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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งศึกษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ และวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการส่ือสารอตัลักษณ์ ท่ีโดดเด่น
ของวรรณวรรธน์ในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ โดย
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกบัการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept 
Interview)  

 โดยเร่ิมจากการศึกษาอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น อนัประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ของงานเขียน 
หมายถึง องค์ประกอบของนวนิยายซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีปรากฎในงานเขียนของวรรณวรรธน์ 
ไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก วิธีการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง ลีลาและ
น ้ าเสี ยง รวมถึงการใช้ภาษาทางวรรณกรรม ตลอดจนตัวตนของนักเขียน  หมายถึง ส่ิ ง
ท่ีวรรณวรรธน์ถ่ายทอดออกมา ทั้งต าแหน่งตราสินคา้ บุคลิกภาพของตราสินคา้ เอกลกัษณ์ดา้นภาพ 
เอกลกัษณ์ดา้นพฤติกรรม สินคา้ ช่ือตราสินคา้ บุคลิกตราสินคา้และสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้
และโลโก้ บรรจุภณัฑ์ เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาเป็นตน้ นอกจากน้ียงัได้ศึกษาการส่ือสาร      
อตัลกัษณ์เหล่าน้ีผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก และแฟนเพจ ซ่ึง
ผูว้ิจยัพบวา่การส่ือสารอตัลกัษณ์ของวรรณวรรธน์ผา่นส่ือออนไลน์เพื่อเป็นการโปรโมทผลงาน ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบังานเขียนนวนิยาย เบ้ืองหลงัการท างาน และผลงานต่างๆ โดยจะมีการส่ือสารโตต้อบ
กับกลุ่มผู ้อ่าน ทั้ งในเร่ืองของแนวคิดและวิธีการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 

The research titled “Online Identity Communication of the Successful Young Historical 
Novelist: A Case Study of Wannawat” is a qualitative research aimed at studying the identity 
communication through online marketing communication tools and how to use online marketing 
communication tools to communicate the distinguished identity of Wannawat as a successful new 
generation of historical novelist. The researcher used the documentary research method with in-
depth interview. 

The study started with a distinctive identity study that included the uniqueness of the 
writings which means the elements of the novel, which are characteristics of Wannawat’s writings 
including storyline, character, dialogue, scene, writing method or narrative, style and tone as well 
as the use of literary language and the writer’s identity. This means what Wannawat has conveyed 
including brand positioning, personality of the brand and symbol, trademark and logo, packaging, 
content, and advertisement format, etc. In addition, the communication of these identities were 
also studied through online marketing communications tools such as web site, Facebook, and fan 
page. It was found that the identity communication of Wannawat through online media for 
promotion purposes provided information about novels, behind the scenes, and works with 
interaction with readers both in terms of concepts and methods involved in writing historical 
fiction. 
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บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะส่ืออินเทอร์เน็ต (New Media) แมจ้ะมี
ส่วนช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค เพราะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดง่้ายกวา่ช่องทาง
อ่ืน ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีอยู่รายรอบตวั ทั้งแท็บเลต โทรศพัท์สมาร์ทโฟน และแอนดรอยด์ แต่
ในอีกแง่มุมหน่ึง เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัก็ท าให้เกิดกระแสมุมกลบักบับรรดานักเขียน โดยเฉพาะ
นักเขียนนวนิยายบนส่ิงพิมพ์ เน่ืองจากกระแสนิยมของอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการเกิดข้ึนของ
นกัเขียนหนา้ใหม่ท่ีเป็นเยาวชนมากข้ึน ซ่ึงพวกเขาสามารถน าเสนอผลงานผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ต 
อาทิ เฟซบุก๊ แฟนเพจ เวบ็บอร์ด และบล็อค (Blog) ไดอ้ยา่งง่ายดาย  
  ส าหรับเหตุผลประการหน่ึงท่ีท าให้นักเขียนหน้าใหม่นิยมเปิดตวับนส่ืออินเทอร์เน็ต
มากกวา่การส่งตน้ฉบบัให้ส านกัพิมพพ์ิจารณา เป็นเพราะนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตเป็นการน าเสนอ
ผลงานบนพื้นท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และหากนวนิยายบนอินเทอร์เน็ต
เร่ืองใดไดรั้บความนิยมมากก็อาจจะไดรั้บการทาบทามจากส านกัพิมพเ์พื่อน าไปตีพิมพต่์อยอดทาง
ธุรกิจได ้ 
  อย่างไรก็ตาม แมว้่าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจะท าให้ผูอ่้านมีช่องทางในการเขา้ถึงผลงาน
เขียนนวนิยายของนกัเขียนรุ่นใหม่มากข้ึน แต่ไม่ใช่วา่นวนิยายในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพจ์ะไดรั้บ
ความนิยมลดน้อยลง ดงัจะเห็นได้จากยอดขายและความนิยมในการเลือกซ้ือหนังสือภายในงาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 โดยพบว่า     
นวนิยายมียอดขายติด 1 ใน 3 อันดับแรกท่ีมีรายได้สูงสุด ซ่ึงข้อมูลน้ีได้รับการเปิดเผยจาก           
นายวรพนัธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) 
ท่ีระบุว่า การจดังานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ท่ีจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี  
29 มีนาคม–8 เมษายน พ.ศ. 2556 มียอดขายหนงัสือในการจดังานคร้ังน้ีอยูท่ี่ 600 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ.2555 ท่ีมียอดขาย 400 ล้านบาท โดยหมวดหนังสือท่ีขายดีท่ีสุด คือ หนังสือการ์ตูน 
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รองลงมาคือหมวดนวนิยาย และหนังสือแนวธรรมะหรือจิตวิทยาพฒันาตนเอง (ASTV ผูจ้ดัการ
ออนไลน์, 2556)  

ขณะท่ีในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติและสัปดาห์หนงัสือนานาชาติ คร้ังท่ี 42 ท่ีจดัข้ึน
ระหว่างวนัท่ี 28 มีนาคม–7 เมษายน พ.ศ. 2557 นายจรัญ หอมเทียน นายกสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผู ้
จ  าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระบุว่า เม็ดเงินสะพัดภายในงานสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์
นับตั้ งแต่จดังานมา คืออยู่ท่ี 700 ล้านบาท หมวดหนังสือท่ีได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 1 คือ 
หนงัสือแนววยัรุ่น รองลงมา คือ หนงัสือแนวการ์ตูนลายเส้น ส่วนหนงัสือนวนิยายไดรั้บความนิยม
อยูใ่นอนัดบั 3 ซ่ึงนวนิยายยงัคงติด 1 ใน 3 อนัดบัแรกท่ีมียอดขายสูงสุด (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 
2557) 

เช่นเดียวกบัการจดังานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติและสัปดาห์หนงัสือนานาชาติ คร้ังท่ี 43 
ระหวา่งวนัท่ี 27 มีนาคม–6 เมษายน พ.ศ. 2558 พบวา่ ยอดขายโดยรวมจากการจดังานยงัเป็นไปตาม
เป้าหมายและถือว่าประสบความส าเร็จ มีจ านวนผูเ้ขา้ชมงานสูงถึง 2 ลา้นคน แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปคือยอดการซ้ือหนงัสือต่อคนลดลง จากปีก่อนหน้าน้ีท่ีเคยซ้ือคนละ 5-10 เล่ม เหลือคนละ 3-6 
เล่ม เน่ืองจากผูอ่้านจะเลือกซ้ือเฉพาะหนงัสือท่ีตอ้งการจริงๆ เท่านั้น โดยหนงัสือท่ีไดรั้บความนิยม
ยงัคงเป็นหนงัสือการ์ตูน และนิยายภาพ ส่วนหนงัสือมาแรงคือหนงัสือท่ีใหค้วามรู้ เช่น สารคดี และ
ประวติัศาสตร์ (หุน้อินไซด,์ 2558) 

ส่วนในการจดังานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ คร้ังท่ี 44 
ระหว่างวนัท่ี 29 มีนาคม–10 เมษายน พ.ศ. 2559 จดัข้ึนภายใตค้อนเซปต์ “ความหวงั” เพราะเร่ิมมี
การพูดถึงการอยู่รอดของบรรดาส านักพิมพ์และหนังสือเล่ม หลังได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ท่ีท าให้มีช่องทางในการน าเสนองานเขียนมากข้ึน แต่
ปราบดา หยุ่น นกัเขียน บรรณาธิการ และเจา้ของส านกัพิมพ ์กลบัมองว่า ตลาดหนงัสือเล่มไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจมากกว่าความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และคนไทยยงัชอบ
อ่านหนงัสือเล่มท่ีเป็นกระดาษ มากกวา่ e-book พร้อมระบุวา่ความนิยมของนกัอ่านในยุคปัจจุบนัจะ
ช่ืนชอบหนงัสือแนว how to ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองปากทอ้งและการลงทุนมากข้ึน ส่วนนวนิยาย 
เร่ืองสั้ น และบทกวี จะมียอดขายคงท่ี แต่หากเป็นหนังสือท่ีได้รับรางวลั โดยเฉพาะรางวลัซีไรต ์
(S.E.A. Write) หรือวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน จะไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านมาก
ข้ึน และมกัจะถูกเลือกใหเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา หรือถูกซ้ือเขา้ไปสู่ห้องสมุดต่างๆ (ไทยพบัลิกา้
, 2559) 

ล่าสุดในการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี  46 และงานสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติ คร้ังท่ี 16 ท่ีจบไปเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2561 พบว่า มีเม็ดเงินสะพัดน้อยลงจากภาวะ
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เศรษฐกิจ โดยอยูท่ี่ประมาณ 500-600 ลา้นบาท แต่ส่ิงท่ีสุชาดา สหสักุล นายกสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละ
ผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กล่าววา่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับการจดังานในปี
น้ี ก็คือยอดขายหนงัสือแนวประวติัศาสตร์ ทั้งประเภทงานวิชาการและนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านเป็นอยา่งมาก  

“ความสนใจดังกล่าวได้ขยายไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน เห็นได้จากการท่ีกลุ่มคน
ดงักล่าวมาตามหาหนงัสือการ์ตูนความรู้ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะหนงัสือจินดา
มณี ท่ีปีน้ีสามารถสร้างปรากฏการณ์ขายดี เพียงวนัแรกท่ีน าหนงัสือมาวางขายท่ีบูธกรมศิลปากร ก็
หมดเกล้ียงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว จนต้องสั่งจองและมารับอีกคร้ังในภายหลัง” (โพสต์ทูเดย์, 
2561) 

หากจะกล่าวถึงนวนิยายในประเทศไทยแลว้ พบวา่ มีหลากหลายประเภท อาทิ นวนิยาย
รัก (Romance fiction) นวนิยายแนวกามารมณ์ (Erotica fiction) นวนิยายลึกลบั (Mystery fiction)      
นวนิยายสยองขวัญ  (Horror fiction) นวนิยายท่ีสะท้อน ปัญหาสั งคม รวมถึงนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ (Historical fiction) เป็นตน้ แต่นวนิยายท่ีนักเขียนนิยมผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดมกัจะ
เป็นเร่ืองท่ีหลายคนเรียกกนัวา่ “นิยายน ้ าเน่า” ท่ีมีเน้ือหาคลา้ยคลึงกนั เช่น นวนิยายรักพ่อแง่แม่งอน 
ชิงรักหักสวาท ซ่ึงเป็นแนวท่ีผู ้อ่านส่วนใหญ่นิยมมากกว่าแนวอ่ืน ส่วนนวนิยายท่ีจบแบบ
โศกนาฏกรรมมักจะไม่ได้รับความนิยมจากผูอ่้านมากนัก ดังนั้ นนักเขียนส่วนใหญ่ท่ีต้องการ
น าเสนอผลงานของตวัเองออกสู่ตลาด จึงตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูอ่้านเป็นส าคญั 

ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์ (2539, น. 190-192) กล่าวไวใ้นบทความเร่ือง “ทศวรรษหน้า
ของนวนิยายไทย” วา่การท่ีกลุ่มนวนิยายรัก (Romance fiction) ไดรั้บความนิยมเป็นเพราะผูอ่้านมี
ความผูกพนักบันกัเขียนเป็นการส่วนตวั หรือช่ืนชอบนวนิยายแนวน้ีเป็นพิเศษ จึงเป็นเหตุผลท่ีท า
ให้นักเขียนจ าเป็นต้องสร้าง “เอกลักษณ์” (Uniqueness) ให้ชัดเจนเพื่อสร้างการจดจ า ส่วนการ
เรียกร้องให้นกัเขียนนวนิยายเลิกผลิตผลงานแนวน ้ าเน่าออกสู่ตลาดนั้น ถือเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก 
เพราะหวัใจของนวนิยายยอดนิยมอยูท่ี่ความน ้าเน่านัน่เอง  

แม ้“นวนิยายน ้าเน่า” บางเร่ือง จะถูกพูดถึงในท านองท่ีวา่เป็นเร่ืองเกินจริงและเป็นเร่ือง
เหลือเช่ือ เพราะบางเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดข้ึนไดจ้ริงในชีวติมนุษย ์แต่ก็จะมีค ากล่าวตามมาวา่ “เร่ือง
จริงยิ่งกว่านิยาย” เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าในความเป็นจริงนั้น ชีวิตของคนบางคนก็
อาจจะเหลือเช่ือกว่าในนวนิยายท่ีถูกถ่ายทอดผ่านตวัหนังสือ ผสานกบัจินตนาการของนักเขียน 
เช่นเดียวกบั “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์” บางเร่ือง ก็ถูกตั้งขอ้สังเกตวา่อยูบ่นพื้นฐานของความเป็น
จริงท่ีน่าเช่ือถือไดห้รือไม่ ดงันั้นก่อนท่ีนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะถ่ายทอดผลงานออกมา
ได้นั้น จ  าเป็นต้องค านึงถึงขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์เป็นส าคญั ซ่ึงการรวบรวมเอกสารทาง
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ประวติัศาสตร์จากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการเขียนจึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก เพราะแหล่งขอ้มูล
แต่ละแหล่งอาจจะมีขอ้มูลแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บันกัเขียนท่ีจะเลือกแง่มุมใดมาน าเสนอ (พลาดิศยั 
สิทธิธญักิจ, 2545)  

หน่ึงในแหล่งขอ้มูลท่ีนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ใช้ในการคน้ควา้ขอ้มูล คือ 
“พงศาวดาร” ท่ีถือเป็นตน้ทางแห่งการคน้หาความจริง เน่ืองจากพงศาวดารคือการบนัทึกเร่ืองราว 
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เรียงตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั ซ่ึงทางราชส านักเป็นผูบ้นัทึกข้ึน
โดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นของผูบ้นัทึก ดงันั้น พงศาวดารจึงถือเป็นสารตั้งตน้ส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ แต่ปัญหาของการศึกษาคน้ควา้พงศาวดารเพื่อน าขอ้มูลมา
ใช้อา้งอิงในการเขียนนวนิยายหรือการใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนคือการท่ีพงศาวดารในประเทศไทยมี
หลายฉบบั โดยฉบบัท่ีจดัว่าเก่าแก่ท่ีสุด คือ พงศาวดารกรุงเก่า หลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ สาเหตุท่ี
ขนานนามพงศาวดารฉบบัน้ีเช่นน้ีก็เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่หลวงประดิษฐ์อกัษรนิต์ิ หรือพระยา
ปริยติัธรรมธาดา (แพ เปรียญ) ท่ีเป็นผูค้น้เอกสารส าคญัทางประวติัศาสตร์เล่มน้ี นอกจากน้ียงัมี
พงศาวดารอีกหลายเล่มท่ีนกัคน้ควา้ประวติัศาสตร์และนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ใชใ้นการ
คน้ควา้ขอ้มูล อาทิ พงศาวดารฉบบัค าให้การของขุนหลวงหาวดั, ฉบบัค าให้การของชาวกรุงเก่า, 
ฉบบัพระราชหตัถเลขา, ฉบบัพระนพรัตน์, ฉบบัพระจกัรพรรดิพงศ์ และฉบบักรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส เป็นตน้ (นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ : สารท่ีตอ้งเลือกรับ, ม.ป.ป.)  

นอกเหนือจากการคน้ควา้ขอ้มูลและหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิงประวติัศาสตร์แลว้ นกัเขียน   
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะตอ้งใชจิ้นตนาการส่วนตวัในการรังสรรค์ผลงานให้ออกมาอย่างสอด
ประสานกบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ในมือ เพื่อให้นวนิยายเร่ืองนั้นๆ มีชีวิตชีวา ดงัเช่นท่ีดวงมน จิตร์จ านงค ์
(2545) กล่าวในเวทีเสวนาเร่ือง “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ : เราจะไปทางไหนกนั?” วา่ พงศาวดาร
ไม่ไดบ้นัทึกความรู้สึกนึกคิดในจิตใจคน มีเพียงขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนสามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์
เป็นวรรณกรรมหรืองานเขียน ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูเ้ขียนท่ีจะตอ้งหาวิธีท าให้วรรณกรรมนั้นมี
ความน่าสนใจ ดว้ยการจินตนาการและรังสรรคค์วามรู้สึกนึกคิดใส่เขา้ไปในตวัละครแต่ละตวั  

แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีผนัตวัเองจาก
นักการเมืองมาสู่แวดวงน ้ าหมึก อย่างปองพล อดิเรกสาร (2545) ท่ีบอกว่า ก่อนท่ีจะเร่ิมเขียน        
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “พอ่” ซ่ึงเป็นเร่ืองราวความรักความผกูพนัของ “พอ่” ระหวา่งสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชกบัพระมหาธรรมราชา ซ่ึงในประวติัศาสตร์บนัทึกไวค้่อนขา้งน้อย ปองพล
ต้องพยายามนึกไปถึงเม่ือส่ีร้อยกว่าปีก่อนว่าคนในสมัยนั้นคิดกันอย่างไร และคนท่ีเป็นพ่อมี
ความคิดอย่างไร ประกอบกบับา้นเมืองในขณะนั้นเป็นเช่นไร ซ่ึงตวัเขาพยายามคิดและถ่ายทอด
ออกมาเป็นนวนิยาย โดยการเขียนนวนิยายของปองพลคือการให้อรรถรสเร่ืองความต่ืนเต้น 
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สนุกสนาน เพราะหากจะเขียนเร่ืองจริงแล้วอาจจะตอ้งมีการช าระประวติัศาสตร์ แต่ตวัเขาเขียน   
นวนิยายโดยอาศยัจินตนาการ  

  อย่างไรก็ตาม ปองพล อดิเรกสาร ถือเป็นนักเขียนนวนิยายหลากหลายแนว โดยมาก
แลว้เขามกัจะเขียนนวนิยายเป็นภาษาองักฤษก่อนท่ีจะแปลมาเป็นภาษาไทย โดยผลงานเขียนเร่ือง 
“พ่อ” เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองแรกของเขา ท่ีตีพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2545 แต่หากจะ
กล่าวถึงนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในประเทศไทยท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ืองแรก คือเร่ือง “ดาบศกัด์ิเหล็กน ้ าพี้ ” ของ “อายณัโฆษ” ซ่ึงเป็นนามปากกาของ 
“ขุนธนกิจวิจารณ์” หรือ “ประยูร รชาลุภัฎ” ท่ีได้รับต าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก แผนกราช
พิพิธภัณฑ์ ส านักงานเลขานุการ ส านักพระราชวงั  เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2483 (อายณัโฆษ
อนุสรณ์, 2507) 

ส่วนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บความนิยมมากและถูกกล่าวขานถึง คือเร่ือง “ผู ้
ชนะสิบทิศ” ของ “ยาขอบ” ซ่ึงนักเขียนยอมรับว่าเค้าโครงจากนวนิยายเร่ืองน้ีอาศยัข้อมูลจาก
ประวติัศาสตร์ท่ีบนัทึกในพงศาวดารเพียง 8 บรรทดัเท่านั้น เป็นเร่ืองราวของบุเรงนอง กษตัริยพ์ม่า 
ท่ีสามารถรวบรวมแผน่ดินพม่าให้เป็นปึกแผ่น และขยายพระบรมเดชานุภาพจนสามารถยึดครอง
พื้นท่ีเกือบทั้งหมดในละแวกน้ี แมแ้ต่กรุงศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าของสยามประเทศในขณะนั้น ยงั
ต้องตกเป็นประเทศราชของบุ เรงนอง ผู ้ท่ี ถูกขนานนามว่า “ผู ้ชนะสิบทิศ” (นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ : สารท่ีตอ้งเลือกรับ, ม.ป.ป.) 

นวนิยายอิงประวติัศาสตร์อีกเร่ืองท่ีได้รับการยกย่องจากผูอ่้านไม่แพ้กัน คือเร่ือง      
“ขุนศึก” ผลงานการประพนัธ์ล าดบัสุดทา้ยของ “ไม ้เมืองเดิม” หรือ “กา้น พึ่งบุญ ณ อยุธยา” นัก
ประพนัธ์ชั้นครูผูค้รบ 100 ปีชาตกาลเม่ือปี พ.ศ. 2548 โดย “ไม ้เมืองเดิม” ไม่สามารถเขียนนวนิยาย
เร่ืองน้ีไดจ้นจบ หลงัจากท่ีเขาใช้เวลาในการเขียนถึง 2 ปีเศษ ก่อนท่ีจะลม้ป่วยเป็นอมัพาตและมือ
สั่นจนไม่สามารถเขียนนวนิยายต่อได ้แมจ้ะพยายามใชด้า้ยดิบพนัน้ิวมือใหแ้น่นก่อนลงมือเขียน แต่
เน่ืองจากอาการป่วยท าให้ในระยะหลงัเขาไม่สามารถนั่งเขียนได ้บรรดาเพื่อนและภรรยาจึงตอ้ง
ช่วยกนัเขียนนวนิยายเล่มน้ีแทน โดยมีเขาเป็นผูบ้อกเน้ือความ จนกระทัง่วาระสุดทา้ยมาถึง เม่ือ “ไม ้
เมืองเดิม” เสียชีวิตลงในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2484 จากนั้นในเวลาต่อมา “ก่ิง พึ่ งบุญ ณ อยุธยา” 
นามปากกา “สุมทุม บุญเก้ือ” น้องชายของ “ไม ้เมืองเดิม” ก็ไดรั้บการทาบทามจากส านกัพิมพใ์ห้
ช่วยแต่งนวนิยายเร่ืองน้ีจนจบ ส าหรับเน้ือหาในนวนิยายเร่ือง “ขุนศึก” นั้น กล่าวถึงเสมา ลูกของ
ช่างตีดาบ ท่ีได้รับราชการเป็นทหารและสามารถไต่เต้าจากตะพุ่นหญ้าช้าง จนกลายมาเป็น           
จตุลงัคบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือคร้ังกระท ายุทธหัตถีกบัพระมหาอุปราชแห่งกรุง 
หงสาวดี (ขนุศึก, 2554) 
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ขณะท่ีนวนิยายอิงประวติัศาสตร์อีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในยุคต่อมา คือเร่ือง “ส่ี
แผน่ดิน” ของ “ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช” ซ่ึงถูกแต่งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2493 เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตของชนชั้นสูงในอดีต ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 8 นอกจากการบรรยายเก่ียวกบัการ
ด าเนินชีวิตของแม่พลอยและคุณเปรม ตัวละครเอกของเร่ืองแล้ว ในนวนิยายเร่ืองน้ียงัให้
รายละเอียดทางด้านวฒันธรรม ความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงในสมัยนั้น และยงัได้แฝงคติธรรม 
รวมถึงความซับซ้อนอนัเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไวอี้กด้วย (ส่ีแผ่นดิน, 2557) นอกจากน้ียงัมี       
นวนิยายอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเขียนถึงยุคสมยัและการใชชี้วติของตวัละครเอกใกลเ้คียงกบั “ส่ีแผน่ดิน” นัน่
คือเร่ือง “ร่มฉตัร” ของ “ทมยนัตี” โดยตวัละครเอก คือ แม่วาด ถูกส่งตวัเขา้ไปอยูใ่นวงัตั้งแต่ยงัเด็ก
เช่นเดียวกบัแม่พลอย ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมจากในร้ัวในวงั แต่ยงัถือวา่ “ร่ม
ฉตัร” ใหร้ายละเอียดนอ้ยกวา่ “ส่ีแผน่ดิน” (ร่มฉตัร, 2538)   

จากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมจ้ะเป็นเพียงส่วนหน่ึงของนวนิยาย      
อิงประวติัศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด แต่จะสังเกตไดว้า่นามปากกาของนกัเขียนนวนิยายแนวน้ีเป็น
ท่ีคุน้หูมาเน่ินนาน เน่ืองจากมีผลงานจ านวนมากออกสู่สายตาผูอ่้าน หากมองกลบัมาในยุคปัจจุบนั
จะพบวา่มีนกัเขียนไม่มากนกัท่ีมีผลงานแนวน้ีออกสู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง นัน่เป็นเพราะความยากของ
การเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีจะตอ้งมีการคน้หาขอ้มูลอา้งอิง ดงัเช่นท่ีนกัเขียนชั้นครูอยา่ง 
“ทมยนัตี” เคยกล่าวไวว้่า ก่อนจะลงมือเขียนนวนิยายจะต้องมีการ “ค้น” ข้อมูลอย่างละเอียด
รอบคอบ แลว้จึง “ควา้” ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาเรียงร้อยถอ้ยค าอยา่งสละสลวยและมีชีวิตชีวา เพื่อใหง้าน
เขียนกลายเป็นวรรณกรรมท่ีตรึงใจผูอ่้าน  

หน่ึงในนักเขียนนวนิยายยุคปัจจุบันท่ีมีผลงานโดดเด่นด้านงานเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ นัน่ก็คือ “วรรณวรรธน์” นามปากกาของ “วรรธนวรรณ จนัทรจนา” บุตรสาวของ 
อาจารยค์งเดช ประพฒัน์ทอง หลานของ นอ. แยม้ ประพฒัน์ทอง ผูป้ระพนัธ์ “มหาบณัฑิตแห่ง    
มิถิลานคร” เร่ิมมีผลงานการประพันธ์นวนิยายในช่วงปี พ.ศ. 2548 กับส านักพิมพ์ ณ บ้าน
วรรณกรรม โดยผลงานการประพนัธ์มีลกัษณะเด่นในแง่มุมของการคน้ควา้ข้อมูลประกอบงาน
เขียน มีผลงานสร้างช่ือท่ีเรียกกันติดปากในหมู่นักอ่านชาวไทยว่า “นิยายแนวทะเลทราย” โดย 
“วรรณวรรธน์” จะใชข้อ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างการเมืองในประเทศตะวนัออกกลาง และวฒันธรรม
ของชาวตะวนัออกกลางในการด าเนินเร่ือง (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558)   

จากการรวบรวมขอ้มูลงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของ “วรรณวรรธน์” ในช่วง
เวลา 10 ปีท่ีผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548–2558 พบว่า มีผลงานการเขียนนวนิยายจ านวน 16 เล่ม 
เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 1. อสัวดั ราชันยแ์ห่งความมืด ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548, 2. เส้นทรายสีเงา พ.ศ. 
2548, 3. ฤกษ์สังหาร พ.ศ. 2548, 4. จนัทราอุษาคเนย ์พ.ศ. 2549, 5. บลัลงัก์สายหมอก พ.ศ. 2549,   
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6. ทรายล้อมตะวนั พ.ศ. 2550, 7. ข้าบดินทร์ พ.ศ. 2550, 8. ทรายน้ียงัมีรัก พ.ศ. 2551, 9. อขิทโร 
ตอนลูกปัดมนตรา พ.ศ. 2552, 10. อขิทโร ตอนลูกปัดสิเน่หา พ.ศ. 2553, 11. อขิทโร ตอนอุบติัมหา
คุรุเทวา พ.ศ. 2554, 12. อขิทโร ตอนมหาคุรุเทวาปรัยวสาน 1  พ.ศ. 2555,  13. อขิทโร ตอนมหาคุรุ
เทวาปรัยวสาน 2 พ.ศ. 2555, 14.ขอเป็นเจา้สาวสักคร้ังให้ช่ืนใจ พ.ศ. 2556, 15. ขอเป็นนางเอกสัก
คร้ังใหช่ื้นใจ พ.ศ. 2557 และ 16. หน่ึงดา้วฟ้าเดียว พ.ศ. 2557  

ในจ านวนนวนิยายของ “วรรณวรรธน์” ทั้ ง 16 เล่ม มีงานเขียนท่ีเป็นนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์อยู่ทั้ งส้ิน 10 เล่ม ประกอบด้วย อสัวดั ราชันยแ์ห่งความมืด เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองของรัฐอคัไบยาห์ ประเทศหน่ึงในดินแดนตะวนัออกกลาง ท่ีมีความเช่ือใน
ประเพณีและสายเลือดบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีจะไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็นกษตัริยผ์ูค้รองรัฐ โดยตวัละครเอก
ของเร่ืองคือเจ้าชายซาเลม อัสวดั อัลฮิลมิชาล ซ่ึงเป็นเจ้าชายเลือดผสมท่ีถูกหวาดระแวงจาก
กษตัริยฟ์ารุค พระเชษฐาร่วมพระบิดา ท าให้เจา้ชายอสัวดัไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบและมี
ความสุขเพราะตอ้งอยูท่่ามกลางความไม่ไวว้างใจ (อสัวดั ราชนัยแ์ห่งความมืด, 2548) 

  ส่วนนวนิยายเร่ือง เส้นทรายสีเงา เป็นปฐมบทของนวนิยายเร่ือง อสัวดั ราชันยแ์ห่ง
ความมืด และเป็นอีกหน่ึงเร่ืองราวท่ีถูกบนัทึกไวใ้นหน้าประวติัศาสตร์แห่งคาบสมุทรและทอ้ง
ทะเลทรายอาหรับ โดยเน้ือเร่ืองกล่าวถึงอดีตอนัซับซ้อนของเจา้ชายซาเลม อสัวดั อลัฮิลมิชาล ผู ้
พลดัถ่ิน และสาเหตุท่ีท าให้ต้องหวนคืนสู่แผ่นดินอคัไบยาห์ เพื่อตอ้งการสร้างให้อคัไบยาห์เป็น
ประเทศท่ียิง่ใหญ่นัน่เอง (เส้นทรายสีเงิน, 2548)  

  นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ล าดบัท่ี 3 ของ “วรรณวรรธน์” คือเร่ือง จนัทราอุษาคเนย์ ท่ี
ยอ้นอดีตไปในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 ในดินแดนแถบเอเชียอาคเนย ์โดยนกัเขียนใชข้อ้มูลประเภท
ปฐมภูมิในการประพนัธ์ คือ หลกัศิลาจารึกของพระเจา้ศรีมเหนทรวรมนัท่ีปรากฏในประเทศไทย 
ซ่ึงเน้ือหาในนวนิยายเล่มน้ีกล่าวถึงเร่ืองราวของ ตมิสา สาวนอ้ยหลงยุคท่ีไปพบกบัเจา้ชายในอดีตผู ้
เกรียงไกรในแถบลุ่มแม่น ้าโขงและลุ่มแม่น ้ามูล (จนัทราอุษาคเนย,์ 2549) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 นวนิยายเร่ือง ทรายล้อมตะวนั ผลงานเขียนแนวทะเลทรายอีก
เร่ืองหน่ึงถูกตีพิมพ์ออกวางขาย เร่ืองราวส่วนใหญ่อธิบายถึงความเช่ือและชนเผ่าท่ีอาศยัอยู่ใน
ทะเลทราย โดยมีแหล่งทรัพยากรอนัมีค่าส่ิงเดียวคือน ้ ามนั เน้ือเร่ืองส่วนใหญ่กล่าวถึงบุรุษในชุด
ขาวผูท่ี้ปกปิดใบหน้าท่ีถูกขนานนามว่า ท่านญีน ผูเ้ป็นปีศาจร้ายแห่งวงการน ้ ามนั เพราะเป็นถึง
ทายาทของ 2 ตระกูลใหญ่ผูมี้สายเลือดนกัรบอยูเ่ตม็ตวั (ทรายลอ้มตะวนั, 2550)  

ในปีเดียวกนั “วรรณวรรธน์” ไดถ่้ายทอดผลงานการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
เร่ือง “ขา้บดินทร์” ออกสู่สายตาผูอ่้าน โดยนวนิยายเร่ืองน้ีใช้ฉากจากเหตุการณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 
เป็นยุคท่ีองักฤษเขา้มามีบทบาททางการค้ากบัประเทศไทยเป็นอย่างมาก แกนหลกัของเร่ืองถูก
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ถ่ายทอดผ่านเร่ืองราวของ เหม บุตรชายแห่งพระยาบริรักษ์กบัคุณหญิงชม เด็กหนุ่มท่ีงดงามทั้ง
รูปร่างหน้าตา กิริยาวาจา จนไดช่ื้อว่า "พ่อเหมรูปทอง" เหมสนใจใฝ่รู้ในภาษาองักฤษและไดแ้อบ
ไปเรียนกบัครูฝร่ังบ่อยคร้ัง เม่ือผูเ้ป็นพ่อทราบเขา้ก็ไม่พอใจจึงถูกส่งไปเรียนกบัพระครูท่ีวดั ท าให้
เหมไดเ้รียนรู้วิชาดาบอาทมาฏติดตวัมาดว้ย แต่ชะตาชีวิตของเหมตอ้งพลิกผนักลายเป็นตะพุ่นชา้ง 
ตอ้งใช้วิชาความรู้ในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนานัปการ ซ่ึงนวนิยายเร่ืองขา้บดินทร์ได้รับการ
ยอมรับและบรรจุให้เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาของโรงเรียนในเขตเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
และถูกน าไปท าเป็นละครโทรทศัน์ ออกอากาศในช่วงเวลาไพร์มไทมท์างสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 เม่ือ
ปี พ.ศ. 2558 (ขา้บดินทร์, 2550) 

ปีถดัมา นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง ทรายน้ียงัมีรัก ซ่ึงเป็นนวนิยายแนวทะเลทราย
ล าดบัท่ี 4 ก็ได้รับการตอบรับจากผูอ่้าน เน้ือหาส่วนใหญ่กล่าวถึงอารยธรรมตะวนัออกของโลก
โบราณมาจนถึงปัจจุบนั เล่าถึงอดีตในสมยัเมโสโปเตเมียและเปอร์เซีย รวมถึงการเก็บซ่อนอ านาจ
อนัล้ีลบัไวต้ราบนานเท่านาน ผา่นเร่ืองราวของหญิงสาวนกัประวติัศาสตร์ไทย ท่ีมีหนา้ตาคลา้ยกบั
ชาวตะวนัออกกลาง โดยเธอมกัจะฝันเห็นเร่ืองราวแปลกประหลาด และชายหนุ่มหน้าตางดงามท่ี
ร้องเรียกเธอในความฝัน (ทรายน้ียงัมีรัก, 2551) 

ส่วนผลงานเร่ือง อขิทโร ทั้ง 5 เล่ม กล่าวถึงต านานแห่งลูกปัดโบราณ จุดเร่ิมตน้ของ
เร่ืองราวเกิดข้ึนเม่ือเด็กสาวนามวา่ หวายิน ไปเก็บลูกปัดไดโ้ดยบงัเอิญ ในลูกปัดนั้นมีดวงจิตของ
นักบวชผูท้รงศีลนามว่า อขิทโร ฌลัล์ ท่ีในอดีตได้ถือศีลและบริกรรมด้วยลูกปัด แต่ปัญหาอยู่ท่ี
ลูกปัดเม็ดส าคญัสูญหายไป และหวายินตอ้งเป็นผูท่ี้ตามหาลูกปัดนั้นให้เจอ จากนั้นเร่ืองราวใน    
นวนิยายด าเนินต่อไปดว้ยการเล่ายอ้นยุคไปถึงสมยัท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชบุกอินเดีย ซ่ึงมี
การอธิบายเร่ืองราวในอดีตของอขิทโร ฌลัล ์และหวายนิ หรือวาร์จิน จนกระทัง่น าไปสู่การคล่ีคลาย
ปมปัญหาในภาคจบ (อขิทโร, 2552 – 2555) 

ส าหรับนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองล่าสุดของ “วรรณวรรธน์”  คือ หน่ึงดา้วฟ้าเดียว 
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัจารบุรุษท่ีปลอมตวัเป็นขนัทีในราชส านกัอยุธยา นามวา่ ออกพระศรีขนัทิน ท่ี
มีความเก่ียวพนักบัความลบัและเร่ืองราวของกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงคร้ังท่ี 2 รวมถึงการกอบกู้
เอกราชของพระเจา้ตากสินมหาราช นอกจากน้ียงัมีเร่ืองราวของความรักท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ทนัระวงั
ใจ ระหวา่งออกพระศรีขนัทินกบัแม่แมงเม่า หญิงสาวท่ีเช่ียวชาญเชิงกาพยก์ลอน (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, 
2557) 

จากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของ “วรรณวรรธน์” ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เป็น
ผลงานการประพนัธ์ท่ีเน้นการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กบังานเขียน ผสาน
กบัการวางโครงเร่ือง แก่นเร่ือง การก าหนดตวัละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการประพนัธ์หรือ
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วิธีการเล่าเร่ือง ลีลาและน ้ าเสียง รวมถึงการใช้ภาษาทางวรรณกรรม ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ 
(Uniqueness) ของงานเขียนนวนิยายแต่ละประเภท นอกจากน้ี “วรรณวรรธน์” ยงัไดแ้สดงตวัตน 
(Self) ผ่านส่ิงประกอบสร้างต่างๆ ทั้งบุคลิกภาพ และหน้าปกนวนิยาย เป็นต้น จนกลายมาเป็น     
อตัลกัษณ์ (Identity) ของตวันักเขียนผ่านผลงานการประพนัธ์ท่ีถูกตีพิมพ์ออกมาวางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาด 

แต่จากปัจจยัท่ีกล่าวมาในเบ้ืองตน้วา่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อยอดขาย
หนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้
ส านกัพิมพต่์างๆ ตอ้งเพิ่มความเขม้งวดในการพิจารณาตน้ฉบบัของนกัเขียนมากข้ึน ดงันั้น นกัเขียน
หนงัสือทุกประเภทจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวัเพื่อให้อยูร่อด โดยเฉพาะนกัเขียนนวนิยายทั้งท่ีมีช่ือเสียง
และยงัไม่มีช่ือเสียงท่ีตอ้งเร่งสร้างฐานแฟนคลบั โดยใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีช่วย
ยอ่โลกใหแ้คบลง เพื่อใชเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยใหน้กัเขียนนวนิยายสามารถส่ือสารกบัผูอ่้าน
ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหน้กัเขียนกบัผูอ่้านสนทนาโตต้อบกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจแลว้ ยงัมี
ส่วนช่วยให้เกิดความผูกพนั อนัน าไปสู่ความจงรักภกัดีกบันักเขียนในอนาคต ผลท่ีตามมาก็คือ
ยอดขายท่ีสูงข้ึนนัน่เอง  

ส าหรับการส่ือสารการตลาด ถือเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีไม่เพียงสร้างการรับรู้เท่านั้น 
แต่มุ่งเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศยัเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (เสรี วงษม์ณฑา, 2540, น. 15) ดงันั้น การท่ีนกัเขียน
นวนิยายจะใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลงานเขียน 
รวมถึง “นามปากกา” ซ่ึงถือเป็นแบรนด์ของนกัเขียนให้เป็นท่ีรู้จกั จึงถือเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงท่ีจะ
ช่วยกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความนิยม น าไปสู่การตดัสินใจซ้ือนวนิยาย  

อย่างไรก็ตาม แมว้า่นกัเขียนจะไม่ใช่นักการตลาด แต่ก็หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งท าให้
งานเขียนของตวัเองเป็นท่ียอมรับในตลาด การส่ือสารการตลาดผา่นเคร่ืองมือต่างๆ จึงมีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์กบัผูบ้ริโภค หรือกลุ่มผูอ่้าน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขันในภาวะปัจจุบันท่ีมีนักเขียนนวนิยายเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือ 
(Tools) ต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพนักบัแบรนด์ (Brand Engagement) นั้น มีองค์ประกอบส าคญั 3 
ประการ ได้แก่ 1. การตอบโจทยค์วามพึงพอใจของลูกคา้ หรือท่ีเรียกว่า Nowism และ More-lsm 
เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัชอบความรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเคร่ืองมือส่ือสารจึงตอ้ง
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทนัท่วงที 2. การสร้างกลยุทธ์ด้านแบรนด์ (Branding 
Strategy) อนัจะน าไปสู่การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เพื่อต่อยอดไปถึงการสร้างความรักใน
แบรนด์ (Brand Love) และ 3. การสร้างความผูกพนัในแบรนด์ (Brand Engagement)  จนพฒันา
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ไปสู่ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค (Customer Loyalty) นัน่เอง (สมบุญ รุจิขจร, สัญญพงศ์ สุวรรณ
สิทธ์ิ, อรรถการ สัตยพาณิชย,์ และพรรษพล มงักรพิศม,์ 2557, น. 12)   

ดงันั้น การฉายให้เห็นภาพสะทอ้นถึงส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ของงานเขียน 
และตัวตน (Self) ของนักเขียน จึงจ าเป็นต้องมีการส่ือสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด 
(Marketing Tools) ท่ีนอกจากจะช่วยกระตุน้ยอดขายไดแ้ลว้ ยงัช่วยให้ผูอ่้านหรือผูบ้ริโภคเกิดความ
ผูกพนักบันักเขียน หรือนามปากกาของนักเขียน อนัจะน าไปสู่ความจงรักภกัดีต่อตวันักเขียนใน
ท่ีสุด และท่ีส าคญัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งนกัเขียนกบัผูอ่้านยงัเป็นส่ือกลาง
ท่ีช่วยสะทอ้นให้เห็นถึง “อตัลกัษณ์” (Identity) หรือส่ิงประกอบสร้างของนกัเขียนอีกดว้ย ดงักรณี
ตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา คือ เจา้ของนามปากกา “วรรณวรรธน์” ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์นัน่เอง 

