักยี่สิบ

อนัต่อการสุ่มหน่ึงคร้ัง และปักเหยื่อห่างกนัเป็นระยะๆ ซ่ึงชาวบา้นจะไม่ค่อยหวงท่ีกนั ใคร

อยากปักเหยื่อก็ทาํได ้  เม่ือปักไวส้ักพกั  เจา้ของเหยื่อจึงพายเรือมาสุ่มโดยสังเกตว่าไมท่ี้ปัก
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เหยื่อสั ่นไหวหรือไม่  ถา้ไมส้ั ่นแสดงวา่กุง้กาํลงักินเหยื่อ เขาจะค่อยๆ พายเรือมาใกล ้ และใช้

สุ่มกุง้ซ่ึงตาสุ่มแตกต่างจากสุ่มท่ีใชสุ่้มปลาครอบกา้นเหยื่อไวแ้ลว้โดดลงไปท่ีสุ่ม  สอดมือลง

ไปควานจบักุง้ข้ึนมาทางหวัสุ่ม  แม่เห็นเขาทาํกนัตอนหวันํ้ าข้ึนและหวันํ้ าลง  ซ่ึงดูวา่เขาไดกุ้ง้

กนัง่ายๆ 

 (วนัวารของแม่ : 106) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหากุง้โดยใชส้วิงตกั  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกต่อไปน้ีเป็นการหากุง้อีกแบบหน่ึงคือการตกักุง้  งานน้ีใชชิ้ ้นเน้ือมะพร้าวแก่ลน

ไฟจนหอมตดัเป็นชิ้นส่ีเหลี่ยมเลก็ๆ ผูกไวท่ี้ปลายเส้นคลา้ แลว้นาํไปผูกกบัใบจากท่ีห้อยอยู่

ตามชายฝั่งใหเ้หยื่อจมนํ้ าลงไปสักหน่ึงคืบ  ผูกเวน้ระยะไปจนกว่าจะหมดเหยื่อท่ีเตรียมมา 

บางคนขยนัมากหน่อยเขาทาํเหยื่อถึงห้าสิบอนั  พอผูกเหยื่อเสร็จก็พายกลบัมาตกักุ้งไดเ้ลย  

การตกักุง้ก็ไม่แปลกประหลาดอะไร  พายเรือเขา้ไปใกล้ๆ  สายเหยื่ออย่างเงียบเชียบแลว้เอา

สวิงท่ีมีด้ามยาวตกัช้อนข้ึนมาจะได้กุ้งตวัย่อมๆ ทาํอย่างน้ีไปเร่ือยๆ จนกว่าจะเบ่ือ และ                 

การพายเรือตกักุง้น้ีใชเ้พียงคนเดียวก็ทาํไดแ้ลว้ 

 (วนัวารของแม่ : 106) 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการหากุง้โดยวิธีงมกุง้  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกวธีิหากุง้ท่ีลงทุนนอ้ยท่ีสุดอีกอย่างหน่ึงคือการงมกุง้  งานน้ีใชมื้อเปล่าๆ ไม่ตอ้ง

มีเหยื่ออะไร คนท่ีทาํไดดี้มีไม่ก่ีคนซ่ึงรวมถึงตาของลูกดว้ย ตางมกุง้เก่งมาก  แม่เห็นตาลงไป

ดาํผลุบๆ โผล่ๆ ยู่ท่ีเสาสะพาน สักอึดใจหน่ึงก็ไดกุ้ง้ข้ึนมา... 

 (วนัวารของแม่ : 106) 

 

 1.9  ความรู้เกีย่วกบัการแสดงและการละเล่น 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงศิลปะการแสดงและการละเล่นไวใ้นเร่ือง วันวารของแม่  บ้านชายทุ่ง 

และ  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 

 1.9.1  การแสดงหนังตะลุง 

 หนงัตะลุงเป็นศิลปะการแสดงประจาํทอ้งถิ่นอยา่งหน่ึงของภาคใต ้เป็นการนาํเร่ืองราว

ต่างๆ มาผกูร้อยเป็นนิยาย ดาํเนินเร่ืองด้วยบทร้อยกรองท่ีขับร้องเป็นสําเนียงทอ้งถิ่น ปรากฏใน 

เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  เพียงเร่ืองเดียว  ในตอน  ไปแลหนัง3  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงการแสดงหนังตะลุงไว้

เก่ียวกบัการทาํตวัหนงัตะลุง  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกก“ขั้นตอนการทาํ  ขั้นแรกตอ้งร่างแบบลงบนผืนหนงั  แลว้ฉลุเป็นลวดลายอนั

วจิิตรสวยงามดว้ยมีดตอกหนงั  ใช้มีดแกะฉลุตามภาพท่ีร่างไว ้ ตวัท่ีเป็นตวัตลก เช่น ยอด

ทอง  หนูนุย้ ใชห้มึกจีนทาตวัให้เป็นสีดาํ ตวัพระ ตวันาง และตวัอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตวัตลก ใช้สี

ผสมอาหารกบัเหลา้ขาวเพ่ือใหสี้ติดทน ลงสีใหส้วยงาม รอใหสี้แหง้แลว้เคลือบดว้ยนํ้ ามนัชนั

ใสๆ ทาํใหสี้สดและช่วยป้องกนัมอดแมลงทาํให้เก็บไดน้านหลายสิบปี  ต่อมานํ้ ามนัชนัหา

ยากข้ึน  ช่างจะใชน้ํ้ ามนัวาลิต (นํ้ ามนัชกัเงา) ผสมกบันํ้ ามนัเบนซิน  จากนั้นใชเ้ชือกร้อยส่วน

ท่ีแกะฉลุแยกเป็นส่วนๆ เช่น  หวั  แขน  เขา้ดว้ยกนั  ใชไ้มไ้ผ่สีสุกท่ีแช่นํ้ าไวร้าวสองสัปดาห์

มาทาํตบัหนงั  ตบัอ่อนใชห้นีบตวัพระตวันาง  ตบัแขง็ใชห้นีบตวัตลก  รูปหนงัทุกตวัจะมีมือ

ท่ียกเคลื่อนไหวได ้ คนทาํรูปหนงัจะทาํใหช่้วงล่างของรูปหนงัสั้ น เพ่ือการดึงเงา  เม่ือเชิดก็

จะมีสัดส่วนบนจอพอดี  นายหนงัจะยกรูปหนงัใหเ้คลื่อนไหวขยบัตวัไปมา เดินหรือเหาะเหิน

ได”้ 

(บา้นชายทุ่ง : 44 - 45)     

  

 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงักล่าวถึงการทาํโรงหนังตะลุงเพ่ือใชใ้นการแสดงหนังตะลุง  ดัง

ความว่า 
 

...โรงหนงัปลูกสูงจากพ้ืนดินราว 2 เมตร  หา้มไม่ใหห้นัหนา้โรงไปทางดา้นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของ

สถานท่ีนั้นอยู่  เสาทั้งส่ีตน้ทาํดว้ยไมห้มาก  พ้ืนปูดว้ยไมก้ระดานแลว้ปูทบัดว้ยเส่ือ  โรงหนงั

มีพ้ืนท่ีราว  6-8 ตารางเมตร   พอให้นายหนังและลูกคู่นั ่งได้สบาย   ด้านข้างกั้ นด้วย

ทางมะพร้าวสด  ดา้นหลงัทาํช่องประตูพาดบนัไดขึ้นลง  ดา้นหนา้ขึงจอผา้ขาวท่ีเขียนช่ือนาย

หนังไวข้้างบน หลงัจอมีหยวกกล้วยสําหรับปักรูปหนัง  สูงข้ึนไปเป็นไมโครโฟนแบบ

ส่ีเหลี่ยม  เสียงของนายหนงัจะผ่านเขา้ไมโครโฟนไปออกลาํโพงท่ีผูกมดัไวมุ้มบนสูงสุดของ

โรงบนตน้มะพร้าว มนัจึงดงัไปไกลมาก  มีดวงไฟแขวนไวใ้กลจ้อสูงจากพ้ืนราว 1 ฟุตเพ่ือให้

                                                             

 
3
  ไปแลหนงั  เป็นภาษาถิ่นภาคใต ้ หมายถึง  ไปดูหนงั 
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แสงสวา่ง  มีท่ีบงัดวงไฟเพ่ือไม่ใหส่้องหนา้นายหนงั  เวลาเชิดหนงั  แสงจะส่องผ่านรูปหนงั

แลว้ไปปรากฏบนจออย่างชดัเจนและสวยงาม  บางคร้ังไม่มีเคร่ืองขยายเสียง  เล่นกันปาก

เปล่า  ก็ใชต้ะเกียงเจา้พายุใหแ้สงสวา่ง 

(บา้นชายทุ่ง : 44) 

  
 และผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการแสดงหนงัตะลุงตั้งแต่เร่ิมจนจบ ตลอดจนตวัละครท่ี

ใชใ้นการแสดง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกราวสามทุ่มหนงัก็ลงโรง  เร่ิมจากการบรรเลงดนตรีอนัมีป่ี ทบั ฉิ่ง โหม่ง และ

กลอง  เสียงดงัครึกคร้ืนเร้าใจ  เป็นการตั้งเคร่ืองเบิกโรงทาํพิธีเอาฤกษ ์ ขอท่ีตั้งโรงและปัดเป่า

เสนียดจญัไร  เสร็จแลว้ลูกคู่บรรเลงเพลงโหมโรง  ถา้เป็นการแข่งขนัประชนักนัระหวา่งหนงั

สองโรง ท่ีเรียกวา่ “แข่งหนงั” ก็ยิ ่งสนุก  คนดูจะจบัจองท่ีนัง่หน้าโรงหนงัท่ีตวัเองชอบ  แพ้

ชนะดูกนัท่ีจาํนวนคนดู  ถา้นายหนงัคนไหนเล่นดี  คนจะปักหลกัดูกนัยนัสวา่ง  เล่นไม่ดีคนดู

อาจเปลี่ยนใจไปดูอีกโรง  จึงตอ้งเล่นประชนักนัอย่างสุดฝีมือเพ่ือดึงเอาคนจากโรงหน่ึงมาให้

ได ้ โดยเฉพาะตอนใกลต้ดัสิน  เรียกกนัวา่  “ชะโรง”  นายหนงัมีวธีิเรียกคนดูต่างกนัไป  เช่น  

ตลกสุดขีด หรือสร้างความต่ืนเตน้โดยใหต้วัหนงัสู้กนั 

กกกกกกกกกหนงัตวัแรกท่ีออกคือฤาษี  โดยออกอย่างอ่อนช้อยนุ่มนวล  ฤาษีเป็นตวัแทน

ของฤาษีวาลมิกิ ผูแ้ต่งรามเกียรต์ิ อาจจะเรียกวา่ ฤาษีนารอท หรือพระนารทมุนี  การออกรูป

ฤาษียงัทาํเพ่ือคารวะครู  ขออาํนาจจากพระพรหม  พระอิศวร และพระนารายณ์  หนงัตวัท่ี

สองคือ พระอิศวรทรงโคอุสุภราชซ่ึงเป็นตวัแทนของเทพแห่งการแสดง  นายหนงัจะเชิดให้

พระอิศวรเหาะไปมาพร้อมทั้งวา่บทไหวค้รู เทวดา เจา้ท่ีเจา้ทาง และไล่เสนียดจญัไร เพ่ือให้

การเล่นราบร่ืนเป็นไปดว้ยดี  จากนั้นจึงออกรูปปรายหนา้บทซ่ึงเป็นรูปผูช้ายถือดอกบวั  ถือ

เป็นตวัแทนของนายหนงั  ใชเ้ล่นเพ่ือไหวค้รูและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนร้องกลอนเพ่ือฝากตวั

กบัผูช้ม 

กกกกกกกกกจากนั้นหนงัจะดาํเนินเร่ืองตามนิยายท่ีหยิบยกมาแสดง  มีเจา้เมือง พระเอก 

นางเอก และตวัตลก  ตวัตลกทัว่ไปมีสีแกว้ ยอดทอง หนูนุ้ย เจา้เท่ง  แต่ละคณะจะมีตวัตลก

ประจาํคณะของตน  ตวัตลกจะคอยแทรกมุกตลกขาํขนัให้ฮากนั  ยิ ่งดึกๆ ยิ ่งตอ้งปล่อยมุก

ตลกเป็นระยะ คอยเรียกเสียงฮาเพ่ือไม่ให้คนดูง่วง  บางคร้ังก็มีตลกทะลึ่งท่ีเด็กๆ ไม่ค่อย

เขา้ใจ  แต่ผูใ้หญ่หวัเราะงอหาย  ผูใ้หญ่แลหนงักนัไดย้นัสวา่ง  แต่สําหรับเดก็ๆ หนงัยงัไม่ทนั

เล่นเร่ืองก็หลบักนัเป็นแถว  ถูกปลุกตอนหนงัเลิกก็ลุกข้ึนเดินงวัเงียกลบับา้น 

(บา้นชายทุ่ง : 46) 
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 1.9.2  การแสดงโนรา 

 โนรา หรือ มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นของภาคใตโ้ดยเฉพาะ มีท่ารําท่ีอ่อน

ชอ้ย สวยงาม ปรากฏในเร่ือง  บ้านชายทุ่ง เพียงเร่ืองเดียว ในตอน แลโนรา4 ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง      

การแสดงโนราไวเ้ก่ียวกบัการทาํโรงโนรา  ดงัความว่า 
 

...โรงโนราสูงแค่หนา้อกผูใ้หญ่  ปูพ้ืนดว้ยไมก้ระดานแผ่นยาวแลว้ปูเส่ือทบั  กั้นดา้นขา้งและ

ดา้นหลงัดว้ยทางมะพร้าวสด  ดา้นหน้าแบ่งเป็นท่ีร้องรําของโนรา  ลูกคู่กบัคนตีเคร่ืองนัง่

ดา้นขา้ง  หนา้โรงกั้นดว้ยผา้ขาวท่ีมีช่ือคณะโนรา  มีภาพเขียนสีนํ้ ามนับนผา้ดิบทาํเป็นฉาก

ชั้นปราสาทราชวงัหรือป่าเขาลาํเนาไพรสวยงามมาก  ดา้นหลงัเป็นท่ีแต่งตวัของคณะโนรา...  

(บา้นชายทุ่ง : 51-52)   

 

 การกล่าวถึงเคร่ืองแต่งตวัโนรา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเคร่ืองแต่งตวัโนรานั้นสวยงามวิจิตรพิสดาร  โนรานุ่งผา้คลา้ยกบักางเกงสาม

ส่วน  แลว้นุ่งโจงกระเบนสูงทบั  คาดเอวดว้ยหางโนราท่ีทาํดว้ยเขาสัตวผ์่าซีกแลว้นาํส่วน

ปลายมาประกบกนั  มีลกัษณะโคง้งอนแหลม  ร้อยดว้ยลูกปัดหลากสีเป็นสายๆ ดา้นหนา้หอ้ย

ผา้ปักสวยงาม  มีผา้หลากสีเหน็บไวร้อบเอวทิ ้งชายลงมา  เวลารําในท่าเดินจะจีบมือจบัผา้

ยกข้ึนกรีดกราย  สวมเส้ือยืดแขนสั้ นไวข้้างใน  สวมทบัด้วยเส้ือท่ีทาํด้วยลูกปัดร้อยเป็น

ลวดลาย แลว้สวมป้ิงคอหรือกรองคอท่ีทาํดว้ยลูกปัดเช่นกนั  เวลาโนรารําหรือเดินลูกปัดจะ

แกวง่ไกวสวยงามยิ ่งนกั  โนราตอ้งสวมเทริด (เคร่ืองสวมหวัโนราเป็นมงกุฎท่ีทาํดว้ยทอง) จึง

จะครบเคร่ือง 

(บา้นชายทุ่ง : 52) 

 

 และกล่าวถึงขั้นตอนการแสดงโนรา  ดงัความว่า 

 

...พอตกคํ่า  โนราจะเร่ิมเขียนคิ ้ว  ทาปาก  แต่งองคท์รงเคร่ือง  มีเดก็และผูใ้หญ่ชอบไปแอบดู

โนราแต่งตวัท่ีหลงัโรง  พอไดเ้วลาโนราลงโหมโรงเสียงป่ี  กลอง ฉิ่งฉับ กรับ โหม่ง ก็เร่ิม

บรรเลงเพลงโนราเร้าใจ  จนบางคนตอ้งลุกข้ึนมารําเพราะอดใจไม่ไหว... 

                                                             

 
4
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กกกกกกกกกเม่ือโนราลงโรง  ลูกคู่ตีเคร่ืองเพ่ือเป็นการอุ่นเคร่ืองไดส้ักพกั  โนราพร้อมจะ

ออกรําแลว้  โนราท่ีออกคนแรกตอ้งว่ากลอนอยู่หลงัฉากก่อน  แลว้จึงค่อยๆ ร่ายรําออกมา  

สะกดสายตาผูช้มดว้ยลีลาการร่ายรําท่ีอ่อนชอ้ยสวยงาม  โดยเฉพาะเวลาท่ีโนราออกพร้อมๆ 

กนัหลายคนทั้งหญิงทั้งชาย  แลว้วา่กลอนประกอบท่ารําทีละคนติดต่อกนั  เรียกว่า “ซัดท่า”  

ท่อนสุดทา้ยร้องและรําพร้อมกนั  แลว้ลูกคู่ตีเคร่ืองรับ เทิง...ตุง้ ! จะสนุกสนานเร้าใจมาก 

กกกกกกกกกเม่ือโนรารําและวา่กลอนจนจบกระบวนท่าแลว้  ก็ถึงเวลาเล่นเร่ืองในตอนดึก  

เร่ืองตอ้งสนุกสนานทนัสมยัทนัเหตุการณ์  ตอนน้ีโนราจะถอดเคร่ืองทรงออก  แลว้แต่งตวั

ตามทอ้งเร่ือง  เป็นเศรษฐี  ยาจก วณิพก หรือชาวบา้น  ทั้งตวัพระเอก  นางเอก  ผูร้้าย หรือตวั

ตลก ต่างเล่นกนัเตม็ท่ีเพ่ือใหค้นดูประทบัใจ  กวา่จะเล่นจบเร่ืองก็ใกลส้วา่งแลว้  โนราลาโรง

เลิกแสดงในคืนนั้น  คนดูกลบับา้นเก็บเอาความสุขใจในการไปแลโนราไปอีกนาน 

(บา้นชายทุ่ง : 52-53) 

 
 1.9.3  การแสดงหมอลาํ 

 การแสดงหมอลาํเป็นมหรสพอยา่งหน่ึงของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเรียกช่ือต่างๆ 

กนัแลว้แต่วิธีการแสดง ปรากฏในเร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  เพียงเร่ืองเดียว  เช่น ตอน หมอลาํน้อย  

ไดก้ล่าวถึงการแสดงหมอลาํเพลิน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเร่ิมเร่ืองทุกคร้ังเม่ือเปิดผา้ม่านออกมาก็จะเป็นเวลาสามโมงเช้าซ่ึงเป็นเวลาท่ี

นางเอกตอ้งไปกราบไหวค้ารวะพ่อแม่ซ่ึงเป็นพ่อพญาแม่พญาเมือง... 

กกกกกกกกกเสร็จแลว้ขออนุญาตไปชมสวนดอกไม ้ แลว้เลยไปเล่นนํ้ าท่ีลาํธารบริเวณท่ีซ่ึง

จะตอ้งพบพระเอกผูซ่ึ้งเดินดงเดินป่าไปหาเรียนวิชาจากพระฤาษีและตอ้งมาพบนางเอกกบั

เพ่ือน ๆ เหล่าผูติ้ดตามทั้ งหลายซ่ึงกําลงัเล่นนํ้ าเพลิดเพลินอยู่พอดีก็เลยมาเล่นตีกลองนํ้ า

ดว้ยกนั  เก้ียวพาราสีและรักกนั  ชวนกนักลบับา้นเมืองไปเคารพกราบไหวพ่้อแม่ของนางเอก

เพ่ือขอเป็นลูกเขยพ่อพญา  ซ่ึงเป็นธรรมเนียมของลาํเพลินสมยันั้น  เขาจะมีบทน้ีไม่ว่าเล่น

เร่ืองใดๆ เป็นตอนท่ีประทบัใจเดก็ๆ มากท่ีสุด... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 35-36) 

 

 และกล่าวถึงการแสดงหมอลาํคู่  ในตอน  สายลมในป่าขา้ว  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกหมอลาํคู่ นั้นมีหมอลาํร่วมแสดงเพียงสองคนชายหญิง กบัแคนคนหน่ึง  ขบั

กลอนลาํคลอเสียงแคนเก้ียวพาราสีแลว้ถามปัญหาการบา้นการเมือง  ไล่ประวติัเวียงจนัทน์

แข่งกนัอยู่ท ั้งคืน 

กกกกกกกกกไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีเราไดย้ินประวติัและตาํนานเวียงจนัทน์มากกว่ากรุงเทพฯ 

เพราะหมอลาํท่ีเก่งๆ ตอ้งไล่เรียงลาํดบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์กรุงเวียงจนัทน์ไดห้มด และ

ถูกตอ้งจึงจะถือวา่เก่งจริง และเรียนจบตาํราครูอาจารยห์มอลาํ  

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 155) 

 

 1.9.4  การละเล่นไทย 

 การละเล่นไทยเป็นกิจกรรมดั้งเดิมของเด็กและผูใ้หญ่ท่ีสืบทอดต่อกนัมา เล่นเพ่ือความ

บนัเทิงใจ มีทั้งมีกติกาและไม่มีกติกา  การละเล่นสะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนใน

สมยันั้น  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอน ลกูยาร่วง เลด็ครก5  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เร่ืองการเล่นหมากขุม  ดงั

ความว่า 

 

...เล่นหมากขมุก็ขดุหลุมใตถุ้นบา้นขนาดเท่าปากถว้ยเลก็ๆ เป็นสองแถว  และอยู่ก่ึงกลางหวั

ทา้ยระหวา่งสองแถวอีกสองหลุม  แลว้ผลดักนัเดิน  การเล่นหมากขุมใครวางแผนดีก็ไดกิ้น

เยอะ... 

(บา้นชายทุ่ง : 35) 

 

 และความรู้เร่ืองการเล่นต่ีจบั  ในตอน  เล่นขวิดโหยง6  ดงัความว่า 

 

...เล่นต่ีจบัตอ้งใชค้วามอดทนในการกลั้นหายใจเพ่ือจะเปล่งเสียงต่ีใหน้านท่ีสุดเม่ือตอ้งวิ ่งไล่

จบัฝ่ายตรงขา้ม  ตอ้งเล่นในบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น สนามหญา้หน้าโรงเรียน  ลานวดั  เวลา

เล่นตอ้งแบ่งออกเป็นสองฝ่าย  ฝ่ายละ 3-5 คน หรือมากกว่านั้น  ทั้งสองฝ่ายต่างขีดเส้นแบ่ง

                                                             

 
5
  ลูกยาร่วง เลด็ครก  เป็นภาษาถิ่นภาคใต ้ หมายถึง  ผลมะม่วงหิมพานต ์และ เมลด็

มะม่วงหิมพานต ์ตามลาํดบั 

 
6
  ขวดิโหยง  เป็นภาษาถิ่นภาคใต ้ หมายถึง  กระดานหก 
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เขตของตน  ระหวา่งเขตแดนของทั้งสองฝ่ายจะเป็นเขตกลางสําหรับวิ ่งไล่และหนีฝ่ายตรง

ขา้ม  มีการจบัไมส้ั้นไมย้าววา่ฝ่ายใดจะไดต้อนต่ีก่อน  ฝ่ายท่ีไดไ้มย้าวจะส่งตวัแทนออกมาต่ี

และไล่ตีฝ่ายตรงขา้ม  ไล่ไปไกลถึงไหนก็ได ้ เขา้ไปในแดนของอีกฝ่ายก็ได ้ แต่เม่ือหมดเสียง

ต่ีตอ้งวิง่หนีเขา้เขตฝ่ายตนใหท้นั  ถา้วิง่ไม่ทนั  ฝ่ายตรงขา้มวิง่มาฟันก็ตาย  ถา้วิ ่งไม่ทนัให้รีบ

นัง่ลงก่อนจะกลายเป็นตวัประกนัท่ีถูกยึดตวัไวต้อ้งใหฝ่้ายเดียวกนัต่ีไปช่วยไล่ฟันคนจบั ให้

เราหนีกลบัแดนตนได ้ ผลดักนัต่ีผลดักนัเป็นฝ่ายไล่และฝ่ายหนี  ไดว้ิง่ออกกาํลงักาย  ไดเ้ปลง่

เสียงต่ีเป็นการบริหารปอด  ใครต่ีได้นานแปลว่าปอดใหญ่  เม่ือหมดเวลาฝ่ายไหนเหลือ

จาํนวนคนมากกวา่ก็ชนะ 

(บา้นชายทุ่ง : 113-114) 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  เร่ิมไปโรงเรียน ผูเ้ขียนให้ความรู้เร่ืองการเล่นช่วงรํา  ดงั

ความว่า 

 

...สําหรับช่วงรํา คือ การเล่นเป็นทีมท่ีมีสองฝ่ายตกลงกนัว่าใครจะเป็นฝ่ายโยนลูกช่วงก่อน  

ลูกช่วงน้ีจะใชผ้า้เช็ดหนา้ผืนใหญ่ห่อใบไม ้เช่น ใบสะแกหรือใบพิกุลสัก 2-3 กาํมือ  ผูกปม

ให้มีชายผา้ขา้งหน่ึงเหลืออยู่เพ่ือเอาไวโ้ยน  แลว้ก็โยนไปฝ่ายตรงขา้ม  ถา้ฝ่ายตรงขา้มรับ

ไม่ได ้ ลูกช่วงตกลงพ้ืนดิน  ฝ่ายนั้นจะตอ้งคดัคนหน่ึงคนออกมารําวงหน่ึงรอบ เล่นสลบัขา้ง

กนัไปเร่ือยๆ จนกวา่จะเลิกเล่น... 

(วนัวารของแม่ : 27) 

 

1.10  ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 

 ความรู้ทางพฤกษศาสตร์เป็นความรู้เก่ียวกับพืชทุกประเภท  จากการศึกษาพบว่า  

ผูเ้ขียนไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานของตน้ไม ้ ในเร่ือง  วนัวารของแม่ และ บ้านชายทุ่ง ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง วนัวารของแม่  ตอน  อยูใ่นสวน  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้มะพดู  ดงัความว่า 

 

...มะพูด  ซ่ึงรูปลกัษณ์ทัว่ไปคลา้ยตน้มงัคุด  ตน้ใหญ่ใบหนาเป็นมนัเหมือนใบมงัคุด  มีผลสี

เขียวขนาดเท่าผลส้ม  พอผลแก่จะมีสีเหลือง  ผิวเป็นมนัสวยมาก  เวลาจะกินก็คว ัน่ตรงกลาง
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ผลเปิดออกมาเหมือนกินมงัคุดนัน่เอง  แต่เมด็ขา้งในเป็นสีนํ้ าตาล  มีทั้งชนิดเปร้ียวและชนิด

หวาน... 

(วนัวารของแม่ : 16) 

 

 และตอน  หาหน่อลาํพ ู ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้ใบเตยหรือเตยทะเล  ดงัความว่า 

 

...ตน้เตยข้ึนเป็นกอใหญ่ๆ อยู่ริมแม่นํ้ า  บางคนเรียกเตยทะเล  ใบของมนัหนา้ตาเหมือนใบเตย

หอม  แต่มีขนาดใหญ่กวา่และมีหนามแหลมสีนํ้ าตาลตลอดใบ.. 

(วนัวารของแม่ : 42) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  ลูกยาร่วง  เล็ดครก  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบัตน้ยาร่วงหรือ

ตน้มะม่วงหิมพานต ์  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกรอบร้ัวบา้นของลูกจนั  แม่ปลูกตน้ตน้ยาร่วง (มะม่วงหิมพานต์)  ไวเ้ป็นระยะ  

ท่ีจริงแม่ไม่ไดป้ลูกหรอก  เพียงแค่เอาเล็ดครกท่ีแก่จดั  เปลือกเป็นสีเทามนัไปโยนไว ้ ไม่

นานตน้อ่อนก็แทงออกจากเมลด็  พร้อมๆ กบัรากงอกออกมา  ตน้โตราว 2 นิ้วจะสลดัเปลือก

หลุด  เหลืออาหารต้นอ่อนสีขาว 1 คู่  เม่ือต้นโตข้ึน  สีขาวของอาหารต้นอ่อนก็ค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นสีเขียวและแหง้ลีบไปในท่ีสุด  ตน้ยาร่วงโตเร็วเพราะหาอาหารเก่ง  ทนแดด  ทน

ฝน  ข้ึนไดดี้ในดินปนทราย... 

(บา้นชายทุ่ง : 31) 

  

 1.11  ความรู้เกีย่วกบัสัตว์ 

 จากการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกบัสตัวเ์ป็นความรู้ท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐาน 

สายพนัธุข์องสตัว ์ อาหาร และรูปร่าง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  วันวารของแม่ ตอน  อยู่ในสวน  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบัหมูพนัธุ์พ้ืนเมือง ท่ี

เรียกว่า หมนูํ้ า  ดงัความว่า 
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dddddddddหมูท่ีเลี้ ยงในสมยันั้นเป็นหมูพนัธ์ุพ้ืนเมือง  เขาเรียกกนัว่าหมูนํ้ า คือ ตวักลมๆ 

อว้นๆ เน้ือแดง  ไขมนัมากหน่อย ราคาจึงไม่สูงมาก 

(วนัวารของแม่ : 17) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  สตัวกรีฑา  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัเส้ือชีตา้แห่งแอฟริกา  ซ่ึงเป็น

สตัวบ์กท่ีวิ ่งเร็วท่ีสุดในโลก  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกสัตวบ์กท่ีวิง่เร็วท่ีสุดในโลกคือ  เสือชีตา้แห่งแอฟริกา  วิง่เร็ว 112 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง  อาหารสุดโปรดของเสือชีตา้คือ  กวางเขาโค้งกัสเซล (Gazelle)  ซ่ึงวิ ่งเร็วถึง 80 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง  ยามโลดแล่นกลา้มเน้ือของเสือชีตา้แข็งแรง ดูสวยงามไดส่้วน  ลาํตวั

เพรียวลมยืดยาว  หวัเลก็ลู่ไปขา้งหลงั  

(ไตฝุ้่ น : 143) 

 

 1.12  ความรู้เกีย่วกบัภาษา 
 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบัภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และ 

ภาษาองักฤษ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 1.12.1  ภาษาถิ่นภาคเหนือ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาถิ่นภาคเหนือเพียงเล่มเดียวคือ  ไต้ฝุ่น  ตอน  กินอยา่งไรได้

อยา่งนั้น   ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัคาํว่า “ชะอม” ในภาษาภาคกลาง ซ่ึงภาษาถิ่นภาคเหนือเรียกว่า 

“ผกัหละ”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก...แกงชะอมท่ีแสนจะเหมน็เขียว ซ่ึงท่ีบา้นผมเรียก ผักหละ... 

(ไตฝุ้่ น : 18) 
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 การให้ความรู้เก่ียวกับคาํว่า “มะค้อนก้อม”  ซ่ึงภาษาภาคกลางเรียกว่า “มะรุม”  ดัง

ความว่า 

 

กกกกกกกกกมะคอ้นกอ้มไม่ใช่อาวธุประเภทคอ้นแน่นอน  แม่ไปซ้ือมะค้อนก้อมหรือท่ีคน
ภาคกลางเรียกวา่มะรุมมาจากตลาด  หัน่เป็นท่อนสั้นๆ ประมาณสองนิ้ว... 

(ไตฝุ้่ น : 18) 

 

 1.12.2  ภาษาถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพียงเล่มเดียวคือ  เมือ่ยายอายุ
เท่าหนู  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 ตอน   ส่วยบา้นใด – ไทบา้นนั้ น  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกับคาํว่า  “คํา”  และคาํว่า 

“ส่วย”  ตามลาํดบั  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกคาํว่า “คาํ” ในภาษาลาวท้องถิ ่นนั้นหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีค่า ควรแก่              

การรักษาและหวงแหน พ่อแม่หรือผูใ้หญ่จะใชค้าํน้ีเรียกลูกหลานท่ีตนรักและเป็นส่ิงมีค่าของ

ตน  ดงันั้นความหมายเดิมของหมู่บา้นผบัคาํจึงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และความรักของ

ผูค้นมีต่อบา้นเกิดมีค่าดัง่ ทองคาํ นัน่เทียว...  

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 11) 

 

กกกกกกกกกวา่แลว้ก็ทาํหน้ายิ ้มๆ แมอ้าจจะไม่จริงจงันกั แต่มนัก็ทาํให้คนฟังตอ้งก้มหน้า

กลืนความนอ้ยเน้ือตํ่าใจลงในอกทุกคร้ังท่ีไดย้ินคาํน้ี เพราะคาํวา่ “ส่วย” เป็นคาํท่ีคนใชเ้หยยีด

คนทางวฒันธรรมคาํหน่ึง ในสมยันั้นใครถูกเรียกวา่ส่วยก็หมายถึงเป็นคนไม่เจริญในทุกดา้น 

แตกต่างจากคนอื่นทั้งภาษาวฒันธรรม รูปร่างหนา้ตา ผิวพรรณโดยสิ้นเชิง  หากเราอยากให้

ใครโกรธหรือเจบ็แคน้ก็จงเรียกเขาวา่ส่วยเถอะ เป็นไดเ้ร่ืองแน่ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 12) 
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 ตอน  ส่งข่าวถึงท่านทา้วพญาแถน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัคาํว่า  “บ้ัง หรือ บ้อง”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกบั้ง หรือ บอ้ง หมายถึงกระบอกไมไ้ผ่ บั้งไฟ หรือ บอ้งไฟ คือ กระบอกไมไ้ผ่ลาํ

ยาวๆ เอามาทะลุขอ้ปลอ้งของมนัออก  ใหเ้ป็นท่อนกลวงยาวแลว้บรรจุดินประสิวผสมถ่าน

ป่นตามสูตรลงไป  มีชนวนต่อไวท่ี้ดา้นหาง  เม่ือใชไ้ฟจุดแลว้จะระเบิดดนัตวัพุ่งข้ึนสูงสู่ฟ้า 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 59) 

 

 ตอน  สายลมในป่าขา้ว  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัคาํว่า “ก่น”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกก่น ก็คือ ขดุ ก่นมนัไม่สุดกน้ หมายถึง ขดุมนัไม่ไดล้ึกจนสุดหวัมนันัน่เอง มนั

นกท่ีดงโคกใหญ่บา้นผบัแลง้มีหวัใหญ่และยาวจนชาวบา้นอื่นๆ ก็มาขุดดว้ย ขุดเอาหวัมนั

แลว้ตอ้งฝังตน้มนัไวด้งัเดิมถมดินไวใ้หดี้... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 148) 

 

 1.12.3  ภาษาถิ่นภาคใต้ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกับภาษาถิ่นภาคใต้เพียงเล่มเดียวคือ  บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

 

  ตอน  ลกูมือแม่  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาถิ่นท่ีใชเ้รียกพืชผกัและอาหารทอ้งถิ่น  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเสียงแม่ทาํกบัขา้วกุกกกัอยู่ในครัว  แม่ทาํกบัขา้วอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนํ้ า

ชุบ (นํ้ าพริก) ตม้กะทิยอดมะขามอ่อนใส่เลด็ยาร่วง  (เมลด็มะม่วงหิมพานต)์ แกงเลียงสารพดั

ผกั แกงส้มปลากระบอกไข่ แกงฉู่ฉ่ีปลาดุกใส่ใบส้มแป้น แม่จะละเอียดพิถีพิถนัในการ

ทาํกบัขา้ว  พอรู้ความ ลูกจนัก็คอยเป็นลูกมือแม่อยู่ในครัว  คอยหยิบโน่นหยิบน่ีส่งใหแ้ม่ เดด็

ผกัใหแ้ม่แกงเลียง เช่น ยอดหมึง (ตาํลึง) ยอดอม (ชะอม) ยอดลาํเพง็ (คลา้ยผกักูด มีใบเป็นคู่ 

ปลายใบแหลม ยอดอ่อนมีสีแดง) ยอดผกัหวาน... 

(บา้นชายทุ่ง : 19) 
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 ตอน จบัปลา ทงเบ็ด ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาถิ่นท่ีใชเ้รียกเคร่ืองแกงปลาดุก ดงั

ความว่า 

 

กกกกกกกกกเคร่ืองแกงปลาดุกของแม่คือ ดีปลี (พริกข้ีหนูแห้ง) เกลือ ข้ีหมิ ้น (ขมิ้น) ไคร 

(ตะไคร้) หวัหอม หวัเทียม พริก (พริกไทยดาํ) ท่ีทั้งเผด็ทั้งร้อน ตาํดว้ยครกใหล้ะเอียด ใส่เคย 

(กะปิ) หน่ึงชอ้นพูน กะทิก็ค ั้นเอาแต่หวักะทิขน้ๆ ตั้งไฟพอเดือด เอาเคร่ืองแกงลงผดัให้หอม 

แลว้จึงใส่เน้ือปลาดุกท่ีแม่ทาํจนสะอาด 

(บา้นชายทุ่ง : 76) 

 

 ตอน  แควก็พร็อก7  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัคาํว่า “พดพร้าว”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกมะพร้าวท่ีเจา้ของสวนเก็บลงมาจะมีคนมารับซ้ือถึงท่ีเพ่ือเอาไปขายต่อ ดงันั้น

เพ่ือความสะดวกในการบรรทุกขนส่ง จึงตอ้งมีการปอกเปลือกแขง็ของมะพร้าวออกใหเ้หลือ

แต่เปลือกนิ่มหุม้กะลา เพ่ือไม่ให้มะพร้าวแตกเวลาขนส่ง เปลือกมะพร้าวท่ีเอาออกเรียกว่า 

“พดพร้าว” 

(บา้นชายทุ่ง : 189-190) 

 

 1.12.4  ภาษาองักฤษ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาองักฤษ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ยงัไม่รู้ (จัก) ตัว (เอง)  ให้ความรู้เก่ียวกับคําว่า  “ เซเลบริติ 
(Celebrity)”  ใน ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกมีคาํเรียกพวกดาราดงัหรือนกักีฬาเด่น ตลอดจนคนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของ

คนอื่นๆ เป็นภาษาองักฤษวา่ เซเลบริติ (Celebrity) 

(ไตฝุ้่ น : 36) 
                                                             

 
7
  แควก็พร็อก  เป็นภาษาถิ่นภาคใต ้ หมายถึง  การควกัหรืองดัเน้ือมะพร้าวออกจาก

กะลา 
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 และตอน  มีอะไรในการแข่งเร็ว  ให้ความรู้เก่ียวกบั คาํและความหมายของคาํท่ีเป็น

ภาษาโรมนัดา้นล่างของห่วงกีฬาโอลิมปิก  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกด้านล่างของห่วงมีคําอยู่ 3 คํา ซ่ึงเป็นภาษาโรมันแต่ละคาํมีความหมาย

ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกCitius (swifter)  :  ความเร็ว  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งวิง่ใหเ้ร็วท่ีสุด 

กกกกกกกกกAltius (higher)  :  ความสูง  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งทาํใหสู้งท่ีสุด 

กกกกกกกกกFortius (stronger)  :  ความแขง็แรง  ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งมีความแข็งแกร่ง

ท่ีสุด 

 (ไตฝุ้่ น : 58) 

 

 เร่ือง วันวารของแม่  ตอน เร่ิมไปโรงเรียน ให้ความรู้เก่ียวกบัคาํว่า “Pass grade” ดัง

ความว่า 

 

...แม่ยงันึกสงสัยวา่ อยู่ดีๆ ข้ึนไปเรียนชั้นป.2 ในขณะท่ีมีอายุเพียงเจ็ดขวบ ซ่ึงภาษาองักฤษ

เรียกวา่ Pass grade คือ เลื่อนชั้นไปโดยไม่ตอ้งเรียน... 

 (วนัวารของแม่ : 24) 

 

 ผลการศึกษาความรู้ท่ีได้รับจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม  แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมดงักล่าวมีดว้ยเน้ือหาสาระต่างๆ เช่น  ความรู้

ดา้นดนตรี  ความรู้ดา้นกรีฑา ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี  ความรู้เก่ียวกบัการศึกษา  ความรู้เก่ียวกบัวิถี

ชีวิต ความเป็นอยู ่ ความรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  ความรู้เก่ียวกบัเกษตรกรรม  

ความรู้เก่ียวกบัการแสดงและการละเล่น  ความรู้ทางพฤกษศาสตร์  ความรู้เก่ียวกบัสตัว ์และความรู้

เก่ียวกบัภาษา เป็นตน้  ผูเ้ขียนไดเ้ขียนให้ความรู้และแสดงรายละเอียดต่างๆ ไวอ้ย่างน่าสนใจ  

นอกจากน้ีความรู้ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ยงัช่วยเปิดโลกทศัน์ใหแ้ก่ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชน ทราบเร่ืองราวใน

แง่มุมท่ีหลากหลาย  อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านอีกดว้ย 
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2.  เนือ้หาที่เป็นความคดิเห็นของผู้เขียน 
 

  การแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะเป็นส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงของงานเขียนสารคดี 

ทําให้ผูอ่้านได้รับรู้ความคิดเห็นและแง่คิดของผูเ้ขียนจากการอ่านเร่ืองนั้ นๆ ในการศึกษา                      

ความคิดเห็นท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม  

พบว่า ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่   ความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรี  ความ

คิดเห็นเก่ียวกบักรีฑา  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษา  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการละเล่น และความคิดเห็น

อ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1  ความคดิเห็นเกีย่วกบัดนตรี  

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรีปรากฏในเร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  เพลงคลาสสิก

หรือเพลงป๊อป  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสอนของอาจารย์สอนดนตรีท่ีช่ือ 

อาจารยแ์นทว่า  วิธีการสอนของอาจารยแ์นททาํให้การเรียนไม่น่าเบ่ือ  มีการนาํเกม และการเคาะ

จงัหวะเพลงตามค่าตวัโนต้ มาใชป้ระกอบการสอน ดงัความว่า 

 

...ผมอยากใหคุ้ณมาเรียนกบัอาจารยแ์นทจงัเลย  อาจารยแ์นทของผมทาํใหช้ัว่โมงเรียนไม่น่า

เบ่ือสักนิด  ท่านจะมีเกมมาให้เล่น  เป็นเกมทายเพลงบา้ง  ทายตวัโน้ตบา้งคือ  ท่านจะเล่น

เพลงไปแลว้ใหผ้มทายวา่เพลงน้ีช่ืออะไร  ใครเป็นคนแต่ง  มีกุญแจโนต้เป็นตวัอะไร หรือไม่

ก็ใหผ้มทายตวัโนต้แปลกๆ ท่ีไม่เคยเล่นมาก่อน  บางคร้ังก็ให้ผมเคาะจงัหวะเพลงตามค่าตวั

โนต้ท่ีอาจารยแ์ต่งใหม่สดๆ เด๋ียวนั้น 

(ศิลปินวยัใส : 29) 

 

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของเพลงคลาสสิกว่า  เพลงคลาสสิกมีโนต้เพลง

ท่ีซบัซอ้น ความยาวของเพลงยาวกว่าเพลงทัว่ไป  นอกจากนั้นยงัมีทาํนองท่ีจาํไดย้าก เพราะตอ้งจาํ

ใหไ้ดจ้บเพลง คนส่วนใหญ่จะจาํกนัไดเ้พียงบางท่อนบางตอนเท่านั้น ยกเวน้เพลง “เฟอร์  เอลิซ”  

(Für  Elise)  ของคีตกวีบีโธเฟน ท่ีคนทัว่ไปรู้จกัดี  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเพลงคลาสสิกน่ีเป็นเพลงแบบไหน หลายคนคงอยากรู้ ผมก็อธิบายไม่ถูก

เหมือนกนั  ผมรู้แต่วา่เป็นเพลงสมยัเก่าท่ีเขาแต่งไวแ้ละเล่นดว้ยเปียโนกนัมานานมาก  บาง
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เพลงมีอายุหลายร้อยปี (อาจารยแ์นทเคยฉายประวติัของเพลงคลาสสิกให้ผมดู)  มนัมกัจะมี

โนต้เพลงท่ียุ่งยากซบัซ้อน  อนัน้ีสําคญัมาก   ผมไม่เคยเห็นเพลงคลาสสิกเพลงไหนท่ีมีโน้ต

ง่ายๆ เรียบๆ  ตั้งแต่ตน้จนจบเลย  ความยาวของเพลงคลาสสิกนั้นก็ยาวกวา่เพลงทัว่ๆ ไปบาง

เพลงมีความยาวเป็นสิบๆ แผ่น  ผมเห็นอาจารย์แนทเย็บเป็นเล่มๆ ไวค้รับ  (เล่มละเพลง)  

นอกจากนั้นยงัมีทาํนองท่ีจาํไดย้าก  ท่ีวา่ยากหมายถึงตอ้งจาํใหไ้ดจ้บเพลงนะครับ  ส่วนใหญ่

จะจาํกนัไดเ้พียงบางท่อน  บางตอนเท่านั้น  ยกเวน้เพลง   “เฟอร์  เอลิซ”  (Für  Elise)  ของคีต

กวีบีโธเฟน  คนทัว่ไปจะรู้จกัเพลงน้ีดี  เสียงโทรศัพท์บ้านบ้าบ๋ี (เพ่ือนของแม่)  ก็เป็น

เสียงเพลงน้ีทาํนองเป็นแบบน้ีครับ ผมวา่คุณก็รู้ 

(ศิลปินวยัใส : 28) 

 

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของเพลงป๊อปว่า  ตนเองคิดเหมือนกบัคาํพูด

ของอาจารยปู่์ท่ีว่า  เวลาฟังเพลงมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ 3 ลกัษณะ กล่าวคือ  ฟังแลว้ชอบ ไม่ชอบ 

และเฉยๆ และบ่อยคร้ังท่ีฟังแรกๆ แลว้ไม่ชอบ แต่ฟังไปนานๆ ก็ชอบ หรือฟังแรกๆ แลว้ชอบ แต่

ต่อมาฟังแลว้ไม่ชอบ  ดงัความว่า 

 

...เพลงป๊อปเป็นแบบไหนเหรอ  ก็เพลงทัว่ๆ ไปน่ีแหละครับ (พูดตามอาจารยปู่์)  อาจารยปู่์ซ่ึง

เป็นผูเ้ช่ียวชาญในเพลงป๊อปบอกผมวา่  เพลงในโลกน้ีเป็นเพลงป๊อปเสียแปดสิบเปอร์เซ็นต ์ 

ท่ีเหลือคือเพลงอื่นๆ ยงัไงก็ตามอาจารยบ์อกว่าไม่ควรจะไปใส่ใจกบัประเภทของเพลงมาก  

ถา้อยากเป็นนกัดนตรีท่ีเก่งก็อย่าไปเลือกเพลงท่ีจะเล่นคือควรจะเล่นใหดี้ทุกเพลง  เพราะทุก

เพลงมีคุณค่าในตวัของมนัเองอยู่แลว้  ไม่มีเพลงไหน  ดีไปกว่าเพลงไหน  มีแต่เพลงท่ีเรา

ชอบฟัง  ไม่ชอบฟัง หรือฟังแลว้รู้สึกเฉยๆ อยู่สามอารมณ์เท่านั้น  ผมก็รู้สึกอย่างนั้นครับ  

เวลาท่ีเราฟังเพลงมีแค่สามอารมณ์น้ีเกิดข้ึนจริงๆ  แต่ก็บ่อยเหมือนกนัท่ีบางเพลงฟังแรกๆ 

แลว้ไม่ชอบ  แต่ฟังไปนานๆ ก็ชอบ หรือบางเพลงฟังแรกๆ แลว้ชอบ  แต่ต่อมาฟังแลว้ไม่

ชอบ  เคยเป็นหรือเปล่าครับ 

(ศิลปินวยัใส : 30) 

 

 ตอน  ปัญหาของนกัเปียโน  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอบเทียบเกรดเพ่ือ

วดัระดบัความสามารถในการเล่นเปียโนว่า  โรงเรียนดนตรีไม่มีการสอบเพ่ือวดัระดบัความสามารถ

และไม่มีการแจ้งนักเรียนว่ามีความความสามารถอยู่ในระดับ แต่จะบอกโดยการประมาณจาก
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บทเรียนซ่ึงไม่มีความแน่นอน  ดงันั้ นการสอบเทียบเกรดเพ่ือวดัระดบัความสามารถในการเล่น

เปียโนนกัเรียนท่ีเรียนจะตอ้งไปหาสอบเอง  ดงัความว่า 

 

...เวลาท่ีไปสอบเทียบเกรด  นกัเรียนเปียโนจะสอบเทียบเกรดเพ่ือวดัระดบัความสามารถวา่อยู่

ในระดบัใดแลว้เป็นระยะๆ (ถา้ไม่ไปสอบก็ไม่รู้วา่เราเรียนไปไดม้ากน้อยแค่ไหน)  ตอ้งไป

สอบเองนะครับ  โรงเรียนดนตรีเขาจะสอนไปเร่ือยๆ เขาบอกไม่ไดห้รอกครับวา่เราอยู่ระดบั

ไหนแลว้  เขาเพียงแต่จะประมาณจากบทเรียนท่ีเราเรียนวา่น่าจะอยู่ในระดบัใด  ซ่ึงบอกไม่ได้

แน่หรอกครับ  บางทีเราอาจจะเล่นเพลงในเกรดหกได ้ (บางเพลง)  แต่ความสามารถใน                

การเล่นของเราอาจจะอยู่แค่เกรดส่ีก็เป็นไปไดค้รับ 

(ศิลปินวยัใส : 20-21) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัดนตรีไม่ว่าจะ

เป็นความรู้ทางดา้นดนตรี  วิธีสอน ตลอดจนการสอบวดัระดบัความสามารถ  ทาํให้ผูอ่้านไดรั้บ

ความรู้เก่ียวกับดนตรีในแง่มุมของผูเ้ขียนมากข้ึน  เปรียบเสมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ผูอ่้าน

ไดรั้บรู้เร่ืองดนตรีในแง่มุมต่างๆ ท่ีน่าสนใจ และไดเ้รียนรู้เร่ืองดนตรีไปพร้อมๆ กบัผูเ้ขียน 

 

2.2  ความคดิเห็นเกีย่วกบักรีฑาการวิง่   

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรีฑาการวิ ่งปรากฏในเร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ทฤษฎีไม่มี

ครู  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการเร่งฝีเทา้ท่ีทาํให้ตอ้งประดิษฐ์ท่าวิ ่งส่วนตวัข้ึนมา

ใหม่ว่า  ตวัเองมีปัญหากบัการเร่งฝีเทา้ค่อนขา้งมาก เพราะขายาวๆ ผอมๆ ทาํใหดู้เหมือนเกง้กา้ง ตน

จึงประดิษฐท่์าวิ ่งส่วนตวัโดยมุมานะฝึกยกขาวิ ่ง  พยายามใหห้นา้ขาขนานกบัพ้ืนมากท่ีสุด  จนมกัจะ

ถกูแซวว่าวิ ่งเหมือนยรีาฟหวัสิงโต  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“โดยสรีระ  ผมรู้สึกว่าตวัเองมีปัญหากบัการเร่งฝีเทา้ค่อนขา้งมาก เพราะขา

ยาวๆ ผอมๆ ทาํให้ดูเหมือนเก้งก้าง จะซอยเทา้ก็ไม่ถี่เท่ากบัคนท่ีช่วงขาสั้ นและแข็งแรง

ใหญ่โตกวา่  ผมจึงประดิษฐ์ท่าวิง่ส่วนตวัโดยมุมานะฝึกยกขาวิง่  พยายามใหห้นา้ขาขนานกบั

พ้ืนมากท่ีสุด  จนมกัจะถูกแซวบ่อยๆ ว่าวิ ่งโหย่งๆ เหมือนยีราฟหวัสิงโต ดูยงัไงก็ไม่สร้าง

ความอุ่นใจวา่วิง่เร็ว” 

(ไตฝุ้่ น : 83 -84) 
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 ตอน  ปวดตูด  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระยะในการวิ ่งและทกัษะต่างๆ ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการวิ ่งในระยะต่าง  ๆว่าการวิ ่งระยะ 100 เมตรสนุก ต่ืนเตน้ ทา้ทาย อีกทั้ งตนเองก็

ทาํผลงานไดค่้อนขา้งดี ส่วนระยะ 200 เมตรนั้นเหน่ือยกว่าและตอ้งใชท้กัษะการวิ ่งโคง้ช่วย คนท่ีจะ

วิ ่งระยะ 200 เมตรไดต้ลอดรอดฝั่งควรจะลงคอร์สหนักให้ใกลเ้คียงกบันักวิ ่งระยะ 400 เมตร โดย

เน้นความแข็งแรงมากกว่าเทคนิค และการวิ ่งระยะ 400 เมตร เป็นการวิ ่งท่ีตนเองไม่อยากพูดถึง 

เพราะเป็นระยะวิ ่งท่ีไม่ชอบเน่ืองจากตอ้งใชค้วามฟิตมากกว่าเทคนิค  อีกทั้งตนเองไม่สามารถอดัเร่ง

ความเร็วไดต้ลอดระยะทางตามท่ีใจอยากจะทาํ  ดงัความว่า   

 

กกกกกกกกกพวกเขาเรียกผมวา่นกัวิง่ระยะสั้นดาวรุ่งดวงใหม่  ช่ือและฝีเทา้ของผมเป็นท่ีรู้จกั

ของคนในวงการและผูท่ี้ติดตามข่าวกีฬาภาคเหนือ  ผมถนดัวิ ่งระยะ 100 เมตร  ไม่ค่อยชอบ

ระยะ 200 เมตร และแสยงระยะ 400 เมตร 

กกกกกกกกกระยะ 100 เมตรนั้นสนุก  ต่ืนเตน้  ทา้ทาย  กะพริบตาไม่ถึงสิบคร้ังก็เขา้เส้นชยั