ส าหรับ “วรรณวรรธน์” ถือเป็นนกัเขียนนวนิยายท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์หลายช่องทาง อาทิ แฟนเพจ ช่ือ วรรณวรรธน์ ท่ีมีผูติ้ดตามร่วม 14,400 คน, เฟซบุ๊ก
ส่วนตวั ช่ือ Wannawat Chantarodjana (วรรณวรรธน์) รวมถึงการสร้างเวบ็ไซต ์www.watcafe.com 
โดยเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์เหล่าน้ีนกัเขียนใชเ้พื่อตอ้งการส่ือสาร สนทนา แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผูอ่้าน และยงัใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์นวนิยาย กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย และช่องทางการจดัจ าหน่ายนวนิยายอีกดว้ย  

 

ภำพที ่1.1 แฟนเพจวรรณวรรธน์ 
 

ทีม่ำ: วรรณวรรธน์ (2555) 
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ภำพที ่1.2 เฟซบุก๊วรรณวรรธน์ 

 
ทีม่ำ: Wannawat Thewriter (วรรณวรรธน์) (2553) 

 

 
ภำพที ่1.3 เวบ็ไซตว์รรณวรรธน์ 

 
ทีม่ำ: www.watcafe.com (2555) 

 
อีกหน่ึงเหตุผลท่ีเลือกศึกษากรณีของ “วรรณวรรธน์” นั้น เน่ืองจากเป็นนักเขียนท่ีมี

ผูอ่้านติดตามงานเขียนจ านวนมาก และเป็นผูห้น่ึงท่ีประสบความส าเร็จในแวดวงวรรณกรรม 

http://www.watcafe.com/
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลงานเร่ือง จนัทราอุษาคเนย ์และ ขา้บดินทร์ ท่ีท าให้ “วรรณวรรธน์” ไดรั้บการ
เสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัซีไรต์ เม่ือปี พ.ศ. 2552 ส่วนงานเขียนเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ไดรั้บการเสนอ
ช่ือเขา้ชิงรางวลัเดียวกนัประจ าปี พ.ศ. 2558 อีกทั้งนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ไดถู้กสร้างเป็นละคร
โทรทศัน์ฟอร์มใหญ่และออกอากาศในช่วงเวลาไพร์มไทมท์างสถานีโทรทศัน์สีช่อง 3 เม่ือวนัท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เช่นเดียวกบันวนิยายเร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ท่ีได้รับการผลิตเป็นละคร
โทรทศัน์ออกอากาศทางช่องเดียวกนั ในวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

จากวิธีการประพนัธ์ผลงานนวนิยายอิงประวติัศาสตร์และการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา “การส่ือสารอตัลักษณ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา 
วรรณวรรธน์” เพื่อใหท้ราบถึงความส าเร็จของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ และคน้หาค าตอบ
ว่านักเขียนนวนิยายในปัจจุบันมีการส่ือสารอตัลักษณ์ ท่ีประกอบด้วยเอกลักษณ์ของงานเขียน 
(Uniqueness) และตวัตนของนักเขียน (Self) โดยสะท้อนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของนวนิยาย 
ได้แก่ รูปแบบการใช้ภาษาท่ีสละสลวย เข้าใจง่าย ประกอบการพล็อตเร่ืองท่ีสนุกสนาน หรือ
บางคร้ังเป็นการใหค้วามรู้ทางประวติัศาสตร์ควบคู่ไปกบัความบนัเทิงอยา่งไร  
 
1.2 ปัญหำน ำวจัิย 

1) อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : 
กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์” คืออะไร 

2) เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีใช้ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์” ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
และถูกน ามาใชอ้ยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 

1)  เพื่อศึกษาอตัลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จ : กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์”  

2)  เพื่อศึกษาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์และวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ในการส่ือสารอัตลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จ : กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์”  
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1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้วิจ ัยจะใช้วิธี

สัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-dept Interview) ร่วมกับการวิจัย เอกสาร (Documentary Research) เพื่ อ
คน้หาอตัลกัษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ผ่านการประพนัธ์ท่ีสะท้อนออกมาจาก
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของงานเขียน และตนัตน (Self) ของนักเขียน รวมถึงการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์จนน าไปสู่การมีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนและท าให้กลายเป็นนกัเขียนท่ีประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้เลือก “วรรณวรรธน์” เป็นตัวแทน (Typical Case) ในการศึกษาคร้ังน้ี 
เน่ืองจากเป็นนักเขียนนวนิยายรุ่นใหม่ท่ีมีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จด้านการเขียน      
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก   

ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจยัเร่ิมศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559–เดือนมีนาคม พ.ศ 
2561  
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1)  ท าใหท้ราบถึงอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ 
2)  ท าให้ทราบวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการส่ือสารอตัลักษณ์ของ

นกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ 
3)  น าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ โดยสามารถใช้เป็นต้นแบบเร่ืองการส่ือสาร       

อตัลกัษณ์ของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัน าไปถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กบันกัเรียน
นกัศึกษาท่ีใฝ่ฝันอยากจะเป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ไดอี้กดว้ย 

4)  ผลวจิยัสามารถใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ในดา้นการสร้างแบรนด์ให้กบันกัเขียนนวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์ 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การส่ือสารอตัลกัษณ์ หมายถึง การส่งผา่นขอ้มูล อนัประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ของงาน
เขียน และตวัตนของนกัเขียน ท่ีส่ือสารผา่นกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ จนกลาย
มาเป็นอตัลกัษณ์ของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์  หมายถึง เคร่ืองมือและช่องทางการส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ท่ีวรรณวรรธน์ใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย ในท่ีน้ีจะศึกษาเฉพาะแฟนเพจ 
เฟซบุก๊ และเวบ็ไซต ์
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เอกลกัษณ์ของงานเขียน หมายถึง องค์ประกอบของนวนิยายซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ี
ปรากฎในงานเขียนของวรรณวรรธน์ ประกอบดว้ย โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก 
วธีิการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง ลีลาและน ้าเสียง รวมถึงการใชภ้าษาทางวรรณกรรม  

ตวัตนของนกัเขียน หมายถึง ส่ิงท่ีวรรณวรรธน์ถ่ายทอดออกมา ทั้งบุคลิกภาพ การแต่ง
กาย ปกหนงัสือนวนิยาย เป็นตน้  

อัตลักษ ณ์  หม าย ถึ ง  ความ เป็นนัก เขี ยนนวนิ ยายอิ งประวัติ ศ าสต ร์ รุ่น ใหม่
ของวรรณวรรธน์ เป็นส่ิงประกอบสร้างซ่ึงเกิดจากตวัตนของนกัเขียน และเอกลกัษณ์ของงานเขียน 
ท่ีสะทอ้นผา่นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด 

นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ หมายถึง รูปแบบของนวนิยายประเภทหน่ึง ท่ีผูเ้ขียนจะตอ้ง
ใช้ขอ้มูลท่ีคน้ควา้จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์บางส่วน ประกอบกบัการใช้จินตนาการในการ
แต่งนวนิยาย 



 

 
 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอัตลักษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” ผูว้ิจยัได้เลือกทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนนวนิยายและการเล่าเร่ือง 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัตน (Self) เอกลกัษณ์ (Uniqueness) และอตัลักษณ์ 

(Identity) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัพฒันาการของนวนิยายองิประวตัิศาสตร์ 
นวนิยาย ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Novel มีรากศพัท์มาจากภาษาอิตาเลียนคือ Novella 

เร่ิมแพร่หลายเขา้ไปยงัประเทศองักฤษช่วงตน้ศตวรรษท่ี 18 โดยมีผูบุ้กเบิกคนส าคญัคือ แดเนียล 
เดอโฟ (Daniel Defoe) ผูแ้ต่งเร่ือง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) และแซมวล ริชาร์ดสัน 
(Samuel Richardson) ซ่ึงมีผลงานโดดเด่นคือเร่ือง พาเมลา (Pamela) ส่งผลให้เฮนรี ฟิลดิง (Henry 
Fielding) แต่งนิยายเร่ือง โจเซฟ แอนดรูส์ (Joseph Andrews) ข้ึนมาล้อเลียน นับเป็นงานเขียนท่ีมี
ลกัษณะสมจริงมากข้ึน และมีส่วนส่งเสริมให้นวนิยายมีบทบาทส าคญัจนกลายมาเป็นวรรณกรรมท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากจนถึงปัจจุบนั (กาญจนา วชิญาปกรณ์, 2534, น. 12-13) 

นอกจากค าในภาษาองักฤษว่า Novel แล้ว เจือ สตะเวทิน (2517, น. 1) กล่าวว่ายงัมี
ความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษ คือ Fiction หมายถึง เร่ืองท่ีสมมติหรือเร่ืองท่ีใช้จินตนาการ
สร้างสรรคข้ึ์น โดยยึดหลกัความสมจริงให้มากท่ีสุด ตรงขา้มกบัเร่ืองจริงท่ีใช้ค  าวา่ Nonfiction ซ่ึง
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ค าว่า Fiction ยงัไม่มีค  าศพัท์เฉพาะในภาษาไทย บ้างเรียกว่า เร่ืองอ่านเล่น บนัเทิงคดี หรือเร่ือง
สมมติ 

ส าหรับเร่ืองสมมติน้ีครอบคลุมถึงค าว่า Novel, Short Story รวมถึง Play และ Drama 
ซ่ึงลว้นเป็นเร่ืองแต่งท่ีจะตอ้งมีโครงเร่ือง (Plot) ทั้งส้ิน   

ยวุพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 107-108) ไดจ้ดันวนิยายอยูใ่นประเภท
ของบนัเทิงคดี (Fiction) หมายถึง ค าประพนัธ์ร้อยแกว้ท่ีแต่งข้ึนตามจินตนาการของผูแ้ต่งเพื่อแสดง
ความคิดและทศันคติเก่ียวกบัชีวติ จดัเป็นประเภทหน่ึงของวรรณคดี โดยนวนิยายพฒันารูปแบบมา
จากเร่ืองรักใคร่ผจญภยั (Romance) ท่ีมีข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 รวมถึงนวนิยายผจญภยัของชาย
พเนจร (Picaresque) ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 16 และเร่ืองท่ีเขียนข้ึนเพื่อแสดงลกัษณะนิสัยของบุคคล 
(Character sketch)  

โดยสรุปแล้วนวนิยายในความหมายของยุวพาส์ หมายถึง เร่ืองแต่งแบบร้อยแก้วท่ีมี
ขนาดความยาวเป็นเล่ม ผูแ้ต่งสมมติตวัละคร เหตุการณ์ เร่ืองราว และสถานการณ์ข้ึนเพื่อให้มี
ลกัษณะสมจริง อีกทั้งยงัใชพ้ฤติกรรมในชีวิตจริงของมนุษยเ์พื่อแสดงความคิด เสนอสาระ และให้
ความบนัเทิงแก่ผูอ่้าน 

ขณะท่ี  Lionel Trilling (อ้างถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์ , 2534, น. 10) กล่าวว่า         
นวนิยาย คือ การคน้หาความจริงตลอดกาล ด้วยการค้นหาจากโลกในสังคมท่ีพบได้เสมอ โดย
วตัถุดิบท่ีน ามาใช้วิเคราะห์มกัจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต จิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์
โดยตรง 

Anthony Trallope (อา้งถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534, น. 11) อธิบายว่า นวนิยาย
เป็นส่ิงท่ีแสดงภาพชีวิตคนสามญั ท่ีท าให้คลา้ยชีวิตจริงด้วยการสอดแทรกอารมณ์ และท าให้น่า
อ่านโดยแทรกเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ ขณะเดียวกนันวนิยายควรแสดงภาพชีวิตจริงท่ีมิใช่ภาพ
ของบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นบุคคลท่ีผูแ้ต่งรู้จกั แต่ควรเป็นบุคคลท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึนโดยก าหนดให้
มีลกัษณะต่างๆ ของมนุษยอ์นัเป็นท่ีรู้จกักนัดี 

ดา้นหม่อมหลวงตุย้ ชุมสาย (อา้งถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534, น. 11) ระบุว่า         
นวนิยายเป็นบทประพนัธ์บทหน่ึงซ่ึงเป็นไปตามความรู้สึกของบุคคลคนหน่ึง ในสถานการณ์หน่ึง 
และคาบเวลาหน่ึง ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นสัจจะแท ้(truth) แต่เป็นส่ิงท่ีไม่เป็นสัจจะแต่ถูกปลอม
แปลงให้ดูเหมือนเป็นสัจจะ หรือกล่าวโดยสรุปคือ นวนิยาย หมายถึง บทประพนัธ์ท่ีรายงานถึงการ
กระท าของบุคคลต่างๆ อยา่งละเอียดและมากพอท่ีจะลวงใหเ้ห็นสัจจะ 

สอดคลอ้งกบั เปล้ือง ณ นคร (2541, น. 15) ใหค้วามหมายนวนิยายวา่หมายถึงเร่ืองราว
ท่ีมีพฤติการณ์ต่อเน่ืองกนั เป็นเร่ืองท่ีสมมติข้ึน อาจจะมีมูลความจริงแฝงอยู่บา้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
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สร้างความบนัเทิงและเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ในบางคร้ังผูแ้ต่งจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการเสียดสี เยย้
หยนั สั่งสอนแนะน า แสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมถึงหลกัธรรมต่างๆ โดยหลกัการเขียนนว
นิยายคล้ายกบัเร่ืองสั้ น ต่างกนัตรงท่ีเร่ืองสั้ นจะมีโครงเร่ืองท่ีสั้ นกระชับ มีเหตุการณ์ส าคญัเพียง
เหตุการณ์เดียว และมีความยาวตั้งแต่ 1,000-10,000 ค า ส่วน     นวนิยายมีเหตุการณ์หลายอย่าง
สัมพนัธ์กนั ไม่จ  ากดัตวัละคร มีความยาวตั้งแต่ 40,000 ค าข้ึนไป  

ส าหรับการแพร่หลายของนวนิยายในประเทศไทยนั้น เจือ สตะเวทิน (2517, น. 11) ให้
ขอ้มูลวา่ เกิดข้ึนในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงตรงกบัช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 19 ไดมี้นกัศึกษาซ่ึงเป็นชนชั้นสูงจากประเทศไทยไปศึกษาดูงานในทวปียโุรปและ
อเมริกา อาทิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลท่ี 6 ในเวลาต่อมา), เจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรี 
(สนั่น เทพหัสดินฯ), พระยาสุรินทรราชา (นกยูง วิเศษกุล), กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ (พระองค์เจา้
รัชนี แจ่มจรัส หรือนามปากกา น.ม.ส.) และหลวงวิลาสปริวตัร (เหล่ียม วินทุพราหมณกุล) เป็นตน้ 
เม่ือกลบัถึงประเทศไทยแลว้นกัศึกษากลุ่มน้ีไดน้ าเอาวิธีการแต่งหนงัสือแบบชาวตะวนัตกมาแต่งให้
คนไทยอ่าน โดย น.ม.ส.ไดอ้อกนิตยสารรายเดือนช่ือ “ลกัวิทยา” เม่ือปี พ.ศ. 2443 นับว่าเป็นการ
ปฏิรูปกิจการหนังสือในประเทศไทย มีการประพนัธ์นวนิยาย เร่ืองสั้ น และบทละครพูด จึงอาจ
กล่าวไดว้า่ “ลกัวทิยา” เป็นบรรพบุรุษของเร่ืองสั้นและนวนิยายในประเทศไทย  

ขณะท่ีหนงัสือ “ก าเนิดนวนิยายในประเทศไทย” (พิมาน แจ่มจรัส, 2550 , น. 128) ระบุ
วา่ กลุ่มสุภาพบุรุษ น าโดย ศรีบูรพา น่าจะเป็นผูบ้ญัญติัค าวา่ “นวนิยาย” ข้ึน เป็นการผสมค าระหวา่ง 
“นว” แปลว่า ใหม่ กบัค าว่า “นิยาย” หมายถึง เร่ืองท่ีสมมติข้ึนเพื่อให้ความบนัเทิง โดยไม่จ ากัด
วิธีการน าเสนอ ซ่ึงค าว่า “นวนิยาย” จะใช้เรียกบนัเทิงคดีท่ีน าเสนอด้วยร้อยแก้วสมยัใหม่หรือ
รูปแบบใหม่ เน่ืองจากกลุ่มสุภาพบุรุษ มีผลงานท่ีเรียกว่า “นวนิยาย” ปรากฎข้ึนในแวดวงการ
ประพนัธ์ของไทยคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2471  

ส่วนนวนิยายเร่ืองแรกท่ีปรากฎในประเทศไทยนั้น เจือ สตะเวทิน (2517, น. 13, 20) 
ระบุวา่ เป็นการแปลจากนวนิยายองักฤษเร่ือง “วนัเดตตา” ของมารี คอเร็ลล่ี มาเป็นภาษาไทย ใชช่ื้อ
วา่ “ความพยาบาท” แปลโดย พระยาสุรินทรราชา เจา้ของนามปากกา “แม่วนั” แต่ยงัไม่ถือว่าเป็น        
นวนิยายเร่ืองแรกของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีแปลมาจากภาษาต่างประเทศและไม่ไดใ้ช้
จินตนาการของผูเ้ขียนเอง ดงันั้นในเวลาต่อมา หลวงวลิาศปริวตัร หรือเหล่ียม วินทุพราหมณกุล จึง
แต่งนวนิยายไทยแทเ้ร่ืองแรกคือ “ความไม่พยาบาท” ซ่ึงบุญช่วย สมพงษ ์(อา้งถึงใน เจือ สตะเวทิน, 
2517, น. 22) กล่าวว่า หลวงวิลาศปริวตัรแต่งเร่ือง “ความไม่พยาบาท” เพื่อล้อกับเร่ือง “ความ
พยาบาท” ของแม่วนั ต่างกนัตรงท่ีเร่ือง “ความพยาบาท” มีโครงเร่ืองหลกัอยู่ท่ีการแกแ้คน้กนั แต่
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เร่ือง “ความไม่พยาบาท” อาศยัหลกัพระพุทธศาสนาเป็นโครงเร่ืองส าคญั เน้นไปท่ีเวรย่อมระงบั
ดว้ยการไม่จองเวร   

อย่างไรก็ตาม มีผูท่ี้คดัค้านแนวคิดของเจือ สตะเวทิน ท่ีระบุว่า นวนิยายเร่ืองแรกท่ี
ปรากฎในประเทศไทยคือเร่ือง “ความพยาบาท” ของแม่วนั นัน่คือ เผย ์เส่ียวลุ่ย (อา้งถึงใน อารดา 
ปรีชาปัญญา, 2553, น. 13) ท่ีสันนิษฐานวา่เร่ืองสามก๊กและไซฮัน่จากประเทศจีนเป็นเร่ืองแรกท่ีเขา้
มาในประเทศไทยช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 19 ไม่ใช่เขา้มาในช่วงกลางศตวรรษท่ี 
19 อยา่งท่ีนกัวชิาการเขา้ใจกนั 

หลงัการเกิดข้ึนของนวนิยายเร่ืองแรกในประเทศไทยแลว้ แวดวงนวนิยายในบา้นเรามี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถจ าแนกเป็นยคุต่างๆได ้ดงัน้ี (อารดา ปรีชาปัญญา, 2553, น. 14-16) 

ยคุเร่ิมตน้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2444-2475 การพฒันาของนวนิยายไทยเป็นไปอยา่งเช่ืองช้า 
เน่ืองจากนกัเขียนส่วนใหญ่ยงัติดอยู่กบัรูปแบบของนวนิยายจากต่างประเทศ จึงไม่มีความเป็นตวั
ของตวัเองอยา่งชดัเจน 

ยคุท่ีสอง ระหวา่งปี พ.ศ. 2476-2500 ถือวา่เป็นยุคท่ีนวนิยายไทยมีการพฒันามากท่ีสุด
ยุคหน่ึง เน่ืองจากมีการพฒันาจากนวนิยายแนวพาฝันมาสู่แนวเพื่อชีวิต จากนวนิยายเริงรมยม์าสู่       
นวนิยายประเทืองปัญญา และพฒันาจากนวนิยายท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
มาสู่การน าเสนอนวนิยายเพื่อท าให้ เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม อันเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครองประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2475 แต่ผลท่ีตามมาคือนวนิยายส่วนใหญ่เนน้ปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ เกิดแนวความคิดเร่ืองความเสมอภาคของคณะราษฎร์แพร่กระจายไปในหมู่
ประชาชน อนัมีผลให้กลุ่มบุคคลท่ีมีการศึกษาส่วนหน่ึงหันมาให้ความสนใจกบัวิถีชีวิตของชนชั้น
ล่างในสังคม และมีการหยิบยกสภาพชีวิตต่างๆ มาสะทอ้นไวใ้นนวนิยาย ส่งผลให้นวนิยายไทยใน
ยุคนั้นเร่ิมมีแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและมีการน าเสนอแง่มุมชีวิตในด้านท่ีไม่
สวยงาม แต่ดว้ยสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนั้นท่ีจดัวา่เป็นสมยัรัฐนิยม ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายจ ากดั
เสรีภาพนกัเขียนดว้ยการก าหนดมาตรฐานทางศีลธรรมเพื่อป้องกนัไม่ให้นกัเขียนใช้นวนิยายเป็น
ช่องทางในการวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล เพราะในสมยันั้นนวนิยายถือเป็นส่ือแทรกซึมในหมู่มวลชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ในทางตรงกนัขา้มรัฐบาลกลบัใชน้วนิยายท่ีมีเน้ือหาเชิดชูรัฐบาล เป็นเคร่ืองมือในการ
โฆษณาเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัรัฐบาลเอง และในยุคน้ีถือวา่นวนิยายมีการพฒันารูปแบบท่ี
หลากหลายข้ึน สืบเน่ืองจากเพิ่งผา่นพน้ภาวะสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงประชาชนตอ้งการผอ่นคลาย
สภาวะทางจิตใจ ท าให้นวนิยายประเภทบนัเทิงเริงรมยเ์กิดข้ึน ต่อมาจึงพฒันาเป็นแนวรักก่ึงโลด
โผนผจญภยั นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ นวนิยายแนวตลกขบขนั และนวนิยายแนวเพื่อชีวติ 
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ยคุท่ีสาม ระหวา่งปี พ.ศ. 2501-2516 ถือเป็นยคุท่ีนวนิยายสะทอ้นแนวคิดทางการเมือง
และสังคมตอ้งหยุดชะงกัไปในช่วงปี พ.ศ. 2501-2506 ซ่ึงเป็นยุคท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เรือง
อ านาจทางการเมือง และมีนโยบายห้ามนกัเขียนวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล แต่นโยบายน้ีไดรั้บการผอ่น
คลายลงในช่วงท่ีจอมพลถนอม กิตติขจร บริหารประเทศในเวลาต่อมา โดยนวนิยายในยุคน้ียงัคง
เป็นแนวพาฝันเพื่อน าผูอ่้านหลีกหนีไปจากสภาพสังคมท่ีก าลงัเผชิญอยู่ แต่ยงัมีนักเขียนนวนิยาย
ส่วนหน่ึงท่ีไดแ้สดงความรับผดิชอบต่อสังคมดว้ยการน าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
การเมืองตามแนวของศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน เป็นงานเขียนท่ีออกมาในลกัษณะของ
การสะทอ้นภาพและช้ีน าใหเ้ห็นตน้ตอของปัญหา 

ยุคท่ีส่ี ระหว่างปี พ.ศ. 2517-ปัจจุบนั นบัว่าเป็นยุคทองของนวนิยาย เน่ืองจากรัฐบาล
ในยุคน้ีไดใ้ห้เสรีภาพทางการเขียนแก่แวดวงนวนิยายมากข้ึน นวนิยายจึงมีความรุ่งเรืองทั้งในดา้น
ปริมาณและคุณภาพ ประกอบกบัมีนกัเขียนหนา้ใหม่ นกัวิจารณ์ และนกัอ่านเกิดข้ึนมากมาย จึงท า
ให้นวนิยายยุคน้ีมีบทบาทส าคญัยิ่งในการเป็นตวักลางถ่ายทอดทศันคติต่างๆ ไปสู่ประชาชน และ
แมว้า่นวนิยายในยุคน้ีจะมีแนวโนม้เป็นนวนิยายเพื่อชีวิตและสร้างสรรคส์ังคมมากข้ึน แต่นวนิยาย
แนวพาฝันก็ยงัคงครองตลาด เน่ืองจากหัวใจหลักของนวนิยายอยู่ท่ีการเป็นหนังสือท่ีให้ความ
บนัเทิง ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ และโน้มน้าวใจผูอ่้านให้เพลิดเพลินไปกบัจินตนาการของนกัเขียน
นัน่เอง 

จากพฒันาการของนวนิยายไทยในแต่ละยุคสมยัท าให้เห็นถึงเส้นทางและรูปแบบการ
พฒันานวนิยายในรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยในยุคสมยัหน่ึง นอกจากนวนิยายจะถูกปิดกั้นจาก
รัฐบาลดว้ยการออกนโยบายห้ามนกัเขียนแต่งเร่ืองท่ีสอดแทรกหรือวพิากษว์จิารณ์การเมืองแลว้ ใน
ยุคสมยัหน่ึง ทางราชการและสถาบนัครอบครัวยงัมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อนวนิยาย เพราะมองว่าเป็น
เร่ืองอ่านเล่นท่ีไร้สาระ ไม่มีคุณค่าทางปัญญา และยงัถูกจดัวา่เป็นของตอ้งหา้มส าหรับเด็ก ซ่ึงเร่ืองน้ี
เจือ สตะเวทิน (2517, น. 222-227) กล่าววา่ เป็นเร่ืองท่ีขมข่ืนส าหรับนกัเขียนนวนิยายเป็นอยา่งมาก 
ท าให้นกัเขียนตอ้งพฒันางานเขียนของตนให้มีสาระมากข้ึน ไม่เพียงแต่งานเขียนเพื่อความบนัเทิง
เพียงอย่างเดียว แต่ยงัสอดแทรกสาระทางปัญญาควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้พลเอกมงักร พรหมโยธี 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการจ านวน 12 คน ในปี พ.ศ. 
2499 เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการไดอ้นุมติัเห็นชอบใหน้วนิยาย เร่ืองสั้น และ
บทละคร เขา้สู่วงการการศึกษาเป็นคร้ังแรก และตีพิมพเ์ป็นแบบเรียน ประกอบดว้ยเร่ือง ละครแห่ง
ชีวิต (บางตอน) โดย ม.จ.อากาศด าเกิง, คุณย่าเพิ้ง โดยเขียวหวาน, สร้อยคอท่ีหาย โดยกรมพระ
นราธิปประพนัธ์พงศ์ และเห็นแก่ลูก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6   
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จากนั้นในปี พ.ศ. 2503 หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
มอบหมายให้คุรุสภาจดัพิมพห์นงัสือต่างๆ ข้ึน ในจ านวนน้ีมีนวนิยาย 17 เร่ืองท่ีไดรั้บการจดัพิมพ์
และถูกน าเขา้ไปในห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทัว่ประเทศ จึงกล่าวไดว้า่นวนิยายเร่ิมไดรั้บการยอมรับ
ในวงกวา้งและในแวดวงการศึกษา เน่ืองจากมีนวนิยายบางเล่มท่ีถูกจดัเป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาเพื่อใชใ้นการศึกษามาจนถึงปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ตาม นวนิยายท่ีแพร่หลายในปัจจุบนัน้ีมีอยูห่ลายประเภท บางประเภทอาจพบ
เห็นไม่บ่อยนักและไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย ซ่ึงกุหลาบ มลัลิกะมาส (2522, น. 35-40) ได้
จ  าแนกนวนิยายไวท้ั้งส้ิน 23 ประเภท ดงัน้ี 

1) นวนิยายประเภทตวัเอกซ่ึงเป็นผูร้้ายท าความดี (Picaresque Novel) แมต้วัเอกของ
เร่ืองจะเป็นโจรหรือผูร้้าย แต่ก็ท  าประโยชน์ให้กบัประเทศชาติ สังคม และคนจน เช่น เสือใบ โดย 
ป.อินทรปาลิต เป็นตน้ 

2) นวนิยายประเภทจดหมาย (Epistolary Novel) ใช้จดหมายในการด าเนินเร่ือง เช่น 
ในฝัน โดย โรสลาเลน และจดหมายจากเมืองไทย โดย โบตัน๋ เป็นตน้ 

3) นวนิยายประเภทพัฒนาการอันเกิดจากการศึกษาชีวิต (Maturing Novel) หรือ     
นวนิยายส ารวจโลก (The World Survey Novel) ตวัละครส่วนใหญ่จะมีความเขา้ใจในตวัเอง สังคม 
และส่ิงแวดล้อมจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั เช่น น ้ าเซาะทราย โดย กฤษณา 
อโศกสิน เป็นตน้ 

4) นวนิยายประเภทจิตวิทยา (Psychological Novel) เป็นเร่ืองราวของตวัละครท่ีมี
พฤติกรรมผิดแผกไปจากความนิยมของสังคม เป็นผลมาจากอารมณ์ท่ีเก็บกด เช่น จนัดารา โดย 
อุษณา เพลิงธรรม เป็นตน้ 

5) นวนิยายแนวสังคม (Sociological Novel) เป็นนวนิยายท่ีเสนอปัญหาความเป็นอยู่
ของมนุษยใ์นสังคม ผลของสังคมท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของตวัละคร บางคร้ังแสดงออกมาในรูป
ของการเรียกร้องความเห็นใจ เช่น ปีศาจ โดย เสนีย ์เสาวพงศ ์และระยา้ โดย สด กูระมโรหิต เป็น
ตน้ 

6) นวนิยายแสดงขอ้คิด (Novel of Ideas) หรือนวนิยายแสดงความคิด (Theme Story) 
เนน้ความคิดใดความคิดหน่ึงเป็นส าคญั โดยตวัละครหรือเหตุการณ์ไม่มีความส าคญัเท่ากบัความคิด 
เช่น ละครแห่งชีวติ โดย ม.จ.อากาศด าเกิง เป็นตน้ 

7) นวนิยายประเภทมีตวับุคคลจริงเป็นหุ่น (Novel a Clef) หรือนวนิยายชีวประวติั 
อตัตชีวประวติั โดยผูแ้ต่งดดัแปลงเร่ืองราวของบุคคลท่ีมีอยูจ่ริงมาตกแต่งรายละเอียดข้ึนใหม่ เช่น 
เมียนอ้ย โดย ทมยนัตี และบา้นขนนก โดย กฤษณา อโศกสิน เป็นตน้ 
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8) นวนิยายการเมือง (Political Novel) เน้นเร่ืองเก่ียวกบัการเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ไผแ่ดง โดย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, จนัทร์หอม โดย วสิษฐ ์ เดชกุญชร เป็นตน้ 

9) นวนิ ยายแนวประวัติ ศ าส ต ร์  (Historical Novel) อ าศัย เค้าโครง เร่ือ งจาก
ประวติัศาสตร์มาแต่งในด้านของตัวละครหรือเหตุการณ์ เช่น ผูช้นะสิบทิศ โดย ยาขอบ และ
สายโลหิต โดย โสภาค สุวรรณ เป็นตน้ 

10) นวนิยายประเภทนกัสืบและอาชญากรรม (Detective and Crime Novel) เป็นเร่ือง
เก่ียวกับอาชญากรรมและการสืบสวน เน้นเร่ืองลึกลับซับซ้อนชวนติดตาม ส่วนมากนิยมใน
ต่างประเทศ เช่น เชอร์ลอคโฮมส์ โดย เซอร์ อาเธอร์ โดแนน ดอยล ์เป็นตน้ 

11) นวนิยายวิทยาศาสตร์ (Scientific Novel) เป็นนวนิยายท่ีอาศยัเค้าความจริงหรือ
ความคิดฝันทางวิทยาศาสตร์มาผูกเร่ืองราวให้สมจริงมากท่ีสุด เพื่อชักน าให้ผูอ่้านรู้สึกวา่เหตุการณ์
ต่างๆ ในเร่ืองอาจเกิดข้ึนได ้หรือน่าจะเป็นไปได ้ 

12) นวนิยายลูกทุ่ง (Novel of The Soil or Peasant Novel) เน้นแสดงวิถีชีวิตของชาว
ชนบทท่ีอยูห่่างไกล เช่น นวนิยายชุดเสเพลบอยชาวไร่ โดย รงค ์วงษส์วรรค ์เป็นตน้ 

13) นวนิยายสงคราม (War Novel) นอกเหนือจากเร่ืองสงครามแลว้ ในบางคร้ังจะมี
เร่ืองเก่ียวกบัสายลบัปนอยูด่ว้ย เช่น เจมส์ บอนด ์โดย เอียน เฟรมมิง เป็นตน้ 

14) นวนิยายหรรษา (Humour Novel) มุ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน เช่น 
พล นิกร กิมหงวน โดย ป. อินทรปาลิต เป็นตน้ 

15) นวนิยายผจญภยั (Adventure Novel) มกัมีตวัละครเอกท่ีมีความกลา้หาญ ชอบผจญ
ภยั เช่น เพชรพระอุมา โดย พนมเทียน, ล่องไพร โดย นอ้ย อินทนนท ์เป็นตน้ 

16) นวนิยายลึกลบัสยองขวญั (Gothic Novel) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัภูตผีวิญญาณ อ านาจ
ลึกลบัอนัน่าสะพรึงกลวั รวมถึงความฝันและภาพหลอนต่างๆ เช่น ปราสาทมืด โดย จุลดา ภกัดี
ภูมินทร์ เป็นตน้ 

17) นวนิยายตะวันตก  (Westerner Novel) มัก เป็ น เร่ืองเก่ี ยวกับคาวบอยและ
อินเดียนแดง หรือการบุกเบิกดินแดนใหม่ของอเมริกา เช่น Little House Series โดย ลอรา อิงกลัส์ 
ไวลเ์ดอร์  

18) นวนิยายรักโศก (Romantic Novel) เป็นเร่ืองเก่ียวกับความรักและอารมณ์ต่างๆ 
ของมนุษย ์

19) นวนิยายอุดมคติ (Idealistic Novel) เป็นนวนิยายท่ี เขียนข้ึนตามอุดมคติของ
นกัเขียนแต่ละคน เช่น เมืองนิมิตร โดย ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ เป็นตน้ 
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20) นวนิยายสมจริง (Realistic Novel) เป็นนวนิยายท่ีสร้างข้ึนเลียนแบบชีวิตจริง เช่น 
ละครแห่งชีวติ โดย ม.จ. อากาศด าเกิง เป็นตน้ 

21) นวนิยายต่างแดน (Exotic Novel) ส่วนใหญ่จะใช้ฉากในต่างประเทศเป็นหลกัใน
การด าเนินเร่ือง เช่น ขา้งหลงัภาพ โดย ศรีบูรพา, รัตนาวดี โดย ว.ณ. ประมวญมารค เป็นตน้ 

22) นวนิยายราชส านัก มกัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์พระบรมวงศานุวงศ ์
หรือขุนนางชั้นสูง เช่น ขุนศึก โดย ไม ้เมืองเดิม, ผูช้นะสิบทิศ โดย ยาขอบ, ในฝัน โดย โรสลาเรน 
เป็นตน้ 

23) นวนิยายอิงศาสนา (Moral Novel) เช่น กองทพัธรรม โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ เป็น
ตน้ 

อย่างไรก็ตาม หากจะดูจากช่ือนวนิยายตามท่ีกุหลาบ มัลลิกะมาส หยิบยกว่าเป็น        
นวนิยายราชส านักแล้ว พอจะอนุมานได้ว่าเป็นประเภทของนวนิยายเชิงประวติัศาสตร์ หรือ         
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงตามความหมายท่ี สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2539, น. 
143) อธิบายไว ้หมายถึง นวนิยายท่ีอาศยัเหตุการณ์หรือตวัละครในประวติัศาสตร์เป็นแกนหลกั 
แลว้เพิ่มเติมเร่ืองราวใหส้มจริงและมีชีวติชีวา  

โดยหลักของการแต่งนวนิยายประเภทน้ี สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ 
(2539, น. 131) อธิบายเพิ่มเติมวา่ ผูเ้ขียนจะใชค้วามจริงจากประวติัศาสตร์เป็นโครงเร่ือง (Plot) แต่
ไม่ใช้เน้ือเร่ืองในประวติัศาสตร์เป็นหลกัส าคญั และแต่ละเร่ืองก็จะใช้ความจริงจากประวติัศาสตร์
ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั เช่น นวนิยายเร่ือง ผูช้นะสิบทิศ โดย ยาขอบ ใช้ขอ้มูลตามท่ีมีการบนัทึก
ประวัติศาสตร์ในพงศาวดารเพียง 8 บรรทัด จากนั้ นผู ้เขียนจึงน ามาเรียงร้อยเป็นนวนิยาย               
อิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงนับว่าเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีผูก้ล่าวถึงมากท่ีสุด รวมทั้งถูกสร้างเป็นละครและ
ภาพยนตร์อีกหลายคร้ัง  

สุพรรณี วราทร (2519, น. 17) ให้ความหมายว่า นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ หมายถึง        
นวนิยายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ มีหลายลกัษณะ อาทิ นวนิยายท่ีอาศยัเหตุการณ์สมยัใดสมยั
หน่ึงในประวติัศาสตร์เป็นโครงเร่ือง ใชบุ้คคลท่ีมีชีวิตจริงเป็นตวัละครบางตวั แต่ผูเ้ขียนจะก าหนด
บทบาทและบทสนทนาข้ึนมาใหม่ ในบางคร้ังอาจอาศยัเพียงฉากหรือเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์
เป็นภูมิหลงัแลว้จึงก าหนดเร่ืองราวและตวัละครข้ึนใหม่ทั้งหมด อาทิ นวนิยายเร่ือง ดาบศกัด์ิเหล็ก
น ้าพี้  โดย อายณัโฆษ และเร่ืองส่ีแผน่ดิน โดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นตน้ 

เช่นเดียวกบั ประคอง เจริญจิตรกรรม (2527, น. 3) ท่ีระบุวา่ นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
หมายถึง นวนิยายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ โดยผูป้ระพนัธ์อาศยัเหตุการณ์บาง
ตอนจากประวติัศาสตร์เป็นภูมิหลงั เป็นโครงเร่ือง หรือเป็นฉาก จากนั้นจึงก าหนดบทเจรจาและ
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บทบาทของตวัละครเสริมเขา้ไปตามลกัษณะของนวนิยายเพื่อให้เร่ืองท่ีประพนัธ์สามารถด าเนินไป
ตามจุดมุ่งหมายของผูป้ระพนัธ์ดว้ยอรรถรสแห่งศิลปะการประพนัธ์ 

ขณะท่ี  ประทีป  เห มือนนิล  (2523, น. 87-88) ขยายความ เพิ่ ม เติมว่า นวนิยาย
ประวติัศาสตร์ (Historical Novel) หมายถึงนวนิยายท่ีอาศยัเหตุการณ์หรือตวัละครในประวติัศาสตร์
มาเป็นแกนของเร่ือง แลว้ปรุงรสให้ “ศาสตร์” กลายเป็น “ศิลป์” โดยเปล่ียนจากความจืดชืดให้เป็น
เร่ืองราวท่ีอ่านแลว้สนุกสนานเพลิดเพลินสร้างความบนัเทิงให้กบัผูอ่้านในรูปของนวนิยาย ดงันั้น 
ผูเ้ขียนจึงสามารถใช้ตวัละครสมมติผสมผสานกบัเร่ืองจริงในประวติัศาสตร์บางส่วน ซ่ึงนับเป็น
ประดิษฐการของผูป้ระพนัธ์ และไม่ถือเป็นเร่ืองเสียหายแต่อยา่งใด 

สอดคล้องกบั หลวงวิจิตรวาทการ (2513, น. 1-2) ท่ีระบุว่า การประดิษฐ์นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เปรียบเสมือนการท าลวดลายประดบัส่ิงท่ีก่อสร้างมาจากรากฐานแห่งความจริงให้
สวยงาม น่าดู แมจ้ะเป็นการประดิษฐข้ึ์นทั้งภาคทั้งตอนก็อาศยัความจริงและวธีิการประกอบอยูด่ว้ย
ทุกตอน 

กระแสร์ มาลยาภรณ์ (2512, น. 72) กล่าวถึงคุณลักษณะของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ว่าต้องเป็นผูท่ี้ค้นควา้และเสนอข้อเท็จจริงให้แม่นย  าเท่าท่ีจะท าได้ เพราะแม้ว่า       
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะท าหนา้ท่ีหลกัคือใหแ้ต่นิยาย ไม่ไดใ้ห้ประวติัศาสตร์โดยตรง แต่คุณค่า
ของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะเนน้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้ควบคู่กนัไป   

จากความหมายของ “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์” ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถอธิบาย
ได้ว่า นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เป็นบนัเทิงคดีท่ีมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือเพื่อให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของนวนิยาย โดยผูเ้ขียนจะใช้จินตนาการประกอบกบั
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์หรือบุคคลท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์เพียงบางส่วนมาเป็นแกนหลกั เป็น
ฉาก หรือเป็นโครงเร่ืองในการประพนัธ์ จากนั้นจึงก าหนดบทบาท บทสนทนา และความสัมพนัธ์
ของตวัละครแต่ละตวัใหมี้ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั เพื่อสร้างใหน้วนิยายมีชีวติชีวาและน่าติดตาม  

ส าหรับนวนิยายของไทยท่ีเขา้ข่ายเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์มีอยู่หลายเร่ือง เช่น 
ขุนศึก โดย ไมเ้มืองเดิม, รัตนโกสินทร์ โดย ว.วินิจฉัยกุล, ส่ีแผ่นดิน โดย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช 
และร่มฉัตร โดย ทมยนัตี เป็นตน้ นวนิยายท่ียกตวัอยา่งมาน้ีเป็นท่ีรู้จกัในหมู่นกัอ่านชาวไทยแทบ
ทั้งส้ิน โดยทั้งหมดน้ีมีท่ีมาส่วนหน่ึงมาจากเร่ืองราว ฉากหรือบรรยากาศ รวมถึงบุคคลหรือตวัละคร
ท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ไทย  

แต่หากจะกล่าวถึงนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองแรกของประเทศไทยแลว้ สุพรรณี 
วราทร (2519, น. 74) ระบุวา่คือเร่ือง ดาบศกัด์ิเหล็กน ้าพี้  ประพนัธ์โดย อายณัโฆษ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษา
เพิ่มเติมจากเอกสารและแหล่งขอ้มูลต่างๆ พบวา่นวนิยายเร่ืองน้ีเดิมทีใชค้  าวา่ “ดาบสักด์ิเหล็กน ้ าพี้” 
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ภายหลงัใชว้า่ “ดาบศกัด์ิเหล็กน ้าพี้” (ดาบศกัด์ิเหล็กน ้ าพี้ , 2486) แต่งโดย “อายณัโฆษ” หรือ “อายนั
โคส” นามปากกาของ “ขุนธนกิจวิจารณ์” หรือ “ประยูร รชาลุภฎั” ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า
แผนก แผนกราชพิพิธภณัฑ ์ส านกังานเลขานุการ ส านกัพระราชวงั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2483  