แล้ว  เหตุผลท่ีผมชอบวิ ่งระยะน้ีมีหลายประเด็น  ซ่ึงผมจะกล่าวอ้างเป็นระยะๆ กระจดั

กระจายอยู่ในหลายๆ บท และผมก็ทาํผลงานไดค่้อนขา้งดีกวา่ในการวิง่ระยะน้ี 

กกกกกกกกกระยะ 200 เมตรนั้นเหน่ือยกวา่ และตอ้งใช้ทกัษะการวิ ่งโคง้ช่วยซ่ึงผมไม่ชอบ

รูปทรงของทางโคง้เท่าไหร่นกั  อีกอย่าง เวลาผมออกตวันาํในการวิง่ระยะ 100 เมตร ผมก็จะ

มีโอกาสนาํเด่ียวจนเขา้เส้นชยัไปไดก่้อน  แต่การวิง่ระยะ 200 เมตรนั้นหวาดเสียวนกั  ถึงผม

จะออกตวันาํได ้ แต่คู่แข่งท่ีมีฝีเทา้ใกลเ้คียงหรือเหนือกว่ามีระยะทางท่ีจะแซงคืนได ้และ

ความฟิตของผมก็มกัไม่ถึงขีดท่ีจะรักษาตาํแหน่งผูน้าํเอาไวไ้ด ้ คนท่ีจะวิง่ระยะ 200 เมตรได้

สง่างามและรักษาความเร็วใหส้มํ่าเสมอไดต้ลอดรอดฝั่งนั้น  ควรจะลงคอร์สหนกัใกลเ้คียง

กบันกัวิง่ระยะ 400 เมตร  เนน้ความแขง็แรงมากกวา่เทคนิคเหมือนวิง่ระยะ 100 เมตร 

กกกกกกกกกระยะ 400 เมตรนั้นไม่อยากพูดถึงเลย  เป็นระยะวิ ่งท่ีไม่ชอบเอามากๆ มนัตอ้ง

ใช้ความฟิตมากกว่าเทคนิคมากๆ ๆ ๆ ๆ ท่ีแย่กว่านั้นคือผมไม่สามารถอดัเร่งความเร็วได้

ตลอดระยะทางทั้งๆ ท่ีใจอยากจะทาํ  ยิ ่งช่วงไหนถา้ไม่ฟิตจริงๆ ไม่แข็งแรงจริงๆ ถึงเส้นชยั

แลว้จะเหน่ือยมากถึงมากท่ีสุด 

(ไตฝุ้่ น : 72-73) 

 

 ตอน   ทฤษฎีไม่มีครู  ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ความสําคัญใน                    

การแข่งขนัวิ ่งกบัคนอ่ืน  ๆโดยไม่นับสถิติว่า  การแข่งขนักบัคนอ่ืนๆ ถา้ไม่นับว่าตอ้งการทาํสถิติ

เพ่ือเอาชนะตนเองแลว้  ตนจะใหค้วามสาํคญัของชยัชนะในประเด็นท่ีว่า  วิ ่งไดเ้ร็วกว่าจึงจะเป็นผู ้
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ชนะ  ตราบใดท่ีเขา้เสน้ชยัก่อนก็ถือว่าชนะในการแข่งขนัไม่ว่าสถิติจะเป็นอย่างไรก็ตาม  ดงัความ

ว่า   

 

กกกกกกกกกถา้ไม่นบัวา่ตอ้งการทาํสถิติเพ่ือเอาชนะตนเองแลว้  ในการแข่งขนักบัคนอื่นๆ 

ผมจะใหค้วามสําคญัของชยัชนะในประเดน็ท่ีวา่  วิง่ไดเ้ร็วกวา่จึงจะเป็นผูช้นะ  ไม่ว่าจะแข่ง

กบัคุณตาอายุ 107 ปี หรือแชมป์โอลิมปิก  ตราบใดท่ีเราเขา้เส้นชยัก่อนคนเหล่านั้น  ก็ถือว่า

เราชนะในการแข่งขนัไม่วา่สถิติจะเป็นอย่างไรก็ตาม เหรียญทองจะเป็นของผูท่ี้เขา้เส้นชยั

ก่อน  ยงัไม่เห็นวา่ถา้สถิติไม่ไดต้ามท่ีกาํหนดจะไม่ใหเ้หรียญทอง 

(ไตฝุ้่ น : 85) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรีฑาการวิ ่งไม่วา่

จะเป็นปัญหาในการวิ ่ง  ระยะทาง  ทกัษะต่างๆ ตลอดจนการแข่งขัน  ทาํให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้

เก่ียวกบักรีฑาการวิ ่งในแง่มุมของผูเ้ขียนมากข้ึน   

 

 2.3  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการศึกษา 

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาปรากฏในเร่ือง  บ้านชายทุ่ง และ วันวารของ
แม่  โดยผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นไว ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  อยูป่.5 เป็นพ่ีใหญ่  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการสอน

โดยวิธีท่องจาํคาํประพนัธ์ว่า  การสอนโดยให้นักเรียนท่องจาํคาํประพนัธ์ท่ีไพเราะ สละสลวย 

ความหมายดี ทาํใหน้กัเรียนอ่านทาํนองเสนาะไดค้ล่อง ออกเสียงคาํควบกลํ้ าคาํท่ีมี ร ล ไดถู้กตอ้ง

ชดัเจน และรักภาษาไทยดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกกลอนบทน้ีมีความไพเราะสละสลวย  ความหมายดี  ครูจึงให้นกัเรียนไปท่อง

กลอนบทน้ีเป็นการบา้นแลว้ใหท่้องเป็นบทท่องจาํในตอนเย็นหลงัเลิกเรียนพร้อมๆ กนัทุก

วนั  ทาํใหเ้ดก็ๆ อ่านทาํนองเสนาะไดค้ล่อง  ออกเสียงคาํควบกลํ้ าคาํท่ีมี ร ล ไดถู้กตอ้งชดัเจน 

และรักภาษาไทย 

(บา้นชายทุ่ง : 151) 
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 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  เร่ิมไปโรงเรียน ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเล่ือน

ชั้นเรียนในขณะท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ว่า  การเล่ือนชั้นไปโดยไม่ต้องเรียนในสมยัน้ีไม่มีแลว้เพราะ

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคงไม่ยอม และตนก็คิดว่าน่าจะเป็นผลเสีย เพราะต้องเรียนกับคนท่ีอายุ

มากกว่าสองปี  ความคิดและประสบการณ์ต่างกนั ทาํให้เกิดอาการสมองลา้และไม่ไดเ้รียนวิชา

พ้ืนฐาน  ตนจึงมีปัญหากบัวิชาคณิตศาสตร์มาจนโต  ซ่ึงท่ีจริงแลว้ตนเองไม่เก่งวิชาน้ีอยู่แลว้จึงตอ้ง

หาวิธีปลอบใจตวัเองดว้ยการโทษผูอ่ื้น  ดงัความว่า 

 

...แม่ก็ยงันึกสงสัยวา่ อยู่ดีๆ ข้ึนไปเรียนชั้นป.2 ในขณะท่ีมีอายุเพียงเจด็ขวบ  ซ่ึงภาษาองักฤษ

เรียกว่า  Pass grade คือ เลื่อนชั้นไปโดยไม่ต้องเรียน  สมยัน้ีไม่มีแลว้เพราะผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนคงไม่ยอม  เร่ืองน้ีจะว่าดีหรือร้ายยงัไม่แน่ใจแต่แม่คิดว่าน่าจะเป็นผลเสียมากกว่า  

เพราะตอ้งเรียนกบัคนท่ีอายุมากกวา่เราสองปี  ความคิดและประสบการณ์ต่างกนั  ทาํให้เกิด

อาการสมองลา้ และซํ้ าร้ายกวา่นั้นคือไม่ไดเ้รียนวิชาพ้ืนฐาน  เช่น  เลขคณิต  แม่จึงมีปัญหา

กบัวชิาคณิตศาสตร์มาจนโต  ซ่ึงท่ีจริงเราไม่เก่งวชิาน้ีก็ตอ้งหาวธีิปลอบใจตวัเองดว้ยการโทษ

ผูอ้ื่น 

(วนัวารของแม่ : 24) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาทาํให้

ผูอ่้านเห็นลกัษณะของการจดัการศึกษา วิธีการเรียนการสอนในสมยัก่อนในแง่มุมของผูเ้ขียนเอง 

โดยแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์และลกัษณะการจดัการศึกษาในปัจจุบนั โดยแสดงเหตุผล

ประกอบพร้อมกบัการยกตวัอยา่ง  ทาํใหผู้อ่้านเกิดมุมมองท่ีกวา้งข้ึนอยา่งมีเหตุมีผล 

 

2.4  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการประกอบอาชีพ 

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกอบอาชีพปรากฏในเร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  

ทาํนํ้ าตาล  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํนํ้ าตาลว่า  การทาํนํ้ าตาลเป็นภาระสาํหรับผูท้าํท่ี

ตอ้งรับผดิชอบมาก  เพราะตอ้งข้ึนไปปาดตาล  เปล่ียนกระบอก วนัละสองคร้ังในเวลาเชา้และเยน็ 

ถา้ทิ้งคา้งไวบ้นยอดเพียงวนัเดียวนํ้ าตาลจะบูดเสีย ไม่สามารถนาํมาเค่ียวเป็นนํ้ าตาลปึกได ้ ดงัความ

ว่า 

 

กกกกกกกกกการทาํนํ้ าตาลเป็นภาระท่ีผูท้าํตอ้งรับผิดชอบมาก  เพราะตอ้งข้ึนไปปาดตาล  

เปลี่ยนกระบอกนํ้ าตาลลงมาวนัละสองคร้ัง  เช้า – เย็นทุกวนั ถา้ทิ ้งคา้งไวบ้นยอดเพียงวนั
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เดียว  นํ้ าตาลจะบูดเสียกลายเป็นนํ้ าตาลเมาเอามาเค่ียวเป็นนํ้ าตาลปึกไม่ไดต้อ้งทิ ้งไป  ตาจึง

ไม่ค่อยไปไหนเพราะตอ้งข้ึนตาล... 

(วนัวารของแม่ : 70) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งต้นจะเห็นได้ว่าผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประกอบ

อาชีพท่ีทาํให้ผูอ่้านเห็นลกัษณะของอาชีพนั้นมากข้ึนโดยแสดงความคิดเห็นถึงความสาํคญัและ

ลกัษณะของบุคคลท่ีจะประกอบอาชีพต่างๆ ไดดี้และเหมาะสมในแง่มุมของผูเ้ขียนเอง ทาํให้ผูอ่้าน

เขา้ใจอาชีพของคนทาํนํ้ าตาลท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบ 

 

2.5  ความคดิเห็นเกีย่วกบัขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีปรากฏในเร่ือง  บ้านชายทุ่ง  

และ วนัวารของแม่  โดยผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นไว ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

 เร่ือง   บ้านชายทุ่ง  ตอน  ไหวต้ายาย  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพิธีส่งตายายใน

ประเพณีสารทเดือนสิบของชาวใตว้่า  หลงัจากพิธีส่งตายายในประเพณีสารทเดือนสิบ  ตายายคงมี

ความสุขท่ีลกูหลานอุทิศส่วนกุศลไปให ้พร้อมทั้งไดม้าเท่ียวเมืองมนุษยเ์ป็นเวลาถึง 15 วนั  เม่ือครบ

กาํหนดเวลาตอ้งกลบัไป และคงเฝ้ารอว่าจะไดม้าเท่ียวใหม่ในปีหนา้  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแลว้พิธีส่งตายายก็จบลงอย่างมีความสุขของลูกหลาน  ตายายก็คงมีความสุขท่ี

ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให ้และยงัไดม้าเท่ียวเมืองมนุษยเ์ป็นเวลาถึง 15 วนั  เม่ือครบเวลา

ตอ้งกลบัไป  ก็คงเฝ้ารอวา่จะไดม้าเท่ียวใหม่ในปีหนา้ 

(บา้นชายทุ่ง : 65) 

 

 เร่ือง วันวารของแม่  ตอน  ไปงาน  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเพณี                  

การแต่งงานในช่วงของการกั้นประตูของฝ่ายเจ้าสาวว่า  บางคนเล่นแปลกๆ กั้นประตูโดยไม ้                 

ทาโคลน ทานํ้ ามนั  ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการทะเลาะวิวาทข้ึนไดถ้า้เล่นกนัเกินพอดี ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกจากนั้นจึงเชิญเจา้บ่าวข้ึนมาบนเรือนโดยตอ้งผ่านประตูท่ีฝ่ายเจา้สาวกั้นไว ้ จะมี

ประตูเงิน ทอง นาค แลว้แต่จะเล่นกนัไป เจา้บ่าวตอ้งจ่ายซองใหค้นกั้น  บางงานมีคนอยากได้
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เงินหลายคนก็ถอดสร้อยทองของตวัเองกั้นกนัมากมาย  จนบางคร้ังเจา้บ่าวหมดเงินท่ีเตรียม

มาจ่าย ตอ้งหาเพ่ือนช่วยจ่ายก็มี บางคนเล่นแปลกๆ ใชไ้มท้าโคลน ทานํ้ ามนัมากั้น ก็เคยเห็น 

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการทะเลาะววิาทขึ้นได ้ถา้เล่นกนัเกินพอดี 

(วนัวารของแม่ : 127) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ ในมุมมองของของผูเ้ขียน เป็นการเปิดโลกทศัน์ของผูอ่้าน ทาํใหผู้อ่้านคิดตามผูเ้ขียน

เก่ียวกบัประเพณีนั้นๆ และไดรู้้จกัลกัษณะและส่ิงท่ีไดจ้ากประเพณีในมุมมองของผูเ้ขียนมากข้ึน 

 

2.6  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการละเล่น 

 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการละเล่นในเร่ืองของประโยชน์ของการละเล่นและ

คุณสมบติัของผูเ้ล่นท่ีมีความสามารถ โดยผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นไวใ้นเร่ือง วันวารของแม่  

เมือ่ยายอายุเท่าหนู  และ บ้านชายทุ่ง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  เร่ิมไปโรงเรียน ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเล่น

วิ ่งเป้ียวว่า  การเล่นชนิดน้ีน่าจะนาํไปใชก้บัคนท่ีชอบทะเลาะ ชอบชกต่อยกนั  เพราะกว่าจะแข่งกนั

จนรู้แพช้นะก็หมดแรงทะเลาะกนั  และไม่ตอ้งมาคอยหา้มในการแข่งขนั  ดงัความว่า 

 

...การเล่นชนิดน้ีน่าจะนาํไปใชก้บัคนท่ีชอบทะเลาะ  ชอบชกต่อยกนั  ปล่อยใหว้ิง่เป้ียวสักพกั

หน่ึงท่าจะเขา้ที  เพราะกว่าจะแพช้นะกนัก็หมดแรงทะเลาะแลว้  ไม่ตอ้งห้าม ดีไปอีกแบบ

หน่ึง 

   (วนัวารของแม่ : 27) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  สายลมในป่าขา้ว  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

คุณสมบัติของหมอลาํว่า  หมอลาํท่ีเก่งๆ ตอ้งสามารถไล่เรียงลาํดบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์กรุง

เวียงจนัทน์ไดห้มด และถูกต้องจึงจะถือว่าเก่งจริง และถือว่าเรียนจบตาํราครูอาจารยห์มอลาํ ดัง

ความว่า 
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กกกกกกกกกไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีเราไดย้ินประวติั  และตาํนานเวียงจนัทน์มากกว่ากรุงเทพฯ  

เพราะหมอลาํท่ีเก่งๆ ตอ้งไล่เรียงลาํดบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์กรุงเวียงจนัทน์ไดห้มด และ

ถูกตอ้งจึงจะถือวา่เก่งจริง และเรียนจบตาํราครูอาจารยห์มอลาํ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 155) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน เล่นขวิดโหยง ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเล่น                

การกระโดด การวิ ่งของเด็กๆ ว่า  การเล่นทุกอย่างทาํให้เด็กๆ เคล่ือนไหวออกกาํลงักายอยู่เสมอ 

ร่างกายจึงแข็งแรง  จึงทาํใหเ้ด็กบา้นนอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยป่วยไข ้ ดงัความว่า   

 

...นอกจากน้ี เดก็ๆ ยงัชอบเล่นเตยอีกดว้ย การเล่นทุกอย่างจะทาํให้เด็กๆไดก้ระโดด ไดว้ิ ่ง  

ไดเ้คลื่อนไหวออกกาํลงักายอยู่เสมอ ร่างกายจึงแขง็แรง  เดก็บา้นนอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยป่วย

ไข ้

(บา้นชายทุ่ง : 114) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาข้างตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการละเล่นใน

เร่ืองของประโยชน์ของการละเล่นและคุณสมบติัของผูเ้ล่นท่ีมีความสามารถ นอกเหนือจากวิธี              

การเล่นและความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทาํให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ของการละเล่นในแต่ละ

ชนิดในแง่มุมท่ีเป็นความคิดของผูเ้ขียนเพิ ่มข้ึน 

 

2.7  ความคดิเห็นอืน่ๆ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มแลว้นั้น นอกจากผูเ้ขียนจะแสดงความคิดเห็นในเร่ือง ดนตรี กรีฑา การศึกษา  การประกอบ

อาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นแลว้  ยงัพบว่า ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ือง

อ่ืนๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  อีเกิ ้งเดือนดาว  ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีให้แสงสว่างแก่ผูค้นในหมู่บา้นว่า ตะเกียงนั้นต้องเติมนํ้ ามนัก๊าดจึงทาํให้

สิ้นเปลืองเงินและหาซ้ือลาํบาก  ส่วนไฟฉายนั้นใชถ่้านจึงมีราคาสูงกว่าและใชไ้ดเ้ฉพาะการเดินทาง 

หรือตอ้งส่องหาส่ิงของในความมืดเท่านั้น เพราะฉะนั้นกระบองจึงเป็นแหล่งกาํเนิดแสงสว่างอย่าง
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เดียวท่ีนิยมใชก้นั เพราะทาํง่าย  เด็กๆ ทุกคนหดัมดักระบองช่วยผูใ้หญ่ได ้ อีกอย่างแสงจากข้ีไตใ้ห้

ความสว่างมากกว่าตะเกียง และยงัสูล้มไม่ดบัง่าย  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“ส่ิงท่ีใหแ้สงสวา่งแก่ผูค้นในหมู่บา้นสมยันั้นมีสามอย่างคือ ตะเกียง  กระบอง 

และไฟฉาย 

กกกกกกกกกตะเกียงนั้นตอ้งเติมนํ้ ามนัก๊าดทาํใหสิ้้นเปลืองเงิน และหาซ้ือลาํบากจึงไม่เป็นท่ี

นิยม  ส่วนไฟฉายนั้นใชถ้่านยิ ่งแพงข้ึนไปอีกและใช้ไดเ้ฉพาะการเดินทาง หรือตอ้งส่องหา

ส่ิงของในความมืดเท่านั้น  จึงแทบไม่ไดใ้ชก้นัเลย กระบองจึงเป็นแหล่งกาํเนิดแสงสวา่งอยา่ง

เดียวท่ีนิยมใชก้นั  เพราะทาํง่ายๆ ข้ึนใชเ้องทุกบา้นเรือน  เดก็ๆ ทุกคนท่ีพน้วยัทารกก็หดัมดั

กระบองช่วยผูใ้หญ่แลว้ อีกอย่างแสงจากข้ีไตใ้หค้วามสวา่งมากกวา่ตะเกียง ทั้งยงัสู้ลมไดไ้ม่

ดบัง่ายอีกดว้ย” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 73) 

 

 เร่ือง ศิลปินวัยใส ตอน ศิลปินในดวงใจ  ผูเ้ขียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความสามารถท่ีไม่โดดเด่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของผูเ้ป็นน้องว่า ไม่ไดเ้ร่ืองอะไรสักอย่างทั้ งดา้น

การเรียน ดนตรี และกีฬา  พ่อกบัแม่คงเสียใจถา้ลกูทั้งสามเป็นคนธรรมดาท่ีทาํอะไรไม่ไดเ้ร่ืองเลย  

ดงัความว่า 

 

...ผมมีนอ้งสองคนท่ีไม่ไดเ้ร่ืองอะไรเลยสักอย่าง  เรียนก็งั้นๆ ไม่ไดท่ี้หน่ึง  เล่นดนตรีก็ไม่ได้

ความ  เล่นกีฬาก็ไม่ได ้ พ่อกบัแม่คงเสียใจแน่ๆ ถา้ลูกทั้งสามเป็นคนธรรมดาท่ีทาํอะไรไม่ได้

เร่ืองเลย... 

(ศิลปินวยัใส : 62) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  เรียนดี  กีฬาเด่น  ไม่เห็นง่าย (เลย)  ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็น

ผา่นมุมมองของเด็กต่างจงัหวดัท่ีผา่นเขา้รอบไดม้าแข่งขนักรีฑาระดบัชาติว่า โอกาสเป็นเร่ืองสาํคญั

กว่าชยัชนะ เพราะตนกาํลงัจะมีโอกาสไดห้าประสบการณ์ในการประลองความเร็วกบันักเรียนจาก

เขตการศึกษาอ่ืนๆ ไดเ้หยยีบลู่วิ ่งมาตรฐานในสนามกีฬาระดบัชาติ  ไดพ้บปะและรู้จกัหน้าตาเพ่ือน

ร่วมอุดมการณ์จากถิ่นอ่ืน  จึงไม่คิดปฏิเสธท่ีจะไปแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึน  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกในแง่ของเกียรติยศและศกัด์ิศรีของเดก็ต่างจงัหวดัมือใหม่  ผมถือวา่โอกาสเป็น

เร่ืองสําคญักวา่ชยัชนะ  เรากาํลงัจะมีโอกาสไดห้าประสบการณ์ในการประลองความเร็วกบั

นกัเรียนจากเขตการศึกษาอื่นๆ ไดเ้หยียบลู่วิ ่งมาตรฐานในสนามกีฬาระดบัชาติ  ไดพ้บปะ

และรู้จกัหน้าตาเพ่ือนร่วมอุดมการณ์จากถิ ่นอื่น  ผมจึงไม่คิดปฏิเสธท่ีจะร่วมลงเรือล่องสู่

สนามนอกเขตดว้ย 

(ไตฝุ้่ น : 62) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าผูเ้ขียนมีการเขียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากเร่ืองดนตรี  กรีฑา  การละเล่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การประกอบอาชีพ  และ

การศึกษา  ซ่ึงทาํใหผู้อ่้านไดเ้ปิดโลกทศัน์ผา่นมุมมองของผูเ้ขียนในอีกหลายๆ เร่ือง 

 

 ผลการศึกษาการแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นพบว่า  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นในงานเขียนทั้ งท่ีเห็น

ดว้ยและไม่เห็นดว้ย  ในบางประเด็นผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงตั้ งขอ้สังเกต และเสนอแนะ

เพิ่มเติม  อีกทั้ งยงัแสดงความคิดเห็นในเชิงประเมินค่าถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี              

การแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม  ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอความคิดเห็นท่ีน่าสนใจไวอ้ย่างหลากหลาย  ซ่ึงเป็นการ

สร้างโลกทศัน์ให้แก่ผูอ่้าน ให้แง่คิด  และมุมมองท่ีกวา้งข้ึน  ส่งเสริมให้ผูอ่้านไดใ้ชค้วามคิดและ

จินตนาการตามเร่ืองราวและความรู้ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ 

 

3.  กลวธิกีารเขยีน 
  
 กลวิธีการเขียนเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีนกัเขียนตอ้งสร้างสรรค์เพ่ือนาํเสนอเร่ืองราวให้

น่าสนใจ  มาลี  บุญศิริพนัธ ์ ไดก้ล่าวถึงการเขียนสารคดี ไวว้่า 

 

กกกกกกกกกการเขียนสารคดีถือได้ว่าเป็นงานเขียนสร้างสรรค์ชนิดหน่ึง  แสดงถึง

ความสามารถของผูเ้ขียนในการส่ือความหมายให้ผู ้อ่านเกิดจินตนาการ  อารมณ์ร่วมกับ

ผูเ้ขียน  ผู ้เขียนสารคดีจึงตอ้งมีจินตนาการจากความริเร่ิมของตนเอง  สามารถถ่ายทอด
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ความคิดคาํนึงไดอ้ย่างสละสลวย  แปลกใหม่  โดยการเลือกใช้ถอ้ยคาํ  ภาษา และขอ้มูลท่ี

เสริมสร้างสติปัญญา  สร้างความเพลิดเพลิน  ประทบัใจใหก้บัผูอ้่านในเวลาเดียวกนั8 

 

 กลวิธีการเขียนเป็นการสร้างสีสันให้แก่งานเขียนนอกเหนือจากการนําเสนอสาระ

ความรู้ในส่วนท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น  กลวิธีการเขียนท่ีชวนติดตาม การนาํเสนอท่ีดึงดูด

ความสนใจผูอ่้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งช่ือ การเปิดเร่ือง การเสนอเร่ือง การปิดเร่ือง และการจดัรูปเล่ม 

เป็นตน้  ทั้งหมดนบัเป็นส่วนสาํคญัในการนาํเสนองานเขียนใหน่้าสนใจ  

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนแต่ละคนมีกลวิธีการตั้ งช่ือ การเปิดเร่ือง การเสนอเร่ือง การปิดเร่ือง และศิลปะ         

การจดัรูปเล่ม  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 3.1  การตั้งช่ือเร่ือง 

 การตั้งช่ือเร่ืองมีส่วนสาํคญัท่ีจะทาํให้สารคดีในแต่ละตอนนั้นมีความน่าสนใจ ผูอ่้าน

สารคดีส่วนใหญ่เลือกอ่านงานเขียนจากช่ือเร่ืองเป็นสาํคญั  มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงกลวิธี

การตั้งช่ือเร่ืองไว ้ เช่น 

 

 มาลี  บุญศิริพนัธ์9  กล่าวถึงการตั้งช่ือเร่ืองไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

  

 ช่ือเร่ืองนบัว่าเป็นส่วนสาํคญัมากส่วนหน่ึงของงานเขียนทุกประเภท  เพราะเป็นส่วน

เช้ือเชิญความสนใจของผูอ่้านใหอ่้านเร่ืองราวท่ีเขียน โดยทัว่ไปช่ือเร่ืองคือส่ิงท่ีจุดความคิดเร่ิมตน้

ใหป้รากฏในใจผูอ่้าน  ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองไปถึงการอ่านความนาํ  เน้ือเร่ือง  จนกระทัง่จบ  ช่ือเร่ืองท่ีดี

จึงควรมีสาระท่ีเด่นชดัใชภ้าพท่ีถูกตอ้งชดัเจนเก่ียวกบัเน้ือหาและมีบทบาทในการเร้าความสนใจ

ใคร่รู้ของผูอ่้าน  ลกัษณะของการตั้งช่ือเร่ืองมีดงัน้ี 

 1.  ช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหา 

 2.  ช่ือเร่ืองแบบเล่นสาํนวน 

                                                             

 
8
 มาลี  บุญศิริพนัธ์, การเขียนสารคดีสําหรับส่ือส่ิงพิมพ์, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก, 2535), 21. 
 

9
  เร่ืองเดียวกนั, 65-70. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 3.  ช่ือเร่ืองแบบคุยกบัผูอ่้าน 

 4.  ช่ือเร่ืองแบบคาํถาม 

 5.  ช่ือเร่ืองแบบฉงนสนเท่ห์ 

 

 ธญัญา  สงัขพนัธานนท์10  กล่าวถึงการตั้งช่ือเร่ืองไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 การตั้ งช่ือเร่ืองเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญัของสารคดี  เพราะเป็นส่วนแรกสุดท่ีผูอ่้าน

มองเห็นและอยากอ่านเร่ืองราวท่ีเขียน  การตั้งช่ือเร่ืองสารคดีจึงเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั  การตั้งช่ือเร่ือง

สารคดีมีหลายลกัษณะ  ดงัน้ี 

 1.  ตั้งช่ือเป็นประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา 

 2.  ตั้งช่ือแบบเล่นสาํนวนเล่นคาํ 

 3.  ตั้งช่ือแบบเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

 4.  ตั้งช่ือโดยใชก้ลุ่มคาํหรือวลีท่ีบอกเน้ือหานาํมาเรียงต่อกนั 

 5.  ตั้งช่ือโดยใชป้ระโยคหลกันาํหนา้  ตามดว้ยขอ้ความท่ีเป็นส่วนขยาย 

 

 ชลอ  รอดลอย11  และ ถวลัย ์ มาศจรัส12  กล่าวถึงลกัษณะการตั้ งช่ือเร่ืองไวเ้หมือนกนั

ดงัน้ี 

 1.  แบบช้ีนาํเน้ือหา 

 2.  แบบสาํบดัสาํนวน 

 3.  แบบคนคุน้เคย 

 4.  แบบคาํถาม 

 5.  แบบชวนฉงน 

 6.  แบบอ่ืนๆ  

                                                             

 
10

 ธญัญา  สังขพนัธานนท์, การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

อินทนิล, 2553), 66-70. 

 11 ชลอ  รอดลอย, การเขียนสารคด ี(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544), 35-

37. 

 
12

 ถวลัย ์ มาศจรัส, สารคดีและการเขียนสารคด ี(กรุงเทพฯ: มิติใหม่, 2538), 76-81. 
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 การตั้งช่ือเร่ืองจึงเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงในงานเขียนสารคดี เพราะเป็นส่วนแรกสุดท่ี

ผูอ่้านเห็น  อีกทั้งยงัช่วยเร้าความสนใจจากผูอ่้านอีกดว้ย  ในการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลั

แว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม จะศึกษาการตั้งช่ือเร่ืองโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

การตั้งช่ือเร่ืองของเล่มและการตั้งช่ือตอน  ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า  การตั้ งช่ือเร่ืองของเล่มมีความ

สอดคลอ้งกบัเร่ืองราวและช่ือตอนภายในเล่ม  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 3.1.1  การตั้งช่ือเร่ืองของเล่ม 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  การตั้งช่ือเร่ืองของเล่มมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองภายในเล่ม  โดยแบ่งออกเป็นการตั้ ง

ช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหา และ การตั้งช่ือแบบเล่นคาํเล่นสาํนวน  ดงัน้ี 

 

 3.1.1.1  การตั้งช่ือเร่ืองแบบบอกเนือ้หา  

 มาลี  บุญศิริพนัธ ์ ไดก้ล่าวถึงการตั้งช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหาไวว้่า “ช่ือเร่ืองแบบบอก

เน้ือหา  หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในเน้ือเร่ือง  กล่าวถึงสาระของเน้ือหานั้นเก่ียวกบัเร่ือง

อะไร  ทนัทีท่ีผูอ่้านเห็นช่ือเร่ืองก็จะทราบไดท้นัทีว่า ใจความของเร่ืองอยูใ่นความสนใจของตน

หรือไม่” 13  จากการศึกษาพบว่าผูเ้ขียนตั้งช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหาในเร่ือง  ศิลปินวยัใส  วันวารของ
แม่  เมือ่ยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง  ดงัน้ี 

  

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ผูเ้ขียนตั้งช่ือเร่ืองเพ่ือบอกเน้ือหาว่าเร่ืองราวภายในเล่มเป็นเร่ืองราว

เก่ียวกบัอะไร โดยใชค้าํว่า “ศิลปิน”  ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถทางศิลปะแขนงต่างๆ เป็นท่ี

ยอมรับของคนทัว่ไป  มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และใช้คาํว่า “วยัใส” ซ่ึงเป็นคาํท่ีใช้เรียกแทนวยัรุ่น 

เพราะเปรียบเสมือนวยัท่ีกาํลงัสดใส  มารวมกนัเพ่ือบอกว่าเร่ืองราวภายในเล่มเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

เด็กหรือวยัรุ่นท่ีมีความสามารถทางดา้นศิลปะจนเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป  ทาํให้ผูท่ี้พบเห็นรู้ว่า

เร่ืองราวในเล่มเก่ียวกบัอะไร  ตรงกบัความสนใจหรือไม่   

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ผูเ้ขียนตั้งช่ือเร่ืองเพ่ือบอกเน้ือหาของเร่ืองอย่างตรงไปตรงมาว่า

เร่ืองราวภายในเล่มเป็นเร่ืองเก่ียวกบัวนัท่ีผา่นมาแลว้ หรือ วนัในอดีตของผูเ้ป็นแม่ โดยเป็นเร่ืองราว

                                                             

 13 มาลี  บุญศิริพนัธ,์ การเขียนสารคดีสําหรับส่ือส่ิงพมิพ์, 68. 
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ในสมยัท่ีผูเ้ขียนยงัเป็นเด็ก  และเป็นเร่ืองท่ีบอกเล่าหรือกล่าวถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ี

ผูเ้ขียนพบในอดีต  ทาํใหผู้อ่้านทราบไดท้นัทีว่าเป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความสนใจของตนเองหรือไม่ 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ผูเ้ขียนตั้งช่ือเร่ืองเพ่ือบอกเน้ือหาของเร่ืองอยา่งตรงไปตรงมา

ว่าภายในเล่มจะกล่าวถึงเร่ืองในช่วงเวลาท่ี  “ยาย”  มีอายเุท่ากบั “หนู”  ทาํใหผู้อ่้านทราบไดท้นัทีว่า

เน้ือเร่ืองเป็นเร่ืองราวในอดีตท่ีผ่านมาของผูเ้ล่าเร่ือง  และเป็นเร่ืองท่ีบอกเล่าหรือกล่าวถึง

ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนพบในขณะท่ีมีอายเุท่ากบัผูอ่้าน 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ผูเ้ขียนตั้งช่ือเร่ืองเพ่ือบอกเน้ือหาของเร่ืองว่าเป็นเร่ืองราวท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบับา้น และจากคาํว่า “ชายทุ่ง” ทาํใหผู้อ่้านตีความไดว้่าบา้นหลงัน้ีตอ้งตั้ งอยู่บริเวณชาย

ทุ่งหรือใกลเ้คียงกบัทุ่ง  อีกทั้งเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในเล่มน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติหรือ

วิถีชีวิตชนบท ทาํให้ผูอ่้านจะทราบไดท้นัทีว่าเร่ืองนั้นตรงกบัความสนใจของตนเองหรือไม่ และ

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเร่ืองอะไร   

 

 3.1.1.2  การตั้งช่ือเร่ืองแบบเล่นคาํเล่นสํานวน  

 การตั้งช่ือเร่ืองแบบเล่นคาํเล่นสาํนวน เป็นการตั้ งช่ือโดยการเล่นคาํ เล่นสาํนวน หรือ

การใชค้าํท่ีคลอ้งจองกนัทาํใหเ้กิดความสนใจและติดตามเน้ือหาต่อไป  จากการศึกษาพบว่าผูเ้ขียน

ตั้งช่ือเร่ืองแบบเล่นคาํเล่นสาํนวนในเร่ือง  ไต้ฝุ่น  ดงัน้ี 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ผูเ้ขียนตั้ งช่ือเร่ืองแบบเล่นคาํเล่นสาํนวน โดยนาํลกัษณะร่วมของคาํว่า  

“ไตฝุ้่ น”  ซ่ึงเป็นช่ือของพายชุนิดหน่ึง มาเทียบเคียงกบักรีฑาท่ีตอ้งอาศยัความเร็วเป็นสาํคญันั ่นคือ

กรีฑาประเภท “วิ ่ง”  จึงทาํใหผู้อ่้านทราบว่าหนงัสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัไตฝุ้่ นโดยวิธีการเปรียบ

แบบการอุปลกัษณ์ คือ  เม่ือนึกถึงไตฝุ้่ นย่อมทาํให้ผูอ่้านคิดถึงความเร็ว  อีกทั้ งผูเ้ขียนให้ความรู้

เก่ียวกบัไตฝุ้่ นในบทแรกก่อนแลว้จึงเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้สู่การถ่ายทอดประสบการณ์และเร่ืองราว

ของกรีฑาการวิ ่ง  แมว้่าการตั้ งช่ือในลกัษณะน้ีจะดูเหมือนการส่ือความตรงไปตรงมา แต่เม่ือ

พิจารณาอย่างลึกซ้ึงจะเห็นความหมายและนัยท่ีซ่อนอยู่ของผูแ้ต่ง ซ่ึงหากผูอ่้านตีความไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งก็จะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเจตจาํนงของผูแ้ต่งไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน   

 

 จะเห็นไดว้่าการตั้ งช่ือเร่ืองดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบการตั้ งช่ือเร่ืองใน 2 ลกัษณะ คือ 

แบบบอกเน้ือหาของเร่ืองช่วยใหผู้อ่้านทราบว่าหนังสือเล่มท่ีกาํลงัจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
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อะไร  ทาํใหผู้อ่้านอยากติดตามเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึน และมีการตั้งช่ือแบบเล่นคาํเล่นสาํนวน ทาํผูอ่้าน

ใหผู้อ่้านตีความถึงเร่ืองราวท่ีอยูภ่ายในเล่ม  

  

 3.1.2  การตั้งช่ือตอน 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม  แบ่งเน้ือหา

ออกเป็นตอนรวมจาํนวนทั้งหมด  115  ตอน มีรายละเอียดจาํนวนตอนดงัน้ี 

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  จาํนวน   8   ตอน 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  จาํนวน  17  ตอน 

 เร่ือง  ไตฝุ้่ น   จาํนวน  25  ตอน 

 เร่ือง  เม่ือยายอายเุท่าหนู  จาํนวน  21  ตอน 

 เร่ือง  บา้นชายทุ่ง   จาํนวน  41  ตอน 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการตั้งช่ือตอนโดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ แบบบอกเน้ือหา แบบเล่น

คาํเล่นสาํนวน และ แบบคาํถาม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 3.1.2.1  แบบบอกเนือ้หา  

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า มีการตั้งช่ือตอนแบบบอกเน้ือหาทั้งหมด 97 ตอน  แบ่งออกเป็นการตั้ งช่ือตอนโดยใชค้าํ

คาํเดียว หรือใชก้ลุ่มคาํ  แบบเรียงคาํและกลุ่มคาํ  แบบนาํเหตุการณ์สาํคญัในเร่ืองมาตั้ งเป็นช่ือ แบบ

ตั้งตามช่ือบุคคลหรือคาํเรียกแทนบุคคล และ แบบตั้งตามช่ือสถานท่ี  ดงัน้ี 
 
 การตั้งช่ือตอนโดยใช้คาํคาํเดียวหรือใช้กลุ่มคาํ 

 จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือตอนโดยใชค้าํคาํเดียว หรือใชก้ลุ่มคาํทั้ งหมด 

4  เร่ือง จาํนวน  26  ตอน  อาทิ  เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอนสตัวกรีฑา  ตอนธงไทยในกรีฑาโลก  เร่ือง บ้าน
ชายทุ่ง ตอนแมงดานา  ตอนกระทอ้นผพีรายและตน้พิกุลใหญ่  เร่ือง วันวารของแม่ ตอนโชคดีอีก

แลว้ลกู ตอนส่งทา้ย  เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนวิทย ุ ตอนหมากงิ้วกบัยางวง  เร่ือง ศิลปินวัยใส  
ตอนเพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อป  ตอนว่าดว้ยเพลงแจ๊ซและอาจารยปู่์  เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 
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 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  แมงดานา  เน้ือเร่ืองเป็นการให้ความรู้โดยกล่าวถึงลกัษณะ

โดยทัว่ไปของแมงดานา  ตั้ งแต่ท่ีอยู่อาศยั การกิน การขยายพนัธุ์ และการนําไปประกอบอาหาร  

ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงตั้งช่ือตอนน้ีว่า “แมงดานา”  ซ่ึงสามารถทาํใหผู้อ่้านทราบไดว้่าเน้ือเร่ืองในตอน

ท่ีกาํลงัจะไดอ่้านต่อไปนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแมงดานา 

 

 และตอน หมากงิว้กบัยางวง  เน้ือเร่ืองเป็นการใหค้วามรู้โดยกล่าวถึง “หมากงิ้ว” หรือท่ี

คนภาคกลางเรียกกนัว่า “นุ่น”  กบัยางวง  ท่ีเป็นของเล่นของเด็กๆ ในสมยันั้น โดยเด็กๆ จะหาเก็บ

หมากงิ้วมาแลกยางวงกบัร้านคา้เพ่ือนาํไปเล่นเป่ายางกบัเพ่ือนๆ ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงตั้ งตอนน้ีว่า 

“หมากงิ้วกบัยางวง” ซ่ึงทาํใหผู้อ่้านทราบว่าเร่ืองราวในตอนน้ีเป็นเร่ืองของหมากงิ้วกบัยางวง 

  

 จะเห็นไดว้่าลกัษณะการตั้งช่ือดงักล่าวช่วยใหผู้อ่้านทราบว่าเน้ือหาในตอนนั้นเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัอะไร  พดูถึงอะไร  เป็นการส่ือความใหผู้อ่้านทราบถึงเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 แบบเรียงคาํและกลุ่มคาํ  

 ธญัญา  สังขพนัธานนท์  ได้กล่าวถึงการตั้ งช่ือเร่ืองแบบเรียงคาํและกลุ่มคาํไวว้่า              

“การตั้งช่ือในแนวน้ีเป็นการใชภ้าษาท่ีไม่ไดผ้กูเป็นประโยคขอ้ความเดียวแต่นิยมนาํถอ้ยคาํ  กลุ่มคาํ 

หรือวลีท่ีบอกเน้ือหานาํมาเรียงต่อกนัและทาํให้เกิดความต่อเน่ืองในเชิงสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึง  เช่น เป็นเหตุเป็นผลกนั ขดัแยง้กนั หรือคลอ้ยตามกนั”14  

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารตั้ งช่ือตอนแบบเรียงคาํและกลุ่มคาํเพ่ือบอกเน้ือหา

ทั้งหมด 2 เร่ือง  จาํนวน  5 ตอน ไดแ้ก่  เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู ตอนกบ  เขียด  ปู  ปลา และนาขา้ว 

เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอนแลเขน ถางหญา้ รําวงสามช่า ตอนนํ่าขา้ว ถอนกลา้ ตอนจบัปลา ทงเบ็ด และ

ตอนลกูยาร่วง เลด็ครก  เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 

  

 เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  กบ  เขียด  ปู ปลา และนาข้าว ตอนน้ีเป็นการกล่าวถึง

กบ  เขียด  ปู ปลา และนาขา้วท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัและสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้น

แลว้แต่เป็นอาหารและอยูใ่นนาขา้ว  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงตั้งตอนน้ีว่า กบ  เขียด  ปู ปลา และนาขา้ว  

เพ่ือบอกเน้ือหาในตอนว่าจะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

                                                             

 14 เร่ืองเดียวกนั, 70. 
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 เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอน  แลเขน  ถางหญ้า  รําวงสามช่า ตอนน้ีกล่าวถึงกิจกรรมสาม

อยา่งของชาวบา้นในคืนเดือนหงาย คือ กิจกรรมแลเขน  ซ่ึงหมายถึง  การดูพระจนัทร์ ในภาษาถิ่น

ใตเ้รียกว่า “แลเขน” รวมทั้ งการถางหญ้า และการรําวงจงัหวะสามช่า ด้วยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงตั้ งช่ือ

ตอนน้ีว่า  แลเขน ถางหญา้  รําวงสามช่า  เพ่ือบอกเน้ือหาในตอน 

 

 จะเห็นได้ว่าลกัษณะการตั้ งช่ือเร่ืองแบบกลุ่มคาํหรือวลีเรียงต่อกันนั้ นเป็นการบอก

เน้ือหาให้ผูอ่้านทาํให้ผูอ่้านรู้คร่าวๆ ว่าเร่ืองท่ีกาํลงัจะอ่านนั้ นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร  ทาํให้

ผูอ่้านทราบไดล่้วงหนา้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนออยา่งชดัเจน 

 

 แบบนําเหตุการณ์สําคญัในเร่ืองมาตั้งเป็นช่ือ   

 วิธีการตั้งช่ือตอนในลกัษณะน้ีเป็นการนาํเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือเหตุการณ์

สาํคญัท่ีเกิดข้ึนในตอนมาตั้งเป็นช่ือตอน เพ่ือกระตุน้ความสนใจของผูอ่้านใหเ้กิดความอยากรู้อยาก

เห็นในตอนดงักล่าว  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้ งช่ือตอนแบบนาํเหตุการณ์สาํคญัมาตั้ ง

เป็นช่ือเร่ืองครบทั้ง 5 เร่ือง รวมทั้ งหมด  48  ตอน อาทิ เร่ือง  ไต้ฝุ่น ตอนเสียงปืนแตก  เร่ือง บ้าน
ชายทุ่ง ตอนไหวต้ายาย  ตอนเก็บขา้ว  ตอนแลโนรา เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอนไปกินขา้วป่า  

เร่ือง ศิลปินวยัใส ตอนไปเล่นโชว ์ เร่ือง วนัวารของแม่  ตอนพายเรือ  ตอนทาํนํ้ าตาล  เป็นตน้  ดงั

ตวัอยา่ง  

 

 เ ร่ือง  ไต้ ฝุ่น  ตอน  เ สียงปืนแตก  เ ป็นตอนท่ีกล่าวถึงการออกตัววิ ่ งหลังจาก
คณะกรรมการท่ีจุดออกตวัไดย้งิปืนใหส้ญัญาณเร่ิมตน้การแข่งขนัจนถึงเสน้ชยั ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึง

นาํเหตุการณ์ท่ีสาํคญัของตอนคือ  การยิงปืนให้สัญญาณมาตั้ งเป็นช่ือตอน เพ่ือให้ผูอ่้านทราบว่า

เร่ืองราวในตอนน้ีกล่าวถึงเร่ืองใด 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง ตอน  แลโนรา  เป็นตอนท่ีให้ความรู้ผ่านการเล่าเร่ืองขณะท่ีผูเ้ขียน

ไปดูโนรา ตั้งแต่เร่ืองราวเก่ียวกบัโนรา  การเล่นโนรา  ลกัษณะของตวัละคร และการแต่งตวั  ดว้ย

เหตุน้ีผูเ้ขียนจึงนาํเหตุการณ์ท่ีสาํคญัของตอนคือ การไปดูโนรา  มาตั้ งเป็นช่ือตอน  เพ่ือให้ผูอ่้าน

ทราบว่าผูเ้ขียนจะกล่าวถึงเร่ืองใด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 

 จะเห็นไดว้่าลกัษณะการตั้ งช่ือแบบนาํเหตุการณ์สําคญัในเร่ืองมาตั้ งเป็นช่ือตอนนั้ น

เป็นวิธีการตั้งช่ือตอนอีกวิธีหน่ึงท่ีทาํให้ผูอ่้านสามารถคาดเดาเร่ืองหรือรู้เร่ืองไดว้่าตอนท่ีกาํลงัจะ

อ่านนั้นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองใด  เหตุการณ์ใด  เน้ือเร่ืองก็จะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งหรือมี

ความสมัพนัธก์บัเหตุการณ์นั้น  ทาํใหผู้อ่้านเกิดความสนใจใคร่รู้อยากอ่านตอนดงักล่าวอีกดว้ย 

 

 แบบตั้งตามช่ือบุคคลหรือคาํเรียกแทนบุคคล  

 วิธีการตั้ งช่ือตอนในลกัษณะน้ีเป็นการนําช่ือบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงในตอนหรือมีส่วน

สาํคญัในตอนมาตั้งเป็นช่ือตอน โดยใชค้าํท่ีเป็นช่ือเฉพาะของบุคคลนั้นหรือใชค้าํเรียกแทนบุคคลก็

ได้ จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้ งช่ือตอนแบบตั้ งตามช่ือบุคคลหรือคาํเรียกแทนบุคคล

ทั้งหมด  4 เร่ือง  จาํนวน 12 ตอน ไดแ้ก่  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนไทแขก  ตอนหมอลาํน้อย  

ตอนคนบา้ในหมู่บา้น  เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอนขุนพนัธรักษ์ราชเดช ตอนนักเรียนชั้นป.1  ตอนพ่อ

เฒ่ากบัเจา้หยกิ ตอนแม่ครัวใหม่  ตอนแม่คา้ตวัเล็ก  ตอนแม่คา้ขนมหวาน เร่ือง ศิลปินวัยใส  ตอน
ศิลปินในดวงใจ และเร่ือง วนัวารของแม่  ตอนนอ้งใหม่  ตอนชาวสวน  ดงัตวัอยา่ง  

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  ขุนพนัธรักษ์ราชเดช เน้ือเร่ืองมีการกล่าวถึงขุนพนัธรักษ์ราช

เดชผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดันครศรีธรรมราช ในนามพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงได้

ออกมาพบปะผูค้นและได้มาร่วมทาํบุญท่ีวดักับชาวบา้นพร้อมกบัลูกสาวในขณะนั้น ดว้ยเหตุน้ี

ผูเ้ขียนจึงนาํช่ือของบุคคลสาํคญัในตอนคือ ขุนพนัธรักษ์ราชเดช มาตั้ งเป็นช่ือตอน เพ่ือให้ผูอ่้าน

ทราบว่าเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัใคร 

 

 และตอน พ่อเฒ่ากับเจ้าหยิก  เน้ือเร่ืองเป็นการกล่าวถึงเจา้หยิก เด็กหญิงท่ีมีนิสัย

เหมือนผูช้าย มีความซุกซน แก่นแกว้  ชอบมีเร่ืองชกต่อยกบัเด็กผูช้ายจนถกูครูตีเป็นประจาํ เจา้หยกิ

ไม่กลวัใครหนา้ไหนทั้งสิ้นยกเวน้พ่อเฒ่า (ตา) ของเธอเท่านั้น  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงนาํช่ือของบุคคล

สาํคญัในตอนคือพ่อเฒ่า และ เจา้หยิก  มาตั้ งเป็นช่ือตอน เพ่ือให้ผูอ่้านทราบว่าเป็นตอนท่ีกล่าวถึง

ใครบา้ง 

 

 จะเห็นไดว้่าลกัษณะการตั้งช่ือตอนโดยนาํช่ือบุคคลหรือคาํเรียกแทนบุคคลมาตั้ งเป็น

ช่ือนั้น เป็นวิธีการตั้งช่ืออีกวิธีหน่ึงท่ีทาํใหผู้อ่้านรู้ว่าตอนท่ีกาํลงัจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัใคร 

ในตอนกล่าวถึงใครเป็นสาํคญั 
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 แบบตั้งตามช่ือสถานท่ี 

 วิธีการตั้งช่ือตอนในลกัษณะน้ีเป็นการนาํช่ือสถานท่ีท่ีถูกกล่าวถึงในเร่ืองหรือมีส่วน

สาํคญัในเร่ืองมาตั้งเป็นช่ือตอน  เพ่ือให้ผูอ่้านทราบว่าในเร่ืองกล่าวถึงอะไร ท่ีไหน จากการศึกษา 

พบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารตั้งช่ือตอนแบบตั้งตามช่ือสถานท่ีทั้ งหมด  6  ตอน  ในเร่ือง บ้านชายทุ่ง เพียง

เร่ืองเดียว  ไดแ้ก่  ตอนบา้นชายทุ่ง  ตอนโรงเรียนริมทุ่ง  ตอนบา้นชายคลอง  ตอนเปลว (ป่าช้า 

ศาลาปลายทาง) ตอนศาลาฟ้าผา่  และตอนสวนยางหลงัโรงเรียน  ตวัอยา่งเช่น 

 

 ตอน  บ้านชายคลอง  เน้ือเร่ืองกล่าวถึงการใชชี้วิตของผูเ้ขียนขณะท่ีไปอาศยัอยู่ท่ีบา้น

ของพ่ีสาวคนโตซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมคลอง  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงนาํช่ือสถานท่ีมาตั้ งเป็นช่ือตอน เพ่ือ

บอกใหผู้อ่้านทราบว่าเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนเล่าต่อไปนั้นเกิดข้ึนท่ีใด 

 

 ตอน  สวนยางหลงัโรงเรียน  เน้ือเร่ืองกล่าวถึงสวนยางหลงัโรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีวิ ่ง

เล่นของเด็กๆ และผูเ้ขียนในสมยันั้น  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงนาํช่ือสถานท่ีแห่งน้ีมาตั้งเป็นช่ือตอน เพ่ือ

บอกใหผู้อ่้านทราบว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นอยูท่ี่ใด  บริเวณใด 

 

 3.1.2.2  แบบเล่นคาํเล่นสํานวน   

 การตั้งช่ือเร่ืองแบบเล่นคาํเล่นสาํนวน เป็นการตั้ งช่ือโดยการเล่นคาํ เล่นสาํนวน หรือ

การใชค้าํท่ีคลอ้งจองกนัทาํใหเ้กิดความสนใจและติดตามเน้ือหาต่อไป จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียน

ใชก้ารตั้งช่ือตอนแบบเล่นคาํเล่นสาํนวนทั้งหมด 2 เร่ือง  จาํนวน  14  ตอน  อาทิ  เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน

ถึงดวงตาจะฝ้าฟาง...แต่ความหวงัไม่หม่นมวั ตอนยงัไม่รู้ (จัก) ตวั (เอง) ตอนเรียนดี กีฬาเด่น              

ไม่เห็นง่าย (เลย) ตอนโรคปอด (แหก) และหวัใจ (ฝ่อ) ตอนโคง้ก็ได ้ แต่ไม่ชอบ  เร่ือง  เมือ่ยายอายุ
เท่าหนู  ตอนเสน้สายใยรัก ตอนกรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า  ตอนนํ้ าตาตน้ยาง  ตอนส่วยบา้นใด – ไทบา้น

นั้น เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  โรคปอด (แหก) และหัวใจ (ฝ่อ) เน้ือเร่ืองเป็นการให้ความรู้โดย
กล่าวถึง การควบคุมตนเองเม่ืออยูใ่นภาวะวิตกกงัวล หวัใจเตน้เร็วก่อนเร่ิมการแข่งขนั และหายไป

หลงัจากท่ีแข่งขนัเสร็จ  ผูเ้ขียนจึงตั้งช่ือตอนใหมี้ความสอดคลอ้งและเก่ียวกบัอาการดงักล่าว โดยนาํ

คาํกริยาท่ีเม่ือนาํมาต่อท้ายคาํว่า “ปอด” และ “หัวใจ” แลว้สามารถส่ือถึงความกลวัได  ้คือคาํว่า 

“แหก” และ “ฝ่อ” วางไวห้ลงัจากช่ือตอนพร้อมใส่เคร่ืองหมายนขลิขิตประกอบไว ้ อาการปอดแหก
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คืออาการท่ีเกิดข้ึนจากความกลวัจนไม่กลา้ทาํอะไร และอาการใจฝ่อ คืออาการท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก

การตกใจหรือเสียขวญั  อาการทั้ งสองน้ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและสามารถใช้ส่ือถึงอาการของ          

ผูแ้ข่งขนัท่ีอยูใ่นภาวะวิตกกงัวล หวัใจเตน้เร็วก่อนการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงตั้ ง

ช่ือตอนว่า  โรคปอด (แหก) และหัวใจ (ฝ่อ) เพราะสามารถส่ือความไดส้องลกัษณะ คือ ถา้อ่าน

เฉพาะช่ือตอนโดยไม่อ่านคาํในเคร่ืองหมายนขลิขิต จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโรคปอดและหัวใจ แต่ถา้

หากอ่านคาํในเคร่ืองหมายนขลิขิตดว้ยจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาการท่ีเกิดข้ึนจากความกลวั การตั้งช่ือ

ตอนโดยการเล่นคาํแบบน้ีทาํใหผู้อ่้านเกิดความสนใจใคร่รู้ อยากอ่านเร่ืองราวต่อไป 

  

 เร่ือง เมื่อยายอายุเท่าหนู ตอน นํ้าตาต้นยาง เน้ือเร่ืองมีการให้ความรู้เก่ียวกับวิธี           

การทาํนํ้ ามนัยาง โดยการเจาะโพรงขนาดใหญ่ถึงเน้ือในบริเวณโคนตน้ยางให้เป็นหลุมลึก แลว้จุด

ไฟในโพรงนั้นเป็นการเผาหลุมใหเ้กิดความร้อนแลว้ดบัไฟเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้นํ้ ามนัในตน้ยาง

ไหลออกมากและเร็วข้ึน จากนั้นจึงตกันํ้ ามนัท่ีอยู่ในหลุมนั้นออกไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ด้วยเหตุน้ี

ผูเ้ขียนจึงตั้งช่ือตอนว่า “นํ้ าตาตน้ยาง” เพราะนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากตน้ยางเปรียบเสมือนนํ้ าตาของตน้ยางท่ี

ไหลออกมา การท่ีผูเ้ขียนใชค้าํว่า “นํ้ าตา” เพ่ือส่ือใหผู้อ่้านรู้สึกถึงความสูญเสียของตน้ยาง อีกทั้ งยงั

เล่นเสียง /ต/  ทาํให้เกิดเสียงไพเราะ จังหวะน่าฟัง ซ่ึงการท่ีผูเ้ขียนตั้ งช่ือตอนโดยการเล่นคาํใน

ลกัษณะน้ีทาํใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกสนใจท่ีจะอ่านเร่ืองต่อไป 

 

 จะเห็นไดว้่าลกัษณะการเล่นคาํเล่นสาํนวนในการตั้ งช่ือดงักล่าวช่วยให้ผูอ่้านทาํให้

ผูอ่้านเกิดความสนใจ  อยากอ่านเร่ืองราวและติดตามเน้ือหาต่อไป  อีกทั้งยงัสามารถทาํให้ผูอ่้านเกิด

ความรู้สึกและรับรู้ถึงความรู้สึกของเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 3.1.3  แบบคาํถาม   

 ถวลัย ์ มาศจรัส  ไดก้ล่าวถึงการตั้งช่ือเร่ืองแบบคาํถาม ไวว้่า  “การตั้ งช่ือเร่ืองแบบใช้

คาํถามน้ี  เป็นการทา้ทายผูอ่้านอยูใ่นที  ผูอ่้านเห็นช่ือเร่ืองแลว้ก็มกัจะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ

เช่นกนั  ทั้งน้ีเพราะคาํถามยิง่ทา้ทายมากเท่าไรก็ยิง่เป็นการย ัว่ยใุหผู้อ่้านอยากอ่านมากข้ึนเท่านั้น”15  

                                                             

 
15

 ถวลัย ์มาศจรัส, สารคดีและการเขียนสารคด,ี 79. 
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  จากการศึกษาพบว่า มีการตั้งช่ือตอนแบบคาํถามเพียง 4 ตอน ในเร่ือง ไต้ฝุ่น  เพียงเร่ือง

เดียว ไดแ้ก่  ตอนมีอะไรในการแข่งเร็ว  ตอนพรสวรรค์หรือพรแสวง  ตอนปริศนาแห่งความเร็ว 

และตอนสถิติหรือชยัชนะ  ดงัตวัอยา่ง 

 

 ตอน  มอีะไรในการแข่งเร็ว  ผูเ้ขียนตั้งช่ือตอนแบบคาํถาม  เพ่ือใหเ้ร้าความสนใจผูอ่้าน

เก่ียวกบัการแข่งเร็วหรือการวิ ่งนัน่เอง  ทาํให้ผูอ่้านสนใจและอยากรู้ว่าในการแข่งเร็วมีอะไรบา้ง  

เน้ือเร่ืองผูเ้ขียนกล่าวถึงการแข่งขนัวิ ่งซ่ึงตอ้งใชค้วามเร็วในการแข่งขนั  โดยให้ความรู้ตั้ งแต่การ

เกิดข้ึนของกรีฑาในอดีต และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแข่งขนัวิ ่งระยะสั้น   

 

 ตอน  ปริศนาแห่งความเร็ว  ผูเ้ขียนตั้ งช่ือตอนแบบคาํถาม เพ่ือทาํให้ผูอ่้านสนใจว่า 

“ปริศนาของความเร็ว” คืออะไร โดยใชค้าํว่า “ปริศนา”  หมายถึง ส่ิงหรือถอ้ยคาํท่ีผกูข้ึนเป็นเง่ือนงาํ

เพ่ือใหแ้ก ้ ใหท้าย จึงทาํใหผู้อ่้านสนใจและอยากรู้คาํตอบ  โดยเน้ือเร่ืองเป็นการให้ความรู้เก่ียวกบั

การวิ ่ง และอธิบายใหผู้อ่้านทราบถึงสาเหตุ และกลไกในร่างกาย ท่ีช่วยใหม้นุษยว์ิ ่งไดเ้ร็ว   

 

 จะเห็นไดว้่าลกัษณะการตั้ งช่ือตอนแบบคาํถาม เป็นการตั้ งช่ือตอนท่ีทาํให้ผูอ่้านเกิด

ความสนใจและคิดหาคาํตอบก่อนอ่านเร่ือง  สามารถเร้าความสนใจให้ผูอ่้านอยากอ่านเร่ืองและหา

คาํตอบจากเร่ืองได ้ 

 

 ผลการศึกษากลวิธีการตั้ งช่ือตอนท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม สามารถสรุปไดว้่า ผูเ้ขียนมีการใชก้ลวิธีการตั้ งช่ือตอน

ทั้งหมด 3 ลกัษณะ  ได้แก่  แบบบอกเน้ือหา  แบบเล่นคาํเล่นสํานวน  และ แบบคาํถาม โดยพบ              

การตั้งช่ือตอนแบบบอกเน้ือหามากท่ีสุด เน่ืองจากการตั้งช่ือตอนแบบบอกเน้ือหาเหมาะสาํหรับเด็ก   

ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย  ไม่สลบัซบัซอ้น ช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจไดท้นัทีว่าเร่ืองท่ีกาํลงัจะอ่านต่อไป

นั้นเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัอะไร  เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนเป็นหลกั  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัมีการใชก้ลวิธี

การตั้งช่ือเร่ืองอยา่งหลากหลาย  ทาํใหง้านเขียนมีความน่าสนใจ ช่วยใหผู้อ่้านอยากอ่านเร่ืองต่อไป   
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 3.2  การเปิดเร่ือง   

 นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองไวด้งัน้ี 

 

 สมพร จารุนฐั  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองไวว้่า   

  

กกกกกกกกกส่วนนาํเร่ือง หรือ การเปิดเร่ือง  เป็นส่วนท่ีสําคญัของงานเขียน เพราะเป็นส่วน

ท่ีจะดึงดูดผูอ้่านใหเ้กิดความสนใจและติดตามอ่านเร่ืองต่อไปจนจบ ส่วนนาํเร่ืองมกัจะเป็น

ส่วนท่ีเกร่ินนาํใหผู้อ้่านทราบวา่ สารคดีเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร มีสาระสําคญัอย่างไร 

ผูเ้ขียนจะเสนอเน้ือหาหรืออภิปรายในแง่หน่ึงแง่ใดเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ16 

 

 มาลี  บุญศิริพนัธ์17  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองไวโ้ดยสรุป ดงัน้ี 

 

 ความนาํ คือส่วนเร่ิมตน้ของขอ้เขียน ทาํหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงจุดนาํทาง  หน้าท่ีของความ

นาํสารคดีจึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจ  ความตั้ งใจของผูอ่้านให้มากท่ีสุด  รูปแบบของการเขียน

ความนาํมีหลายประเภท  ผูเ้ขียนสามารถเลือกประเภทไหนก็ได ้โดยความนาํประเภทท่ีนิยมเขียน

กนัมาก สามารถจาํแนกไดต้ามเน้ือหาและเป้าหมายของการเขียนดงัน้ี 

 1.  ความนาํประเภทสรุปประเดน็ 

 2.  ความนาํประเภทบรรยาย 

 3.  ความนาํประเภทพรรณนาหรืออธิบาย 

 4.  ความนาํประเภทคาํพดู 

 5.  ความนาํประเภทคาํถาม 

 6.  ความนาํแบบคุยกบัผูอ่้านโดยตรง 

 7.  ความนาํประเภทหยอกลอ้ 

 8.  ความนาํประเภทไม่มีรูปแบบ 

 9.  ความนาํแบบกระทบความรู้สึก 

 10.  ความนาํประเภทคาํกลอน สุภาษิต 

                                                             

 
16

 สมพร จารุนฐั, คู่มอืการเขียนเร่ืองบันเทิงคดีและสารคดีสําหรับเดก็, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2541), 78. 

 
17

 มาลี  บุญศิริพนัธ,์ การเขยีนสารคดีสําหรับส่ือส่ิงพมิพ์, 40-50. 
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 ธญัญา  สงัขพนัธานนท์18  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองไวโ้ดยสรุป ดงัน้ี 

 

 ความนําหรือเน้ือความตอนตน้ของเร่ืองเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัมาก เพราะช่วยเร้า

ความสนใจ  ความอยากรู้อยากเห็นของผูอ่้านและชกัจูงให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวต่อไป  การเขียน

ความนาํสามารถทาํไดห้ลายลกัษณะ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลีลาการเขียนของผูเ้ขียนแต่ละคน ดงัน้ี 

 1.  ความนาํแบบพรรณนา 

 2.  ความนาํแบบบรรยาย 

 3.  ความนาํแบบเร่ืองสั้น 

 4.  ความนาํประเภทอา้งคาํพดูหรือวาทะบุคคล 

 5.  ความนาํแบบสนทนากบัผูอ่้าน 

 6.  ความนาํประเภทสุภาษิต  คาํคม และบทประพนัธ ์

 7.  ความนาํประเภทนิทาน ตาํนาน และเกร็ดเร่ืองเล่า 

 8.  ความนาํแบบสรุปประเด็น 

 9.  ความนาํแบบคาํถาม 

 

  การเปิดเร่ืองเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีผูเ้ขียนใชใ้นการนาํผูอ่้านเขา้สู่เน้ือหาของเร่ือง  การเปิด

เร่ืองจะบรรยายถึงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนจะเล่าในลาํดบัต่อไป เปรียบเสมือนเป็นการเกร่ินนาํก่อนเขา้สู่

เน้ือหาของเร่ืองในแต่ละตอน ช่วยเร้าความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของผูอ่้านและชักจูงให้

ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวต่อไป  ซ่ึงทาํใหเ้น้ือหามีความน่าสนใจมากข้ึน  การเปิดเร่ืองของวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ทั้ง 5 เล่มนั้น ผูเ้ขียนจะเปิดเร่ืองเป็นตอนๆ ใน

แต่ละเร่ือง  โดยการเปิดเร่ืองมีลกัษณะดงัน้ี 

 

 3.2.1  แบบบรรยาย   

 มาลี  บุญศิริพนัธ ์ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบบรรยายไวว้่า  ความนาํประเภทบรรยาย

คือความนําท่ีมีลกัษณะให้รายละเอียดของเรืองหรือเหตุการณ์  เปิดโอกาสให้ผูอ่้านได้สร้าง

จินตนาการภาพเหตุการณ์รวม  ตามคาํบรรยายของผูเ้ขียน19 

                                                             

 18 ธญัญา  สงัขพนัธานนท,์ การเขียนสารคดีภาคปฏิบัต,ิ 27. 
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 มาลี บุญศิริพนัธ,์ การเขียนสารคดีสําหรับส่ือส่ิงพมิพ์, 43. 
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 จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบบรรยายทั้ งหมด 4 เร่ือง จาํนวน 46 

ตอน อาทิ  เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอนเขหนวนชา้ง  ตอนบา้นชายคลอง  เร่ือง เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน

ข่าวดี–ข่าวร้าย  ตอนไหวต้ายาย  ตอนแห่พระเอก  ตอนวนัไหวค้รู เร่ือง วนัวารของแม่  ตอนตาํขา้ว  

ตอนทาํไร่ ตอนหาปลา ตอนทาํเคย  เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ทฤษฎีไม่มีครู  ตอนสถิติมีไวท้าํลาย  เป็น

ตน้  ดงัตวัอยา่ง  

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน  เขหนวนชา้ง20  ผูเ้ขียนบรรยายถึงถนนหน้าบา้นท่ีถูกใชเ้ป็น

เสน้ทางในการสญัจร  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกถนนท่ีผ่านหนา้บา้นลูกจนัแยกมาจากถนนใหญ่ตรงบา้นของสาวลาด  เป็นถนน

สําหรับคนเดิน  เป็นทางจกัรยาน  ทางเกวยีน และทางชา้งลากหนวน (เลื่อน) ถนนสายน้ีผ่าน

บา้นลูกจนัเลยไปบา้นป้าพร้ิม  บา้นบ่าวหนิด  บา้นสาวฮว้ย  บา้นทวดทิม  ไปบรรจบกบัถนน

ใหญ่ตรงบา้นสาวส้องตดัตรงไปทางทิศตะวนัออกจนถึงบา้นบ่าวนึกซ่ึงอยู่ริมคลองหิน  นํ้ าจะ

ไหลจากคลองน้ีไปออกทะเลท่ีบา้นปากดวด 

(บา้นชายทุ่ง : 84) 

 

 เร่ือง วนัวารของแม่  ตอน  ตาํขา้ว  ผูเ้ขียนบรรยายถึงการใชข้า้วเปลือกแลกเปล่ียนเป็น

ค่าเช่านา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกในตอนนั้นท่ีบา้นยายตอ้งสีขา้วตาํกินเอง  เพราะยงัไม่มีโรงสีในละแวกนั้น  ท่ีมี

อยู่ก็ไกลบา้น  ตอ้งพายเรือไปประมาณสามกิโลเมตร  ประกอบกบัท่ีบา้นยายมีขา้วเปลือกทั้ง

ท่ีไม่ไดมี้อาชีพทาํนา  การมีขา้วเปลือกน้ีเป็นเร่ืองพิเศษคือ  ทวดมีท่ีนาอยู่บา้ง และให้คนอื่น

เช่าทาํ  ถึงเวลาครบปีเขาจะใหข้า้วเปลือกเป็นค่าเช่า  ซ่ึงตายายตอ้งขอยืมเรือลาํใหญ่บา้นญาติ

ไปขนเอง ทาํอย่างนั้นอยู่หลายปี  ภายหลงัจึงจ่ายเป็นเงินแทน  เพราะสะดวกกว่าให้เป็น

ขา้วเปลือก 

(วนัวารของแม่ : 34) 

 

                                                             

 
20

 เขหนวนช้าง  เป็นภาษาถิ่นภาคใต ้ เข หมายถึง  ข่ี, หนวน  หมายถึง  คอกไมโ้ปร่ง

สาํหรับบรรทุกของโดยใชช้า้งลาก  ในเร่ืองหมายถึง  การข้ึนไปยนืในคอกไมโ้ดยใชช้า้งลาก 
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 3.2.2  แบบพรรณนา   

 ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบพรรณนาไวว้่า 

 

กกกกกกกกกเป็นการเปิดเร่ืองในอีกลีลาหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการบรรยาย คือ การมุ่ง

เสนอภาพธรรมชาติ บรรยากาศ  สถานท่ี หรือเหตุการณ์โดยใชภ้าษาในการลาํดบัความใหเ้กิด

จินตภาพและมีสีสัน หรืออาจกล่าวไดว้่า  เป็นการเขียนท่ีแสดงให้เห็น (show)  มากกว่าเล่า 

(tell)  การพรรณนาต่างจากการบรรยายในดา้นการใชถ้อ้ยคาํท่ีเลือกเฟ้นแลว้เป็นอย่างดี  เช่น  

คาํวเิศษณ์  โวหาร และการใชค้าํใหเ้กิดภาพพจน์แบบต่างๆ21 

 

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบพรรณนาทั้ งหมด 3 เร่ือง จาํนวน 15  

ตอน  อาทิ  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนส่งข่าวถึงท่าวทา้วพญาแถน ตอนวิทย ุ ตอนนํ้ าตาตน้ยาง 

ตอนไทแขก  ตอนสายลมในป่าขา้ว  เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอนเก็บขา้ว  ตอนสวนยางหลงัโรงเรียน 

ตอนงานลากพระ  เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอนโคง้ก็ไดแ้ต่ไม่ชอบ  ตอนเสียงปืนแตก  เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง  

  

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  นํ้ าตาตน้ยาง  ไดพ้รรณนาถึงสภาพหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้ ง

อยูบ่นเนินดิน และบรรยากาศของส่ิงแวดลอ้มรอบๆ หมู่บา้น  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีบา้นเรือนปลูกรวมกนัเป็นกลุ่มตั้งอยู่บนเนินดินนั้นถูกโอบไว้

ดว้ยทุ่งขา้ว  มองไกลๆ ดูเหมือนเกาะกลางทะเลสีเขียว  ทิวตน้ขา้วเอนพลิ ้วเหมือนระลอก

คลื่น  หนองส่องแมวเป็นเส้นสีขาววบัแวมคดโคง้อยู่ทางทิศตะวนัออก  ออ้มโคง้ไปทางทิศ

เหนือ  ผืนทุ่งสีเขียวรุกลํ้ าแผ่กวา้งเขา้ไปจดชายป่า  ตน้ไมใ้หญ่ยืนตน้กระจดักระจายอยู่ในทุ่ง

ขา้ว มีทั้งตน้หวา้  ตะแบก  เหียง  ประดู่  เตง็  รัง และตน้ยาง (นา) 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 115) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน  เก็บขา้ว  ไดพ้รรณนาถึงรวงขา้วท่ีเร่ิมแก่ในนาขา้ว  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเดือน 12 ผ่านไป  หมดฤดูฝนแลว้  พอถึงเดือน 3 เดือน 4 รวงขา้วเร่ิมสุก  จาก

เมลด็ขา้วท่ีมีนํ้ านมสีขาวอยู่ขา้งใน  ค่อยๆ แก่และเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง  แลว้

                                                             

 
21

 ธญัญา  สงัขพนัธานนท,์ การเขียนสารคดีภาคปฏิบัต,ิ 72. 
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เป็นสีเหลืองทองในเวลาต่อมา   แดดยามบ่ายส่องกระทบรวงขา้วท่ีไหวเอนไปมาตามแรงลม  

มองเห็นเป็นสีเหลืองทองเตม็ทอ้งทุ่งสุดลูกหูลูกตา 

(บา้นชายทุ่ง : 77) 

 

 3.2.3  แบบอธิบาย 

 การเปิดเร่ืองในลกัษณะน้ีเป็นการให้ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้ผูอ่้านเขา้ใจเก่ียวกับ

เร่ืองราวท่ีเขียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีมีความสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ จากการศึกษาพบว่า 

ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบอธิบายทั้ งหมด 2 เร่ือง  จาํนวน  7  ตอน ไดแ้ก่  เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอนกิน
อย่างไรไดอ้ย่างนั้น ตอนมีอะไรในการแข่งเร็ว  และเร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอนไปงาน ตอนแลโนรา 

ตอนโหละกบ ตอนแมงดานา  และตอนอญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ  ดงัตวัอยา่ง 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  มีอะไรในการแข่งเร็ว  ผูเ้ขียนเปิดเร่ืองโดยการให้ความรู้เก่ียวกบั

เร่ืองลมกรด  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“ลมกรด  คือ  แถบกระแสลมซ่ึงมีความเร็วประมาณ 200-400  กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง  แนวกระแสลมกรดน้ี  โดยมากพดัจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก และเป็นแนว

โคง้คดเค้ียวคลา้ยๆ กบัแม่นํ้ าโคง้ (meandering rivers) กระแสลมกรดส่วนมากอยู่ในระดบัสูง

ระหวา่ง 9-12 กิโลเมตร  แนวกระแสลมกรดจะมีความลึกหรือความหนาเป็นสิบๆ กิโลเมตร 

กวา้งเป็นร้อยๆ กิโลเมตร ยาวเป็นพนัๆ กิโลเมตร  เกิดข้ึนในบริเวณละติจูด 30-40 องศาเหนือ 

และพดัโคง้ไปมาคลา้ยแม่นํ้ า   จากละติจูดสูงลงไปละติจูดตํ่า หรือจากละติจูดตํ่าไปละติจูดสูง 

(ไตฝุ้่ น : 53) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน  อญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ  ผูเ้ขียนเปิดเร่ืองโดยการอธิบายให้

ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองความเป็นมาของช่ือวดัศิลาชลเขต  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกโรงเรียนของลูกจนัเป็นโรงเรียนประชาบาล  ตั้งอยู่ในวดัช่ือ โรงเรียนวดัศิลาชล

เขต  ศิลาแปลวา่ หิน ชล แปลวา่ นํ้ า  วดัอยู่ติดกบัลาํคลองและภูเขา  จึงไดช่ื้อวา่วดัศิลาชลเขต  

เรียกกนัสั้นๆ วา่ วดัหิน  ผูอุ้ปถมัภค์ ํ้ าชูโรงเรียนคือพ่อท่านทว ี(ท่านพระครูอมรสุระตะคุณ) 

(บา้นชายทุ่ง : 129) 
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 3.2.4  แบบอ้างคาํพูดหรือวาทะบุคคล   

 ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบอา้งคาํพดูหรือวาทะบุคคล ไวว้่า 

“ผูเ้ขียนจะหยบิยกเอาคาํพดูหรือวาทะตอนใดตอนหน่ึงของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาข้ึนตน้  โดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัสาระสาํคญัของสารคดีท่ีจะเขียน”22   

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบอา้งคาํพูดหรือวาทะบุคคลทั้ งหมด 2 

เร่ือง  จาํนวน  4  ตอน  ไดแ้ก่  เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอนแลเขน ถางหญา้ รําวงสามช่า  ตอนนักเรียน

ชั้นป.1 และเร่ือง ไต้ฝุ่น  ตอนธงไทยในกรีฑาโลก  ตอนสถิติหรือชยัชนะ  ดงัตวัอยา่ง  

 

 เร่ือง ไต้ฝุ่น   ตอน  ธงไทยในกรีฑาโลก  มีการอา้งคาํพดูของอาณัติ  รัตนพล  นกัวิ ่งรุ่น

พ่ี  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพ่ีอาณติั  รัตนพล กล่าวไวว้า่ 

กกกกกกกกก“ไม่มีอะไรแน่นอนในการว่ิง 100 เมตร” 

 (ไตฝุ้่ น : 148) 

 

  และตอน  สถิติหรือชยัชนะ  มีการอา้งคาํพูดของเบน  จอห์นสัน  นักวิ ่งจากแคนาดา  

ดงัความว่า 

  

กกกกกกกกก“เบน  จอห์นสัน  นกัวิ ่งจากแคนาดาเคยกล่าวถอ้ยความสะใจเอาไวเ้ม่ือคราว

ชนะคาร์ล  ลูวอ์ิส  คู่ปรับชาวอเมริกนัวา่ 
 

กกกกกกกกกจะทาํลายสถิติกท็าํลายไป  แต่เหรียญทองนั้นเป็นของข้า 

(ไตฝุ้่ น : 155) 
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 3.2.5  แบบสนทนากบัผู้อ่าน   

 ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบสนทนากบัผูอ่้าน  ไวว้่า 

 

กกกกกกกกกการเขียนความนาํแบบน้ีเป็นลกัษณะการเขียนท่ีเหมือนกบัผูเ้ขียนพูดคุยโดยตรง

กบัผูอ้่าน  โดยผู ้เขียนจะใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตวัเอง หรือไม่ก็ใช้คาํแทนตนเองว่า 

“ผูเ้ขียน” และใชส้รรพนามบุรุษท่ี 2 แทนตวัผูอ้่าน  หรืออาจใช้คาํว่า  “ผูอ้่าน”  แทน ซ่ึงเป็น

การสร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเองกบัผู ้อ่าน  ทาํให้ผู ้อ่านรู้สึกเหมือนว่าไดอ้ยู่ร่วมใน

เหตุการณ์หรือเร่ืองราวเหล่านั้น23 

 

   จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใช้การเปิดเร่ืองแบบสนทนากับผูอ่้านทั้ งหมด 4 เร่ือง 

จาํนวน 24 ตอน อาทิ เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนหมอลาํน้อย  เร่ือง  วันวารของแม่  ตอนน้อง
ใหม่  ตอนหาหน่อลาํพู ตอนพายเรือ  ตอนโกนเปีย  ตอนเท่ียวงาน เร่ือง  ศิลปินวัยใส  ตอนเพลง
คลาสสิกหรือเพลงป๊อป  ตอนไปแข่ง  ตอนไปเล่นโชว์  เร่ือง ไต้ฝุ่น  ตอนปริศนาแห่งความเร็ว              

เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง  

 

 เร่ือง ศิลปินวัยใส ตอน เพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อป  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการสนทนากับ

ผูอ่้านเร่ืองความชอบ  ดงัความว่า 

  

กกกกกกกกกถา้หดัเล่นดนตรีก็ลองหดัฟังเพลงไปดว้ยสิครับ  เพลงอะไรก็ไดท่ี้คุณอยากฟัง  

ฟังแลว้เพลินใจ ยิ ่งฟังมากก็ยิ ่งรู้จกัเพลงมาก  เราก็จะไดห้ดัเล่นเพลงต่างๆ ไดเ้ยอะ  ออ้! ท่ี

สําคญัตอ้งชอบด้วย เร่ืองความชอบน่ีบงัคบักนัยาก  ผมว่าเป็นเร่ืองท่ีบงัคบักนัไม่ไดเ้ลย

ต่างหาก  ดูอย่างน้องชายของผมสิ  นายแจ๊ซไดย้ินไดฟั้งผมเล่นเปียโนตั้งแต่ยงัแบเบาะจน

เด๋ียวน้ีจะหกขวบแลว้  ยงัไม่มีทีท่าวา่จะชอบหรืออยากเล่นเปียโนเลยแมแ้ต่นอ้ย เขาสนใจแต่

เร่ืองวาดรูปอย่างเดียว  ท่ีเล่นประจาํของเขาคือ พ้ืนกระดานวา่งๆ ดา้นขา้งเกา้อี้ เปียโนของผม  

ซ่ึงเป็นท่ีท่ีเขาใชน้ัง่หรือนอนเกลือกกลิ ้งไปมาขณะท่ีวาดรูป 

(ศิลปินวยัใส : 23) 
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 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ปริศนาแห่งความเร็ว  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการสนทนากบัผูอ่้านเร่ืองสไตล์

การวิ ่ง ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกผมยืนยนัอีกคร้ัง  วา่สไตลก์ารวิง่ของผมนั้นเป็นภูมิปัญญาท่ีไดจ้ากการปรับตวั

เองเพ่ือจะให้ชนะในการแข่งขนัหรือทาํเวลาไดดี้  เร่ิมจากการลองผิดลองถูกแลว้คิดค้น              

การเอาตวัรอดในลู่วิ ่งโดยพิจารณาความเหมาะสมของรูปร่างและกําลงัเฉพาะตวั  มิได้

เลียนแบบ  ไม่ไดศึ้กษาหรือเรียนรู้จากตาํราใดๆ ทั้งสิ้น 

(ไตฝุ้่ น : 88) 

   

 3.2.6  แบบใช้คาํคม บทประพนัธ์   

 ธญัญา  สังขพนัธานนท์  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบใชค้าํคม บทประพนัธ์ ไวว้่า  

“ความนาํประเภทน้ีจะยกเอาคาํคมหรือบทประพนัธ์ประเภทบทกวี หรือบทเพลงมาข้ึนตน้สารคดี  

ซ่ึงคาํคมหรือบทประพนัธด์งักล่าวอาจจะเป็นขอ้ความท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปหรือไม่ก็ได ้ แต่จะตอ้งมี

นยัหรือความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นหลกัของสารคดีท่ีจะนาํเสนอ” 24   

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบใชค้าํคม บทประพนัธท์ั้งหมด  2  ตอน 

ในเร่ือง ไต้ฝุ่น  เพียงเร่ืองเดียว  คือ  ตอนโรคปอด (แหก) และหัวใจ (ฝ่อ) และตอนสัตวกรีฑา  มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  โรคปอด (แหก) และหัวใจ (ฝ่อ)   ผูเ้ขียนใชค้าํคมในการเปิดเร่ือง

เพ่ือนาํเขา้สู่เน้ือหาของเร่ือง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกจิตใจท่ีกล้าแกร่งย่อมทาํให้เรากล้าท่ีจะฝ่าฟันสู่ความสําเร็จ   

กกกกกกกกกผมเป็นนกัวิง่คนหน่ึงท่ีพยายามเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อน

ลงแข่งทุกคร้ัง  ร่างกายไม่บึกบึนแต่แขง็แรง  คึกคกัและไม่หว ัน่เกรงความพ่ายแพ ้ เขา้แข่งขนั

ทุกคร้ัง  จะวิง่เตม็ฝีเทา้สวมหวัใจสิงห์  แพก้็แพไ้ม่เป็นไร  แต่ชนะก็ดี 

(ไตฝุ้่ น : 116) 
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 และตอน  สัตวก์รีฑา  ผูเ้ขียนใช้คาํประพนัธ์ในการเปิดเร่ืองเพ่ือนาํเขา้สู่เน้ือหาของ

เร่ือง  ดงัความว่า 

 

  สง่างามกล้ามแกร่งแรงทะยาน 
  ซ่ีโครงบานยังเก๋เท่สมเสือ 
  คนว่ิงเร็วว่ิงเปรียบเทียบเรือเกลือ 
  คนใจเสือสวมใจสู้ไม่รู้กลัว 

(ไตฝุ้่ น : 143) 

 

 3.2.7  แบบสรุปประเด็น   

 มาลี  บุญศิริพนัธ ์ ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบสรุปประเด็น ไวว้่า  “ความนาํประเภทน้ี

จะใหใ้จความสาํคญัของเร่ืองทั้ งหมดแก่ผูอ่้านเพื่อจะไดท้ราบถึงสาระของเร่ืองทั้ งหมดก่อน  เป็น

ประโยชน์ในการช่วยตดัสินใจว่าเร่ืองนั้นตรงกบัความสนใจหรือไม่”25   

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบสรุปประเด็นทั้ งหมด 2 เร่ือง  จาํนวน 

13  ตอน  อาทิ  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนคอหมอลาํ ตอนไปกินขา้วป่า  เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอน

ลกูมือแม่ ตอนวิดปลามหาสนุก  ตอนไปแลหนงั  ตอนจบัปลา ทางเบ็ด  ตอนนวดขา้ว  ตอนคนบา้

ในหมู่บา้น  ตอนแม่ครัวคนใหม่  ตอนกลบับา้นเดิม  เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  วิดปลามหาสนุก  ผูเ้ขียนเปิดเร่ืองโดยการสรุปให้ผูอ่้านรู้ว่า

กิจกรรมท่ีสนุกและมีประโยชน์ท่ีเด็กๆ และผูใ้หญ่ช่ืนชอบคือ การวิดปลา ก่อนท่ีจะกล่าวถึง

เร่ืองราวในการวิดปลาในตวัเร่ือง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกในหนา้แลง้  นอกจากเล่นวา่วแลว้  ยงัมีกิจกรรมท่ีสนุกและมีประโยชน์อีกอย่าง

หน่ึง  เป็นกิจกรรมท่ีทั้งเดก็และผูใ้หญ่ต่างช่ืนชอบมากคือการวดิปลา 

(บา้นชายทุ่ง : 38) 
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 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  คอหมอลาํ  ผูเ้ขียนเปิดเร่ืองโดยสรุปประเด็นใหผู้อ่้านรู้

ว่าเร่ืองท่ีกาํลงัจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร  เกิดข้ึนท่ีไหน  เวลาใดบา้ง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกความบนัเทิงสุดฮิตอย่างเดียวท่ีมีในบา้นผบัแลง้สมยันั้นคือหมอลาํเพลิน  ซ่ึงจะ

มาแสดงในงานบุญใหญ่ประจาํปี  ทุกปีจะเวียนมาให้ได้ชมกันปีละคร้ังสองคร้ังเท่านั้น  

ดงันั้นคอหมอลาํทั้งหลายในหมู่บา้น  ซ่ึงมีทั้งเดก็  ผูใ้หญ่ และหนุ่มๆ สาวๆ หากไดย้ินข่าวว่า

มีคณะหมอลาํมาแสดงท่ีใด  แมใ้นงานบุญงานประจาํปีของหมู่บา้นอื่นซ่ึงอยู่ห่างไกลแค่ไหน  

แมต้อ้งเดินทางขา้มทุ่ง  ขา้มห้วย  ขา้มหนอง  เราก็ไม่เคยหว ัน่ตอ้งฝ่าฟันกนัไปให้ถึงจนได ้ 

บางคร้ังตอ้งเดินกนัเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรทีเดียว 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 28) 

 

 3.2.8  แบบคาํถาม   

 ชลอ  รอดลอย  ไดก้ล่าวถึงการเปิดเร่ืองแบบใชค้าํถาม ไวว้่า  “การเขียนความนาํแบบ

ตั้งคาํถามน้ีผูเ้ขียนตอ้งตั้งคาํถามใหน่้าสนใจ  ชวนใหผู้อ่้านติดตามหาคาํตอบจากเน้ือเร่ืองต่อไป”26   

 จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารเปิดเร่ืองแบบคาํถามทั้งหมด 3 เร่ือง จาํนวน 4 ตอน  

ไดแ้ก่  เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอนหมากงิ้วกับยางวง  เร่ือง ไต้ฝุ่น  ตอนโรคกายประจาํเกม  

ตอนบิ๊ก (แบด) แบน  และ เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอนปัญหาของนกัเปียโน   ดงัตวัอยา่ง 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  โรคกายประจาํเกม  ผูเ้ขียนเปิดเร่ืองโดยการตั้ งคาํถามว่า  “ไต้ฝุ่ น
กลวัอะไร”  เป็นการนาํเร่ือง จากนั้นจึงอธิบายเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคาํถามท่ีไดต้ั้ งไวก่้อนเขา้สู่

เน้ือเร่ือง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกไตฝุ้่ นกลวัอะไร 

กกกกกกกกกอนัพายุหมุนไตฝุ้่ นนั้นเปรียบประดุจตวัแสดงบทเกร้ียวกราดของธรรมชาติ มี

อาํนาจทาํลายลา้งรุนแรงและมีความเร็วสูงสุดถือเป็นยอดของพายุ  เม่ือใชเ้รียกขานเปรียบเป็น

นกักรีฑาระยะสั้นท่ีวิง่เร็วปานพายุ  ก็ย่อมนบัเป็นยอดคนในเชิงวิง่แข่งขนั  ไฉนเลย ไตฝุ้่ นยงั

จะกลวัอะไรไดอ้ีกล่ะ 

(ไตฝุ้่ น : 109) 

                                                             

 
26

  ชลอ  รอดลอย, การเขยีนสารคด,ี 40. 
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 เร่ือง  ศิลปินวัยใส  ตอน  ปัญหาของนักเปียโน  ผูเ้ขียนเปิดเร่ืองโดยการตั้ งคาํถามว่า  

“ผมเป็นนักเปียโนหรือยัง”  เป็นการนาํเร่ืองและต่อด้วยการตอบคาํถามท่ีตนตั้ งไวเ้พ่ือให้ผูอ่้าน

เข้าใจเป็นการเบ้ืองต้น จากนั้ นจึงถามอีกคาํถามว่า   “มันน่าจะมีปัญหาอะไรซักอย่างท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการเรียนเปียโน  และเป็นปัญหาใหญ่เสียด้วย  ถ้าใครแก้ไขได้บอกให้ผมรู้ด้วยนะครับ”  

เพ่ือใหผู้อ่้านสนใจและคิดคน้หาคาํตอบจากเน้ือเร่ืองต่อไป  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกผมเป็นนกัเปียโนหรือยงั  ยงัครับ...ผมยงัไม่ไดเ้ป็นอะไรเลยซักอย่างเดียว  ผม

เป็นเพียงเดก็ชายอายุเกือบจะสิบเอด็ และข้ึนชั้นป.6 มาไดส้ามเดือนเท่านั้น แต่ผมก็อยากจะ

บอกให้ใครๆ ไดรู้้ว่าก่อนท่ีจะเป็นนกัเปียโนนั้น  มนัน่าจะมีปัญหาอะไรซักอย่างท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการเรียนเปียโน  และเป็นปัญหาใหญ่เสียดว้ย  ถา้ใครแก้ไขไดบ้อกให้ผมรู้ดว้ยนะ

ครับ ผมรอฟังอยู่ 

(ศิลปินวยัใส : 9) 

 

 ผลการศึกษากลวิธีการเปิดเร่ืองท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางว ัลแว่นแก้ว 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม สามารถสรุปไดว้่า ผูเ้ขียนมีการใชก้ลวิธีการเปิดเร่ืองทั้ งหมด 

8 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การเปิดเร่ืองแบบบรรยาย แบบพรรณนา  แบบอธิบาย แบบอา้งคาํพูดหรือวาทะ

บุคคล  แบบสนทนากบัผูอ่้าน แบบใชค้าํคม บทประพนัธ ์ แบบสรุปประเด็น และแบบคาํถาม โดย

พบการเปิดเร่ืองแบบบรรยายมากท่ีสุด เน่ืองจากการเปิดเร่ืองแบบบรรยายเป็นการเปิดเร่ืองท่ี

เหมาะสมกับเด็ก  กล่าวคือ การนําเสนอด้วยการบรรยายให้เห็นภาพ บรรยากาศ เหตุการณ์ 

สถานการณ์ สถานท่ี หรือบุคคล สามารถช่วยเกร่ินเร่ืองก่อนเขา้สู่เน้ือหาทาํให้เร่ืองสมบูรณ์มากข้ึน 

ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้ายกว่าการเปิดเร่ืองแบบอ่ืนๆ  อีกทั้ งผูเ้ขียนมีการใชก้ลวิธีการเปิด

เร่ืองอย่างหลากหลาย  ทาํให้งานเขียนมีความน่าสนใจ ช่วยให้ผูอ่้านอยากอ่านเน้ือเร่ือง  เกิด

จินตนาการและใชค้วามคิดไปพร้อมกบัการอ่านเร่ืองต่อไป   

 

 3.3  การเสนอเร่ือง 

 เน้ือเร่ืองเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงในงานเขียนสารคดี  ซ่ึงนอกจากผูแ้ต่ง

จะนาํเสนอสาระความรู้ต่างๆ แลว้ ยงัตอ้งมีกลวิธีการเสนอเร่ืองท่ีน่าสนใจเพ่ือสร้างความโดดเด่น

ให้แก่เน้ือเร่ือง ทาํให้น่าอ่านชวนติดตามมากยิ ่งข้ึน นักเขียนแต่ละคนต่างสรรหากลวิธีการเสนอ

เร่ืองหลากหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยใหผู้อ่้านไดรั้บความบนัเทิงและความเพลิดเพลินใจจากงานเขียน

ของตน การเสนอเร่ืองใหน่้าสนใจมีหลายวิธี เช่น  การเล่าเร่ือง  การแทรกอารมณ์ขนั เกร็ดความรู้ 
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ตาํนาน และคาํประพนัธ ์ เป็นตน้  วิธีการต่างๆ เหล่าน้ีลว้นสร้างสีสนัทาํใหง้านเขียนมีชีวิตชีวามาก

ยิง่ข้ึน 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนมีการเสนอเร่ืองทั้งหมด 7 วิธี  คือ  การเล่าเร่ือง  การแทรกขอ้ความสนทนา  การ

แทรกคาํประพนัธ์และบทเพลง  การแทรกอารมณ์ขนั  การแทรกเกร็ดความรู้  การแทรกนิทาน 

ตาํนาน เร่ืองเล่า  และการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 3.3.1  การเล่าเร่ือง 

 การเล่าเร่ืองถือเป็นการลาํดบัความใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ในเร่ือง

ไดง่้ายข้ึน  ในงานเขียนประเภทสารคดีอตัชีวประวติักลวิธีการเล่าเร่ืองนับเป็นส่ิงสาํคญัอีกประการ

หน่ึงท่ีช่วยดาํเนินเร่ืองใหน่้าสนใจและชวนติดตาม  ในวรรณกรรมเยาวชนกลุ่มผูอ่้านเป็นเด็ก ดงันั้น

การเล่าเร่ืองท่ีดีตอ้งช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผูแ้ต่งนาํเสนอไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น อีกทั้งไดรั้บความ

สนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่าเร่ืองอีกดว้ย  อาจมีกลวิธีในการเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีหลากหลาย

แตกต่างกนัไปแลว้แต่ผูเ้ขียน จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม พบว่าผูเ้ขียนมีการเล่าเร่ืองตามลาํดบัวนัเวลา และ การเล่าเร่ืองแบบสลบัไป

มา  ดงัน้ี 

 

 3.3.1.1   การเล่าเร่ืองตามลาํดับวนัเวลา   

 การเล่าเร่ืองแบบเล่าตามลาํดบัวนัเวลาโดยการเล่าถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ 

ของตนเองในอดีต  เป็นการเล่าเร่ืองราวชีวประวติัของตนเอง จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้น มีการเล่าเร่ืองโดยเล่าเร่ืองแบบ

เล่าตามลาํดบัเวลาทั้งหมด  4  เร่ือง  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มแรกผูเ้ขียนเล่าเร่ืองราวตั้ งแต่

เด็กจนโต ไดแ้ก่เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง  กลุ่มท่ีสองเล่าเร่ืองตามลาํดบัเวลาเฉพาะ

ช่วงชีวิตของผูเ้ขียนโดยการเล่าถึงเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของชีวิตท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่เร่ือง  ศิลปิน
วยัใส  และ ไต้ฝุ่น   
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 3.3.1.2  การเล่าเร่ืองแบบสลบัไปมา   

 การเล่าเร่ืองแบบสลบัไปมาโดยเล่าถึงเหตุการณ์ในปัจจุบนัก่อนแลว้จึงยอ้นกลบัไปเล่า

ถึงเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่วยัเด็ก  วยัเรียน วยัทาํงานและมีครอบครัวจนถึงปัจจุบนั จากการศึกษา

พบว่า วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้น มีการเล่าเร่ือง

โดยเล่าเร่ืองแบบสลบัไปมาทั้งหมด 1 เร่ือง  คือ  เร่ือง  วนัวารของแม่ 
    

 3.3.2   การแทรกข้อความสนทนา 

 การแทรกขอ้ความสนทนาเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้แก่สารคดี

อตัชีวประวติัได ้ อีกทั้งเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหผู้อ่้านสารคดีเขา้ใจและรู้สึกว่าตนเองกาํลงัมีส่วนร่วม

ในเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนกาํลงักล่าวถึง  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชว้ิธีการแทรกขอ้ความ

สนทนา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

   เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน ข้ีควายกองน้ีมีหมายจอง  ผูเ้ขียนแทรกบทสนทนา

ระหว่างยายนาง (ผูเ้ขียน) จนัสี และเด็กคนอ่ืนๆ  ดงัความว่า   

    

กกกกกกกกกปู้ด...ควายตวัใหญ่ระบายอึออกมาจากทอ้งอนัเป่งพองเป็นกองโต  กองโน้น  

กองน้ี  มีมากมายกระจายเตม็ทุ่ง 

กกกกกกกกก“กองน้ีฉนัหมาย” 

กกกกกกกกกจนัสีเพ่ือนรักของยายนางใช้ไมอ้นัเล็กๆ ยาวๆ ปักเด่ลงกลางกองข้ีควาย  คน

อื่นๆ เห็นแลว้วิง่หาไม ้ หากองข้ีควายกนัจา้ละหว ัน่ 

กกกกกกกกก“กองน้ีฉนัหมาย” 

   (เม่ือยายอายเุท่าหนู : 79) 

 

 เร่ือง  ศิลปินวัยใส  ตอน  เพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อป  ผูเ้ขียนแทรกบทสนทนา

ระหว่างบอสตนัและอาจารยปู่์ ผูเ้ป็นอาจารยส์อนเปียโน  ดงัความว่า   

 

กกกกกกกกก“ทาํไมเราตอ้งเรียนเพลงคลาสสิกดว้ยครับ  เราเรียนเปียโนโดยไม่เล่นเพลง

คลาสสิกไดห้รือเปล่า” 

กกกกกกกกกอาจารยปู่์ยิ ้มท่ีมุมปากเลก็นอ้ยก่อนจะตอบวา่ 
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กกกกกกกกก“เพลงคลาสสิกมนัยากละสิ เราเคยสังเกตมั้ยว่าเพลงคลาสสิกต่างจากเพลงอ่ืน

ยงัไง” 

กกกกกกกกกต่างกนัยงัไงนะ  ผมเร่ิมคิดหนกั 

กกกกกกกกก“มีตวัโน้ตท่ีแปลกจากเพลงอ่ืนครับ  ในเพลงเดียวกนัแต่แต่ละท่อนกลบัมีวิธี

เล่นท่ีแตกต่างกนั  จงัหวะของเพลงในแต่ละท่อนก็ไม่เหมือนกนั  บางท่อนตอ้งเล่นเร็วๆ บาง

ท่อนตอ้งเล่นชา้ๆ เพลงเพลงหน่ึงตอ้งใชเ้ทคนิคการเล่นเยอะแยะ” ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ 

กกกกกกกกก“นัน่แหละ  เขาถึงใหเ้ราเล่นเพลงคลาสสิกไง  เขา้ใจหรือยงั” 

 (ศิลปินวยัใส : 26) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  บา้นชายทุ่ง  ผูเ้ขียนแทรกบทสนทนาระหว่างแม่และลูก  ดงั

ความว่า   

 

กกกกกกกกกเม่ือยามฟ้าแจง้หนูนอ้ยมองเห็นสีเหลืองๆ สองจุด กาํลงัเคลื่อนไหวอยู่บนคนันา 

ใกลเ้ขา้มาเร่ือยๆ 

กกกกกกกกก“พระมาแลว้แม่ พระมาแลว้” 

กกกกกกกกกหนูนอ้ยตะโกนลัน่บอกผูเ้ป็นแม่ซ่ึงกาํลงัเตรียมสํารับกบัขา้วอยู่ในครัว 

กกกกกกกกก“ไดย้ินแลว้ลูก”  เสียงแม่ตอบรับ 

(บา้นชายทุ่ง : 16) 

 

 ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การแทรกบทสนทนาช่วยให้ผูอ่้านมี

ความรู้สึกเสมือนอยูใ่นเหตุการณ์ดว้ย  อีกทั้งยงัช่วยสร้างจินตนาการและอารมณ์ร่วมใหแ้ก่ผูอ่้าน ทาํ

ใหเ้น้ือเร่ืองท่ีอ่านมีชีวิตชีวา และมีสีสนัมากยิง่ข้ึน 

 

 3.3.3  การแทรกคาํประพนัธ์และบทเพลง   

 คาํประพนัธถื์อเป็นส่ืออยา่งหน่ึงท่ีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมให้แก่ผูอ่้านได ้ 

บทเพลงเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความร่ืนรมยใ์ห้แก่ผูฟั้ง และสร้างสุนทรียะให้แก่ผูอ่้าน ช่วยให้ผูอ่้าน

ไดรั้บความบนัเทิงจากกลวิธีดงักล่าว  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการแทรกคาํประพนัธ์และ

บทเพลงไวใ้นเน้ือเร่ือง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน อีเกิ ้งเดือนดาว  ผูเ้ขียนแทรกบทเพลง อีเกิ ้งเดือนดาว  

ซ่ึงเป็นบทเพลงใชร้้องเล่นในคืนเดือนหงาย  ดงัขอ้ความว่า 

 

กกกกกกกกก“อีเกิง้เดือนดาว  ผู้สาวตาํข้าว 
กกกกกกกกกผู้ เฒ่าเกือหม ู อีซูฟ่ันเชือก  
กกกกกกกกกตาเหลือกเป่าป่ี  แวงหว่ีตบมือ ป้าบ...” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 71 ) 

 

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน ว่าดว้ยเพลงแจ๊สและอาจารยปู่์  ผูเ้ขียนแทรกเน้ือเพลง “เป็นไป

ไม่ได”้ บางตอนของวงดิอิมพอสซิเบิล  ซ่ึงเป็นวงดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในอดีต  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพ่อกบัแม่ชอบฟังเพลงไทยของวง ดิอิมพอสซิเบิล  วงน้ีเล่นเพลงร้อง  ผมจาํเน้ือ

ร้องของเพลงวงน้ีไดห้ลายเพลงครับ  โดยเฉพาะเพลงท่ีช่ือวา่  “เป็นไปไม่ได”้  (เป็นเร่ืองรักๆ 

เหมือนกนั)  มีเน้ือร้องวา่ 

กกกกกกกกก“ถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์  สิบหน้านั้น  ฉันจะหันมามองหน้าเธอ  สิบลิน้  
สิบปาก  อยากบอกคาํพร่ําเพ้อว่ารักเธอ  รักเธอ  เป็นส่ิงเดียว” 

(ศิลปินวยัใส : 37) 

 

 เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน  หมูในเล้าแลดูหมา   ผูเ้ขียนแทรกคําประพันธ์

แบบฝึกหดัอ่านแม่ ก กา ในหนังสือประถม ก กา  ซ่ึงเป็นแบบเรียนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเยน็นั้นเม่ือเรากลบัจากโรงเรียนก็เห็นหมูใหญ่นอนตาปรอยอยู่ในเลา้  มีเจา้แดง

หมาแสนรู้นอนดูอยูข่า้งนอกเงียบๆ  

  “แม่ไก่อยู่ในตะกร้า 
  ไข่ ไข่ มาส่ีห้าใบ 
  อีแม่กากม็าไล่ 
  อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
  หมาใหญ่กไ็ล่เห่า 
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  หมใูนเล้าแลดูหมา 
  แม่ไก่ไล่ตีกา หมแูลหมาไล่กา ไล่ไก่” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 89) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน ถึงดวงตาจะฝ้าฟาง...แต่ความหวงัไม่หม่นมวั  ผูเ้ขียนแทรกคาํ

ประพนัธแ์สดงความรู้สึกของผูเ้ขียนท่ีถกูลกูบาสเกตบอลพุ่งตรงเขา้มาท่ีใบหนา้ขณะใส่แว่นเล่นกบั

เพ่ือนๆ  ดงัความว่า 

 

  ดวงดาวพราวพร่างท่ีกลางฟ้า 
  มืดมนสองตามองไม่เห็น 
  มึนงงปลงจิตคิดลาํเคญ็ 
  แว่นกระเดน็ใจกระดอนอยากนอนตาย 

กกกกกกกกกผมมึนงง  ห่วงแว่นตายิ ่งกว่าชีวิต  แต่เสียงหล่นเป๊ะท่ีดงัข้ึนเลื่อนลัน่ในหวัใจ

และมนัก็แย่กวา่ท่ีคิดจริงๆ ดว้ย 

(ไตฝุ้่ น : 33) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การแทรกคาํประพนัธ์และบทเพลง เป็น

กลวิธีหน่ึงท่ีช่วยเร้าความรู้สึกของผูอ่้านใหเ้กิดจินตนาการและมโนภาพไปกบัคาํประพนัธ์และบท

เพลงท่ีนาํเสนอ นอกจากน้ีคาํประพนัธแ์ละบทเพลงยงัเป็นการสร้างความบนัเทิงช่วยให้งานเขียนมี

สีสนั มีชีวิตชีวามากยิง่ข้ึน และช่วยสร้างสุนทรียะในการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 3.3.4   การแทรกอารมณ์ขัน   

 การแทรกอารมณ์ขนัเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราว อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

ของผูเ้ขียนมาสู่ผูอ่้านอีกวิธีหน่ึง แต่ทั้งน้ีผูเ้ขียนตอ้งมีศิลปะในการใชภ้าษา จึงจะทาํให้สารท่ีส่งไป

ยงัผูอ่้านสมัฤทธ์ิผลตามประสงค ์การใชภ้าษาเพ่ือสร้างอารมณ์ขนันับเป็นศิลปะอย่างหน่ึงท่ีผูเ้ขียน

จะสร้างความน่าสนใจใหแ้ก่งานเขียนของตน  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนไดแ้ทรกอารมณ์ขนัไวใ้น

เร่ืองต่างๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  ไปแข่ง  ผูเ้ขียนไดแ้ทรกอารมณ์ขนัของนักพากษ์การแข่งขนั

ว่ายนํ้ า  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“มาแลว้ๆ นาํลิ ่วมาเลยลู่ท่ีส่ีจากสโมสรบา้นเรือ – เจา้ภาพตามติดชนิดหายใจรด

ตน้คอลู่ท่ีสองจากสโมสรพฤกษา – นนัทวนั  รายการน้ีโฆษกขออนุญาตไม่เป็นกลางครับ  

ขอเชียร์ลู่ท่ีสองแบบสุดหวัใจ  ขอเหรียญทองอีกสักเหรียญจะไดห้รือเปล่า  ให้หรือไม่ให ้ 

ไม่ใหค้รับ  รายการท่ียี่สิบเอด็ฟรีสไตลย์ี่สิบหา้เมตร  แปดปีชาย  ท่ีหน่ึงเป็นของสโมสรบา้น

เรือ  ท่ีสองสโมสรพฤกษา – นนัทวนั และท่ีสามสโมสรเดก็เกลียดนํ้ า เอย๊! เดก็ชอบนํ้ า” 

(ศิลปินวยัใส : 99) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ทฤษฎีไม่มีครู  ผูเ้ขียนไดแ้ทรกอารมณ์ขนัเก่ียวกบัคุณสมบติัพิเศษ

ของนกัวิ ่งระยะสั้น ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเคยมีการพูดคุยกนัตลกๆ ถึงคุณสมบติัพิเศษของนกัวิง่ระยะสั้นดงัน้ี 

กกกกกกกกกหน่ึง  นกัวิ ่งระยะสั้ นตอ้งเป็นคนมีสัมมาคารวะ  รู้จกัคุกเข่าให้กบัทุกคนใน

สนาม  เพราะกติกากาํหนดใหน้ัง่คุกเข่าตอนเขา้ท่ี ณ จุดปล่อยตวั 

กกกกกกกกกสอง  นกัวิง่ระยะสั้นตอ้งเป็นคนท่ีอยู่ในกรอบ  ออกนอกลู่นอกทางไม่ไดเ้พราะ

ตอ้งวิง่ในลู่ของตวัเองตั้งแต่จุดปล่อยตวัยนัเส้นชยั 

กกกกกกกกกสาม  นกัวิง่ระยะสั้นตอ้งไม่เย่อหยิ ่งจองหอง  รู้จกักม้หวัใหผู้อ้ื่น โดยเฉพาะเม่ือ

กาํลงัจะวิง่ผ่านกรรมการเส้นชยั  เพราะขณะผ่านเส้นชยันั้น  หากใชอ้กแตะอย่างเดียวอาจจะ

แพคู่้ต่อสู้ไดถ้า้เบียดกนัสูสี เพราะกติกากาํหนดว่าใครใช้อวยัวะส่วนท่ีตํ่ากว่าคอลงไปแตะ

เส้นชยัก่อน ถือว่าชนะ  นกัวิ ่งระยะสั้ นจึงนิยมโขกหวัหรือกดไหล่ขณะเขา้เส้นชยั เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ไดแ้ตะเส้นชยัก่อนคนอื่น 

(ไตฝุ้่ น : 85) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การแทรกอารมณ์ขนั เป็นการเสนอเร่ืองให้

น่าสนใจ  สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับงานเขียน อีกทั้ งยงัเป็นการทําให้ผูอ่้านรู้สึก

เพลิดเพลินอีกดว้ย 
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 3.3.5  การแทรกเกร็ดความรู้  

 เกร็ดความรู้เป็นเร่ืองราวส่ิงละอนัพนัละน้อยท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ การ

แทรกเกร็ดความรู้นอกจากจะทาํใหผู้อ่้านไดรั้บทราบเร่ืองราวท่ีไม่เคยรู้มาก่อนแลว้ ยงัช่วยเปิดโลก

ทศัน์ของผูอ่้านให้กวา้งข้ึน เป็นการเสริมสร้างความรู้รอบตวัให้แก่ผูอ่้าน จากการศึกษาพบว่า  

ผูเ้ขียนไดแ้ทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ ไว ้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

   เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  ทาํนํ้ าตาล  ผูเ้ขียนแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัการหาทิศเม่ือ

เดินทางในป่า  ดงัความว่า 

 

...สักพกัใหญ่จึงถึงป่าละเมาะหลงับา้นและเร่ิมจาํทางได ้ แม่ก็เร่ิมแปลกใจว่าเป็นอย่างน้ีได้

อย่างไร  จนภายหลงัจึงรู้ว่าพวกแม่หลงทิศ  คือ  ตอนเดินในป่า  ดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเบ้ืองหลงัคนเดิน  พอตกบ่ายดวงอาทิตยไ์ปอยู่ทางตะวนัตก  เราตอ้งหนัหลงัใหด้วง

อาทิตยจึ์งจะกลบับา้นท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกได ้ ดงันั้นเวลาลูกเดินทางในป่าต่างถิ ่นท่ีไม่เคย  

ใหพ้กเขม็ทิศหรือหาจุดสังเกตไวเ้พ่ือความไม่ประมาท 

(วนัวารของแม่ : 77) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ตอน  กบ เขียด ปู ปลา และนาขา้ว  ผูเ้ขียนแทรกเกร็ดความรู้
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ “แดดผตีากผา้ออ้ม”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“แดดผีตากผา้ออ้ม”  เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้ นๆ ยามตะวนัจะ

ลบัฟ้า และบรรยากาศมีเมฆหมอกบางๆ โอบคลุม  เม่ือแสงตะวนัทะลุผ่านออกมาไดไ้ม่เต็มท่ี

สีมนัจึงอ่อนจางลงเป็นสีเหลืองส้มเหมือนสีทอง 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 112) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การแทรกเกร็ดความรู้ เป็นการช่วยให้ผูอ่้าน

ไดรั้บความรู้เลก็ๆ นอ้ยๆ เพิ่มเติมจากเน้ือเร่ือง  อีกทั้งยงัช่วยเปิดโลกทศัน์ของผูอ่้านใหก้วา้งข้ึน เป็น

การเสริมสร้างความรู้รอบตวัใหแ้ก่ผูอ่้าน 
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 3.3.6  การแทรกนิทาน และตาํนาน   

 การแทรกนิทานและตาํนาน ช่วยสร้างชีวิตชีวาให้แก่งานเขียนทาํให้งานเขียนมีสีสัน

มากยิง่ข้ึน  ทาํใหก้ารอ่านสารคดีบางเร่ืองอ่านไดอ้ยา่งเพลิดเพลินใจและในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามรู้

ไปพร้อมกนั จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดส้อดแทรกนิทานและตาํนานต่างๆ ท่ีน่าสนใจไว ้ ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  เท่ียวงาน  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการแทรกนิทานเร่ือง  ขอทานเสก

มะม่วง   ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเร่ืองมีอยู่ว่า  ชายผู ้หน่ึงได้เรียนวิชาเสกมะม่วงให้ออกผลนอกฤดูกาลจาก

ขอทานคนหน่ึง และหลายวนัต่อมา พระราชาเสดจ็ผ่านมายงัหมู่บา้นน้ี  ทรงปรารภว่า อยาก

เสวยมะม่วงทั้งท่ีไม่ใช่ฤดูของมนั  ชายผูน้ี้รับอาสาวา่เขามีวชิาทาํได ้ พระราชาให้ทดลองทาํ

เขาก็ทาํไดอ้ย่างท่ีบอกไว ้ จึงไดรั้บบาํเหน็จรางวลัมากมาย  แต่พระราชาอดสงสัยไม่ไดจึ้งถาม

วา่เขาเรียนวชิามาจากใคร  ชายคนนั้นอายท่ีจะบอกวา่เรียนมาจากขอทาน  จึงตอบพระราชาวา่

ไม่มีใครสอนให ้ เขาคิดไดเ้อง  วนัต่อมาพระราชาใหเ้สกมะม่วงใหเ้สวยอีก  คราวน้ีวชิาเส่ือม

เสียแลว้  เสกไม่ไดเ้หมือนท่ีผ่านมาเพราะลบหลู่ดูถูกครู พระราชาจึงใหน้าํไปประหารชีวติ... 