“ดาบศกัด์ิเหล็กน ้ าพี้ ” แต่งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2467 และไดรั้บการตีพิมพ์เม่ือปี พ.ศ. 2486 
โดยโรงพิมพ์ไทยขเสม หรือไทยเขษม ตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพร์ายเดือนไทยเขษม จากนั้นถูกน าไป
สร้างเป็นละครวิทยุและโทรทัศน์หลายคร้ัง อีกทั้ งยงัมีการปรับเปล่ียนการใช้ถ้อยค าและภาษา
เพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัมากข้ึน 

เน้ือหาของ “ดาบศกัด์ิเหล็กน ้ าพี้” อาศยัภูมิหลงัคือเหตุการณ์ในสมยักรุงศรีอยุธยา เป็น
เร่ืองการผจญภยัของหมู่ขวญั ซ่ึงเป็นนายทหารในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนายหมู่
ขวญัไดไ้ปสืบราชการลบัท่ีเมืองทะวายและไดเ้ขา้ช่วยธิดาของเจา้เมืองไวไ้ดจ้ากการถูกท าร้าย ต่อมา
หมู่ขวญัได้สู้รบกบัพม่าและสร้างวีรกรรมด้วยการลกัลอบเขา้ไปสืบข่าวจากค่ายพม่าจนประสบ
ความส าเร็จ ในตอนทา้ยจึงไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นขนุนาง และไดแ้ต่งงานกบัธิดาของเจา้
เมืองในเวลาต่อมา 

นอกจากจะเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองแรกของประเทศไทยแล้ว “ดาบศกัด์ิ
เหล็กน ้ าพี้” ยงัถือวา่เป็นตน้แบบของการแต่งนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ในยุคต่อมาดว้ย ซ่ึงสุพรรณี 
วราทร (2519, น. 186-187) ยกตวัอยา่งวา่มีนวนิยายเร่ือง ออกพระทณัฑาธิกรณ์ โดย พนัธ์ุงาม (ม.จ. 
พงศ์รุจา รุจวิชัย), ทหารเอกพระเจ้าราชาธิราช โดย คุรุภาพ หรือศิวะศริยานนท์ (พระวรเวทย์พิ
สิษฐ์), ออกขุนราชเสนา โดย ว. เผา่มณี, ทหารพระเจา้กรุงธนบุรี โดย ศิวะศริยานนท์ และชาติเสือ
ไม่ทิ้งลาย โดย ลพบุรี (ชุ่ม ณ บางชา้ง) เป็นตน้ ท่ีอาศยัตน้แบบจากนวนิยายเร่ือง ดาบศกัด์ิเหล็กน ้าพี้  

พัฒนาการของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ในประเทศไทยด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
กระทัง่ในปี พ.ศ. 2474 นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีใชข้อ้มูลตามท่ีมีการบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์
เพียงแค่ 8 บรรทดัอยา่ง “ผูช้นะสิบทิศ” ก็ถูกปรุงแต่งข้ึนโดย “ยาขอบ” นามปากกาของ “โชติ แพร่
พนัธ์ุ” แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2475 ตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพสุ์ริยา นบัเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีมี
เน้ือหายาวเร่ืองหน่ึง เพราะมีทั้งหมด 3 ภาคด้วยกนั และยงัถือว่าเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเร่ืองหน่ึงดว้ย 

วินิตา ดิถียนต์ เจา้ของนามปากกา ว. วินิจฉัยกุล (2535, น. 34) กล่าวว่า นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ิมลดน้อยลงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเม่ือเทียบกับนวนิยายประเภทอ่ืน 
โดยเฉพาะบทละครท่ีเฟ่ืองฟูมากข้ึน ผูบุ้กเบิกทางด้านน้ีคือหลวงวิจิตรวาทการ แต่งบทละคร
ประวติัศาสตร์จ านวน 11 เร่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2477-2483 เช่น นเรศวรประกาศอิสรภาพ, พระเจา้กรุง
ธน เป็นตน้ ในยคุน้ีไดมี้นวนิยายหลายเร่ืองท่ีด าเนินรอยตามนวนิยายยคุแรก อาทิ ขนุศึก, บางระจนั, 
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ทหารเอกพระบณัฑูร เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นเร่ืองราวการต่อสู้ของทหารไทยในสมยักรุงศรีอยุธยาแทบ
ทั้งส้ิน ขณะเดียวกนัช่วงเวลาน้ียงัไดเ้กิดนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาแตกต่างไปจากเดิมคือ
เร่ือง ส่ีแผน่ดิน โดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ประพนัธ์ข้ึนในปี พ.ศ. 2493 นบัวา่มีความโดดเด่นมาก
ท่ีสุดเร่ืองหน่ึง เพราะเน้ือเร่ืองเปล่ียนไปจากเดิม ไม่ใช่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในยคุกรุงศรีอยุธยาหรือกรุง
ธนบุรี แต่เป็นเร่ืองราวในยคุกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีไม่ไดเ้นน้ฉากการศึกสงครามหรือการต่อสู้ แต่เนน้
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชนชั้นสูงในสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 8 อีกทั้ งยงัมีการให้รายละเอียด
ทางดา้นวฒันธรรม ความเป็นอยูข่องชนชั้นสูงท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริงอยา่งน่าสนใจ แฝงไปดว้ยขอ้คิด
คติธรรมและยงัแสดงถึงธรรมชาติอนัซบัซอ้นของมนุษยไ์วอี้กดว้ย 

จากท่ียกตวัอยา่งมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นวนิยายหลายเร่ืองแมจ้ะถูกจดัเป็นนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เหมือนกนั แต่ก็มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด ซ่ึง Royal A. Gettman  (อา้งถึงใน 
สุพรรณี วราทร, 2519, น. 13) ไดแ้บ่งนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1) นวนิยายเก่ียวกบัยคุสมยั (Period Novel) หมายถึง นวนิยายท่ีแสดงรายละเอียดทาง
สังคมในอดีต โดยสร้างตวัละครข้ึนใหม่ 

2) นวนิยายโลดโผนอิงประวติัศาสตร์ (Historical Romance) หมายถึง เร่ืองราว
เก่ียวกบัเหตุการณ์บา้นเมืองและการผจญภยัในอดีตนานมาแลว้ มีเร่ืองต่ืนเตน้เพื่อหนีความจริง 

3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์อยา่งแทจ้ริง (Historical Novel Proper) เป็นเร่ืองท่ีแสดง
ขอ้เทจ็จริงแห่งยคุสมยั โดยมุ่งใหอ้ดีตเป็นตวัอยา่งแก่ปัจจุบนั 

4) นวนิยายแสดงเบ้ืองหลงั (Confession Novel) หมายถึง นวนิยายท่ีใช้เหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ หรือข่าวท่ีคนทัว่ไปสนใจเป็นโครงเร่ือง  สามารถแยกยอ่ยได ้ อาทิ  นวนิยายลึกลบั 
อาชญนิยาย และนวนิยายเชิงวทิยาศาสตร์ 

นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ประเภทต่างๆท่ีกล่าวมานั้นต่างมีเน้ือหา รูปแบบการน าเสนอ 
หรือวิธีการประพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึง ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2522, น. 116) ไดก้ล่าวถึง
กลวิธีการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์วา่มีความแตกต่างจากการเขียนนวนิยายประเภทอ่ืน โดยผู ้
แต่งจะตอ้งแสดงให้ผูอ่้านมองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอา้งอิงประวติัศาสตร์
ชนชาติอ่ืนท่ีไม่ใช่ชาติเดียวกบัผูเ้ขียนหรือผูอ่้าน ยิ่งตอ้งท าให้เห็นภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ผูอ่้าน
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราว แตกต่างจากนวนิยายท่ีมีเน้ือเร่ืองเกิดข้ึนในสมยัเดียวกบัผูเ้ขียนและ
ผูอ่้าน ซ่ึงผูเ้ขียนไม่จ  าเป็นตอ้งบรรยายองค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของ
พาหนะ ถนน หรืออาหาร เป็นตน้    

อย่างไรก็ตาม ผูอ่้านท่ีช่ืนชอบงานเขียนนวนิยายประเภทน้ีส่วนใหญ่มกัจะสนใจเร่ือง
ประวติัศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่บ้าง ในทางตรงกนัข้ามนักอ่านบางคนอาจจะไม่มีภูมิหลังเก่ียวกับ
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ประวัติศาสตร์บางเร่ือง ท าให้ ในบางคร้ังเกิดความสับสนระหว่างข้อมูลข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ กบัการวางโครงเร่ืองท่ีผสานจินตนาการของผูเ้ขียนเพื่อให้นวนิยายน่าติดตามมากข้ึน 
เร่ืองน้ี วินิตา ดิถียนต์ (อ้างถึงใน รตชา, 2552, น. 276-277) ระบุว่า ในการเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์จะตอ้งให้ความส าคญักบัขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์และการวางโครงเร่ืองเท่าๆ 
กนั เพื่อให้เน้ือเร่ืองสอดประสานกนั คลา้ยกบัการวาดภาพท่ีจะตอ้งวาดแบล็คกราวน์กบัวตัถุท่ีเป็น
แบบให้กลมกลืนกัน โดยจะต้องอาศัยทักษะและความช านาญเป็นอย่างสูงเพื่อให้เกิดความ
แนบเนียนสมจริง เน่ืองจากประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีผูอ้่านส่วนใหญ่เกิดไม่ทนั ดงันั้น นกัเขียนจึงมี
หนา้ท่ีชกัจูงใหผู้อ่้านมองเห็น เร่ิมตน้จากการท าการบา้นอยา่งหนกัเพื่อหาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ี
เช่ือถือได ้จากนั้นจะตอ้งจินตนาการหรือสร้างภาพเพื่อให้ตวัผูเ้ขียนเองเห็นภาพก่อนท่ีจะพาผูอ่้าน
เขา้ไปสัมผสั ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีนกัเขียนนวนิยายแนวน้ีจะตอ้งเตือนตวัเองก็คือท าให้ผูอ่้านเห็น “ภาพ” 
ไม่ใช่เห็น “ขอ้มูล” ตลอดทั้งเร่ือง 

จากทศันะของ ว.วินิจฉยักุล สามารถอธิบายไดว้่า การเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ไม่ใช่การให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีอดัแน่นจนลืมแก่นแทข้องงานเขียนนวนิยายท่ีมุ่งเน้นให้
ความบนัเทิง แต่หน้าท่ีของนักเขียนนวนิยายคือการท าให้ทั้งสองส่ิงประสานสอดคลอ้งกนัไปได้
อย่างลงตวั แตกต่างจากมุมมองของ ชุติมา ประกาศวุฒิสาร (2554, น. 29-30) ท่ีมองว่า มีนักเขียน
บางกลุ่มเช่ือวา่ตวัเองท าหนา้ท่ีเป็นนกัประวติัศาสตร์ควบคู่ไปกบัการเป็นนกัเขียนในระหวา่งท่ีบอก
เล่าประสบการณ์ของตวัเองและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยไดห้ยิบยกส่ิงท่ี Nancy J. Peterson 
กล่าวถึงคิงสตันว่า “Wanting to write the stories of her male relatives in China Men, Kingston is 
forced to narrate the history that will make their lives intelligible.” หมายถึง “เม่ือต้องการเขียน
เร่ืองราวเก่ียวกับเครือญาติผูช้ายของหล่อนในเร่ือง China Men คิงสตันจะถูกบังคบัให้บรรยาย
ประวติัศาสตร์ท่ีจะสามารถท าให้เขา้ใจชีวิตของพวกเขาไดง่้าย” แต่นกัเขียนเหล่าน้ีไม่ไดน้ าเสนอ
เร่ืองราวท่ี เกิด ข้ึนในอดีตแบบท่ีนักประวัติศาสตร์น าเสนอ และย ังมองว่าขนบการเขียน
ประวติัศาสตร์มีขอ้จ ากดั แต่วรรณกรรมเป็นงานสร้างสรรคท์างจินตนาการจึงช่วยให้นกัเขียนกา้ว
ขา้มขนบการเขียนประวติัศาสตร์และน าเสนอเร่ืองราวของชุมชนของตวัเองได ้  

นอกจากน้ี ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ยงัไดห้ยิบยกขอ้ความของ Toni Morrison นกัเขียน
ชาวอเมริกันเช้ือสายอฟัริกัน ท่ีได้กล่าวถึงพันธกิจของนักประวติัศาสตร์ท่ีต่างจากนักเขียนว่า 
“ [Historians] habitually leave out life lived by everyday people. History for them is what great 
men have done. But artists don’t have any such limitation, and as the trust of historians they are 
obliged not to…” หมายถึง “[นักประวติัศาสตร์] มักจะละทิ้งเร่ืองราวชีวิตของบุคคลทั่วๆ ไป 
ประวติัศาสตร์ส าหรับพวกเขาคือส่ิงท่ีบุคคลผูย้ิง่ใหญ่ไดก้ระท า แต่ศิลปินจะไม่มีขอ้จ ากดัเช่นน้ี และ
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ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ของนกัประวติัศาสตร์เป็นเช่นนั้น ศิลปินมิไดผู้กมดัท่ีจะเป็นเช่นนั้น” โดย
นกัเขียนเหล่าน้ีมิไดม้องงานเขียนของตวัเองวา่เป็นเพียงบนัเทิงคดีเท่านั้น แต่มองวา่เป็นการบนัทึก
ประวติัศาสตร์รูปแบบหน่ึง เน่ืองจากประวติัศาสตร์กระแสหลกัมุ่งเน้นท่ีการบนัทึกเร่ืองราวของ
บุคคลและเหตุการณ์ส าคัญเท่านั้ น ส่วนเร่ืองราวของคนธรรมดาและชีวิตประจ าวนัของผูค้น 
โดยเฉพาะคนชายขอบจะถูกมองขา้มไป ขณะท่ีขอ้จ ากดัของขนบการเขียนประวติัศาสตร์ไดน้ าไปสู่
การน าเสนออดีตในรูปแบบอ่ืน อาทิ รูปแบบวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือ
ขนบของการเขียนประวติัศาสตร์ จึงสามารถน าเสนอเร่ืองราวชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีถูกละเลย
ในการจดบนัทึกประวติัศาสตร์กระแสหลกั ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ วรรณกรรมเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การจดบนัทึกเร่ืองราวในอดีตอย่างไม่เป็นทางการ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีจะใช้ศึกษา
เร่ืองราวชีวติของสามญัชนท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตไดอี้กดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่นกัเขียนจะท าตวัเสมือนเป็นนกัประวติัศาสตร์ หรือก าหนดบทบาท
อยา่งชดัเจนในการเป็นเพียงผูถ่้ายทอดเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ส่วนหน่ึงผา่นบนัเทิงคดีประเภท       
นวนิยาย แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด ก่อนท่ีนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะเร่ิมถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นน ้ า
หมึกออกสู่สายตาผูอ่้านนั้น จะต้องศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงเก่ียวกับประวติัศาสตร์ท่ีต้องการ
ถ่ายทอดมาเป็นอย่างดี แล้วจึงผสานจินตนาการของตวัเองเข้าไป เพื่อสร้างภาพความสมจริงให้
ปรากฎสู่สาธารณชน ซ่ึงการศึกษาประวติัศาสตร์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมจะเป็นส่วนเสริมให ้   
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์มีความน่าเช่ือถือ ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์ส าหรับผูอ่้านนัน่เอง  

ขณะเดียวกัน  ส่ิงท่ีนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จะต้องระมัดระว ังก็ คือ
จินตนาการท่ีเติมแต่งเขา้ไปในเน้ือเร่ืองอาจท าให้ผูอ่้านสับสนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ประวติัศาสตร์ และเร่ืองใดเป็นเร่ืองสมมติ เพื่อหลีกเล่ียงการถูกกล่าวหาวา่เป็นการเขียน “นวนิยาย
ปลอมประวติัศาสตร์”  

จากแนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีประพนัธ์โดย  “วรรณวรรธน์” ว่าจดัอยู่
ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ประเภทใด และหยิบยกเร่ืองราวหรือแง่มุมใดในประวติัศาสตร์มา
น าเสนอบนหนงัสือนวนิยายซ่ึงถือเป็นส่ือประเภทหน่ึงดว้ย 

 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการเขียนนวนิยายและการเล่าเร่ือง 

ในการเขียนหนังสือแต่ละประเภทจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กับ
รูปแบบการเขียนหนังสือประเภทนั้นๆ รวมถึงสไตล์การเขียนของนกัเขียนแต่ละคน โดยงานเขียน
ประเภทบนัเทิงคดี ทั้งนวนิยายและเร่ืองสั้นมกัจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั แตกต่างกนัตรงท่ีเร่ืองสั้น
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จะมีโครงเร่ือง (Plot) เพียงหน่ึงเดียว ตวัละครเอกเพียงตวัเดียว และฉากท่ีไม่ซบัซอ้นเท่ากบันวนิยาย 
ท่ีอาจจะมีโครงเร่ืองมากกว่าหน่ึง ตวัละครเอกท่ีหลากหลาย และฉากท่ีสลบัซับซ้อนมากกว่า แต่
ทั้งนวนิยายและเร่ืองสั้นต่างมุ่งเน้นท่ีการสร้างความบนัเทิงผ่านจินตนาการของนกัเขียนท่ีถ่ายทอด
ผา่นน ้ าหมึกไปสู่สายตาผูอ่้าน ซ่ึงนกัเขียนแต่ละคนจะให้ความส าคญักบัรูปแบบงานเขียนแตกต่าง
กนัไป  

พิมาน แจ่มจรัส (2550, น. 233-234) ระบุว่า งานเขียนท่ีจะสามารถสะกดใจผูอ่้านได้
นั้ นจะต้องเร่ิมต้นย่อหน้าแรกให้น่าติดตามเพราะถือเป็นจุดส าคัญท่ีสุดของการเขียนนวนิยาย 
เน่ืองจากยอ่หนา้แรกถือเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่นกัเขียนแต่ละคนจะสามารถดึงดูดผูอ่้านไวไ้ดต้ลอด หรือ
จะสูญเสียผู ้อ่านไปตลอดกาล ดังนั้ น นักเขียนจึงต้องเขียนเพื่อให้ผู ้อ่านเป็นห่วงและติดตาม
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะถึงฉากใหญ่ โดยในช่วงแรกเน้ือเร่ืองอาจจะไม่น่าสนใจมากนกัจนกว่า
จะถึงฉากท่ีสองหรือสาม แต่ผูอ่้านจะค่อยๆ ถูกดึงเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ใหญ่ของเร่ืองเพื่อใหรู้้สึกถึง
ความส าคญัท่ีจะเกิดข้ึนและติดตามปัญหาของตวัละครเอกตลอดไปจนถึงจุดไคลแมกซ์ในบท
สุดทา้ย พร้อมกนัน้ียงัไดแ้นะขอ้พึงระวงัวา่นกัเขียนไม่ควรเอ่ยถึงช่ือตวัละครในบทท่ี 1 มากกวา่ 3 
หรือ 4 ช่ือ และอยา่ท าใหผู้อ่้านสับสนดว้ยขอ้เทจ็จริงหรือแนวความคิดหลายกระแส 

ขณะท่ียุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา (2542, น. 108-109) ได้แนะให้ผูอ่้าน
ศึกษาและท าความเขา้ใจองคป์ระกอบต่างๆ ของการเขียนนวนิยาย เพราะจะช่วยให้เขา้ใจเทคนิคการ
น าเสนอ การด าเนินเร่ือง ตลอดจนทศันคติต่างๆ ท่ีนกัเขียนส่ือออกมา  

ส าหรับการเขียนนวนิยายส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลกัๆ คือ โครงเร่ือง (Plot), แก่น
เร่ือง (Theme), ตวัละคร (Character), ฉาก (setting) และบทสนทนา (Dialougue) โดยในส่วนของ
โครงเร่ือง (Plot) นั้น ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 111-118) อธิบายว่าหมายถึง 
การล าดบัเร่ืองของเหตุการณ์ท่ีผูแ้ต่งผูกข้ึนมา แต่ละเหตุการณ์จะตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล หรืออาจกล่าวไดว้า่ เหตุการณ์หน่ึงจะตอ้งส่งผลกระทบให้เกิดอีกเหตุการณ์หน่ึงตามมา
และต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่จนกว่าเร่ืองนั้นจะจบลง พร้อมกับหยิบยกค าอธิบายของนักเขียนชาว
องักฤษสมยัศตวรรษท่ี 19 อย่าง อี.เอ็ม. ฟอร์สเตอร์ (E.M. Forster) ท่ีได้จ  าแนกความเหมือนและ
ความต่างของค าวา่ “เร่ืองเล่า” (Story) และ “โครงเร่ือง” (Plot) วา่ ทั้งเร่ืองเล่าและโครงเร่ืองลว้นเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ แต่ต่างกนัตรงท่ีเร่ืองเล่าเป็นการเล่าเน้ือเร่ืองตามล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ก่อนหลงั ขณะท่ีโครงเร่ืองจะเนน้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของเหตุการณ์  

ขณะเดียวกนั ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา ยงัระบุว่า ค  าว่าเหตุการณ์ท่ีใช้น้ี
หมายความรวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่ง ทั้งการกระท า ค  าพูด การตดัสินใจ หรือการเปล่ียนทศันคติ ความ
เช่ือของตัวละครท่ีส่งผลให้เหตุการณ์ในเร่ืองเกิดการเปล่ียนแปลงหรือพลิกผนั จึงเห็นได้ว่า
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เหตุการณ์ต่างๆ มกัจะเก่ียวขอ้งกบัตวัละครแทบทั้งส้ิน จึงแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะกล่าวถึงโครง
เร่ืองโดยไม่พาดพิงถึงตัวละคร หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงคือโครงเร่ืองกับตัวละครเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแยกไม่ออก ดงัเช่นท่ี เฮนร่ี เจมส์ (Henry James) นักเขียน
ชาวอเมริกนัสมยัศตวรรษท่ี 19 เคยกล่าวไวใ้น The Art of Fiction ว่า “ตวัละครคืออะไรถา้ไม่ใช่ผู ้
ก  าหนดเหตุการณ์ เหตุการณ์คืออะไรถา้ไม่ใช่ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอุปนิสัยใจคอของตวัละคร”  

ส าหรับโครงเร่ืองท่ีนักเขียนนวนิยายใช้กนัส่วนใหญ่มกัจะมีมากกว่าหน่ึงโครงเร่ือง 
ประกอบดว้ย 

1. โครงเร่ืองใหญ่ (Main plot) หมายถึง โครงเร่ืองหลักท่ีผูแ้ต่งผูกเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวพนักนัและมีผลกระทบโดยตรงกบัตวัเอกของเร่ือง เพื่อแสดงความคิดท่ีตอ้งการน าเสนอ 

2. โครงเร่ืองรอง (Subplot) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีผูแ้ต่งผูกเร่ืองซ้อนทบักนัอยูใ่นโครง
เร่ืองใหญ่ ท าหน้าท่ีสนบัสนุนโครงเร่ืองใหญ่ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน โดยผูเ้ขียนอาจจะผูกเร่ือง
ใหมี้ลกัษณะท่ีขนานไปกบัโครงเร่ืองใหญ่ หรืออาจให้ตรงกนัขา้ม เพื่อเนน้ใหโ้ครงเร่ืองใหญ่เด่นชดั
ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา ยงัได้ขยายความอีกว่า โครงเร่ือง
จะตอ้งมี “ความขดัแยง้” (Conflict) หรือปัญหา ท่ีจะท าให้เร่ืองราวด าเนินต่อไป โดยความขดัแยง้
จะต้องเกิดข้ึนกับตวัเอกของเร่ือง เรียกว่า protagonist หรือเกิดกับคู่กรณี เรียกว่า antagonist ซ่ึง
ลกัษณะของปัญหาหรือความขดัแยง้น้ีแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์(man against man) เป็นความขดัแยง้ระหว่าง
ตวัเอกของเร่ืองกับตวัละครอ่ืนๆ ท่ีอยู่กนัคนละฝ่าย ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความขดัแยง้ทาง
พฤติกรรม ความไม่ลงรอยกนัทางความคิด หรือาจมีความปรารถนาท่ีแตกต่างกนั 

2. ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม (man against environment) เป็นความ
ขดัแยง้ระหวา่งตวัเอกของเร่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม หรืออ านาจจากภายนอก ทั้งสภาพทางธรรมชาติ ดิน 
ฟ้า อากาศ สภาพสังคม รวมถึงโชคชะตาท่ีก าหนดวถีิชีวติของตวัเอกของเร่ือง 

3. ความขดัแยง้ของมนุษยก์บัตวัเอง (man against himself) เป็นความขดัแยง้ระหวา่งตวั
เอกของเร่ืองกบัตวัของเขาเอง โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความขดัแยง้ทางกายภาพ หรือบุคลิกภาพ
กบัความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซ่ึงในความขดัแยง้รูปแบบน้ีตวัเอกของเร่ือง
จะตอ้งต่อสู้กบัตวัเอง ไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัละครอ่ืน หรืออ านาจจากภายนอก 

อย่างไรก็ตาม การวางโครงเร่ืองท่ีดีจะต้องมีองค์ประกอบเพื่อท าให้โครงเร่ืองนั้นมี
เอกภาพและสมบูรณ์แบบ ประกอบดว้ย 
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1. บทเปิดเร่ือง (Exposition) คือบทน าเร่ืองท่ีผูแ้ต่งจะปูพื้นฐานให้ขอ้มูลเก่ียวกับตวั
ละคร เหตุการณ์ เวลา และสถานท่ี ถือเป็นช่วงแนะน าตวัละคร เพื่อเตรียมให้ผูอ่้านรู้ว่าอะไรจะ
เกิดข้ึนก่อนท่ีเร่ืองราวจะด าเนินต่อไป โดยผูแ้ต่งอาจจะน าเสนอเคา้ลางของปัญหาหรือความขดัแยง้
ไวใ้นบทเปิดเร่ืองเพื่อกระตุน้ใหผู้อ่้านอยากติดตามเร่ืองราว 

2. การผูกปม (Complication) และการขมวดปม (Rising Action) คือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน
หลงับทเปิดเร่ือง เป็นช่วงของความยุง่ยากท่ีจะท าให้เร่ืองราวด าเนินต่อไปได ้โดยปัญหาและความ
ขดัแยง้ของเร่ืองจะปรากฎออกมาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัและทวีความเขม้ขน้มากข้ึนจนกระทัง่ถึงจุดหกั
เหของเร่ือง 

3. จุดวกิฤต (Crisis) หรือจุดหกัเหของเร่ือง ถือเป็นส่วนหน่ึงของการขมวดปม ความตึง
เครียดของเร่ืองสามารถเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ัง ดงันั้น จุดวิกฤตในแต่ละโครงเร่ืองจึงเกิดข้ึนไดม้ากกวา่
หน่ึงคร้ังเช่นกนั ขณะเดียวกนัเม่ือเร่ืองราวด าเนินมาจนถึงจุดตึงเครียดท่ีสุดของเร่ืองจนท าให้เร่ือง
นั้นเกิดความหกัเหคร้ังสุดทา้ย ก่อนท่ีเร่ืองจะคล่ีคลายความยุง่ยากซบัซ้อนและจบลง มกัเรียกจุดหกั
เหน้ีวา่ “จุดสุดยอด” (Climax) ซ่ึงนบัเป็นจุดสุดทา้ยของการขมวดปม 

4. การแก้ปม (Falling Action) เป็นช่วงท่ีเร่ืองราวต่างๆลดความตึงเครียดลง น าไปสู่
การคล่ีคลายปมปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ ในทา้ยท่ีสุด 

5. การคล่ีคลายเร่ือง (Resolution) เป็นช่วงท่ีปมปัญหาต่างๆ ถึงจุดท่ีสามารถคล่ีคลายลง
ได ้นบัเป็นตอนสุดทา้ยของเร่ือง 

จากองค์ประกอบของโครงเร่ืองท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาสร้างเป็นแผนผงั
เพื่อใหเ้ห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

                                                            จุดสุดยอด (Climax) 
  
 
การผูกปม  (Complication)  หรือ                  จุดวิกฤต           การแก้ปม (Falling Action) 
การขมวดปม  (Rising Action)               (Crisis) 
                                                                         
      
                                                              จุดวิกฤต (Crisis) 
บทเปิดเร่ือง        การคลีค่ลายเร่ือง 
(Exposition)           (Resolution) 
 

ภาพที ่2.1 แสดงโครงสร้างของโครงเร่ือง 
 

ทีม่า: ยวุพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 115) 
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จากแผนผงัดงักล่าว แมจ้ะมีการจ าแนกโครงเร่ืองท่ีสมบูรณ์ออกเป็น 5 ขั้นตอน แต่ก็
ไม่ไดห้มายความวา่จะสามารถวเิคราะห์หรือแยกแยะโครงเร่ืองไดค้รบทั้ง 5 ขั้นตอนเสมอไป ข้ึนอยู่
กบันกัเขียนท่ีอาจจะรวบรัดบางขั้นตอนเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น การรวมบทเปิดเร่ืองกบัการผูกปมเขา้ไว้
ดว้ยกนั เป็นตน้ 

นอกจากการจ าแนกโครงสร้างของโครงเร่ืองออกเป็น 5 ขั้นตอนแลว้ ในการวางโครง
เร่ืองยงัต้องมีการจัดล าดับเหตุการณ์ส าหรับการเล่าเร่ืองด้วย โดยวิธีการจดัล าดับน้ีจะช่วยให้
นักเขียนสามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับเน้ือเร่ือง วิธีการเล่าเร่ือง การน าเสนอแก่นเร่ือง 
รวมถึงผลกระทบต่ออารมณ์ของเร่ืองและของผูอ่้าน ซ่ึงการจดัล าดบัเหตุการณ์ของโครงเร่ืองนิยมใช ้
3 แบบ ดงัน้ี 

1. การจดัล าดบัเหตุการณ์ตามเวลาท่ีเกิดข้ึน (Chronological order) 
2. การจัดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนล่าสุดก่อนแล้วจึงเล่าเร่ืองท่ีเกิดก่อนยอ้นหลังตามมา 

(Flashback) 
3. การจดัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตอนกลางของเร่ืองก่อนแลว้จึงเล่าเร่ืองตอนตน้มาบรรจบ

กนั ก่อนท่ีจะด าเนินเร่ืองไปสู่ตอนจบ (In Medias Res) 
ไม่เพียงแต่โครงสร้างและการจดัล าดับเหตุการณ์เท่านั้ น ในการวางโครงเร่ืองยงัมี

องคป์ระกอบปลีกยอ่ยอีกหลายอยา่ง ดงัน้ี 
1. การเกร่ินการณ์ (Foreshadowing) หมายถึง การบอกเหตุล่วงหน้า ผูเ้ขียนอาจจะใช้

การกระท า ค าพูด ความหวาดกลวั เหตุการณ์ ความฝัน หรือลางสังหรณ์ เพื่อเป็นการบอกเหตุการณ์
ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป แต่วิธีการน้ีอาจจะท าให้ผูอ่้านท่ีขาดประสบการณ์ตอ้งอ่านเร่ืองทั้งหมดจนจบ
ก่อน จึงจะเขา้ใจไดว้า่ส่ิงใดท่ีท าหนา้ท่ีบอกเหตุการณ์ในเร่ืองล่วงหนา้ 

2. ความระทึกใจ (Suspense) หมายถึง กลวิธีท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดความกระหายใคร่รู้ว่า
เหตุการณ์จะด าเนินต่อไปอยา่งไร เป็นจุดส าคญัท่ีจะท าให้ผูอ่้านจดจ่ออยูก่บัเร่ืองท่ีอ่าน โดยผูเ้ขียน
อาจจะใชค้วามลึกลบั หรือสถานการณ์ความตึงเครียดแบบหนีเสือปะจระเข ้เพื่อกระตุน้ให้เกิดความ
น่าสนใจ 

3. ความบงัเอิญ (Coincidence) หมายถึง เหตุการณ์บงัเอิญ หรือเร่ืองประจวบเหมาะท่ี
ผูเ้ขียนสร้างข้ึน แต่มีขอ้ควรระวงัคือหากความบงัเอิญมีมากเกินความจ าเป็นก็อาจท าให้เร่ืองราวนั้น
ดูไม่น่าเช่ือถือ 

4. ตอนจบของเร่ือง (Ending) มีหลายรูปแบบ ท่ีพบเห็นบ่อยคือการจบแบบมีความสุข 
(happy ending) และจบแบบเศร้า (unhappy ending) หรือการจบเร่ืองในรูปแบบอ่ืน เช่น จบดว้ยการ
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สร้างความประหลาดใจให้กบัผูอ่้าน (surprise ending), จบแบบหักมุมพลิกความคาดหมาย (twist 
ending) และจบแบบไม่ไดใ้หค้  าตอบหรือขอ้สรุปท่ีแน่นอน (indeterminate ending) เป็นตน้   

ขณะท่ี พิมาน แจ่มจรัส (2550, น. 244-249) อธิบายดว้ยถอ้ยค าท่ีเขา้ใจง่ายวา่ โครงเร่ือง
สามารถงอกงามข้ึนจากตวัละครและขอ้ขดัแยง้ พร้อมแนะใหน้กัเขียนพยายามน าตวัเอกเขา้ไปอยูใ่น
สถานการณ์ท่ีน่าสนใจ จากนั้นให้พาเขา้สู่เหตุการณ์ท่ียุ่งเหยิงสลบัซับซ้อนมากข้ึน และท่ีส าคญั
นกัเขียนพึงระลึกไวเ้สมอวา่ นวนิยายไม่ใช่ทศันะทางการเมือง ไม่ใช่ความห่วงใยทางสังคม และ
ไม่ใช่ค าสอนทางศาสนา แต่นวนิยายเป็นเร่ืองเล่า มีเป้าหมายเพื่อสร้างความบนัเทิง สนุกสนาน โดย
ผูเ้ขียนจะตอ้งระบุเวลาและสถานท่ีใหช้ดัเจนในตอนเร่ิมตน้ของทุกบท  

สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2539, น. 138) กล่าวว่า การวางโครงเร่ือง
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด ผูเ้ขียนทุกคนจะตอ้งวางรากฐานให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะลงมือแต่ง เพราะหาก
แต่งโดยไม่วางโครงเร่ืองแล้วอาจจะเกิดความสับสน โดยสาระส าคัญของการวางโครงเร่ือง
ประกอบดว้ย 

1. บ่อเกิดของเร่ือง หรือสาเหตุของการเกิดเร่ือง ในนวนิยายเร่ืองต่างๆ ย่อมตอ้งมีบ่อ
เกิดหรือจุดเร่ิมตน้ทั้งส้ิน แต่อาจแตกต่างกนัตรงท่ีเร่ืองบางเร่ืองอาจมีจุดเร่ิมตน้จากอารมณ์ชัว่วูบ
ของผูเ้ขียน บางเร่ืองอาจมาจากประสบการณ์ส่วนตวัแลว้น ามาดดัแปลงให้เหมาะสมต่อการผูกเร่ือง
ให้เป็นนวนิยาย กรณีเช่นน้ีนกัเขียนต่างประเทศมกัจะใชว้ิธีการท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่างๆ แลว้
น ามาวางเป็นโครงเร่ืองเพื่อแต่งเป็นนวนิยายต่อไป 

2. ฉากชีวิต มีค ากล่าววา่ “ชีวิตคือละคร” ดงันั้น เม่ือผูเ้ขียนไดโ้ครงเร่ืองมาแลว้จะตอ้ง
วางฉากชีวิตให้เหมาะสมกับท้องเร่ือง ซ่ึงผูเ้ขียนจะต้องมีความรอบรู้เพื่อให้การบรรยายต่างๆ 
ถูกตอ้ง และท าใหผู้อ่้านคลอ้ยตามได ้

3. ตอนจบของเร่ือง ถือเป็นช่วงท่ีส าคัญท่ีสุดช่วงหน่ึงของเร่ือง เป็นเคร่ืองช้ีวดัว่า       
นวนิยายเร่ืองนั้นๆ จะดีหรือไม่ เพราะจ าเป็นตอ้งมีการขมวดปมหรือการคล่ีคลายใจความส าคญัท่ี
ปกปิดมาตั้งแต่ตน้เร่ือง ผูเ้ขียนบางคนมีความสามารถในการวางโครงเร่ืองให้สนุกสนานน่าต่ืนเตน้ 
มีการบรรยายเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งละเอียดชดัเจน แต่ไม่สามารถจบเร่ืองไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ ส่งผลให ้     
นวนิยายเร่ืองนั้ นๆ ยืดเยื้อและหาสาระประโยชน์ไม่ได้ ดังนั้ น ในการวางโครงเร่ืองจึงต้องมี
มาตรฐานเพื่อใหต้อนจบของเร่ืองสมบูรณ์ท่ีสุด 

แมว้า่โครงเร่ืองจะมีความส าคญัมากท่ีสุดส าหรับการเขียนนวนิยาย แต่ก็มีนกัเขียนบาง
คนท่ีไม่ได้เร่ิมตน้การเขียนนวนิยายด้วยการวางโครงเร่ือง ซ่ึงเร่ืองน้ี รตชา (2552, น. 33) บอกว่า 
ข้ึนอยูก่บัความถนดัของนกัเขียนแต่ละคน โดยบางคนแต่งนวนิยายมานบัสิบเร่ือง แต่เร่ิมตน้ดว้ยการ
แต่งเร่ืองไปพร้อมๆ กบัการรอดูวา่จะมีเร่ืองราวอะไรเกิดข้ึนกบัตวัละครแต่ละตวั  
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แต่ส าหรับนกัเขียนมือใหม่แลว้ รตชา มองวา่การเร่ิมตน้จากการวางโครงเร่ืองจะช่วย
ให้การเขียนมีทิศทางมากข้ึน นักเขียนบางคนจะใช้วิธีการร่างโครงเร่ืองไวค้ร่าวๆ ทั้ งตอนต้น 
ตอนกลาง และตอนจบ พร้อมก าหนดตวัละครท่ีส าคญัของเร่ือง ซ่ึงการมองเห็นเคา้ลางของโครง
เร่ืองน้ีจะช่วยให้นักเขียนมัน่ใจมากข้ึน เพราะจะรู้ว่าเร่ืองราวควรด าเนินต่อไปอย่างไรโดยอาศยั 
“ความเก่ียวโยง” เปรียบเสมือนการถกัเส้ือ แมว้า่ช่างจะมีฝีมือการถกัดีเพียงใดก็ตาม แต่หากขาดซ่ึง
ความเก่ียวโยงแลว้ ก็จะท าให้เส้ือตวันั้นมีเพียงลวดลายการถกัทอแต่ไม่มีความน่าสนใจ ทั้งน้ี รตชา 
มีขอ้แนะน าส าหรับการวางโครงเร่ืองคือตอ้งมีความยืดหยุน่ เพราะในระหวา่งท่ีเขียนนวนิยายอาจมี
ปัจจยัท่ีท าให้เร่ืองราวเปล่ียนทิศทางได้ ดงันั้น หากนักเขียนผูกมดัตวัเองกบัโครงเร่ืองอย่างแน่น
หนาจนเกินไปก็อาจจะท าใหน้วนิยายท่ีก าลงัเขียนไม่ดีท่ีสุดเท่าท่ีตอ้งการ 

หากจะกล่าวถึงโครงเร่ือง หรือ พล็อตท่ีนับว่าพบเห็นได้บ่อยในนวนิยายแล้ว รตชา 
(2552, น. 157-168) กล่าวว่าคือพล็อตคลาสสิก ท่ีเป็นการเล่าเร่ือง “การเก่ียวโยง” ของเร่ืองราวอนั
เป็นผลให้เร่ืองด าเนินไปและจบลงอยา่งสมบูรณ์ โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ผูอ่้าน “สมใจ” ใน
ตอนจบ ซ่ึง “การด าเนินไป” ของเร่ืองสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

1. ตอนเร่ิมเร่ือง (Begining) 
2. ตอนกลาง (Middle) 
3. ตอนจบ (End) 

 

 
ภาพที ่2.2 แสดงถึงการวางโครงเร่ือง 

 
ทีม่า: รตชา (2552, น. 167) 

 
จากภาพดงักล่าวอธิบายได้ว่า ในการวางโครงเร่ืองนั้น “ตอนเร่ิมเร่ือง” ถือว่าส าคญั

ท่ีสุด เปรียบไดก้บั “การสตาร์ทเคร่ือง” โดยมากแลว้มกัจะใชต้วัละครหรือเหตุการณ์ส าคญัๆ เป็นตวั
เปิดเร่ือง แต่จะใชว้ิธีการเล่าแบบคร่าวๆ แลว้จึงขยายความในตอนกลาง และคล่ีคลายเร่ืองราวต่างๆ 
ท่ีผูกปมไวใ้นตอนจบของเร่ือง ซ่ึงนักเขียนพึงระลึกไวเ้สมอว่า โครงเร่ืองจะไม่สมบูรณ์ หากปม
ปัญหาส าคญัของเร่ืองไม่สามารถคล่ีคลายไดใ้นตอนจบ 

ตอนเร่ิมเร่ือง ตอนกลาง ตอนจบ 
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ในการเขียนนวนิยายให้น่าสนใจนั้น นักเขียนแต่ละคนสามารถวางโครงเร่ืองเพื่อให้
เห็นการด าเนินไปของเร่ืองราวต่างๆ หากน าเสนอออกมาแบบตรงๆ คือ กล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ ความ
เป็นไปของตวัละคร และตอนจบเร่ือง จะถือวา่เป็น “พล็อตแบบเส้นตรง” ดงัภาพ 

             

 
พลอ็ตท่ือ 

ภาพที ่2.3 แสดงโครงเร่ืองแบบเส้นตรง 
 

ทีม่า: รตชา (2552, น. 158) 
 
แต่หากนกัเขียนมีการวางโครงเร่ืองให้มีเร่ืองราวคลา้ยเส้นทางท่ีมีทั้งทางโคง้ ทางออ้ม 

วนเวียนเป็นห่วงโซ่ และสามารถยอ้นกลบัมาสู่จุดเร่ิมตน้ของเร่ืองได้ในตอนจบ โดยผูอ่้านจะรู้
ค าตอบของค าถามส าคญัๆ ท่ีนกัเขียนตั้งข้ึนในท่ีสุด เรียกโครงเร่ืองแบบน้ีวา่ “พล็อตสนุก” ดงัภาพ 

 
 
 
 

พลอ็ตสนุก 

ภาพที ่2.4 แสดงโครงเร่ืองท่ีซบัซอ้น 
 

ทีม่า: รตชา (2552, น. 158) 
 
รตชา ยงัเห็นดว้ยกบั ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา ท่ีระบุว่า ในการวางโครง

เร่ืองนั้น เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมกัเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัตวัละคร ไม่วา่จะเป็นตวัเอกหรือตวัรอง 
ซ่ึง  รตชา มองวา่ส่วนใหญ่แลว้ตวัละครท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัรองจากตวัเอกในนวนิยาย มกัจะ
เป็นตวัละครท่ี “ขดัแยง้” หรือ “ขดัขวาง” ตวัเอกของเร่ืองนั้นๆ บางคร้ังอาจจะเรียกว่า “ตวัโกง” 
หรือ “ผูร้้าย” ท่ีมกัปรากฎกายเพื่อไม่ให้ตวัเอกสมปรารถนาได้ โดยตวัรองหรือผูร้้ายน้ีจะตอ้งมี
ฝีไมล้ายมือทดัเทียมกบัตวัเอกชนิดท่ีเรียกวา่ “สมน ้ าสมเน้ือ” เพื่อให้นวนิยายสนุกเร้าใจ และท าให้
ผูอ่้านติดตามเอาใจช่วยตวัเอกไปตลอดทั้งเร่ือง 
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แมก้ารวางโครงเร่ืองจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัละคร แต่ รตชา (2552, น. 176-178) ก็
มองว่าผูแ้ต่งไม่ควรเอาตวัละครมาเป็นหลกัของการวางโครงเร่ืองทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ควรแบ่ง
ความส าคัญให้เท่าเทียมกันอย่างละคร่ึง ในตอนเร่ิมเร่ืองผูแ้ต่งอาจจะน าเสนอตัวละครเอกใน
สถานการณ์หน่ึง ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีมีทางให้ตวัละครเลือกได้สองทาง คือ “ขดัแยง้” และ “ไม่
ขดัแยง้” ตวัละครจะมีทางเลือกคือ “ท า” หรือ “ไม่ท า” โดยสถานการณ์จะด าเนินไปตั้งแต่ตอนเร่ิม
เร่ือง จากนั้นผูแ้ต่งตอ้งสร้างความยุง่ยากใหก้บัตวัละครมากข้ึน หากจ าเป็นตอ้งเลือกก็ควรสมมติให้
มีความเส่ียงจากการตดัสินใจมากข้ึนเพื่อน าไปสู่จุดวกิฤต แลว้จึงค่อยๆ คล่ีคลายปมปัญหา และตอ้ง
ไม่ลืมว่าโครงเร่ืองท่ีดีท่ีสุดคือโครงเร่ืองท่ีเหตุการณ์ด าเนินไปโดยมีตวัละครน าพาไปสู่จุดจบของ
เร่ือง ซ่ึงถือเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครกบัโครงเร่ือง  

ส าหรับการประพนัธ์ “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์” แล้ว รตชา ระบุว่า ผูแ้ต่งจะรู้สึก
ล าบากในการคน้หา “ความปรารถนา” หรือ “จุดประสงค์” ของตวัละครท่ีสร้างจากผูท่ี้มีตวัตนอยู่
จริงในอดีต ซ่ึงในชีวิตจริงทั้ง “ความปรารถนา” และ “จุดประสงค”์ อาจไม่ใช่ส่ิงท่ีส าคญันกั แต่เม่ือ
สร้างเป็นนวนิยายแลว้ทั้งสองส่ิงน้ีถือวา่ส าคญัยิง่  

จากความหมายและองค์ประกอบของโครงเร่ืองดังท่ีกล่าวมาแล้ว กาญจนา วิชญา
ปกรณ์ (2534, น. 24) ได้สรุปไวอ้ย่างชัดเจนว่าหมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ในเร่ืองอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นเหตุเป็นผลกนั โดยมีการเตรียมการและก าหนดแบบมาก่อน โครงเร่ืองท่ีดีควรแสดง
เหตุการณ์ในตอนเร่ิมเร่ืองท่ีจะช่วยให้ผูอ่้านทราบเหตุการณ์ในอนาคต กล่าวคือ เหตุการณ์ในตอน
เร่ิมเร่ืองมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีจะเกิดตามมา นอกจากน้ี ผลของเหตุการณ์ในตอน
ปลายจะตอ้งมาจากเหตุในตอนตน้ ดงันั้น โครงเร่ืองจึงตอ้งมีความขดัแยง้ (Conflict) ท่ีจะท าให้เกิด
ปัญหา อุปสรรค และควรแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งสืบเน่ืองจากเหตุการณ์หน่ึงน าไปสู่การแกไ้ขหรือเกิด
ปัญหาและอุปสรรคใหม่ตามมา 

นอกจากโครงเร่ืองท่ีถือเป็นองค์ประกอบส าคญัอนัดบัแรกในการเขียนนวนิยายแล้ว 
“แก่นเร่ือง” หรือ “แนวคิด” (Theme) ก็มีความส าคญัไม่แพก้นั ซ่ึงกุหลาบ มลัลิกะมาส (2522, น. 
107) อธิบายความหมายของค าวา่ “แนวคิด” โดยใชค้  าวา่ “สารัตถะ” หมายถึง ทศันะซ่ึงถือเป็นสาร 
(Message) ท่ีแสดงจุดมุ่งหมายอันเป็นแก่นกลางของเร่ืองหรือความคิดส าคญัของเร่ือง มีความ
เก่ียวขอ้งกบัชีวติของมนุษยแ์ละโลกทศัน์ท่ีผูแ้ต่งมองไม่เห็น 

ขณะท่ี  William Kenny (อ้างถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์ , 2534, น. 67) กล่าวว่า 
แนวคิดคือความหมาย ท่ีไม่ใช่ความหมายซ่อนเร้นและไม่ใช่ตวัอย่าง แต่เป็นความหมายท่ีคน้พบ
จากเร่ือง และนบัวา่เป็นความเก่ียวพนัท่ีจ าเป็นของเร่ืองราวทั้งหมดจนไม่สามารถแยกส่วนจากเร่ือง
ได ้
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ดา้น Isabelle Zilgler (อา้งถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534, น. 67) ระบุว่า แนวคิด
เป็นส่ิงท่ีแสดงออกในรูปของนามธรรมวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร โดยทัว่ไปสามารถสรุปใจความได้
ดว้ยถอ้ยค าเพียงสองหรือสามถอ้ยค า 

จากตวัอย่างท่ียกมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ แนวคิดคือสาระส าคญัหรือแกนหลกัท่ี
เป็นแนวความคิดส าคญัของเร่ือง มีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิต เร่ืองราว รวมถึงสภาพความเป็นอยูข่อง
มนุษย์และสังคม โดยผูแ้ต่งจะแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
มุมมองของแต่ละบุคคล เป็นการแสดงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหป้รากฎชดัจนเห็นเป็นรูปธรรมผา่นการ
กระท าและค าพูดของตวัละคร 

ส าหรับวิธีการสร้างแนวคิดนั้ น กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2534, น. 69-72) กล่าวว่า 
จุดประสงค์และประเภทของวรรณกรรมจะเป็นตวัก าหนดวิธีการ โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 
แนวทาง ดงัน้ี 

1. กลวิธีการสร้างแนวคิดโดยมุ่งเนน้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ หรือเรียกวา่การใชอ้ารมณ์
ความรู้สึกมาเป็นตวัก าหนดแนวคิดนัน่เอง เช่น ความรัก ความอิจฉาริษยา หรือความกลวั เป็นตน้ 

2. กลวิธีการสร้างแนวคิดโดยก าหนดจากสาระท่ีน ามาปรุงแต่งในเร่ืองราว เช่น 
การเมือง ศาสนา ปรัชญา สภาพเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม เป็นตน้ 

3. กลวธีิการสร้างแนวคิดโดยน าแนวคิดจากวรรณคดีเอกสมยัโบราณมาเป็นแบบฉบบั
หรือสูตร วรรณคดีหรือวรรณกรรมเอกสมยัโบราณท่ีได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นงาน
เขียนระดับคลาสิกและเป็นต้นแบบของวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นแม่แบบท่ีคุ้นหู คุ้น
จินตนาการของผูอ่้าน เช่น แนวคิดแบบซินเดอเรลลาท่ีเป็นแบบฉบบัของหญิงสาวผูน่้าสงสารแต่ได้
พบรักกบัเจา้ชายผูสู้งศกัด์ิ เช่นเดียวกบัแนวคิดดอกฟ้ากบัหมาวดันัน่เอง 

จากกลวิธีในการสร้างแนวคิดท่ีกล่าวมาน้ี ผูแ้ต่งสามารถเลือกเพียงหน่ึงกลวิธีหรือ
มากกวา่มาเป็นแนวทางในการสร้างแนวคิดก่อนเร่ิมลงมือเขียนนวนิยายได ้

ขณะท่ียุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา (2542, น. 153-155) กล่าวว่า แก่นเร่ือง
ไม่ใช่การเล่าเร่ืองย่อ แต่หมายถึงความคิดหลกัท่ีผูแ้ต่งตอ้งการเสนอเป็นความหมายรวมของเร่ือง 
ดงันั้น แก่นเร่ืองจึงเปรียบเสมือนตวัควบคุมองคป์ระกอบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นโครงเร่ือง ตวัละคร ผู ้
เล่าเร่ือง ความขดัแยง้ของเร่ือง เหตุการณ์ สถานท่ี ตลอดจนแนวและลีลาการเขียน เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคห์ลกัท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือ โดยมีวธีิการสังเกตลกัษณะของแก่นเร่ือง ดงัน้ี 

1. แก่นเร่ืองไม่จ  าเป็นตอ้งเด่นหรือเสนอสาระส าคญัของชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป ขณะท่ีเร่ืองราวประเภทสนุกสนาน ลึกลบั นกัสืบ เร่ืองผจญภยั หรือเร่ืองสยองขวญั มกัไม่
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มีแก่นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากผูแ้ต่งมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน 
สนุก ต่ืนเตน้ หรือสยดสยองกบัเร่ืองท่ีตอ้งการเสนอเท่านั้น 

2. แก่นเร่ืองสามารถมีไดม้ากกวา่หน่ึง เพราะแก่นเร่ืองไดจ้ากการวิเคราะห์ตีความเน้ือ
เร่ือง ดงันั้น บริบทของเร่ืองจึงเอ้ือต่อความหลากหลายของแก่นเร่ือง 

3. แก่นเร่ืองไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความเช่ือและค่านิยมของผูอ่้าน หรืออาจกล่าว
ได้ว่าผูอ่้านอาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับแนวความคิดของผูแ้ต่ง แต่ทศันะของผูแ้ต่งจะตอ้งมี
พลงัมากพอท่ีจะน าความคิดและจินตนาการของผูอ่้านให้มีโลกทศัน์กวา้งข้ึน อีกทั้งยงัตอ้งผลกัดนั
ให้ผูอ่้านได้ไตร่ตรองบทสรุป ค่านิยม และความเช่ือของตวัเองเพื่อให้รู้ถึงเหตุและผลว่าท าไมจึง
ปฏิเสธแนวความคิดของผูแ้ต่ง 

ส าหรับการสังเกตแก่นเร่ืองนั้ น ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา แนะวิธี
คลา้ยคลึงกบักาญจนา วชิญาปกรณ์ แต่มีขอ้แตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ืองอาจเสนอแนะแนวคิดบางอยา่งท่ีผูแ้ต่งตอ้งการส่ือ 
2. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครเอกของเร่ืองในขณะท่ีเร่ืองราวยงัด าเนินอยู ่

โดยตวัเอกอาจจะคน้พบหรือเกิดความเขา้ใจอะไรบางอยา่งในชีวิต 
3. ผูแ้ต่งเสนอแนวทางในการสังเกตชีวติและธรรมชาติของมนุษยอ์ยา่งไร 
4. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นเร่ือง 
5. แก่นเร่ืองตอ้งครอบคลุมเน้ือหาโดยรวมตลอดทั้งเร่ือง 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ “โครงเร่ือง” มกัมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัตวัละคร ดงันั้น ใน

การเขียนนวนิยายทุกเร่ืองส่ิงท่ีขาดไม่ไดก้็คือตวัละคร (Character) ซ่ึงจะมีหลายระดบัและมีความ
ซบัซ้อนมากกวา่การเขียนเร่ืองสั้น โดยตวัละครมีหนา้ท่ีแสดงบทบาทและน าพาเร่ืองราวต่างๆ ไปสู่
จุดมุ่งหมายของนวนิยายผ่านทางจินตนาการท่ีผูแ้ต่งบรรจงสรรค์สร้างในงานเขียนทุกเร่ือง พิมาน 
แจ่มจรัส (2550, น. 203-206) กล่าวว่า งานของนักเขียนนวนิยายคือการมองดูและเขียนถึงผูค้น
ออกมาอย่างแจ่มแจง้ กล่าวคือ นักเขียนจะตอ้งใส่จินตนาการลงไปในคนจริงๆ ท่ีเคยพบเห็น ตวั
ละครจะตอ้งมีจ านวนมากและมีความหลากหลาย ทั้งคนดี คนเลว คนผอม คนอว้น คนสวย คนข้ีเหร่ 
เป็นตน้ ขณะเดียวกนัมองวา่ ตวัละครในนวนิยายไม่ควรมาจากชีวิตจริงทั้งหมด เพราะจะถือวา่ไม่ใช่
งานศิลป์ และยงัเส่ียงต่อการหม่ินประมาทดว้ย แต่วธีิการท่ีดีท่ีสุดในการสร้างตวัละครคือการสร้าง
บุคคลใหม่ข้ึนมา ซ่ึงผู ้เขียนจะต้องรู้จักตัวละครนั้ นๆ เป็นอย่างดี ทั้ งอารมณ์ ความรู้สึก และ
พฤติกรรม พร้อมกบัแนะเคล็ดลบัในการสร้างความน่าอ่านให้กบันวนิยาย นัน่คือ นกัเขียนจะตอ้งมี
ความสนิทแนบแน่นกบัตวัละครเพื่อใหผู้อ้่านรู้สึกเป็นห่วงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัละครนั้นๆ  
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นอกจากน้ี พิมาน แจ่มจรัส ยงัได้ให้ขอ้แนะน าส าหรับนกัเขียนในการสรรหาคาแรก
เตอร์ของตวัละคร ดงัน้ี 

1. อยา่เลือกตวัละครเฉพาะคนสวย คนหล่อ จนละเลยคนท่ีมีลกัษณะเด่นอยา่งอ่ืน เช่น 
คนใส่แว่น คนท่ีมีผมด าขลบัเหมือนขนกาน ้ า รวมถึงคนผมหงอกขาวเหมือนสีดอกเลา เป็นต้น 
กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ นกัเขียนตอ้งสร้างโลกท่ีเป็นจริงดว้ยตวัละครท่ีมีรูปลกัษณ์แตกต่างกนัไป 

2. การสร้างตัวละครโดยจ าลองจากคนดังท่ีเป็นท่ี รู้จัก แม้จะเป็นเร่ืองง่ายในการ
บรรยายรูปลกัษณ์ แต่นกัเขียนไม่ควรเอ่ยช่ือเป็นอนัขาด เช่น ไม่ควรบรรยายว่านางเอกมีริมฝีปาก
และรอยยิม้ของเขม็อปัสร สิริสุขขะ เป็นตน้  

3. อย่าเพลิดเพลินกบัการสะสมรูปภาพคาแรกเตอร์ของตวัละคร แมจ้ะเป็นเร่ืองสนุก 
แต่ก็ไม่ท าใหน้กัเขียนสามารถเขียนนวนิยายไดจ้นจบเร่ือง 

รตชา (2552, น. 99-107) ขยายความเพิ่มเติมว่า ตวัละครท่ีแต่งข้ึนควรมีความลึกซ้ึง
ละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ตัวละครท่ีดีสามารถน าผู ้อ่านสู่โครงเร่ืองและ
จุดมุ่งหมายของนวนิยายได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่ ตวัละครคือผูส้ร้างโครงเร่ืองและเป็นหวัใจของเร่ือง
นัน่เอง โดยผูอ่้านนวนิยายตอ้งการให้ตวัละครมีชีวิต ตอ้งการเช่ือว่าตวัละครนั้นๆ มีอยู่จริงแมจ้ะ
เป็นความจริงในโลกท่ีนกัเขียนแนะน าให้รู้จกัก็ตาม ดงันั้น หนา้ท่ีของนกัเขียนนวนิยายท่ีส าคญัอีก
อยา่งหน่ึงก็คือการให้ก าเนิดตวัละครแต่ละตวั และตอ้งสร้างให้มีชีวิตชีวาน่าสนใจเพื่อให้ผูอ่้านเอา
ใจช่วยตวัละครนั้นๆ โดยนวนิยายท่ีใชต้วัละครน าเร่ืองจะตอ้งท าให้ผูอ่้านรู้จกัตวัละครอย่างลึกซ้ึง
จากการก าหนดบุคลิกภาพและเอกลกัษณ์ของตวัละครแต่ละตวั  

ในการเขียนนวนิยายแต่ละเร่ือง ไม่มีข้อจ ากัดท่ีตายตวัว่าควรจะมีตวัละครจ านวน
เท่าใด ข้ึนอยู่กบัการวางโครงเร่ืองว่าจะมีเหตุการณ์ใดบ้าง แต่ละเหตุการณ์มีความสลบัซับซ้อน
อย่างไร จากนั้นจึงก าหนดตวัละครต่างๆ ท่ีจะเขา้ไปพวัพนัหรือด าเนินเหตุการณ์นั้นๆ และท่ีขาด
ไม่ได้ก็คือการวางอุปนิสัยใจคอของตวัละครแต่ละตวัอย่างชัดเจนและรัดกุม ซ่ึงสมบติั จ าปาเงิน 
และส าเนียง มณีกาญจน์ (2539, น. 142) ระบุว่า วิธีการน้ีถือเป็นหัวใจส าคญัของการก าหนดตวั
ละคร ขณะเดียวกนัผลงานทุกช้ินท่ีเผยแพร่ออกไปก็ยงัเป็นการบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอท่ีแทจ้ริงของ
ผูเ้ขียนอีกดว้ย 

ขณะท่ี ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา (2542, น. 121-122) จ  าแนกตัวละคร
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ตวัละครมิติเดียว (Flat Character) หมายถึง ตวัละครท่ีไม่มีความสลบัซับซ้อนและ
ไม่มีพฒันาการของนิสัยใจคอ ซ่ึงผูเ้ขียนเสนอให้ผูอ้่านรับรู้เพียงดา้นเดียว ตวัละครประเภทน้ีจะคง
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ลกัษณะของตวัเองเอาไวไ้ม่เปล่ียนแปลงตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เรียกวา่เป็นตวัละครสถิตย ์
(Static Character) สามารถแยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

   1.1 ตวัละครพิมพเ์ดียว (Stereotype) คือลกัษณะของตวัละครท่ีลอกแบบมาจากบุคลิก
ของคนประเภทต่างๆ ซ่ึงมีพฤติกรรมและอุปนิสัยอนัเน่ืองมาจากอาชีพ สถานะทางสังคม หรือเช้ือ
ชาติ ท่ีแสดงให้เห็นเป็นแบบฉบบัคล้ายๆ กนั เป็นพิมพ์เดียวกนั เช่น ตวัละครท่ีเป็นแม่คา้จะตอ้ง
ปากจดัและด่าเก่ง เป็นตน้ 

   1.2 ตวัละครเขา้แบบ (Stock Character) คือลกัษณะของตวัละครท่ีถูกใชอ้ยา่งซ ้ าซาก
จ าเจในงานวรรณกรรมจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตวัละครนั้นๆ เช่น พระเอกรูปหล่อและกลา้หาญ 
แม่เล้ียงใจร้าย สามีจอมเจา้ชู ้เป็นตน้ 

บางคร้ังตวัละครมิติเดียวอาจมีประโยชน์ในการสร้างอารมณ์ขนั ซ่ึง E. M. Forster (อา้ง
ถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534, น. 42) กล่าววา่ ในศตวรรษท่ี 17 ตวัละครลกัษณะน้ีถูกเรียกว่า 
“ตวัละครประเภทขบขนั” (Humours), “ตวัละครแบบฉบบั” (Types) หรือ “ตวัละครประเภทยัว่ลอ้” 
(Caricatures) ดงัเห็นไดจ้ากนวนิยายเร่ือง พล นิกร กิมหงวน โดย ป. อินทรปาลิต เป็นตน้  

2. ตวัละครหลายมิติ (Round Character) หมายถึง ตวัละครท่ีผูแ้ต่งเสนอให้ผูอ่้านไดรั้บ
รู้เก่ียวกบัลกัษณะนิสัยหลายๆ ดา้น เป็นตวัละครท่ีมีความลึกและมีพฒันาการทางด้านพฤติกรรม 
อุปนิสัย รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิดและทัศนคติ เรียกว่าเป็นตัวละครพลวตั 
(Dynamic Character)  

กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2534, น. 43-45) เรียกตัวละครหลายมิติว่า ตัวละครมาก
ลกัษณะ ซ่ึงจะดูเหมือนจริง มีชีวิตชีวา และมีความซับซ้อนมากกว่าตวัละครมิติเดียว ในขณะท่ี
อ่านนวนิยายผูอ่้านจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเม่ืออยู่ในสถานการณ์เดียวกบัตวัละครนั้นๆ ควร
จะตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร ตรงขา้มกบัตวัละครมิติเดียวท่ีจะแสดงพฤติกรรมซ ้ าๆ อยูต่ลอดเวลาจนท า
ใหผู้อ่้านสามารถจบัจุดได ้

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนนวนิยายยงัสามารถจ าแนกตวัละครตามความส าคญัของบทบาทท่ี
ปรากฎในเร่ือง โดยแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ตัวละคร เอกห รือตัวล ะครส าคัญ  (Protagonist or Central Character or Main 
Character or Major Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัและมีความสัมพนัธ์กับโครง
เร่ืองมากท่ีสุด แต่ไม่จ  าเป็นท่ีตวัละครเอกจะตอ้งเป็นพระเอกหรือนางเอกเท่านั้น ผูร้้ายในเร่ืองก็
อาจจะเป็นตวัละครเอกไดห้ากมีบทบาทส าคญัและช่วยในการด าเนินเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น หลกั
ส าคญัในการพิจารณาตวัละครเอกของเร่ืองจึงอยูท่ี่ความส าคญัของบทบาท ไม่ใช่อยูท่ี่ลกัษณะนิสัย
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และพฤติกรรมท่ีดีเลว แต่ในความเป็นจริงแล้วการแต่งนวนิยายส่วนมากมกัมีตวัละครเอกเป็น
พระเอกและนางเอก 

2. ตวัละครประกอบ (Minor Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีบทบาทไม่มากนัก แต่
สามารถช่วยในการด าเนินเร่ือง หรือเสริมตวัละครเอกให้โดดเด่นข้ึน และในบางคร้ังยงัช่วยสร้าง
สีสัน อารมณ์ขนั ผอ่นคลายความตึงเครียด ท าใหเ้ร่ืองด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่น่าเบ่ือ 

3. ตวัละครขดัแยง้หรือตวัละครฝ่ายตรงขา้ม (Antagonist) มกัปรากฎในเร่ืองสั้นและ       
นวนิยายท่ีมีความขดัแยง้ ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีตวัละครส าคญัจะตอ้งเอาชนะอุปสรรคไปให้
ได ้โดยตวัละครขดัแยง้น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นบุคคลเสมอไป อาจจะเป็นธรรมชาติ สัตว ์ส่ิงของ หรือ
ส่ิงเหนือธรรมชาติก็ได ้

ส าหรับกลวธีิในการสร้างตวัละครนั้น สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวในการสร้างตวัละคร ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวคิด จุดมุ่งหมาย เน้ือหาของเร่ือง 
และประเภทของเร่ืองสั้ นหรือนวนิยาย ดังท่ี วิภา กงกะนันท์ (อ้างถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 
2534, น. 46) ไดแ้สดงทศันะไวว้า่การสร้างตวัละครมีอยู ่5 แนวทาง คือ 

   1.1 สร้างให้สมจริง (Realistic) ทั้ งลักษณะและธรรมชาติของตัวละครจะต้อง
เปล่ียนไปตามกาลเวลาและส่ิงแวดลอ้ม 

   1.2 สร้างแบบเหนือจริง  (Surrealistic)   อาจจะเหนือจริงเฉพาะด้านกายภาพหรือ
พฤติกรรม หรืออาจจะเหนือจริงทั้งสองดา้น เพื่อเนน้ความต่ืนเตน้แก่ผูอ่้าน 

   1.3 สร้างตามอุดมคติ  (Idealistic)   เป็นการสร้างให้ตัวละครมีลักษณะท่ีดีกว่าท่ี
เป็นอยูจ่ริง 

    1.4 สร้างแบบบุคลาธิษฐาน (Personification) ผูแ้ต่งจะให้ตวัละครท่ีไม่ใช่มนุษยมี์
บทบาทและพฤติกรรมเสมือนเป็นมนุษยจ์ริงๆ 

    1.5 สร้างโดยใช้ตวัละครแบบฉบบั (Type) เป็นการสร้างตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะ
คงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา สถานท่ี หรือสภาวะแวดลอ้ม 

กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2534, น. 46-52) ขยายความเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจาก
บทบาทของตวัละครแลว้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1) สร้างในแนวเหมือนจริงหรือแนวสมจริง ตวัละครแนวน้ีไม่จ  ากดัวา่ตอ้งเป็นมนุษย์
เท่านั้น อาจจะเป็นสัตวก์็ได ้แต่ตอ้งมีรูปลกัษณ์สมจริง มีอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็นจริง
ตามท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั แต่ถา้เป็นมนุษยจ์ะตอ้งมีลกัษณะเป็นปุถุชนธรรมดา มีรัก โลภ 
โกรธ หลง 
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2) สร้างเพื่อเน้นจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก ผูแ้ต่งจะมุ่งใช้ตวัละครถ่ายทอด
ทศันคติ แง่มุมของชีวิต และแสดงจุดมุ่งหมายของเร่ืองออกมา บุคลิกภาพและพฤติกรรมของตวั
ละครจะมีหลายลกัษณะ บางคร้ังอาจจะเกินจริงจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป 

3) สร้างตามแนวสัญลกัษณ์ คือการใช้ตวัละครเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีตอ้งการอธิบาย 
เปรียบไดก้บัการใช้รูปธรรมมาแทนนามธรรม เพื่อให้เห็นส่ิงท่ีตอ้งการอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนมาก
ข้ึน 

4) สร้างในแนวบุคลาธิษฐาน การวางตวัละครแนวน้ี ผูแ้ต่งอาจตอ้งใชต้วัละครอธิบาย
ลกัษณะของธรรมชาติ หรืออาจสร้างเพื่อเร้าความสนใจ เพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน รวมทั้ง
ใชใ้นการสะทอ้นภาพสังคม เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ในการสร้างตวัละครจะตอ้งเนน้ท่ีความสมจริง ทั้งบุคลิก ลกัษณะ พฤติกรรม 
การแสดงอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนการตดัสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยู่ โดยจะตอ้งมีวิธีการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ี
สมเหตุสมผล เพื่อใหผู้อ่้านคลอ้ยตามหรือสัมผสัไดถึ้งความสมจริง 

2. กลวธีิในการเสนอตวัละคร จ าแนกไดเ้ป็น 3 วธีิใหญ่ๆ คือ 
    2.1 เสนอตวัละครโดยตรง (Direct) ท าให้ผูอ่้านรับรู้ถึงบุคลิก ลกัษณะ และอุปนิสัย

ของตวัละครอยา่งแจ่มชดั เช่น 
          2.1.1 บรรยาย อธิบาย หรือพรรณนาให้เห็นบุลิกภาพทั้งหมดของตวัละคร ทั้ง

รูปร่าง หนา้ตา นิสัย ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด ซ่ึงผูแ้ต่งอาจจะเลือกปกปิดหรือเปิดเผยลกัษณะนิสัย
ของตวัละครบางจุดเพื่อกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกกระหายใคร่รู้ 

           2.1.2 จากบทสนทนาของตวัละครนั้นๆ กบัตวัละครอ่ืน หรือจากบทสนทนา
ของตวัละครอ่ืนท่ีกล่าวพาดพิง เพื่อแสดงใหเ้ห็นบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของตวัละครโดยตรง 

    2.2 เสนอตวัละครโดยออ้ม (Indirect) ผูแ้ต่งจะเปิดเผยลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพ
ของตวัละครออกมาทีละน้อย ส่วนผูอ่้านจะตอ้งใช้ดุลยพินิจตดัสินลกัษณะนิสัยของตวัละครเอง 
โดยสังเกตไดจ้าก 

           2.2.1 นาฏการของตัวละคร (Dramatic Method) นอกจากผู ้อ่านจะประมวล
ลกัษณะนิสัยและบุคลิกภาพ ค าพูดและการกระท าของตวัละครแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาจากท่าทีและ
น ้ าเสียงของตวัละครประกอบกนัด้วย รวมไปถึงการสังเกตจากบทสนทนา ปฏิกิริยาและทศันคติ
ของตวัละครอ่ืนท่ีมีต่อตวัละครตวันั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัละครเอก ซ่ึงกลวิธีน้ีจะท าให้ผูอ่้าน
สนใจใคร่รู้และติดตามเร่ืองราวอย่างกระตือรือร้น เปิดโอกาสให้ผูอ่้านได้ใช้จินตนาการ เกิด
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วจิารณญาณในการใคร่ครวญพิจารณาถึงลกัษณะนิสัยของตวัละครไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทั้งตวัละครท่ี
สนทนากนั และตวัละครอ่ืนท่ีถูกกล่าวถึง 

           2.2.2 จากความคิดของตวัละคร (Inner Monologue or Interior) รวมถึงการร าพึง
ในใจของตวัละครนั้นๆ 

    2.3 เสนอตัวละครแบบผสม (Combination) เป็นการใช้หลายๆ วิธีปะปนกันไป 
ตามปกติแลว้งานเขียนทั้งเร่ืองสั้นและนวนิยายจะใชก้ลวิธีการเสนอตวัละครอยา่งหลากหลายเพื่อ
ดึงดูดผูอ่้านให้ติดตามและคล่ีคลายลกัษณะของตวัละครโดยไม่ให้ดูซ ้ าซากน่าเบ่ือหน่าย ผูแ้ต่ง
อาจจะใชว้ธีิการบรรยายสลบัดว้ยบทสนทนา หรือการบรรยายสลบัดว้ยนาฏการก็ได ้

ในการบ่งบอกลกัษณะนิสัยของตวัละครในนวนิยายนั้น ผูแ้ต่งมกัจะไม่บอกออกมา
ตามตรง แต่จะใหผู้อ่้านวเิคราะห์และตดัสินใจโดยพิจารณาจากเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรม 
ความคิด ปฏิกิริยาตอบโตข้องตวัละคร และความสัมพนัธ์กบัตวัละครอ่ืน ซ่ึงในการสร้างลกัษณะ
ของตวัละครนั้น หมายความรวมถึงการสร้างลกัษณะนิสัยและบุคลิกของตวัละคร โดยผูแ้ต่งจะตอ้ง
สร้างให้เหมือนจริง ท าให้ผูอ่้านเช่ือวา่ตวัละครนั้นมีตวัตน มีชีวติจิตใจ ดงัท่ี ยวุพาส์ (ประทีปะเสน) 
ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 124-129) ไดอ้ธิบายไวใ้กลเ้คียงกบั กาญจนา วชิญาปกรณ์ ดงัน้ี    

1. ผูแ้ต่งบรรยายอุปนิสัยของตัวละครโดยตรง บอกรายละเอียดชัดเจนทั้ งรูปร่าง 
หน้าตา ผิวพรรณ ความสูง น ้ าหนัก การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
รายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ เก่ียวกบัตวัละครเพื่อใหผู้อ้่านรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ผูแ้ต่งใหต้วัละครอ่ืนพูดถึงตวัละครอีกตวัหน่ึง  
3. ผูแ้ต่งบอกนิสัยใจคอของตวัละครผ่านพฤติกรรม ค าพูด และทศันคติของตวัละคร

เอง 
4. ผูแ้ต่งบอกอุปนิสัยของตัวละครผ่านความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเอง เป็นการ

สะทอ้นออกมาจากความในใจของตวัละครซ่ึงจะบ่งบอกถึงสภาพภายในจิตใจของตวัละครนั้นๆ ท า
ให้ผูอ่้านเขา้ถึงความหวงั ความฝัน หรือความกลวัของตวัละคร และท าให้รู้จกัตวัละครได้ดีมาก
ยิง่ข้ึน 

5. ผูแ้ต่งบอกอุปนิสัยของตวัละครจากสัมพนัธภาพของตวัละครนั้นกบัตวัละครอ่ืนๆ 
ความสัมพนัธ์และปฏิกิริยาระหว่างตัวละครในแต่ละเหตุการณ์สามารถสะท้อนอารมณ์ นิสัย 
ความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความสุขุมรอบคอบ และการรู้จกัแกไ้ขสถานการณ์ของตวัละครได้
เป็นอยา่งดี 

นอกจากการสร้างลกัษณะและนิสัยของตวัละครจากวธีิต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ยวุพาส์ (ประ
ทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา ยงัไดแ้นะส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครอีกดว้ย อาทิ  
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1) Anti-hero คือ ตวัเอกของเร่ืองท่ีมีคุณสมบติัส่วนใหญ่ตรงขา้มกบัพระเอกตามแบบ
ฉบบัดั้งเดิมทุกประการ โดย Anti-hero มกัจะเป็นคนไม่ดี คนโกง ไม่มีเกียรติยศศกัด์ิศรี ไม่ซ่ือสัตย ์
และอาจโง่เขลาในบางคร้ัง 

2) Foil คือ ค าท่ีใชเ้รียกตวัละครแต่ละคู่ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ความแตกต่างน้ีจะท า
หนา้ท่ีเนน้หรือเสริมใหล้กัษณะท่ีตรงขา้มกนัของอีกฝ่ายหน่ึงเด่นชดัข้ึนมา 

ส่ิงท่ีนักเขียนนวนิยายจะหลงลืมไม่ได้ในการสร้างตวัละครก็คือการสร้างให้มีความ
สมจริง มีชีวิตชีวา มีพฤติกรรมและการกระท าท่ีคงเส้นคงวา รวมถึงมีแรงจูงใจในการกระท าท่ี
สมเหตุสมผลเพื่อใหผู้อ่้านเช่ือในตวัละครท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึน  

เม่ือนักเขียนใช้กลวิธีต่างๆ ในการสร้างตวัละครท่ีเป็นตวัด าเนินเร่ืองและเป็นผูน้ าพา
ให้เกิดเร่ืองราวต่างๆ โดยสามารถท าให้ผูอ่้านเอาใจช่วยตวัละครตั้งแต่เร่ิมเร่ืองไปจนถึงตอนจบได ้
นบัวา่ประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง เพราะจะท าให้ตวัละครนั้นๆ เขา้ไปนัง่อยูก่ลางใจผูอ่้านได้
ไม่วา่เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม หรืออาจกล่าวไดว้า่ตวัละครเป็นอมตะเสมอ เพราะแมว้า่ตวั
ละครจะไม่มีชีวติจริง แต่ตวัละครก็ไม่เคยตายไปจากความทรงจ าของผูอ่้านเช่นกนั 

องค์ประกอบล าดบัต่อมาในการเขียนนวนิยายท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยก็คือ “บทสนทนา” 
(Dialogue) หรือพูดง่ายๆ ก็คือค าพูดของตัวละครท่ีใช้ในการส่ือสารกับตัวละครอ่ืนๆ ในเร่ือง 
สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2539, น. 139) ระบุวา่ ในการเขียนนวนิยายตอ้งอาศยัการ
สนทนาโตต้อบระหวา่งตวัละครในเร่ือง โดยแทรกค าบรรยายบา้งในบางตอน หรืออาจจะแทรกดว้ย
โวหารท่ีไพเราะ หรือปรัชญาน่าคิด ซ่ึงผูแ้ต่งจะตอ้งรู้จกัประดิษฐ์ถอ้ยค าเพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกลึกซ้ึงใน
ขอ้ความนั้น และท่ีส าคญัจะตอ้งรู้หลกัการใชโ้วหารท่ีถูกตอ้งกบัแต่ละเหตุการณ์ 

แอนโทนี ทรอลโลป (อา้งถึงใน พิมาน แจ่มจรัส, 2550, น. 207) กล่าวว่า “โดยทัว่ไป 
บทสนทนาเป็นส่วนยากท่ีสุดของนวนิยาย แต่มนัตอ้งเป็นเช่นนั้น เพื่อเดินเร่ืองแทนการเล่าแบบ
บรรยาย” ดงันั้น บทสนทนาจึงถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการเขียนนวนิยาย โดย พิมาน แจ่ม
จรัส ไดแ้จกแจงคุณค่าของบทสนทนา ดงัน้ี 

1. ช่วยในการด าเนินเร่ือง 
2. แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างในอุปนิสัยของผูพู้ด 
3. สร้างความประทบัใจ 
4. สะทอ้นความคิดเห็น 
5. มีความหลากหลายไม่ซ ้ าซาก 
6. ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด 
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ขณะท่ี รตชา (2552, น. 228-235) กล่าววา่ บทสนทนาควรจะเป็นประโยคถอ้ยค าท่ีตวั
ละครถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมา ไม่ใช่เป็นเพียงการพูดอยา่งท่ีเรียกวา่ “สักแต่วา่พูด” แต่ตอ้ง
เป็นประโยคหรือขอ้ความท่ีมีนยัในการส่ือสารเพื่อให้ผูอ่้านรับรู้เร่ืองราวได ้และพึงระลึกไวเ้สมอวา่
ในความเป็นจริงแลว้บทสนทนาของมนุษยน์ั้นน่าเบ่ือ ดงันั้น ในการเขียนนวนิยายจะตอ้งสร้างบท
สนทนาท่ีดึงดูดความสนใจจากผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นค าพูดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ หรือ
ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองมากข้ึน เพราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจตวัละครไดม้ากข้ึนเช่นกนั 

วธีิการหน่ึงท่ีจะท าให้บทสนทนาไม่น่าเบ่ือ คือการใส่แอ็กชัน่หรือการกระท าเขา้ไปใน
ขณะท่ีตัวละครนั้ นก าลังพูด เพราะโดยปกติแล้วคนทั่วไปมักจะไม่นั่งพูดเฉยๆ แต่จะมีการ
เคล่ือนไหวทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั 

นอกจากน้ี บทสนทนายงัเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนกัเขียนไดอ้ยา่ง
รวดเร็วท่ีสุด แมว้า่ส่ิงแรกท่ีบรรณาธิการหรือผูค้ดัเลือกเร่ืองจะพิจารณาตีพิมพจ์ะดูจากการบรรยาย 
การใช้ส านวนภาษา หรือวิธีการน าเสนอด้านอ่ืนๆ ก็ตาม แต่หากส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีมีข้อบกพร่อง 
บรรณาธิการจะมองขา้มไดง่้ายกวา่บทสนทนาท่ีไม่ดี 

บทสนทนายงัถือเป็นกระจกท่ีสะทอ้นความละเอียดอ่อนของผูเ้ขียน และเป็นกลไก
ส าคญัในการเขียนนวนิยาย ดงันั้น ผูแ้ต่งจะตอ้งรู้จงัหวะเวลาในการน าบทสนทนามาใช ้หากผูแ้ต่ง
รีบน าพาผูอ่้านเขา้สู่เร่ืองราวด้วยการเร่ิมตน้ท่ีบทสนทนาจะถือว่าเป็น “ความใจร้อน” แต่หากใช้
วธีิการบรรยายอยูน่านก่อนท่ีจะเขา้บทสนทนา จะเรียกวา่ผูแ้ต่ง “รู้จกัควบคุมเร่ือง” 

ข้อควรระวงัอันดับแรกในการบรรยายบทสนทนาคือ การระบุว่าใครเป็นเจ้าของ
ประโยคนั้ นๆ เปรียบได้กับการติดป้ายแขวนช่ือผูพู้ด เพื่อบอกให้ผูอ่้านรับรู้ว่าใครเป็นคนพูด
ประโยคนั้น แต่ผูแ้ต่งพึงระลึกไวเ้สมอวา่ไม่ควรดึงความสนใจจากผูอ่้านมากจนเกินไป โดยการติด
ป้ายช่ือผูพู้ดน้ีสามารถใช้ไดท้ั้งช่ือของตวัละคร รวมถึงสรรพนามบุรุษท่ีสามในการพูดคร้ังต่อไป 
และไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ค  าว่า “พูด” หลงัจากช่ือของตวัละคร แต่สามารถใช้กิริยาอาการแทนได ้อาทิ 
กรีดร้อง ร าพนั ตะเบง็เสียง เป็นตน้ 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีพึงระวงัในการเขียนบทสนทนาก็คือ การใช้ประโยคค าพูดท่ียาวไม่รู้จบ 
เพราะจะท าให้ผูอ่้านเบ่ือหน่ายได้ แต่ควรจะมีจงัหวะการหยุดพกัแล้วคัน่กลางประโยคด้วยการ
บรรยายเล็กๆ นอ้ยๆ รวมถึงการระมดัระวงัในการใชบ้ทสนทนาแบบนกัข่าวหรือนกัเขียนสารคดีท่ี
มกัจะใชก้ารบรรยายค าพูดของตวัละครแทนท่ีจะใหต้วัละครเป็นผูพู้ดประโยคนั้นๆ เอง    