(วนัวารของแม่ : 90) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  หมใูนเลา้แลดูหมา  ผูเ้ขียนใชว้ิธีการแทรกตาํนานโนน

อา้ยหลง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกโนนอา้ยหลง  เป็นช่ือเนินดินแห่งหน่ึงในหมู่บา้นท่ีอยู่ห่างไกลออกไปทางฟาก

แม่นํ้ ามูลฝั่ งทิศเหนือ  เหตุท่ีไดช่ื้อน้ีเพราะมีเร่ืองเล่าสืบมาว่า  นานมาแลว้  ชายคนหน่ึงใน

หมู่บา้นไดเ้ขา้ไปล่าสัตวใ์นป่าลึก และไดพ้บคนป่าคนหน่ึงหลงมาเพียงเดียวดาย  จึงไดจ้บัเอา

ตวัเขาไวเ้ป็นบ่าวนา และเรียกเขาวา่ อา้ยหลง หรือบกัหลง 

กกกกกกกกกอา้ยหลงยงัเป็นเดก็อยู่อายุคงไม่เกินสิบหา้ปี และคงจะคิดถึงพ่อแม่พ่ีนอ้งมากเขา

จึงซึมเศร้าร้องไหค้ร่ําครวญเสมอ  ขา้วปลาไม่ค่อยกิน  ในท่ีสุดวนัหน่ึงเขาก็หายไป และมีผู ้

พบร่างของเขาแขวนอยู่กบักิ่งไมบ้ริเวณท่ีเป็นเนินดินแห่งน้ี   

กกกกกกกกกอ้ายหลงผู ้น่าสงสารผูกคอตวัเองดว้ยผา้ขาวม้า  เนินดินแห่งนั้นจึงไดช่ื้อว่า 

“โนนอา้ยหลง” ผูค้นต่างโจษขานร่ําลือวา่วญิญาณของเขายงัร้องไห้โหยหวน  คร่ําครวญอยู่
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ทุกคืน  จนไม่มีใครกลา้เดินเฉียดเขา้ไปใกล ้และเนินช่ือนั้นก็ยงัมีมาจนปัจจุบนั  เป็นจารึก

แห่งประวติัศาสตร์ปากเปล่าท่ีเศร้าๆ ของอีสานอีกเร่ืองหน่ึง 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 86)   

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า นิทานและตาํนานมีส่วนช่วยให้เน้ือเร่ืองมี

ความสนุกสนาน น่าติดตามและไม่น่าเบ่ือ จึงทาํให้ผูอ่้านไดรั้บสารหลากหลายรูปแบบ  ทาํให้งาน

เขียนมีสีสนัน่าสนใจมากข้ึน  

 

 3.3.7  การอ้างองิข้อมูลจากแหล่งต่างๆ   

 การอา้งอิงข้อมูลนับได้ว่าเป็นกลวิธีการเสนอเร่ืองประการหน่ึงท่ีช่วยสร้างความ

น่าเช่ือถือให้แก่งานเขียนสารคดีมากยิ ่งข้ึน โดยผูเ้ขียนจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลความรู้จากเอกสาร

ต่างๆ รวมทั้ งสอบถามจากบุคคลในทอ้งถิ่นและผูรู้้ แลว้นาํขอ้มูลความรู้เหล่านั้นมาประกอบใน            

การเล่าเร่ือง จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนมีการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  เร่ือง ไต้ฝุ่น  ตอน บิ๊ก  (แบด) แบน  ผูเ้ขียนใช้การอ้างอิงข้อมูลจากบทความใน

หนงัสือพิมพ ์  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกมีบทความจากหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจในหนา้สุขกาย  ฉบบัวนัอาทิตย์ท่ี 16 

กรกฏาคม พ.ศ. 2549  ตีพิมพเ์อาไวว้า่ 

กกกกกกกกกการขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองอาการของโรค อาจทาํให้ผูป่้วยหรือบุคคล

ใกลชิ้ดเลือกวธีิการรักษาอย่างผิดวธีิ  ตวัอย่างเช่น กรณีของ ด.ญ. มาตารานี  วงัมนาวพิทกัษ ์

“นอ้งมาตา” ศิลปินเดก็ช่ือดงั หน่ึงในผูป่้วย (โรคภูมิแพ-้ผูเ้ขียน)  ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ใชย้ารักษาท่ีมีส่วนผสมของสารสเตอรอยด์... ความสูงของน้องมาตาไม่สูงข้ึนเลยทั้งท่ีอายุ             

6-7 ขวบ  จนคุณแม่เอะใจเอายาลูกกลอนท่ีกินอยู่ไปปรึกษาหมอ  ถึงรู้ว่ายาลูกกลอนท่ีกินอยู่

ตลอดมานั้นมีส่วนผสมของสารสเตอรอยดเ์ยอะมาก  พอกินไปเยอะๆ และนานๆ ปรากฏว่า 

ยามีฤทธ์ิไปกดกระดูก ทาํให้ตวัไม่สูงข้ึน เลยเลิกกินยาตั้งแต่ตอนนั้นซ่ึงก็ดีข้ึนมานิดหน่อย  

แต่ก็ไม่สูงเท่าท่ีควรจะเป็น ทั้งท่ีอายุ 14 แลว้... ยาท่ีมีส่วนผสมของสารสเตอรอยดน์ั้น  หากใช้

กบัเดก็ ติดต่อกนัเป็นเวลานาน ฤทธ์ิของยาจะไปหยุดการเจริญเติบโตของกระดูก  ส่งผลให้
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เดก็ตวัเต้ีย ร่างกายทานผิดปกติ เกิดภาวะของโรคกระดูกผุ เป็นเบาหวาน ความดนัสูง และ

หากรุนแรงมากก็อาจถึงขั้นตาบอดไดใ้นท่ีสุด... 

กกกกกกกกกโชคดีท่ีสังเกตเห็นความผิดปกติไดก่้อนจึงสามารถแกไ้ขไดเ้น่ืองจากอายไุม่มาก  

กระดูกยงัไม่ปิด  ยงัสามารถสูงต่อไปได ้แต่ตอ้งอาศยัการออกกาํลงักายและด่ืมนมเยอะๆ 

(ไตฝุ้่ น : 139-140) 

 

การอา้งอิงขอ้มลูจากข่าวในหนงัสือพิมพ ์  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกข่าวล่าสุดจากหน้ากีฬาของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ฉบบัวนัองัคารท่ี 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2549  มีขอ้ความตีพิมพว์า่ 

กกกกกกกกก“ช็อก  แกตลิน  โด๊ปส่อแบน” 
กกกกกกกกกจสัติน  แกตลิน  ลมกรดเจา้ของสถิติโลกชาวอเมริกนั  ส่อแววหมดอนาคตใน

วงการนกัวิง่  หลงัการตรวจโดป๊หนสองออกมาวา่เป็นบวก  สหพนัธ์กรีฑานานาชาติ (ไอเอเอ

เอฟ) เตรียมลงดาบสั ่งแบนตลอดชีวติ 

กกกกกกกกกสหพนัธ์กรีฑานานาชาติ (ไอเอเอเอฟ)  เตรียมสั ่งลงโทษ  จสัติน  แกตลิน  

ลมกรดหนุ่มเจา้ของสถิติโลกวิง่ 100 เมตรและเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ท่ีเอเธนส์ หลงัจาก

ตรวจพบวา่แกตลินใชส้ารตอ้งหา้ม “เทสทอสเตอโรน”  และไม่ผ่านการตรวจโดป๊เป็นหนท่ี 2 

ทาํใหแ้กตลินจะตอ้งโดนโทษแบนหา้มแข่งตลอดชีวติ… 

 (ไตฝุ้่ น : 140-141) 

 

 และการอา้งอิงข้อมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในตอน มีอะไรใน                 

การแข่งเร็ว  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2525 ใหค้วามหมายของกรีฑา

วา่ เป็นคาํนาม หมายถึง กีฬาประเภทหน่ึง แบ่งเป็นแผนกลู่และแผนกลาน ในความหมายท่ี 2 

แปลว่า การเล่นสนุก เช่น กรีฑาร่าเริงร่ืน ความหมายท่ี 3 แปลว่า การเล่นสมพาส เช่น ใน
กามกรีฑากล (กฤษณา) โดยท่ีสมพาส  แปลว่า การอยู่ ร่วมกัน  การร่วมประเวณี และ

ความหมายท่ี 4 แปลวา่ การประลองยุทธ์ 

(ไตฝุ้่ น : 55) 
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 ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การอา้งอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็น            

การนําเสนอขอ้เท็จจริงประกอบเน้ือหาช่วยเช่ือมโยงความรู้ ความคิดสู่เร่ืองราวท่ีกาํลงันาํเสนอ

ต่อไป  อีกทั้ งยงัมีส่วนช่วยให้งานเขียนและเน้ือเร่ืองมีความหนักแน่นและน่าเช่ือถือมากข้ึน น่า

ติดตามและไม่น่าเบ่ือ จึงทาํใหผู้อ่้านไดรั้บสารหลากหลายรูปแบบ  ทาํให้งานเขียนมีความน่าสนใจ

มากข้ึน  

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม มีการใชก้ลวิธีการนาํเสนอเร่ืองใหน่้าสนใจทั้งหมด 7 วิธี  ไดแ้ก่  การเล่าเร่ือง  

การแทรกขอ้ความสนทนา  การแทรกคาํประพนัธ์และบทเพลง  การแทรกอารมณ์ขนั  การแทรก

เกร็ดความรู้  การแทรกนิทานและตาํนาน และการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงกลวิธีท่ีผูเ้ขียนได้

เลือกใชน้ั้นช่วยทาํใหง้านเขียนมีสีสนั มีชีวิตชีวา ทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้

ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลินไปกบัเร่ืองท่ีอ่าน รวมทั้งไดรั้บสาระความรู้เพิ่มเติมอีกดว้ย 

 

 3.4  การปิดเร่ือง 

 นกัวิชาการหลายท่านเขียนถึงการปิดเร่ืองหรือความจบไว ้ เช่น 

 

 มาลี  บุญศิริพนัธ์27  ไดก้ล่าวถึงการปิดเร่ืองหรือความจบไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

  

 ความจบมีความสาํคญัพอๆ กบัความนาํ  ขณะท่ีความนาํทาํหน้าท่ีดึงความสนใจจาก

ผูอ่้าน  ความจบจะตอ้งทาํหน้าท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูอ่้านหลงัจากเพลิดเพลินกบัสารคดี

แลว้ถึงแมค้วามประทบัใจของผูอ่้านไดถ้กูสร้างข้ึนตั้งแต่ตน้เร่ืองตลอดเน้ือเร่ืองแลว้ก็ตาม ความจบ

ท่ีดีจะช่วยเสริมใหผู้อ่้านประทบัใจมากข้ึนโดยการสรุปความอย่างน่าสนใจ  ผูเ้ขียนสามารถเลือก

ความจบไดห้ลายแบบ  ดงัน้ี 

 1.  จบแบบสรุปความ 

 2.  จบแบบคาดไม่ถึง 

 3.  จบแบบคล่ีคลายประเด็น 

 4.  จบแบบใหคิ้ดต่อ 

 

 
                                                             

 
27

  เร่ืองเดียวกนั, 58-59. 
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 ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์28  ไดก้ล่าวถึงการปิดเร่ืองหรือความจบไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 

 การเขียนความจบ  เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัอีกอย่างหน่ึงของการเขียนสารคดี  ความจบ

เป็นการปิดเร่ืองสารคดีท่ีเขียนมาทั้งหมด  ซ่ึงควรจะเป็นตอนท่ีสร้างความประทบัใจสุดทา้ยให้กบั

ผูอ่้าน  เช่นเดียวกบัความประทบัใจท่ีเกิดจากการอ่านตอนจบของเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

 การเขียนความจบในสารคดีก็เช่นเดียวกบัการเขียนความนาํ  คือ ไม่มีสูตรสาํเร็จว่าควร

จะจบเร่ืองโดยวิธีใดท่ีดีท่ีสุด  ข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียนว่าจะใชค้วามจบแบบใด อาจเขียนไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 

 1.  การจบเร่ืองโดยการยอ่เร่ืองหรือสรุปเร่ืองโดยทั้งหมด 

 2.  จบแบบคาดไม่ถึง 

 3.  จบแบบทิง้ทา้ยใหคิ้ด 

 4.  จบแบบกระแทกความสนใจของผูอ่้าน 

 5.  จบดว้ยการยอ้นหลงั 

 

 การปิดเร่ืองเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัอีกย่างหน่ึงในการเขียนสารคดี  การปิดเร่ืองเสมือน

เป็นการสร้างความประทบัใจใหก้บัผูอ่้าน  การเขียนความจบในสารคดีมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่

กบัผูเ้ขียนว่าจะจบเร่ืองอยา่งไร  การปิดเร่ืองในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการปิดเร่ืองแบบสรุปเร่ืองทั้ งหมด  แบบทิ้งทา้ยให้คิด  

แบบแทรกขอ้คิด  แบบใชค้าํพูดหรือบทสนทนา  แบบใชค้าํประพนัธ์หรือบทเพลง  แบบกล่าวถึง

เหตุการณ์  แบบคาํถาม และแบบให้ความรู้  ซ่ึงผูเ้ขียนใชว้ิธีปิดเร่ืองในแต่ละตอนโดยการเล่าเร่ือง

เป็นยอ่หนา้สุดทา้ย โดยถือว่าเป็นเร่ืองราวสุดทา้ยท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอ  ดงัน้ี 

 

 3.4.1  แบบสรุปเร่ืองทั้งหมด   

 การปิดเร่ืองในลกัษณะน้ีคลา้ยกบัการยอ่เร่ืองหรือสรุปเร่ืองท่ีเขียนมาทั้งหมดอย่างรวบ

รัด  เป็นการเก็บสาระสาํคญันาํมากล่าวไวใ้นตอนทา้ย29 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ือง

แบบสรุปเร่ืองทั้งหมด 4 เร่ือง จาํนวน 35 ตอน  อาทิ  เร่ือง  ศิลปินวัยใส  ตอนว่าดว้ยเพลงแจ๊ซและ

อาจารยปู่์  ตอนปาร์ต้ีแสนสนุก  เร่ือง เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอนข้ีควายกองน้ีมีหมายจอง ตอนเส้น

                                                             

 28
  ธญัญา  สงัขพนัธานนท,์ การเขียนสารคดีภาคปฏิบัต,ิ 111-112. 

 
29

 เร่ืองเดียวกนั, 111. 
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สายใยรัก  ตอนศาลาฟ้าผา่  เร่ือง วนัวารของแม่  ตอนโกนเปีย  ตอนทาํไร่  เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน
อญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ  ตอนพ่อเฒ่ากบัเจา้หยกิ ตอนแม่คา้ตวัเลก็  เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 

 

 เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน  ศาลาฟ้าผ่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวสรุปเร่ืองเก่ียวกับศาลา

ฟ้าผา่ว่าสุดทา้ยแลว้ไดถ้กูร้ือลงสร้างใหม่เป็นโรงครัว  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเณรนอ้ยรูปนั้นปัจจุบนัเขาก็ยงัอยู่ท่ีบา้นผบัแลง้  เป็นปู่เป็นตาของเดก็ๆ จาํนวน

หลายคนแลว้  ส่วนศาลาฟ้าผ่าไดถู้กร้ือลงสร้างใหม่เป็นโรงครัว  เป็นท่ีเก็บของต่างๆ ของวดั

บา้นผบัแลง้ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 135) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  อญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวสรุปเร่ืองเก่ียวกบั

รูปหล่อพ่อท่านโบในปัจจุบนัไดถู้กอญัเชิญมาประดิษฐานในศาลาหลงัใหม่ และเป็นท่ียึดเหน่ียว

จิตใจของชาวบา้นมาจนถึงปัจจุบนั  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกปัจจุบนัน้ี  ทางวดัไดอ้ญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบและพ่อท่านทวีมาประดิษฐาน

ในศาลาหลงัใหม่  เพ่ือใหทุ้กคนท่ีเคารพศรัทธาในคุณงามความดีของพ่อท่านทั้งสององค์ได้

สักการบูชา  ท่านทั้งสองเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวบา้นท่าหินและทอ้งถิ ่นอื่นใกลแ้ละไกล

ตลอดมาตราบเท่าทุกวนัน้ี 

(บา้นชายทุ่ง : 134)  

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การปิดเร่ืองแบบสรุปเร่ืองทั้ งหมด เป็น             

การยอ่เร่ืองหรือสรุปเร่ืองท่ีเขียนมาอยา่งรวบรัด  ช่วยเกบ็สาระสาํคญันาํมากล่าวไวใ้นตอนทา้ยเร่ือง 

เป็นการทบทวนความรู้และสรุปเร่ืองราวอีกคร้ัง  ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 3.4.2  แบบทิง้ท้ายให้คดิ   

 การปิดเร่ืองแบบทิ้งทา้ยให้คิดเป็นการจบโดยไม่สรุปอะไรอย่างแน่ชดั  แต่มีการทิ้ง

ประเด็นใหมี้การนาํไปคิดต่อ  เช่น  จบลงดว้ยคาํถามหรือขอ้คิดบางอย่างท่ีอาจจุดประกายความคิด
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ของคนอ่านต่อไปอีก30 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ืองแบบทิ้งทา้ยให้คิดทั้ งหมด 5 ตอน  

ในเร่ือง ไต้ฝุ่น เพียงเร่ืองเดียว ไดแ้ก่  ตอนไปแข่ง  ตอนกินอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น  ตอนถึงดวงตาจะฝ้า

ฟาง...แต่ความหวงัไม่หม่นมวั  ตอนยงัไม่รู้ (จกั) ตวั (เอง) และตอนร่ําๆ ว่าจะลา  ดงัตวัอยา่ง  

  

 เร่ือง  ศิลปินวัยใส  ตอน  ไปแข่ง  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวสรุปเร่ืองโดยทิ้งท้ายให้ผูอ่้านได้

นาํไปคิดต่อเก่ียวกบัเร่ืองราวระหว่างการประสบความสาํเร็จในการแข่งขนักีฬาโดยมีคาํว่า แพ ้และ 

ชนะ กบัการประสบความสาํเร็จในการเล่นดนตรี  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกสําหรับผลงานของผมในวนัน้ีเป็นบทพิสูจน์วา่  ผมไม่ใช่คนเฉ่ือยแฉะหรือเห็น

แก่กินจนข้ึนสมองตามท่ีแม่ว่า  ผมเป็นคนท่ีมีความสามารถคนหน่ึงเหมือนกัน  ท่ีสําคญั  

เกมกีฬาและการแข่งขนัเหมาะสําหรับคนท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดเท่านั้น  จะไม่มีท่ีวา่งสําหรับคนแพ้

ท่ีอ่อนแอกวา่  ไม่มีการจารึกช่ือหรือใหร้างวลัสําหรับคนแพ ้ มนัต่างจากการเล่นเปียโนมาก  

ดนตรีไม่ใช่เกม ไม่มีผูช้นะ ผูแ้พ ้ผมรู้สึกว่าเปียโนนั้นช่วยกล่อมเกลาอารมณ์ให้อ่อนโยน

ละมุนละไม  ซ่ึงเหมาะกบัผมมากกวา่  ผมไม่ใช่คนท่ีหิวกระหายหรืออยากจะลิ ้มรสแห่งชยั

ชนะมากนกั  ท่ีผ่านมาผมทาํไปตามเง่ือนไขท่ีพ่อกาํหนดไวเ้ท่านั้น  ผมรู้สึกวา่การเล่นกีฬาทาํ

ใหผ้มแข็งกร้าว  รุกเร้า  ทะยานไปขา้งหน้าอย่างไม่กลวัเกรงส่ิงใด  มนัเป็นส่ิงท่ีผมไม่เคย

ชอบเลยจริงๆ 

(ศิลปินวยัใส : 101) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ถึงดวงตาจะฝ้าฟาง...แต่ความหวงัไม่หม่นมวั  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวสรุป

เร่ืองโดยทิ้งทา้ยให้ผูอ่้านไดน้าํไปคิดเก่ียวกบัอนาคตทางดา้นกีฬาของผูเ้ขียนซ่ึงอาจจะจบลงหรือ

อาจจะดาํเนินต่อไปก็เป็นได ้ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกหรือถึงคราวท่ีเด็กรักกีฬาเขา้กระดูกดาํผูน่้าสงสารคนน้ีจะถึงทางตนัเสียแลว้

กระมงั 

(ไตฝุ้่ น : 34) 
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 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การปิดเร่ืองแบบทิ้งทา้ยให้คิดเป็นการจบ

เร่ืองโดยใหผู้อ่้านไดน้าํกลบัไปคิดต่อ เป็นการการจุดประกายและฝึกความคิด เสริมสร้างจินตนาการ

ใหก้บัผูอ่้านอีกดว้ย 

 

 3.4.3  แบบแทรกข้อคดิ   

 การปิดเร่ืองลกัษณะน้ีเป็นการจบโดยแทรกขอ้คิดหรือคติสอนใจให้กบัผูอ่้าน อาจเป็น

ปรัชญาของชีวิต เป็นแนวทางสร้างสรรคห์รือพฒันาตนเองและสังคมให้ดีข้ึน จากการศึกษาพบว่า 

ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ืองแบบแทรกขอ้คิดทั้ งหมด  2  เร่ือง จาํนวน 3 ตอน  คือ  เร่ือง วันวารของแม่ 

ตอนส่งท้าย  และเร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอนละครหลงโรง และตอนโรคปอด (แหก) และหัวใจ (ฝ่อ)                  

ดงัตวัอยา่ง 

 

  เร่ือง  วันวารของแม่  ตอน  ส่งทา้ย  ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยการแทรกขอ้คิดเก่ียวกบัวิธี   

การต่อสูก้บัความผดิหวงัหรือความทอ้แทข้องผูเ้ขียน และการต่อสูก้บัอุปสรรคในชีวิต  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกยามใดท่ีแม่พบความผิดหวงัหรือทอ้แท ้ แม่จะมองไปยงัคนท่ีดอ้ยโอกาสกว่า  

แลว้คน้หาส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติท่ีผ่านมาของเรา  นึกถึงตอนเป็นเดก็ตอ้งพายเรือไปโรงเรียน  

ไม่สะดวกสบายเหมือนคนอื่น  แต่เราก็ยงัโชคดีกว่าเพ่ือนอีกหลายคน  เพราะเราไดเ้รียน

หนงัสือจนไดรั้บรางวลัหลายคร้ัง  เป็นเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจ  คร้ันถึงเวลาท่ีตอ้งประสบเคราะห์

กรรมก็คิดถึงคนอื่นท่ีเขาไดรั้บความทุกข์ยากมากกว่าเรา  ส่ิ งต่างๆ เหล่าน้ีช่วยทาํให้เรามี

กาํลงัใจท่ีเขม้แขง็  พร้อมท่ีจะต่อสู้ถึงแมมี้อุปสรรคมากเพียงใดเราจะไม่หว ัน่ไหว  ไม่ยอมแพ้

พ่าย  ตราบท่ียงัมีลมหายใจเหลืออยู่ 

                                                         (วนัวารของแม่ : 160) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ละครหลงโรง ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยการแทรกข้อคิดเก่ียวกับ                 

การแข่งขนัวิ ่งของนกักรีฑา ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกนดันั้นเราแพร้าบคาบ  แต่ไม่ใช่เพราะผมคนเดียวหรอกน่า  ทีมเขาแกร่งกว่า

เพราะผมถูกเปลี่ยนตวัออกหลงัจากควา้ลมชมโคนหญา้ไดไ้ม่ก่ีพุ่ง  เส้ือผา้หน้าตาเละตุม้เป๊ะ  

ในหูยงัมีกลิ ่นโคลนสาบคนเหม็นไปทั้งตวั  จิตใจห่อเห่ียวบอกกบัตวัเองว่าไม่เอาดีกว่า  น่ี

ไม่ใช่ทางเรา 
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กกกกกกกกกนิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้วา่  นกักรีฑาควรจะอยู่ในลู่วิง่... 

กกกกกกกกก...จะไดไ้ม่เจบ็ตวั 

(ไตฝุ้่ น : 101) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การปิดเร่ืองแบบแทรกขอ้คิดเป็นการจบเร่ือง

โดยให้ผูอ่้านได้คติสอนใจ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชีวิต อีกทั้ งยงัเป็น

แนวทางในการพฒันาตนและป้องกนัตนเองใหผ้า่นพน้อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได ้

 

 3.4.4  แบบใช้คาํพูดหรือบทสนทนา   

 การปิดเร่ืองลกัษณะน้ีเป็นการจบโดยใชค้าํพดูหรือบทสนทนาของตวัละครในเร่ือง ทาํ

ใหผู้อ่้านเขา้ใจและรู้สึกว่าตนเองกาํลงัมีส่วนร่วมในเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนกาํลงักล่าวถึง จาก

การศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ืองแบบใชค้าํพดูหรือบทสนทนาทั้งหมด 4 เร่ือง จาํนวน 29 ตอน 

อาทิ  เร่ือง ศิลปินวยัใส  ตอนปัญหาของนกัเปียโน  เร่ือง ไต้ฝุ่น ตอนโรคกายประจาํเกม ตอนตวัช่วย 

ตอนสตัวกรีฑา  ตอนเสียงปืนแตก  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนส่วยบา้นใด – ไทบา้นนั้น ตอนคอ

หมอลาํ  ตอนไปกินขา้วป่า  เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอนนํ้ าตาตน้ยาง ตอนสายลมในป่าขา้ว  เป็นตน้ ดงั

ตวัอยา่ง 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น ตอน  โรคกายประจาํเกม   ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยการใชค้าํพูดในการสนทนา

กบัผูอ่้าน  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกจริงอยู่วา่ผมเป็นนกักรีฑาท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาวะหลัง่เหง่ือจาํนวนมากเคยสวม

เส้ือผา้ท่ีทาํจากเน้ือผา้ท่ีไม่ค่อยระบายความร้อนหรือซบัเหง่ือไดดี้สักเท่าไหร่นกั 

กกกกกกกกกแต่โปรดอย่าถามเลย...วา่ผมเป็นอะไรมาแลว้บา้ง 

กกกกกกกกกอายนะ...จะบอกให ้

(ไตฝุ้่ น : 115) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  คอหมอลาํ  ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยใชบ้ทสนทนาระหว่าง

ผูเ้ขียนกบัพ่อ  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกก“เน่ียเป็นเพราะพ่อแท้ๆ  ทีเดียวท่ีหา้มไวไ้ม่ใหไ้ปเรียนลาํกบัวงตาม่วงน่ะ ไม่งั้น

ดงัเป็นหมอลาํบานเยน็  รากแก่น  ไปแลว้” 

กกกกกกกกกพ่อฟังแลว้ก็ไดแ้ต่หวัเราะหึๆ อยู่เท่านั้น  

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 33) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การปิดเร่ืองแบบใชค้าํพูดหรือบทสนทนา  

เป็นการจบเร่ืองโดยทาํให้ผูอ่้านรู้สึกว่าตนเองกาํลงัมีส่วนร่วมในเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียน

นาํเสนอ  อีกทั้งยงัช่วยใหผู้อ่้านรู้สึกและเขา้ใจเร่ืองราวไปพร้อมๆ กบัเหตุการณ์ในเร่ืองอีกดว้ย 

 

 3.4.5  แบบใช้คาํประพนัธ์หรือบทเพลง   

 การปิดลกัษณะน้ีเป็นการจบเร่ืองโดยใช้คาํประพนัธ์หรือบทเพลงเพ่ือสร้างความ

เพลิดเพลินใจให้กบัผูอ่้าน จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ืองแบบใชค้าํประพนัธ์หรือบท

เพลงทั้งหมด  3 เร่ือง  จาํนวน  3  ตอน  ไดแ้ก่  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอนกบ เขียด ปู ปลา และ

นาขา้ว  เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอนโคง้ก็ได ้แต่ไม่ชอบ  และเร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอนข้ึนป.2  ดงัตวัอยา่ง 

 

   เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  กบ  เขียด  ปู  ปลา และนาขา้ว  ผูเ้ขียนจบเร่ืองโดยใช้

บทเพลงท่ีเด็กๆ ร้องโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัลกูววัของลุงท่ีผูเ้ขียนหลงรักและช่ืนชอบ  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกใช่ละ  นางแตม้ววันอ้ยเม่ือสองปีก่อน  ตอนน้ีมนัอว้นจํ้ ามํ้ าทาํใหย้ายนางหลงรัก

มนัทนัที และบอกนา้บ่าวลูนว่าจะอยู่ช่วยเลี้ ยงช่วยตอ้นตลอดช่วงปิดเทอม ลืมแม่กบัน้องท่ี

ร้องไหห้าอยู่เม่ือครู่ไปเสียสนิท 

  “กรุ๋งกร๋ิง กรุ๋ง... 
  นั่นลุงเขาจูงววัเดิน 
  เดิน  เดิน  เดิน... 
  เดิน  เดิน  ดุ่ง  ดุ่ง 

  ตามววักรุ๋งกร๋ิง” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 114) 
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 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  โคง้ก็ได ้แต่ไม่ชอบ  ผูเ้ขียนจบเร่ืองโดยใชค้าํประพนัธ์ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัการวิ ่งเขา้โคง้ในลู่วิ ่งช่องต่างๆ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกผสมผสานระหวา่งทฤษฎีล่อเป้ากบัทฤษฎีแบบเขา้โคง้แลว้  ลู่สามลู่ส่ีเป็นลู่ท่ีน่า

เฮและเป็นท่ีช่ืนชอบของนกักรีฑาวิง่ผลดั  ถือวา่อยู่กลางๆ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่โคง้มากเกินไป 

ไม่ตอ้งถูกล่อเป้าเดียวดาย และมีเป้าใหล้่อตั้งหลายลู่... 

  ลู่หน่ึง  อึง้นิด  ผิดหวงั 
  โค้งจัง  เอียงแทบ  แนบสนาม 
  ลู่สาม  ลู่ ส่ี  กาํลังงาม 
  โค้งตาม  เอียงหน่อย  ค่อยประคอง 
  ลู่หก  ตกระกาํ  แสนลาํบาก 
  จํา้จาก  ลาํเคญ็  เห็นเพียงสอง 
  ลู่ท้าย  หน่ายสุด  หลุดจอง 
  จํา้จ๋อง  โดดเด่ียว  เดียวดาย 

(ไตฝุ้่ น : 108) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การปิดเร่ืองแบบใชค้าํประพนัธห์รือบทเพลง  

เป็นการจบเร่ืองโดยทาํใหผู้อ่้านรู้สึกเพลิดเพลินใจนอกเหนือไปจากการไดรั้บความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน  

ทาํใหง้านเขียนมีสีสนัน่าอ่านมากยิง่ข้ึน 

 

 3.4.6  แบบกล่าวถึงเหตุการณ์    

 การปิดเร่ืองลกัษณะน้ีเป็นการจบเร่ืองโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ            

เน้ือเร่ืองหรือต่อจากเน้ือเร่ือง  ทาํให้ผูอ่้านทราบถึงตอนจบของเร่ืองราวและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

เร่ืองหรือต่อจากเร่ืองว่าเป็นอย่างไร จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใช้การปิดเร่ืองแบบกล่าวถึง

เหตุการณ์ทั้งหมด 3 เร่ือง จาํนวน 9 ตอน ไดแ้ก่  เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู ตอนวิทยุ  เร่ือง วันวาร
ของแม่  ตอนอยูใ่นสวน ตอนพายเรือ เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอนไปแลหนงั ตอนตามแม่ไปดาํนา ตอน

โรงเรียนริมทุ่ง ตอนเปลว (ป่าชา้  ศาลาปลายทาง) ตอน เล่นนํ้ าคลอง และตอนมศ. 2 ตอ้งจากบา้น 

ดงัตวัอยา่ง 
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  เร่ือง วนัวารของแม่  ตอน  อยูใ่นสวน  ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยกล่าวถึงจุดจบของเหตุการณ์

ท่ีชาวบา้นจบัเสือปลาได ้  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเสือปลาท่ีเห็นน้ียายบอกว่ามนัจะมากินไก่ในเลา้  และกินไก่บา้นอื่นไปหลาย

บา้นแลว้  จึงตอ้งทาํจัน่ดกัจบัตวัมนั  หลงัจากนั้นผูช้าย 2-3 คนก็แทงมนัจนตายดูน่าสงสาร

มาก  เขาเอาเน้ือแบ่งกนัไปทาํอาหารกิน  ตอนนั้นแม่ไม่ไดคิ้ดว่าเน้ือมนักินไดห้รือไม่  คิด

อย่างเดียววา่สงสารมนั  ขออย่าไดมี้เสือปลามาติดจัน่ใครเขาอีก และเป็นเร่ืองดีท่ีไม่ไดย้ินว่า

บา้นใครดกัเสือปลาไดอ้ีกเลย  แม่วา่เสือตวัน้ีอาจจะเป็นเสือกาํพร้าหรือเสือพเนจรหลงมาตวั

เดียวก็เป็นได ้

(วนัวารของแม่ : 18-19) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  ไปแลหนัง  ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยกล่าวถึงเหตุการณ์หลงัจากท่ี

หนงัตะลุงเลิกเล่นแลว้  แต่พ่ีจุกซ่ึงเป็นตวัละครในเร่ืองหลบัไม่ยอมต่ืนจึงไม่ไดก้ลบับา้นพร้อมกบั

ผูเ้ขียนและแม ่ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกคร้ังหน่ึงพอหนงัเลิก  แม่โมโหพ่ีจุกท่ีปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมต่ืน  จึงปล่อยให้

นอนอยู่หนา้โรงหนงั  คิดวา่คงเดินกลบับา้นเองตอนสวา่ง  เพราะบา้นอยู่ไม่ไกลนกั  พ่ีจุกกบั

เพ่ือนต่ืนข้ึนมา  พบวา่คนอื่นๆ กลบับา้นกนัหมดแลว้และฟ้ายงัมืดอยู่  เพ่ือนจึงชวนพ่ีจุกไป

นอนบา้นเขา  พ่ีจุกเดินงวัเงียตามเขาไป  สักพกัก็รู้สึกคุน้ๆ เส้นทาง  ปรากฏวา่เป็นทางเดินไป

ยงัป่าชา้หลงัวดั  เพ่ือนพ่ีมีฐานะยากจน  ตอ้งอาศยัปลูกกระท่อมอยู่ในป่าช้า  คราวน้ีพ่ีจุกตา

สวา่งหนัหลงัวิง่ไม่คิดชีวติจนถึงบา้นเพราะกลวัผีมาก 

(บา้นชายทุ่ง : 48) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  การปิดเร่ืองแบบกล่าวถึงเหตุการณ์เป็น          

การทาํใหผู้อ่้านทราบถึงตอนจบของเร่ือง หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเร่ืองราวนั้นดาํเนินเสร็จ

สิ้น  ทาํใหผู้อ่้านเกิดความกระจ่างชดัในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้น 

 

 3.4.7  แบบคาํถาม   

 การปิดเร่ืองแบบคาํถามเป็นการกระตุน้ให้ผูอ่้านคิดคน้หาคาํตอบจากเร่ืองท่ีอ่านหรือ

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง  ช่วยให้ผูอ่้านสนใจและทบทวนเร่ืองราวท่ีอ่านมาเพื่อหาคาํตอบ และฝึกทักษะ
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กระบวนการคิดและการจินตนาการใหผู้อ่้านไดใ้ชค้วามรู้ท่ีอ่านมาประกอบการเช่ือมโยงการคิดหา

คาํตอบทา้ยเร่ือง  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ืองแบบคาํถามทั้ งหมด 2 เร่ือง จาํนวน 4  

ตอน คือ  เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอนไปเล่นโชว ์ เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอนมีอะไรในการแข่งเร็ว ตอนทฤษฎี

ไม่มีครู  และ ตอนเปิดคมัภีร์พิสดาร  ดงัตวัอยา่ง 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน มีอะไรในการแข่งเร็ว   ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยใชค้าํถามว่า “แล้วใครกัน
หนอ  ท่ีเป็นนักว่ิงท่ีเร็วท่ีสุดในโลก”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเช่นท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้  การวิง่ระยะ 100 เมตรเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่า ผูท่ี้ไดรั้บ

ชยัชนะในระดบัโลก ถือเป็นนกักรีฑาท่ีวิง่เร็วท่ีสุดในโลก 

กกกกกกกกกแลว้ใครกนัหนอ  ท่ีเป็นนกัวิง่ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก 

(ไตฝุ้่ น :  60) 

 

 และตอน  เปิดคมัภีร์พิสดาร ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยใชค้าํถามว่า “ส่ิงมีชีวิตใดท่ีมีพฤติกรรม
เหมือนผม ออกตัวนาํเร็วท่ีสุด  แต่ไปแพ้ท่ีปลายทาง”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแลว้ผูอ้่านรู้มั้ยวา่  ส่ิงมีชีวติใดท่ีมีพฤติกรรมเหมือนผม 

กกกกกกกกกออกตวันาํเร็วท่ีสุด  แต่ไปแพท่ี้ปลายทาง 

(ไตฝุ้่ น : 96) 

 

 ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการปิดเร่ืองแบบคาํถามเป็นกลวิธีท่ีช่วย

เสริมสร้างทกัษะกระบวนการคิดใหก้บัผูอ่้าน  ช่วยทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ  กระตุน้ให้ผูอ่้าน

ไดน้าํความรู้ท่ีอ่านไปนั้นไปใชคิ้ดวิเคราะห์เช่ือมโยงเพ่ือหาคาํตอบ  

 

 3.4.8  แบบให้ความรู้    

 การปิดเร่ืองแบบใหค้วามรู้เป็นการใหค้วามรู้  เทคนิค  วิธีการ หรือเกร็ดความรู้เพิ่มเติม

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านหรือนอกเหนือจากเร่ืองนั้น โดยความรู้นั้นมีความสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกนักบั

เร่ือง จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ารปิดเร่ืองแบบใหค้วามรู้ทั้งหมด 2 เร่ือง จาํนวน 27 ตอน  อาทิ  

เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอนเร่ิมไปโรงเรียน  ตอนน้องใหม่  ตอนตาํขา้ว  ตอนพายเรือ ตอนหาหน่อ
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ลาํพ ู เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอนวิดปลามหาสนุก  ตอนแลโนรา ตอนเก็บขา้ว ตอนบา้นชายคลอง ตอน

ทาํเคย  เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 

 

   เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  หาหน่อลาํพ ู ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยการให้ความรู้เก่ียวกบัลูก

จากและลกูชิด  ดงัความว่า 

 
กกกกกกกกกชาวบา้นจะไม่นิยมกินลูกจากกนั  เพราะเน้ือไม่หวานเหมือนลูกตาล ตอ้งนาํมา

เช่ือมเสียก่อนจึงจะอร่อยข้ึน และบางคนเขา้ใจผิดวา่เป็นลูกชิดซ่ึงจริงๆ แลว้ลูกชิดทาํจากลูก

ตาว  ซ่ึงเป็นตน้ไมสู้งเหมือนตน้มะพร้าวในป่าภาคเหนือ มีลูกเป็นทะลาย  เขาเอาผลขา้งในสี

ขาวคลา้ยลูกจากน้ีมาแปรรูปเป็นลูกชิดท่ีเราเห็นทัว่ไปนั ่นเอง  แต่รับรองว่าไม่ใช่ลูกจาก

แน่นอน  ส่วนเจา้ลูกจาก  เขาจะปล่อยให้มนัแก่หล่นลงเลนแลว้งอกเป็นตน้จากเพิ่มข้ึนมา

ใหม่อีก 

(วนัวารของแม่ : 43) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอน ทาํเคย  ผูเ้ขียนปิดเร่ืองโดยการให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธี            

การเก็บเคยไวใ้หรั้บประทานไดเ้ป็นระยะเวลานาน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือเชเคยจนละเอียดแลว้  จะเอาใส่ในโคมใหญ่  ใช้ไมพ้ายตบแต่งให้พูนสูง

เหมือนภูเขาอยู่ในโคม  วางขายทั้งปลีกและส่ง  ถ้าทาํเคยเป็นจาํนวนมาก  ขายไม่หมดใน

ทีเดียว  จะเอาเคยไปใส่ในไห  ยดัให้แน่นจนเต็มไหไม่ให้มีช่องว่าง  แลว้ปิดปากไหดว้ยไก

พร้าว (แผ่นใยท่ีหุม้โคนทางมะพร้าว) หลายๆ ชั้น  ใชไ้มไ้ผ่เหลาแบบขดัปากไหไวแ้ลว้ปิดฝา

อีกชั้นหน่ึง เรียกวา่ “ขดันํ้ า” เพราะเม่ือเวลาผ่านไป  จะมีนํ้ าออกจากเน้ือเคยมาอยู่ท่ีปากไห  

เคยท่ีขดันํ้ าไวส้ามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นปีๆ 

(บา้นชายทุ่ง : 187) 

 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การปิดเร่ืองแบบความรู้เป็นการเพิ่มเติม

ความรู้ใหแ้ก่ผูอ่้านนอกเหนือจากความรู้ท่ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอไวใ้นเน้ือเร่ือง  เป็นการเปิดโลกทศัน์

ใหก้บัผูอ่้านไดรั้บรู้เร่ืองราว  เทคนิค  วิธีการ หรือเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ทาํ

ใหง้านเขียนมีคุณค่า  น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



146 

 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มมีการใช้กลวิธีการปิดเร่ืองให้น่าสนใจอย่างหลากหลาย รวมทั้ งหมด 8  

ลกัษณะ คือ แบบสรุปเร่ืองทั้ งหมด  แบบทิ้งทา้ยให้คิด  แบบแทรกขอ้คิด  แบบใชค้าํพูดหรือบท

สนทนา  แบบใชค้าํประพนัธห์รือบทเพลง  แบบกล่าวถึงเหตุการณ์  แบบคาํถาม และแบบใหค้วามรู้  

กลวิธีการปิดเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปิดเร่ืองแบบสรุปประเด็น ซ่ึงกลวิธีน้ีทาํให้ผูอ่้านเข้าใจ

เร่ืองราวไดง่้าย และช่วยในการสรุปเร่ืองทั้งหมดใหก้บัผูอ่้านใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน   

 

 3.5  ศิลปะการจดัรูปเล่ม 

   การจดัรูปเล่มถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหว้รรณกรรมมีความน่าสนใจสาํหรับผูอ่้านซ่ึงเป็น

เยาวชน วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนอกจากจะ

ประกอบดว้ยสาระความรู้ท่ีน่าสนใจในเน้ือหาแลว้ยงัมีการใชภ้าพประกอบเน้ือหา ซ่ึง “ภาพ” ถือว่า

เป็นองค์ประกอบสาํคญัอย่างหน่ึงในการนาํเสนอสารคดี ภาพเป็นหัวใจสาํคญัสาํหรับเด็ก  ส่วน

สาํคัญในการนําเสนอทาํให้เน้ือหามีความน่าสนใจและน่าติดตาม ช่วยเสริมเน้ือหา และตกแต่ง

หนังสือให้น่าอ่าน มีชีวิตชีวา  อีกทั้ งทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจและรับรู้เร่ืองราวไดอ้ย่างชดัเจนมากข้ึน มี

รายละเอียดดงัน้ี  

  

 3.5.1  ภาพถ่าย   

 ภาพถ่ายเป็นภาพท่ีได้จากกรรมวิธีทางการถ่ายภาพ ซ่ึงใช้ประโยชน์ได้ดีมากใน             

การนาํมาพิมพ ์เพราะภาพถ่ายมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัหลายอยา่ง โดยเฉพาะในแง่ความเหมือนจริง31 

การใชภ้าพถ่ายประกอบงานเขียนสามารถส่ือความไดดี้กว่าการการเขียนอธิบาย   ภาพถ่ายท่ีใช้

ประกอบงานเขียนจึงตอ้งมีความสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีนําเสนอ  จาก

การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏการใชภ้าพถ่าย

เพียงประเภทเดียวคือ  ภาพถ่ายขาวดาํ  โดยมีการใชภ้าพท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีหลากหลาย  ทาํให้งาน

เขียนอตัชีวประวติัเกิดความสมจริง  ผูอ่้านรู้สึกเหมือนไดใ้กลชิ้ดกบัผูเ้ขียนจากการไดเ้ห็นภาพถ่าย

ของผูเ้ขียน  สถานท่ี เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีถกูกล่าวถึงในเร่ือง  เช่น 

 

 
                                                             

 
31

  กมล ฉายาวฒันะ, “ภาพประกอบทางการพิมพ”์ (เอกสารการสอนชุดวิชาการ

ออกแบบทางการพิมพห์น่วยท่ี 1 – 7 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539), 253 – 254. 
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ภาพท่ี 1   ภาพถ่ายครอบครัวหาญไฟฟ้า 

 

 ภาพถ่ายขาวดาํจากเร่ือง ไต้ฝุ่น  ในตอน กินอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น  เป็นภาพถ่ายครอบครัว 

หาญไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นครอบครัวของผูแ้ต่ง ประกอบการบรรยายถึงครอบครัว การอยูอ่าศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2   ภาพถ่ายยายนาง 

 

 ภาพถ่ายขาวดาํจากเร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  เป็นภาพถ่ายของยายนาง หรือ นางสมนึก  

พานิชกิจ ผูแ้ต่งเร่ือง เม่ือยายอายเุท่าหนู ประการบรรยายเร่ืองราวในตอน หนงัสือท่ีไม่มีตอนจบ  
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ภาพท่ี 3   ภาพถ่ายการแข่งขนัวิ ่งผลดั 

 

 ภาพถ่ายขาวดาํจากเร่ือง ไต้ฝุ่น ในตอน โคง้ก็ได ้แต่ไม่ชอบ  เป็นภาพถ่ายการวิ ่งผลดั              

4 x 100 เมตรในช่วงทางโคง้ประกอบการบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัการวิ ่งผลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4   ภาพถ่ายตวัหนงัตะลุง 

 

 ภาพถ่ายขาวดาํจากเร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ในตอน ไปแลหนัง เป็นภาพถ่ายตวัละครท่ีใช้

แสดงหนงัตะลุง เพ่ือใชป้ระกอบการบรรยายถึงการเล่นหนงัตะลุง 
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 3.5.2  ภาพวาด   

 ภาพวาด ไดแ้ก่  ภาพท่ีเขียนข้ึนดว้ยดินสอหรือหมึกดาํ เป็นภาพไม่ตอ้งการรายละเอียด

ของภาพมากนกั  เหมาะสาํหรับการอธิบายประกอบเน้ือหา  อาจเป็นภาพวาดหยาบๆ เพ่ือแสดงถึง

เคา้โครงของส่ิงท่ีกล่าวถึงใหผู้อ่้านเกิดจินตนาการใกลเ้คียงก็ได ้ จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏการใชภ้าพวาดอยู ่ 2 ลกัษณะ  คือ ภาพวาดขาว

ดาํ และ ภาพวาดลายเสน้  โดยมีการใชภ้าพท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีหลากหลาย  เช่น 

 

3.5.2.1  ภาพวาดขาวดํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5   ภาพวาดการทาํขนมครก 

 

 ภาพวาดขาวดาํจากเร่ือง บ้านชายทุ่ง ในตอน  ทาํบุญหนมครก  เป็นภาพวาดเก่ียวกบั

การทาํขนมครก  ประกอบการบรรยายเร่ืองการทาํขนมครกของป้าจิบ 
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ภาพท่ี 6   ภาพวาดการจบัปลา 

 

 ภาพวาดจากเร่ือง บ้านชายทุ่ง ในตอน วิดปลามหาสนุก  เป็นภาพวาดแสดงวิธีการหา

ปลาประกอบการบรรยายถึงการหาปลาของคนในทอ้งถิ่น 
 
 3.5.2.2   ภาพวาดลายเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  7  ภาพวาดรูปเขียด  

 

 ภาพวาดลายเสน้จากเร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ประกอบตอน กบ เขียด ปู ปลา และนา

ขา้ว 
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ภาพท่ี  8  ภาพวาดขนุพนัธรักษร์าชเดช    
 

 ภาพวาดลายเส้นจากเร่ือง  บ้านชายทุ่ง  เป็นภาพของขุนพนัธรักษ์ราชเดช  ประกอบ

ตอน ขุนพนัธรักษร์าชเดช   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ภาพท่ี  9   ภาพวาดตวัโนต้    

 

 ภาพวาดลายเส้นจากเร่ือง ศิลปินวัยใส ในตอน เพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อป เป็น

ภาพวาดของตวัโนต้ในบรรทดั 5 เสน้  ประกอบการบรรยายถึงวิธีการเขียนตวัโนต้เพ่ือใชใ้นการจาํ 
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ภาพท่ี  10  ภาพวาดการเล่นกระดานหก   

 
 ภาพวาดลายเส้นจากเร่ือง  บ้านชายทุ่ง ในตอน เล่นขวิดโหยง เป็นภาพวาดการเล่น

กระดานหก  ประกอบการบรรยายถึงวิธีการเล่นกระดานหก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี  11  ภาพวาดเด็กนกัเรียนหญิง   
 

 ภาพวาดลายเสน้จากเร่ือง  วนัวารของแม่  เป็นภาพวาดประกอบตอน เร่ิมไปโรงเรียน 
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 จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ผูเ้ขียนมีการใชรู้ปภาพประกอบสารคดีทั้งภาพถ่าย 

ขาวดาํ  ภาพวาด  ภาพวาดขาวดาํ และภาพวาดลายเสน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชรู้ปภาพในงานเขียน

อยา่งหลากหลาย เพ่ือประกอบเร่ืองและส่ือความใหผู้อ่้านสามารถจินตนาการและคิดตามเร่ืองราวท่ี

อ่านได้ การเล่าเร่ืองหรือกล่าวถึงเหตุการณ์บางอย่างท่ีไม่สามารถให้รายละเอียดไดม้ากเท่ากับ             

การเห็นดว้ยตาตวัเอง  การใชภ้าพประกอบจึงเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจตรงตามท่ี

ผูเ้ขียนเสนอเร่ือง  เสริมความเขา้ใจใหก้บัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 3.5.3  ตาราง 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่ม ปรากฏการใช้ตารางประกอบเพียงเร่ืองเดียวคือ  เร่ือง  ศิลปินวัยใส   มีการใช้ตารางแสดง

ชัว่โมงเรียนของตวัละครท่ีช่ือ บอสตนั  ประกอบการบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัการเรียนดนตรีในแต่

ละวนัของสปัดาห์ในตอน เพลงคลาสสิกหรือเพลงป๊อป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  12  ภาพตารางเรียนเปียโน   
 

 จะเห็นไดว้่า  การใชต้ารางประกอบการเล่าเร่ืองทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจและลาํดบัความคิดได้

แม่นยาํและชดัเจนมากข้ึน  ทาํใหผู้อ่้านคิดตามเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอไดเ้ป็นอย่างดีและเขา้ใจได้

อยา่งรวดเร็ว   
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 3.5.4  คาํอธิบายประกอบภาพ   

 คาํอธิบายประกอบภาพทาํหนา้ท่ีโดยตรงในการส่ือสาร  เน้ือหาท่ีปรากฏในภาพมีความ

เพียงพอในการทาํความเขา้ใจแต่ไม่สามารถทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจไดอ้ย่างครบถว้น คาํบรรยายภาพมี

ส่วนช่วยเสริมความกระจ่างในส่ิงท่ีภาพไม่สามารถบอกได ้ เช่น  ส่วนประกอบ  ช่ือสถานท่ี  เวลา  

ช่ือเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในภาพ เป็นต้น จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏการใชค้าํอธิบายประกอบภาพดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  13  ภาพถ่ายเคร่ืองไหวพ้ระแม่ธรณี 
 

 คาํอธิบายประกอบภาพเคร่ืองไหวข้อบคุณพระแม่ธรณี  เพ่ือใหผู้อ่้านรู้ถึงอุปกรณ์ท่ีใช้

และวตัถุประสงคใ์นการไหวใ้นตอน นํ้ าตาตน้ยาง 
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ภาพท่ี  14  ภาพเปียโน   
 

 คาํอธิบายประกอบภาพเปียโน  เพ่ืออธิบายใหผู้อ่้านรู้ถึงส่วนต่างๆ ของเปียโนประเภท 

Grand  piano  ในตอนปัญหาของนกัเปียโน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  15  ภาพถ่ายการทาํข้ีเป๋ีย 
 

 คาํอธิบายประกอบภาพการทาํข้ีเป๋ีย ในตอน สายลมในป่าขา้ว  โดยใชข้ี้ควายสดๆ ย ํ่า

ผสมกบัดินโคลนคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั และภาพยุง้ท่ีใชข้ี้เป๋ียฉาบ เพ่ือให้ผูอ่้านเห็นภาพประกอบการ

อธิบายวิธีการทาํ และการนาํไปใช ้
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 จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การใชค้าํอธิบายประกอบภาพช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ

เน้ือหา เร่ืองราว และรูปภาพท่ีผูเ้ขียนนําเสนอมากข้ึน คาํอธิบายประกอบภาพช่วยเสริมความ

กระจ่างใหผู้อ่้านเขา้ใจ และรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในเร่ืองราว เช่น เหตุการณ์หรือสถานท่ีท่ีผูเ้ขียน

นาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 ศิลปะการจดัรูปเล่มวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

ทั้ ง 5 เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนมีการใชภ้าพประกอบเน้ือหาทั้ งหมด 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  ภาพถ่ายขาวดาํ  

ภาพวาดขาวดาํ  ภาพวาดลายเสน้  ตาราง  คาํอธิบายประกอบภาพ  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชรู้ปภาพ

ในงานเขียนอยา่งหลากหลาย โดยใชภ้าพวาดเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือประกอบเร่ืองและส่ือความใหผู้อ่้าน

สามารถจินตนาการและคิดตามเร่ืองราวท่ีอ่านได ้การเล่าเร่ืองหรือกล่าวถึงเหตุการณ์บางอย่างท่ีไม่

สามารถให้รายละเอียดไดม้ากเท่ากับการเห็นดว้ยตาตัวเอง การใชภ้าพประกอบและคาํอธิบาย

ประกอบภาพจึงเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจตรงตามท่ีผูเ้ขียนเสนอเร่ือง เสริมความ

เขา้ใจใหก้บัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากการศึกษากลวิธีการเขียนสรุปไดว้่า  วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภท                        

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม มีกลวิธีการเขียนตั้ งแต่การตั้ งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การเสนอเร่ือง 

การปิดเร่ือง และศิลปะการจดัรูปเล่ม อย่างน่าสนใจ  โดยพบการตั้ งช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหามาก

ท่ีสุด  ในขณะท่ีมีการเปิดเร่ืองแบบบรรยายมากท่ีสุด  มีการเสนอเร่ืองอย่างหลากหลายทั้ งการเล่า

เร่ือง  การแทรกข้อความสนทนา แทรกคําประพันธ์และบทเพลง  แทรกอารมณ์ขัน แทรก

เกร็ดความรู้ นิทานและตาํนาน และการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งอ่ืนๆ  และพบการปิดเร่ืองแบบสรุป

ประเด็นมากท่ีสุด อีกทั้งผูเ้ขียนยงัมีการใชภ้าพวาดประกอบเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่   

 จากข้อมูลดังกล่าวจึงทาํให้งานเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภท                

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  มีคุณค่าควรค่าแก่การอ่าน และเหมาะสม

กบัเยาวชนเป็นอยา่งยิง่ กล่าวคือ งานเขียนสาํหรับเยาวชนควรเป็นเร่ืองท่ีชดัเจน ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจ

ง่าย  อ่านง่าย  มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลวิธีการ

เขียนของผูเ้ขียนทาํใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจในเร่ืองราวไดง่้ายและรวดเร็ว โดยผูเ้ขียนใชว้ิธีการตั้ งช่ือ

เร่ืองแบบบอกเน้ือหา เปิดเร่ืองแบบบรรยาย ประกอบกบัการเสนอเร่ืองอย่างหลากหลาย และปิด

เร่ืองแบบสรุปประเด็น ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอไดง่้ายข้ึน อ่านเร่ืองราวตั้งแต่

ต้นจนจบได้อย่างรวดเร็ว   พร้อมทั้ งได้รับ ความบันเทิงจากเร่ืองท่ีอ่านด้วยการเสนอเร่ืองท่ี
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หลากหลาย  มีรูปภาพประกอบเน้ือเร่ือง ทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความสมจริง ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ย่าง

รวดเร็ว  อีกทั้งไดรั้บความสนุกสนาน และไดใ้ชจิ้นตนาการและความคิดประกอบการอ่านอีกดว้ย 
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บทท่ี  4 

ศิลปะการใช้ภาษา 
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดอีตัชีวประวตั ิ

 
 การใชภ้าษาเป็นส่ิงสาํคญัในการสร้างสรรค์งานเขียนสารคดีให้มีคุณค่าน่าอ่าน อีกทั้ ง

เป็นการส่ือสารความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และเจตคติของผูเ้ขียนไปสู่ผูอ่้านสารคดีไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  งานเขียนท่ีประสบความสาํเร็จและเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักอ่านลว้นแลว้แต่มีลกัษณะ

การใชภ้าษาท่ีประณีต ไพเราะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานเขียนประเภทสารคดีท่ีมีวตัถุประสงค์หลกั

คือการมุ่งใหค้วามรู้และขอ้เท็จจริงเป็นสาํคญั และขอ้คิดเห็นใหแ้ก่ผูอ่้าน  

  สายทิพย ์ นุกูลกิจ  กล่าวถึงวิธีการเขียนสารคดีไวว้่า “สารคดีท่ีน่าอ่านน่าสนใจนั้ น

จาํเป็นตอ้งอาศยัความสามารถในดา้นการใชภ้าษาและสาํนวนโวหารของผูแ้ต่งดว้ย เพราะสาํนวน

ภาษาท่ีดีนั้นยอ่มใหท้ั้งความกระจ่างในเน้ือหาและความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านไปพร้อมกนัดว้ย”1  

 การท่ีจะทาํใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลินใจและจินตนาการไปพร้อมกบัการอ่านสาร

คดีไดน้ั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัศิลปะการใชภ้าษาทั้ งการใชถ้อ้ยคาํสาํนวน  การใชโ้วหาร  การใชโ้วหาร

ภาพพจน์ ใหแ้ก่งานเขียน 

 การศึกษาวิเคราะห์การใชภ้าษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เร่ืองคือ  ศิลปินวยัใส  วนัวารของแม่  ไต้ฝุ่น  เมื่อยายอายุเท่าหนู  และบ้านชาย
ทุ่ง จะศึกษาเร่ืองศิลปะการใชภ้าษาเป็น 4 ประเด็นคือ ระดบัภาษา  การใชโ้วหาร  การใชภ้าพพจน์  

การใชค้าํและสาํนวน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

1.  ระดับภาษา 
 
 ระดบัภาษาถือเป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงท่ีผูใ้ชภ้าษาตอ้งคาํนึงถึง  ปัจจยัสาํคญัท่ีใช้

เป็นเคร่ืองกาํหนด หรือจดัภาษาเป็นระดบัต่างๆ ก็คือ ฐานะทางสงัคมของผูใ้ชภ้าษา  กาลเทศะหรือ

                                                             

 1
  สายทิพย ์ นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทร   

วิโรฒบางเขน, 2537), 244. 
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โอกาสในการใชภ้าษา และเน้ือเร่ืองท่ีกาํลงักล่าวถึงในการส่ือสาร การรู้เร่ืองลกัษณะของระดบัภาษา

และวิธีใชภ้าษาให้เหมาะกบัระดับภาษาจึงมีความสําคัญอย่างยิ ่ง  เพราะหากใช้ภาษาผิดระดับ

หรือไม่เหมาะสม  การส่ือสารก็จะไม่มีประสิทธิผลตามท่ีผูใ้ชภ้าษาตอ้งการ2  ระดบัภาษาสามารถ

แบ่งได ้ 2 ระดบั คือ ภาษาแบบเป็นทางการ และ ภาษาแบบไม่เป็นทางการ โดยภาษาแบบเป็น

ทางการ สามารถแบ่งได ้2 ระดบั คือ ภาษาระดบัพิธีการ และ ภาษาระดบัมาตรฐานราชการ ส่วน

ภาษาแบบไม่เป็นทางการ สามารถแบ่งได ้3 ระดบั คือ ภาษาระดบัก่ึงทางการ ภาษาระดบัสนทนา 

และภาษาระดบักนัเองหรือภาษาปาก  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มปรากฏการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการ แบบไม่

เป็นทางการ  ระดบัก่ึงทางการและระดบัสนทนา  ดงัน้ี 

 

 1.1  ภาษาแบบเป็นทางการ ระดับมาตรฐานราชการ   

 วลัยา ชา้งขวญัยนื ไดก้ล่าวถึงภาษาระดบัมาตรฐานราชการไวค้วามว่า 

 

กกกกกกกกกภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรือ ภาษาระดับทางการ แมภ้าษาระดบัน้ีจะไม่
อลงัการเท่าภาษาระดบัพิธีการ แต่ก็เป็นภาษาระดบัสูงท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์แบบและถูกหลกั

ไวยากรณ์ มีความชดัเจน สละสลวย สุภาพ ผูใ้ช้ภาษาจึงตอ้งใช้อย่างละเอียด ประณีต และ

ระมดัระวงั ตอ้งมีการร่างแก้ไข และเรียบเรียงไวล้่วงหน้า เพ่ือใช้ในโอกาสสําคญัท่ีเป็น

ทางการ เช่น ในการกล่าวคาํปราศรัยการกล่าวเปิดการประชุม การกล่าวคาํประกาศเกียรติคุณ 

นอกจากน้ียงัใชใ้นการเขียนรายงานทางวชิาการ เรียงความ บทความวชิาการ หนงัสือราชการ 

และคาํนาํหนงัสือต่างๆ เป็นตน้ ภาษาระดบัน้ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ ภาษาเขียน 3 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  กรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความรู้เก่ียวกบั

พระเวสสนัดร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการทาํบุญผะเหวด   ดงัความว่า 

                                                             

 
2
  วลัยา ช้างขวญัยืน, “ความรู้เก่ียวกับระดับของภาษา,” ใน ภาษากับการส่ือสาร,                

จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และ บาหยนั อิ่มสาํราญ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: พี. เพรส, 2548), 42. 

 
3
 เร่ืองเดียวกนั, 44. 
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กกกกกกกกกพระเวสสันดรเป็นนิทานเร่ืองหน่ึงในนิทานชาดก  เป็นเร่ืองราวในชาติต่างๆ 

ของพระพุทธองค ์ เป็นชาติท่ียิ ่งใหญ่ดว้ยการบาํเพญ็ทานบารมี  ทรงให้ทานแมแ้ต่ช้างปัจจยั

นาเคนทร์   ชา้งคู่พระบารมี  คู่บา้นคู่เมือง  จนพระเจา้สญชยัพระบิดาตอ้งเนรเทศให้ไปอยู่ยงั

ป่าหิมพานตบ์าํเพญ็บารมีในป่านั้นกระทัง่มีพราหมณ์ชูชกไปขอทานลูกนอ้ยสองพระองค ์คือ 

กณัหากบัชาลี พระองคก์็ทรงยกใหพ้ราหมณ์ไป  แต่พราหมณ์ชูชกพาสองกุมารนอ้ยหลงทาง

ไปจนถึงพระราชวงัของสมเดจ็ปู่ ย่า และในท่ีสุดก็ทรงยกขบวนไปเชิญเสด็จพระเวสสันดร

พร้อมนางมทัรีพระมเหสี ใหก้ลบับา้นกลบัเมือง 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 49) 

 

 จะเห็นไดว้่า  ผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดับมาตรฐานราชการ และมี              

การใชค้าํราชาศพัทเ์หมาะกบัเร่ือง เช่น  “เชิญเสดจ็”  “พระมเหสี”  เป็นตน้   

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น ตอน ตวัช่วย  ผูเ้ขียนกล่าวถึงลกัษณะของวิทยาศาสตร์การกีฬา ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกวทิยาศาสตร์การกีฬารวมเอาศาสตร์สาขาต่างๆ มาใชเ้พ่ือการกีฬา อาทิ  การใช้

ฟิสิกส์มาวเิคราะห์การเคลื่อนไหวของนกักรีฑา   การใช้โภชนวิทยามาศึกษาโภชนาการท่ี

เหมาะสมกบันกักีฬาแต่ละประเภท  ความรู้ทางเคมีอย่างเช่น  การศึกษาการเกิดและสลายของ

กรดแลก็ติกในกลา้มเน้ือ  เป็นตน้  ทั้งน้ี  การนาํศาสตร์ต่างๆ มาใช้โดยตรงและประยุกต์ใช้

นั้น  กเ็พ่ือการเรียนรู้ศกัยภาพของนกักีฬาและเพิ่มขีดความสามารถให้สูงข้ึน  มีการใช้หลกั

สรีรศาสตร์มาออกแบบเส้ือผา้และอุปกรณ์การกีฬาให้เหมาะสม  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้

นกักีฬาไดอ้ย่างเหมาะสม  เป็นตน้ 

(ไตฝุ้่ น : 126-127) 

 

 จะเห็นไดว้่า ผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการ และมีการ

ใชศ้พัทว์ิชาการ เช่น  “โภชนวิทยา”  “สรีรศาสตร์”  เป็นตน้    

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  แลโนรา  ผูเ้ขียนกล่าวถึงเคร่ืองแต่งตวัโนรา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเคร่ืองแต่งตวัโนรานั้นสวยงามวิจิตรพิสดาร  โนรานุ่งผา้คลา้ยกบักางเกงสาม

ส่วน  แลว้นุ่งโจงกระเบนสูงทบั  คาดเอวดว้ยหางโนราท่ีทาํดว้ยเขาสัตวผ์่าซีกแลว้นาํส่วน
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ปลายมาประกบกนั  มีลกัษณะโคง้งอนแหลม  ร้อยดว้ยลูกปัดหลากสีเป็นสายๆ ดา้นหนา้หอ้ย

ผา้ปักสวยงาม  มีผา้หลากสีเหน็บไวร้อบเอวทิ้งชายลงมา  เวลารําในท่าเดินจะจีบมือจบัผา้

ยกข้ึนกรีดกราย  สวมเส้ือยืดแขนสั้ นไวข้้างใน  สวมทบัด้วยเส้ือท่ีทาํด้วยลูกปัดร้อยเป็น

ลวดลายแลว้สวมป้ิงคอหรือกรองคอท่ีทาํดว้ยลูกปัดเช่นกนั  เวลาโนรารําหรือเดินลูกปัดจะ

แกวง่ไกวสวยงามยิ ่งนกั  โนราตอ้งสวมเทริด (เคร่ืองสวมหวัโนราเป็นมงกุฎท่ีทาํดว้ยทอง) จึง

จะครบเคร่ือง 

(บา้นชายทุ่ง : 52) 

 

 จะเห็นไดว้่า  ผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการ โดยใชค้าํ

หรือวลีท่ีเรียงไวอ้ยา่งสละสลวย เช่น  “สวยงามวิจิตรพิสดาร ”  “สวยงามย่ิงนัก”  เป็นตน้    

 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐาน

ราชการกบัเน้ือหาท่ีเป็นวิชาการหรือขอ้มลูท่ีเป็นการใหค้วามรู้ทางวิชาการ  ซ่ึงการใชภ้าษาแบบเป็น

ทางการ ระดบัมาตรฐานราชการจะช่วยให้ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน อีกทั้ งยงัช่วยให้ผูอ่้าน

เขา้ใจในเน้ือหาไดง่้ายและชดัเจนยิง่ข้ึน  

 

 1.2   ภาษาแบบไม่เป็นทางการ  ระดับกึง่ทางการ   

  วลัยา ชา้งขวญัยนื ไดก้ล่าวถึงภาษาระดบัก่ึงทางการไวค้วามว่า 

 

กกกกกกกกกภาษาระดับก่ึงทางการ มีลกัษณะท่ียงัคงความสุภาพอยู่ แต่ผูใ้ช้ภาษาก็ไม่ตอ้ง
ระมดัระวงัมากเท่าการใชภ้าษาแบบเป็นทางการ เพราะอาจใชรู้ปประโยคง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน มี

การละส่วนของประโยคไดบ้า้ง ถอ้ยคาํท่ีใชเ้ป็นระดบัคาํสามญั  ภาษาระดบัก่ึงทางการจึงใช้

ในการติดต่อธุรกิจการงาน หรือใช้ส่ือสารกบับุคคลท่ีไม่สนิทสนมคุน้เคยกนั และใช้ใน               

การเขียนเร่ืองท่ีผู ้เขียนต้องการให้ผู ้อ่านรู้สึกเหมือนกําลงัฟังผู ้เขียนเล่าเร่ืองหรือเสนอ               

ความคิดเห็นอย่างไม่เคร่งเครียด เช่น การเขียนสารคดีท่องเท่ียว บทความแสดงความคิดเห็น

หรือการเล่าเร่ืองต่างๆ เช่น ชีวประวติั เป็นตน้ 4 

 

                                                             

 
4
  เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่ม  ปรากฏการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ  ระดบัก่ึงทางการ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ตอน  อีเกิ ้งเดือนดาว  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง บทเพลงอีเกิ ้งเดือน

ดาว  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกอีเกิ ้งเดือนดาวเป็นบทเพลงท่ีเราร้องเล่นในคืนเดือนหงายอย่างน้ี แต่คืนน้ียาย

นางตอ้งช่วยพ่ีพนัตาํขา้วท่ีครกมองบา้นของจนัสี  เพราะท่ีบา้นเราไม่มีครกมอง  จนัสีเขาลง

ตาํขา้วในช่วงเชา้ตรู่  เราก็อาศยัใชค้รกมองของเขาในช่วงกลางคืน 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 71) 

 

 จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึงทางการ จากการใชค้าํ 

เช่น  “ตาํข้าว” “เช้าตรู่”  เป็นตน้  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชข้อ้ความท่ีเสมือนการเล่าเร่ืองให้ผูอ่้านฟัง 

เช่น  “แต่คืนนีย้ายนางต้องช่วยพ่ีพันดาํข้าวท่ีครกมองบ้านของจันสี  เพราะท่ีบ้านเราไม่มีครกมอง” 

เป็นตน้   

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน วนัไหวค้รู  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง การเตรียมดอกไมไ้ปไหวค้รู  ดงั

ความว่า 

 

กกกกกกกกกเม่ือกลบัถึงบา้น  วางกระเป๋าลงแลว้วิ ่งไปหาดอกไม ้ ตอ้งเตรียมของให้เสร็จ

ก่อนคํ่า  ลูกจนักบัพ่ีๆ อีกสองคน หรืออาจรวมเพ่ือนๆ ขา้งบา้นอีกสองสามคนช่วยกนัหา

ดอกไม ้ บา้นใครไม่มีก็วิง่ไปขอจากบา้นคนอื่น  ไม่มีใครหวงดอกไมเ้พราะรู้วา่จะเอาไปไหว้

ครู  เด็กๆ เลือกเก็บแต่ดอกสวยๆ แรกแยม้ เพราะพรุ่งน้ีเช้าดอกไม้จะบานพอดี  ไม่เก็บ

ดอกไม้ท่ีบานมากแล้วเพราะพรุ่งน้ีจะเห่ียวเฉา  ดอกไม้ท่ีเก็บมีทั้ งดอกพุดซ้อน  มะลิ  

ดาวเรือง  บานไม่รู้โรย  บานบุรี  ชบาซ้อน  ท่ีขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ  ดอกเข็ม  ดอกมะเขือ และ

หญา้แพรก 

(บา้นชายทุ่ง : 106) 

 

 จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึงทางการ จากการใชค้าํ   

เช่น  “เห่ียวเฉา” “พรุ่งนีเ้ช้า”  เป็นตน้  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชข้อ้ความท่ีเสมือนการเล่าเร่ืองใหผู้อ่้าน
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ฟัง  เช่น  “ลกูจันกับพ่ีๆ อีกสองคน หรืออาจรวมเพ่ือนๆ ข้างบ้านอีกสองสามคนช่วยกันหาดอกไม้”  

เป็นตน้  

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่   ตอน  ชาวสวน  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง การเตรียมดอกไมไ้ปไหวค้รู  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกงานในสวนนอกจากจะยุ่งเร่ืองมะพร้าว  เร่ืองหมากแลว้ ยงัมีผลไมใ้นสวนอีก

หลายอย่างท่ีตอ้งระบายออกไปในรอบปี  ไดแ้ก่  มะม่วงท่ีถึงคราวแก่ขายได ้ก็ตอ้งสอยไป

ขาย  สมยันั้นบ้านยายจะปลูกมะม่วงทองดาํ  พิมเสน  อกร่อง และมะม่วงแรดเป็นหลกั                

พอเก็บหมดแลว้จะขายใหพ่้อคา้คนกลางท่ีอยู่ใกล้ๆ  บา้น  ราคาขายร้อยหน่ึงไม่เกินสิบบาท 

ถา้ขายไม่หมดก็เก็บไวกิ้นเป็นมะม่วงสุก  กินกนัจนเบ่ือแลว้จึงเอามากวนทาํมะม่วงแผ่น ซ่ึง

ส่วนใหญ่เก็บไวกิ้นเอง  หรือเอาไวแ้ลกของกบัญาติท่ีอยู่ต่างถิ ่น 

(วนัวารของแม่ : 83-84) 

 

 จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึงทางการ จากการใชค้าํ  

เช่น  “ระบาย” “พ่อค้าคนกลาง”  เป็นตน้  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชข้อ้ความท่ีเสมือนการเล่าสู่กนัฟัง  

เช่น  “ถ้าขายไม่หมดกเ็กบ็ไว้กินเป็นมะม่วงสุก  กินกันจนเบ่ือแล้วจึงเอามากวนทาํมะม่วงแผ่น  ซ่ึง
ส่วนใหญ่เกบ็ไว้กินเอง  หรือเอาไว้แลกของกับญาติท่ีอยู่ต่างถ่ิน”  เป็นตน้  

 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึง

ทางการในการบรรยายเละบอกเล่าเร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆโดยทัว่ไป  ช่วยให้ผูอ่้านรู้สึกผ่อนคลาย

เหมือนกบักาํลงัฟังผูเ้ขียนเล่าเร่ือง  มีการใชภ้าษาดว้ยถอ้ยคาํง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น  แต่ยงัคงความสุภาพ

และมีการจดัระบบความคิดอยา่งเป็นระเบียบชดัเจน 

 

 1.3   ภาษาแบบไม่เป็นทางการ  ระดับสนทนา   

 วลัยา ชา้งขวญัยนื ไดก้ล่าวถึงภาษาระดบัสนทนาไวค้วามว่า 

 

กกกกกกกกกภาษาระดับสนทนา มีลกัษณะของภาษาพูดท่ีเป็นกลางๆ สําหรับใช้ในการ

สนทนากนัในชีวติประจาํวนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีรู้จกัคุน้เคยกนั นอกจากนั้นยงัใช้

ในการเจรจาซ้ือขายทัว่ไป รวมทั้งในการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ มีลกัษณะรูปประโยคไม่
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ซบัซ้อน ถอ้ยคาํท่ีใชอ้ยู่ในระดบัคาํตํ่าท่ีมีคาํสแลง คาํตดั คาํย่อปะปนอยู่ แต่ตามปรกติจะไม่
ใชค้าํหยาบ ภาษาระดบัสนทนาใชใ้นการเขียนนวนิยาย บทละคร บทภาพยนตร์ สารคดีบาง

เร่ือง และรายงานข่าว เป็นตน้5 

 

 จาการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัสนทนา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  ตามแม่ไปดาํนา  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงการกินหอยจุ๊บในสมยัเด็ก  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเวลากินเน้ือหอยก็ใชป้ากดูดจุบ๊ๆ เน้ือหอยจะหลุดออกมาให้เค้ียวไดห้นึบๆ ถา้

หอยนั้นตวัใหญ่และมีลูกหอยเลก็ๆ อยู่ในทอ้ง จะเค้ียวดงักรุบๆ อร่อยมาก  เวลาจุ๊บหอยตอ้ง

จุบ๊ทางกน้ก่อน แลว้จึงจุ๊บทางหวั  ลูกจนัยงัเล็ก ดูดหอยไม่ค่อยได ้ แม่ตอ้งเอาหนามส้มโอ

หรือหนามส้มกรูดมาเข่ียตวัหอยออกมาใหกิ้น  วนัไหนมีแกงกะทิหอยขม  ทุกคนจะลอ้มวง

กินขา้วกนัอร่อยเหาะไปเลย 

(บา้นชายทุ่ง : 72) 

 

 จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัสนทนา  เน่ืองจากมีการใช้

คาํภาษาพดูและคาํเลียนเสียงปะปนอยู ่เช่น  “จุ๊บ”  “หนึบ”  “กรุบ”  เป็นตน้  การใชค้าํในลกัษณะน้ี

ทาํใหก้ารเล่าเร่ืองมีสีสนั ผูอ่้านเกิดอารมณ์ร่วมและเห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  โรคปอด (แหก) และหวัใจ (ฝ่อ)  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์และ

ความรู้สึกขณะลงสนามแข่งขนั  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกพอพน้ประตูหอ้งพกัเดินเขา้สนามแข่งเท่านั้นแหละ  โอโ้ฮ  ร่างกายแขง็แกร่ง ท่ี

ฟิตซ้อมมาแลว้เตม็ท่ีตอ้งมีอนักะปลกกะเปล้ียข้ึนมาด้ือๆ  จิตใจฮึกเหิมท่ีพร้อมเผชิญกบัทุก

สภาวะกลบัหุบห่อเห่ียวละเห่ีย  ความกดดนัเพิ่มข้ึนมากมายมหาศาล  ต่างคนต่างไม่พูดไม่จา

กนั  แมจ้ะเป็นเพ่ือนฝูงรู้จกักนัมานานก็ตาม  ช่วงหลงัๆ ผมมกัจะสร้างสถานการณ์ว่าตวัเอง

                                                             

 
5
 เร่ืองเดียวกนั, 44. 
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ปวดเข่า  ปวดขอ้  ตอ้งเอาสเปรยร์ะงบัปวดติดกระเป๋าเอาไว ้ ฉีดอยู่นัน่แหละ  ฉีดจนเย็นไป

ทั้งขาก็ไม่เห็นวา่มนัจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

(ไตฝุ้่ น : 118) 

 

 จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัสนทนา  เน่ืองจากมีการใช้

คาํอุทาน คาํลงทา้ยและใชค้าํภาษาพูด เช่น “โอ้โฮ” “แหละ” “ละเห่ีย” “กะปลกกะเปลีย้” เป็นตน้                   

การใชค้าํในลกัษณะน้ีทาํใหก้ารเล่าเร่ืองมีสีสนั ผูอ่้านเกิดอารมณ์ร่วมและเห็นภาพไดช้ดัเจนไปกบั

เร่ืองท่ีอ่าน 

 

 ในเร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  ไปกินขา้วป่า  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงการไปกินขา้วป่า  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกอีกอย่างการไปกินขา้วป่าเตม็รูปแบบ  ตอ้งนิมนต์พระสงฆ์องค์เจา้จากกวดัไป

ดว้ยนะซี  จะทิ้งท่านให้อยู่ในวดัไดอ้ย่างไร  เม่ือคนไปกนัแทบทั้งหมู่บา้น  ดงันั้นเส่ือสาด  

ถาดพาขา้ว  จาน  ชาม  ท่ีใช้ตอ้งมีระดบัเหนือกว่าชาวบา้นร้านถิ ่นท่ีอยู่กินแบบง่ายๆ ข้ึนมา

หน่อยละ  ไม่งั้นก็จะอายพระอายเจา้ท่าน  โดยเฉพาะแม่แพง  เป็นถึงเมียครูใหญ่เร่ืองเก่ียวกบั

วดัวาบริการนั้น  แม่เป็นหวัเรือใหญ่มาแต่ไหนแต่ไร  เราจึงตอ้งหาบหามมากเป็นพิเศษ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 41) 

 

 จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัสนทนา  เน่ืองจากมีการใช้

การใชค้าํลงทา้ยและใชค้าํภาษาพดู  เช่น  “เมีย” “นะซี”  “หน่อยละ”  เป็นตน้  การใชค้าํในลกัษณะน้ี

ทาํใหเ้กิดความสนิทสนมเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าผูเ้ขียนมีการใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ระดับ

สนทนา ในการบรรยายความรู้สึก และเล่าเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ การใชภ้าษาระดบัสนทนาน้ี

เหมือนกบัพดูคุยทัว่ไป  ทาํให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลิน  ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นกนัเองระหว่าง

ผูเ้ขียนกบัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าการใช้ระดับภาษาในงานเขียนวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นมีการใช้อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
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เน้ือหาท่ีนาํเสนอ  โดยใชภ้าษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการในการนาํเสนอเร่ืองราวท่ี

เป็นวิชาการ  ใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึงทางการ ในการบรรยายเล่า บอกเล่าเร่ืองราว  

เหตุการณ์ต่างๆ โดยทัว่ไป และใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัสนทนา ในการแสดงความรู้สึก

และบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ท่ีไม่เป็นทางการ 

 การใชร้ะดบัภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

ทั้ง 5 เล่มพบว่าผูเ้ขียนใชภ้าษา 2  แบบ  คือ  ภาษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการ และ 

ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึงทางการและระดบัสนทนา โดยพบว่าผูเ้ขียนใชภ้าษาแบบไม่เป็น

ทางการ ระดบัก่ึงทางการเป็นส่วนใหญ่  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่าเป็นหนังสือสาํหรับเยาวชนและงาน

เขียนสารคดีอตัชีวประวติัเป็นเร่ืองราวท่ีถกูถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน เน้ือหาไม่เป็น

ทางการ ผูเ้ขียนจึงใชภ้าษาแบบไม่เป็นทางการ ในระดบัก่ึงทางการและระดบัสนทนา ในการบอก

เล่าเร่ืองราวเพ่ือทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้าย เกิดความรู้สึกและเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัผูเ้ขียน อีกทั้งทาํให้

ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลิน รู้สึกสนุกสนานไปกบัเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ชีวิต

ของผูเ้ขียน และเพ่ือความสนุก สนานเพลิดเพลินใจของผูอ่้าน 

 

2.  การใช้โวหาร 
 
 โวหารคือถอ้ยคาํท่ีใช้ในการส่ือสารด้วยการเรียบเรียงอย่างมีวิธีการมีชั้นเชิงและมี

ศิลปะเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ6  จาก

การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏการใชโ้วหารท่ี

สาํคญั 3 ลกัษณะ คือ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร พรรณนาโวหาร และสาธกโวหาร โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

 2.1  บรรยายโวหาร   

 ชุมสาย สุวรรณชมภู  ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของบรรยายโวหารไว ้ความว่า 

 

กกกกกกกกกบรรยายโวหาร คือ โวหารเล่าเร่ืองซ่ึงเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนั  

โดยช้ีใหเ้ห็นถึงสถานท่ีเกิดเหตุการณ์  สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์  สภาพแวดลอ้ม  บุคคลท่ี

                                                             

 
6
 ชุมสาย สุวรรณชมภู, “ความรู้เก่ียวกบัการใชโ้วหารและภาพพจน์,” ใน ภาษากับการ

ส่ือสาร, จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และ บาหยนั อิ่มสาํราญ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: พี. เพรส, 2548), 48. 
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เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนผลท่ีเกิดจากเหตุการณ์นั้น  เน้ือเร่ืองท่ีบรรยายอาจเป็นเร่ืองสมมุติหรือ

เร่ืองจริงก็ได ้7  

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชบ้รรยายโวหาร  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  วิดปลามหาสนุก  ผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ืองพ้ืนท่ีหลงับา้นของน้าชาย  

ท่ีกลายเป็นท่ีหาปลาในหนา้ฝนของเด็กๆ   ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกในท่ีของนา้ชายซ่ึงอยู่หลงับา้นแม่มีสระใหญ่อยู่  สระนั้นทั้งลึกและกวา้ง  เป็น

แหล่งท่ีอยู่ของปลานานาชนิด  หนา้ฝนยามนํ้ าหลากนํ้ าจะท่วมสระจนลน้เอ่อและไหลหลาก

ลงสู่ท่ีตํ่าคือบา้นแม่  พ่ีจอมกบัพ่ีจินจะขุดดินเป็นร่องให้นํ้ าไหลผ่านแลว้ใช้ไซดกัปลา  แลว้

ลูกจนัและเพ่ือนๆ จะช่วยกนัไล่ปลาใหม้าเขา้ไซ  ปลามาติดไซมากมาย ทั้งปลาซิว  ปลาสร้อย  

ปลาหมอ  ปลาตะเพียน หรือปลาดุก ปลาช่อนตวัโต  นอกจากไดป้ลามาให้แม่กินตลอดฝน

โดยไม่ตอ้งซ้ือหาแลว้ ยงัสนุกสนานดว้ย พวกเดก็ๆ ดกัปลากนัอยู่ท่ามกลางสายฝนตั้งแต่เช้า

ยนัคํ่า 

(บา้นชายทุ่ง : 38) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  พรสวรรคห์รือพรแสวง  ผูเ้ขียนไดเ้ล่าเร่ือง พ่ีรังสรรค ์ นกักีฬารุ่นพ่ี

ท่ีเคยไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพ่ีรังสรรคไ์ดเ้หรียญรางวลัประเภทวิง่ระยะสั้นจากการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ซ่ึง

สมยันั้นยงัเรียกวา่กีฬาเขตมาแลว้  ซ่ึงถือวา่ไม่ธรรมดาในระดบัประเทศ  เคยคลุกคลีกบันกัวิง่

ตวัแทนระดบัประเทศมาแลว้ในช่วงท่ีกาํลงัรุ่ง เช่น  ไดร่้วมฝึกเคียงบ่าเคียงไหล่กบันกัวิ ่งทีม

ชาติรุ่นพ่ีอย่างพ่ีสุชาติ  แจสุรภาพ  แต่โชคร้ายท่ีพ่ีรังสรรคป์ระสบอุบติัเหตุทางรถยนต์จนขา

หกั  ถึงกบัตอ้งผ่าตดัขา  รอยแผลเป็นยงัเห็นเป็นรูปตวัตะเขบ็เกาะตน้ขา  ซ่ึงทาํให้พ่ีรังสรรค์

หายหนา้ไปจากลู่วิง่พกัใหญ่ก่อนกลบัมาผงาดไดอ้ีกคร้ัง 

(ไตฝุ้่ น : 70) 
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 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  ปาร์ต้ีแสนสนุก  ผูเ้ขียนไดบ้รรยายถึงบรรยากาศการจดังาน

เล้ียงสงัสรรคท่ี์บา้นอาจารยส์อนดนตรีของตนเอง  ดงัความว่า 

 

  บรรยากาศทัว่ไปในงานครึกคร้ืนมาก  อาจารยจ์ดัแบ่งเวทีการแสดงออกเป็นสองส่วน  

บริเวณสวนหย่อมนอกบา้นสําหรับการแสดงไวโอลิน กีตาร์ และแซกโซโฟน สําหรับอา               

ชูเกียรติและอาจารย์แนทเป่าแซกโซโฟนโชวส่์วนหน่ึง  และอีกเวทีหน่ึงเป็นเวทีในบา้น

สําหรับวงดนตรีท่ียงัไม่มีช่ือแสดง  แขกทุกคนท่ีมาในงานพูดคุยกนัตลอดเวลาเหมือนกบัว่า

รู้จกักนัมานานแลว้ 

(ศิลปินวยัใส : 84) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ตอน  หมใูนเลา้แลดูหมา  ผูเ้ขียนไดบ้รรยายถึงความเป็นมา

ของปู่ทวดของเด็กชายเงาะ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกปู่ทวดของเดก็ชายเงาะเป็นชาวป่าคนหน่ึงท่ีถูกจบัมา  ขณะเขากบัลูกชายเล็กๆ 

คือปู่ของเงาะกําล ังเ ดินท่อมๆ  อยู่ในป่าใหญ่แถบอําเภอนํ้ ายืน  นาจะหลวย  จังหว ัด

อุบลราชธานี  ตามตาํนานเล่าวา่พวกเขาอยู่กนัเป็นกลุ่มใหญ่  เม่ือถูกชาวลาวจู่โจมต่างวิ ่งหนี

ไปหมด  แต่ปู่ทวดของเงาะมวัพะวงกบัลูกชาย  ละลา้ละลงัจึงถูกตะครุบเอาตวัมาไดท้ั้งพ่อ

และลูก 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 86) 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  อยูใ่นสวน  ผูเ้ขียนไดบ้รรยายถึงสภาพบา้นของตายายของ

ผูเ้ขียน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกบา้นของตายายเป็นบา้นพ้ืนยกใตถุ้นสูง  หลงัคามุงจาก  ขนาดใหญ่พอสมควร  

มีชานหนา้บา้นไวต้ากหมาก  ตากขา้ว  ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าบางปะกง  แถบอาํเภอบางคลา้  เมือง

แปดร้ิวหรือจงัหวดัฉะเชิงเทรา  แต่ชาวบา้นแถวนั้นไม่มีใครเรียกช่ือจริง  เรียกแต่ช่ือแปดร้ิว  

ซ่ึงสันนิษฐานวา่แม่นํ้ าสายน้ีมีความอุดมสมบูรณ์จนปลาท่ีอยู่ในแม่นํ้ าตวัใหญ่มาก  นาํมาแร่

หรือหัน่ทาํปลาแหง้ไดถ้ึงแปดร้ิว (ชิ ้น) 

(วนัวารของแม่ : 14) 
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 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนไดใ้ชบ้รรยายโวหารในการเล่าเร่ืองราว  บุคคล 

และเหตุการณ์ต่างๆ โดยละเอียด  ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนกล่าวไดอ้ยา่งชดัเจนเสมือนกบัได้

รู้จกัและร่วมกิจกรรมกบัผูเ้ขียนไปดว้ย 

 

 2.2  อธิบายโวหาร 

 ชุมสาย สุวรรณชมภู กล่าวถึงความหมายของอธิบายโวหารไว ้ความว่า   

 

กกกกกกกกกอธิบายโวหาร คือ โวหารท่ีทาํใหค้วามคิดเร่ืองหน่ึงกระจ่างชดัเจนข้ึน มกัใช้ใน

งานเขียนทางวชิาการและตาํรับตาํราต่างๆ โดยมีจุดประสงคจ์ะนาํประเด็นท่ีสงสัยมาอธิบาย

ใหเ้ขา้ใจแจ่มแจง้  การเล่าเร่ืองบางตอนถา้มีประเดน็ท่ีเป็นปัญหาก็อาจใชอ้ธิบายโวหารเสริม

ความตอนนั้นจนเร่ืองกระจ่างชดัเจนข้ึน บางท่านจึงถือว่าอธิบายโวหารเป็นส่วนหน่ึงของ

บรรยายโวหาร อธิบายโวหารน้ีมกัใช้อธิบายกระบวนการ การวิเคราะห์หรือจาํแนกเน้ือหา

ออกเป็นประเภทหรือเป็นพวกและอธิบายความหมายของคาํ8 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชอ้ธิบายโวหาร  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ตอน  งานลากพระ  ผูเ้ขียนอธิบายถึงลกัษณะและประโยชน์ของตน้

กะพอ้  ดงัความว่า  

 

กกกกกกกกกกะพอ้ หรือท่ีเรียกสั้ นๆ ว่า พอ้ เป็นพืชตระกูลปาล์ม ใบเป็นแฉกๆ ก้านใบมี

หนาม  ข้ึนตามป่าละเมาะท่ีมีจอมปลวกหรือบนคนันา  บา้นลูกจนัมีป่าละเมาะอยู่หน้าบา้น 

และมีตน้พอ้อยู่ตน้หน่ึง  เวลาฝนตกลูกจนัจะไปตดัใบพอ้เอามาลิดหนามออกใช้แทนร่ม ลูก

พอ้ก็กินได ้ลูกเลก็ๆ สีเขียว เน้ือในสีขาว เวลาลูกพอ้สุกเป็นสีส้ม  ลูกจนัเคยไปเก็บมากิน มี

รสฝาดๆ เวลามีงานบวชหรืองานลากพระ แม่ใชใ้บพอ้อ่อนมาห่อตม้ 

(บา้นชายทุ่ง : 137) 
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 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  ศิลปินในดวงใจ  ผูเ้ขียนอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคาํว่า 

“นกัดนตรี” และคาํว่า “ศิลปิน”  ดงัความว่า 

 

...อาจารยอ์ธิบายใหผ้มเขา้ใจวา่ศิลปินกบันกัดนตรีไม่เหมือนกนั “นกัดนตรี” คือผูท่ี้เล่นดนตรี

ทัว่ไป  จะประกอบเป็นอาชีพหรือเปล่าก็แลว้แต่  แต่ในคาํพูดของคนทัว่ไปหมายถึงผูท่ี้เล่น

ดนตรีเป็นอาชีพ  ส่วนคาํวา่ “ศิลปิน”  น่ีคือผูป้ระกอบอาชีพทางดา้นศิลปะต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

ศิลปะการแสดง  ศิลปะการวาดภาพ  ศิลปะการร้องและเล่นดนตรี  เป็นตน้  แลว้มีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกั  มีความสามารถเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป  ประการสําคญั “ศิลปิน” ตอ้งเป็นคน

ท่ีความสามารถ และเป็นท่ียอมรับในระดบัหน่ึง... 

(ศิลปินวยัใส : 64-65) 

 

 เร่ือง เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน ส่งข่าวถึงท่านท้าวพญาแถน ผูเ้ขียนอธิบายถึง

ความหมายของคาํว่า  “บั้ง” หรือ “บอ้ง”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกบั้ง หรือ บอ้ง  หมายถึงกระบอกไมไ้ผ ่ บั้งไฟ หรือ บอ้งไฟ คือ กระบอกไมไ้ผ่

ลาํยาวๆ เอามาทะลุขอ้ปลอ้งของมนัออก  ใหเ้ป็นท่อกลวงยาวแลว้บรรจุดินประสิวผสมถ่าน

ป่นตามสูตรลงไป  มีชนวนต่อไวท่ี้ดา้นหาง  เม่ือใชไ้ฟจุดแลว้จะระเบิดดนัตวัพุ่งข้ึนสูงสู่ฟ้า 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 59) 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  ทาํนํ้ าตาล  ผูเ้ขียนอธิบายถึงการทาํนํ้ าตาลป๊ีบ และนํ้ าตาล

ปึกหรือนํ้ าตาลงบ ดงัความว่า  

 

กกกกกกกกกพอยกกระทะลงมาจากเตาแลว้  ใชไ้มพ้ายยาวๆ คนนํ้ าตาลไปมาสักคร่ึงชัว่โมง  

นํ้ าตาลจะค่อยๆ เยน็และเขม้ขน้มากข้ึนจึงนาํมาหยอด  นํ้ าตาลท่ีหยอดมีสองแบบ  ถา้หยอด

ใส่ป๊ีบหรือกระป๋อง  เราเรียกว่า  นํ้ าตาลป๊ีบ แต่ถา้ทาํเป็นงบเล็กๆ เราเรียกนํ้ าตาลปึกหรือ

นํ้ าตาลงบ  การทาํปึกนํ้ าตาลน้ีแต่ละทอ้งท่ีทาํไม่เหมือนกนั  เช่น  แถวเมืองเพชรบุรีเขาหยอด

ใส่ชามหรือหลุมเป็นฝากลมๆ สําหรับบา้นยายจะใช้ใบตาลสดทาํเป็นวงเล็กๆ เรียงเป็นแถว

บนผา้ดิบซ่ึงปูทบับนโตะ๊ไมเ้ต้ียๆ อีกชั้นหน่ึง 

(วนัวารของแม่ : 72) 
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 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชอ้ธิบายโวหารในการอธิบายหรือช้ีแจงเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงใหผู้อ่้านเขา้ใจอยา่งกระจ่างแจง้  โดยการใชภ้าษาท่ีกระชบัรัดกุม ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจใน

เร่ืองราวไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

 2.3 สาธกโวหาร 

 ชุมสาย สุวรรณชมภู กล่าวถึงความหมายของอธิบายโวหารไว ้ความว่า   

 

กกกกกกกกกสาธกโวหาร คือ โวหารท่ียกตวัอย่างหรือยกเร่ืองราวมาประกอบเน้ือเร่ือง  

เพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจเน้ือเร่ืองได้ดียิ ่งข้ึน  ตวัอย่างหรือเร่ืองราวท่ียกมาอาจเก่ียวกับบุคคล 

เหตุการณ์ หรือเป็นนิทานก็ได ้ ขอ้ความท่ีเป็นสาธกโวหารน้ีตอ้งปรากฏร่วมกบัโวหารชนิด

อื่น เช่น เทศนาโวหาร หรืออธิบายโวหาร9 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชส้าธกโวหาร  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  เท่ียวงาน  ผูเ้ขียนใชส้าธกโวหารในการกล่าวถึงนิทานเร่ือง  

ขอทานเสกมะม่วง  ร่วมกบัการใชเ้ทศนาโวหารเพื่อแนะนาํสัง่สอนเร่ืองการไม่ลบหลู่ครูอาจารย ์ ดงั

ความว่า 

 

กกกกกกกกกเร่ืองมีอยู่ว่า  ชายผู ้หน่ึงได้เรียนวิชาเสกมะม่วงให้ออกผลนอกฤดูกาลจาก

ขอทานคนหน่ึง และหลายวนัต่อมา พระราชาเสดจ็ผ่านมายงัหมู่บา้นน้ี  ทรงปรารภว่า อยาก

เสวยมะม่วงทั้งท่ีไม่ใช่ฤดูของมนั  ชายผูน้ี้รับอาสาวา่เขามีวชิาทาํได ้ พระราชาให้ทดลองทาํ

เขาก็ทาํไดอ้ย่างท่ีบอกไว ้ จึงไดรั้บบาํเหน็จรางวลัมากมาย  แต่พระราชาอดสงสัยไม่ไดจึ้งถาม

วา่เขาเรียนวชิามาจากใคร  ชายคนนั้นอายท่ีจะบอกวา่เรียนมาจากขอทาน  จึงตอบพระราชาวา่

ไม่มีใครสอนให ้ เขาคิดไดเ้อง  วนัต่อมาพระราชาใหเ้สกมะม่วงใหเ้สวยอีก  คราวน้ีวชิาเส่ือม

เสียแลว้  เสกไม่ไดเ้หมือนท่ีผ่านมาเพราะลบหลู่ดูถูกครู พระราชาจึงใหน้าํไปประหารชีวติ... 