องคป์ระกอบสุดทา้ยท่ีจะขาดไม่ไดใ้นนวนิยายคือ ฉาก (Setting) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัเขียน
จ าเป็นตอ้งศึกษา เพื่อง่ายต่อการบรรยายสถานท่ีต่างๆ ให้ผูอ่้านเขา้ใจและเห็นภาพตามท่ีนกัเขียน
จินตนาการ ดงัท่ี รตชา (2552, น. 295-301) กล่าวไวว้่า นักเขียนนวนิยายจะตอ้งรู้จกัสถานท่ีหรือ
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ห้วงเวลาของเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือพอๆ กบันักเขียนสารคดีหรือนักประวติัศาสตร์ ดงันั้น ส่ิงท่ีขาด
ไม่ไดเ้ม่ือเร่ิมลงมือเขียนนวนิยายคือการเก็บขอ้มูล รายละเอียด และภูมิหลงัท่ีเป็นความจริงของฉาก
ท่ีน ามาใชใ้นนวนิยาย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการใหค้วามรู้กบัผูอ่้านควบคู่ไปกบัความเพลิดเพลินดว้ย 

นักเขียนบางคนใช้วิธีการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีท่ีตอ้งการใช้เป็นฉากในนว
นิยาย การลงพื้นท่ีเขา้ไปพูดคุยกบัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนนั้นๆ ตลอดจนการอ่านหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน
เพื่อให้รับรู้ความเป็นไป ซ่ึงนอกจากจะท าให้นกัเขียนรู้จกัสถานท่ีหรือฉากท่ีตอ้งการใชใ้นนวนิยาย
แลว้ ยงัท าให้นกัเขียนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง อนัจะน ามาซ่ึงการบรรยายฉากได้อย่างสมจริง
มากข้ึน 

วธีิท่ีดีท่ีสุดในการจดัฉาก คือ การบรรยายสถานท่ีในขณะท่ีมีการกระท า (Action) ของ
ตวัละครทีละเล็กทีละน้อย แทนการบรรยายเป็นหน้ากระดาษยาวๆ โดยต้องไม่ลืมว่าการเขียน      
นวนิยายไม่ใช่การเล่าเร่ืองภูมิศาสตร์หรือประวติัศาสตร์ แต่เป็นการเล่าเร่ืองราวของสถานท่ีและ
ห้วงเวลาผา่นสายตาของตวัละคร (Point of View) รวมถึงการเล่าจากความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร 
ซ่ึงนักเขียนจะต้องท าตัวเหมือนจิตรกรท่ีวาดภาพและระบายสีจากข้อมูลต่างๆ หรือแม้แต่การ
บรรยายฉากจากค าพูดของตวัละครท่ีมองเห็นส่ิงต่างๆ รอบตวันัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม ฉากในนวนิยายไม่ไดห้มายความเพียงแค่สถานท่ีและห้วงเวลาเท่านั้น 
โดยกาญจนา วชิญาปกรณ์ (2534, น. 54-56) ไดจ้  าแนกฉากไวเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี 

1. ฉากจริง (Realistic Setting) คือ ฉากท่ีมีปรากฎอยู่จริงหรือเป็นจริงตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ ตามปรากฎการณ์ธรรมชาติ โดยไม่ได้จ  ากัดเพียงแค่เวลาและสถานท่ีท่ีมีปรากฎตาม
สภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดีเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงสภาพท่ีปรากฎในเร่ืองนั้น
มีลกัษณะสมจริงตามท่ีพบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงผูแ้ต่งอาจจะระบุช่ือสถานท่ีและช่วงเวลาท่ี
ชดัเจน หรืออาจจะบอกเพียงกวา้งๆ ก็ได ้อาทิ นวนิยายเร่ืองสายโลหิต โดย โสภาค สุวรรณ ท่ีใช้
ฉากในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยามาด าเนินเร่ือง เพื่อให้เห็นถึงการสู้รบของทหารกรุงศรีอยุธยาและ
ทหารพม่า โดยใช้ช่ือสถานท่ีจริงท่ีปรากฎในประวติัศาสตร์มาแสดงให้เห็นภาพ ผสานกับ
จินตนาการของผูแ้ต่ง เพื่อเสริมให้เร่ืองราวมีสีสันและเร้าอารมณ์ผูอ่้าน ก่อนท่ีจะด าเนินเหตุการณ์
ไปตามประวติัศาสตร์ 

2. ฉากสมมติ (Nonrealistic Setting) ผูแ้ต่งอาจน าบางส่วนมาจากสถานท่ีหรือช่วงเวลา
ท่ีมีอยู่จริงแล้วน ามาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตามจินตนาการ ฉากประเภทน้ีมกัใช้ในเร่ืองสั้ นหรือ         
นวนิยายท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ ชวนสยดสยอง หรือนวนิยายวทิยาศาสตร์    

นอกจากประเภทของฉากดงัท่ีกล่าวมาแลว้ นกัเขียนนวนิยายจ าเป็นตอ้งรู้จกัลกัษณะ
ของฉากท่ีจะใชใ้นการน าเสนอผลงาน สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
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1. ฉากทางกายภาพ (Physical  Local) หมายถึง ฉากท่ีสามารถมองเห็นและสัมผสัได้
จากตา มือ หรือร่างกาย อาทิ พืช สัตว ์ธรรมชาติ วตัถุส่ิงของ สถานท่ี และกาลเวลา เป็นตน้ ใน
บางคร้ังภาพท่ีผูอ่้านไดรั้บจากการแต่งกาย อาหาร หรือสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ก็ถือเป็นปัจจยัท่ีบ่งช้ี
วา่นวนิยายเร่ืองนั้นเกิดข้ึน ณ ท่ีแห่งใด 

2. ฉากนามธรรม (Nonphysical Environment) เป็นฉากท่ีไม่ไดป้รากฎชดัเจน แต่ผูอ่้าน
จะมองเห็นไดจ้ากการตีความ จินตนาการ และประสบการณ์ของผูอ่้านเอง ส่วนใหญ่มกัเป็นภาวะ
แวดลอ้มตวัละคร อาทิ ประเพณี วฒันธรรม ค่านิยม และความเช่ือต่างๆ 

ในการสร้างฉากในนวนิยายนั้น มีหลกัส าคญัอยูท่ี่การน าเสนอภาพอยา่งละเอียดเพื่อให้
ผูอ่้านมองเห็นบรรยากาศได้อย่างชัดเจน ซ่ึงผูแ้ต่งจะต้องสร้างฉากให้เหมาะสมกับเร่ืองและ
บรรยากาศของเร่ืองมากท่ีสุด โดย กาญจนา วิชญาปกรณ์ (2534, น. 57-65) กล่าวถึงกลวิธีในการ
สร้างฉาก ดงัน้ี 

1. การสร้างฉากให้ มีสภาพสมจริง ผู ้แต่งควรเลือกฉากท่ี มีความคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์มากท่ีสุด แต่หากจ าเป็นตอ้งใชฉ้ากท่ีไม่คุน้เคยก็ควรจะศึกษาจากต าราทางภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพียงพอ  

2. การสร้างฉากตามจินตนาการ ผูแ้ต่งจะใช้หลกัท่ีว่าหากสถานภาพของตวัละครเป็น
เช่นนั้นแลว้ สภาพแวดลอ้มและสถานท่ีควรเป็นเช่นใด ดงันั้น จึงตอ้งมีการตกแต่งและวางฉากของ
เร่ืองใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระมากท่ีสุด 

3. การสร้างฉากให้มีลกัษณะเหนือจริงหรือเกินจริง ส่วนใหญ่ผูแ้ต่งมกัมุ่งสร้างความ
ต่ืนเตน้ทางอารมณ์ และความมหศัจรรยใ์จแก่ผูอ่้าน 

ไม่เพียงแต่กลวิธีในการสร้างฉากท่ีนกัเขียนตอ้งเรียนรู้เท่านั้น แต่ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงไม่
แพก้นัก็คือผลกระทบของฉากท่ีมีต่อเร่ืองในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ช่วยสร้างบรรยากาศแก่เร่ือง (Atmosphere) เป็นการสร้างให้เร่ืองราวหรือเหตุการณ์
เฉพาะตอนนั้นๆ มีอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ สอดประสานไปกบัสถานการณ์หรือจุดมุ่งหมายท่ีผูแ้ต่ง
วางโครงเร่ืองหรือแก่นเร่ืองไว ้ 

2. มีผลต่อตวัละคร ทั้งผลทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก หรือเป็นแรงผลกัดนัให้ตวัละคร
คิดและกระท าบางอยา่งลงไป กล่าวโดยสรุปก็คือ ฉากมีอิทธิพลต่อตวัละครในแง่ของความคิดหรือ
พฤติกรรม ส่วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ในช่วงใดช่วงหน่ึงมาเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีส่งผล
กระทบกบับทบาทของตวัละครเอก 

3. ฉากมีผลต่อเร่ืองในฐานะเป็นตวัละครตวัหน่ึง อาจเป็นตวัละครฝ่ายตรงขา้มท่ีขดัแยง้
กบัตวัละครส าคญั หรืออาจเป็นตวัละครท่ีช่วยเหลือตวัเอกเพื่อให้เร่ืองราวด าเนินต่อไป อาจจะ
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ปรากฎออกมาในรูปของธรรมชาติหรือสภาพแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงผลกระทบของฉากต่อเร่ืองใน
ลกัษณะน้ีถือวา่มีความส าคญัและไม่สามารถตดัออกได ้ดงันั้น ในการพิจารณาประเมินคุณค่าของ
ฉาก นอกจากจะดูความสมจริงของฉากในดา้นสภาพทางภูมิศาสตร์หรือช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์
แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของบรรยากาศกบัเร่ือง และความสัมพนัธ์กบัตวัละคร โดยส่ิง
ส าคญัท่ีนกัเขียนตอ้งระลึกไวเ้สมอก็คือ สัดส่วนของฉากจะตอ้งกลมกลืนกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ของ
เร่ืองดว้ย 

สมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2539, น. 142) ไดส้รุปสาระส าคญัของฉาก
วา่มีความส าคญัต่อเร่ือง จดัเป็นฐานให้ตวัละครไดแ้สดงบทบาท ซ่ึงนกัเขียนจะตอ้งรู้จกัใชฉ้ากให้
เป็นประโยชน์ในการด าเนินเร่ืองอยา่งเหมาะสม โดยมีขอ้ควรค านึงอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ 

1. เลือกฉากเหมาะสมกบัเร่ือง 
2. ต้องรู้จกัฉากท่ีเขียนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผูอ่้านสัมผสัและรับรู้รายละเอียดได้อย่าง

ถูกตอ้ง  
สอดคลอ้งกบั ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 144-145) ท่ีระบุวา่ ฉาก

จะดีหรือไม่ต้องดูความชัดเจนถูกต้องท่ีนักเขียนบรรยาย ดังนั้ น ในการสร้างฉากจึงต้องให้
รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี ฉากของเหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของตวัละครอย่างเพียง
พอท่ีจะท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม อีกทั้งฉากยงัตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแต่ละ
ช่วงของเหตุการณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนกบัผูอ่้านดว้ย 

นอกจากน้ี ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา ยงัได้แนะวิธีการวิเคราะห์ฉากไว้
หลายประเด็น อาทิ 

1. ผูแ้ต่งบรรยายฉากอยา่งละเอียด หรือบอกเป็นนยัๆ จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2. ผูแ้ต่งใชฉ้ากท่ีผูอ่้านส่วนใหญ่มีความคุน้เคยเป็นอยา่งดีหรือไม่ 
3. การใช้เคร่ืองตกแต่งและวสัดุต่างๆ มีความเก่ียวโยงกบัแรงจูงใจในการกระท าใดๆ 

ของตวัละครหรือไม่ 
4. ฉากช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกใหเ้กิดข้ึนกบัตวัละครอยา่งไร 
5. ฉากช่วยใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และบุคลิกของตวัละครอยา่งไร 
6. ฉากช่วยใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์ท่ีตวัละครก าลงัประสบอยูอ่ยา่งไร 
7. ฉากมีส่วนช่วยเสริม ลด หรือควบคุมอารมณ์ของเร่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
8. ฉากท าหนา้ท่ีสนบัสนุนแนวคิดของเร่ืองอยา่งไร 
9. ผูแ้ต่งใชฉ้ากเพียงเพื่อปูพื้นฐานของเร่ือง หรือมีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์

ในเร่ือง 
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10. เหตุการณ์ในเร่ืองจะคงความหมายเดิมหรือไม่ หากเกิดข้ึนในฉากอ่ืนท่ีต่างออกไป    
เม่ือรู้จกัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของนวนิยายแลว้ นกัเขียนนวนิยายจะตอ้งท าความเขา้ใจ

กับกลวิธีการประพันธ์ หรือกลวิธีการเล่าเร่ือง ซ่ึงเปรียบได้กับหัวใจส าคัญของการประพันธ์         
นวนิยาย เน่ืองจากเป็นการน าเสนอเร่ืองราว สถานการณ์ ฉาก และตวัละครในเร่ืองให้ปรากฎแก่
สายตาผูอ่้าน โดยถักทอให้มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กัน เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองราว คล้อยตาม 
รวมถึงการเอาใจช่วยตวัละครนั้นๆ ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง  

นอกจากนกัเขียนจะตอ้งรู้จกัหลกัการเขียนนวนิยายแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัการ
เล่าเร่ือง เพื่อให้งานเขียนวนิยายเร่ืองนั้นๆ เป็นวรรณกรรมท่ีตราตรึงใจผูอ่้าน โดย W. Fisher (อา้ง
ถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2554, น. 162) นกัวิชาการท่ีสนใจเร่ืองการเล่าเร่ืองเป็นพิเศษ ให้ค  านิยาม
ของการเล่าเร่ือง (Narrative) วา่เป็นการกระท าเชิงสัญลกัษณ์ ไม่วา่จะเป็นการพูดหรือการกระท าท่ีมี
ล าดบัขั้นตอนและมีความหมายส าหรับผูท่ี้มีชีวิตอยูห่รืออาศยัอยูใ่นเร่ืองเล่านั้น ไม่ว่าผูน้ั้นจะเป็นผู ้
เล่าเร่ืองเอง เป็นผูฟั้ง หรือเป็นผูตี้ความเร่ืองเล่านั้นก็ตาม โดย “หนา้ท่ี” ของข่าวสารจากเร่ืองเล่านั้น
จะเป็นตวัก าหนด “วิถีทาง” ท่ีเราจะมีชีวิตอยูใ่นเร่ืองเล่าของเรานัน่เอง ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “We live on 
the story we are told.”  

ขณะเดีวกัน W. Fisher (อา้งถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 161-166) ยงัได้เสนอ
แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ือง ประกอบดว้ย 

1. มนุษยเ์ป็นสัตวเ์ล่าเร่ือง โดย Fisher ไม่ไดป้ฏิเสธแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนท่ีเห็น
ว่ามนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีเหตุผล เป็นสัตวท่ี์อยากรู้อยากเห็น รวมทั้งเป็นสัตวท่ี์รู้จกัใช้สัญลกัษณ์ แต่
Fisher เห็นว่าคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์และถือว่าส าคญัท่ีสุดก็คือ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์เล่าเร่ือง 
(narrative being) โดยจะเล่าเร่ืองราวต่างๆ จากประสบการณ์และส่ิงท่ีผ่านเขา้มาให้ได้สัมผสั จน
บางคร้ังคลา้ยกบัวา่ชีวิตของมนุษยเ์ป็นเร่ืองราวท่ีมีตวัละคร มีเหตุการณ์ท่ีด าเนินต่อเน่ืองกนัไป มี
ความขดัแยง้ มีการเร่ิมตน้ การพฒันาคล่ีคลาย ตลอดจนมีจุดจบของเร่ือง 

2. กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเร่ือง โดย Fisher ได้เสนอกระบวนทัศน์น้ีเพื่อมาคาน
อ านาจกบั “กระบวนทศัน์เชิงเหตุผล” ท่ีมองวา่มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ใชเ้หตุผล ใชต้รรกะในการคิดและ
ตดัสินใจ การพิสูจน์ความเป็นจริงจึงตอ้งมีหลกัฐานมาพิสูจน์ แต่ส าหรับ “กระบวนทศัน์แห่งการเล่า
เร่ือง” นั้น Fisher น าเสนอวา่ มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และมีการเล่าเร่ือง เพราะ
ไม่วา่จะเป็นการศึกษาหรือส่ือสารเร่ืองอะไรก็ตาม ลว้นแต่เป็น “การเล่าเร่ือง” ทั้งส้ิน หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ “ท่ีใดมีมนุษย ์ท่ีนัน่ยอ่มมีการเล่าเร่ือง”  

3. เกณฑว์ดัคุณภาพของการเล่าเร่ือง Fisher กล่าววา่ แมเ้ร่ืองราวทุกอยา่งจะเป็นเร่ืองเล่า 
แต่ใช่วา่ทุกเร่ืองเล่าจะเป็นเร่ืองท่ีดี ดงันั้น เขาจึงเสนอเกณฑใ์นการวดัคุณภาพของการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 
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3.1 ความกลมกลืน ไดแ้ก่ โอกาสท่ีเร่ืองดงักล่าวจะเป็นไปไดจ้ากทศันะของผูฟั้ง อนั
เน่ืองมาจากการผูกร้อยองคป์ระกอบต่างๆ ของเร่ืองเล่านั้นให้กลมกลืนสอดรับกนัอยา่งลงตวั หรือ
อธิบายไดว้่า ตวัละครและเหตุการณ์มีการผูกโยงเป็นเร่ืองเดียวกนัอยา่งกลมกลืน นอกจากน้ีความ
กลมกลืนของเร่ืองเล่ายงัอาจเกิดจากความสม ่าเสมอในการกระท าของตวัละคร ซ่ึงวดัไดจ้ากคนดู
หรือคนฟังวา่สามารถท านายพฤติกรรมของตวัละครไดห้รือไม่  

3.2 ความน่าเช่ือ โดยเร่ืองเล่าท่ีน่าเช่ือจะท าให้ผูรั้บสารถูกดึงเขา้ไปผูกติดกบัเร่ืองเล่า
นั้นๆ เช่น ผูอ่้านนวนิยายเร่ือง “คู่กรรม” จะรู้สึกเศร้าเสียใจกับการตายของโกโบริ เน่ืองจากถูก
ผูเ้ขียนดึงเขา้ไปให้มีอารมณ์ร่วมกบัเร่ืองเล่านัน่เอง และโดยส่วนใหญ่แลว้ แมเ้หล็กส าคญัของเร่ือง
เล่าท่ีจะดึงดูดผูรั้บสารก็คือ “ตัวละคร” ซ่ึงเป็นตัวแทนของคุณค่าหรือคุณธรรมบางอย่างท่ีเรา
อยากจะเป็น 

4. องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง  
4.1 ช่วงเวลา (time) คือ ระยะเวลาท่ีเหตุการณ์ในเร่ืองเล่าเกิดข้ึน ซ่ึงช่วงเวลาจะเป็น

ตวัก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การสร้างละครยุคสมยัรัชกาลท่ี 5 นั้น ฉาก
บา้นเรือนจะถูกบงัคบัวา่จะตอ้งเป็นแบบใด รวมถึงการแต่งกาย ค าพูด การกระท า และความนึกคิด
ของตวัละคร 

4.2 สถานท่ี (location) คือ สถานท่ีท่ีเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน สถานท่ีจะเป็นตวัก าหนด
เบ้ืองตน้ตวัท่ีสอง เน่ืองจากเป็นปัจจยัพื้นฐานรองจากช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ โดยสถานท่ีจะ
เป็นตวัก าหนดการกระท าและตวัละครดว้ย 

4.3 ตวัเอกฝ่ายชายหรือพระเอก (hero) คือ ตวัละครฝ่ายชายท่ีเป็นตวัน าเร่ือง มกัจะมี
รูปแบบชดัเจนวา่จะเป็นแบบใด เช่น พระเอกหนงัคาวบอยจะตอ้งยิงปืนแม่น รักความยติุธรรม และ
ไม่ยงิคนขา้งหลงัเด็ดขาด เป็นตน้ ส าหรับวธีิสร้างตวัละครท่ีเป็นตวัน าฝ่ายชายมีหลายประเภท ดงัน้ี 

- Seeking hero ได้แก่ พระเอกท่ีถูกส่งไปคน้หาบางส่ิงบางอย่าง เช่น หารหัสลบัของ
ฝ่ายตรงขา้มเพื่อคล่ีคลายปมปริศนาบางชนิด เป็นตน้ 

- Victimed hero ไดแ้ก่ พระเอกท่ีถูกกลัน่แกลง้ใส่ร้าย ท าใหต้อ้งพิสูจน์ตวัเอง 
- Rigtheous hero ไดแ้ก่ พระเอกท่ีมีคุณภาพอยา่งสูงสุด 
4.4 ตัวเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอก (heroine) คือ ตัวละครฝ่ายหญิงท่ีเป็นตัวน าเร่ือง 

สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ เหมือนตวัน าฝ่ายชาย ส่วนใหญ่แล้วมกัมีสูตรส าเร็จ เช่น เป็น
หญิงสาวสวย จิตใจดี มีเมตตากรุณา ใหอ้ภยัศตัรู เป็นตน้ 



50 

4.5 ผู ้ร้าย (villian) คือ ตัวละครท่ีมีการกระท าตรงข้ามกับพระเอกและนางเอก 
โดยทัว่ไปแล้ว ผูร้้ายมกัจะถูกสร้างให้มีลกัษณะแบบขาว-ด า และเป็นคนละขั้วกบัพระเอกหรือ
นางเอก และมกัเป็นคู่ขดัแยง้ท่ีท าใหเ้ร่ืองราวด าเนินไป 

4.6 ตัวรอง (second character) คือ ตวัละครท่ีเป็นตัวเสริมของฝ่ายพระเอก นางเอก 
หรือฝ่ายผูร้้าย ซ่ึงตัวรองน้ีจะท าหน้าท่ีเป็นตัวละครท่ีท าให้เร่ืองราวด าเนินต่อไปได้ เช่น ผูก้  า
ความลบัเก่ียวกบัตน้ก าเนิดของนางเอก เป็นตน้ 

4.7 แก่นเร่ือง (themes) คือ ประเด็นท่ีเป็นปมส าคญัท่ีเร่ืองเล่านั้นๆ ตอ้งการน าเสนอ 
เช่น ภาพยนตร์เร่ืองเปาบุน้จ้ิน มีแก่นเร่ืองส าคญัคือการสร้างความยุติธรรมดว้ยการะบวนการทาง
กฎหมาย เป็นตน้ โดยแก่นเร่ืองจะมีหลายชนิด อาทิ เร่ืองเก่ียวกบัอุดมคติ ศีลธรรม ความรัก ความดี
หรือความชัว่ของมนุษย ์เป็นตน้ 

4.8 เคา้โครงเร่ือง (plot) คือ วิธีการด าเนินเร่ืองราวของเร่ืองเล่าแต่ละประเภท เช่น หนงั
คาวบอย มกัจะมีพระเอกท่ีมีภารกิจในการร้ือฟ้ืนระเบียบของกฎหมาย เป็นตน้ โดยวิธีการเล่าเร่ืองมี 
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) การเร่ิมเร่ือง (exposition) เป็นจุดเร่ิมต้นเพื่อชักจูงความสนใจของผูช้ม ผูอ่้านให้
ติดตามต่อไป ซ่ึงกลยุทธ์การเร่ิมเร่ืองมีหลายแบบ ทั้งการแนะน าตวัละคร แนะน าฉาก หรือเปิด
ประเด็นความขดัแยง้ เป็นตน้ 

(2) การพฒันาเหตุการณ์ (rising action) เป็นขั้นตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมด าเนินไปมากข้ึน 
ความขดัแยง้ทวคีวามรุนแรงและเขม้ขน้ข้ึน หรือตวัละครเร่ิมล าบากใจต่อเหตุการณ์มากข้ึน เป็นตน้ 

(3) ขั้นภาวะวิกฤติ (climax) เป็นขั้นตอนท่ีความขดัแยง้พุ่งข้ึนสูงสุดและถึงจุดแตกหัก 
ตวัละครจะอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

(4) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (falling action) เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีจุดวิกฤติท่ีสุดผ่านพน้ไป
อนัเน่ืองมาจากปัญหาความยุง่ยากหรือเง่ือนง าต่างๆ ไดรั้บการเปิดเผยหรือแกไ้ขแลว้ 

(5) ขั้นตอนยติุเร่ืองราว (ending) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวไดจ้บส้ินลง อาจจะมีจุด
จบไดห้ลายแบบ ทั้งจบแบบมีความสุข สูญเสีย หรือมีปริศนาคา้งคาใจ เป็นตน้ 

5. ความขดัแยง้ (Conflict) ในเร่ืองเล่าทุกชนิดมกัจะมีปมขดัแยง้แฝงอยู ่อาจจะเป็นปม
เล็กหรือใหญ่ เปิดเผยหรือซ่อนเร้น ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

5.1 ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 
5.2 ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั 
5.3 ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
5.4 ความขดัแยง้ภายในจิตใจของมนุษยเ์อง 
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6. เคร่ืองแต่งกาย (Custumes) การแต่งกายของตวัละครถือเป็นอวจันะ (non-verbal) ท่ี
สามารถอธิบายและบ่งบอกความหมายของเร่ืองราวหรืออธิบายตวัละครได ้ 

7. ยานพาหนะ (locomotion) ถือเป็นอวจันะภาษาเช่นเดียวกับเคร่ืองแต่งกาย โดย
เร่ืองราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร ข่าว สารคดี หรือส่ือประเภทใดก็ตาม ตวัละครในส่ือ
นั้นจะไม่สามารถขาดองคป์ระกอบท่ีเป็นยานพาหนะซ่ึงใชใ้นการขบัเคล่ือนไดเ้ลย 

8. อาวุธ (Weaponry) มีบทบาทเดียวกบัเคร่ืองแต่งกายและยานพาหนะ กล่าวคือเป็น
ส่วนประกอบของตวัละครและเร่ืองท่ีจะตอ้งมีแบบฉบบัเฉพาะ เช่น ปืนเป็นอาวุธส าคญัของหนัง
คาวบอยและหนังสายลับ เป็นต้น ซ่ึงค าว่า “อาวุธ” ในท่ีน้ีอาจจะมีความหมายเป็นรูปธรรมท่ี
หมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชท้  าอนัตราย หรืออาจจะมีความหมายเชิงนามธรรม เช่น มีค าพูดเป็นอาวธุ ก็ได้
ทั้งส้ิน 

9. จุดยืนของผูเ้ล่าเร่ือง (Narrator’s standpoint) หรือทศันคติของผูเ้ล่าเร่ืองท่ีมีต่อเร่ือง
เล่า เช่น ชอบ-ไม่ชอบ เห็นดว้ย-คดัคา้น เป็นตน้ โดยสามารถแบ่งประเภทของผูเ้ล่าเร่ืองตามจุดยืน
ได ้ดงัน้ี 

9.1 ผูเ้ล่าท่ีมองจากมุมมองของบุรุษท่ีหน่ึง (The first person narrative) วิธีการน้ีผูเ้ล่า
เร่ืองจะวางตวัเองเป็นตวัเอกของเร่ือง มกัจะมีค าวา่ “ผม”, “ฉนั” ปรากฎอยูใ่นเร่ืองเล่า เน่ืองจากผูเ้ล่า
เร่ืองเป็นเจา้ของเร่ืองนัน่เอง วธีิการน้ีจะมีจุดเด่นตรงท่ีจะท าให้รู้สึกใกลชิ้ดกบัเหตุการณ์ ผูอ่้านหรือ
ผูฟั้งไดล่้วงรู้ถึงความนึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครเอก แต่วิธีการน้ีอาจจะมีขอ้เสียอยู่
บา้ง โดยเฉพาะอคติท่ีอาจเจือปนอยูใ่นเร่ืองเล่านั้นๆ 

9.2 ผูเ้ล่ามองจากมุมมองของบุรุษท่ีสาม (The third person narrative) เป็นการเล่าท่ีผูเ้ล่า
เร่ืองมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัตวัละครเอก ผูเ้ล่าเร่ืองจึงเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอก แต่จะไม่
เล่าเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัผูเ้ล่าโดยตรง ซ่ึงวิธีการเล่าเร่ืองแบบน้ีผูเ้ล่าจะไม่สามารถล่วงรู้ส่ิงท่ีอยูภ่ายใน
ตวัละครเอกได ้

9.3 การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง (The objective) การเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีจะไม่
ปรากฎตวัผูเ้ล่า เน่ืองจากเป็นการเล่าจากมุมมองของคนวงนอกท่ีสังเกตและรายงานเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนอย่างเป็นกลางตามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริง และจะให้ผูช้มหรือผูอ่้านเป็นคนตดัสิน ส่วนใหญ่
แลว้จะพบในการเล่าเร่ืองภาพยนตร์สารคดี โดยจุดเด่นของการเล่าเร่ืองแบบน้ีคือมีความเป็นกลาง 
ปราศจากอคติ แต่ก็มีขอ้ดอ้ยคือผูเ้ล่าเร่ืองจะไม่สามารถช่วยใหผู้ช้มหรือผูอ่้านเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด
ของตวัละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  

9.4 การเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอย่าง (The omniscient) เป็นวิธีการเล่าเร่ืองท่ี
รวมเอาทั้ง 3 วิธีขา้งตน้มาใช ้โดยผูเ้ล่าเร่ืองอาจจะเคล่ือนยา้ยจุดยนืไปเร่ือยๆ เป็นบุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ี
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สาม หรือเล่าจากมุมมองท่ีเป็นกลาง แต่ลกัษณะพิเศษของวธีิการเล่าเร่ืองแบบน้ีก็คือผูเ้ล่าจะหยัง่รู้ทุก
ส่ิงทุกอย่าง ไม่วา่จะเป็นความนึกคิด แรงจูงใจ ความรู้สึกของตวัละคร และส่ือสารออกมาให้ผูช้ม
หรือผูอ่้านรับรู้ได ้ 

จากแนวคิดการเล่าเร่ืองดงัท่ี W. Fisher กล่าวมาขา้งตน้อธิบายโดยสรุปได้ว่าการเล่า
เร่ืองเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ให้ผูช้มหรือผูอ่้านไดรั้บรู้ โดยมีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัหลายประการ แต่ส่ิงส าคญัท่ีผูเ้ล่าเร่ือง (Sender) จะละเลยไม่ไดก้็คือเน้ือหาสาระของเร่ืองราว 
(Message) ท่ีประกอบข้ึนมาจากส่ิงต่างๆ อาทิ ตวัละคร บทสนทนา ฉาก เป็นตน้ ผา่นการเรียงร้อย
ถอ้ยค า ล าดบัเหตุการณ์ ก่อนจะส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ (Channel) ทั้งละคร นวนิยาย ภาพยนตร์ 
หรือสารคดี ไปยงัผูช้มหรือผูอ่้าน (Reciever) ให้รับรู้เร่ืองราวท่ีผูเ้ล่าเร่ืองต้องการส่ือสาร จึงอาจ
กล่าวไดว้า่การเล่าเร่ืองถือเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงนัน่เอง  

นอกจากแนวคิดการเล่าเร่ืองท่ี W. Fisher น าเสนอแลว้ยงัมีนกัวชิาการชาวไทยท่ีอธิบาย
เร่ืองการเล่าเร่ืองไวด้ว้ย โดยกาญจนา วิชญาปกรณ์ (2534, น. 76-82) ระบุวา่ กลวิธีการเล่าเร่ืองเป็น
โครงสร้างท่ีส าคญัของบนัเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้นและนวนิยายท่ีช่วยส่ือถึงแนวคิด จุดมุ่งหมาย และ
อารมณ์ของเร่ือง อีกทั้งยงัช่วยโน้มน้าวให้ผูอ่้านเกิดความคิด ความรู้สึกคลอ้ยตามไปด้วย โดยใน
การเลือกวิธีการเล่าเร่ืองนั้นผูแ้ต่งจะต้องเลือกให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัเน้ือหา สาระ และ
แนวคิดท่ีผูแ้ต่งตอ้งการเสนอในเร่ืองนั้นๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ผู ้เล่าเร่ืองเป็นตัวละครตัวหน่ึงหรือการเล่าเร่ืองโดยใช้สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง 
(Participant or First Person) เป็นการเล่าเหตุการณ์ตามส่ิงท่ีพบและรู้ลึกเท่านั้น ผลของการเล่าเร่ือง
โดยกลวิธีน้ีจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองไดม้ากกวา่ และยงัมองเร่ืองไดก้วา้งกวา่ตวัผูเ้ล่าเร่ืองดว้ยการ
ประมวลจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีปรากฎในเร่ือง อีกทั้งการท่ีตวัละครเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเองยงัท าให้เน้ือ
เร่ืองดูสมจริงเสมือนมีบุคคลจริงๆ มาเล่าเร่ืองใหผู้อ่้านฟัง สามารถแยกยอ่ยไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

    1.1 ตวัละครเอกเป็นผูเ้ล่าเร่ือง (Narrator as a Major Character) เป็นการเล่าเร่ืองหรือ
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้ล่าตามทศันะท่ีไดพ้บเห็นหรือมีประสบการณ์ วธีิการน้ีจะท าให้
ผูอ่้านรู้สึกใกล้ชิดกับผูเ้ล่าเร่ืองมากท่ีสุด ท าให้ทราบข้อมูล ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด 
อารมณ์ และความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัตวัละครโดยตรง  

    1.2 ตวัละครรองเป็นผูเ้ล่าเร่ือง (Narrator as a Minor Character) วิธีการน้ีผูเ้ล่าเร่ือง
จะตอ้งอยูใ่นเหตุการณ์นั้นดว้ย แต่เล่าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครอ่ืน โดยเฉพาะตวัเอก มากกวา่เล่า
เร่ืองของตวัเอง ผูอ่้านจะทราบเร่ืองราว ความคิด ลกัษณะของตวัละครอ่ืนๆ จากทศันะของตวัละคร
รอง ท าใหผู้อ่้านรู้สึกมีช่องวา่งกบัผูเ้ล่าเร่ืองมากกวา่วธีิการแรก 
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    1.3 ผูเ้ล่าเร่ืองเป็นผูส้ังเกตการณ์ (Narrator as an Observer) การเล่าเร่ืองลกัษณะน้ี ผู ้
เล่าเร่ืองไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวพนักบัเหตุการณ์นั้นๆ โดยตรง แต่เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวของตวัละคร
เอกออกมาโดยท่ีตวัเองไม่ไดมี้บทบาทเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหผู้อ่้านรู้สึกเหินห่างจากผูเ้ล่าเร่ืองมากท่ีสุด   

อย่างไรก็ตาม กลวิธีการเล่าเร่ืองท่ีผูเ้ล่าเร่ืองเป็นตวัละครตวัหน่ึงหรือการเล่าเร่ืองโดย
ใช้สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงน้ี มีขอ้จ ากดัตรงท่ีผูอ่้านจะไม่ทราบเหตุการณ์ทั้งหมด รวมทั้งไม่ทราบ
ความคิดของตวัละครอ่ืน แต่จะทราบเพียงทศันะ อารมณ์ และความรู้สึกจากคนเพียงคนเดียวท่ีเป็นผู ้
เล่าเร่ือง ดงันั้น ในการพิจารณากลวธีิการเล่าเร่ือง ผูอ่้านจะตอ้งประมวลจากเหตุการณ์อ่ืนๆ ในเร่ือง
ประกอบการอ่านดว้ย 

2. ผูเ้ล่าเร่ืองไม่ใช่ตวัละครหรือเล่าเร่ืองโดยใชส้รรพนามบุรุษท่ีสาม (Non-Participant 
or Third Person) ถือเป็นการมองเร่ืองจากภายนอก เป็นการมองเร่ืองแบบผิวเผิน แบ่งไดเ้ป็น 3 วิธี 
คือ 

    2.1 ผูเ้ล่าเร่ืองสามารถรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่าง (Omniscient) เป็นการรู้ล่วงหน้าใน
เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัตวัละคร พฤติกรรม และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง บางคร้ังผูเ้ล่าเร่ืองอาจเลือกท่ีจะ
เขา้ถึงจิตใจของตวัละครทั้งหมดหรือเพียงบางตวัท่ีตอ้งการเปิดเผย และในบางคร้ังผูเ้ล่าเร่ืองอาจจะ
สอดแทรกแสดงความคิดเห็นหรือวจิารณ์เหตุการณ์นั้นๆ ดว้ย 

    2.2 ผู ้เล่าเร่ืองจ ากัดขอบเขตมุมมองท่ีจะเข้าถึงตัวละคร (Limitted or Selective 
Omniscient) เป็นการเลือกท่ีจะเขา้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก บทบาท และพฤติกรรมของตวัละครเพียง
ตวัเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นตวัละครเอกหรือตวัละครบางตวัท่ีผูแ้ต่งเลือกท่ีจะเจาะลึกในรายละเอียด
ทุกอยา่ง ขณะท่ีตวัละครบางตวัเลือกท่ีจะน าเสนอเพียงผวิเผนิเท่านั้น กลวธีิการเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีถูก
พัฒนามาเป็นการเล่าเร่ืองแบบท่ีเรียกว่ากระแสจิตส านึกหรือกระแสจิตประหวดั (Stream of 
Conciousness) ซ่ึงผูแ้ต่งจะเล่าเร่ืองผา่นความคิดหรือความรู้สึกท่ีผา่นจิตประหวดัของตวัละครท่ีมา
จากผลกระทบของฉากหรือเหตุการณ์หน่ึง ท าใหต้วัละครนึกยอ้นถึงเหตุการณ์และภาพอ่ืนๆท่ีอยูใ่น
จิตส านึก โดยผูแ้ต่งมกัใชก้ารเล่าเร่ืองแบบยอ้นหลงัไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ของตวัละคร 

    2.3 ผูเ้ล่าเร่ืองเล่าในลกัษณะการรายงานเหตุการณ์ (Objective or Dramatic Point of 
View) เปรียบเสมือนการท างานของกลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงผูเ้ล่าเร่ืองจะเสนอเร่ืองราวเฉพาะส่วนท่ีผ่าน
สายตาและหูเท่านั้น แต่จะไม่แสดงความคิดเห็น วิพากษว์ิจารณ์ หรือเจาะลึกความรู้สึกนึกคิดของตวั
ละคร กลวิธีการเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีมกัใช้สอดแทรกกบัวิธีการเล่าเร่ืองประเภทอ่ืนในกรณีท่ีผูแ้ต่ง
ตอ้งการใหผู้อ่้านคาดเดาเหตุการณ์และอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนทศันะของตวัละคร 

ในการประพันธ์บันเทิงคดีประเภทเร่ืองสั้ นและนวนิยายท่ีผู ้แต่งมุ่งเน้นแสดง
พฤติกรรมของตวัละครและน าเสนอเน้ือหาของเร่ือง มกันิยมเล่าดว้ยสรรพนามบุรุษท่ีสามประเภทผู ้
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เล่าเร่ืองสามารถรู้แจง้เห็นจริงทุกอย่าง เพื่อให้ผูอ่้านได้ทศันะท่ีกวา้งไกลและเจาะลึกถึงเร่ืองราว
นั้นๆ 

ส่วนเร่ืองสั้นและนวนิยายท่ีเน้นอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ มกัใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองดว้ย
สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง โดยส่วนใหญ่ตวัละครเอกจะเล่าเร่ืองราวของตวัเอง หรือในบางคร้ังอาจใช้ผู ้
เล่าเร่ืองจ ากดัขอบเขตมุมมองท่ีจะเขา้ถึงตวัละคร ซ่ึงจะใชส้รรพนามบุรุษท่ีสามแทน  

ขณะท่ีการเล่าโดยใช้กระแสจิตส านึกหรือกระแสจิตประหวดั เหมาะสมกบัเร่ืองราวท่ี
แสดงถึงความป่ันป่วนในจิตใจของตวัละครมากท่ีสุด เพราะมีลกัษณะท่ีจิตความคิดจะเปล่ียนจาก
เร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเร่ืองหน่ึงอยา่งรวดเร็วและไม่เป็นล าดบัขั้นตอน 

ขอ้พึงระวงัส าหรับนกัเขียนในการเลือกกลวธีิการเล่าเร่ืองคือความสม ่าเสมอของการใช้
กลวิธีต่างๆ ซ่ึงนกัเขียนนวนิยายไม่จ  าเป็นจะตอ้งใชก้ลวิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจมีการเปล่ียนกลวิธี
ไดต้ามความถนดัและความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่ลืมหวัใจส าคญัของการเล่าเร่ือง นัน่คือการโนม้นา้ว
ใจใหผู้อ่้านคลอ้ยตาม 

ไม่ต่างจากท่ี รตชา (2552, น. 36) ระบุวา่ นกัประพนัธ์แต่ละคนจะมีความถนดัในการ
เล่าเร่ืองแตกต่างกนั บางคนใชบ้ทสนทนามากจนเห็นไดช้ดั บางคนจะเนน้ไปในทางบรรยายบุคลิก 
เส้ือผา้ การแต่งกาย บา้นเรือนของตวัละคร รวมถึงการบรรยายสภาพภูมิประเทศ ขณะท่ีบางคนเขา้
ไปอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดของตวัละครเป็นหลกั แต่ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการเล่าเร่ืองแบบใด นวนิยายก็
จะตอ้งจบลงจากการเล่าเร่ืองใน 5 ลกัษณะ คือ 

1. บทสนทนา (Dialogue) 
2. บรรยาย (Description) 
3. การกระท า (Action) 
4. ความนึกคิด (Thought) 
5. การช้ีแจง (Exposition) 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่การเล่าเร่ืองถือเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึง โดยผูเ้ล่าเร่ืองอาจจะ

ส่ือสารผา่นตวัหนงัสือในรูปแบบของบนัเทิงคดีประเภทนวนิยาย การส่ือสารผา่นละคร ภาพยนตร์ 
หรือสารคดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบันงลกัษณ์ ภิญโญมงคล (2550, น. 27-31) ท่ีระบุวา่ การเล่าเร่ือง (Story 
telling) เป็นเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารท่ีมีพลงัและเป็นปัจจยัส าคญัในการน าพาองคก์รหรือตวัของผู ้
เล่าเร่ืองซ่ึงเปรียบเสมือนผูส่้งสารให้ไปสู่ความส าเร็จ โดยเร่ืองเล่าจะตอ้งสร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ท าให้เกิดการคิด ติดตาม และคน้หา นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองจะละเลยไม่ไดก้็คือ
ตอ้งท าให้ผูช้ม ผูฟั้ง และผูอ่้านเขา้ใจง่าย มองเห็นภาพ รวมถึงคลอ้ยตามในส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการ
ส่ือ  
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นอกจากกลวิธีการเล่าเร่ืองแลว้ ผูเ้ขียนนวนิยายยงัตอ้งรู้จกัการใช้ส านวน หรือการใช้
ภาษาทางวรรณกรรมให้เหมาะเจาะงดงามและสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวดว้ย ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “รูปแบบ
รับใช้เน้ือหา” หมายถึง การใช้ภาษาท่ี เป็นไปในทิศทางเดียวกับเน้ือเร่ือง อาทิ นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์จ าเป็นตอ้งใช้ภาษาและส าบดัส านวนท่ีเป็นจริงตามยุคสมยั ไม่ใช้ค  าสมยัใหม่หรือ
ศพัทแ์สลงดงัเช่นในปัจจุบนั เป็นตน้  

พิมาน แจ่มจรัส (2550, น. 251-255) กล่าวว่า ส านวนเปรียบไดก้บัตวัตนหรือลายมือ
ของนกัเขียน สามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝนฝีมือ ซ่ึงนกัเขียนจะต้องขจดัขอ้ผิดพลาดทั้งหลาย ไม่
วา่จะเป็นไวยากรณ์ ความซ ้ าซาก ความลา้สมยั รวมถึงประโยคท่ีเยิ่นเยอ้ ส่ิงเหล่าน้ีฝึกปรือไดด้ว้ย
ประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้นกัเขียนเติบโตข้ึนจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ พร้อมกนัน้ียงัไดแ้นะให้นกัเขียนใช้
การบรรยายความให้น้อยเท่าท่ีรู้สึก ซ่ึงดีกว่าการบรรยายท่ีมากเกินความรู้สึก เพราะเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้อ่้านเพิ่มความรู้สึกของตวัเองเขา้ไปดว้ย 

ส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีนกัเขียนนวนิยายจะหลงลืมไม่ไดเ้ลยก็คือ ตอ้งมัน่ใจวา่ส านวนใน
งานวรรณกรรมเป็นไปในท านองเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง เพราะจะเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงลีลาใน
งานเขียนท่ีเป็นแบบฉบบัของตวัเอง และพึงระลึกไวเ้สมอว่าการลอกเลียนแบบส านวนหรือการใช้
ภาษาในงานเขียนของผูอ่ื้นถือเป็นส่ิงท่ีผิดพลาดอย่างร้ายแรง ขณะเดียวกนัตอ้งตระหนกัไวด้ว้ยว่า
ในการเขียนนวนิยายนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งรู้จกัควบคุมการใช้ภาษา และไม่จงใจ “โชวส์ านวน” มาก
จนเกินไป เพราะบางส านวนอาจจดัเป็นการเขียนท่ีไม่ดี อาทิ 

(1) เขียนแบบลา้สมยัเกินไป (นกัเขียนประวติัศาสตร์) 
(2) เขียนหวานหยาดเยิม้เกินไป (นกัเขียนนวนิยายโรแมนติก) 
(3) เขียนหว้นเกินไป (นกัเขียนรุ่นใหม่) 
(4) เขียนเป็นวชิาการเกินไป (นกัเขียนต ารา) 
(5) เขียนสั้นเกินไปหรือยดืยาดเกินไป (นกัเขียนท่ีชอบงานทดลอง) 
เม่ือนกัเขียนนวนิยายรู้จกักลวธีิการเล่าเร่ือง และการใชภ้าษาทางวรรณกรรมแลว้ ล าดบั

ต่อไปก็คือการแสดงเอกลกัษณ์ในงานเขียนดว้ยการตอกย  ้าให้ผูอ่้านทราบถึงลีลาและน ้ าเสียง หรือ
ท่วงท านองในการแต่งนวนิยาย ซ่ึงเปรียบไดก้บั “ลายเซนต”์ ท่ีจะแสดงให้ผูอ่้านรู้วา่นวนิยายเล่มท่ี
ถืออยูใ่นมือนั้นประพนัธ์โดยผูใ้ด 

กาญจนา วชิญาปกรณ์ (2534, น. 90-97) ให้ขอ้สังเกตประการหน่ึงวา่ นกัเขียนเร่ืองสั้น
และนวนิยายมือใหม่ท่ียงัไม่มีแนวทางหรือลีลาเป็นของตวัเอง มกัจะเร่ิมดว้ยการลอกเลียนแบบหรือ
ยึดท่วงท านองการแต่งจากนักเขียนรุ่นเก่าหรือนักเขียนท่ีช่ืนชอบ แต่หากนักเขียนผูน้ั้นรู้จกัการ
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ประยุกต์ท่วงท านองการแต่งให้เป็นเอกลกัษณ์ เปรียบได้กบัการมีลีลาเป็นของตวัเอง จะเท่ากับ
นกัเขียนผูน้ั้นมีฝีมือและมีพฒันาการ 

ในการพิจารณาท่วงท านองการแต่งนั้น จ าเป็นตอ้งพิจารณาจากภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใช้ถ้อยค า (Diction), การใช้ค  าให้เกิดภาพ (Imagery), ท่วงท านองการใช้ประโยค (Syntax) และ
น ้าเสียงหรือท่าทีของผูแ้ต่ง (Tone) สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การใช้ถอ้ยค า (Diction) เป็นการสรรค าของผูแ้ต่ง โดยจะตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสม
กบัเน้ือหาและสถานภาพของตวัละคร หากตวัละครเป็นชาวชนบท ผูแ้ต่งก็จะตอ้งใชถ้อ้ยค าธรรมดา
ในการอธิบาย โดยเฉพาะบทสนทนาท่ีต้องเน้นให้เป็นธรรมชาติและสมจริงมากท่ีสุด บางคร้ัง
อาจจะใชภ้าษาถ่ินเพื่อใหผู้อ่้านคลอ้ยตาม  

2. การใชค้  าให้เกิดภาพ (Imagery) เป็นการใชค้  าท่ีสร้างจินตนาการใหผู้อ่้านเกิดภาพใน
ใจและมีอารมณ์ร่วมกบัตวัละครและเน้ือเร่ือง โดยผูแ้ต่งอาจใชว้ิธีการกล่าวอยา่งตรงไปตรงมาหรือ
กล่าวในลักษณะภาพพจน์ (Figure or Speech) คือ การกล่าวในลักษณะเปรียบเทียบเป็นเชิง
สัญลกัษณ์ เพื่อเนน้ใหเ้ห็นภาพ อารมณ์ และความรู้สึกร่วม มีหลายประเภท ดงัน้ี 

    2.1 อุปมาอุปไมย (Simile) คือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงว่าเหมือนอีกส่ิงหน่ึง เช่น 
เปร้ียวเหมือนมะนาว หวานเหมือนช่ือ เป็นตน้ 

    2.2 อุปลกัษณ์ (Metaphor) คือการเปรียบส่ิงหน่ึงว่าเป็นอีกส่ิงหน่ึง เช่น ในนวนิยาย
เร่ือง ส่ีแผ่นดิน มีการบรรยายว่า “พลอยยืนจบัมือลูกไวค้นละขา้งจอ้งมองดูเรือสีด ามืด ท่ีจอดพ่น
ควนัพ่นไอน ้ าอยู่ตรงหน้าเหมือนกบัเรือล านั้นเป็นสัตวร้์ายท่ีจะพรากเอาลูกของตนไป” เป็นต้น 
ตวัอยา่งท่ียกมาน้ีเป็นการเปรียบเรือด าน ้าวา่เป็นสัตวร้์ายนัน่เอง 

    2.3 บุคลาธิษฐาน (Personification) คือการสมมติส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษยใ์ห้มีกิริยาอาการ
เหมือนมนุษย ์ 

    2.4 ภาพพจน์แบบประชด (Irony) คือการกล่าวอีกอยา่งหน่ึงแต่มีจุดมุ่งหมายตรงขา้ม
อีกอยา่งหน่ึง 

3. ท่วงท านองการใชป้ระโยค (Syntax) สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
    3.1 ประโยคสั้นกะทดัรัด ให้ความชดัเจน รวดเร็ว และเรียบง่าย ทั้งการเดินเร่ือง การ

ส่ือความหมาย และการบรรยาย 
    3.2 ประโยคยาว มีการขยายความในกลุ่มประโยคนั้นๆ แต่ในบางคร้ังแม้จะเป็น

ประโยคยาว แต่ก็มีการเรียบเรียงดว้ยความเรียบง่าย กระชบั และไดใ้จความชดัเจน โดยในบางคร้ัง
นักเขียนอาจใช้ประโยคยาวในลักษณะของการเล่นโวหาร เล่นส านวน นับเป็นประโยคท่ีต้อง
ตีความหรือสรุปความหมายในตอนทา้ย  
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4. น ้ าเสียงหรือท่าทีของผูแ้ต่ง (Tone) เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงจุดมุ่งหมายหรือความคิดของผู ้
แต่งท่ีมีต่อสาระท่ีน ามาเขียน หากเป็นถอ้ยค าท่ีเป็นค าพูด ผูฟั้งจะสามารถจบัอารมณ์ไดจ้ากน ้ าเสียง
ของผูพู้ด ซ่ึงจะสังเกตไดง่้ายกว่าน ้ าเสียงท่ีปรากฎในงานเขียน โดยน ้ าเสียงในงานเขียนมีลกัษณะ
ต่างๆ ดงัน้ี 

    4.1 น ้ าเสียงประชดประชัน (Irony) ผูแ้ต่งจะแสดงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตรงขา้มไปจากถ้อยค าหรือขอ้ความท่ีปรากฎ โดยการประชดประชนัน้ีอาจบ่ง
บอกอารมณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ หากเป็นแง่ลบจะรับรู้ได้จากขอ้ความถากถางหรือการต าหนิ
โดยใชถ้อ้ยค าท่ีดูเหมือนยกยอ่งชมเชย  

    4.2 น ้ าเสียงเคร่งครัดจริงจงั (Serious) ท าให้ผูอ่้านไม่รู้สึกเบิกบานไปกบัท่วงท านอง
และลีลาการเขียน หรือทศันะของผูแ้ต่งเลย ส่วนใหญ่มกัพบไดใ้นวรรณกรรมประเภทศิลปะเพื่อ
ชีวติ 

    4.3 น ้ าเสียงร่าเริง (Playful) เช่น นวนิยายเร่ือง พล นิกร กิมหงวน โดย ป. อินทรปา
ลิต เป็นตน้ 

    4.4 น ้าเสียงเรียบง่ายตรงไปตรงมา แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะโดยไม่ออ้ม   
ลีลาการเขียนและน ้ าเสียงท่ีสอดแทรกอยู่ในงานเขียนนวนิยายดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

สามารถสะทอ้นให้ผูอ่้านเห็นถึงเอกลกัษณ์ของนกัเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี และในบางคร้ังยงัสะทอ้นถึง
ตวัตนของนกัเขียนไดด้ว้ย เช่น นกัเขียนท่ีใช้น ้ าเสียงร่าเริงในงานเขียนอาจอนุมานไดว้่าตวัตนของ
นกัเขียนผูน้ั้นเป็นคนร่าเริงสดใสก็เป็นได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะพบว่ากลวิธีการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง การใช้ภาษาทาง
วรรณกรรม ตลอดจนลีลาและน ้ าเสียง สามารถพบเห็นไดใ้นงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี ทั้งเร่ือง
สั้ นและนวนิยาย แต่ส าหรับนวนิยายท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ ท่ีเรียกว่า     
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์แลว้ สิทธา พินิจภูวดล และกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ (2530, น. 474) กล่าววา่ 
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการประพนัธ์ ดงัน้ี 

1. บรรยายเร่ืองราวตามล าดบัก่อน-หลงั จะมีวนั เดือน ปี ก ากบัหรือไม่ก็ได ้แต่การโยง
ล าดบัของเหตุการณ์เขา้ดว้ยกนัถือเป็นหลกัการส าคญัของการประพนัธ์วรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงผูเ้ขียนบางคนอาจถึงขั้นวิเคราะห์และช้ีแจงแสดงเหตุผลอย่างกระจ่างชัดตามจินตนาการของ
ผูเ้ขียนเอง 

2. ผูแ้ต่งวรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์ตอ้งค านึงถึงสุนทรียภาพในการเล่าเร่ือง สามารถ
ใชก้ลวิธีและศิลปะในการเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งเต็มท่ี ทั้งความไพเราะของส านวน ความงดงามของฉาก 
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หรือความยิ่งใหญ่ของบุคคลในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงลกัษณะการแต่งเช่นน้ีถือวา่ห่างไกลจากความเป็นจริง
ทางประวติัศาสตร์ 

3. ผูแ้ต่งวรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์มีอิสระเต็มท่ีในการใช้ความเป็นอัตวิสัย ซ่ึง
ความรู้สึกส่วนตวัของผูแ้ต่งนบัว่ามีประโยชน์ในการท าให้เหตุการณ์ในอดีตกลบัมามีชีวิตชีวา ท า
ให้บุคคลท่ีไม่มีตวัตนอยู่แล้วในปัจจุบนักลบัมามีตวัตนไดอี้กคร้ัง โดยผูแ้ต่งสามารถแสดงความ
นิยมชมชอบหรือแสดงความรังเกียจเดียดฉนัทไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4. ผูแ้ต่งวรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์ไม่มีจุดมุ่งหมายในการแต่งท่ีเป็นทางการเหมือน
การเขียนประวติัศาสตร์ แต่จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความบนัเทิงเริงรมย ์ท าให้ผูอ่้านหลุดพน้จาก
ความเป็นจริงในปัจจุบนั 

5. ผูแ้ต่งวรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์จะเนน้ความส าคญับางตอนท่ีผูแ้ต่งสนใจ โดยตวั
เอกของเร่ืองจะโดดเด่นและมีบทบาทส าคัญตั้งแต่เร่ิมเร่ืองจนจบเร่ือง บางคร้ังตัวเอกของเร่ือง
อาจจะไม่มีตวัตนอยู่จริงในประวติัศาสตร์ แต่ผูแ้ต่งจะเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนท่ีขาดหายไปจาก
ประวติัศาสตร์  เพื่อสร้างลกัษณะเด่นตามท่ีผูแ้ต่งมุ่งหวงั ดงันั้น ผลงานวรรณกรรมจึงไม่ใช่เอกสาร
ส าหรับการอา้งอิง 

6. วรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์ ไม่จดัว่าเป็นศาสตร์ เพราะไม่มีระเบียบวิธีการศึกษา
พิสูจน์ความจริง แมจ้ะมีสมมติฐานแต่ก็มกัจะมุ่งเนน้ไปในการสร้างความบนัเทิง และในการศึกษา
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ก่อนเร่ิมลงมือแต่งนวนิยายนั้น ผูแ้ต่งกระท าเพียงเพื่อให้เขา้ถึงจิตวิญญาณ
ของแต่ละยุคสมยัซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของศิลปะการแต่งเร่ือง ดงันั้น ผลลพัธ์ท่ีไดผู้แ้ต่งจะ
น ามาตดัทอนเฉพาะท่ีตอ้งการแลว้ส่ือสารออกไปในงานเขียน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการเขียนนวนิยายและการเล่าเร่ือง ผูว้จิยัจะ
น ามาใช้ในการศึกษางานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของ “วรรณวรรธน์” ว่ามีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง ทั้ งโครงการเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการประพนัธ์ ลีลาและ
น ้าเสียง ตลอดจนการใชภ้าษาทางวรรณกรรมอยา่งไร และมีการส่ือสารผา่นตวัหนงัสือเพื่อสะทอ้น
ออกมาเป็นเอกลักษณ์ ท่ี เป็นแบบฉบับของตัวเองได้อย่างไรจึงท าให้งานเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ประสบความส าเร็จ    

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัตัวตน (Self) เอกลกัษณ์ (Uniqueness) และอตัลกัษณ์ (Identity) 
 2.3.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัตัวตน (Self)  

Immanuel Kant (อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 12) นกัปรัชญาชาวเยอรมนั 
ไดแ้ยกระหวา่ง ตวัตนเชิงประจกัษ ์และ ตวัตนเหนือโลกเชิงประจกัษ ์เขาอธิบายวา่ ตวัตนเหนือโลก
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เชิงประจกัษ์เป็นท่ีมาของความสมบูรณ์แบบ ทั้งดา้นศกัด์ิศรีและรากฐานทางศีลธรรม โดยเช่ือว่า
มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก าหนดทิศทางของตนเองในเชิงจริยธรรมภายใต้ความมี
อิสรภาพ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัขั้นพื้นฐานท่ีจะท าให้มนุษยส์ามารถเลือกกระท าโดยปราศจากแรงบีบ
จากสังคมและแรงกดดนัของธรรมชาติ การมีจิตส านึกทางศีลธรรมน้ีเองจึงถือเป็นแก่นแกนของ
ความรู้สึกเป็นตวัเราหรือความรู้สึกเป็นตวัฉนั  

ขณะท่ี Richard Bernstein (อ้างถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 12) อธิบาย
เพิ่มเติมจาก Kant วา่ ความเป็นตวัฉนั ถือเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและไม่หยุด
น่ิง โดยตอ้งค านึงถึงและยึดเอาส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตนเองเสมอ เพราะ
โลกภายนอกเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท าให ้“ตวัฉนั” ประกฎชดัเจนข้ึนมาได ้ 

เช่นเดียวกบั Charles Cooley (อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 25) นกัคิดใน
สายปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ ท่ีเช่ือวา่ปัจเจกบุคคลไม่สามารถแยกออกจากสังคมได ้เพราะสังคม
เกิดจากการหลอมรวมของตวัตนเชิงจิต (mental selves) ของหลายๆ คนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกัน 
ความรู้สึกท่ีเรามีต่อตวัเราเองจะถูกพฒันาข้ึนมาจากปฏิกิริยาของเราท่ีมีต่อความเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีต่อ
ตวัเรา ซ่ึง “ตัวตน” (Self) ในลักษณะน้ีเรียกว่า “ตัวตนในกระจกเงา” (the looking glass self) ท่ี
ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ท่ีเรามีต่อตนเอง การจินตนาการวา่ผูอ่ื้นตดัสินใจต่อภาพลกัษณ์นั้นอยา่งไร 
รวมถึงปฏิกิริยาและความรู้สึกต่างๆ ท่ีเรามีต่อจินตนาการนั้น เช่น ความรู้สึกภูมิใจ หรือความรู้สึก
ต ่าตอ้ย เป็นตน้  

นักคิดอีกคนหน่ึงท่ีศึกษาเร่ืองพฒันาการความรู้สึกเก่ียวกบั “ตวัตน” ท่ีก่อก าเนิดข้ึน
จากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ คือ George Herbert Mead (อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 
26) ระบุว่า กลไกส าคญัของการสร้างตวัตนคือการเรียนรู้ท่ีจะสวมบทบาท (role-taking) ของผูอ่ื้น 
โดยมีหวัใจส าคญัอยูท่ี่เร่ืองของภาษา ซ่ึงเป็นช่องทางถ่ายทอดสัญลกัษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมในสังคม 
เขายกตวัอย่างของเด็กท่ีมกัจะเลียนแบบผูใ้หญ่ โดยการเล่นกบัเพื่อนแสดงบทบาทเป็นพ่อ แม่ ลูก 
ค่านิยมและกฎเกณฎต่์างๆ ของสังคมจะถูกซึมซบัผา่นบทบาทเหล่านั้น  

อยา่งไรก็ตาม Mead ตระหนกัถึงความมีอิทธิพลของสังคมท่ีอาจจะครอบง าความรู้สึก
เป็นตวัเราทั้งหมด เขาจึงไดเ้สนอแนวคิดวา่ตวัตนมี 2 ดา้นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัตลอดเวลา ดา้นหน่ึง
คือ “me” หรือความเป็นตวัตนท่ีเกิดจากความเห็นและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น อีกดา้นหน่ึงคือ “I” 
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเรา แต่ในความเป็นจริงแลว้ ทั้ง “me” และ “I” ล้วนมีความสัมพนัธ์กบั
สังคมภายนอกทั้งคู่ ต่างกนัตรงท่ี “me” เกิดจากการประเมินและซึมซบัความคิดเห็นจากผูอ่ื้น ส่วน 
“I” เป็นความพยายามในการประสาน “me” ท่ีแตกต่างหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงันั้น การใหพ้ื้นท่ี
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แก่ “I” จึงเท่ากบัเป็นการให้อิสรภาพแก่ปัจเจกบุคคลในระดบัหน่ึง หรืออธิบายไดว้า่ “ตวัตน” ไม่ใช่
หุ่นเชิดของสังคมนัน่เอง  

M. Solomon (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2556, น. 318) ได้สรุปงานของ Mead ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดา้นส่ือมวลชน โดยเฉพาะการนิยามวา่ “ตวัตนของเรา” เป็นเช่นไรนั้น ข้ึนอยู่
กบัการก าหนดของแต่ละสังคม ส่วนค าวา่ “ตวัตน” ของแต่ละบุคคลเกิดมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดล้อม หรืออีกนัยหน่ึงคือ ส่ิงแวดล้อมท าหน้าท่ีเป็นกระจกท่ีส่องให้เห็นว่า “เรา” เป็นคน
อยา่งไร  

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2556, น. 98-99) ขยายความเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าววา่ 
มนุษยม์กัจะส่องกระจกส ารวจตนเองก่อนออกสู่สังคม เพื่อตกแต่งตวัเองให้ดูดีและมีพื้นท่ีในสังคม 
การส่องกระจกน้ีเปรียบเหมือนการใช้ความสามารถของตนเองพิจารณาตนเองจากมุมมองของ
ตนเอง รวมถึงการพิจารณาตนเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงคลา้ยกบัแนวคิด “ตวัตนในกระจก
เงา” (the looking glass self) ของ Charles Cooley แต่เน่ืองจากความสามารถในการสร้างพื้นท่ีใน
สังคมแตกต่างกนั ท าให้มนุษยแ์ต่ละคนมีพื้นท่ีในสังคมไม่เท่ากนั ดงันั้น มนุษยจึ์งจ าเป็นตอ้งแสดง
ตวัตนให้เป็นไปตามความคาดหวงัของบุคคลอ่ืน (self-fulfilling prophecies) เพื่อรักษาพื้นท่ีของ
ตนเอง และโดยปกติในโลกของการแข่งขนั ตวัตนของบุคคลมกัจะถูกกีดกนัไม่ให้ยึดครองพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ในสังคม ฉะนั้น ตวัตนของมนุษยจึ์งถูกแบ่งเป็น 2 ฐานะ คือ ฐานะของ “I” สามารถ
กระตุน้และสร้างสรรคต์วัตนท่ีเป็นของตนเองได ้ส่วนฐานะ “me” เป็นตวัตนท่ีเป็นผลมาจากสังคม 

นอกจากน้ี สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556, น. 95-96) ยงัได้อธิบายทฤษฎีว่าด้วยเร่ือง
ตวัตนว่า “ตวัตน” เป็นเร่ืองของการส่ือสารภายในบุคคลท่ีมีผลต่อการให้ความหมาย ดงันั้น เม่ือ
บุคคลอยู่ในสังคมจึงตอ้งแสดงอนัตรกิริยา (Interaction) ระหว่างตวัตนและสังคม โดยบุคคลจะ
แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงด้วยกฏเกณฑ์ของสังคมท่ีก าหนด
ความหมายหรือวางกรอบให้กบัปัจเจกชน เพราะฉะนั้น พฤติกรรมหรือการแสดงออกของปัจเจก
ชนจึงข้ึนอยูก่บัการแลกเปล่ียนความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชส่ื้อสารกนั น าไปสู่การเสนอ “ทฤษฎี
อนัตรกิริยาทางสัญลกัษณ์” ของ George Herbert Mead เน่ืองจากเช่ือวา่บุคคลสามารถใชส้ัญลกัษณ์
ในการส่ือกบัผูอ่ื้นด้วยความหมายท่ีก าหนดข้ึนจากสถานการณ์ และในเวลาต่อมาสัญลกัษณ์ได้
พฒันามาเป็นภาษาท่ีมนุษยใ์ช้ส่ือสารกบัผูอ่ื้น หรืออาจกล่าวไดว้่า ภาษาเป็นตวัการท่ีท าให้มนุษย์
พฒันาความหมายของตวัตนท่ีใชส่ื้อสารโตต้อบกบัผูอ่ื้นในสังคม 

อย่างไรก็ตาม Blumer (อา้งถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556, น. 96) มองว่าการให้
ความหมายของ Mead สามารถปรับขยายได้ดว้ยกระบวนการตีความหมาย โดยผูส่้งสารจะเป็นผู ้
ก  าหนดความหมายเร่ิมต้นจากความคิดเดิมท่ี มีอยู่  แต่อาจแปรความหมายได้ตามบริบทท่ี
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เปล่ียนแปลงไป ดงันั้น เม่ือคู่สนทนาอยูใ่นบริบทหรือวฒันธรรมเดียวกนั ก็อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
การตีความหมายหรืออาจจะใชน้อ้ยลง เน่ืองจากมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัอยูแ่ลว้ 

 สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2556, น. 96-98) อธิบายเพิ่มเติมวา่ ความคิดรวบยอดท่ีมีอยูใ่น
ตวัตนของบุคคลไดรั้บการพฒันาโดยอาศยัการมีอนัตรกิริยาหรือปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยเฉพาะใน
วยัเด็กท่ีเรียนรู้ความแตกต่างของส่ิงต่างๆ รอบตวัจากสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู่ จากนั้นจะพฒันา
ตวัตนผ่านภาษาเพื่อใช้อธิบายหรือโตต้อบกบับุคคลรอบขา้ง ซ่ึงถือเป็นการพฒันาจากโลกภายใน
ของตวัเองผ่านภาษา บริบททางสังคม และอนัตรกิริยารอบตวั อนัมีส่วนท าให้บุคคลนั้นสามารถ
วิพากษ์สังคมเพื่อทดสอบตัวตนของเขาเอง โดยความคิดท่ีเป็นตวัตนน้ีถือเป็นแรงจูงใจส าคัญ
ส าหรับพฤติกรรม เน่ืองจากความคิดเก่ียวกบัตวัตนจะพฒันาไปสู่ความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึก และ
อุดมการณ์ ซ่ึงเป็นกลไกในการมีอนัตรกิริยากับบุคคลอ่ืน ทั้ งน้ีเพื่อให้ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมและปฏิบติัตวัตามความคาดหวงัของสังคม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ สาเหตุของพฤติกรรมท่ี
ด าเนินไปในสังคมนั้นเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งจิต ตวัตน กบัสังคม เพราะเม่ือจิตคิดอยา่งไร ตวัตน
ก็จะเป็นอย่างนั้น และจะแสดงออกทางสังคมเช่นนั้นด้วย ขณะเดียวกันเม่ือสังคมเป็นอย่างไร 
บุคลิกภาพหรือตวัตนก็จะเป็นอยา่งนั้น น าไปสู่ภาวะจิตใจท่ีจะเป็นเช่นนั้นตามไปดว้ย 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ตัวตนถูกพัฒนามาจากจิตท่ีส่งผ่านความรู้สึกนึกคิดไปสู่โลก
ภายนอกเพื่อแสดงความเป็นตวัตนท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน และในอีกมุมหน่ึง ตวัตนถือเป็นกรอบ
จินตนาการท่ีบุคคลใช้มองผูอ่ื้นนั่นเอง  เน่ืองจากตัวตนของบุคคลมีจิตเป็นพื้นฐานอยู่ภายใน 
สามารถแสดงออกมาผ่านภาษาท่ีเป็นไปตามจิตของผูน้ั้ น ดังนั้ น ตัวตนของบุคคลจึงสามารถ
วเิคราะห์ได ้โดยผา่นภาษาท่ีแสดงออกมาจากจิตของบุคคล การวเิคราะห์ความหมายของเน้ือหาผา่น
ภาษาเขา้สู่จิตของบุคคล ฉะนั้น ภาษาท่ีใชอ้ยูใ่นสังคมจึงเป็นผลพวงจากความหมายของสัญลกัษณ์ท่ี
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม ส่วนการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
บุคคลเป็นผลมาจากการปรับท่าทีของบุคคลเพื่อให้สังคมยอมรับฐานะของตน เพราะฉะนั้นเพื่อให้
การสนทนาราบร่ืน บุคคลจึงมกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่หากตวัตนของบุคคลไม่สนใจความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลอ่ืนหรือขาดการเอาใจเขามาใส่ใจเราแลว้ การส่ือสารหรือการสนทนานั้นก็จะจบลง
อยา่งรวดเร็วโดยปราศจากความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

กาญจนา แก้วเทพ  (2547, น . 317) เรียก ช่ือทฤษฎีของ George Herbert Mead ว่า 
“ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลักษณ์” พร้อมให้รายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดเร่ือง “สัญลักษณ์” ว่า 
มนุษยใ์ช้สัญลกัษณ์เพื่อสร้างส่ิงส าคญั 3 อยา่ง คือ จิตหรือประสบการณ์ของส านึกส่วนตวั, ตวัตน
หรือความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเอง และความรู้เก่ียวกบัสังคม ทั้งจิต ตวัตน และสังคม ซ่ึงแต่ละบุคคลจะ
ใช้สัญลกัษณ์เป็นฐานขอ้มูลและเป็นปุ่มในการควบคุมการกระท าทางสังคม โดยบุคคลท่ีเรียนรู้
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เก่ียวกบัจิต ตวัตน และสังคมมาแตกต่างกนั ก็จะมีการรับรู้และตีความหมายต่างกนั รวมถึงมิติของ
กาลเวลาก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้กระบวนการตีความหมายแตกต่างกนัด้วย เช่น ผูสู้งอายุใน
ภาคเหนือท่ีเรียกวา่แม่อุย๊อาจจะไม่เขา้ใจประโยคท่ีวา่ “บริหารเวลาเป็นนาที” อยา่งแน่นอน  

ส่วนการอธิบายเร่ืองของการส่ือสารนั้น กาญจนา แกว้เทพ (2547, น. 319) ช้ีให้เห็นวา่ 
ความเขา้ใจต่อจิต ตวัตน และสังคม ตามท่ี Mead กล่าวถึงนั้น จะเป็นตวัก าหนดความคาดหวงัของ
ตวัเรา เช่น หญิงสาวท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองและรูปร่างของตวัเอง จึงเลือกท่ีจะใส่ชุดวา่ยน ้ าเม่ืออยู่
ในบริเวณสระวา่ยน ้ า กรณีน้ีถือวา่การใส่ชุดวา่ยน ้าของเธอเป็นการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และมีความ
คาดหวงัวา่บุคคลอ่ืนจะมีปฏิกิริยาต่อตวัเธอดว้ยเช่นกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัตน (Self) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะน ามาใชใ้นการ
อธิบายการศึกษาเร่ืองการสร้างตวัตนของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะวรรณวรรธน์ว่ามีการแสดงออกถึงตัวตนด้วยการส่ือสารผ่านงานเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์อยา่งไร ผูอ่้านรับรู้ถึงตวัตนของวรรณวรรธน์ท่ีปรากฎออกมาสู่สาธารณชนอยา่งไร 
 2.3.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัเอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

กาญจนา แกว้เทพ (2544, น. 162-163) ระบุวา่ ผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ือง “เอกลกัษณ์” จะให้
ค  าจ  ากดัความวา่ เอกลกัษณ์ หมายถึง ความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะไม่เหมือนผูอ่ื้น กล่าวอีกนยัหน่ึง
คือเป็นความตอ้งการท่ีจะแตกต่าง ซ่ึงในแต่ละสังคมมกัจะมีความตอ้งการน้ีอาจจะมากบา้งนอ้ยบา้ง
ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล ความตอ้งการแตกต่างน้ีจะแสดงออกมาตั้งแต่กระบวนการสร้าง “เอกลกัษณ์
ส่วนตวั” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกนั โดยมีการสร้าง “ตวับ่งช้ี” (indicators) ท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ต่างๆ นั้นออกมา พร้อมอธิบายว่า แวดวงวิชาการตะวนัตกเร่ิมตน้ให้ความสนใจ
เร่ืองของเอกลักษณ์ระดับปัจเจกบุคคล ในปี ค.ศ. 1934 เม่ือ George Herbert Mead เร่ิมใช้ค  าว่า 
“self” หรือท่ีภาษาไทยเรียกวา่ “ตวัตน” หรือ “อตัตา” หมายถึง ความส าคญัของตวัเอง นอกจากน้ียงั
ไดอ้ธิบายกระบวนการท่ีตวัตนนั้นก่อตวัข้ึนมาโดยมีการส่ือสารท่ีสอดแทรกอยู่ในปฏิสัมพนัธ์เชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic interaction) เป็นตัวกลางท่ีมีบทบาทอย่างมากในการสร้างส านึกเก่ียวกับ
ตวัตน เช่น วยัเด็กจะมีการสร้าง “ตวัตน” วา่ “เรา” เป็นคนเช่นไรก็ต่อเม่ือมี “คนอ่ืน” มาพูดกบัเราวา่ 
“หนูคนนั้นน่ารัก” จากค าพูดเช่นน้ีท าให้เราสร้างตวัตนเชิงสัญลกัษณ์ข้ึนมาว่า “เราเป็นคนน่ารัก” 
ซ่ึงตวัอยา่งท่ีกล่าวมาน้ีอธิบายไดว้า่ตวัตนถูกหล่อหลอมจากสังคมเป็นหลกั 

 2.3.2.1 ทฤษฎกีารส่ือสารด้านเอกลกัษณ์ 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556, น. 91) ระบุวา่ เอกลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีกล่าวถึงหลกัเกณฑ์

ทางวฒันธรรมและมนุษย ์ท่ีสรุปความหมายในการเป็นตวัตนของตนเอง ซ่ึง Michael Hecht เป็นผูท่ี้
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คน้พบว่า ทฤษฎีเอกลกัษณ์มีความเก่ียวขอ้งกบับริบททางวฒันธรรม 3 ระดบั กล่าวคือ ความเป็น
ปัจเจก ความเป็นกลุ่ม และความเป็นสังคม  

ในระดบัปัจเจกชนจะใชค้วามเป็นตวัตนในการติดต่อกบับุคคลอ่ืน กลุ่มอ่ืน และสังคม
อ่ืน โดยอาศยัการส่ือสารเป็นตวัเช่ือมโยง ดังนั้ น เอกลักษณ์จึงเปรียบเสมือนระบบรหัสท่ีระบุ
สมาชิกในประชาคมต่างๆ ซ่ึงระบบรหัส ประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ ถ้อยค า ข้อความ และ
ความหมายท่ีใช้ส่ือตวัตน แต่ละบุคคลจึงมีระบบรหัสท่ีแสดงตวัตนแตกต่างกัน หรือมีมิติของ
เอกลกัษณ์ เช่น ความรู้สึก ความคิด การกระท า และความสัมพนัธ์ท่ีอยูใ่นจิตใจแตกต่างกนั  

สรุปคือ เอกลกัษณ์ เป็นเร่ืองของแรงจูงใจและความคาดหวงัในชีวิตเพื่อด ารงไวซ่ึ้ง
อ านาจแห่งตน แต่ละบุคคลจึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงการท าความรู้จกัหรือเขา้ถึงบุคคลอ่ืนจะยาก
หรือง่ายก็ข้ึนอยูก่บัเอกลกัษณ์ดว้ย ดงันั้น แต่ละบุคคลจึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเอกลกัษณ์ของผู ้
ส่งสาร เพราะจะเป็นการง่ายท่ีจะเขา้ถึงผูส่้งสารนัน่เอง และท่ีส าคญัคือการให้ความส าคญักบัการ
ส่ือสาร เพราะถือเป็นหนทางท่ีจะท าใหเ้อกลกัษณ์ด ารงอยูห่รือเปล่ียนแปลงไป 

นอกจากน้ี สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556, น. 92) ยงัไดจ้  าแนกระดบัของเอกลกัษณ์ ท่ี
ประกอบไปดว้ย  

ระดบัส่วนบุคคล เป็นผสัสะเก่ียวกบัตนเองท่ีอยูใ่นสถานการณ์ทางสังคม 
1. มิติในการรับบทบาท เป็นส่ิงท่ีผูอ่ื้นใชว้ิจารณญาณในการมองดูการแสดงออกของ

เรา 
2. ระดบัความสัมพนัธ์ เอกลกัษณ์จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีอนัตรกิริยากบัผูอ่ื้น อนัจะท า

ใหเ้ราสามารถรับรู้ไดว้า่บุคคลอ่ืนคิดหรือมองเราอยา่งไร 
3. ความเป็นกลุ่ม ข้ึนอยู่กับสังคมและวฒันธรรม ระดบัน้ีอธิบายว่าปัจเจกชนมกัจะ

กงัวลวา่จะไดรั้บการยอมรับจากสังคมหรือไม่ หรือจะถูกปฏิเสธจากกลุ่มหรือไม่ 
เอกลกัษณ์ทั้ง 4 ระดบัน้ี ท าให้บุคคลไม่สามารถอยู่โดยล าพงัได ้ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้ง

กลายเป็นส่วนหน่ึงของตวัเอง กลุ่ม และสังคม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ทฤษฎีการส่ือสารด้าน
เอกลกัษณ์น้ี มองวา่ บุคคลติดอยูใ่นกบัดกัของตนเอง กลุ่ม และสังคมตามล าดบั 

จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ (Uniqueness), 
รวมถึงทฤษฎีการส่ือสารดา้นเอกลกัษณ์ ผูว้ิจยัจะน ามาใชใ้นการศึกษาวิธีการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบั
งานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ ตลอดจนการส่ือสารเอกลกัษณ์เพื่อให้มีความ
แตกต่างและเป็นท่ีจดจ าของผูอ่้าน 
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2.3.3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัอตัลกัษณ์ (Identity) 
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, น. 5-6) กล่าวว่า อตัลักษณ์ มีความส าคญัเน่ืองจากเป็น

ปริมณฑลท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง 2 ขั้ว น ามาซ่ึงการแบ่งประเภทของอตัลกัษณ์ ประกอบดว้ย มิติแรกให้
ความหมายของอัตลักษณ์  หมายถึง ความเป็นปัจเจกท่ีเช่ือมต่อและสัมพันธ์กับสังคม (Social 
Aspect) โดยสังคมจะก าหนดบทบาทหน้าท่ีและระบบคุณค่า หรือเป็นเร่ืองของการใช้สัญลกัษณ์ 
(Symbolic Aspect) อาทิ ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นสามีภรรยา เป็นตน้ หรือเรียกว่า 
“อตัลกัษณ์บุคคล” (Personal Identity) 

ส่วนอีกดา้นหน่ึงอธิบายว่า อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติภายในของความเป็น
ตวัเรา ทั้ งในด้านอารมณ์และความรู้สึก เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นผูใ้ห้ความหมายและเปล่ียนแปลง
ความหมายเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัโลก หรือเรียกวา่ “อตัลกัษณ์ทางสังคม” (social 
identity)  

อย่างไรก็ตาม อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, น. 18) อธิบายว่า หากปัจเจกไม่สามารถ
บูรณาการบทบาทต่างๆ ให้รวมอยู่ในอตัลักษณ์เดียวกันได้ จะถือว่าตกอยู่ในภาวะ “วิกฤตอัต
ลักษณ์” (Identity Crisis) หมายถึง อาการท่ีปัจเจกค้นหาตัวเองไม่พบ เกิดความไม่มั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง และไม่รู้วา่จะปฏิบติัตวัอยา่งไรเม่ือตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น หรือวางตวั
ไม่ถูกนัน่เอง 

Erving Goffman (อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 27-28) นกัสังคมวิทยาสาย
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์  จ  าแนกความแตกต่างระหวา่ง “อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล” กบั “อตัลกัษณ์ทาง
สังคม” โดยให้ค  าจ  ากัดความของ Ego Identity ว่าหมายถึง ความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อตนเอง ส่วน 
Personal Identity หมายถึง ภาพของปัจเจกท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในสายตาบุคคลอ่ืน ซ่ึงในแต่ละ
สังคมจะมีกระบวนการระบุอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป ขณะท่ีค าวา่ Social Identity 
หมายถึง สถานภาพทางสังคม เช่น เพศ การศึกษา และอาชีพ ท่ีปัจเจกบุคคลสังกดัอยู ่หรือเป็นส่ิงท่ี
สังคมคาดหวงัว่าปัจเจกบุคคลในวยัน้ี เพศน้ี หรือชนชั้นน้ีควรจะต้องวางตวัหรือมีบุคลิกภาพ
เฉพาะตวัท่ีพึงปรารถนาอย่างไร ส่ิงเหล่าน้ีคือจุดท่ี “อตัลักษณ์ทางสังคม” และ “อตัลกัษณ์ส่วน
บุคคล” ซ้อนทับกัน ดังนั้ น Goffman จึงสรุปว่า “อตัลักษณ์ทางสังคม” มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 
มาตรฐานท่ีสังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคล (Virtual Identity) และอตัลกัษณ์ท่ีเป็นจริงของคนคน
นั้น (Actural Identity) 

นอกจากอตัลกัษณ์ทางสังคมและอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลแลว้ ยงัมีอตัลกัษณ์กลุ่มดว้ย ซ่ึง 
อมารตยา เซ็น (2555, น. 18-23) ระบุวา่ อตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มอาจท าใหบุ้คคลผูน้ั้นเกิดความรู้สึก
ภกัดีต่อกนั และท าให้เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัได ้ซ่ึงการมีอตัลกัษณ์ร่วมกบัผูอ่ื้นในดา้นต่างๆ 
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มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคม เน่ืองจากปัจเจกเป็นส่วนหน่ึงในหลากหลายสังคม 
ดงันั้ น ปัจเจกจึงตอ้งตดัสินใจว่าในแต่ละกลุ่มสังคมมีความส าคญัต่อเราอย่างไร โดยจะต้องใช้
เหตุผลและการพินิจพิจารณาเป็นเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซ่ึงอตัลักษณ์ท่ี
เหมาะสมกับตัวเรา และในทางตรงกันข้ามยงัท าให้ เกิดการชั่งน ้ าหนักด้วยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 