(วนัวารของแม่ : 90) 
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 เร่ือง เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน  นํ้ าตาตน้ยาง  ผูเ้ขียนใชส้าธกโวหาร ในการเล่าเร่ือง

ตาํนานปู่สงักะสายา่สงักะสี  ร่วมกบัการใชเ้ทศนาโวหารเพ่ือแนะนาํสั ่งสอนให้เห็นคุณค่าของขา้ว  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกนานมาแล้วตั้ งแต่สมยัปู่สังกะสาย่าสังกะสี มนุษย์ไม่ต้องลาํบากปลูกข้าว

มากมาย  ยากเย็นอย่างทุกวนัน้ีหรอก  เพราะขา้วแต่ละเมล็ดใหญ่โตเท่าลูกมะพร้าว  เมล็ด

เดียวก็อิ ่มหมีพีมนักนัหลายๆ วนั หลายๆ คน 

กกกกกกกกกอยู่มาวนัหน่ึง มีนางแม่ม่ายคนหน่ึงผวันางตายไปหลายปีไม่มีใครช่วยงานจึง

ยากจนมาก ขา้วปลาอาหารก็ขาดแคลน นางจึงอธิษฐานขอขา้วจากพระแม่โพสพขอให้มีขา้ว

กินเหลือเฟือไม่ตอ้งเท่ียวขอชาวบา้นเขา พอจบคาํอธิษฐานปรากฏว่ามีเมล็ดขา้วมากมาย

หลัง่ไหลเขา้มาในบา้นของนางแม่ม่าย ไหลมาเทมาจนเตม็ลน้ขา้วก็ไม่หยุดไหลไม่มีท่ีทางจะ

เดินจะนอน  นางแม่ม่ายจึงตะโกนไล่ใหข้า้วไหลออกไปจากบา้นของนางพลางฉวยไดไ้มค้าน

มาตีกระหนํ่าจนเมลด็ขา้วแตกแตนกลายเป็นเมลด็เลก็ๆ ดงัท่ีเราเห็นทุกวนัน้ี 

กกกกกกกกก“ขา้วนั้นเกิดมาเล้ียงคน คนตอ้งเห็นคุณขา้ว” 

กกกกกกกกกแม่ใหญ่สรุปกราดสายตามองนาขา้วสีเขียวอย่างรู้สึกสํานึกบุญคุณ... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 116-117) 

 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นได้ว่าผูเ้ขียนใช้สาธกโวหารในการเล่าเร่ืองราวถึงนิทาน 

ตาํนานต่างๆ ร่วมกบัการใชเ้ทศนาโวหารเพื่อแนะนาํ และสัง่สอน ใหผู้อ่้านเห็นคุณค่า ไดแ้ง่คิด และ

ไดป้ระโยชน์จากเร่ืองท่ีอ่าน 

 

 2.4  พรรณนาโวหาร 

  ปรีชา ชา้งขวญัยนื ไดก้ล่าวถึงความหมายของการพรรณนา ดงัความว่า 

 

…หมายถึงการท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดส่ิงท่ีตนสังเกต และอารมณ์ความรู้สึก เพ่ือให้ผูอ้่านเกิด

ความรู้สึกหรือมโนภาพอย่างเดียวกบัผูอ้่าน ดงันั้นส่ิงท่ีถ่ายทอดน้ีอาจไดแ้ก่อารมณ์ มโนภาพ 

ความรู้สึกทางดา้นผสัสะ กล่าวคือถ่ายทอดประสบการณ์ของตนในเร่ืองนั้น มากกวา่จะกล่าว

ขอ้เทจ็จริงโดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปเก่ียวขอ้ง จุดมุ่งหมายของการพรรณนาก็คือให้

ผูอ้่านเกิดมโนภาพอย่างเดียวกบัท่ีผูเ้ขียนรู้สึก10 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชพ้รรณนาโวหาร  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  แลเขน  ถางหญา้  รําวงสามช่า  ผูเ้ขียนพรรณนาถึงทอ้งฟ้าใน

เวลากลางคืนท่ีเด็กๆ ไดน้อนดูไปพร้อมๆ กบัการฟังนิทานจนหลบัไป  ใชร่้วมกบัภาพพจน์ความ

เปรียบอุปมาโดยการเปรียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแสงจนัทร์กระจ่างฟ้าจากดวงจนัทร์กลมโตสีเหลืองสวย  ปุยเมฆสีขาวเหมือน

สําลีท่ีมองเห็นเป็นรูปต่างๆ บา้งก็วา่เหมือนหนา้คน  เหมือนนางฟ้า เหมือนมา้บิน แลว้ข้ีเมฆก็

แปรเปลี่ยนเป็นรูปอื่น เป็นรูปยกัษ ์รูปพญานาค รูปมงักร ต่างๆ นานา ตามแต่ความนึกคิดของ

แต่ละคน  เดก็ๆ นอนแลเขน แลข้ีเมฆ และฟังนิทาน  ฟังเร่ืองราวต่างๆ ท่ีแม่เล่าท่ามกลางแสง

จนัทร์และลมพดัเยน็สบาย แลว้จึงม่อยหลบัไปเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ตวั 

(บา้นชายทุ่ง : 88) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น ตอน ระทึก ผูเ้ขียนพรรณนาถึงสภาพบรรยากาศในสนามกีฬาก่อนแข่งขนั

การวิ ่ง  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกลมอุ่นอา้วพดัแรงเป็นช่วงๆ โสตสดบัรับแต่ความเงียบท่ีไม่งนั  จนแวว่ยินเสียง

สะบดัของผืนผา้ส่ีเหลี่ยมหลากสีท่ีโบกพลิ ้วอยู่บนยอดเสา  ซ่ึงปักเรียงรายอยู่เป็นแนวเยื้องไป

ขา้งหลงัไม่ไกลนกั  ทุกความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งและรอคอยวินาทีสําคญัเหตุการณ์อะไรสัก

อย่างท่ีเป็นจุดสนใจของคนจาํนวนมากท่ีมาอยู่รวมกนัในท่ีแห่งน้ีกาํลงัจะอุบติัข้ึน 

(ไตฝุ้่ น : 10) 

 

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส   ตอน  เพ่ือนใหม่ช่ือแซกโซโฟน  ผูเ้ขียนพรรณนาถึงรูปร่าง หนา้ตา 

ของ เคนน่ี  จี  นกัแซกโซโฟนชาวอเมริกา  ดงัความว่า 

 

...หนา้ของเคนน่ี จีเป็นรูปสามเหลี่ยมมีคางแหลม  ริมฝีปากของเขาบอบบางเหมือนผูห้ญิง  

ผมวา่หนา้ตาของเขาเหมือนผูห้ญิงตวัผอมๆ เขาไวผ้มยาวหยิกฟูหยิกหยอย  ตาของเขาสุกใส
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เป็นประกายเหมือนมีลูกแกว้อยู่ในลูกตาทั้งสอง  เวลาท่ีเขายิ ้มจะเหมือนอาจารยโ์อ๋  แต่เวลาท่ี

อยู่เฉยๆ จะคลา้ยอาจารยแ์นท  หวงัวา่เขาคงดีใจเหมือนกบัอาจารยท์ ั้งสองนะ 

(ศิลปินวยัใส : 56) 

 

 เร่ือง เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน เส้นสายใยรัก ผูเ้ขียนพรรณนาถึงบรรยากาศขณะ

เดินทางไปในป่า  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกลมกระโชกมาแรง  ตน้ไมใ้นโคกใหญ่โอนเอนส่ายไหว  ยอดใบสะบดัสะบิ้ง  

ขณะฟ้าคาํรามดงัครืนๆ เมฆอุม้นํ้ าไวห้นกัอึ้ งลอยตํ่าลงมาราวกบัว่าเราจะควา้จบัเอาไวไ้ด ้              

ไอเยน็พุ่งลงมาปะทะผสานกบัสายลม  แม่เร่งให้เราเดินเร็วๆ ให้พน้จากเขตป่าไม ้ กลวักิ่ง

กา้นของมนัหกัโค่นลงใส่  ยายนอ้ยกบัเจา้แดงวิง่ลิ ่วนาํหนา้... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 100) 

 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าผูเ้ขียนได้ใช้พรรณนาโวหารเพื่อสร้างอารมณ์ 

ความรู้สึกของผูอ่้านให้คลอ้ยตามไปกบัเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ของเร่ือง ทาํให้ผูอ่้านเกิด               

มโนภาพและรู้สึกเหมือนไดร่้วมไปกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ  โดยใชค้าํร่วมกบัภาพพจน์

ความเปรียบอุปมาโดยการเปรียบส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง  ทาํให้ผูอ่้านเห็นภาพชดัเจนมาก

ยิง่ข้ึน 

 

 จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มมีการใชโ้วหาร  4 ลกัษณะ  คือ  บรรยายโวหาร  อธิบายโวหาร สาธกโวหาร 

และพรรณนาโวหาร โดยพบว่าใชบ้รรยายโวหารในการช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราว และเหตุการณ์

ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่  ทาํใหผู้อ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนเขา้ใจเร่ืองราวไดง่้ายและส่ือความไดต้รงประเด็น 

ในขณะท่ีมีการใชอ้ธิบายโวหารเพื่อช่วยอธิบายหรือช้ีแจงใหผู้อ่้านเขา้ใจอยา่งกระจ่างแจง้  ใชส้าธก

โวหารเพ่ือกล่าวถึงนิทาน ตาํนานต่างๆ ให้คาํแนะนาํและสั ่งสอน และใชพ้รรณนาโวหารเพ่ือช่วย

สร้างอารมณ์ ความรู้สึกของผูอ่้านใหค้ลอ้ยตามไปกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ และเกิดมโนภาพท่ีชดัเจน

ยิง่ข้ึน   
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3.  การใช้ภาพพจน์ 
 
 ภาพพจน์เป็นวิธีการใชภ้าษาซ่ึงคาํหรือสาํนวนท่ีใชมี้ความหมายไม่ตรงตามตวัหนังสือ

การใชถ้อ้ยคาํในลกัษณะดงักล่าวทาํให้ผูฟั้งเกิดจินตภาพ (image) หรืออารมณ์บางอย่างซ่ึงยากแก่

การบรรยายด้วยการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา11  กุหลาบ มลัลิกะมาศ  อธิบายความหมายของ

ภาพพจน์ไวว้่า 
 

กกกกกกกกกภาพพจน์ คือ ถอ้ยคาํท่ีเรียบเรียงอย่างใช้โวหาร ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา 

ทั้งน้ีโดยมีเจตนาใหมี้ประสิทธิผลต่อความเขา้ใจ และต่อความรู้สึกยิ ่งกว่าการใช้ถอ้ยคาํบอก

เล่าธรรมดา ในวรรณคดีโดยเฉพาะในบทร้อยกรองกวีอาจพูดอย่างหน่ึงแต่หมายความอีก

อย่างหน่ึงและเป็นท่ียอมรับกันว่าเป็นวิธีการท่ีดี และเป็นคุณสมบติัสําคญัของกวีบทนั้น 

ภาพพจน์มิไดมี้แต่ในเฉพาะบทร้อยกรอง ในร้อยแกว้นกัเขียนก็นิยมใชว้ธีิการสร้างภาพพจน์

เช่นเดียวกนั การใชภ้าพพจน์ในการแต่งทาํใหผู้อ้่านไดร่้วมเขา้ใจคิด และรู้สึกถึงอารมณ์ยิง่ข้ึน

ตามท่ีผูแ้ต่งตั้งใจเสนอ12 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชภ้าพพจน์ 4 ลกัษณะ  คือ  อุปมา  บุคคลวตั  อติพจน์ และการเลียนเสียงธรรมชาติ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

 3.1 อุปมา 

 ชุมสาย  สุวรรณชมภ ูไดอ้ธิบายความหมายของอุปมาไวว้่า 
 

กกกกกกกกอุปมา (simile)  คือ  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงท่ีโดยธรรมชาติแลว้มี

สภาพท่ีแตกต่างกนั  แต่มีลกัษณะเด่นร่วมกนัและใช้คาํท่ีมีความหมายว่า  เหมือนหรือคล้าย
เป็นคาํแสดงการเปรียบเทียบเพ่ือเนน้ใหเ้ห็นจริงวา่  เหมือนอย่างไร ในลกัษณะใด13 

                                                             

 
11

  ชุมสาย  สุวรรณชมภู, “ความรู้เก่ียวกบัการใชโ้วหารและภาพพจน,์” ใน ภาษากบัการ
ส่ือสาร, 53. 

 
12

  กุหลาบ  มลัลิกะมาศ, วรรณคดีวจิารณ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2520), 

126-127. 

 
13

  ชุมสาย  สุวรรณชมภู, “ความรู้เก่ียวกบัการใชโ้วหารและภาพพจน,์” ใน ภาษากบั
การส่ือสาร, 53. 
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 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชอุ้ปมา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  ไปแลหนัง  ผูเ้ขียนใชก้ารเปรียบเทียบว่า  “แสงจันทร์ส่อง
สว่างราวกับกลางวัน” ดงัความว่า   

 

...ถา้เป็นคืนเดือนหงาย  แสงจันทร์ส่องสว่างราวกับกลางวัน  ทุกคนต่างเดินพูดคุยกนัไปอย่าง

มีความสุข  มุ่งหนา้ไปท่ีวกิหนงับา้นบ่าวเลียบซ่ึงมกัรับหนงัมาเล่นหรือมาแข่งประชนักนั... 

(บา้นชายทุ่ง : 42) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงแสงของพระจนัทร์ในคืนเดือนหงายว่า  “แสงจันทร์ส่องสว่างราวกับ
กลางวัน”  โดยเปรียบเทียบ “แสงจนัทร์” ว่าสว่างราวกบั  “กลางวัน”  ทาํให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพถึง

แสงสว่างของพระจนัทร์ท่ีส่องไดส้ว่างเหมือนเวลากลางวนั ทาํให้มองเห็นผูค้นท่ีเดินไปมาในเวลา

กลางคืน ซ่ึงแสงสว่างในเวลากลางวนัส่องมาจากพระอาทิตย ์ จึงทาํให้รู้สึกเหมือนกบัว่า กลางคืน

นั้นสว่างราวกบัเป็นกลางวนั 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน ระทึก  ผูเ้ขียนใชก้ารเปรียบเทียบว่า  “สายตาท่ีคมเหมือนเหยี่ยว”  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกนัน่คงไม่โดดเด่นเท่ากบัชายวยักลางคนหนา้ตาเคร่งขรึมสวมเส้ือและกางเกงสี

ขาวสะอาดตาเขา้ชุดกนั  ศีรษะสวมหมวกผา้ปีกแคบสีขาว  เขายืนอยู่ดา้นขา้ง  ในตาํแหน่งท่ี

มองเห็นพวกเราทั้ งเจ็ดแปดคนอย่างชดัเจน  ไม่มีใครในกลุ่มของเราจะรอดสายตาท่ีคม
เหมือนเหย่ียวของเขาได.้.. 

(ไตฝุ้่ น : 12) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงสายตาของชายวยักลางคนซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นกรรมการคอยดูนักกรีฑาท่ี

ร่วมแข่งขนัว่ามี  “สายตาท่ีคมเหมือนเหยี่ยว”  การเปรียบเทียบเช่นน้ีทาํให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพถึง

สายตาของกรรมการคนนั้นเป็นอยา่งดี  กล่าวคือ  เหยีย่วข้ึนช่ือว่าเป็นนกท่ีมีสายตาเฉียบคมมากเม่ือ

เทียบกบันกพนัธุอ่ื์น สามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกล  จึงทาํให้กรรมการสามารถมองผูเ้ขา้แข่งขนั
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ได้อย่างชัดเจนและไม่มีใครท่ีจะเล็ดรอดสายตาของกรรมการคนน้ีไปได้  ซ่ึงเปรียบเสมือนกับ

สายตาของเหยีย่วท่ีเฉียบคมและมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู ตอน กบ เขียด ปู ปลา และนาขา้ว  ผูเ้ขียนใชก้ารเปรียบเทียบ

ว่า  “ขาวใสเหมือนไข่ต้ม” และ  “เหมือนมีผิวเคลือบทาด้วยทองคาํ”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกกลุ่มน้าสาวข้ึนจากนา  พากันลงอาบนํ้ าในหนองส่องแมว   ต่างนุ่งผ้าถุง  

กระโจมอก  ปล่อยลาํตวัเปลือยเปล่าใหแ้ดดสีทองลูบไล ้ สาวๆ เหล่าน้ีในเวลาปกติจะสวมใส่

เส้ือแขนยาวสีดาํ  สีคราม  ท่ีทาํจากผา้ฝ้ายหนาเตอะ  ตลอดเวลากนัผิวจากแดดลม  คร้ันเวลา

ถอดเส้ือออกอย่างน้ี  จึงเห็นผิวขาวใสเหมือนไข่ต้มท่ีลอกเปลือกออก  เห็นเน้ือในขาวผ่อง  ยิ ่ง

มากระทบแดดสีทองแลว้แต่ละสาวเหมือนมีผิวเคลือบทาด้วยทองคําเลยทีเดียว 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 112) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงผวิของผูห้ญิงท่ีสวมใส่เส้ือผา้มิดชิด กนัแดดกนัลมในเวลาทาํงานจึงทาํ

ใหผ้วิมีสภาพ “ขาวใสเหมือนไข่ต้ม”  และ  “เหมือนมีผิวเคลือบทาด้วยทองคาํ”  เม่ือเจอแสงแดด  

การเปรียบเทียบเช่นน้ีทาํให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพถึงผิวของไข่ตม้ท่ีมีความขาว ใส  และเม่ือผิวนั้ น

กระทบแสงแดดสีทองจึงทาํใหผ้วิมีลกัษณะเป็นสีทองเหมือนกบัแสงแดดท่ีตกกระทบ 

 

 เร่ือง  วันวารของแม่ ตอน หาปลา  ผูเ้ขียนใชก้ารเปรียบเทียบว่า  “หัวแหลมเป๊ียบ
เหมือนเขม็” และ  “ตัวแขง็เหมือนก่ิงไม้”  ดงัความว่า  

 

กกกกกกกกกปลาท่ีไดจ้ากการทอดแหมกัจะเป็นปลากระบอก  ปลาฉลาด ปลาสร้อย กุง้ และ

มกัจะมีปลาจิ ้มฟันจระเข ้  ซ่ึงมีหัวแหลมเป๊ียบเหมือนเข็ม  ตัวแข็งเหมือนก่ิงไม้แถมดว้ยทุก
คร้ัง  คนหาปลาจะเลือกทิ้งไปเพราะกินไม่ได ้

(วนัวารของแม่ : 104) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงหัวและตัวของปลาจิ้มฟันจระเข้ท่ีมีลกัษณะ “หัวแหลมเป๊ียบเหมือน
เขม็” และ “ตัวแข็งเหมือนก่ิงไม้”  การเปรียบเทียบกบั “เข็ม” และ “กิ่งไม”้ เช่นน้ีทาํให้ผูอ่้านเกิด

จินตภาพว่าปลาชนิดน้ีมีหวัแหลมและมีตวัแข็งมากเช่นไร  จึงทาํใหผู้ห้าปลาเลือกปลาจิ้มฟันจระเข้

ทิ้งไป 
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 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการใชอุ้ปมาในงานเขียนทาํให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพได้

อย่างชัดเจน  ทาํให้งานเขียนมีสีสันและความน่าสนใจมากยิ ่งข้ึน  อีกทั้ งยงัเป็นการเสริมสร้าง

ความคิดและจินตนาการใหก้บัผูอ่้านอีกดว้ย 

 

 3.2  บุคคลวตั 

 ชุมสาย  สุวรรณชมภู ไดใ้ห้ความหมายของบุคลาธิษฐานไวว้่า “บุคลาธิษฐานหรือ

บุคคลวตั (personification) คือ การสมมติใหส่ิ้งท่ีไม่มีชีวิต  ไม่มีความคิด  ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม หรือ

สตัวใ์หมี้สติปัญญา  อารมณ์หรือกิริยาอาการเหมือนมนุษย”์14 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชบุ้คคลวตั  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  เพ่ือนใหม่ช่ือแซกโซโฟน  ผูเ้ขียนใชบุ้คคลวตัว่า  “...มนันอน
สงบน่ิงอยู่ในกล่อง”  ดงัความว่า 

 

...แซกโซโฟนของเขาสวยมาก  มนัมีสีเงินวาววาม  ตรงปุ่มต่างๆ เป็นสีทองส่องประกาย             

วูบวาบ (คงทาํด้วยทอง) ผมตกตะลึงเม่ือแรกเห็น มันนอนสงบน่ิงอยู่ในกล่องท่ีเย็บหุ้มบุ
ภายในดว้ยหนงัแกะสีครีมสวย  มีรูปร่างเหมือนในรูปท่ีพ่อเคยเอามาใหดู้คร้ังแรก... 

(ศิลปินวยัใส : 51) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงแซกโซโฟนของนายช่างทาเคชิท่ี  “นอนสงบน่ิงอยู่ ในกล่อง” ซ่ึง

ขอ้ความน้ีส่ือความหมายว่า  แซกโซโฟนของนายช่างทาเคชิถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีภายในกล่อง 

โดยผูเ้ขียนใชค้าํว่า “นอนสงบน่ิง” ซ่ึงเป็นอาการของส่ิงมีชีวิต  การท่ีผูแ้ต่งนาํมาใชก้บัส่ิงของทาํให้

ผูอ่้านเห็นภาพชดัว่า  แซกโซโฟนถกูเก็บไวเ้ป็นอยา่งดี  

 

 เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  ข้ีความกองน้ีมีหมายจอง ผูเ้ขียนใชบุ้คคลวตัว่า “ทุกหน
ทุกแห่งแย้มยิม้” และ “ฟ้ากย็งัแย้มยิม้”  ดงัขอ้ความว่า 
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กกกกกกกกกปอดนอ้ยๆ ของพวกเราปั๊มๆ เอาอากาศบริสุทธ์ิเขา้ไวเ้ตม็ๆ เม่ือเราวิง่แข่งกนัลง

ทุ่งท่ามกลางความสดช่ืน  กลิ ่นดิน  กลิ ่นหญา้  กลิ ่นฟ้า  กลิ ่นฝน  ทาํใหทุ้กหนทุกแห่งแย้มยิ้ม
ตอ้นรับเรา  แมแ้ต่ฟ้าก็ยังแย้มยิม้... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 82) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงสภาพทุ่งหญา้ท่ีเด็กๆ วิ ่งเล่นอย่างสดช่ืนสนุกสนานหลงัจากท่ีฝนหยุด

ตกจนทาํใหรู้้สึกเหมือนกบัว่า  “ทุกหนทุกแห่งแย้มยิม้”  แมแ้ต่ “ฟ้าก็ยังแย้มยิม้”  ซ่ึงขอ้ความน้ีส่ือ

ความหมายให้เห็นว่า  เม่ือฝนหยุดตกส่ิงต่างๆ ก็ย่อมสดช่ืน ทอ้งฟ้าก็ปลอดโปร่ง ทุ่งหญ้าและ

สถานท่ีทุกแห่ง ตลอดจนทอ้งฟ้าจึงความสุข ไปพร้อมกบัเด็กๆ ท่ีกาํลงัวิ ่งเล่นและสูดอากาศบริสุทธ์ิ

จากธรรมชาติ  โดยผูเ้ขียนใช้คาํว่า “แย้มยิม้”  ซ่ึงเป็นอาการท่ีมนุษยแ์สดงออกเม่ือมีความสุข     

เน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านรู้สึกสดช่ืน เพลิดเพลิน เกิดอารมณ์และความรู้สึกร่วมไปกับ

เหตุการณ์ในเร่ือง   

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนมีการใชบุ้คคลวตันอ้ยมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแก้ว  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัเป็นงานเขียนท่ีมุ่งเสนอข้อเท็จจริงเพ่ือ

ถ่ายทอดเร่ืองราวของผูเ้ขียนโดยตรง  มีการใชส้าํนวนภาษาท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น จึงไม่เอ้ือต่อการใช้

ภาษาท่ีตอ้งตีความจากนามธรรมเป็นรูปธรรมเพื่อใหเ้ห็นภาพมากนกั  แต่ทั้งน้ีการใชบุ้คคลวตัก็ช่วย

ให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพกับพฤติกรรมท่ีมีอากัปกิริยาเหมือนมนุษย ์ทาํให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกและ

อารมณ์ร่วมไปกบัเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ อีกทั้งเขา้ใจเร่ืองราวไดช้ดัเจน 

 

 3.3  อตพิจน์ 

 ชุมสาย  สุวรรณชมภู ไดใ้ห้ความหมายของอติพจน์ไวว้่า “ อติพจน์ (hyperbole) คือ  

การกล่าวเกินจริง  ซ่ึงเป็นความรู้สึกหรือความคิดของผูก้ล่าวท่ีตอ้งการย ํ้ าความหมายให้ผูฟั้งรู้สึกว่า

หนกัแน่นจริงจงั  ทั้งผูก้ล่าวและผูฟั้งก็เขา้ใจว่ามิใช่เป็นการกล่าวเท็จ”15 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชอ้ติพจน์  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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 เร่ือง บ้านชายทุ่ง ตอน แลเขน ถางหญา้ รําวงสามช่า  ผูเ้ขียนใชอ้ติพจน์ว่า “จนนักร้อง
หมดไส้หมดพุง”  ดงัความว่า 

 

...คนรําส่งตัว๋ให้นางรําแลว้ออกท่าร่ายรําตามไป ถูกจงัหวะบา้ง  ผิดจงัหวะบา้ง ก็ไม่ว่ากนั                 

ตีไป  ร้องไป  รําไปอย่างสนุกสนานกนัถว้นหนา้  เพลงแลว้เพลงเล่าจนนักร้องหมดไส้หมด
พุง ไม่มีเพลงท่ีจะร้องวนเวยีนกลบัมาร้องเพลงเดิมอีก แต่ก็ยงัสนุกไมรู้้เบ่ือ 

(บา้นชายทุ่ง : 91) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงความสนุกสนานของผูท่ี้มารําจนนกัร้อง “หมดไส้หมดพุง” ซ่ึงขอ้ความ

น้ีเป็นการกล่าวท่ีเกินจริง  เพราะถึงแมว้่านกัร้องจะร้องเพลงไปจนครบทุกเพลงท่ีตนเองร้องไดก้็คง

ไม่ทาํให ้“หมดไส้หมดพุง”  แต่ผูเ้ขียนตอ้งการเนน้ย ํ้ าว่า  ผูท่ี้มารําสนุกสนานกบัการรํามาก  แมว้่า

นกัร้องจะร้องเพลงจนหมดไสห้มดพุงผูท่ี้มารําก็ยงัคงไม่เลิกรํา แต่กลบัสนุกไม่เบ่ือ  

 

 เร่ือง ไต้ฝุ่น  ตอน ระทึก  ผูเ้ขียนใชอ้ติพจน์ว่า  “แทบจะหลุดออกจากช่องอกทะลุเสื้อ
ชุ่มเหง่ือลงมากองอยู่บนพืน้ดิน”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกผมสูดหายใจกกัเก็บเอาไวเ้ต็มปอด โก้งโคง้ยกตะโพกคา้งเติ่งกลางอากาศหวั

ใจเตน้เร็วและแรง  แทบจะหลุดออกจากช่องอกทะลุเส้ือชุ่มเหง่ือลงมากองอยู่บนพื้นดิน ท่ี
มองเห็นอยู่ตรงหนา้ 

(ไตฝุ้่ น : 10) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเตน้ของหวัใจท่ีเร็วและแรง “แทบจะหลุดออกจากช่องอกทะลุเสื้อ
ชุ่มเหง่ือลงมากองอยู่บนพืน้ดิน”  ซ่ึงขอ้ความน้ีเป็นการกล่าวท่ีเกินจริง  เพราะถึงแมว้่าหัวใจจะเตน้

เร็วและแรงเพียงใดก็คงจะไม่  “หลุดออกจากช่องอกทะลุเสื้อชุ่มเหง่ือลงมากองอยู่บนพืน้ดิน” แต่

ผูเ้ขียนตอ้งการเนน้ย ํ้ าว่ามีความต่ืนเตน้มากในขณะนั้นทาํให้หัวใจเตน้เร็วและแรงจนสามารถออก

จากช่องอกทะลุเส้ือลงมากองอยูบ่นพ้ืนดินได ้  

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่  ตอน  เป็นบณัฑิต  ผูเ้ขียนใชอ้ติพจนว์่า  “ปวดหัวมากแทบระเบิด
เป็นเส่ียงๆ”   ดงัความว่า 
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...แต่เร่ืองท่ีหนกัใจคือยุงชุมมาก  ดงันั้นเม่ือฝึกสอนไดห้น่ึงเดือน  แม่ก็ลม้ป่วยดว้ยอาการไข้

สูงสลบักบัหนาวสั ่นบางวนัปวดหัวมากแทบระเบิดเป็นเส่ียงๆ กินยาแก้ปวดแก้ไขก้็ทุเลาไป

สักพกัเดียวเท่านั้น... 

(วนัวารของแม่ : 154) 

 

 ผูเ้ขียนกล่าวถึงอาการปวดหัวท่ีมากจน  “แทบระเบิดเป็นเส่ียงๆ”  ซ่ึงขอ้ความน้ีเป็น 

การกล่าวท่ีเกินจริง เพราะถึงแมว้่าจะมีอาการปวดหัวมากเพียงใด ก็คงไม่  “ระเบิดเป็นเส่ียงๆ” แต่

ผูเ้ขียนตอ้งการเนน้ย ํ้ าว่า  อาการปวดหวัในขณะนั้นมากจนแทบจะระเบิดออกมาเป็นเส่ียงๆ ได ้  

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าผูเ้ขียนใช้อติพจน์ในการเน้นย ํ้ าความหมายของ

พฤติกรรมและการกระทาํให้หนักแน่นข้ึน ช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกของผูอ่้านให้เกิด              

จินตภาพตามเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 3.4  การเลยีนเสียงธรรมชาต ิ

 ชุมสาย  สุวรรณชมภู ได้กล่าวถึงความหมายของการเลียนเสียงธรรมชาติไว้ว่า                 

“การเลียนเสียงธรรมชาติ คือ การใชค้าํเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงร้องของสัตว ์หรือ

เลียนเสียงกริยาอาการต่างๆ ของคน”16 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่ม ปรากฏการใชก้ารเลียนเสียงธรรมชาติ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  งานลากพระ  ผูเ้ขียนใชค้าํเลียนเสียงตะโพน ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“เทิง...ตุม...ผับๆ...เทิง...ตุม...” เสียงโพน (กลองทดั) ฆอ้ง ทบั โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ 

ดงัเป็นจงัหวะเร้าใจมาจากเรือพระลาํนั้น  คนตีโพนซ่ึงอยู่บนเรือพระยกไมด้ว้ยสองมือจนสุด

แขนแลว้ตีเป็นจงัหวะสลบักนัดงั...เทิง...ตุม... 

(บา้นชายทุ่ง : 135) 
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 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  เพ่ือนใหม่ช่ือแซกโซโฟน  ผูเ้ขียนใชค้าํเลียนเสียงแตรนอน 

และ ทรัมเป็ต  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเสียงของเคร่ืองดนตรีทั้งสองอย่างน้ีผมอธิบายไม่ถูก  คุณตอ้งฟังดว้ยหูตวัเองถงึ

จะรู้  เสียงของทรัมเป็ตมนัคลา้ยเสียงแตรนอนของพวกทหารอยู่บา้ง  แต่ไพเราะนุ่มนวลกว่า

เยอะ  เสียงแตรนอนดงัแปร๋นๆ น่าหนวกหู 

กกกกกกกกก“แตนแตละแล่น  แต่นแตนแต่นแต้น  ตาละแลน  แต่นแตนแต่นแต้น...” 

(ศิลปินวยัใส : 49) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ตอน  อีเกิ ้งเดือนดาว  ผูเ้ขียนใชค้าํเลียนเสียงครกกระเด่ือง  

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเยน็คํ่าย ํ่ารุ่งในช่วงน้ี  จึงมีแต่เสียงครกกระเด่ืองดงักอ้งระงมอยู่ท ั้งหมู่บา้น 

กกกกกกกกกตะลึก ตึก ต๊ึก...ๆ... 
กกกกกกกกกเป็นจงัหวะชา้ๆ เร็วๆ สลบัสับเปลี่ยน 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 71) 

 

 จากข้อความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการใชค้าํเลียนเสียงธรรมชาติทาํให้งานเขียนเร้าใจ

ผูอ่้าน น่าสนใจและมีสีสนัเพิ่มมากข้ึนแลว้  ยงัทาํผูอ่้านซ่ึงไม่ไดย้นิเสียงเกิดจินตภาพและคิดตามไป

อยา่งชดัเจน  และเป็นการเสริมสร้างจินตนาการใหก้บัผูอ่้าน 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การใชภ้าพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลั

แว่นแก้ว ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม ปรากฏการใชภ้าพพจน์ 4 ลกัษณะ  คือ  อุปมา  

บุคคลวตั  อติพจน์ และการเลียนเสียงธรรมชาติ  โดยพบว่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าพพจน์อุปมาเป็นส่วน

ใหญ่ในงานเขียน  เน่ืองจากทาํให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพไดอ้ย่างชดัเจน  ทาํให้งานเขียนมีสีสันและ

ความน่าสนใจมากยิ ่งข้ึน  เป็นการเสริมสร้างความคิดและจินตนาการให้กบัผูอ่้าน อีกทั้ งการใช้

ภาพพจน์ช่วยใหง้านเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม

นั้ นมีความน่าสนใจ  ช่วยให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึก   เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์ และเ กิด

จินตนาการจากเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน  ช่วยสร้างสีสนัใหก้บังานเขียน ทาํใหผู้อ่้าน

เกิดความเพลิดเพลินใจในการอ่านอีกดว้ย 
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4.  การใช้คาํและสํานวน 
 
 คาํเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดในภาษาท่ีมีความหมายสมบูรณ์และใชส่ื้อสารได ้การใชค้าํถือ

เป็นปัจจยัสาํคญัในการเขียนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้คาํจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีผูเ้ขียน

ใชเ้พ่ือถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ออกมาเป็นเร่ืองราวให้ผูอ่้านทราบ และก่อให้เกิดอารมณ์

ความรู้สึก หรือสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูอ่้าน  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ 

ประเภทสารคดีอัตชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มปรากฏการใช้คาํได้แก่   คําซ้อน  คาํซํ้ า  คาํสแลง  คํา

ภาษาองักฤษ คาํภาษาถิ่น และสาํนวน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 4.1  การใช้คาํซ้อน 

 คาํซ้อนเป็นลกัษณะสําคญัของการสร้างคาํข้ึนใช้ในภาษาอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยให้มีคาํ

เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก  สถาบนัภาษาไทย  ไดก้ล่าวถึง คาํซอ้น ไวว้่า 

 

กกกกกกกกกคาํซ้อน หมายถึง  คาํท่ีเกิดจากการนาํคาํตั้งแต่ 2 คาํข้ึนไปมาเรียงต่อกนั โดยแต่

ละคาํนั้น มีความสัมพนัธ์กนัในดา้นความหมาย  อาจเป็นความหมายเหมือนกนั คล้ายกัน  

ทาํนองเดียวกนั หรือตรงกนัขา้มก็ได ้ จุดประสงคก์ารซ้อนคาํเพ่ือใหไ้ดค้วามหมายท่ีชดัเจน 17 

 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชค้าํซอ้น  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  หมใูนเลา้แลดูหมา  ผูเ้ขียนใชค้าํซอ้นต่อเน่ืองกนั 3 คาํ 

คือ  “ร้องไห้”  “โหยหวน”  และ  “คร่ําครวญ”  ซ่ึงเป็นคาํซอ้นเพ่ือความหมาย ทาํให้เห็นถึงความ

ทุกขข์องวิญญาณชดัเจนข้ึน  ดงัความว่า 

 

...ผูค้นต่างโจษขานร่ําลือวา่วญิญาณของเขายงัร้องไห้ โหยหวน คร่ําครวญ อยู่ทุกคํ่าคืน... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 86) 

                                                             

 
17

 สถาบนัภาษาไทย, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 : คํา การสร้างคํา และการยืมคํา, 
หนงัสือชุดอุเทศภาษาไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 

57. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



184 

 และตอน  กบ  เขียด  ปู  ปลา และนาขา้ว  ผูเ้ขียนใชค้าํซอ้น “กระโดดโลดเต้น”  ซ่ึง

เป็นคาํซอ้นเพ่ือความหมาย  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเธอเป็นผูส้าวแล้วจึงต้องทาํตวัสงบเสง่ียม  จะกระโดดโลดเต้นเป็นม้าดีด
กระโหลกอย่างพวกเราก็ไม่ได.้.. 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 103) 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่   ตอน  ทาํนํ้ าตาล  ผูเ้ขียนใชค้าํซอ้น “เกบ็หอมรอมริบ”  ซ่ึงเป็นคาํ

ซอ้นเพ่ือความหมาย  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกสําหรับตาไม่ทาํมากขนาดนั้น  แต่ตาไม่เล่นการพนนั  เก็บหอมรอมริบจนซ้ือท่ี
ไร่และท่ีนาไดใ้นเวลาไม่ก่ีปี... 

(วนัวารของแม่ : 71) 

 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติั  มีการใชค้าํซอ้นเพ่ือใหค้าํมีนํ้ าหนกัหรือจงัหวะในการอ่าน อีกทั้งทาํใหผู้อ่้านมองเห็น

ภาพไดช้ดัเจนมากข้ึน 

 

 4.2  การใช้คาํซ้ํา 

 บรรจบ พนัธุเมธา  ไดก้ล่าวถึง คาํซํ้ า ไวว้่า  

 

กกกกกกกกกคาํซํ้ า คือ คาํคาํเดียวกนันํามากล่าว 2 คร้ัง มีความหมายเน้นหนักหรือบางที

ต่างกนัไปกบัคาํเด่ียวเพียงคาํเดียว มีความหมายใหม่ทาํนองเดียวกบัคาํซ้อน ต่างกนัก็แต่เพียง

คาํซํ้ าใชค้าํคาํเดียวกนัซ้อนกนัเท่านั้น และเพ่ือใหรู้้วา่คาํท่ีกล่าว 2 คร้ังนั้นเป็นคาํซํ้ า ไม่ใช่คาํ

เด่ียวๆ เรียงกนั จึงตอ้งคิดเคร่ืองหมายกาํกบัไว ้ในภาษาไทยใชไ้มย้มกแทนคาํทา้ยท่ีซํ้ ากบัคาํ

ตน้18 
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 บรรจบ พนัธุเมธา, ลกัษณะภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, 

2544), 76. 
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 คาํซํ้ าจึงเป็นคาํท่ีเกิดจากการนาํคาํคาํเดียวกนัมากล่าว 2 คร้ัง โดยมีเคร่ืองหมายไมย้มก

แทนคาํท้ายท่ีซํ้ ากับคําต้น จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางว ัลแว่นแก้ว ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติั  ปรากฏการใชค้าํซํ้ า  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 การซํ้ าคาํว่า “ว่ิง”  ในเร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ยงัไม่รู้ (จกั) ตวั (เอง)  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกไม่อยากจะเช่ือวา่วนัหน่ึงตอ้งมาว่ิงอย่างเอาจริงเอาจงั  และว่ิงอย่างมีจุดหมาย 

แมไ้ม่ถึงกบัว่ิงเพ่ือชีวติ ว่ิงสู่ฝัน ว่ิงเป็นอาชีพ  แต่ก็เป็นการว่ิงท่ีมีความหมายและมีสาระกบั
ชีวติเป็นอย่างยิ ่ง... 

(ไตฝุ้่ น : 35) 

 

 การซํ้ าคาํว่า  “คุ้นๆ”  “ฉุนๆ”  “น่ิมๆ” และ “ดุนๆ”  ในเร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ตอน  

หมใูนเลา้แลดูหมา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกมีเสียงคุ้นๆ  ดงัข้ึนขา้งหลงั  กลิ ่นฉุนๆ คุ้นๆ โชยมา  พร้อมกบัจมูกน่ิมๆ มาดุนๆ 
ใหน้กัเล่นหมากเก็บลุกข้ึน 

(ไตฝุ้่ น : 88) 

 

 การซํ้ าคาํว่า  “แขง็ๆ”  “เจ็บๆ” และ “คันๆ”  ในเร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ตอน  เขหนวนชา้ง 

ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพอนัง่แลว้จะถูกขนชา้งแข็งๆ ตาํกน้จนรู้สึกเจ็บๆ คันๆ 

(บา้นชายทุ่ง : 87) 

 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติั มีการใชค้าํซํ้ าเพ่ือเนน้การกระทาํของกริยานั้นๆ และเพ่ือให้เห็นภาพไดช้ดัข้ึน ทาํให้

ผูอ่้านเกิดอารมณ์ความรู้สึกคลอ้ยตามและมองเห็นภาพไดช้ดัเจนมากข้ึน   
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 4.3  การใช้คาํสแลง 

 ราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของคาํสแลง ไวว้่า  “คาํสแลง  หมายถึง  ถอ้ยคาํ

หรือสาํนวนท่ีใชเ้ขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่ม หรือ ชัว่ระยะเวลาหน่ึง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกนัว่าถกูตอ้ง”19 

 ประทีป เหมือนนิล  กล่าวถึงคาํสแลง ไวว้่า  “คาํสแลง คือ คาํท่ีใชก้นัในหมู่คนกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึง มกัจะไดรั้บความนิยมเป็นคร้ังคราวแลว้ก็เลิกใชก้นัไป มีนอ้ยคาํท่ีจะอยูค่งทน ถือเป็นคาํท่ี

ไม่สูสุ้ภาพนกั จะไม่นาํมาใชใ้นการพดูหรือการเขียนอยา่งเป็นทางการอยา่งเด็ดขาด”20   

 แน่งนอ้ย  บุญยเนตร  กล่าวถึงคาํสแลงไวว้่า  “คาํสแลง คือ  คาํหรือกลุ่มคาํท่ีเกิดใหม่  

คาํท่ีเปล่ียนแปลงไปจากภาษาปรกติ และคาํท่ีมาจากภาษาต่างประเทศบางคาํ  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํ

แปลกใหม่ท่ีใหอ้ารมณ์ ความรู้สึก แต่ไม่เป็นท่ียอมรับในภาษาทางการ”21 

 คาํสแลงจึงเป็นคาํท่ีใชก้นัเฉพาะกลุ่มในช่วงระยะเวลาหน่ึง มีลกัษณะเป็นคาํท่ีแปลก

ใหม่  ใหอ้ารมณ์และความรู้สึก โดยใชภ้าษาท่ีอาจจะไม่สุภาพและไม่เป็นท่ียอมรับในภาษาทางการ  

จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มปรากฏการ

ใชค้าํสแลง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  ยงัไม่รู้ (จกั) ตวั (เอง)  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า  “วัยทีน”   ดงัความว่า 

 

กกกกกกก    โดยเฉพาะเดก็วยัรุ่นหรือท่ีเรียกกนัเป็นภาษาผสมวา่วัยทีนผูอุ้ดมไปดว้ยความฝัน 

(ไตฝุ้่ น : 12) 

  

 คาํว่า  “วัยทีน”  เกิดจากการนาํคาํว่า “วยั”  ในภาษาไทยหมายถึง ระยะของอาย ุมาผสม

กบัคาํว่า “ทีน” ซ่ึงทบัศพัทม์าจากคาํว่า  “teen” ในภาษาองักฤษหมายถึง  คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว หรือ
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 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาน

มีบุ๊คพบัลิเคชัน่, 2546), 1140. 

 
20

 ประทีป เหมือนนิล, วรรณกรรมไทยปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: สารสยาม, 2529), 7 – 8. 

 
21

 แน่งนอ้ย  บุญยเนตร, “คาํคะนองในหนงัสือพิมพร์ายวนัระหว่างปีพุทธศกัราช 2521-

2525” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528), 4. 
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คนท่ีมีอายใุนช่วง 13-19 ปี  เม่ือนาํสองคาํน้ีมารวมกนัจะใชใ้นความหมายท่ีว่า  คนท่ีมีอายุในช่วง 

13-19 ปี  หรือวยัรุ่นนัน่เอง   

 

 ตอน ทฤษฎีไม่มีครู  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า  “ติสต์แตก”  ดงัความว่า 

 

...แต่พออยู่ปี2  ผมก็สวมคอนแทก็เลนส์ ไวผ้มยาวประบ่า  เวลาไปเรียนสวมรองเทา้สีชมพู

บา้งสีเหลืองบา้ง  เกิดอาการติสต์แตกไปตามเร่ืองตามราว... 

(ไตฝุ้่ น :  83) 

 

 คาํว่า “ติสต์แตก”  เกิดจากการนาํคาํว่า “ติสต์” ซ่ึงมาจากคาํว่า “อาร์ตติสต์” หรือ 

“artist” ในภาษาองักฤษ  หมายถึง  ผูท่ี้มีทกัษะหรือศิลปิน โดยสมยัก่อนจะเรียกว่า “ติสต์” แทนคาํ

ว่า “ศิลป์” มารวมกบัคาํว่า “แตก” ในภาษาไทยหมายถึง  แยกออกจากส่วนรวม  เม่ือนาํสองคาํน้ีมา

รวมกนัใชใ้นความหมายท่ีว่า  ผูท่ี้มีความเป็นศิลปินสูง ใชก้บัคนท่ีมีอาการความเป็นศิลปินท่ีเช่ือมัน่

ในตวัเองสูงมากจนมีลกัษณะแตกต่างจากคนในสังคม ไม่รับความคิดเห็นจากผูอ่ื้นหรือทนรับคาํ

วิจารณ์ อ่ืนๆไม่ได ้เพราะมีจิตวิญญาณศิลปินสูง  

 

 และตอน  บิ๊ก (แบด) แบน  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า  “ยาโด๊ป”  ดงัความว่า 

 

...ผมคงจะไม่ภูมิใจกบัชยัชนะใดๆ ท่ีไดม้าจากการใชส้ารกระตุน้หรือยาโด๊ปยาวเิศษใดๆ... 

(ไตฝุ้่ น :  142) 

 

 คาํว่า  “ยาโด๊ป”  เกิดจากการนําคาํว่า “ยา” ในภาษาไทยหมายถึง ส่ิงท่ีใช้แก้หรือ

ป้องกันโรค หรือบํารุงร่างกาย  มาผสมกับคาํว่า “โด๊ป” ซ่ึงทับศพัท์มาจากคาํว่า “dope” ใน

ภาษาองักฤษหมายถึง  ยาเสพติดหรือสารตอ้งห้าม  เม่ือนาํสองคาํน้ีมารวมกนัจะใชใ้นความหมาย

ท่ีว่า  ยาท่ีมีสารตอ้งหา้มหรือการใชว้ิธีการต่างๆ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของนักกีฬา 

ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบอยา่งไม่เป็นธรรม 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ผูเ้ขียนมีการใช้ค ําสแลงเพ่ือสร้างอารมณ์ และ

ความรู้สึกให้กับผูอ่้าน  อีกทั้ งยงัสร้างความเป็นกันเองให้กับผูอ่้าน ทาํให้เร่ืองราวมีสีสันและ

สนุกสนานมากยิง่ข้ึน      
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 4.4  การใช้คาํภาษาองักฤษ 

 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีแพร่หลายทั ่วโลกจนยอมรับเป็นภาษาสากล  

ประเทศไทยติดต่อกบัองักฤษมาตั้ งแต่สมยัอยุธยาและรับภาษาองักฤษมาใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

ศึกษาวิชาการดา้นต่างๆ มาชา้นาน  ทาํใหภ้าษาองักฤษเขา้มาปะปนในภาษาไทยจนคนไทยใชภ้าษา

คุน้เคย  ทั้งในการออกเสียง  สาํนวน  ดงันั้นภาษาองักฤษจึงแพร่หลายในหมู่คนไทยท่ีมีการศึกษา

กลายเป็นภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการเขียน  ถอ้ยคาํ  สาํนวนไทยในการเขียนวรรณกรรมใน

ปัจจุบนัจาํนวนมาก22 คาํภาษาองักฤษท่ีใชใ้นปัจจุบนัมีทั้ งการใชค้าํท่ีเป็นภาษาองักฤษเขียนดว้ย

อกัษรโรมนัตามรูปภาษาและเป็นคาํยมืโดยวิธีการทบัศพัท ์ซ่ึงเป็นวิธีการยืมจากภาษาหน่ึงมาใชใ้น

อีกภาษาหน่ึงโดยการถ่ายเสียง   และถอดอกัษร การยมืคาํภาษาองักฤษโดยวิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีทาํ

ไดง่้ายและปรากฏเด่นชดัท่ีสุดว่าเป็นคาํยมืจากภาษาองักฤษ    

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ปรากฏ

การใชค้าํภาษาองักฤษ 2 ลกัษณะ คือ การเขียนคาํภาษาองักฤษดว้ยอกัษรโรมนั และคาํยมืโดยวิธีการ

ทบัศพัท ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 4.4.1  การเขียนคาํภาษาองักฤษด้วยอกัษรโรมนั  

 จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชก้ารเขียนคาํภาษาองักฤษดว้ยอกัษรโรมนั ดงัตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  สถิติมีไวท้าํลาย  ผูเ้ขียนใชค้าํภาษาองักฤษดว้ยการสะกดเป็นอกัษร

โรมนัตามรูปภาษาประกอบการกล่าวถึงช่ือเฉพาะของสหพนัธก์รีฑานานาชาติ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกการรับรองสถิตินั้นทางสหพนัธ์กรีฑานานาชาติหรือ  IAAF : International 

Association  of   Athletics  federation   มีเง่ือนไขในการรับรองสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิ ่ง

ระยะสั้น 

(ไตฝุ้่ น : 132) 

 

                                                             

 
22

 นันตพร  นิลจินดา, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (สกลนคร: ภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสกลนคร, 2539), 216. 
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 เร่ือง  ศิลปินวยัใส  ตอน  ว่าดว้ยเพลงแจ๊ซและอาจารยปู่์  ผูเ้ขียนใชค้าํภาษาองักฤษดว้ย

การสะกดเป็นอกัษรโรมนัตามรูปภาษาประกอบการกล่าวถึงช่ือเฉพาะของเพลง  ดงัความว่า 

 

...ผมเลือกเล่นเพลง “My Way” ท่ีอาจารย์โอ๋สอนก่อนหน้านั้ นสองสัปดาห์ และเพลง  

“Gypsy  Song”  ก็เล่นผ่านไปไดค้รับ... 

(ศิลปินวยัใส :  39) 

 

 และตอน  เพ่ือนใหม่ช่ือแซกโซโฟน  ผูเ้ขียนใช้คาํภาษาองักฤษดว้ยการสะกดเป็น

อกัษรโรมนัตามรูปภาษาประกอบการอธิบายประเภทของแซกโซโฟน  พร้อทแปลภาษาไทย

ประกอบ  ดงัความว่า 

 

...พ่อบอกว่าแซกโซโฟนของเคนน่ี  จีส่วนใหญ่จะเป็นประเภท Alto และ Tenor มากกว่า 

Soprano  (แซกโซโฟนมีสามระดบัเสียงคือ  สูง  กลาง  ตํ่า  ไดแ้ก่  Soprano  Alto  และ Tenor  

ตามลาํดบั) 

(ศิลปินวยัใส : 54) 

 

 4.4.2  การใช้คาํยมืโดยวธิีการทับศัพท์ 

 จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใชค้าํยมืโดยวิธีการทบัศพัท ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 เร่ือง วันวารของแม่   ตอน  เท่ียวงาน  ปรากฏการใชค้าํว่า “ดรัมเมเยอร์”  ตรงกบัคาํ

ภาษาองักฤษว่า  drum major  หมายถึง  ผูน้าํวงดนตรีในขบวนแห่  ดงัความว่า 

 

...โดยใชน้กัเรียนทั้งหมดซ่ึงมีอยู่ประมาณสามร้อยคน ก่อนอื่นตอ้งคดัเลือกดรัมเมเยอร์ชาย
หน่ึงคน... 

(วนัวารของแม่ :  91) 

 

 เร่ือง ศิลปินวัยใส  ตอน  ปาร์ต้ีแสนสนุก  ปรากฏการใช้ค ําว่า “ปาร์ตี้” ตรงกับคํา

ภาษาองักฤษว่า  party  หมายถึง  งานเล้ียง  ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกผมอยากใหอ้าจารยปู่์จดังานปาร์ต้ีท่ีเตม็ไปดว้ยความสุขแบบน้ีอีกคร้ัง 

(ศิลปินวยัใส : 86) 

 

 เร่ือง ไต้ฝุ่น  ตอน  รํ่ าๆ ว่าจะลา  ปรากฏการใชค้าํว่า “โค้ช” ตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า  

coach  หมายถึง ครูฝึกกีฬา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกโค้ชและครูผูดู้แลทีมกรีฑาของโรงเรียนประกาศช่ือเรียกใหค้นท่ีเขา้คดัตวัแต่ละ
รุ่นลงวิง่ประกบกนัทีละคู่... 

(ไตฝุ้่ น :  45) 

 

 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัมีการใชก้ารเขียนคาํภาษาองักฤษดว้ยอกัษรโรมนั เม่ือตอ้งการกล่าวถึงช่ือเฉพาะ และ

ใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ในการกล่าวถึงคาํทัว่ๆ ไปซ่ึงคาํท่ีผูเ้ขียนนาํมาใชน้ั้นเป็นคาํท่ีคนส่วน

ใหญ่รู้จกักนัเป็นอยา่งดี  

 

 4.5  การใช้คาํภาษาถิน่ 

 ภาษาถิ่นเป็นภาษาย่อยท่ีใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการใช้ภาษาเพ่ือ              

การส่ือความหมาย  ความเขา้ใจกนัระหว่างผูค้นท่ีอาศยัอยู่ตามทอ้งถิ่นนั้นๆ ซ่ึงอาจจะแตกต่างไป

จากมาตรฐาน หรือภาษาท่ีคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใชก้นั  และอาจจะแตกต่างจากภาษาใน

ทอ้งถิน่อ่ืนทั้งทางดา้นเสียง คาํและ การใชค้าํ   

 ภาษาถิ่นเป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึง ภาษาถิ่นจึงเป็นภาษาท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะทั้งถอ้ยคาํและสาํเนียง ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลกัษณ์ ลกัษณะความเป็นอยู่ และวิถี

ชีวิตของผูค้นในทอ้งถิ่นของแต่ละภาคของประเทศไทยบางทีเรียกว่า ภาษาทอ้งถิ่น  และหากพ้ืนท่ี

ของผูใ้ชภ้าษานั้นกวา้งก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย  ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาท่ีสาํคญัในสังคมไทย 

เป็นภาษาท่ีบนัทึกเร่ืองราว ประสบการณ์ และวฒันธรรมทุกแขนงของทอ้งถิ่น ภาษาถิ่นของไทยจะ

แบ่งตามภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นท่ีผูพู้ดภาษานั้นอาศยัอยู่ในภาคต่าง ๆ จากการศึกษาวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแก้ว  ประเภทสารคดีอตัชีวประวัติ ปรากฏการใช้ภาษาถิ่น คือ  ภาษาถิ่น

ภาคเหนือ  ภาษาถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาษาถิ่นภาคใต ้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 4.5.1  ภาษาถิ่นภาคเหนือ 

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชภ้าษาถิ่นภาคเหนือในเร่ือง ไต้ฝุ่น เพียงตอนเดียว คือ  

ตอน กินอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 การใชค้าํว่า “ผกักาดจอ” ในภาคกลางเรียกว่า  “ผกักวางตุง้”  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกแกงผักกาดจอนั้นใช้ผกักวางตุ้งติดดอกชูช่อยืนพ้ืน  นํ้ าซุปเปร้ียวนิดๆ ดว้ย

มะขามเปียกและหอม... 