กาญจนา แกว้เทพ (อา้งถึงใน สมสุข หินวิมาน และคณะ, 2548, น. 429) ขยายความใน
เร่ืองของความเก่ียวพนัระหวา่งอตัลกัษณ์กบัการส่ือสาร เน่ืองจากอตัลกัษณ์เป็นตวัก าหนดขอบเขต
วา่เราเป็นใคร เหมือนหรือต่างจากคนอ่ืนอยา่งไร มีใครเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกบัเราบา้ง และเราควร
จะมีปฏิสัมพนัธ์หรือสานสัมพนัธ์กับคนอ่ืนๆ อย่างไร ดังนั้ นจึงอธิบายได้ว่า อตัลักษณ์ถือเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเรารู้สึกวา่เป็นพวกเดียวกบัคนอ่ืน ขณะเดียวกนัคนอ่ืนก็ตอ้งรู้สึกเช่นเดียวกบัเราดว้ย 
ประเด็นน้ีสามารถอธิบายเพื่อให้เห็นภาพโดยยกตวัอยา่งละครโทรทศัน์หลายเร่ือง ท่ีระบุต าแหน่ง
แห่งท่ีของคุณผูห้ญิงท่ีมีสิทธ์ินัง่บนเกา้อ้ีโซฟาตวัใหญ่ แต่ในทางตรงกนัขา้ม สาวรับใช้ในบา้นจะ
ไม่ไดรั้บสิทธ์ินั้น กระบวนการน้ีถือเป็นการส่ือสารเชิงอวจันะท่ีบ่งช้ีอตัลกัษณ์ของคุณผูห้ญิงกบัสาว
รับใช้ว่า แม้ทั้ งคู่จะเป็นผู ้หญิงเหมือนกัน แต่มี “ตัวตน” และต าแหน่งทางสังคมต่างกัน ซ่ึง            
นักวฒันธรรมศึกษาช้ีให้เห็นว่ากระบวนการหน่ึงท่ีคนเราก่อรูป “ตัวตน” หรือประกอบสร้าง      
“อตัลกัษณ์” ข้ึนมานั้นอาจดูได้จากกิจกรรมการบริโภคในชีวิตประจ าวนั เช่น การแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร การใช้ภาษา การสร้างบุคลิกภาพ และกิจกรรมยามว่าง เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ี
สามารถบ่งช้ีตวัตนและอตัลกัษณ์วา่ “เราเป็นใคร” และ “เราแตกต่างจากคนอ่ืนอยา่งไร”    

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจะใชใ้นการศึกษาการ
ประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของวรรณวรรธน์ในฐานะนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ รวมถึงการ
สะทอ้นอตัลกัษณ์ อนัประกอบดว้ยตวัตนและเอกลกัษณ์ผา่นงานเขียนนวนิยาย เพื่อให้ผูอ่้านสัมผสั
และรับรู้ไดว้า่งานเขียนนวนิยายเร่ืองนั้นๆ เป็นผลงานการประพนัธ์ของวรรณวรรธน์ 

 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัอตัลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 

นอกจากการอธิบายเร่ืองเอกลักษณ์ ตัวตน และอัตลักษณ์ดังท่ีกล่าวมาแล้ว ใน
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่น
ใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” ยงัจ  าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 
(Brand Identity) เน่ืองจากนกัเขียนนวนิยายและนามปากกาของนกัเขียนนวนิยายถือเป็น “ตราสินคา้ 
(Brand)” อยา่งหน่ึง   
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Tom Duncan (อา้งถึงใน เบญจมาภรณ์ บ าราพรักษ์, 2547, น. 24-25) ให้ความหมาย
ของค าวา่ อตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) วา่เป็นลกัษณะเฉพาะของส่ิงๆ นั้น เช่น สัญลกัษณ์
ตราสินคา้ สีสัน ลกัษณะตวัอกัษรท่ีมีความเฉพาะเจาะจง เป็นตน้ หรืออาจกล่าวไดว้่าการสร้างอตั
ลกัษณ์ของตราสินคา้ก็คือการสร้างลกัษณะเฉพาะของตราสินคา้ ซ่ึงไม่ใช่แค่ลกัษณะเฉพาะทาง
กายภาพท่ีมองเห็นและสัมผสัได้เท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการ
ยอมรับและจดจ าในท่ีสุด ดงันั้น “แบรนด์” และ “อตัลกัษณ์” จึงเป็นส่ิงท่ีควรอยู่คู่กนั เพราะการ
สร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จนั้นหมายถึงการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ให้เกิดข้ึนดว้ย 
หรือหากเปรียบกบับุคคลก็หมายถึงการประกอบข้ึนทั้งทางร่างกายและจิตวญิญาณนัน่เอง 

ขณะท่ี David Aaker (1996, P. 68) อธิบายว่า อตัลกัษณ์ตราสินคา้ หมายถึง ลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงขององคป์ระกอบหลายๆ อยา่งท่ีมีความสัมพนัธ์กนัของตราสินคา้หน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึน 
ซ่ึงอตัลกัษณ์ตราสินคา้น้ีเองท่ีจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้ผูบ้ริโภครับรู้ว่าสินคา้น้ีคืออะไร และสามารถ
ตอบไดว้่าตราสินคา้น้ีไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาอะไรกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากจะมีการเสนอ
คุณค่าตราสินค้าให้แก่ผูบ้ริโภคในด้านต่างๆ อาทิ ประโยชน์จากการท าหน้าท่ีของตราสินค้า 
(Functional Benefits), ประโยชน์ด้านอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Benefits) และประโยชน์
ของตราสินคา้ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกสถานะบางอยา่งของผูบ้ริโภค (Self-expressive Benefits) 

โดย David Aaker (1996, P. 85-89) อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงสร้างของอตัลักษณ์
ตราสินคา้ท่ีส าคญั 2 ส่วน ดงัภาพท่ี 2.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5 แสดงโครงสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ 
 

ทีม่า: David Aaker (1996, P. 85-89) 
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จากภาพดงักล่าวขา้งตน้ David Aaker (1996, P. 85-89) ขยายความเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. Core Identity หมายถึง ศูนยก์ลางหรือแก่นของแบรนด์ท่ีส าคญัและเป็นจุดยืนของ  

แบรนด์ทั้งในดา้นความหมายและความส าเสร็จของแบรนด์ มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ต่างๆ 
ท่ีแสดงถึงจุดยืนของแบรนด์ ซ่ึงจะมีความมัน่คงไม่เปล่ียนแปลงแมว้า่แบรนด์จะมีการเติบโต หรือ
กาลเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตาม โดย Core Identity สามารถมีองคป์ระกอบหลายดา้นท่ีจะ
ท าใหแ้บรนดน์ั้นๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีคุณค่า แต่องคป์ระกอบท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

 1.1 ต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning) เป็นขอ้เสนอดา้นคุณค่าท่ีจะน าไปใช้
ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย และเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่ง 

 1.2 บุคลิกภาพของสินคา้ (Brand Personality) เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งบุคลิกภาพ
ของกลุ่มผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของผูใ้ช้ตราสินคา้
นั้น  

2. Extended Identity หรือส่วนขยายแก่นของแบรนด์ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีช่วย
เพิ่มเติมเน้ือหาหรือรายละเอียดให้แบรนด์นั้นมีความสมบูรณ์และมีลกัษณะเฉพาะตวัมากข้ึน เป็น
การสร้างจิตวญิญาณใหก้บัตราสินคา้ แบ่งไดเ้ป็น 3 หมวด ดงัน้ี  

 2.1 เอกลกัษณ์ดา้นภาพ (Visual Identity) เป็นส่ิงท่ีมีรูปร่างและมองเห็นดว้ยสายตา 
เช่น ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ฉลาก บรรจุภณัฑ ์สีสัน เป็นตน้ 

 2.2 เอกลกัษณ์ดา้นเสียง (Verbal Identity) ไดแ้ก่ส่ิงท่ีสัมผสัไดจ้ากการฟัง สามารถ
ส่ือสารผา่นขอ้ความหรือส่งเสียงใหไ้ดย้นิ เช่น สโลแกน วสิัยทศัน์ ค  าขวญั เป็นตน้ 

 2.3 เอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity) เป็นส่ิงท่ีสัมผสัได้จากการ
พบปะกับบุคคลอ่ืน หรือส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เช่น การฝึกอบรม การให้
สัมภาษณ์ เป็นตน้  

ในการศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) นั้ น นอกจากจะศึกษาถึง
ความหมายและองค์ประกอบของอตัลักษณ์ตราสินค้าแล้ว ยงัจ  าเป็นต้องรับรู้ถึงแหล่งท่ีมาของ      
อตัลกัษณ์ตราสินคา้ด้วย ซ่ึง Jean-Noel Kapferer (1992, P. 57-68) ได้สรุปเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของ 
อตัลักษณ์ตราสินค้าท่ีสามารถน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าให้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัและสามารถเขา้ไปอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคได ้ดงัน้ี 

1. สินคา้ (Product) ถือเป็นแหล่งท่ีมาของอตัลกัษณ์ตราสินคา้อนัดบัแรก เน่ืองจากตรา
สินคา้ส่วนใหญ่มกัแสดงให้เห็นจุดเด่นของตวัเองท่ีมาจากตวัสินคา้และบริการแทบทั้งส้ิน ไม่วา่จะ
เป็นคุณประโยชน์หรือคุณสมบติัภายนอกท่ีโดดเด่น เพราะส่ิงเหล่านั้นจะเป็นปัจจยัส าคญัในการส่ือ
ความหมายหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคได ้
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2. ช่ือตราสินค้า (Power of the Name) นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นช่ือ
เฉพาะท่ีสามารถถ่ายทอดบุคลิกลกัษณะของตราสินคา้ได ้

3. บุคลิกของตราสินคา้และสัญลกัษณ์ (Brand Characters and Symbols) มีตราสินคา้
จ านวนมากท่ีใชว้ิธีการสร้างบุคลิกลกัษณะของสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่ง
สินคา้ของตวัเองกบัคู่แข่ง โดยอาจใช้วิธีการสร้างสัญลกัษณ์ข้ึนมาเพื่อเป็นตวัแทนหรือสะทอ้นให้
เห็นบุคลิกของตราสินค้า ซ่ึงเท่ากบัเป็นการสะท้อนความโดดเด่นของสินค้า รวมถึงส่ือให้เห็น
บุคลิกลักษณะของผูใ้ช้สินคา้นั้นๆ ด้วย ปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นส่ือกลางท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคได ้

4. เคร่ืองหมายการคา้และโลโก ้(Trademarks and Logos) ถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ท่ี
จะช่วยสะทอ้นบุคลิกภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ได ้ 

5. ต้นก าเนิดของตราสินค้า (Geographical and Historical Roots) ในบางคร้ังอาจจะ
หมายถึงประเทศผูผ้ลิตสินคา้ ซ่ึงมกัจะถูกน ามาเช่ือมโยงเพื่อสร้างความโดดเด่นใหก้บัตราสินคา้ได ้

6. เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา (Advertising : Content and Form) มีหลายคร้ังท่ี
เน้ือหาและเร่ืองราวของโฆษณาสามารถกลายมาเป็นอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ได ้แสดงใหเ้ห็นวา่การ
สร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้สามารถพฒันามาจากกลยุทธ์การโฆษณาท่ีแข็งแกร่ง ภายใตเ้น้ือหาและ
รูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 

ขณะท่ี Keven Lane Keller (อา้งถึงใน เบญจวรรณ ทองสิงห์, 2554, น. 9-11) กล่าวถึง
องคป์ระกอบหรือแหล่งท่ีมาของอตัลกัษณ์ตราสินคา้ใกลเ้คียงกบั Jean-Noel Kapferer แต่มีบางอยา่ง
ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ช่ือตราสินคา้ (Brand Name) หรือยี่หอ้ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเป็นตวัอกัษร ตั้งข้ึน
มาโดยเฉพาะเพื่อวตัถุประสงค์ทางการคา้ โดยการเลือกช่ือตราสินคา้ถือเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคจดจ าได ้เน่ืองจากช่ือตราสินคา้เป็นตวัเช่ือมแก่นของผลิตภณัฑ์และผูกมดัผลิตภณัฑ์ให้อยู่
ในใจผูบ้ริโภค 

2. สัญลกัษณ์และตราสัญลกัษณ์ (Symbols and Logo)  
 2.1 สัญลกัษณ์ (Symbols) เป็นส่ือแทนภาพลกัษณ์ท่ีปรากฎออกมาเป็นรูปภาพท่ี

ช่วยใหเ้กิดการจดจ าไดง่้าย แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ส่วนท่ีเป็นภาพและส่วนท่ีเป็นตวัหนงัสือ 
 2.2 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) มีทั้งท่ีอ่านออกเสียงได ้เช่น บรีส, โคคา-โคลา เป็นตน้ 

และอ่านออกเสียงไม่ได ้เช่น สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายถูกของ Nike เป็นตน้ 
3. บุคลิก (Characters) เป็นสัญลกัษณ์พิเศษท่ีช่วยเพิ่มการจดจ าในตราสินค้า (Brand 

Awareness) และเพิ่มการเช่ือมโยงไปท่ีตราสินคา้ (Brand Associations) ส่วนมากมกัจะออกแบบใน
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รูปของคนและส่ิงมีชีวิตท่ีพบไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั เช่น บุคลิกเด็กสมบูรณ์ของหยัน่หวอ่หยุน่ 
เป็นตน้ 

4. ค าขวญั (Slogan) เป็นวลีสั้ นๆ ท่ีใช้ส าหรับอธิบายหรือจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้รู้จกั
ตราสินคา้หรือทดลองใชต้ราสินคา้ โดยค าขวญัเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้ มีหน้าท่ีส าคญัคือการเขา้ไปเช่ือมต่อกบัจิตใตส้ านึกของผูบ้ริโภค
อย่างลึกซ้ึง เพื่อให้ผูบ้ริโภคจดจ าค าขวญัและระลึกถึงตราสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี แต่ค าขวญัถือเป็น
องคป์ระกอบของตราสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไดง่้ายท่ีสุด  

5. เสียงเพลง (Jingles) เป็นเสียงเพลงท่ีส่ือสารถึงตราสินคา้ บางกรณีอาจเป็นการน าค า
ขวญัมาสร้างเป็นเสียงเพลง เพื่อสร้างสีสันการจดจ า รวมไปถึงการเพิ่มความสนุกสนาน เช่น กิน
อะไร กินอะไร กินอะไรไปกินเอม็เค เป็นตน้ 

6. บรรจุภัณฑ์  (Packaging) เป็นการออกแบบและผลิตส่ิงบรรจุหรือส่ิงห่อหุ้ม
ผลิตภัณฑ์ ทั้ งเพื่อความปลอดภัย ความสวยงาม และเพิ่มประโยชน์ใช้สอย โดยบรรจุภัณฑ์ท่ี
สวยงามและดึงดูดใจผูบ้ริโภคจะช่วยเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ดว้ย  

จากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ตราสินคา้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจะน ามาใช้
ในการศึกษาอตัลกัษณ์ของ “วรรณวรรธน์” ซ่ึงเป็นนามปากกาของนกัเขียนนวนิยาย เปรียบไดก้บั 
“ตราสินค้า” (Brand) อย่างหน่ึง โดยจะศึกษาว่าตราสินค้าน้ีมีองค์ประกอบอะไรท่ีโดดเด่นและ
สะทอ้นออกมาเป็นอตัลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้จนน าไปสู่การยอมรับและภกัดีต่อ “วรรณวรรธน์” 
ซ่ึงมีส่วนท าให ้“วรรณวรรธน์” เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จ  

 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ 

ปัจุบนัน้ีภาวะการแข่งขนัทางการตลาดเปล่ียนแปลงจากในอดีตค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก
พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ตลาดในปัจจุบนัน้ีจึงไม่ได้เป็นตลาด
บริสุทธ์ิ (Virgin Market) ท่ีรอเพียงการน าเสนอสินคา้และแนะน าวิธีการใช้สินคา้เท่านั้น หากแต่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในยุคน้ีแสวงหาข้อมูลข่าวสารของสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือส่ือใหม่ (New medias) อาทิ เฟซบุ๊คส์ ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม ฯลฯ น ามาซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในตวัสินคา้เป็นอยา่งดี ท าให้ผูบ้ริโภคมีกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 

ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้นกัการตลาดในปัจจุบนัไม่สามารถหยุดน่ิงได ้แต่จ าเป็นตอ้งวิ่งให้
ทนัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการด าเนินกลยุทธ์การตลาดด้วยเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือ
หน่ึงอาจไม่เพียงพอท่ีจะสร้างการรับรู้และดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ไดอี้ก
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ต่อไป ดังนั้ น นักการตลาดในยุคปัจจุบันจึงต้องรู้จกัเลือกองค์ประกอบของเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดมาใชอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อส่งต่อคุณสมบติัของสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครบถว้นและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการสร้างการ
รับรู้และตอกย  ้าให้ผูบ้ริโภคจดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี โดยจุดส าคญัของการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาด
นั้นจะตอ้งใหเ้กิดความประสานสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

เสรี วงศ์มณฑา (2540, น. 91) ใช้ค  าว่า “การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบครบ
เคร่ือง” หรือ IMC โดยให้ค  านิยามว่าหมายถึง กระบวนการในการพิจารณาแผนงานของการ
ติดต่อส่ือสารการตลาดท่ีเน้นเร่ืองการส่ือสารเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง โดยการใช้
เคร่ืองมือ IMC นั้ นจะต้องข้ึนอยู่กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารการตลาดนั้นจะตอ้งมี
ความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กนั แลทุกเคร่ืองมือจะต้องผ่านการวางกลยุทธ์ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 
ภายใตจุ้ดมุ่งหมายร่วมกนั   
 
ตารางที่ 2.1 แสดงเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารการตลาดแบบครบเคร่ือง (Integrated Marketing 

Communication tools) 
 

 
ทีม่า: เสรี วงศม์ณฑา (2540, น. 92) 

1. การโฆษณา (Advertising : ADS) เช่น โทรทศัน์ 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ 

  2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling : PS) 
  3. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion : SP) 
  4. การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation : PR) 
  5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing : DM) 
  6. การตลาดโดยการจดักิจกรรมพิเศษ (Event Marketing : 

EM) 
  7. การตดัแสดงสินคา้ (Display) 
  8. การจดัโชวรู์ม (Showroom) 
  9. การจดัศูนยส์าธิตการท างานของสินคา้ (Demonstration 

center) 
 10. การจดัสัมมนา (Seminar) 

 11. การจดันิทรรศการ (Exhibition) 
 12. การจดัศูนยฝึ์กอบรม (Training center) 
 13. การใหบ้ริการ (Services) 
 14. การใชพ้นกังาน (Employee) 
 15. การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
 16. การใชย้านพาหนะของบริษทัเคล่ือนที่ 

(Transit) 
 17. การใชป้้ายต่างๆ (Signage) 
 18. การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทาอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Internet) 
 19. การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising) 
 20. การใหสั้มปทาน (Licensing) 
 21. คู่มือ (Manual) 
 22. อ่ืนๆ (Other) 



71 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอยู่
หลากหลายประเภท อาทิ การโฆษณา (Advertising), ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations), การขาย
โดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling), การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) และการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) แต่ปัจจุบัน Vishnu Sharma นักวิชาการชาวอินเดีย (Imc&promotion 
mix, 2011) ระบุว่า การตลาดบนอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงของการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดงัภาพท่ี 2.5  

 

 
ภาพที ่2.6 แสดงเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  

 
ทีม่า: Vishnu Sharma (Imc&promotion mix, 2011) 

 
Vishnu Sharma (Imc&promotion mix, 2011) อธิบายวา่ การตลาดบนอินเทอร์เน็ตเป็น

รูปแบบหน่ึงของการส่ือสารการตลาด เป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาท่ีพวกเขาไดรั้บอยา่งทนัท่วงที   

ขณะท่ี วิกรานต์ มงคลจนัทร์ (2558, น. 118) ระบุว่า การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ ห รือ IMC คือการผสมผสาน เค ร่ืองมือส่ือสารการตลาด  (IMC Tools) เพื่ อให้ เข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดว้ย การโฆษณา, ประชาสัมพนัธ์, การตลาด
ทางตรง, การส่งเสริมการตลาด ณ จุดขาย, การขายโดยใช้พนกังาน, การส่งเสริมการขาย, การจดั
กิจกรรม, การสนบัสนุนการตลาด หรือสปอนเซอร์ และการตลาดออนไลน์ ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.7 แสดงเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 

ทีม่า: วกิรานต ์มงคลจนัทร์ (Marketing for work งานการตลาด, 2558) 
 
จากภาพท่ี 2.7 จะเห็นวา่แมเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะมีอยูห่ลายชนิด 

แต่ละชนิดมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั แต่ส าหรับการตลาดออนไลน์ถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ท่ีเขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคน้ีมากท่ีสุด โดยวิกรานต์ มงคลจนัทร์ 
(2558, น. 127) อธิบายวา่หมายถึง การส่ือสารการตลาดแบบสองทาง จากผูส่้งสารไปยงักลุ่มคนใน
วงกวา้งท่ีอยูใ่นโลกออนไลน์ และสามารถสะทอ้นส่ิงท่ีผูค้นในโลกออนไลน์คิดหรือรู้สึกกลบัมายงั
ผูส่้งสารได ้มีจุดเด่นคือสร้างการรู้จกั ความรู้ ความรู้สึกท่ีดี ความช่ืนชอบ ความเช่ือมัน่ อนัน าไปสู่
การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

IMC Tools: เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 

 

IMC Tools 
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ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่อินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์มีประโยชน์และมีบทบาท
ส าคญัในการส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีนกัการ
ตลาดใช้ส่งต่อขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภคไดแ้ลว้ ในทางกลบักนั
ผูบ้ริโภคก็สามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือส่ิงท่ีต้องการ ตลอดจนค าแนะน าท่ีสามารถน ามา
ปรับปรุงสินคา้และบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงถือเป็นผลประโยชน์ส าหรับการท าการตลาดในยุค
ปัจจุบนั 

จุลวิทย์ ปัตเมฆ (2548, น. 30-31) ระบุว่า การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานหรือ
แบบบูรณาการมีส่วนช่วยสร้าง “อตัลกัษณ์ท่ีแข็งแกร่งของตราสินคา้” (Strong Brand Identity) ดว้ย
การผกูโยงเร่ืองราว ภาพลกัษณ์ และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไวด้ว้ยกนั หรืออธิบายไดว้า่ทั้งข่าวสารของ
สินคา้ ต าแหน่งสินคา้ท่ีครองใจ ภาพลกัษณ์ รวมไปถึงอตัลกัษณ์ของธุรกิจ จะตอ้งถูกส่ือสารออกมา
อยา่งผสมกลมกลืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไม่วา่จะถูกส่ือสารออกมาจากเคร่ืองมือใดก็ตาม 
ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั ผลท่ีตามมาก็จะสามารถท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเขม้แข็ง
ได้ ดงัเช่นท่ี Fhilip Kotler กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดผลดีต่อธุรกิจใน 3 
ส่วน คือ 

1. สร้างบุคลิกและคุณค่าแก่สินคา้ (Product Value and Proposition) 
2. น าเสนอความแตกต่างท่ีชดัเจน ไม่สับสนกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง 
3. ภาพลกัษณ์ในจิตใจ (Mental Image) ช่วยก่อใหเ้กิดพลงัของอารมณ์และความรู้สึก 
ทั้ง 3 ส่วนข้างต้นเป็นการสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้ถึงคุณค่าของสินค้าและ

บริการ รวมทั้งเกิดความรู้สึกว่าคุม้ค่าท่ีจะตอ้งจ่ายเงินซ้ือ ท่ีส าคญัคือเกิดความภาคภูมิใจในการใช้
สินคา้ดว้ย  

นอกจากการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือสารตราสินค้ากับ
ผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจ และน ามาสู่พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แล้ว นักการตลาดยงัต้อง
สร้างความจงรักภกัดีในตราสินคา้ (Brand Royalty) ให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค อนัหมายถึงการสร้าง
ความผูกพนัในระยะยาวดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุดิจิทลัเช่นในปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ส่วนใหญ่จะเนน้การสืบเสาะหาขอ้มูลจากช่องทางต่างๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้หรือใชบ้ริการใด ดงัท่ี สมบุญ รุจิขจร, สัญญพงศ ์สุวรรณสิทธ์ิ, อรรถการ สัตยพาณิชย,์ และ
พรรษพล มงักรพิศม ์(2557, น. 12) ระบุว่า การท าการตลาดในยุคน้ีจะตอ้งสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั ส่วนใหญ่เป็นการใช้เคร่ืองมือเพื่อสร้างความผูกพนัระหวา่งตราสินคา้ หรือสินคา้และ
บริการ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 
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1. ผูบ้ริโภคยุคน้ีถูกจดัอยู่ในยุค Now-ism More-lsm ท่ีมีลกัษณะเด่นคือใจร้อน ชอบ
ความรวดเร็วทนัใจ อยากได้อะไรตอ้งได้รับการตอบสนองทนัที ไม่ชอบความซ ้ าซากจ าเจ และ
มกัจะหลีกเล่ียงการผกูมดั  

2. กลยุทธ์ด้านแบรนด์ (Branding Strategy) อันน าไปสู่การสร้างแบรนด์ (Brand 
Building) และต่อยอดสู่การสร้างความรักในแบรนด ์(Brand Love) 

3. การสร้างความผูกพัน (Engagement) ท่ีจะน าไปสู่การสร้างความจงรักภักดี 
(Customer Rolayty)  

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายนกัการตลาดในยุคดิจิทลัให้คิดคน้วิธีการส่ือสาร
และการสร้างความรัก ความรู้สึกผูกพนักบัตราสินคา้ (Brand Engagement) เพื่อให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจ สนบัสนุน และแนะน าตราสินคา้ต่อไปยงัเพื่อนหรือคนรู้จกั ดงัเช่นท่ี สรรชยั เตียวประเสริฐ
กุล (2557, น. 20-21) กล่าวไวว้่า การสร้าง People Engagement หรือ Customer Engagement นั้ น 
บริษัทจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะผลิตสินค้า และท าการส่ือสารกับลูกค้า 
เพื่อให้เกิดการทดลองซ้ือสินคา้ เม่ือสินคา้เป็นท่ียอมรับก็จะตอ้งสร้างความรู้สึกผูกพนัใหเ้กิดข้ึนกบั
ลูกคา้ดว้ย โดยขั้นตอนท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่รู้จกัตราสินคา้ กลายมาเป็นลูกคา้ท่ีมีความรู้สึกผกูพนั 
ประกอบดว้ย 

1. Awareness Engagement คือ การท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีนกัการ
ตลาดสามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเข้ากับยุคสมยัได้ง่ายข้ึน เช่น Convergence Media, New Media และ 
Online Media  

2. Product Engagement คือ การท่ีผูบ้ริโภคเกิดการทดลองใชสิ้นคา้คร้ังแรก แต่ยงัไม่
รู้สึกผกูพนั โดยวธีิท่ีง่ายท่ีสุดคือการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหไ้ปทดลองใช ้

3. Brand Engagement คือ ผูบ้ริโภคเร่ิมมีความมัน่ใจในตราสินคา้มากข้ึน ซ่ึงนกัการ
ตลาดจะตอ้งสร้างความแตกต่าง และมีนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและลูกคา้รู้สึก
ภูมิใจมากข้ึน 

4. Community Engagement คือ การท่ีผูบ้ริโภคใช้สินคา้แลว้รู้สึกพอใจสินคา้ อยาก
ใชต่้อ น าไปสู่การติดตราสินคา้ จากนั้นจึงตั้งเป็นกลุ่ม (Community) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
กัน จุดน้ีเองนักการตลาดหรือเจ้าของตราสินค้าจะต้องสนับสนุนให้ลูกค้าได้มาพบกัน เช่น 
บริษทัโฟล์คสวาเกน จดัอีเวนตใ์ห้เจา้ของรถโฟล์คสวาเกน บีทเทิลรุ่นเก่า ไดม้าพบกนัท่ีหอไอเฟล 
จึงเกิดเป็น Community ข้ึน ขั้นตอนน้ีสามารถใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดในยุคปัจจุบนั อย่าง 
Social Media มาช่วยสนบัสนุนใหเ้กิด Community ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5. Advocacy Engagement คือ  การส ร้างความผูกพันให้ ลูกค้า รู้ สึ กมั่น ใจและ
ภาคภูมิใจในตราสินคา้ และยงัสามารถเป็นพนกังานขายท่ีบอกต่อ หรือแนะน าสรรพคุณของสินคา้
ให้กบับุคคลอ่ืนโดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งเสียเงินจา้ง ขั้นตอนน้ีสามารถใช้วิธีการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 
(Customer Relationship Management : CRM) เขา้มาช่วยเสริม เพื่อให้ลูกคา้มัน่ใจและรู้สึกคุม้ค่าท่ี
ไดมี้ส่วนช่วยแนะน าตราสินคา้ ซ่ึงวธีิการน้ีถือเป็นการสร้างความผกูพนัขั้นสูงสุด  

ส าหรับสร้างความผูกพนั (Engagement) กบัผูบ้ริโภคนั้น สามารถใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
ได้หลากหลาย แต่หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและทรงอิทธิพลในยุคดิจิทลัก็คือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ หรือ Social Media ท่ีนบัวนัจะยิ่งมีบทบาทมากข้ึน เพราะเพียงแค่มีโทรศพัทมื์อถือ
อยู่ในมือก็สามารถเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารได้ง่ายดาย เน่ืองจากปัจจุบันน้ีพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงไป ไม่ใช่เป็นเพียงผูรั้บสารเหมือนในอดีตเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูเ้ขา้ถึงแหล่งสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ Social Media  

สมบุญ รุจิขจร, สัญญพงศ์ สุวรรณสิทธ์ิ, อรรถการ สัตยพาณิชย,์ และพรรษพล มงักร
พิศม ์(2557, น. 41-48) ระบุวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงน้ีเองท่ีนกัการตลาดใชใ้นการ
วางกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างความผูกพนักบัผูบ้ริโภค ด้วยวิธีท าการตลาดเครือข่าย
สังคม (Social Network Marketing) หรือการสร้างตราสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network 
Branding) ซ่ึงการสร้าง Customer Engagement จะตอ้งยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) 
ดว้ยเหตุผลต่างๆ ดงัน้ี 

1. Nowism หรือลทัธิเอาแต่ใจ เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมกัจะชอบ
อะไรท่ีรวดเร็ว จึงใชส่ื้อออนไลน์ในการเสาะแสวงหาขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
หรือบริการ ดงันั้น เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้จึงตอ้งเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองความใจร้อนของ
ผูบ้ริโภค ทั้งการส่งสาร รับสาร และตอบโต ้นอกจากน้ี พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป
จึงมี ส่วนท าให้ สินค้าห รือบ ริการท่ีผ ลิต ข้ึน มีความ เฉพาะ เจาะจงมาก ข้ึน  โดย เว็บไซต ์
www.trendwatching.com ไดว้ิเคราะห์แนวโนม้ของสินคา้และบริการท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในยคุ Nowism ไว ้3 รูปแบบหลกั คือ 

(1)  เวบ็ไซตท่ี์มีการอพัเดทขอ้มูลแบบเรียลไทม ์
(2)  รายการท่ีขายความสด สมจริง ไม่มีเซ็นเซอร์ เช่น รายการประเภทเรียลิต้ีโชว ์
(3)   การซ้ือขายทนัใจ เช่น เวบ็ไซตข์ายของออนไลน์ หรือตูข้ายสินคา้อตัโนมติั  
2. Brand Love หรือการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ โดย Carroll 

และ Ahuvia (อา้งถึงใน สมบุญ รุจิขจร และคณะ, 2557, น. 42) ให้นิยามว่าหมายถึง อารมณ์และ
ความสัมพนัธ์ท่ีหลงใหล เกิดข้ึนระหวา่ง “ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ” กบั “แบรนด์” ซ่ึงขอ้ดีของการ

http://www.trendwatching.com/
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สร้างให้เกิด Brand Love ก็คือ การท่ีลูกคา้มกัจะพูดถึงแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงในทางท่ีดีและมกัจะ
ส่ือสารกบัคนรอบขา้งในทางบวก อนัจะก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีในตราสินคา้ แมจ้ะมีการตั้งราคา
สินคา้สูงแต่ลูกคา้ก็จะไม่รู้สึกวา่แพง และพร้อมท่ีจะใหอ้ภยัเม่ือแบรนดท์ าอะไรผดิพลาด ดงันั้น การ
ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความรักและศรัทธาใน    แบรนด์จึงเปรียบเหมือนการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัแบ
รนดน์ัน่เอง 

กล่าวโดยสรุป การเกิดข้ึนของส่ือใหม่ (New Media) บนโลกอินเทอร์เน็ตในยุค
ปัจจุบนัท าให้ผูท่ี้ครอบครองขอ้มูลข่าวสารกลายเป็นผูท้รงอิทธิพล ดงัค ากล่าวท่ีวา่ Content is the 
king ดงันั้น การตลาดในยคุน้ี จึงตอ้งค านึงถึง Nowism และ Brand Love เป็นส าคญั เพราะผูบ้ริโภค
ในยุคดิจิทลัลว้นตอ้งการความรวดเร็วและการตอบสนองท่ีทนัท่วงที เพราะฉะนั้น เม่ือแบรนด์ใด
สามารถเขา้ไปนั่งกลางใจของผูบ้ริโภคยุคน้ีได้แลว้ จะยิ่งเป็นการช่วยแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสาร
และคุณสมบติัของแบรนด์ไปในวงกวา้ง เป็นการบอกต่อแบบปากต่อปาก ก่อให้เกิดการส่ือสาร
แบบกลุ่ม และท่ีส าคญัการส่ือสารลกัษณะน้ีถือเป็นส่ือท่ีท าให้ผูน้  าความคิด (Opinion Leader) ช่วย
แพร่กระจายข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยใหก้ารส่ือสารการตลาดประสบความส าเร็จ และ
ช่วยลดทอนการส่ือสารในรูปแบบเดิมๆ (Traditional Media)  

ขณะเดียวกนั คุณสมบติัท่ีโดดเด่นของส่ือใหม่ (New Media) ก็คือการแบ่งปัน (Share) 
ขอ้มูลข่าวสาร หากสามารถใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหรือท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมได้จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการซ้ือ เพราะผูบ้ริโภคในยุค Nowism มักจะหาข้อมูลบนโลก
อินเทอร์เน็ต ทั้งจากเวบ็ไซตห์รือเวบบอร์ดต่างๆ ท่ีมีผูม้ารีววิสินคา้และบริการท่ีตนเองเคยใช ้ท าให้
ผูบ้ริโภคท่ีอยูร่ะหวา่งการชัง่น ้าหนกัในการเลือกสินคา้หรือบริการ สามารถตดัสินใจไดท้นัที ซ่ึงการ
ส่ือสารลกัษณะน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ คนเราเช่ือในส่ิงท่ี “คน” กบั “คน” ส่ือสารกนั โดยมี “ส่ือ” เป็น
ตวักลาง   

อยา่งไรก็ตาม การใชส่ื้อใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลัตอ้ง
ไม่ลืมว่าควรสร้างความผูกพนักบัแบรนด์ (Brand Engagement) ควบคู่ไปด้วย ทั้งในรูปแบบของ
การท าการตลาดดว้ยการจดักิจกรรม (Event Marketing) ท่ีตอ้งมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ตรงหรือ
อารมณ์ร่วม (Emotional Story) เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกผูกพนักบัแบรนด์ โดยรูปแบบของการส่ือสาร
จะปรับเปล่ียนจากการส่ือสารหรือการให้ขอ้มูลทางเดียว (One Way Informing) มาเป็นการใช้ส่ือ
ต่างๆ ร่วมกัน (Collaborative Media) และเปล่ียนจากการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ (Brand 
Engagement) มาเป็นการสร้างความผูกพันกับผู ้บริโภค (Customer Engagement) และท่ีส าคัญ
นกัการตลาดหรือเจา้ของแบรนดต์อ้งไม่เนน้ท่ีการสร้างความจงรักภกัดีในแบรนด์ (Brand Royalty) 
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เท่านั้น แต่จะตอ้งปรับมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก ความจริงใจ ท่ีแบรนด์มีต่อผูบ้ริโภคและ
ต่อสังคมดว้ย 

ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม (อา้งถึงใน สมบุญ รุจิขจร และคณะ, 2557, น. 46-52) กล่าวว่า 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไม่ยึดติดกบัตราสินคา้ใด ดงันั้น เจา้ของแบรนด์จึงตอ้งท าความ
เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสร้างความผูกพนั (Engagement) กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุก
วิถีทาง พร้อมอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) กบัส่ือใหม่ (New 
Media) โดยส่ือดั้งเดิมนั้นมีความโดดเด่นในการส่ือสารทางเดียว ขณะท่ีการใชส่ื้อใหม่จะข้ึนอยูก่บั
เน้ือหา (Content) ซ่ึงนักการตลาดบางคนอาจจะเร่ิมจากการสร้างเร่ืองราว (Story) ให้น่าสนใจ 
จากนั้ นจึงน าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย และพยายามใหก้ลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ส าหรับลกัษณะส าคญัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ือใหม่ (New Media) กบัแนวคิดการสร้างความผูกพนักบัลูกคา้ (Customer Engagement) 
อยู่ท่ีตัวผูรั้บสารว่าจะเป็นผูรั้บสารเชิงรุก (Active Audience) หรือไม่ ทั้ งในเร่ืองของการเข้าไป
สืบคน้ขอ้มูล หรือการแบ่งปันขอ้มูล รวมถึงความคิดเห็นต่างๆ  

ขณะเดียวกนั ศรัณยพงศ ์เท่ียงธรรม ยงัไดก้ล่าวถึงวิถีชีวติของผูบ้ริโภคในยุคหลงั ท่ีช่ืน
ชอบความบนัเทิง ส่งผลให้กลยุทธ์การท าการตลาดในยุคน้ีเน้นไปท่ีการเขา้ไปโฆษณาในรายการ
บนัเทิงต่างๆ แต่นานวนัไปการตลาดรูปแบบน้ีก็ไม่ได้ผล เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ให้ความสนใจ 
ดงันั้น นกัการตลาดหรือเจา้ของแบรนดจึ์งใชว้ธีิซ้ือเวลาผลิตรายการ (Branded Program) ดว้ยการน า
สินคา้เขา้ไปโฆษณา แลว้จึงส่ือสารกบัผูบ้ริโภคดว้ยการสร้างเร่ืองราว (Story) ต่างๆ นานา ผา่นการ
ใชแ้บรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง โดยเจา้ของสินคา้จะเขา้มาควบคุมทุกขั้นตอน ทั้งเน้ือหาและกระบวนการ
ผลิต วิธีการน้ีสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความผูกพนักับผูบ้ริโภค (Customer Engagement) 
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมายผา่นช่องทางต่างๆ มากข้ึน 

ศรัณยพงศ์ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีมีการใช้ Branded Entertainment ท่ีประสบ
ความส าเร็จ อาทิ ผงหอมศรีจนัทร์ ท่ีมีการท าแฟนเพจบนเฟซบุ๊กโดยไม่เน้นการโฆษณา มีการ
น าเสนอเร่ืองราวการสนทนาของเจา้พระยาและนางศรีจนัทร์จนเป็นท่ีกล่าวขานถึง วิธีการน้ีช่วย
สร้างความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นเดียวกับแบรนด์อ่ืนๆ ท่ีใช้ส่ือใหม่ (New Media) เป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความผูกพนักบักลุ่มเป้าหมายนัน่เอง ดงันั้น ศรัณพงศ์จึงสรุปว่าปัจจุบนัน้ีส่ือ
ใหม่ (New Media) กลายเป็นพลงัท่ีท าให้สาธารณชนไดรั้บรู้ตราสินคา้ รวมถึงการสร้างตราสินคา้
บุคคล (Personal Branding) ไดใ้นวงกวา้ง และเป็นการรับรู้ท่ีผูช้มมีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปชมดว้ย
ตวัเอง 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจุบนัน้ีผูบ้ริโภคไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะของ
ผูรั้บสารเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้ น แต่วิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในยุคน้ีมกัช่ืนชอบการใช้ส่ือใหม่ (New 
Media) ในการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีมีผูบ้ริโภคคนอ่ืนมารีวิวไว ้ทั้งในเวบ็ไซต์
หรือเวบ็บอร์ดต่างๆ ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน เพราะเช่ือในการบอกกล่าว
ของ “คน” มากกว่าการโฆษณารูปแบบเดิมๆ ดงันั้ น ส่ิงท่ีนักการตลาดหรือเจา้ของแบรนด์ควร
จะตอ้งคิดและปรับเปล่ียนวิธีส่ือสารการตลาดก็คือ การสร้างความผูกพนักบัผูบ้ริโภค (Customer 
Engagement) เพื่อมดัใจให้เกิดความรู้สึกผูกพนักบัสินคา้มากกว่าเน้นการสร้างความจงรักภกัดีใน
ตราสินคา้เหมือนในอดีต ถือเป็นการสร้างความรักในแบรนด ์และยงัก่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมในการ
เป็นเจา้ของแบรนด์ได้อีกด้วย ซ่ึงการสร้างความผูกพนัน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคมี
แนวโนม้ใชสิ้นคา้และบริการตลอดไป รวมทั้งยงัมีโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะท าหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียง
ในการบอกต่อถึงความช่ืนชอบในแบรนดใ์หก้บัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ยความเตม็ใจอีกดว้ย 

ส าหรับการใชส่ื้อใหม่ (New Media) เป็นช่องทางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคนั้น ไดรั้บ
การยืนยนัจาก ตัน ภาสกรนที (อ้างถึงใน สมบุญ รุจิขจร และคณะ, 2557, น. 107) ท่ีกล่าวว่า 
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในปัจจุบันถือเป็นก าไรของนักการตลาด เพราะนอกจากจะช่วย
ส่ือสารส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายทอดออกไปแลว้ ยงัสามารถรับฟีดแบค (feedback) จากผูรั้บสารไดอี้กดว้ย 
ท่ีส าคัญ Social Media ยงัมีต้นทุนถูกมากเม่ือเทียบกับส่ืออ่ืนๆ เพียงแต่ผูใ้ช้ช่องทางน้ีจะต้องมี
ความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงก็มีโอกาสท่ีจะท าให้ผูใ้ช ้Social Media กลายเป็นคนดงัไดใ้นชัว่ขา้มคืน และ
ยงัเป็นการสร้าง Engagement ของแบรนดไ์ดใ้นวงกวา้ง ดงัภาพท่ี 2.8 