(ไตฝุ้่ น : 18) 

 

 การใชค้าํว่า “ผักเซียงตา”  ในภาคกลางเรียกว่า  “เชียงดา” หรือ “จินดา”  “ผักเฮือด”  

ในภาคกลางเรียกว่า  “ ผกัเลียบ” หรือ “ผกัเลือด”  และ “แกงตุน”  ในภาคกลางเรียกว่า  “แกงบอน”  

ดงัความว่า 

 

...อาหารผกัท่ีไม่กินเลยก็มี  อย่างเช่น  แกงผักเซียงตา  ยาํผักเฮือด  แกงตุนหรือแกงบอน  แกง

หยวกกลว้ย... 

(ไตฝุ้่ น :  19) 

 

 4.5.2  ภาษาถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชภ้าษาถิ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเร่ือง  เมื่อยายอายุ
เท่าหนู  เพียงเร่ืองเดียว  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 ตอน  นํ้ าตาตน้ยาง  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “น่ีบ๊อ” หมายถึง  น่ีใช่หรือไม่  “แม่นล่ะ” หมายถึง               

ใช่แลว้ และ “ไผ” หมายถึง  ใคร  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“น่ีบ๊อนํ้ ามนัยาง” 

กกกกกกกกก“แม่นล่ะ” 

กกกกกกกกก“ไผมาขดุควกัตน้ไม ้ ทาํหลุมน้ีไว ้ ใหต้กัเอานํ้ ามนัท่ีไหลออก” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 119) 
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 ตอน  ข่าวดี – ข่าวร้าย  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “ข้าวปุ้น” หมายถึง  ขนมจีน  และ “เอื้อย”  
หมายถึง  พ่ีสาวคนโตหรือลกูสาวคนโต  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกข่าวดีท่ีท่านหลวงปู่จะมาท่ีวดัทาํให้งานบีบข้าวปุ้ นดูช่างยืดเยื้อ  เนิ่นนานจนพ่ี

สําลีคนสวยมองอย่างเขา้ใจ  จึงบอกวา่ 

กกกกกกกกก“เหลืออีกนิดเดียวเอ้ือยทาํคนเดียวก็เสร็จ  พวกเจา้ไปอาบนํ้ าแต่งตวัไปวดักนั

เถอะ” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 126) 

 

 ตอน  ไทแขก  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “ข้าวป้ัน” หมายถึง  ขา้วท่ีนาํมาป้ันเป็นกอ้นกลม  และ 

“ข้าวแลง”  หมายถึง  ขา้วเยน็  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเยน็วนันั้นมีไทแขกมาขอข้าวป้ันพร้อมบอกกล่าวเร่ืองสินคา้ท่ีมากบักองเกวยีน
ใหช้าวบา้นรู้และนาํขา้วเปลือกออกไปแลกไดใ้นวนัพรุ่งน้ี 

กกกกกกกกก“ขอข้าวแลงหน่อย” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 162) 

 

 4.5.3  ภาษาถิ่นภาคใต้ 

 จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใชภ้าษาถิ่นภาคใตใ้นเร่ือง  บ้านชายทุ่ง  เพียงเร่ืองเดียว  ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 ตอน  แมงดานา  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “นํา้ชุบ” หมายถึง  นํ้ าพริก  “ยาร่วง”  หมายถึง  มะม่วง            

หิมพานต ์ และ “ยอดม่วง” หมายถึง ยอดชะมวง  ดงัความว่า 

 

...แลว้ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ทาํน้ําชุบแมงดาจะมีกลิ ่นหอมอร่อย  กินกบัยอดยาร่วง  ยอดม่วง 

(ชะมวง) หรือผกัอื่นๆ ก็อร่อย 

(บา้นชายทุ่ง : 56) 
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 ตอน  ไหวต้ายาย  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “หฺมฺรับ” หมายถึง  สาํรับ  ดงัความว่า 

 

...แม่ทูนหฺมฺรับไวบ้นหวั  อีกมือหน่ึงถือป่ินโต  มีลูกจนักบัพ่ีจุกวิง่นาํหนา้... 

(บา้นชายทุ่ง : 64) 

 

 ตอน  ทาํเคย  ผูเ้ขียนใชค้าํว่า “แคว็กพร็อก” หมายถึง  การควกัเน้ือมะพร้าวออกจาก

กะลา  ดงัความว่า 
 

...ลูกจนัและเพ่ือนๆ ตอ้งต่ืนตั้งแต่เชา้มืด แย่งกนัแคว็กพร็อกใหไ้ดม้ากท่ีสุดอย่างน้ีทุกวนั... 

(บา้นชายทุ่ง : 192) 

  
 จากขอ้ความขา้งตน้จะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัมีการใช้คาํภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในเน้ือหา               

การกล่าวถึงเหตุการณ์ สถานท่ีต่างๆ  มีการใชค้าํอธิบายประกอบศพัทใ์นบทบรรยาย  ใชภ้าษาถิ่นใน

บทสนทนาทาํใหผู้อ่้านเกิดความสนุกสนานไปกบัเร่ืองราว และรู้สึกถึงความเป็นทอ้งถิ่นเสมือนอยู่

ในเหตุการณ์นั้นร่วมกบัผูเ้ขียนดว้ย  โดยผูเ้ขียนเลือกใชภ้าษาถิ่นให้เหมาะสมกบับริบท เร่ืองราว 

เน้ือหา และเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งยงัใหค้วามรู้เก่ียวกบัภาษาถิ่นประกอบไปดว้ย 

 

 4.6  การใช้สํานวน 
 
 ราชบณัฑิตยสถาน  ไดใ้ห้ความหมายคาํว่าสาํนวน ไวว้่า หมายถึง ถอ้ยคาํท่ีเรียบเรียง

โวหาร บางทีก็ใชว้่าสาํนวนโวหาร คดีถอ้ยคาํท่ีแสดงออกมาเป็นขอ้ความพิเศษเฉพาะภาษาหน่ึงๆ

ชั้นเชิงหรือท่วงทาํนองในการแต่งหนงัสือหรือพดู23 

 

 สง่า กาญจนาคพันธ์ ได้กล่าวว่า สํานวนเป็นคําพูดอย่างหน่ึง พูดเป็นชั้ นเชิงไม่

ตรงไปตรงมา แต่ใหค้วามหมายในคาํพดูนั้นๆ ตอ้งคิดจึงจะเขา้ใจ หรือบางทีคิดแลว้เขา้ใจไปอย่าง

อ่ืนได ้หรือไม่เขา้ใจเอาเลยก็ได ้คาํพดูเป็นชั้นเชิงน้ีเรียกว่า สาํนวน24 

                                                             

 
23

  ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542, 1187. 

 
24

  สง่า กาญจนาคพนัธ,์ สํานวนไทย (กรุงเทพฯ: ส. เอเชียเพรส (1989) จาํกดั), 1. 
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 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าสาํนวนคือ ถอ้ยคาํในภาษาไทยท่ีไม่ตรงไปตรงมา ความหมาย
ในถอ้ยคาํนั้นๆ เป็นชั้นเชิงชวนให้คิดเป็นความหมายในเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย  การใช้
สาํนวนจึงเป็นลกัษณะการใชภ้าษาอยา่งหน่ึงท่ีช่วยทาํใหง้านเขียนมีความน่าสนใจและทาํให้ผูอ่้าน

เข้าใจความท่ีผูเ้ขียนส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว  จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว  

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัพบการใชส้าํนวนไทย  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

   เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ตอน  แม่คา้ขนมหวาน  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงสาํนวน  “อ้ายเข้ขวาง
คลอง”  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกตามีฝีมือในการทาํกบัขา้ว เลยตอ้งรับหนา้ท่ีดงักล่าวดว้ย  พอทาํกบัขา้วตอนเยน็

และป้ันเมด็ขนุนเสร็จแลว้  ตาจะมานอนเอกเขนกอยู่บนแคร่ขา้งบา้น  คอยมองลอดแวน่ทาํตา

วาวใส่หนุ่มๆ ท่ีมาจีบแมค้า้  พวกหนุ่มๆ มกันินทาตาวา่  ชอบมานอนเป็นอ้ายเข้ขวางคลอง 

(บา้นชายทุ่ง : 210) 

 

 สาํนวนภาษาถิ่นภาคใตท่ี้ว่า “อ้ายเข้ขวางคลอง”  ตรงกบัสาํนวนไทยท่ีว่า “จระเข้ขวาง
คลอง”  หมายถึง  ผูท่ี้ชอบกนัท่าหรือขดัขวางไม่ใหผู้อ่ื้นทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดส้ะดวก เหมือน

จระเขท่ี้ข้ึนมาขวางคลองทาํให้เรือผ่านไปมาไม่สะดวก ในท่ีน้ีผูเ้ขียนกล่าวถึงตาท่ีมาคอยขดัขวาง

หนุ่มๆ ท่ีคอยมาซ้ือขนมเพ่ือจีบแม่คา้ซ่ึงเป็นหลานสาวของตน 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ตอน  เรียนดี  กีฬาเด่น  ไม่เห็นง่าย (เลย)  ผูเ้ขียนได้กล่าวถึงสํานวน  

“เหยียบเรือสองแคม”  ดงัความว่า 

 

...ร่างกายเหน่ือยลา้จากการซ้อมกรีฑาทาํใหป้ระสิทธิภาพในการเตรียมตวัสอบย่อหยอ่นอยา่ง

มาก  ในขณะเดียวกนั  การซ้อมกีฬาของผมก็ทาํได้ไม่เต็มท่ี เพราะเป็นห่วงเร่ืองการอ่าน

หนงัสือเตรียมสอบ  ไม่ต่างอะไรกบัการเหยียบเรือสองแคม  และเรือก็โคลงไปมาจะล่มมิล่ม

แหล่ 

(ไตฝุ้่ น : 64) 

 

 สํานวนไทยท่ีว่า “เหยียบเรือสองแคม”  หมายถึง  ทาํทีเข้าด้วยทั้ ง ๒ ฝ่าย  ในท่ีน้ี

กล่าวถึงการท่ีผูเ้ขียนตอ้งการท่ีจะซอ้มกรีฑาและเตรียมตวัอ่านหนงัสือสอบไปพร้อมๆ กนั 
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 เร่ือง  วันวารของแม่  ตอน  หาปลา  ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงสาํนวน “ดักลอบต้องหมั่นกู้  
เจ้าชู้ต้องหมัน่เกีย้ว” ประกอบการอธิบายวิธีการหาปลาโดยใชล้อบ  ดงัความว่า 

   

กกกกกกกกกจากนั้นแม่ก็ชอ้นปลาต่อไปเร่ือยๆ บางช่วงพบลอบท่ีชาวบา้นเขาเอามาวางดกั

ปลาท่ีริมตลิ ่งขา้งคลอง  แม่เห็นปลาช่อนหน้าซ่ือๆ สองตวันอนอยู่ในนั้น  แม่ก็ผ่านเลยไป  

เพราะตาสั ่งไวว้า่อย่าขโมยปลาของคนอื่นในเม่ือเรามีปัญญาหาไดเ้อง  แต่แม่ยงัอดเป็นห่วง

ไม่ไดว้า่เจา้ของลอบจะไดกิ้นปลาไหมหนอ  เพราะไม่ค่อยมากูม้าดูเลย  คาํโบราณจึงบอกว่า  

“ดักลอบต้องหม่ันกู้  เจ้าชู้ต้องหม่ันเกีย้ว”  คนท่ีมีอาชีพดกัลอบตอ้งหมัน่มาดูวา่มีปลาติดหรือ

ยงั  ถา้ไม่มาอาจมีคนขโมยปลาไปได.้.. 

(วนัวารของแม่ : 109) 

 

 สาํนวนไทยท่ีว่า  “ดักลอบต้องหมัน่กู้  เจ้าชู้ต้องหมัน่เกีย้ว”  หมายถึง  หากอยากพบกบั

ความสาํเร็จ ก็ตอ้งมีความมานะพยายาม  โดยนาํมาเปรียบเทียบกบัลอบซ่ึงเป็นเคร่ืองสานสาํหรับดกั

ปลาดกักุง้ หากวางลอบไวต้อ้งหมัน่ดูว่าปลาติดลอบแลว้หรือยงัจึงจะไดป้ลาไวรั้บประทาน 

 

 นอกจากน้ียงัมีการใชส้าํนวนทอ้งถิ่นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีว่า  “หมกปลาแดก
ต้องมีครู  จ่ีกะปูต้องมีวาส”  พร้อมกบัอธิบายความหมายของสาํนวนไวอ้ย่างชดัเจน  ในเร่ือง  เมื่อ
ยายอายุเท่าหนู  ตอน  วิทย ุ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“หมกปลาแดกต้องมีครู  จี่กะปูต้องมีวาส” 

กกกกกกกกกพ่อเอ่ยคาํสุภาษิต  หมายถึงการจะทาํส่ิงใดใหดี้  ตอ้งรู้เทคนิค  ตอ้งเรียนรู้มีครู มี

แบบ  แมแ้ต่ของง่ายๆ  อย่างการหมกหรือปลาร้า  ถา้ห่อไม่เป็นทาํใหใ้บตองแตกปรินํ้ าปลาร้า

จะไหลออกหมด  เป้ือนเปรอะ  เหมน็ฉ่ึงหรือการจ่ีปูหากไม่รู้จกัจิกท่ีอกมนัก่อนเอาใส่ไฟขาปู

ก็จะร่วงออกหมด 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 137) 

 

 จะเห็นไดว้่า  วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่ม มีใชค้าํอยา่งหลายหลายทั้ งคาํซอ้น  คาํซํ้ า  คาํสแลง  คาํภาษาองักฤษ  คาํภาษาถิ่น และการใช้

สาํนวนไทย  ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  จึงทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ ทาํให้ผูอ่้าน
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เกิดอรรถรส เกิดจินตภาพ และความเขา้ใจในการอ่านเร่ืองมากยิง่ข้ึน มีการใชภ้าษาถิ่นซ่ึงทาํใหเ้ร่ือง

เกิดความสนุกสนาน ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจและรู้สึกถึงความเป็นทอ้งถิ่นเสมือนอยู่ในเหตุการณ์  อีกทั้ ง

ยงัมีการให้ความหมายของสํานวนท้องถิ่นในเน้ือเร่ืองเพ่ือช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายของ

สาํนวนไดดี้ยิง่ข้ึน   

 ผลการศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภท               

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่า ผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย  กระชบัและชดัเจน  มีศิลปะ

การใชภ้าษาเพ่ือส่ือความและกระตุน้อารมณ์ให้ผูอ่้านรู้สึกร่วมและคลอ้ยตาม  กล่าวคือ งานเขียน

สารคดีอตัชีวประวติัเป็นเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน มีเน้ือหาไม่เป็นทางการ  

ผูเ้ขียนจึงใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ในระดับก่ึงทางการและระดับสนทนา ในการบอกเล่า

เร่ืองราวเพ่ือทาํใหผู้อ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนเขา้ใจไดง่้าย โดยพบว่าผูเ้ขียนใชบ้รรยายโวหารในการช่วย

ให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่  ทําให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนเข้าใจ

เร่ืองราวไดท้นัทีโดยใหร้ายละเอียดอยา่งชดัเจนและส่ือความไดต้รงประเด็น ใชภ้าพพจน์อุปมาเป็น

ส่วนใหญ่ในงานเขียนเพื่อใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพ และเสริมสร้างความคิด  อีกทั้งการใชภ้าพพจน์ช่วย

ใหง้านเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นมีความ

น่าสนใจ  ช่วยให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึก  เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัเหตุการณ์ และเกิดจินตนาการจาก

เร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนําเสนอ  มีการใช้คาํและสํานวนท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ                

เน้ือเร่ือง  จึงทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ ทาํใหผู้อ่้านเกิดอรรถรส และเขา้ใจในการอ่านเร่ืองมาก

ยิง่ข้ึน มีการใชภ้าษาถิ่นซ่ึงทาํใหเ้ร่ืองเกิดความสนุกสนาน ผูอ่้านเขา้ใจและรู้สึกถึงความเป็นทอ้งถิ่น

เสมือนอยู่ในเหตุการณ์  อีกทั้ งยงัมีการให้ความหมายของสาํนวนทอ้งถิ่นในเน้ือเร่ืองเพ่ือช่วยให้

ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของสาํนวนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทท่ี 5 

คุณค่าท่ีได้รับจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดีอตัชีวประวตั ิ
 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้ นมี

ลกัษณะเป็นงานเขียนประเภทสารคดีท่ีมีเน้ือหาเสนอความรู้ต่างๆ มากมาย เช่น ดนตรี กรีฑา  

การศึกษา  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ เกษตรกรรม  การแสดงและการละเล่น              

เป็นตน้  อีกทั้ งมีการใชภ้าษาท่ีดึงดูดความสนใจทาํให้งานเขียนน่าอ่าน ไดอ้รรถรส ทาํให้ผูอ่้าน

เพลิดเพลินไปกบัเร่ืองราวไดดี้ยิง่ข้ึน    

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มคือ  ศิลปินวัยใส  วันวารของแม่  ไต้ฝุ่น  เมื่อยายอายุเท่าหนู และบ้านชายทุ่ง พบว่ามีความ

สมบูรณ์ทางดา้นเน้ือหาเป็นอย่างยิ ่ง ทาํให้ผูอ่้านได้รับความรู้และความคิดท่ีให้ความกระจ่างชัด 

การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มในคร้ังน้ีไดแ้บ่ง

การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ  คุณค่าดา้นความรู้  คุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิง และ คุณค่าดา้น

แง่คิด  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

1.  คุณค่าด้านความรู้ 
 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มมีความโดด

เด่นด้านการนําเสนอสาระความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้ด้านดนตรี กรีฑาการวิ ่ง สถานท่ี ภาษา  

เกษตรกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษาความเช่ือ  การแสดงและ

การละเล่น และ การประกอบอาชีพ  เป็นตน้  ความรู้ดงักล่าวสามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

ในดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 
 1.1  การรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

 ความรู้ท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมเยาวชนรางว ัลแว่นแก้ว  ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มนั้น  นอกจากจะทาํใหผู้อ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีกาํลงัอยู่ในวยัเรียนไดรั้บสาระ

ความรู้จากเร่ืองราวท่ีนาํเสนอแลว้  ยงัเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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เช่น  เร่ือง ศิลปินวยัใส  ผูเ้ขียนใหค้วามรู้ในเร่ืองของดนตรี เช่น การเล่นเปียโน การฝึกซอ้ม เทคนิค

ต่างๆ เป็นต้น และ เร่ือง ไต้ ฝุ่น ผูเ้ขียนได้ให้ความรู้ในเร่ืองของกรีฑาการวิ ่ง เช่น ประวัติ                  

ความเป็นมา ประเภทของการวิ ่ง  การฝึกซอ้ม การเตรียมความพร้อม และเทคนิคในการวิ ่ง เป็นตน้  

ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัดนตรีและกรีฑานั้นเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีผูเ้ขียนสนใจนอกเหนือจาก

การศึกษาเล่าเรียน  โดยฝึกซอ้มในเวลาเยน็หลงัเลิกเรียน วนัเสาร์-อาทิตย ์และในช่วงปิดภาคเรียน

และเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีผูเ้ขียนประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึงจากการเรียนรู้และการฝึกซอ้ม

ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนท่ีกาํลงัอยู่ในวยัเรียนนอกเหนือจากจะไดรั้บสาระความรู้จากการอ่านแลว้ยงั

ไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ของการเล่นดนตรีและกรีฑา โดยผูเ้ขียนนาํเสนอความรู้และเร่ืองราวอย่าง

น่าสนใจ  นอกจากน้ีการเล่นดนตรีหรือกรีฑาถือเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  

อารมณ์ และจิตใจ  อีกทั้งยงัเป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการพฒันาตนเองในดา้น

ร่างกาย  อารมณ์ และจิตใจไปพร้อมๆ กนั  ทาํให้ผูอ่้านสามารถนาํความรู้ท่ีไปเป็นทางเลือกหน่ึง

ของกิจกรรมยามว่าง และสามารถเลือกใช้เวลาว่างของตนให้เกิดประโยชน์พร้อมกบัการพฒันา

ความรู้และความสามารถของตนเอง 

 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัให้ความรู้เก่ียวกับการใช้เวลาว่างของตนในการช่วยเหลือ

ครอบครัว  ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ หารายไดเ้สริม  หาอาหาร  หรือทาํงานบา้น โดยผูเ้ขียน

ใชเ้วลาว่างหลงัเลิกเรียนหรือในช่วงปิดภาคเรียน  เช่น  เร่ือง  วันวารของแม่  ผูเ้ขียนใชเ้วลาว่างใน
การช่วยพ่อแม่ทาํนา  ปลกูขา้ว  เล้ียงนอ้ง  และหาอาหาร  เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู  ผูเ้ขียนใชเ้วลา
ว่างในการหาอาหาร  เล้ียงสัตว์ และทํางานบ้าน และเร่ือง  บ้านชายทุ่ง ผูเ้ขียนใช้เวลาว่างใน                

การหารายไดเ้สริม  คอยเป็นลกูมือแม่ในการทาํงานบา้น  เป็นตน้  ซ่ึงถือว่าความรู้ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ

ไวด้งักล่าวเป็นแนวทางในการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์และการดาํเนินชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี   

 

 1.2  ทําให้โลกทัศน์กว้างขึน้ 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มน้ี ผูเ้ขียน

นาํเสนอเร่ืองราวต่างๆ มากมาย  ความรู้ท่ีปรากฏในงานเขียนทั้ง 5 เล่มนั้นเป็นความรู้ท่ีถูกถ่ายทอด

มาจากประสบการณ์โดยตรงของผูเ้ขียนผา่นระยะเวลาในการเก็บเก่ียวประสบการณ์ 2 รูปแบบ คือ  

เร่ือง ศิลปินวยัใส และ ไต้ฝุ่น  เป็นประสบการณ์ในช่วงหน่ึงของชีวิตผูเ้ขียน  เร่ือง  วันวารของแม่  
เมื่อยายอายุเท่าหนู และบ้านชายทุ่ง  เป็นประสบการณ์เกือบทั้ งหมดในชีวิตของผูเ้ขียน  แมว้่า

ความรู้บางเร่ืองผูอ่้านสามารถหาอ่านจากตาํราหรือหนังสือต่างๆ ได ้ แต่ในวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มน้ี เป็นสารคดีอตัชีวประวติัท่ีเล่าเร่ืองราวจาก
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ประสบการณ์ เหตุการณ์ และชีวิตจริงของผูเ้ขียน  ทาํให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงเร่ืองราวในอดีตโดยไม่

สามารถหาอ่านไดจ้ากหนงัสือหรือตาํราเรียน   

 นอกจากน้ีวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม 

ได้ให้ความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมประเพณีของคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคกลาง  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ ปรากฏอยูใ่นเร่ือง  วันวารของแม่  เมื่อยายอายุเท่าหนู และบ้าน
ชายทุ่ง  เน่ืองจากหนงัสือทั้ง 3 เล่มน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดเร่ืองราว  วฒันธรรมประเพณี และ

ประสบการณ์ในชีวิตของผูเ้ขียน มากกว่าการนาํเสนอเร่ืองราวเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงวฒันธรรม

เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละสังคม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความ

เป็นอยู่ในสังคม แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถิ่น ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสภาพแวดลอ้ม 

 วรรณกรรมเยาวชนทั้ง 3 เล่มน้ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอความรู้ดา้นวฒันธรรมประเพณีในแต่

ละท้องถิ่นท่ีตนอาศยัอยู่  และมีวฒันธรรมประเพณีท่ีน่าสนใจคือ การเทศน์มหาชาติ เน่ืองจาก              

การเทศน์มหาชาติถูกกล่าวไวใ้นหนังสือทั้ ง 3 เล่ม โดยท่ีหนังสือทั้ ง 3 เล่มน้ีเปรียบเสมือนเป็น

ตวัแทนการนาํเสนอวฒันธรรมท่ีต่างภูมิภาคกนั  กล่าวคือ  วนัวารของแม่นาํเสนอการเทศน์มหาชาติ

ของคนในภาคกลางคือจงัหวดั ฉะเชิงเทรา เม่ือยายอายุเท่าหนูนาํเสนอการเทศน์มหาชาติในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือคือ จงัหวดัอุบลราชธานี และบา้นชายทุ่งนาํเสนอการเทศน์มหาชาติในภาคใต ้

คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช   

 จากการศึกษาการเทศน์มหาชาติท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมทั้ง 3 เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนได้

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเพณีการเทศน์มหาชาติซ่ึงมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้ ง 3 เล่มคือ  

การเทศน์มหาชาติท่ีจดัในแต่ละทอ้งถิ่นนั้นมีการประดบัตกแต่งกณัฑเ์ทศน์ดว้ยผลไม ้เช่น มะพร้าว 

กลว้ย ออ้ย  เป็นตน้ มีการจดัสถานท่ีโดยสมมติใหเ้ป็นป่าและมีความคลา้ยคลึงกบัป่าหิมพานต์หรือ

เขาวงกต  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 เร่ือง วนัวารของแม่  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติไว ้ ดงัความว่า 
  

กกกกกกกกกแม่ยงัไดไ้ปฟังเทศน์มหาชาติอีกดว้ย  ซ่ึงโรงเรียนจะรับกณัฑเ์ทศน์ทุกปี และให้

นกัเรียนร่วมทาํบุญดว้ยการหาผลไมม้าติดกณัฑเ์ทศน์  สําหรับแม่มกัจะเอาส้มโอท่ีสวนของ

ทวดมาใช้ในงานน้ี  ส่วนเพ่ือนท่ีบา้นอยู่ใกลโ้รงเรียนก็อาสาเอามะพร้าวอ่อน  กลว้ย และ

ผลไมอ้ื่นๆ มาช่วยกนั  จากนั้นจะแห่ของเหล่าน้ีไปท่ีศาลาวดั  ซ่ึงมีชาวบา้นนัง่ฟังเทศน์กณัฑ์
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อื่นอยู่ก่อนแลว้...พวกเดก็ๆ ยกของติดกณัฑ์เทศน์ ไปวางหน้าธรรมมาสน์และจุดเทียนตาม

จาํนวนคาถา ซ่ึงชาวบา้นหลายคนยงันัง่ฟังต่อไปเร่ือยๆ ไม่ไดลุ้กหนีไปไหน... 

(วนัวารของแม่ : 94) 

 

 เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ตอน  กรุ่นกลิ่นดอกไมป่้า  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีการเทศน์

มหาชาติหรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า  ประเพณทีําบุญผะเหวด  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกบุญผะเหวดจะเร่ิมตั้ งแต่การสมมติให้หลวงตาเจ้าอาวาสของวดัเป็นพระ

เวสสันดร  บ่ายแก่ๆ ของวนัเร่ิมงาน  หลวงตาจะเดินทางออกจากวดัไปอยู่ ณ บริเวณชายป่า

แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีสมมติเป็นป่าหิมพานต ์ ซ่ึงอยู่ห่างจากหมู่บา้นออกไป  หลวงตาจะคอยอยู่ท่ี

นัน่จนขบวนของชาวบา้นนาํโดยผูเ้ฒ่าท่ีมีตาํแหน่งเป็น เฒ่าจํา้ (ผูมี้หนา้ท่ีส่ือสารกบัเทพและ
ผี) ประจาํหมู่บา้นนาํเกวยีนท่ีประดบัประดาดว้ยดอกไมแ้ละผา้แพร  สมมติว่าเป็นราชรถใช้

แรงคนลากแทนววั  พระ  เณร ชาวบา้นทั้งหลายทั้งเดก็และผูใ้หญ่เดินตามเป็นทิวแถว  ไปถึง

บริเวณท่ีหลวงตากบัทายกสองคนนัง่คอยอยู่ก็จะทาํพิธีเชิญเสดจ็ข้ึนรถ (เกวียน) แลว้แห่เป็น

ขบวนกลบัวดั 

กกกกกกกกกบริเวณวดับดัน้ี  ตั้งแต่ประตูทางเขา้ไปถึงศาลาใหญ่ไดรั้บการตกแต่งเป็นซุ้ม

ดว้ยตน้กลว้ย   ตน้ออ้ย และดอกไมห้อ้ยยอ้ยเป็นพวงระยา้ส่งกลิ ่นหอมกรุ่นอบอวล  ร้านคา้

มหรสพคบงนัจุดตะเกียงสวา่งไสว  เม่ือพระเวสสันดรเสดจ็ข้ึนบนศาลาแลว้  การเฉลิมฉลอง

จึงเร่ิมข้ึน  หมอลาํหมู่  รําวง  หนงัประโมทยัเร่ิมบรรเลงไปจนเท่ียงคืนจึงหยุด  แลว้การเทศน์

มหาชาติอนัเป็นเร่ืองราวของพระเวสสันดรจึงเร่ิมข้ึน ไปตลอดวนัจนจบเร่ืองในตอนคํ่าของ

วนัต่อไป  ผูอ้ยากไดบุ้ญกุศลก็จะฟังเทศน์ไปจนจบ... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 48-49) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ตอน  อญัเชิญรูปหล่อพ่อท่านโบ  ผูเ้ขียนกล่าวถึงประเพณีการเทศน์

มหาชาติ และการจดัตกแต่งสถานท่ีภายในงาน  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกหากวดัมีงานเทศน์มหาชาติในช่วงเขา้พรรษา  ซ่ึงเป็นงานบุญใหญ่  ชาวบา้นจะ

ช่วยกนัประดบัตกแต่งอุโบสถ  ศาลาโรงธรรม และบริเวณวดัอย่างสวยงามดว้ยตน้ออ้ย  ตน้

กลว้ย  ทางมะพร้าว  ธงพระธรรมจกัร  ธงชาติ และ ธงทิวท่ีทาํดว้ยผา้สามเหลี่ยมสีต่างๆ และ

ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อเขาวงกตท่ีตรงกลางเป็นกองทรายกองใหญ่  ชาวบา้นช่วยกนัขนมาจาก

คลองมากองไว ้ สมมติวา่เป็นเขาวงกต  ประดบัประดาดว้ย  ตน้ออ้ย  ตน้กลว้ย  สมมติว่าเป็น
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ป่า  ทางเขา้เขาวงกตทาํดว้ยไมไ้ผ่  นาํมาขดักนัห่างๆ สูงท่วมหวั  ทาํทางเป็นรูปวงกลมวกวน

หลายชั้น... 

(บา้นชายทุ่ง : 130) 

  

 จากขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า  ประเพณีการเทศน์มหาชาติหรือการเล่าเร่ืองมหา

เวสสนัดรชาดก ซ่ึงจดัเป็นโบราณประเพณีอยา่งหน่ึงของบรรพบุรุษไทยท่ียดึถือสืบทอดและปฏิบติั

สืบต่อกนัมานั้น  แมว้่าจะถกูจดัข้ึนต่างสถานท่ีต่างภูมิภาคกนัแต่คนไทยก็ยงัดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมท่ี

ถูกถ่ายทอดมาตั้ งแต่ในอดีตจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้ งแสดงให้เห็นถึงการนับถือและความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาของคนไทยอีกดว้ย   

 นอกจากน้ีวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 3 เล่ม

ยงัให้ความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ่นอย่างน่าสนใจ  เช่น  ประเพณีลอยกระทง  

ประเพณีสงกรานต ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญขา้วประดบัดิน  ประเพณีสารทเดือนสิบและ

พิธีชิงเปรต  ประเพณีชกัพระหรือลากพระ เป็นตน้ ทาํใหเ้ยาวชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัประเพณีและ

วฒันธรรมในอดีตของแต่ละทอ้งถิ่นทั้งท่ีเหมือนและแตกต่าง  อีกทั้งบางประเพณีถกูปรับเปล่ียนไป

ตามยคุสมยัจึงทาํใหค้นในรุ่นปัจจุบนัหาดูประเพณีท่ีถกูรักษา ถ่ายทอด และคงรูปแบบดั้งเดิมจากใน

อดีตไดย้าก  ดงันั้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีพ้ืนถิ่นในภาคต่างๆ โดยผูเ้ขียนบรรยาย

ถึงขั้นตอนของประเพณีต่างๆ ไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจและเกิดจินตภาพเหมือนอยู่

ร่วมในเหตุการณ์นั้นดว้ย   

 นอกจากน้ีงานวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัยงั

กล่าวถึงความเช่ือต่างๆ ของคนในชนบททั้งท่ีเก่ียวกบัตวัมนุษย ์ ธรรมชาติ  และส่ิงเหนือธรรมชาติ 

ทาํให้ผูอ่้านได้รับความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับความเช่ือต่างๆ ซ่ึงบางความเช่ือกาํลงัจะสูญหายไปใน

สงัคมปัจจุบนั  เช่น  ในเร่ือง  วนัวารของแม่  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความเช่ือเร่ืองเถาหลง  เน่ืองจากในอดีต

ยงัไม่มีถนนหนทาง  คนในสมยัก่อนจะเดินทางกนัทางนํ้ าหรือเดินทางโดยเทา้ลดัเลาะไปตามสวน

ตามป่า  แตกต่างจากปัจจุบนัท่ีมีถนนหนทางสําหรับใช้ในการเดินทาง  มียานพาหนะท่ีช่วยให้

เดินทางไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน  ความเช่ือเหล่าน้ีจึงแทบไม่ไดน้าํมาใช ้ และความเช่ือเร่ืองการผิว

ปากเรียกลม  เน่ืองจากในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีสะดวกสบาย  มีการใช้เคร่ืองจักรช่วยในภาค

การเกษตร  เกษตรกรในปัจจุบนันอ้ยคนท่ีจะตาํขา้ว ฝัดขา้ว  และสีขา้วไวรั้บประทานเอง  ความเช่ือ

ในเร่ืองของการผวิปากเรียกลมจึงแทบไม่ไดรั้บการถ่ายทอดต่อมาในปัจจุบนั   
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 จะเห็นไดว้่าความรู้ต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอในงานวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มนั้น  เป็นความรู้ท่ีน่าสนใจและเป็นการเปิดโลกทศัน์ท่ีกวา้ง

ข้ึนให้แก่ผูอ่้าน  แมผู้อ่้านจะไม่ไดอ้ยู่ในช่วงเวลานั้ นหรือเหตุการณ์นั้นจริงๆ แต่เม่ือได้อ่านงาน

วรรณกรรมแลว้ สาระความรู้ต่างๆ ก็ช่วยทาํให้ผูอ่้านไดเ้รียนรู้ถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ได้

เป็นอยา่งดี 

 จึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าการศึกษาสาระความรู้ท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นทาํให้ผูอ่้านไดรั้บประโยชน์จากสาระ

ความรู้ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ ทั้งการรู้จกัใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนแ์ละทาํใหโ้ลกทศัน์กวา้งข้ึน  ผูอ่้าน

สามารถนาํเอาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการศึกษา ดาํเนินชีวิต และเปิด

โลกทศัน์ของตนเองใหก้วา้งขวางข้ึน 

 

2.  คุณค่าด้านการให้ความบันเทงิ 
 

 วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนอกจากจะ

มีความโดดเด่นดา้นการนาํเสนอสาระความรู้ต่างๆ แลว้  ยงัมีคุณค่าในดา้นการให้ความบนัเทิงแก่

ผูอ่้านอีกดว้ย  จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

มีคุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้านอยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 

 

 2.1  ความบันเทิงจากเนือ้หา 

 จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนไดแ้ทรกความบันเทิงให้แก่ผูอ่้านผ่านการเล่าเร่ืองราว  เพ่ือ

ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง  เช่น  การบรรยายใหเ้ห็นภาพเด็กๆ ท่ีแยง่กนัปักไมบ้นกองข้ีควาย 

ทาํใหผู้อ่้านรู้สึกสนุกสนานไปกบัเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเสียงกระดิ่งววัควายดงัล่องลอยไปตามทอ้งทุ่ง  ขา้วกลา้ยงัไม่ไดห้ว่านดาํ  สัตว์

เหล่าน้ีจึงมีอิสระในทุ่งกวา้ง  หญา้อ่อนระบดัใบทาํใหม้นัอิ ่มหมีพีมนัสดช่ืนและคึกคะนอง 

กกกกกกกกกปู้ด... ควายตวัใหญ่ระบายอึออกมาจากทอ้งอนัเป่งพองเป็นกองโต  กองโน้น  

กองน้ี  มีมากมายกระจายเตม็ทุ่ง 

กกกกกกกกก“กองน้ีฉนัหมาย” 
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กกกกกกกกกจนัสีเพ่ือนรักของยายนางใช้ไมอ้นัเล็กๆ ยาวๆ ปักเด่ลงกลางกองข้ีควาย  คน

อื่นๆ เห็นแลว้วิง่หาไม ้ หากองข้ีควายกนัจา้ละหว ัน่ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 79) 

 

 การนาํเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการละเล่นท่ีเด็กๆ ชอบและประทบัใจ เช่น  การแสดง

หมอลาํเพลิน การละเล่นและมหรสพอย่างหน่ึงของชาวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสร้างความ

ประทบัใจใหก้บัเด็กๆ  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกเร่ิมเร่ืองทุกคร้ังเม่ือเปิดผา้ม่านออกมาก็จะเป็นเวลาสามโมงเช้าซ่ึงเป็นเวลาท่ี

นางเอกตอ้งไปกราบไหวค้ารวะพ่อแม่ซ่ึงเป็นพ่อพญาแม่พญาเมือง... 

กกกกกกกกกเสร็จแลว้ขออนุญาตไปชมสวนดอกไม ้ แลว้เลยไปเล่นนํ้ าท่ีลาํธารบริเวณท่ีซ่ึง

จะตอ้งพบพระเอกผูซ่ึ้งเดินดงเดินป่าไปหาเรียนวิชาจากพระฤาษีและตอ้งมาพบนางเอกกบั

เพ่ือน ๆ เหล่าผูติ้ดตามทั้ งหลายซ่ึงกําลงัเล่นนํ้ าเพลิดเพลินอยู่พอดีก็เลยมาเล่นตีกลองนํ้ า

ดว้ยกนั  เก้ียวพาราสีและรักกนั  ชวนกนักลบับา้นเมืองไปเคารพกราบไหวพ่้อแม่ของนางเอก

เพ่ือขอเป็นลูกเขยพ่อพญา  ซ่ึงเป็นธรรมเนียมของลาํเพลินสมยันั้น  เขาจะมีบทน้ีไม่ว่าเล่น

เร่ืองใด ๆ เป็นตอนท่ีประทบัใจเดก็ ๆ มากท่ีสุด... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 35-36) 

 

 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงักล่าวถึงการละเล่นพ้ืนบา้นต่างๆ ซ่ึงตรงกบัวยัของผูอ่้าน ทาํให้

ผูอ่้านเกิดความสนใจและสนุกสนาน  เช่น  การเล่นช่วงรํา  เล่นหมากขุม  กระดานหก  เป็นต้น  

ตลอดจนความสนุกสนานท่ีเกิดข้ึนจากการเล่นและการทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น  การวิ ่งในโรงเรียน  

การวิดปลา  ปืนตน้ไม ้ เป็นตน้  ความบนัเทิงท่ีผูเ้ขียนไดน้าํเสนอไวน้ั้น เป็นความบนัเทิงท่ีตรงกบั

วยัของผูอ่้านและเหมาะกับผูอ่้าน  จึงทาํให้ผูอ่้านสนุกสนานไปกับเร่ืองและเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียน

นาํเสนอ 

 

 2.2  ความบันเทิงจากภาษา 

  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนได้แทรกความบันเทิงให้แก่ผูอ่้านผ่านการใช้ภาษาใน

รูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย  เช่น  การแทรกอารมณ์ขนัในการกล่าวถึงคุณสมบติัพิเศษของนกัวิ ่ง 

ดงัความว่า   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



204 
 

 
 

กกกกกกกกกหน่ึง  นกัวิ ่งระยะสั้ นตอ้งเป็นคนมีสัมมาคารวะ  รู้จกัคุกเข่าให้กบัทุกคนใน

สนาม  เพราะกติกากาํหนดใหน้ัง่คุกเข่าตอนเขา้ท่ี ณ จุดปล่อยตวั 

กกกกกกกกกสอง  นกัวิง่ระยะสั้นตอ้งเป็นคนท่ีอยู่ในกรอบ  ออกนอกลู่นอกทางไม่ไดเ้พราะ

ตอ้งวิง่ในลู่ของตวัเองตั้งแต่จุดปล่อยตวัยนัเส้นชยั 

กกกกกกกกกสาม  นกัวิง่ระยะสั้นตอ้งไม่เย่อหยิ ่งจองหอง  รู้จกักม้หวัใหผู้อ้ื่น โดยเฉพาะเม่ือ

กาํลงัจะวิง่ผ่านกรรมการเส้นชยั  เพราะขณะผ่านเส้นชยันั้น  หากใชอ้กแตะอย่างเดียวอาจจะ

แพคู่้ต่อสู้ไดถ้า้เบียดกนัสูสี เพราะกติกากาํหนดว่าใครใช้อวยัวะส่วนท่ีตํ่ากว่าคอลงไปแตะ

เส้นชยัก่อน ถือว่าชนะ  นกัวิ ่งระยะสั้ นจึงนิยมโขกหวัหรือกดไหล่ขณะเขา้เส้นชยั เพ่ือให้

มัน่ใจวา่ไดแ้ตะเส้นชยัก่อนคนอื่น 

(ไตฝุ้่ น : 85) 

 

 การใช้ภาพพจน์ในงานเขียนซ่ึงปรากฏการใช้ภาพพจน์ 4 ลักษณะ  คือ  อุปมา  

บุคลาธิษฐาน  อติพจน ์และการเลียนเสียงธรรมชาติ  ทาํใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพไดอ้ยา่งชดัเจนและทาํ

ใหง้านเขียนมีสีสนัและความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  เป็นการเสริมสร้างความคิดและจินตนาการให้กบั

ผูอ่้าน ช่วยใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึก  เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัเหตุการณ์ และเกิดจินตนาการจากเร่ืองราว

ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอไดอ้ยา่งชดัเจน  ช่วยสร้างสีสนัใหก้บังานเขียน ทาํใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลินใจ

ในการอ่านอีกดว้ย 

 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัใชก้ลวิธีการเขียนในการสร้างสรรคง์านวรรณกรรม โดยการตั้งช่ือ

เร่ือง  เปิดเร่ือง  เสนอเร่ือง  และ ปิดเร่ือง  อยา่งน่าสนใจ  ทาํใหเ้ร่ืองราวสนุกสนานมีชีวิตชีวา  ไม่น่า

เบ่ือ  อีกทั้งผูอ่้านยงัไดรั้บความบนัเทิงจากการบรรยายเหตุการณ์ การแทรกคาํประพนัธแ์ละบทเพลง  

การแทรกนิทาน ตาํนาน  การละเล่น  บทสนทนา และภาพประกอบดว้ย    

 จะเห็นไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม

นอกจากจะมีคุณค่าทางดา้นสาระความรู้แลว้ยงัมีคุณค่าทางดา้นการให้ความบนัเทิงทั้ งจากเน้ือหา

และภาษา ทาํให้ผูอ่้านไดรั้บความเพลิดเพลิน และเกิดความสนุกสนานจากกลวิธีการเขียนของ

ผูเ้ขียนพร้อมกบัการใชภ้าษา  จึงทาํให้ผูอ่้านไดรั้บความบนัเทิงใจไปพร้อมๆ กบัสาระความรู้ท่ีถูก

นาํเสนอไวใ้นเล่มอยา่งกลมกลืน 
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2.  คุณค่าทางด้านการให้แง่คดิ 
 

 งานเขียนประเภทสารคดีเป็นงานเขียนท่ีมุ่งให้สาระความรู้ ขอ้เท็จจริงเป็นหลกัและ

การแสดงความคิดเห็นไปพร้อมกบัการสร้างความสนุกสนานบนัเทิงใจ  แต่ในงานวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นกลบัมีการสอดแทรกแง่คิดท่ี

เสริมสร้างคุณค่าทางคุณธรรมและทางสติปัญญาให้แก่ผูอ่้าน ช่วยให้ผูอ่้านนําไปปรับใช้เป็น

แนวทางในการดาํเนินชีวิตได ้ จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มพบว่าผูเ้ขียนมีการสอดแทรกแง่คิดท่ีสําคัญซ่ึงผูอ่้านสามารถนําไปใชใ้น            

การดาํเนินชีวิตไดท้ั้งต่อตนเองและสงัคม  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 2.1   ต่อตนเอง 

 2.1.1   การรู้จกัการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้เป็นกระบวนการในการพฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมในทุกๆ ดา้นจากองค์

ความรู้  ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนให้แง่คิดเก่ียวกับการรู้จัก               

การเรียนรู้  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ผูเ้ขียนกล่าวถึงลกูจนัท่ีมีความตั้งใจในการเรียน  ดงัความว่า 

 

...ถึงจะเหน่ือยแค่ไหน แต่ลูกจนัก็อดทนและตั้งใจเรียน  เรียนดีจนสอบไดท่ี้ 1 ทุกปี... 

(บา้นชายทุ่ง : 170) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น  ผูเ้ขียนกล่าวถึงการแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรู้

ทางวิชาการอยา่สมํ่าเสมอ  ดงัความว่า 

 

...ผมแบ่งเวลาช่วงกลางคืนสําหรับการทบทวนบทเรียนทาํการบา้น และศึกษาหาความรู้ทาง

วิชาการอย่างสมํ่าเสมอ  แม้จะสอบไม่ไดท่ี้หน่ึงของห้องทุกคร้ัง  แต่ช่วงท่ีผมเรียนอยู่ช ั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ผมก็สอบไดล้าํดบัไม่เกินท่ีสองของหอ้งมาตลอด 

(ไตฝุ้่ น : 28) 
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 2.1.2  การรู้จกัหน้าที่ 

 การดาํรงชีวิตใหย้ ัง่ยนื เป็นสุข และสงบสุขไดน้ั้นทุกคนตอ้งรู้จกัหนา้ท่ีของตนท่ีไดรั้บ

มอบหมายหรือตอ้งรับผิดชอบ  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนให้แง่คิดเก่ียวกบัการรู้จกัหน้าท่ี  ดัง

ตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการรู้จกัหน้าท่ีของผูห้ญิงท่ีตอ้งทาํงานบา้น
เป็นกิจวตัร  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกดงันั้นการเก็บใบตองมาซ้อนกนัแลว้มว้นพบัไวใ้ชง้านในบา้นเรือน  จึงเป็นงาน

อย่างหน่ึงท่ีตอ้งทาํเป็นกิจวตัร  ส่วนมากมกัเป็นหนา้ท่ีท่ีหญิงสาว แม่บา้นแม่เรือนพึงกระทาํ  

หากบา้นใดใบตองในบา้นขาดแคลน  ถือวา่ผูห้ญิงบา้นนั้นขาดตกบกพร่องในหน้าท่ีแม่บา้น

แม่เรือน... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 136) 

 

 2.1.3  การรู้จกัคดิไตร่ตรอง 

 การคิดไตร่ตรอง คือ การคิดอยา่งรอบคอบสมเหตุสมผล  รู้จกัคิดทบทวนประเมินผล 

โดยคิดใหลึ้กซ้ึงเพ่ือหาว่าอะไรคือความจริง อะไรคือส่ิงท่ีถูกตอ้ง อะไรคือขอ้ท่ีควรตดัสินใจ  จาก

การศึกษาพบว่าผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัการรู้จกัคิดไตร่ตรอง  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  เมื่อยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงแม่ท่ีสอนให้ยายนางรู้จักคิดไตร่ตรอง
แยกแยะระหว่างความเช่ือและเหตุผล  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“นางต้องจาํเอาไวเ้ป็นบทเรียน  ตอ้งรู้จกัแยกแยะความเช่ือ และเหตุผลให้

มากกวา่น้ี” 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 156) 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่   ผูเ้ขียนกล่าวถึงแม่ท่ีสอนใหบ้อสตนัรู้จกัการจกัไตร่ตรองถึงส่ิงท่ี
ควรทาํและไม่ควรทาํ   ดงัความว่า 
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...ระหวา่งท่ีดูคอนเสิร์ตก็ตอ้งส่งเสียงร้องกร๊ีดๆ ยกมือยกไมโ้บกไปมาเหมือนภาพขุมนรก

ของพวกเปรตท่ีเห็นในหนงัสือศีลธรรมไม่มีผิด  พอกลบัถึงบา้นคนดูเหล่าน้ีก็คงเสียงแหบ

แหง้หมดเร่ียวแรงทาํการงาน  เพราะฉะนั้นลูกจึงตอ้งพิจารณาให้ดีว่าควรทาํอะไรแค่ไหน 

ควรสนุกสนานพกัผ่อนไดแ้ต่ตอ้งพอเหมาะคือ  ไม่หลงใหล  เท่ียวเตร่  จนเสียการเรียน เสีย

งาน และเสียคน 

(วนัวารของแม่ : 95)    

 

 2.1.4  เช่ือฟังคาํส่ังสอนของผู้ใหญ่ 

 การเช่ือฟังผูใ้หญ่เป็นวฒันธรรมของคนไทยตั้ งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั เด็กๆ จะถูก

สอนให้เ ช่ือฟังคําสั ่งสอนของผูใ้หญ่หรือผูท่ี้อาวุโสกว่า เพราะเช่ือว่าผ่านการเรียนรู้และมี

ประสบการณ์มากกว่า  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัการเช่ือฟังคาํสัง่สอนของผูใ้หญ่  

ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการเช่ือฟังคาํสอนของครู   ดงัความว่า 

 

...เขาเป็นสีสันของโรงเรียน  เป็นศิษยรั์กของครูเพราะพูดง่าย  ใช้คล่อง  ไม่เคยขดัคาํสั ่ง  แม้

จะเรียนหนงัสือไม่เก่ง  แต่หนา้ดาํๆ ของเขาแตม้ดว้ยรอยยิ ้มพร้อมท่ีจะทาํตามท่ีครูบอกเสมอ 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 87) 

 

 2.1.5  ความอดทนและเพยีรพยายาม 

 ความอดทนและเพียรพยายามเป็นลักษณะชีวิตสําคัญท่ีจะทําให้บุคคลประสบ

ความสาํเร็จในส่ิงท่ีตนมุ่งหวงั  โดยกลา้เผชิญกบัความทุกข์ยาก ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน  

จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัความอดทนและเพียรพยายาม  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  ศิลปินวัยใส   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความคิดเห็นของอาจารยแ์นทท่ีพูดถึงความตั้ งใจ
และเพียรพยายามฝึกฝนเล่นดนตรี   ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกผมเคยถามอาจารย์แนทว่า  ระหว่างเปียโนกบัแซกโซโฟนอย่างไหนเล่นยาก

กวา่กนั  ท่านบอกวา่ยากกนัคนละแบบ  แต่ทุกอย่างฝึกหดัได ้ เคร่ืองดนตรีทุกชนิดสามารถ

หดัเล่นได ้ ขอใหเ้ราตั้งใจเล่นและฝึกฝนอย่างจริงจงั... 

(ศิลปินวยัใส : 53) 

  

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความอดทนไม่ย่อทอ้ต่อความลาํบากของลูกจนั ดงั

ความว่า 

 

...กวา่จะไดเ้งินสักสลึง  ลูกจนัก็เหง่ือหยด  เทา้เลก็ๆ ระบมเพราะเทา้เดก็ยงับางอยู่  ไม่เหมือน

เทา้ผูใ้หญ่ท่ีหนากว่า  ทนกว่า  แต่ลูกจนัก็อดทนเพราะอยากช่วยแม่และอยากไดต้งัค์ไวซ้ื้อ

ขนมกิน... 

(บา้นชายทุ่ง : 81) 

 

 2.1.6  ความประหยดัมธัยสัถ์ 

 ความประหยดัมธัยสัถ ์ คือ การรู้จกัใชอ้ยา่งถกูทาง ไม่สุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือย รู้จกัเก็บ

ออม ใชส่ิ้งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า ใชอ้ย่างรอบคอบและเท่าท่ีจาํเป็น

อย่างสมเหตุสมผล  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนให้แง่คิดเก่ียวกับความประหยดัมธัยสัถ์  ดัง

ตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส   ผูเ้ขียนกล่าวถึงพ่อแม่ท่ีสอนใหรู้้จกัการประหยดั เพราะเป็นเด็กยงั

หาเงินเองไม่ได ้  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพวกเราเอาของขวญัปีใหม่ไปให้พ่อกบัแม่  พวกท่านเขา้มากอดพวกเราทีละ

คน  พร้อมกบัพูดวา่ขอใหพ้วกเราโชคดีตลอดปีใหม่ คิดอะไรก็ขอใหส้มปรารถนา และกาํชบั

วา่ต่อไปน้ีไม่ตอ้งซ้ือของขวญัอะไรใหอ้ีก เพราะพวกเรายงัเดก็ หาเงินเองไม่ได.้.. 

(ศิลปินวยัใส : 81) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการใชส้มุด ดินสอ อยา่งประหยดัและคุม้ค่าของลูก

จนั  ดงัความว่า 
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...ลูกจนัใชก้ระดานชนวนมาไดส้ักพกั  ก็ถูกเด็กผูช้ายจอมซนคนหน่ึงข้ึนไปวิ ่งเล่นบนโต๊ะ

แลว้เหยียบกระดานของลูกจนัแตก  ลูกจนัเสียใจมาก ร้องไห้ไปฟ้องแม่  แม่เลยซ้ือสมุดกบั

ดินสอมาให้เขียนแทน  แต่ตอ้งเขียนอย่างประหยดั  เพราะลบแลว้เขียนใหม่ไม่ไดเ้หมือน

กระดานชนวน  บางคร้ังเขียนจนสุดบรรทดัแลว้ ก็ยงัขีดเส้นเขียนต่อไปอีก  ดินสอแท่งละ

สลึงก็ต้องใช้อย่างประหยดัเหมือนกัน  เม่ือเขียนจนไส้ดินสอกุดแล้ว  ต้องเหลาดว้ยมีด

บางอย่างเบามือ  เขียนจนเหลือสั้นเท่านิ้วมือแลว้  ตอ้งหาฝาปากกามาสวมให้ยาวข้ึนเพ่ือให้

จบัไดถ้นดัแลว้เขียนต่อไปอีก  เดก็ๆ ส่วนใหญ่มกัทาํอย่างน้ี ทุกคนจะประหยดัและใชข้องให้

คุม้ค่าเสมอ เพราะต่างรู้วา่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเงิน 

(บา้นชายทุ่ง : 101-102) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการประหยดัมธัยสัถ ์ของผูเ้ป็นพ่อ   ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกบดันั้น ส่ิงท่ีพ่อเรียกวา่ “ความมธัยสัถ”์ นั้น  ผมกลบัเรียกว่า “ข้ีเหนียว” เพราะ

ผมมีความคิดต้ืนๆ ว่าผมเป็นลูก  เป็นทายาทผู ้มีหน้าท่ีใช้เงิน  ไม่รู้ลึกซ้ึงว่าพ่อแม่อุตส่าห์

พากเพียรทาํมาหากินและเก็บหอมรอมริบเอาไวส้ําหรับใช้จ่ายในเร่ืองการกินอยู่และ

การศึกษาของลูกๆ ทั้งสามคน 

(ไตฝุ้่ น : 30) 

   

 2.2   ต่อสังคม 

 2.2.1  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ การรู้จกัคิดถึงใจคนอ่ืน เห็นใจคนอ่ืน และคิดเปรียบเทียบ

ว่าถา้เราเป็นเขา เราจะรู้สึกอยา่งไรถา้มีคนมาปฏิบติัหรือพูดกบัเราในแบบท่ีเรากาํลงัจะทาํหรือพูด

ออกไป  จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงยายนอ้ยท่ีการรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึง
พ่อและนอ้งท่ีอยูท่ี่บา้น   ดงัความว่า 
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กกกกกกกกกยายนอ้ยเงียบ  ยอมเดินแบบลงส้นเทา้ตุบๆ ไปกบัแม่  เพราะนัน่เป็นเหตุผลท่ีเรา

ยึดถือเสมอ   เรารักพ่อและสงสารนอ้งมาก  จะยอมให้พ่อกบัน้องเหงาอยู่บา้นกนัตามลาํพงั

ยามคํ่าคืนไดอ้ย่างไร  แมเ้ราจะรักและหลงเสน่ห์ของผืนนาเท่าไหร่ก็ตาม 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 111) 

 

 เร่ือง  วันวารของแม่   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความสามารถท่ีไม่เท่ากนัของนักเรียนแผนก
ทัว่ไปกบัแผนกวิทยาศาสตร์  ดงัความว่า 

 

...พวกเรียนแผนกทัว่ไปไม่ค่อยจะไดเ้ร่ือง  สู้พวกเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได ้ ซ่ึงคราวน้ีพวก

เรียนแผนกวทิยาศาสตร์ไม่ค่อยไดเ้ร่ืองสักเท่าไหร่  เพราะเรียนอย่างเดียว  ไม่ร่วมกิจกรรม

เท่าท่ีควร  จึงเป็นข้อคิดว่า  อย่าตีราคานักเรียนเพราะเรียนเก่ง  ให้นึกเสมอว่าทุกคนมี

ความสามารถไม่เหมือนกนั... 

(วนัวารของแม่ : 141) 

 

 2.2.2  ความรักความสามคัค ี

 ความรักความสามคัคี คือ ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียวเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 

ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั ปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว  รักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกนัฉันญาติพ่ีน้อง  

จากการศึกษาพบว่า  ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัความรักความสามคัคี  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง เมือ่ยายอายุเท่าหนู  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความรักใคร่กลมเกลียวของพี่นอ้ง ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกหนา้บา้นมีตน้ลาํดวนใหญ่  ยามเม่ือดอกลาํดวนบานจะส่งกลิ ่นหอมกรุ่นทาํให้

คิดถึงบา้น คิดถึงพ่อแม่จนแอบเช็ดนํ้ าตาอยู่บ่อยๆ และยิ ่งคิดถึงบา้น  คิดถึงพ่อแม่มากเท่าใด

เราสามคนพ่ีนอ้งก็ยิ ่งรักกนัมากข้ึนเท่านั้น... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 170) 

 

 เร่ือง บ้านชายทุ่ง  ผูเ้ขียนกล่าวถึงความสามคัคีกนัชองชาวบา้นในทอ้งถิ่น ดงัความว่า 
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...คนดูกลวัวา่เรือพระจะแตกออกเป็นสองเส่ียง  แต่ความจริงแลว้ไดมี้การตกลงกนัไวว้่าจะ

เอาเรือพระไวท่ี้วดัไหน  ผลดักนัวดัละปี  ปีน้ีไวท่ี้วดัหิน  ปีหน้าเอาไวท่ี้วดันาแล  ชาวบา้น

ต่างสามคัคีกนั  เพียงแต่อยากเล่นสนุกเท่านั้นเอง 

(บา้นชายทุ่ง : 139) 

 

 2.2.3  ความมรีะเบียบวนิัย 

 ความมีระเบียบวินัย  คือ การยึดมัน่ในระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติัทั้ ง

วินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมให้อยู่ในกฏระเบียบหรืออยู่ในกรอบอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้

สงัคมเกิดความเรียบร้อย เป็นแบบแผนอนัหน่ึงอนัเดียวกนั สามารถอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความสงบสุข  

จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัความมีระเบียบวินยั  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความมีระเบียบวินยัในการฝึกฝนกรีฑาอยา่งเคร่งครัด  ดงั

ความว่า 

 

...แต่เพราะไดทุ่้มเทชีวิตอุทิศเวลาให้กบัการฝึกซ้อมอย่างหนกัและมีวินยัในการฝึกอย่าง

เคร่งครัด  ผมผ่านเกมมหาโหดไปได.้.. 

(ไตฝุ้่ น : 52) 

 

 2.2.4  การรู้คุณค่า 

 การรู้จกัคุณค่าในทรัพยสิ์น หรือส่ิงของไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผูอ่ื้น โดยรู้จกัใช้

และใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนให้แง่คิดเก่ียวกบัการรู้จกัคุณค่า  ดัง

ตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ผูเ้ขียนกล่าวถึงการรู้จกัดูแลรักษาทรัพยสิ์นของคนอ่ืนและของ
ตนเองเป็นอยา่งดี  ดงัความว่า 
 

...สมุดเป็นของใหม่  แต่หนงัสือรับต่อจากพ่ีสาวซ่ึงก็รับต่อจากพ่ีชายอีกที  พ่ีๆ ตอ้งดูแลรักษา

หนงัสือใหดี้ นอ้งจะไดใ้ชด้ว้ย  เม่ือหนงัสือตกเป็นของลูกจนั  ลูกจนัก็ดูแลหนงัสือเป็นอย่างดี 

เพราะเป็นคนรักหนงัสือ  

(บา้นชายทุ่ง : 163) 
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 2.2.5  ความกตญัญู 

 ความกตญัญูเป็นส่ิงท่ีสงัคมไทยยดึถือและปฏิบติัสืบต่อกนัมา ผูท่ี้มีความกตญัญู  รู้คุณ 

มีจิตสาํนึกในบุญคุณหรือประโยชน์ท่ีผูอ่ื้นมอบให ้จะทาํให้บุคคลนั้นมีความเจริญกา้วหน้าในชีวิต

และหนา้ท่ีการงาน จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัความกตญัญู  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

  เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความกตญัญูและควรสาํนึกในบุญคุณท่ีขา้ว
มีต่อมนุษย ์ เพราะขา้วเป็นอาหารหลกัในชีวิตของมนุษย ์ ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกก“ขา้วนั้นเกิดมาเลี้ยงคน  คนตอ้งเห็นคุณขา้ว” 

กกกกกกกกกแม่ใหญ่สรุปกราดสายตามองนาขา้วสีเขียวอย่างรู้สึกสํานึกบุญคุณ... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 117) 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ผูเ้ขียนกล่าวถึง  ความกตญัญูท่ีลูกจนัมีต่อมารดาของตนเอง  ดัง

ความว่า 

 

...ลูกจนัอยากเรียนหนงัสือใหเ้ก่งๆ เรียนใหสู้งๆ จบออกไปจะไดมี้งานดีๆ ทาํ ไดเ้งินเยอะๆ 

จะไดเ้ลี้ยงแม่ใหสุ้ขสบาย  ไม่ตอ้งลาํบากเหมือนท่ีผ่านมา  ลูกจนัสงสารแม่ท่ีเหน่ือยมานาน 

(บา้นชายทุ่ง : 170) 

 

 เร่ือง  วันวารของแม่   ผูเ้ขียนกล่าวถึงคาํสอนของผูเ้ป็นแม่ท่ีสอนให้กตญัญูต่อ “ป้า

รอง” เพราะมีบุญคุณเสียสละใหต้นเองไดศึ้กษาจนสาํเร็จ  ดงัความว่า 

 

...ป้ารองเสียสละอย่างสูง เพราะตอ้งช่วยตายายส่งแม่ใหเ้รียนสูงข้ึน  ดงันั้นลูกจึงตอ้งกตญัญู

ต่อป้ารองใหม้าก  ในฐานะผูส้นบัสนุนใหแ้ม่ไดเ้รียนสําเร็จตามท่ีใฝ่ฝันไว ้

(วนัวารของแม่ : 87) 
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 2.2.6  ความซ่ือสัตย์ 

 ความซ่ือสตัย ์ หมายถึง มีความซ่ือตรง มัน่คงอยู่ในศีลธรรม มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง

และผูอ่ื้น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพ่ือใหส้งัคมเกิดความสงบสุขและพฒันาไปได้

อยา่งมัน่คง จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัความซ่ือสตัย ์ ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  ศิลปินวยัใส   ผูเ้ขียนกล่าวถึงคาํสอนท่ีพ่อกบัแม่สอนให้เป็นคนท่ีมีความซ่ือตรง
ต่อตนเองและคนอ่ืน  ดงัความว่า 

 

...ของขวญัท่ีดีท่ีสุดสําหรับพ่อกบัแม่คือการเป็นเด็กดี  เช่ือฟัง  มีความซ่ือตรงต่อตนเองและ

คนอื่น... 

(ศิลปินวยัใส : 81) 

 

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความซ่ือสตัยโ์ดยการรักษาสญัญาท่ีใหไ้วก้บั
พ่อใหญ่  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกพ่อใหญ่ห่วงใย  แต่เราก็อยู่ไม่ไดเ้พราะพรุ่งน้ีเป็นวนัจนัทร์  เราสัญญากบัพ่อ

แลว้วา่จะกลบั  หากไม่ทาํตามสัญญาเราอาจไม่ไดม้าท่ีน่ีกนัอีกนาน... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 100) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความซ่ือสตัยใ์นวงการกีฬานัน่คือการไม่ใช ้“สเตอรอยด”์ 

ซ่ึงเป็นสารตอ้งหา้ม หรือ ท่ีเรียกว่า สารข้ีโกง ในวงการกีฬา  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกสําหรับเยาวชนคนกาํลงัโตทั้งหลาย  สเตอรอยดไ์ม่ควรจะเป็นคาํตอบสุดทา้ยท่ี

ถูกตอ้ง  และพึงเขา้ใจวา่  มนัคือสารตอ้งหา้ม หรือในแวดวงนกักีฬาดว้ยกนั มนัคือสารข้ีโกง 

(ไตฝุ้่ น : 139) 
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 2.2.7  ความมนีํา้ใจ พึง่พาอาศัยกนั 

 ความมีนํ้ าใจ คือ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอก

เห็นใจเห็นซ่ึงกนัและกนั  มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่  ใหค้วามสนใจในความตอ้งการ ความทุกข์สุข

ของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนให้แง่คิด

เก่ียวกบัความมีนํ้ าใจ พ่ึงพาอาศยักนั  ดงัตวัอยา่งเช่น 

      

 เร่ือง  เมือ่ยายอายุเท่าหนู   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความมีนํ้ าใจของคนในหมู่บา้น  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกขา้วเปลือกเหล่าน้ีเป็นส่ิงตอบแทนท่ีพ่อเคยทาํความดีไวโ้ดยไม่คิดเป็นเงินเป็น

ทอง  พ่อเคยรักษาคนป่วย  คนตกตน้ไม ้ ตกนํ้ า  แม่แพงเคยไปช่วยเขาดาํนา  เก่ียวขา้วในวนั

วา่งๆ แมแ้ต่พ่อใหญ่หร่อยกบัแม่ใหญ่สังก็ยงัมีลูกหลานผูท้าํนาไดข้า้วแบ่งปันมาใหเ้รา... 

(เม่ือยายอายเุท่าหนู : 158) 

 

 เร่ือง  ไต้ฝุ่น   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความมีนํ้ าใจในหมู่นกักีฬารักบ้ี  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกในเร่ืองประเภทกีฬา  เราเดินกนัคนละเส้นทาง  แต่ผมก็ชอบไปชมและเชียร์                  

การแข่งขนัรักบ้ีระหว่างคณะ  ไดเ้ห็นการต่อสู้ของลูกผู ้ชายท่ีตอ้งใช้ความแข็งแกร่งและ

เทคนิคชั้นสูง  หลายคนดูแลว้ไม่ชอบเพราะเห็นวา่เป็นกีฬาท่ีใชก้ารปะทะรุนแรงและมีกติกา

ท่ีเขา้ใจไดไ้ม่ง่ายนกั  ส่ิงท่ียอดเยี่ยมในใจของพวกเขาคือการเป็นนกักีฬาท่ีอดทนอดกลั้นและ

เป็นนกักีฬาท่ีตอ้งรักษากติกามารยาท  รวมทั้งมีนํ้ าใจกบัคู่ต่อสู้อีกดว้ย  หากไม่เช่นนั้นคงไม่

ประหมดัแจกเข่ากนัทุกคร้ังท่ีตอ้งปะทะกนัหนกัหน่วงขนาดนั้น 

(ไตฝุ้่ น : 97) 

 

 เร่ือง  วนัวารของแม่   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความมีนํ้ าใจของคนจีนท่ีมีต่อตาโดยใหล้กูๆ ของ

ตาอาศยัจอดเรือท่ีท่านํ้ าท่ีบา้น  ดงัความว่า 

 

กกกกกกกกกตากบัเจก๊มกัก็เลยเป็นขาประจาํกนั  เจรจาปราศรัยถูกคอกนัดี  ตาจึงฝากใหลู้กๆ 

ของตาอาศยัจอดเรือท่ีท่านํ้ าบา้นเขา  ซ่ึงเจ๊กมกัก็ไม่ขดัขอ้ง  เป็นอนัว่าพวกแม่มีท่ีจอดเรือท่ี

ปลอดภยัแลว้... 

(วนัวารของแม่ : 60) 
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 2.2.8  ความยุตธิรรม 

 ความยติุธรรม หมายถึง มีความเท่ียงธรรม เสมอภาค ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา จาก

การศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนใหแ้ง่คิดเก่ียวกบัความยติุธรรม  ดงัตวัอยา่งเช่น 

 

 เร่ือง  บ้านชายทุ่ง   ผูเ้ขียนกล่าวถึงความยติุธรรมในการแบ่งปลา  ดงัความว่า 
 

กกกกกกกกกเม่ือช่วยกนัจบัปลาอย่างสนุกสนานจนเยน็ย ํ่าแลว้  ก็ถึงเวลาแบ่งสันปันส่วนกนั

อย่างยุติธรรม  ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ไม่มีใครเอาเปรียบใคร... 

(บา้นชายทุ่ง : 40) 

 

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เร่ืองนั้นเต็มไปดว้ยแง่คิดสอนใจมากมาย ซ่ึงผูอ่้านสามารถนาํไปใชใ้น

การดาํเนินชีวิตไดท้ั้งต่อตนเอง คือ การรู้จกัเรียนรู้  การรู้จกัหนา้ท่ี  การรู้จกัคิดไตร่ตรอง การเช่ือฟัง

คาํสอนของผูใ้หญ่  ความอดทน ความพากเพียร  และความประหยดัมธัยสัถ์  และต่อสังคม คือ                 

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ความรักความสามคัคี  ความมีระเบียบวินัย รู้คุณค่า ความกตญัญู ความ

ซ่ือสตัย ์ ความมีนํ้ าใจ พ่ึงพาอาศยักนั และความยติุธรรม  ใหก้บัผูอ่้าน  ซ่ึงแง่คิดต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วย

สอนใจและเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตและช่วยเสริมสร้างพลงัทางปัญญา และปลกูฝังคุณธรรม

ใหแ้ก่เยาวชน 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มสรุปไดว้่า วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัมีคุณค่าทั้ งในดา้น

การใหส้าระความรู้ท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้นอกจากน้ีผูอ่้านยงัไดรั้บคุณค่าใน

ด้านการให้ความบันเทิง  เน่ืองจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชนทําให้ผูอ่้านรู้สึกสนุกสนาน

เพลิดเพลินใจไปกบัเน้ือเร่ืองและเกร็ดความรู้ต่างๆ ซ่ึงช่วยใหง้านเขียนชวนติดตาม มีเสน่ห์ดึงดูดใจ

ไม่น่าเบ่ือ ท่ีสาํคญัวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัยงัให้แง่คิดท่ี

น่าสนใจอนัจะเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต และเสริมสร้างพลงัทางปัญญาและปลูกฝังคุณธรรม

ใหแ้ก่ผูอ่้าน ทาํใหผู้อ่้านเห็นแบบอยา่งและตวัอย่างท่ีดีจากการปฏิบติัตนของผูเ้ขียน  กล่าวคือ เม่ือ

เด็กอ่านเร่ืองราวและเกิดความสนุกสนานช่ืนชอบก็มกัจะนาํเร่ืองราวท่ีตนไดเ้รียนรู้มาเป็นแบบอยา่ง
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ในการปฏิบติัตน  หรือเลียนแบบพฤติกรรม  ดงันั้นการเสนอเร่ืองราวเน้ือหาต่างๆ ในเร่ืองจึงเสมือน

เป็นการปูพ้ืนฐานความคิด การปฏิบติัตนใหแ้ก่ผูอ่้านตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

 นอกจากน้ีคุณค่าทางดา้นความรู้และแง่คิดดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์เพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข  เช่น  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน และมีจิตสาธารณะ  เป็นตน้  จึงทาํให้งาน

เขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัเต็มเป่ียมไปดว้ยคุณค่าใน

ดา้นต่างๆ ควรค่าแก่การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ แสวงหาความบนัเทิงใจและเหมาะสมกบัเยาวชน

เป็นอยา่งยิง่    ส
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บทท่ี 6 

บทสรุป 
 

 การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ประเภทสารคดี อตัชีวประวติัจาํนวน 5 

เล่มไดแ้ก่  ศิลปินวัยใส  วันวารของแม่  ไต้ฝุ่น  เมื่อยายอายุเท่าหนู และ บ้านชายทุ่ง ในด้าน

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลวิธีการเขียน กลวิธีการใชภ้าษา และคุณค่า ผลการศึกษาสามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

 

ด้านวตัถุประสงค์   

 ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 

5 เล่มโดยภาพรวมนั้นมีวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยคลึงกนัซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียน  ตลอดจนวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณี

ในท้องถิ่น  ได้แก่เ ร่ือง  วันวารของแม่  เมื่อยายอายุเท่าหนูและ  บ้านชายทุ่ง   กลุ่มท่ีสองมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะเร่ือง คือ  เร่ืองของการเป็น

นกัเล่นเปียโนและนกัวิ ่ง ตลอดจนเทคนิคต่างๆ โดยสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ เพียงอย่าง

เดียว ไดแ้ก่เร่ือง ศิลปินวยัใส และไต้ฝุ่น  

 

ด้านเนือ้หา   

 ผลการศึกษา วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า  เน้ือหาโดยสรุปแสดงใหเ้ห็นว่าเร่ืองราวท่ีปรากฏในหนังสือนั้น เป็นประสบการณ์ชีวิต

ของผูเ้ขียนท่ีถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงท่ีผูเ้ขียนได้พบมา ทั้ งในด้านสถานท่ี ความรู้ 

เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ โดยผูเ้ขียนกล่าวถึงสาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ และการปฏิบติัตนในวยั

เด็กอนัเหมาะสมกบัผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชน  การต่อสูก้บัอุปสรรค  ความพยายาม ความอดทน  ทาํให้

ผูอ่้านสามารถนาํการดาํเนินชีวิตของบุคคลในเร่ืองไปเป็นแบบอย่างและปรับประยุกต์ใชก้บัการ

ดาํเนินชีวิตของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 ผลการศึกษาความรู้ท่ีได้รับจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม  แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมดงักล่าวมีเน้ือหาสาระต่างๆ เช่น  ความรู้ดา้น

ดนตรี  ความรู้ดา้นกรีฑา ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี  ความรู้เก่ียวกบัการศึกษา ความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่  ความรู้เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  ความรู้เก่ียวกบัเกษตรกรรม  

ความรู้เก่ียวกบัการแสดงและการละเล่น  ความรู้ทางพฤกษศาสตร์  ความรู้เก่ียวกบัสตัว ์และความรู้

เก่ียวกบัภาษา เป็นตน้  ผูเ้ขียนไดเ้ขียนให้ความรู้และแสดงรายละเอียดต่างๆ ไวอ้ย่างน่าสนใจ  

นอกจากน้ีความรู้ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ยงัช่วยเปิดโลกทศัน์ใหแ้ก่ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชน ทราบเร่ืองราวใน

แง่มุมท่ีหลากหลาย  อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้าน 

 ผลการศึกษาการแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นพบว่า  ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นในงานเขียนทั้ งท่ีเห็น

ดว้ยและไม่เห็นดว้ย  ในบางประเด็นผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงตั้ งขอ้สังเกต และเสนอแนะ

เพิ่มเติม  อีกทั้ งยงัแสดงความคิดเห็นในเชิงประเมินค่าถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี         

การแสดงความคิดเห็นท่ีปรากฏในงานวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติั ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอความคิดเห็นท่ีน่าสนใจไวอ้ย่างหลากหลาย ซ่ึงเป็นการสร้างโลก

ทศัน์ใหแ้ก่ผูอ่้าน ใหแ้ง่คิด  และมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ส่งเสริมให้ผูอ่้านไดใ้ชค้วามคิดและจินตนาการ

ตามเร่ืองราวและความรู้ท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ 

 

ด้านกลวธิีการเขียน 

 จากการศึกษาพบว่า  วรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

ทั้ง 5 เล่ม แบ่งเน้ือหาออกเป็นตอนรวมจาํนวนทั้งหมด  115  ตอน มีกลวิธีการเขียนท่ีดึงดูดความ

สนใจผูอ่้าน กระตุน้ใหติ้ดตามเน้ือเร่ือง  กลวิธีการเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเด็น คือ การตั้งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การเสนอ

เร่ือง  การปิดเร่ือง และศิลปะการจดัรูปเล่ม  ดงัน้ี 

 การตั้งช่ือเร่ืองและช่ือตอน จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มพบว่า  การตั้ งช่ือเร่ืองมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและช่ือตอนท่ีอยู่

ภายในเล่ม โดยพบการตั้งช่ือเร่ืองใน 2 ลกัษณะ คือ แบบบอกเน้ือหาของเร่ืองช่วยให้ผูอ่้านทราบว่า

หนังสือเล่มท่ีกาํลงัจะอ่านนั้นเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะไร  ทาํให้ผูอ่้านอยากติดตามเน้ือเร่ืองมาก

ยิง่ข้ึน และมีการตั้งช่ือแบบเล่นคาํเล่นสาํนวน ทาํผูอ่้านใหผู้อ่้านตีความถึงเร่ืองราวท่ีอยูภ่ายในเล่ม  
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 การตั้งช่ือตอนในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 

5 เล่มพบว่า ผูเ้ขียนมีการใชก้ลวิธีการตั้งช่ือตอนทั้งหมด 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ แบบบอกเน้ือหา แบบเล่น

คาํเล่นสาํนวน  และ แบบคาํถาม โดยพบการตั้ งช่ือตอนแบบบอกเน้ือหามากท่ีสุด เน่ืองจากการตั้ ง

ช่ือตอนแบบบอกเน้ือหาเหมาะสาํหรับเด็ก  ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย  ไม่สลบัซบัซอ้น ช่วยใหผู้อ่้าน

เขา้ใจไดท้นัทีว่าเร่ืองท่ีกาํลงัจะอ่านต่อไปนั้นเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัอะไร  เกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน

เป็นหลกั  นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัมีการใชก้ลวิธีการตั้งช่ือเร่ืองอยา่งหลากหลาย  ทาํใหง้านเขียนมีความ

น่าสนใจ ช่วยใหผู้อ่้านอยากอ่านเร่ืองต่อไป   

 การเปิดเร่ืองในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนมีการใชก้ลวิธีการเปิดเร่ืองทั้ งหมด 8 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การเปิดเร่ืองแบบบรรยาย 

แบบพรรณนา  แบบอธิบาย  แบบอา้งคาํพูดหรือวาทะบุคคล  แบบสนทนากบัผูอ่้าน แบบใชค้าํคม 

บทประพนัธ์ แบบสรุปประเด็น และแบบคาํถาม โดยพบการเปิดเร่ืองแบบบรรยายมากท่ีสุด 

เน่ืองจากการเปิดเร่ืองแบบบรรยายเป็นการเปิดเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัเด็ก กล่าวคือ การนาํเสนอดว้ย

การบรรยายใหเ้ห็นภาพ บรรยากาศ เหตุการณ์ สถานการณ์ สถานท่ี หรือบุคคล สามารถช่วยเกร่ิน

เร่ืองก่อนเขา้สู่เน้ือหาทาํใหเ้ร่ืองสมบูรณ์มากข้ึน ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้ายกว่าการเปิดเร่ือง

แบบอ่ืนๆ   อีกทั้ งผู ้เ ขียนมีการใช้กลวิ ธีการเปิดเ ร่ืองอย่างหลากหลาย   ทําให้งานเขียนมี                       

ความน่าสนใจ ช่วยใหผู้อ่้านอยากอ่านเน้ือเร่ือง  เกิดจินตนาการและใชค้วามคิดไปพร้อมกบัการอ่าน

เร่ืองต่อไป 

 การเสนอเร่ืองในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 

เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนมีการเสนอเร่ืองทั้งหมด 7 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การเล่าเร่ือง  การแทรกขอ้ความสนทนา  

การแทรกคาํประพนัธแ์ละบทเพลง  การแทรกอารมณ์ขนั  การแทรกเกร็ดความรู้  การแทรกนิทาน 

และตาํนาน และการอา้งอิงขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงกลวิธีท่ีผูเ้ขียนไดเ้ลือกใชน้ั้นช่วยทาํให้งาน

เขียนมีสีสนั มีชีวิตชีวา ทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน ส่งผลให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลินไป

กบัเร่ืองท่ีอ่าน รวมทั้งไดรั้บสาระความรู้เพิ่มเติมอีกดว้ย 

 การปิดเร่ืองในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มพบว่า ผูเ้ขียนใชก้ลวิธีการปิดเร่ืองทั้งหมด  8  ลกัษณะ คือ แบบสรุปเร่ืองทั้ งหมด  แบบทิ้งทา้ย

ให้คิด  แบบแทรกขอ้คิด  แบบใชค้าํพูดหรือบทสนทนา  แบบใชค้าํประพนัธ์หรือบทเพลง  แบบ

กล่าวถึงเหตุการณ์  แบบคาํถาม และแบบให้ความรู้  กลวิธีการปิดเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปิด

เร่ืองแบบสรุปประเด็น  ซ่ึงกลวิธีน้ีทาํให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราวได้ง่าย และช่วยในการสรุปเร่ือง

ทั้งหมดใหก้บัผูอ่้านใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน   
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 ศิลปะการจดัรูปเล่มวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

ทั้ ง 5 เล่มพบว่า  ผูเ้ขียนมีการใชภ้าพประกอบเน้ือหาทั้ งหมด 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  ภาพถ่ายขาวดาํ  

ภาพวาดขาวดาํ  ภาพวาดลายเสน้  ตาราง  คาํอธิบายประกอบภาพ  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าผูเ้ขียนใชรู้ปภาพ

ในงานเขียนอย่างหลากหลาย โดยใชภ้าพวาดเป็นส่วนใหญ่  เพ่ือประกอบเร่ืองและส่ือความให้

ผูอ่้านสามารถจินตนาการและคิดตามเร่ืองราวท่ีอ่านได้  การเล่าเร่ืองหรือกล่าวถึงเหตุการณ์

บางอยา่งท่ีไม่สามารถใหร้ายละเอียดไดม้ากเท่ากบัการเห็นดว้ยตาตวัเอง การใชภ้าพประกอบและ

คาํอธิบายประกอบภาพจึงเป็นส่วนสําคัญในการช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจตรงตามท่ีผูเ้ขียนเสนอเร่ือง 

เสริมความเขา้ใจใหก้บัผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ด้านกลวธิกีารใช้ภาษา 

 การใชร้ะดบัภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั

ทั้ง 5 เล่มพบว่าผูเ้ขียนใชภ้าษา 2  แบบ  คือ  ภาษาแบบเป็นทางการ ระดบัมาตรฐานราชการ และ 

ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ระดบัก่ึงทางการและระดบัสนทนา โดยพบว่าผูเ้ขียนใชภ้าษาแบบไม่เป็น

ทางการ ระดบัก่ึงทางการเป็นส่วนใหญ่  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะว่างานเขียนสารคดีอตัชีวประวติัเป็น

เร่ืองราวท่ีถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน  เน้ือหาไม่เป็นทางการ  ผูเ้ขียนจึงใชภ้าษา

แบบไม่เป็นทางการ ในระดบัก่ึงทางการและระดบัสนทนา ในการบอกเล่าเร่ืองราวเพ่ือทาํให้ผูอ่้าน

เขา้ใจไดง่้าย เกิดความรู้สึกและเกิดอารมณ์ร่วมไปกบัผูเ้ขียน อีกทั้งทาํใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลิน 

รู้สึกสนุกสนานไปกับเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ขียน  และเพ่ือ                   

ความสนุกสนานเพลิดเพลินใจของผูอ่้าน 

 การใชโ้วหารในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 

เล่มพบว่า มีการใชโ้วหาร 4 ลกัษณะ  คือ  บรรยายโวหาร  อธิบายโวหาร สาธกโวหาร และพรรณนา

โวหาร โดยพบว่าใชบ้รรยายโวหารในการช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆ เป็นส่วน

ใหญ่  ทาํให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนเข้าใจเร่ืองราวไดง่้ายและส่ือความไดต้รงประเด็น ในขณะท่ีมี             

การใชอ้ธิบายโวหารเพื่อช่วยอธิบายหรือช้ีแจงใหผู้อ่้านเขา้ใจอยา่งกระจ่างแจง้  ใชส้าธกโวหารเพ่ือ

กล่าวถึงนิทาน ตาํนานต่างๆ ใหค้าํแนะนาํและสัง่สอน และใชพ้รรณนาโวหารเพ่ือช่วยสร้างอารมณ์ 

ความรู้สึกของผูอ่้านใหค้ลอ้ยตามไปกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ และเกิดมโนภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน   
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 การใชภ้าพพจน์ในวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 

5 เล่ม ปรากฏการใชภ้าพพจน์ 4 ลกัษณะ  คือ  อุปมา  บุคคลวตั  อติพจน์ และการเลียนเสียง

ธรรมชาติ  โดยพบว่าผูเ้ขียนมีการใชภ้าพพจน์อุปมาเป็นส่วนใหญ่ในงานเขียน เน่ืองจากทาํใหผู้อ่้าน

เกิดจินตภาพไดอ้ยา่งชดัเจน  ทาํใหง้านเขียนมีสีสนัและความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน เป็นการเสริมสร้าง

ความคิดและจินตนาการให้กบัผูอ่้าน อีกทั้ งการใชภ้าพพจน์ช่วยให้งานเขียนวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้ นมีความน่าสนใจ  ช่วยให้ผูอ่้านเกิด

ความรู้สึก  เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัเหตุการณ์ และเกิดจินตนาการจากเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ ช่วย

สร้างสีสนัใหก้บังานเขียน ทาํใหผู้อ่้านเกิดความเพลิดเพลินใจในการอ่านอีกดว้ย 

 การใช้ค ําและสํานวนในวรรณกรรมเยาวชนรางว ัลแว่นแก้ว  ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มพบว่า มีการใชค้าํอยา่งหลายหลายทั้งคาํซอ้น คาํซํ้ า คาํสแลง คาํภาษาองักฤษ  

คาํทบัศพัท ์คาํภาษาถิ่น และการใชส้าํนวนไทย  ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง  จึงทาํให้

เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ ทาํใหผู้อ่้านเกิดอรรถรส เกิดจินตภาพ และความเขา้ใจในการอ่านเร่ืองมาก

ยิง่ข้ึน มีการใชภ้าษาถิ่นซ่ึงทาํใหเ้ร่ืองเกิดความสนุกสนาน ทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจและรู้สึกถึงความเป็น

ทอ้งถิ่นเสมือนอยู่ในเหตุการณ์  อีกทั้ งยงัมีการให้ความหมายของสาํนวนทอ้งถิ่นในเน้ือเร่ืองเพ่ือ

ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของสาํนวนไดดี้ยิง่ข้ึน   

 

ด้านคุณค่า 

 คุณค่าท่ีไดรั้บจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 

5 เล่มมี  3 ประการ คือ คุณค่าดา้นการใหค้วามรู้  คุณค่าดา้นการใหค้วามบนัเทิง และ คุณค่าดา้นการ

ใหแ้ง่คิด   

 คุณค่าทางดา้นการใหค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภท

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นทาํให้ผูอ่้านไดรั้บประโยชน์หลายประการนอกเหนือจากสาระ

ความรู้ในด้านต่างๆ ทาํให้ผูอ่้านรู้จักใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์  และทาํให้โลกทัศน์กวา้งข้ึน  

ผูอ่้านสามารถนาํเอาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษา ดาํเนินชีวิต และ

เปิดโลกทศัน์ของตนเองใหก้วา้งขวางข้ึน 

 ส่วนคุณค่าทางดา้นการใหค้วามบนัเทิงท่ีไดรั้บจากวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ 

ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้นมีคุณค่าทางดา้นการให้ความบนัเทิงทั้ งจากเน้ือหาและ

ภาษา ทาํใหผู้อ่้านไดรั้บความเพลิดเพลิน และเกิดความสนุกสนานจากกลวิธีการเขียนของผูเ้ขียน
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พร้อมกบัการใชภ้าษา  จึงทาํใหผู้อ่้านไดรั้บความบนัเทิงใจไปพร้อมๆ กบัสาระความรู้ท่ีถูกนาํเสนอ

ไวใ้นเล่มอยา่งกลมกลืน 

 นอกเหนือจากคุณค่าดา้นการใหค้วามรู้และความบนัเทิงท่ีไดจ้ากการศึกษาวรรณกรรม

เยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ทั้ง 5 เล่มแลว้ยงัพบว่า  ผูเ้ขียนมีการสอดแทรก

แง่คิดท่ีสําคัญซ่ึงผูอ่้านสามารถนําไปใช้ในการดาํเนินชีวิตได้ทั้ งต่อตนเอง คือ การรู้จักเรียนรู้                    

การรู้จกัหนา้ท่ี  การรู้จกัคิดไตร่ตรอง  การเช่ือฟังคาํสอนของผูใ้หญ่  ความอดทน ความพากเพียร  

และความประหยดัมธัยสัถ์  และต่อสังคม  คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความรักความสามคัคี            

ความมีระเบียบวินัย  รู้คุณค่า  ความกตัญญู  ความซ่ือสัตย  ์  ความมีนํ้ าใจ พ่ึงพาอาศัยกัน และ                 

ความยุติธรรม  ให้กบัผูอ่้าน  ซ่ึงแง่คิดต่างๆ เหล่าน้ีจะช่วยสอนใจและเป็นแนวทางในการดาํเนิน

ชีวิตและช่วยเสริมสร้างพลงัทางปัญญา และปลกูฝังคุณธรรมใหแ้ก่เยาวชน 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติั ทั้ง 5 

เล่มพบว่า  มีความโดดเด่นทั้งในดา้นเน้ือหาสาระและกลวิธีการเขียน  กล่าวคือ  วรรณกรรมเยาวชน

ทั้ง 5 เล่ม มีเน้ือหาสาระท่ีใหค้วามรู้อยา่งหลากหลายท่ีเหมาะสมกบัเยาวชนทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและ

ข้อคิดเห็น เก่ียวกับความรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น                

ความเป็นอยูข่องคนในชนบทในทอ้งถิ่นท่ีแตกต่างกนั โดยผูเ้ขียนไดใ้หร้ายละเอียดอยา่งชดัเจนเพ่ือ

ช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจและได้รับความรู้จากงานเขียนมากท่ีสุด  ในขณะเดียวกันผูอ่้านยงัได้รับ                

ความบนัเทิงใจจากกลวิธีการเขียนและการใชภ้าษาของผูเ้ขียน  ทาํให้เกิดความสนุกสนานระหว่าง

การอ่านเสมือนไดอ้ยูร่่วมในเหตุการณ์และเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ  อีกทั้ งยงัสอดแทรกแง่คิดใน

ดา้นต่างๆ ไปกบัเร่ืองราวใหแ้ก่ผูอ่้าน ซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี ทาํ

ใหง้านวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มมีคุณค่าเหมาะสม

กบัเยาวชนเป็นอยา่งยิง่ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้ ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 

เล่มนั้น ผูเ้ขียนมีกลวิธีการเขียนตั้งแต่การตั้ งช่ือเร่ือง การเปิดเร่ือง การเสนอเร่ือง การปิดเร่ือง และ

ศิลปะการจดัรูปเล่ม อย่างน่าสนใจ  โดยพบการตั้ งช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหามากท่ีสุด  ในขณะท่ีมี

การเปิดเร่ืองแบบบรรยายมากท่ีสุด  มีการเสนอเร่ืองอย่างหลากหลายทั้ งการเล่าเร่ือง  การแทรก

ขอ้ความสนทนา แทรกคาํประพนัธ์และบทเพลง แทรกอารมณ์ขนั แทรกเกร็ดความรู้ นิทานและ
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ตาํนาน  และการอา้งอิงขอ้มลูจากแหล่งอ่ืนๆ  และพบการปิดเร่ืองแบบสรุปประเด็นมากท่ีสุด อีกทั้ ง

ผูเ้ขียนยงัมีการใชภ้าพวาดประกอบเน้ือหาเป็นส่วนใหญ่   

 จากข้อมูลดังกล่าวจึงทาํให้งานเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภท                

สารคดีอตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่มมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  มีคุณค่าควรค่าแก่การอ่าน และเหมาะสม

กบัเยาวชนเป็นอยา่งยิง่  กล่าวคือ  งานเขียนสาํหรับเยาวชนควรเป็นเร่ืองท่ีชดัเจน ไม่ซบัซอ้น เขา้ใจ

ง่าย เพ่ือง่ายต่อการอ่านและการทาํความเขา้ใจ อีกทั้งมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลวิธีการเขียนของผูเ้ขียนทาํใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจในเร่ืองราวไดง่้าย

และรวดเร็ว โดยผูเ้ขียนใชว้ิธีการตั้ งช่ือเร่ืองแบบบอกเน้ือหา  เปิดเร่ืองแบบบรรยาย ประกอบกบั

การเสนอเร่ืองอย่างหลากหลาย และปิดเร่ืองแบบสรุปประเด็น  ทาํให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองท่ีผูเ้ขียน

ตอ้งการนาํเสนอไดง่้ายข้ึน อ่านเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบไดอ้ยา่งรวดเร็ว  พร้อมทั้งไดรั้บความบนัเทิง

จากเร่ืองท่ีอ่านดว้ยการเสนอเร่ืองท่ีหลากหลาย  อีกทั้ งมีรูปภาพประกอบเน้ือเร่ือง ทาํให้เน้ือเร่ืองมี

ความสมจริง ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไดรั้บความสนุกสนาน และไดใ้ชจิ้นตนาการและ

ความคิดประกอบการอ่านอีกดว้ย 

 ด้านกลวิธีการใช้ภาษาในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว  ประเภทสารคดี

อตัชีวประวติัทั้ง 5 เล่ม ผูเ้ขียนมีการใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย  กระชบัและชดัเจน  มีศิลปะการใชภ้าษาเพ่ือ

ส่ือความและกระตุ้นอารมณ์ให้ผูอ่้านรู้สึกร่วมและคล้อยตาม   กล่าวคือ งานเขียนสารคดี

อตัชีวประวติัเป็นเร่ืองราวท่ีถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผูเ้ขียน มีเน้ือหาไม่เป็นทางการ  

ผูเ้ขียนจึงใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ในระดับก่ึงทางการและระดับสนทนา ในการบอกเล่า

เร่ืองราวเพ่ือทาํใหผู้อ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนเขา้ใจไดง่้าย โดยพบว่าผูเ้ขียนใชบ้รรยายโวหารในการช่วย

ให้ผูอ่้านเข้าใจเร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่  ทําให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นเยาวชนเข้าใจ

เร่ืองราวไดท้นัทีโดยใหร้ายละเอียดอยา่งชดัเจนและส่ือความไดต้รงประเด็น ใชภ้าพพจน์อุปมาเป็น

ส่วนใหญ่ในงานเขียนเพื่อใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพ และเสริมสร้างความคิด  อีกทั้งการใชภ้าพพจน์ช่วย

ให้งานเขียนวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแก้ว ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่มนั้ นมี                 

ความน่าสนใจ  ช่วยให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึก  เกิดอารมณ์ร่วมไปกบัเหตุการณ์ และเกิดจินตนาการ

จากเร่ืองราวท่ีผูเ้ขียนนาํเสนอ  มีการใชค้าํและสาํนวนท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั    

เน้ือเร่ือง  จึงทาํใหเ้น้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ ทาํใหผู้อ่้านเกิดอรรถรส และเขา้ใจในการอ่านเร่ืองมาก

ยิง่ข้ึน มีการใชภ้าษาถิ่นซ่ึงทาํใหเ้ร่ืองเกิดความสนุกสนาน ผูอ่้านเขา้ใจและรู้สึกถึงความเป็นทอ้งถิ่น

เสมือนอยู่ในเหตุการณ์  อีกทั้ งยงัมีการให้ความหมายของสาํนวนทอ้งถิ่นในเน้ือเร่ืองเพ่ือช่วยให้

ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของสาํนวนไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 นอกจากน้ีวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัทั้ ง 5 เล่ม

ยงัใหคุ้ณค่าทั้งในดา้นการใหส้าระความรู้ท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ให้ความบนัเทิง 

เน่ืองจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชนทาํใหผู้อ่้านรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินใจไปกบัเน้ือเร่ือง เป็น

แนวทางในการดาํเนินชีวิต  ทาํใหผู้อ่้านเห็นแบบอยา่งและตวัอยา่งท่ีดีจากการปฏิบติัตนของผูเ้ขียน  

กล่าวคือ เม่ือเด็กอ่านเร่ืองราวและเกิดความสนุกสนานช่ืนชอบก็มกัจะนาํเร่ืองราวท่ีตนไดเ้รียนรู้มา

เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตน  หรือเลียนแบบพฤติกรรม  ดงันั้นการเสนอเร่ืองราวเน้ือหาต่างๆ ใน

เร่ืองจึงเสมือนเป็นการปูพ้ืนฐานความคิด การปฏิบติัตนให้แก่ผูอ่้านตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ  อีกทั้ ง

คุณค่าทางดา้นความรู้และแง่คิดดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช  2551 ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข  เช่น  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง

พอเพียง  มุ่งมัน่ในการทาํงาน และมีจิตสาธารณะ  เป็นตน้  จึงทาํให้งานเขียนวรรณกรรมเยาวชน

รางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีอตัชีวประวติัเต็มเป่ียมไปดว้ยคุณค่าในดา้นต่างๆ ควรค่าแก่การอ่าน

เพ่ือศึกษาหาความรู้ แสวงหาความบนัเทิงใจและเหมาะสมกบัเยาวชนเป็นอยา่งยิง่ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ควรมีการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีกลุ่มอ่ืนๆ เช่น  

สารคดีท่องเท่ียว  สารคดีวิทยาศาสตร์  เป็นตน้ หรือศึกษาวรรณกรรมสาํหรับเยาวชนประเภทนิยาย

ชุด  เป็นตน้ 

 2.  ควรมีการศึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแว่นแกว้  ประเภทสารคดีในปีต่อๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



225 
 

 

บรรณานุกรม 
 

หนังสือ 

กมล ฉายาวฒันะ. “ภาพประกอบทางการพิมพ.์” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการออกแบบทางการ 

 พมิพ์ หน่วยที ่1 – 7. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539. 

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. การผลติ การเลอืก และการใช้หนังสือเพือ่สนองหลกัสูตร 
 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. 

กุหลาบ มลัลิกะมาศ. วรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2519. 

__________. วรรณคดีวจิารณ์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2520. 

จรรยา  ชูสุวรรณ. บ้านชายทุ่ง. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ทีน, 2552. 

จินตนา ใบกาซูย.ี การจดัทําหนังสือสําหรับเดก็. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2534.  

จุไรรัตน ์ลกัษณะศิริ. “ประเภทและลกัษณะงานเขียน.” ใน เอกสารประกอบการสอนวชิาการเขียน 
 สารคด.ี นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา 

 เขตพระราชวงัสนามจนัทร์, 2546. 

ฉวีวรรณ คูหาภินนัทน์. การทําหนังสือสําหรับเดก็. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  

 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา, 2527. 

ชลอ รอดลอย. การเขยีนสารคด.ี กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544.  

ชยักร หาญไฟฟ้า.ไต้ฝุ่น. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ทีน, 2550. 

ชุมสาย สุวรรณชมภ.ู “ความรู้เก่ียวกบัการใชโ้วหารและภาพพจน์.” ใน ภาษากบัการส่ือสาร. 48. 

 จุไรรัตน ์ลกัษณะศิริ และ บาหยนั อิ่มสาํราญ. บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: พี. เพรส, 2548. 

ณรงค ์ทองปาน. การสร้างหนงัสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: กรมการฝึกหดัครู, 2526. 

ถวลัย ์มาศจรัส. สารคดีและการเขียนสารคด.ี กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพมิ์ติใหม่, 2538. 

__________. การเขียนหนงัสือสารคดีสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 2543. 

ทวีศกัด์ิ ญาณประทีป. การเขยีนสารคด.ี กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2525. 

ธวชั ปุณโณทก. แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2527.  

ธญัญา  สงัขพนัธานนท.์ การเขียนสารคดีภาคปฏิบตั.ิ พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: อินทนิล, 2553. 

ธีรภาพ โลหิตกุล. กว่าจะเป็นสารคด.ี กรุงเทพฯ: อ่านเอาเร่ือง, 2552. 

นนัตพร  นิลจินดา. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. สกลนคร: ภาควิชาภาษาไทย คณะ

 มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสกลนคร, 2539. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



226 
 

 

บรรจบ พนัธุเมธา. ลกัษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2544. 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, หม่อมหลวง. วรรณไวทยากร. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2514. 

__________. วเิคราะห์รสวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2517. 

ประทีป เหมือนนิล. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: อกัษรสมัพนัธ,์ 2519.  

ปราณี เชียงทอง. วรรณกรรมสําหรับเดก็. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2526. 

ปรีชา ชา้งขวญัยนื, ศิลปะการเขียน. กรุงเทพฯ: วิชาการ, 2525. 
ปัญจมา. วนัวารของแม่. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพบัลิเคชัน่ส์, 2552. 

เปล้ือง ณ นคร. ศิลปะแห่งการประพนัธ์. กรุงเทพฯ: ขา้วฟ่าง, 2535. 

พรจนัทร์ จนัทวิมล. การเขียนและจดัทําส่ือหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: ตน้ออ้,  

 2534. 

พรายแพรว. ศิลปินวยัใส. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ พบัลิเคชัน่ส์, 2553. 

มาลี บุญศิริพนัธ.์ การเขยีนสารคดีสําหรับส่ือส่ิงพมิพ์. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 2535. 

ยายนาง. เมือ่ยายอายุเท่าหนู. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ทีน, 2553. 

รัญจวน อินทรคาํแหง. วรรณกรรมสําหรับเด็กและวยัรุ่น. พระนคร: ดวงกมล, 2517. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

 พบัลิเคชัน่ส์, 2546. 

วนิดา  บาํรุงไทย. สารคด ีกลวธิกีารเขยีนและแนววจิารณ์. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 

 2545. 

วลัยา ชา้งขวญัยนื. “ความรู้เก่ียวกบัระดบัของภาษา.” ใน ภาษากบัการส่ือสาร, 42 – 47. จุไรรัตน ์

 ลกัษณะศริิ และ บาหยนั อิ่มสาํราญ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ  พี.เพรส, 2548. 

วินยั รอดจ่าย. การเขียนและจดัทําหนังสือสําหรับเดก็และเยาวชน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพต์ะเกียง,  

 2534. 

วิริยะ สิริสิงห. การสร้างสรรค์วรรณกรรมสําหรับเดก็และเยาวชน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2537. 

ศิลปากร, กรม. ศิลปวฒันธรรมไทย เล่มที ่3 ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมกรุงรัตน 
 โกสินทร์. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, 

 2525. 

สถาบนัภาษาไทย. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 : คํา การสร้างคํา และการยืมคํา. หนังสือชุดอุเทศ
 ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สถาบนัภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2549. 

สมพร จารุนฐั. คู่มอืการเขยีนเร่ืองบนัเทงิคดแีละสารคดีสําหรับเดก็. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:  

 องคก์ารคา้ของคุรุสภา , 2541. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



227 
 

 

สายทิพย ์นุกลูกิจ. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒบางเขน, 

 2537. 

สุวฒันา เล่ียมประวติั. “การอ่านสารคดี.” ใน ภาษากบัการส่ือสาร.  จุไรรัตน ์ลกัษณะศิริ และ 

 บาหยนั อิ่มสาํราญ, บรรณาธิการ. นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราช 

 วงัสนามจนัทร์, 2548.  

เสริมแสง พนัธุมสุต, หม่อมหลวง. “การเขียนสารคดี.” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาภาษาไทย 6 
 (การเขยีนสําหรับครู) หน่วยที ่9 – 15. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยั 

 ธรรมาธิราช, 2539. 

 

วทิยานิพนธ์ 

เกศราพร  มากจนัทร์. “การวิเคราะห์สารคดีท่องเท่ียวสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชนิพนธ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.”  วิทยานิพนธป์ริญญาอกัษร

 ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548. 

จนัทรา ภู่ เงิน. “การศึกษาวรรณกรรมสาํหรับเด็กของ ปรีดา ปัญญาจนัทร์.” สารนิพนธ์ปริญญา

 การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 

จารุวรรณ  อํ่าพนัธุ.์ “การวิเคราะห์วรรณกรรมเดก็ก่อนวยัรุ่นประเภทบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บรางวลัใน

 งานสปัดาห์หนงัสือแห่งชาติปี พ.ศ. 2538 – 2542.”  วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตร 

 มหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2543. 

แน่งนอ้ย  บุญยเนตร. “คาํคะนองในหนงัสือพิมพร์ายวนัระหว่างปีพุทธศกัราช 2521-2525.” 

 วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528. 

ปัทมน  กอตระกูลสิน. “การศึกษาวิเคราะห์วิวฒันาการและคุณค่าของสารคดีอตัชีวประวติัสมยั

 รัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 9.” วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวรรณคดี

 ไทย  ภาควิชาวรรณคดี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

พาขวญั สิงหเทพ. “ทศันะและกลวิธีการเขียนของพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ ์ใน

 พระนิพนธส์ารคดีอตัชีวประวติั เร่ืองเกิดวงัปารุสก.์” วิทยานิพนธป์ริญญาโท สาขาวิชา

 ภาษาไทย มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2547. 

มนสัติยา เจา้ดูรี. “การศึกษาวิเคราะห์ลีลาภาษาในงานเขียนสารคดีของ  มานพ  ถนอมศรี.”  

 วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาไทย  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2543. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



228 
 

 

รัตน์ดา อาจวิชยั. “วิเคราะห์สารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล (พ.ศ. 2533-2545).”  วิทยานิพนธ ์  

 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2547. 

ลลิดา  ศุภธนสินเขษม. “การวิเคราะห์วรรณกรรมสาํหรับเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัแว่นแกว้ปี  

 พ.ศ. 2544 – 2547.” วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยศึกษา  

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2551. 

ลกัษณหญิง รัตรสาร. “งานเขียนเชิงชีวประวติัของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ระหว่าง พ.ศ. 2325- 

 2475.” วิทยานิพนธป์ริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2519. 

 

ออนไลน์ 

โครงการวรรณกรรมเยาวชนรางวลัแวน่แกว้และการใหร้างวลั. [ออนไลน]์. เขา้ถึงเม่ือ 2 สิงหาคม 

 2553.  เขา้ถึงไดจ้ากhttp://nanmeebooks.com/UserFiles/Image/reader/wk_Brochour 

 _new.pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



229 
 

 

ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ – สกุล นางสาววชิราภรณ์  สุวรรณวรางกรู 

ที่อยู่ 45/2 หมู่ 1  ตาํบลยายชา  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  

ที่ทํางาน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม  ตาํบลเมืองการุ้ง อาํเภอบา้นไร่  

 จงัหวดัอุทยัธานี 

ประวตักิารศึกษา 
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 ปีการศึกษา 2552   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
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