 
  
 

        
  

      
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

ภาพที ่2.8 แสดงประโยชน์ของการใชเ้ฟซบุก๊ 
 

ทีม่า: ตนั ภาสกรนที (2557, น. 108) 
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จากภาพดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้่า ประโยชน์ของการใช้ส่ือใหม่อย่าง Facebook 

คือ ตน้ทุนต ่าเม่ือเทียบกบัส่ือเดิม (Traditional Media) เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ และ 
Facebook ยงัท าหน้าท่ี เป็นทั้ งผู ้ส่งสารและผูรั้บสารได้ในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากผู ้ใช้สามารถ
ตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกผา่นทางช่องทางน้ี ซ่ึงถือเป็นการสร้างอารมณ์ร่วมและการมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริโภคได้อย่างกวา้งขวาง โดยไม่มีขอ้จ ากดัว่าองค์กรใดใหญ่หรือองค์กรใดเล็ก เพราะทุก
องคก์รท่ีนกัการตลาดหรือผูใ้ชส่ื้อมีความคิดสร้างสรรคก์็มีโอกาสท่ีจะท าให้แบรนด์ขององคก์รเป็น
ท่ีรู้จกัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

ณัฐพชัญ์ วงษเ์หรียญทอง (2557, น. 173-181) ระบุวา่ หน่ึงในช่องทาง Social Media ท่ี
โดดเด่นและมีผูบ้ริโภคสนใจ คือ Facebook ซ่ึงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
มีผูใ้ชบ้ริการมากกวา่ 1,000 ลา้นคน โดยกรุงเทพมหานครมีสถิติผูใ้ชง้านมากท่ีสุดในโลก และหาก
มองในแง่การตลาดแลว้ ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดของเฟซบุ๊กคือสามารถสร้างแฟนเพจเพื่อใชเ้ป็นฐานใน
การเช่ือมต่อกับผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีอยู่มากมายด้วยวิธีการกดไลค์ (LIKE) ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถติดตามข่าวสารอพัเดทจากแฟนเพจได ้เพราะทุกคร้ังท่ีมีการโพสต์ขอ้ความ รูปภาพ และ
วิดีโอบนแฟนเพจ ระบบของเฟซบุ๊กก็จะประมวลผลและน าไปแสดงบนหน้า News Feed ของ
ผูใ้ช้งานแต่ละคน ซ่ึงถือเป็นเหตุผลหลกัท่ีเจา้ของแบรนด์หรือนักการตลาดพยายามเพิ่มยอดการ
กดไลค์ให้มากท่ีสุด เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคท่ีจะรับรู้และเข้าถึงส่ิงท่ีแบรนด์
น าเสนอมากข้ึนตามไปด้วย ส าหรับคุณสมบติัหลกัท่ีท าให้เฟซบุ๊กมีอิทธิพลกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ
ส่ือสารมากท่ีสุดคือการกระจายขอ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่ายของผูใ้ชง้านแต่ละคน ต่างจากสมยัก่อน
ท่ีเครือข่ายมกัจะเป็นของส่ือหรือแบรนด์เพียงฝ่ังเดียว เม่ือผูใ้ช้งานแต่ละคนมีเครือข่ายท่ีเรียกว่า 
“เพื่อน” แล้ว การกด LIKE หรือ Share ก็เป็นการน าขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูบ้ริโภครับรู้ไปส่งต่อใน
เครือข่ายของแต่ละคน กลายมาเป็นรูปแบบของการตลาดแบบบอกต่อ (Words of Mouth) ดงันั้น จึง
กล่าวได้ว่าพื้นท่ีบนแฟนเพจของเฟซบุ๊กเปรียบเสมือนช่องทางการส่ือสารของแบรนด์ไปยงั
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายนัน่เอง 

ขณะท่ี Jeffry K. Rohrs (2559, น. 167) อธิบายจุดเด่นของเฟซบุก๊ ดงัน้ี 
(1) เป็น Social Network ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถสร้างกลุ่มผูช้มไดห้ลากหลายวิธี

ผา่นกิจกรรมท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย หรือการโฆษณาแบบเสียค่าใชจ่้าย 
(2) สามารถสร้างเพจของบริษทั โพสตข์่าวสาร สร้างลูกคา้ มีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดย

ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย สามารถเผยแพร่ขอ้มูลได้เพียงกดปุ่ม Like, Share และ Comment ท่ีอยู่ในเฟ
ซบุก๊ 
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(3) เป็นแอพพลิเคชัน่โทรศพัทมื์อถือยอดนิยม  
(4) แฟนเพจบนเฟซบุ๊กจะช่วยเผยแพร่ขอ้มูล ตอบค าถามคนในสังคมออนไลน์ และ

แกไ้ขขอ้ความดา้นลบเก่ียวกบัแบรนด ์
นอกจากเฟซบุ๊กและแฟนเพจดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด

ออนไลน์อีกประเภทหน่ึงท่ีมีผูใ้ช้งานจ านวนมาก คือ เวบ็ไซต ์(Website) โดยณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญ
ทอง (2557, น. 163–165) ระบุว่า ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตก าลังได้รับความนิยม เว็บไซต์ถือเป็น
เคร่ืองมือแรกท่ีนกัการตลาดนึกถึง และดว้ยพื้นท่ีบนเวบ็ไซตท่ี์มีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดัท าใหไ้ดเ้ปรียบส่ือ
เก่าประเภทส่ือส่ิงพิมพท่ี์มกัจะมีการก าหนดยอดพิมพ ์ดงันั้นการเกิดข้ึนของเวบ็ไซตจึ์งเป็นช่องทาง
ท่ีท าให้นกัการตลาดเลือกใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถก าหนดรูปแบบและ
เน้ือหาบนเวบ็ไซตใ์ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ประกอบกบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนั
มีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดว้ยตวัเอง จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภค ซ่ึงหากข้อมูลเหล่านั้นถูกอกถูกใจพวกเขา ก็จะเกิดการ
แนะน าและบอกต่อตามมา 

เจริญ ลกัษณ์เลิศกุล (2559, น. 108-116) ระบุว่า หน้าท่ีหลกัของเว็บไซต์ คือการให้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัธุรกิจ เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
ให้รายละเอียดของแบรนด์ เช่น ช่ือสินคา้ คุณสมบติั บรรจุภณัฑ์ สถานท่ีขาย และโปรโมชัน่ เป็น
ตน้ ดงันั้น เวบ็ไซต์ท่ีดีจึงควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรหรือแบรนด์อย่างละเอียด เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ี
เขา้ถึงเวบ็ไซตใ์ชเ้ป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้นั้นๆ  

อย่างไรก็ตาม แมว้่าเวบ็ไซต์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย แต่ก็ยงัมีเวบ็ไซต์
จ  านวนไม่นอ้ยท่ีมีปัญหาใหญ่ๆ ท่ีมกัพบอยูเ่สมอ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลไม่อพัเดท 
โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกบัสถานะขององค์กร สินค้าของแบรนด์ โปรโมชั่น รวมถึง

รูปแบบท่ีลา้สมยั เป็นตน้ เพราะเม่ือเวลาผ่านไป หลายธุรกิจมกัจะไม่ให้ความส าคญักบัเคร่ืองมือ
ชนิดน้ีเพราะคิดเพียงวา่สร้างเสร็จแลว้คือจบงาน แต่ในความเป็นจริงเวบ็ไซตเ์ปรียบไดก้บัตน้ไมท่ี้
จะตอ้งอาศยัการดูแล รดน ้า และพรวนดินอยูต่ลอดเวลา 

2. หาส่ิงท่ีตอ้งการไม่เจอ  
ปัญหาของผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์แลว้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไม่เจอถือเป็นปัญหาพื้นฐานอย่าง

หน่ึงท่ีไม่ควรมองข้าม ดังนั้ น ผูส้ร้างเว็บไซต์จึงควรจดัวางองค์ประกอบส าคัญไวใ้นต าแหน่ง
ใกลเ้คียงกนัเพื่อใหผู้ช้มเวบ็ไซตเ์ขา้ใจและใชง้านไดง่้าย 

3. ไม่มีขอ้มูลติดต่อ 
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ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัองคก์รหรือแบรนด์เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตส์ามารถติดต่อได ้ทั้งท่ี
อยู่ เบอร์โทรศพัท์ หรืออีเมล เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกๆ ท่ีจะตอ้งนึกถึง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์ใช้
สอบถามเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือบริการ รวมทั้งเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นได ้อนัจะน าไปสู่
การพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

4. คน้หาไม่เจอดว้ย Google 
นบัเป็นปัญหาส าคญัท่ีผูส้ร้างเวบ็ไซต์ตอ้งค านึงถึง เพราะหากเวบ็ไซต์นั้นไม่สามารถ

คน้หาดว้ย Search Engine อย่าง Google ไดแ้ลว้ ก็ถือว่าไม่ประสบความส าเร็จในการใช้เคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดออนไลน์ประเภทน้ี 

วิธีการป้องกันปัญหาและข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูส้ร้าง
เวบ็ไซตห์รือนกัการตลาดควรจะตอ้งวางแผนการใชง้านเวบ็ไซตอ์ยา่งมีกลยุทธ์ ซ่ึงเจริญ ลกัษณ์เลิศ
กุล (2559, น. 120-121) ระบุวา่มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูช้มท่ีเขา้มาในเวบ็ไซต์เปรียบเสมือนลูกคา้ท่ีเดินเขา้มาในร้าน ดงันั้น อย่าปล่อย
ให้โอกาสทองหลุดลอยไป ส่ิงแรกท่ีควรท าคือพยายามเก็บขอ้มูลติดต่อของผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์โดย
สมคัรใจ โดยใช้ทั้งขอ้ความในการส่ือสารท่ีชดัเจน จริงใจ ตรงไปตรงมา และมีศิลปะ เพื่อให้ผูเ้ขา้
ชมเห็นถึงประโยชน์ของการให้ขอ้มูลติดต่อ นอกจากน้ี การออกแบบเวบ็ไซต์ยงัตอ้งมีการจดัวาง
องคป์ระกอบท่ีชดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีดีต่อผูช้ม และช่วยให้เขาหาส่ิงท่ีตอ้งการ
ไดเ้ร็วท่ีสุด เพราะหากผูเ้ขา้ชมพบขอ้มูลแลว้ก็นบัเป็นความส าเร็จอยา่งหน่ึงของการท าเวบ็ไซต ์

2. ตอ้งไม่ลืมเช่ือมต่อกบั Social Network อยา่งเหมาะสม เช่น ระบบสมาชิกล็อคอิน
ในเฟซบุค๊ส์ หรือลิงคต่์อไปยงัแฟนเพจ, Youtube หรือ Twitter เป็นตน้ เพื่อให้ผูช้มสามารถกด Like 
หรือ Follow ได ้ซ่ึงจะส่งผลให้เน้ือหาในเวบ็ไซต ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลสินคา้ หรือบทความให้ความรู้ 
สามารถกดแชร์ไปยงั Social Network ต่างๆ ไดง่้ายตามไปดว้ย  

3. เวบ็ไซตจ์ะตอ้งไม่ลืม Call to action หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายในการให้ผูช้มเขา้
มาในเวบ็ไซต ์เช่น อ่านขอ้มูล แชร์เน้ือหา สมคัรสมาชิก ซ้ือสินคา้ เป็นตน้ เม่ือเรามีเป้าหมายแลว้ก็
จะต้องหาช่องทางให้ผูเ้ข้าชมสามารถเข้าไป “ท า” เป้าหมายนั้นได้โดยง่าย เช่น การสร้างปุ่ม 
“Click” ใหเ้ห็นชดัเจนเพื่อช่วยโนม้นา้วใหผู้เ้ขา้ชมเกิดความสนใจ 

จากแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ ผูว้ิจยัจะน ามาใช้วิเคราะห์
วา่วรรณวรรธน์มีการส่ือสารการตลาดออนไลน์กบัผูอ่้านอยา่งไรบา้ง ซ่ึงนอกจากจะท าให้ผูอ่้านท่ี
เปรียบเสมือนแฟนคลบัรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวนิยายแลว้ ยงัท าให้รู้จกัตวัตนและอตัลกัษณ์
ของวรรณวรรธน์อีกดว้ย โดยกลยทุธ์ต่างๆ เหล่าน้ีมีส่วนท าให้กลุ่มผูอ่้านหรือแฟนคลบัมีความรู้สึก
ผกูพนั น าไปสู่การจงรักภกัดีและติดตามอ่านงานเขียนของววรรณวรรธน์ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท า
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ให้วรรณวรรธน์กลายเป็นนักเขียนนวนิยายท่ีประสบความส าเร็จและสามารถครองใจผูอ่้านนว
นิยายได ้ 

 
2.6  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 2.6.1 งานวจัิยเกีย่วกบัการส่ือสารอตัลกัษณ์บุคคล  

ประกายกาวิล ศรีจินดา (2555) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์
ความเป็นนักร้องของ มาช่า วฒันพานิช” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของการส่ือสาร
ภาพลักษณ์ความเป็นศิลปิน นักร้องของมาช่า วฒันพานิช ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และศึกษา
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของมาช่า วมันพานิช ในฐานะศิลปินนกัร้อง 

ผลการศึกษาพบว่า มาช่า วฒันพานิช เป็นนกัแสดง นางแบบ และนกัร้อง ท่ีมีผลงาน
เพลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2550 รวม 10 ชุด โดยมีพฒันาการด้านภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามแนวเพลงและเน้ือหาของเพลง รวมถึงแฟชั่น ทรงผม การแต่งกายท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์และเป็นผูน้ าแฟชัน่ในแต่ละยุค ขณะท่ีอตัลกัษณ์ความเป็นศิลปินนกัร้องของมาช่า วฒัน
พานิช ประกอบดว้ยช่ืออลับั้มเพลง แนวเพลง แฟชัน่เส้ือผา้ ทรงผม โลโกต้วัหนงัสือช่ือ MARSHA 
สีท่ีใช้ในปกอัลบั้ ม การมีส่วนร่วมในอัลบั้ ม และวิธีการร้องเพลง ซ่ึงมาช่า วฒันพานิช มอง           
อตัลกัษณ์ของตวัเองว่าเป็นนกัร้องมากกว่าการท างานแขนงอ่ืนในวงการบนัเทิง รวมถึงการมองว่า
ตวัเองเป็นตราสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการเพื่อสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพออกสู่สาธารณชน 
จึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand) และแนวคิดอตัลกัษณ์ (Identity) ในทาง
จิตวทิยาสังคมดว้ย 

จากการศึกษางานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาความเป็นนักเขียน   
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ ซ่ึงเป็นส่ิงประกอบสร้างของ “วรรณวรรธน์” ท่ีสะทอ้น
ออกมาเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเด่นชัด ผ่านกระบวนการผลิตงานเขียนนวนิยาย ตั้งแต่การวางโครงเร่ือง 
แก่นเร่ือง การก าหนดตวัละคร ฉาก และบทสนทนา ตลอดจนกลวิธีการประพนัธ์ การใช้ลีลาและ
น ้ าเสียงท่ีสอดแทรกในนวนิยาย และการใช้ภาษาทางวรรณกรรม นอกจากน้ียงัใช้ในการศึกษาว่า 
“วรรณวรรธน์” มีการสะท้อนส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี รวมถึงความเป็นตวัตนผ่านช่องทางการส่ือสาร
การตลาดออนไลน์อย่างไรบ้าง ซ่ึงทั้ งหมดน้ีจะรวมเป็นการสะท้อนถึงความโดดเด่นท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของแบรนด ์“วรรณวรรธน์” นัน่เอง  
 2.6.2 งานวจัิยเกีย่วกบัการวเิคราะห์อตัลกัษณ์ของนวนิยายไทย 

อารดา ปรีชาปัญญา (2553) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์อัตลักษณ์นวนิยายไทยบน
อินเทอร์เน็ต” ผลการวิจยัพบวา่ อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสร้างอตัลกัษณ์ภายนอก ดว้ย
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การใช้ส่ือผสมทั้งภาพและเสียงเขา้มาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งยงัช่วยให้มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างนักเขียนและผูอ่้านง่ายข้ึน ก่อให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันแลกเปล่ียนส่ือ ผลท่ี
ตามมาคือท าให้เกิดอตัลกัษณ์ภายใน นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตยงัเป็นโลกแห่งเสรีท่ีท าให้นกัเขียนมี
ความเป็นปัจเจกชนในการเขียน นักอ่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์และท าลายอตัตาของนักเขียนได ้
ขณะท่ีแวดวงธุรกิจหนงัสือนวนิยายตอ้งมีการท าการตลาดท่ีมากกว่าการขายหนงัสือ อาทิ การให้
ดาวน์โหลดนวนิยายหรือการอ่านบนเคร่ืองอ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ แทนการอ่านบน
แผน่กระดาษเช่นในสมยัก่อน 

จากงานวิจัยเร่ืองน้ี ผู ้วิจ ัยจะใช้ในการศึกษาช่องทางการส่ือสารอัตลักษณ์ของ 
“วรรณวรรธน์” โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ทั้งเวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ค และแฟนเพจว่ามี
ลกัษณะเช่นใด มีการแบ่งปัน แลกเปล่ียน เรียนรู้ระหวา่งนกัเขียนนวนิยายกบัผูอ่้านอยา่งไร เพื่อให้
ทราบถึงรูปแบบการส่ือสารอตัลกัษณ์ของนกัเขียนนวนิยายในยคุปัจจุบนั 
 2.6.3 งานวจัิยเกีย่วกบันวนิยายองิประวตัิศาสตร์ 

ผูว้ิจยัส่วนใหญ่ท่ีศึกษางานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์มกัจะศึกษาองค์ประกอบ
ของการเขียน ทั้งโครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก บทสนทนา รวมถึงการใชภ้าษาทางวรรณกรรม 
เพื่อศึกษาวา่งานเขียนแต่ละเร่ืองมีองคป์ระกอบอะไรบา้งท่ีโดดเด่น ดงัน้ี 

สุวรรณ เช้ือนิล (2523) ศึกษาเร่ือง “การวเิคราะห์นวนิยายเร่ืองขุนศึกของไม ้เมืองเดิม” 
มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ประกอบดว้ย เพื่อศึกษากลวิธีการเขียนนวนิยายเร่ืองขุนศึก ของไม ้เมือง
เดิม ในดา้นต่างๆ ทั้งโครงเร่ือง แก่นเร่ือง วธีิการด าเนินเร่ือง การสร้างตวัละคร ฉาก และบทสนทนา 
นอกจากน้ียงัเป็นการศึกษาศิลปะการใช้ถอ้ยค าและส านวนโวหารต่างๆ ตลอดจนการศึกษาสภาพ
สังคม วฒันธรรม และประเพณีท่ีไดจ้ากเร่ืองขนุศึก 

ผลการวิจยัของสุวรรณ เช้ือนิล พบว่า ไม ้เมืองเดิม หรือกา้น พึ่งบุญ ณ อยุธยา สร้าง
เร่ืองราวและเหตุการณ์ข้ึนจากพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา โครงเร่ืองเนน้ท่ีชีวิตของทหารไทยคนหน่ึง
ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ก าหนดให้มีชีวิตอยูใ่นช่วงเวลานั้น ส่วนแก่นเร่ืองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรักพร้อมกบั
การแสดงออกถึงความรักชาติเป็นส าคญั โดยผูป้ระพนัธ์ด าเนินเร่ืองราวไปตามล าดบัเวลาท่ีสัมพนัธ์
กบัเหตุการณ์ในพงศาวดาร และสร้างตวัละครต่างๆ ให้มีบทบาท พร้อมก าหนดบทสนทนาตาม
ฐานะของตวัละคร สภาพสังคมและวฒันธรรม ขณะท่ีท่วงท านองการเขียนนั้น ผูป้ระพนัธ์เลือกใช้
ค  าและส านวนภาษาท่ีเหมาะสม ทั้ งการใช้บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร ตลอดจนการ
อุปมาอุปไมย นอกจากน้ีไม้ เมืองเดิม ยงัได้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคม รวมถึงวิ ถีชีวิต และ
วฒันธรรมของชาวไทยในชนบทในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพไดอ้ย่าง
ชดัเจนดว้ย 
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เช่นเดียวกบั สายสร้อย สุดหอม (2530) ท่ีศึกษาเร่ือง “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง
เศวตฉัตรน่านเจา้ : การศึกษาด้านกลวิธีเสนอเร่ืองและท่วงท านองการแต่ง” ผลการศึกษาพบว่า 
ผูป้ระพนัธ์คือ ลพบุรี ใชก้ลวธีิเสนอเร่ืองเก่ียวกบัโครงเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา และฉากอยา่งมีชั้น
เชิง เร้าความสนใจใคร่รู้ ส่งผลให้นวนิยายเร่ืองน้ีมีความสมจริงตามลักษณะของนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ และไม่เป็นการฝืนธรรมชาติของปุถุชน อีกทั้งยงัให้ความบนัเทิงแก่ผูอ่้านดว้ย ขณะท่ี
ท่วงท านองการแต่งนั้น พบวา่ ผูป้ระพนัธ์ไดแ้สดงความเช่ือถือและความยดึมัน่ในดา้นความรักและ
การด าเนินชีวติไดส้อดคลอ้งกบัเร่ือง และเป็นปรัชญาท่ีส่งสารอนัมีคุณค่าไปยงัผูอ่้านไดอี้กดว้ย 

ขณะท่ีนวนิยายบางเร่ืองมีกลยุทธ์การประพนัธ์ท่ีอิงกบัช่วงเวลาเป็นหลกั ดงัท่ี รัชนีกร 
แท่นทอง (2539) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองฟ้าใหม่” พบว่า มีการใช้
กลวธีิการเล่าเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจและชวนใหติ้ดตาม เพราะใชบ้ทสนทนาสลบักบัการบรรยาย ซ่ึง
ผูป้ระพนัธ์น าเสนอเร่ืองราวแบบปฏิทิน โดยนวนิยายเร่ืองน้ีใช้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีมีการจด
บนัทึกไวเ้ป็นโครงเร่ืองและฉากของเร่ือง มีตวัละครเป็นผูด้  าเนินเร่ืองเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพ
เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ พร้อมกนัน้ียงัไดแ้สดงทศันะต่อเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีน ามาใช้
เป็นฉากของเร่ืองและแก่นเร่ือง เพื่อเป็นการแสดงถึงวีรกรรมของวีรบุรุษควบคู่ไปกบัการแทรก
เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยทางประวติัศาสตร์เขา้ไปในการเล่าเร่ืองดว้ย 

นอกจากน้ี นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของต่างประเทศก็มีผูศึ้กษาวิจยัไวเ้ช่นกนั แต่
การศึกษาไม่ไดเ้น้นท่ีองค์ประกอบของนวนิยายมากนกั เป็นการศึกษาเพื่อพิสูจน์วา่นวนิยายนั้นมี
การปรุงแต่งขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เพื่อใหมี้ความเป็นนวนิยายท่ีสะทอ้นความบนัเทิงมากข้ึน ดงัท่ี
เสาวรส มิตราปิยานุรักษ ์(2539) ไดศึ้กษาเร่ือง “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นของเจมส์ คลาเวลล ์: 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวติัศาสตร์” ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระพนัธ์ได้
เปล่ียนแปลงขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ให้คลาดเคล่ือนไปจากข้อเท็จจริง อีกทั้งยงัมีการแต่งเติม
เหตุการณ์และตวัละครท่ีไม่มีอยู่จริงในประวติัศาสตร์ให้มีบทบาทส าคญัในนวนิยาย สาเหตุท่ี
ผูป้ระพนัธ์ท าการดดัแปลงขอ้มูลในประวติัศาสตร์เพราะไดย้ึดหลกัการเขียนนวนิยายให้น่าสนใจ
และน่าต่ืนเตน้ชวนติดตามเพื่อสร้างความบนัเทิงแก่ผูอ่้านเป็นส าคญั จึงไม่ไดค้  านึงถึงความถูกตอ้ง
ตรงตามขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไว ้ซ่ึงเจมส์ คลาเวลล์ เคยกล่าวไวว้า่นวนิยายไม่ใช่ประวติัศาสตร์ จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความถูกตอ้งตรงตามประวติัศาสตร์  

ส่วนนักเขียนนวนิยายไทยท่ียึดหลักฐานทางประวติัศาสตร์ในการประพันธ์มีอยู่
มากมาย โดยสุภิญญา ขจรกิตติยุทธ (2547) ศึกษาเร่ือง “การศึกษานวนิยายเชิงประวติัศาสตร์ของ
หลวงวิจิตรวาทการ” พบวา่ มีการเนน้ศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกบัเอกสารทางประวติัศาสตร์ ซ่ึง
หลวงวิจิตรวาทการมีกลวิธีในการแต่งอยู ่3 วิธี คือ การสร้างเน้ือเร่ืองและเร่ืองแทรก การสร้างตวั
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ละคร รวมถึงการสร้างฉาก โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีความต้องการปลูกฝังแนวคิดชาตินิยม น าเสนอ
แนวคิดท่ีมีคุณค่าในการด าเนินชีวิต ปลูกฝังคติธรรมและความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและให้
ความรู้แก่ผูอ่้าน  

เช่นเดียวกับ วรารัตน์ สุขวจันี (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยา” เป็นการศึกษานวนิยายจ านวน 14 เร่ือง แบ่งเน้ือหาออกเป็น 6 บท 
อาทิ ความเป็นมาของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ องค์ประกอบของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์สมยั
กรุงศรีอยุธยา และการเปรียบเทียบเน้ือเร่ืองนวนิยายกบัพระราชพงศาวดาร โดยผลการศึกษาพบวา่ 
มีแนวคิดหลกัคือเร่ืองการแยง่ชิงราชบลัลงัก์ การต่อสู้และปกป้องบา้นเมือง การเชิดชูวีรกรรมของ
วีรกษตัริย ์ตลอดจนความเสียสละและความจงรักภกัดี โดยกลวิธีการประพนัธ์มีการเปิดเร่ืองและ
สร้างความขดัแยง้ มีการเรียงล าดบัเหตุการณ์ในการด าเนินเร่ือง การจบเร่ือง รวมถึงฉากท่ีปรากฎ 
ขณะท่ีตวัละครแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ ตวัละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ ตวัละครท่ีมาจากเคา้
ของบุคคลจริงในประวติัศาสตร์ และตวัละครท่ีสมมติข้ึนใหม่ ส่วนบทสนทนานั้น พบวา่ มีการใช้
ทั้งค  าโบราณ ภาษาในปัจจุบนั และการใชค้วบคู่กนัไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง อีกทั้งยงัมีการ
ใชโ้วหารภาพพจน์เพื่อส่ือความหมายใหช้ดัเจนและยงัสร้างอารมณ์ความรู้สึกไดอี้กดว้ย  

จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะ
ใชใ้นการศึกษาวา่นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของ “วรรณวรรธน์” ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการคน้ควา้
หาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เป็นหลกัหรือไม่ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้และหวัใจส าคญัประการหน่ึงของ
เขียนนวนิยายประเภทดงักล่าว และมีองคป์ระกอบท่ีเป็นเอกลกัษณ์อะไรบา้งท่ีปรากฏในงานเขียน
ตามแนวคิดเก่ียวกบัการเขียนนวนิยายและการเล่าเร่ือง 
 2.6.4 งานวจัิยเกีย่วกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 

ธนัยพร วรรณประเสริฐ (2556) ศึกษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดนวนิยายไทย
ของส านกัพิมพแ์ละการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค” มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบกลยุทธ์และกลวิธีการ
ส่ือสารการตลาดของหนงัสือนวนิยายท่ีส านกัพิมพเ์ลือกใช ้รวมทั้งทราบถึงความเหมือนและความ
แตกต่างของกลยุทธ์และกลวิธีการส่ือสารการตลาดของหนงัสือนวนิยายของส านกัพิมพข์นาดใหญ่
และส านกัพิมพ์ขนาดเล็ก นอกจากน้ียงัเป็นการทราบถึงปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือหนังสือนวนิยายของผูบ้ริโภค โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบดา้นการส่ือสารการตลาดของส านกัพิมพ ์2 แห่ง คือ ส านกัพิมพส์ถาพร
บุ๊คส์ และส านักพิมพ์เดซ่ี รวมถึงการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการส ารวจพฤติกรรมของผูอ่้าน โดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างอายุ 12 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน ท่ีเคยซ้ือหนังสือนวนิยายของทั้ง 2 
ส านกัพิมพ ์ 
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ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ ส านกัพิมพส์ถาพรบุ๊คส์มุ่งเนน้การส่ือสารเพื่อเสริมสร้าง
ตราสินคา้ (Brand) ของส านักพิมพ ์ส่วนส านกัพิมพเ์ดซ่ีเน้นเร่ืองการส่ือสารเพื่อให้สามารถเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคจ านวนมากได ้จึงเลือกใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบใชช่้องทางท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
สนใจ นั่นคือส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ และแมว้่าทั้ ง 2 ส านักพิมพ์จะมีวตัถุประสงค์ในการใช้     
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีแตกต่างกนั แต่ทั้ง 2 แห่งกลบัเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลกั
ท่ีเหมือนกัน คือ การประชาสัมพนัธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม และการส่ือสารออนไลน์ มากกว่า
เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กษาเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการซ่ึงเป็นการ
ประสมประสานเคร่ืองมือการตลาดทุกประเภทเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การส่ือสารการตลาดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัท่ี สุกานดา ปานเพชร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการของหนังสือธรรมะประยุกต์ ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
บริหารงานส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของส านักพิมพ์ดีเอ็มจี  กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ และกระบวนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือธรรมะประยุกต ์
ส านกัพิมพดี์เอม็จี  

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของหนังสือธรรมะ
ประยุกต์ ส านกัพิมพดี์เอ็มจี เป็นกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคญักบัการบูรณาการในระดบักลยุทธ์บริหาร
องคก์ร กลยทุธ์การจดัท าหนงัสือ กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และกลยทุธ์การ
ใชช่้องทางส่ือสารใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยกลยทุธ์ทั้งหมดตอ้งประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อให้เกิด
รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของหนงัสือธรรมะประยกุต ์ส านกัพิมพดี์เอม็จี ส าหรับ
กลยุทธ์บริหารองค์กร ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์น่านน ้ าสีขาว (White Ocean Strategy) ท่ีแสดงออก
เร่ืองการมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความไวว้างใจและความศรัทธา 2) กลยุทธ์การ
จดัท าหนังสือ ซ่ึงถือเป็นสินค้า (Product) และเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ (Print Media) จึงสามารถท าการ
ส่ือสารการตลาดกบัผูอ่้านไดอี้กช่องทางหน่ึง 3) กลยุทธ์การเผยแพร่ เป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ี
ช่วยเผยแพร่ผลงานและข่าวสารให้หนังสือเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง และ 4) กลยุทธ์การใช้ชุมชน
ออนไลน์ (Community) ผา่นช่องทางการส่ือสารอิเลคทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในสังคมเครือข่าย (Social Network)  

จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัจะใช้
เป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์และช่องทางการส่ือสารการตลาดของ “วรรณวรรธน์” ว่ามี
จุดประสงคแ์ละมีลกัษณะอยา่งไรในการส่ือสารกบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย  
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2.7  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
         
 
 
        
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดในการวิจยัน้ี แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของงานเขียน ในท่ีน้ีหมายถึงองคป์ระกอบของการเขียนนวนิยาย คือ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร 
ฉาก บทสนทนา กลวิธีการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง ลีลาและน ้ าเสียง ตลอดจนการใช้ภาษาทาง
วรรณกรรม และตวัตนของนักเขียนนวนิยายท่ีปรากฏออกมาในรูปของบุคลิกภาพ การแต่งกาย 
หนา้ปกหนงัสือนวนิยาย ฯลฯ จนกลายมาเป็นอตัลกัษณ์ตราสินคา้ หรือ อตัลกัษณ์วรรณวรรธน์ ซ่ึง
ประกอบด้วย แก่นหรือจุดยืนของแบรนด์ (Core Identity) และส่วนขยายแก่นของแบรนด ์
(Extended Identity) โดยได้มีการส่ือสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์รูปแบบต่างๆ 
ปรากฏออกมาเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ “วรรณวรรธน์” นักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ี
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

เอกลักษณ์ของงานเขียน 
องคป์ระกอบของนวนิยาย 
- โครงเร่ือง (Plot)           - แก่นเร่ือง (Theme) 
- ตวัละคร (Character)    - ฉาก (Setting) 
- บทสนทนา (Dialogue) - กลวธีิการประพนัธ์ 
- ลีลาและน ้าเสียง          - การใชภ้าษาทางวรรณกรรม 
 
 

 

ตัวตนของนักเขียน 
- คน้ควา้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ 
/ การลงพ้ืนท่ี  
- การใหข้อ้มูลบนเวทีเสวนา / การ
ใหสั้มภาษณ์ 
- หนา้ปกนวนิยาย   - ใชค้  าแทน
ตวัวา่ “เจา้ป้า”  
- บุคลิกภาพ            - ลายเซ็น 
  
- การแต่งกาย          - ทรงผม 
 
 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น 

Extended Identity 

 Core 

Identity 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1  วธีิการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลักษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) แบ่งการวิจยัเป็นสองขั้นตอน โดยเร่ิมตน้จากการวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) คือ ผลงานการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของ “วรรณวรรธน์” จ านวน 3 เร่ือง 
ประกอบด้วย “จันทราอุษาคเนย์”, “ข้าบดินทร์” และ “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” โดยเร่ือง “จันทรา
อุษาคเนย”์ และ “ขา้บดินทร์” เป็นนวนิยายท่ีท าให้ “วรรณวรรธน์” ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลั 
ซีไรต์ในปี พ.ศ. 2552 ขณะท่ี “ขา้บดินทร์” ยงัถูกน าไปสร้างเป็นละครโทรทศัน์ออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ในช่วงเวลาไพร์มไทม ์เม่ือปี พ.ศ. 2558 และไดรั้บกระแสตอบรับอยา่งดีจาก
ผูช้ม ส่วนเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” เป็นนวนิยายท่ีท าให้ “วรรณวรรธน์” ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิง
รางวลัซีไรต์ในปี พ.ศ. 2558 และได้รับการสร้างเป็นละครโทรทศัน์ออกอากาศในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2561 ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 ในช่วงเวลาไพร์มไทมเ์ช่นเดียวกนั  

ส าหรับการวิจยัผลงานการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของ “วรรณวรรธน์” ทั้ง 
3 เร่ืองน้ี เพื่อค้นหาอตัลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ผ่านการประพันธ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ (Uniqueness) ของงานเขียน รวมถึงตนัตน (Self) ของนกัเขียน ซ่ึงน ามาสู่การมีอตัลกัษณ์
ท่ีโดดเด่น ตลอดจนศึกษากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ท่ี “วรรณวรรธน์” ใชใ้นการ
ส่ือสารกบัผูอ่้าน อนัน าไปสู่การเป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จ 

ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัจะใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เพื่อศึกษาช่องทางและ
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างเอกลกัษณ์ (Uniqueness) และตวัตน (Self) ของ 
“วรรณวรรธน์” จากนั้นจึงน ามาประมวลผลและสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี  
 
3.2  แหล่งข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 3.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) “วรรธนวรรณ จันทรจนา” เจ้าของ

นามปากกา “วรรณวรรธน์” ในฐานะนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงกลวิธีการ
เขียนนวนิยาย หลกัเกณฑแ์ละเทคนิคในการน าเสนอนวนิยาย รวมถึงกลยทุธ์ในการส่ือสารกบัผูอ่้าน 
ทั้งจุดประสงคใ์นการส่ือสาร และการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดออนไลน์  
     3.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) ประกอบดว้ยนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์อนัเป็นผลงานการประพนัธ์ของ “วรรณวรรธน์” จ านวน 3 เร่ือง รวมทั้งส้ิน 6 เล่ม คือ 
เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์”, “ข้าบดินทร์” และ “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ทั้ งน้ี เพื่อค้นหาอตัลักษณ์ของ
นกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ผา่นการประพนัธ์ท่ีสะทอ้นออกมาจากเอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
ของงานเขียน คือ โครงเร่ือง (Plot), แก่นเร่ือง (Theme), ตัวละคร (Character), ฉาก (Setting),        
บทสนทนา (Dialogue), กลวธีิการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง, ลีลาและน ้าเสียง ตลอดจนการใชภ้าษา
ทางวรรณกรรม รวมถึงตนัตน (Self) ของนกัเขียน ท่ีส่ือสารออกมาในรูปของบุคลิกภาพ การแต่ง
กาย และหนา้ปกนวนิยาย เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์รูปแบบและเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ท่ี 
“วรรณวรรธน์” ใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือสารกบัผูอ่้าน คือ เฟซบุก๊ส่วนตวั, แฟนเพจ และเวบ็ไซต ์   
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และ
การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อตอบโจทยปั์ญหาน าการวิจยัในคร้ังน้ี 
แบ่งออกเป็น 

การวิจัยเพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 : เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของนักเขียน        
นวนิยายองิประวตัิศาสตร์รุ่นใหม่ทีป่ระสบความส าเร็จ : กรณศึีกษา “วรรณวรรธน์”  

ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก “วรรณวรรธน์” มีประเด็นค าถามหลกัๆ อาทิ 
1) มีเทคนิคพิเศษอย่างไรในการประพันธ์ อาทิ การวางโครงเร่ือง แก่นเร่ือง การ

ก าหนดตัวละคร บทสนทนา ฉาก รวมถึงกลวิธีการประพันธ์ การใช้ลีลาและ
น ้าเสียง ตลอดจนการใชภ้าษาทางวรรณกรรมอยา่งไร 

2) คิดวา่อะไรคืออตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ท่ีผูอ่้านสัมผสัได ้
3) มีวธีิการรักษาอตัลกัษณ์ใหค้งอยูอ่ยา่งไร 
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 ขณะท่ีการวิ เคราะห์ เอกสารผลงานการประพัน ธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ของวรรณวรรธน์จ านวน 3 เร่ือง จะวิเคราะห์ เทียบเคียงกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ทบทวน
วรรณกรรม โดยเฉพาะเอกลกัษณ์ของงานเขียน อนัประกอบด้วย โครงเร่ือง, แก่นเร่ือง, ตวัละคร, 
ฉาก, บทสนทนา, กลวิธีการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง, ลีลาและน ้ าเสียง รวมถึงการใช้ภาษาทาง
วรรณกรรม ตลอดจนตัวตนของนักเขียนท่ีสะท้อนผ่านบุคลิกภาพ การแต่งกาย และหน้าปก         
นวนิยาย เป็นตน้  

นอกจาก น้ีผู ้วิจ ัยจะวิ เคราะห์จาก เอกลักษณ์  (Uniqueness) และตัวตน  (Self) ท่ี 
“วรรณวรรธน์” เลือกใช้ เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่าเม่ือมีการส่ือสารผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์แลว้ สามารถสะทอ้นออกมาเป็น “อตัลกัษณ์” (Identity) ท่ีโดดเด่นอนัน าไปสู่การประสบ
ความส าเร็จไดอ้ยา่งไร 

การวิจัยเพ่ือตอบค าถามวิจัยข้อที่ 2 : เพ่ือศึกษาการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดในการ
ส่ือสารอัตลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา 
“วรรณวรรธน์”  

ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก “วรรณวรรธน์” มีประเด็นค าถามหลกัๆ อาทิ 
1) มีการวางแผนหรือกลยทุธ์ในการส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้านอยา่งไร 
2) ใชเ้คร่ืองมือหรือช่องทางใดในการส่ือสารกบัผูอ่้าน  
3) เหตุใดจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารเหล่านั้น 
ขณะเดียวกนัจะวิเคราะห์เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ี “วรรณวรรธน์” เลือกใช ้

ทั้งเฟซบุก๊ส่วนตวั, แฟนเพจ และเวบ็ไซต ์ 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
หลกัของการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการวิจยัท่ีถูกตอ้ง ผูว้ิจยั
จึงเลือกใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดงัน้ี  

1)  ตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) คือ 
การน าข้อมูลทั้ งสองส่วนท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหา (Documentary Research) ท่ีปรากฎใน       
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์จ านวน 3 เร่ือง และจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth Interview) 
“วรรณวรรธน์” เพื่อน ามาตรวจสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูล 
 2)  ตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การน าแนวคิดและทฤษฎี
ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมาใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ 
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3.5  การน าเสนอผลวจัิย 
การน าเสนอผลวิจยัจากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ผา่นส่ือออนไลน์ของ

นกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” ผูว้ิจยั
ไดจ้ดักลุ่มขอ้มูลตามค าถามน าวจิยั ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1  เอกลกัษณ์ของงานเขียนและตวัตนของนกัเขียน 
ส่วนท่ี 2  อตัลกัษณ์ของนกัเขียนนวนิยายรุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ 
ส่วนท่ี 3  เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
 

 

 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ การเก็บ
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Documentary Source) โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 
 4.1 อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จ : กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์” 
 4.2 เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์และวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ในการส่ือสารอัตลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จ : กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์” 
 
4.1 อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ : 
กรณศึีกษา “วรรณวรรธน์” 
 “วรรณวรรธน์” กบัเส้นทางนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
 วรรธนวรรณ จนัทรจนา เป็นนักเขียนนวนิยายเจา้ของนามปากกา “วรรณวรรธน์” ท่ี
เขา้สู่แวดวงนกัเขียนเม่ือปี พ.ศ. 2548 มีผลงานตีพิมพก์บัส านกัพิมพ ์ณ บา้นวรรณกรรม โดยผลงาน
ในช่วงแรกท่ีโดดเด่นและติดปากนักอ่านชาวไทยคือ “นิยายแนวทะเลทราย” ซ่ึงวรรณวรรธน์จะ
สอดแทรกเกร็ดความรู้ดา้นต่างๆ ของดินแดนตะวนัออกกลางไวใ้นงานเขียนดว้ย เช่น นวนิยายเร่ือง 
“อัสวดั ราชันย์แห่งความมืด” ผลงานล าดับแรกท่ีได้รับการตีพิมพ์ จะมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงสร้างการเมือง ผสานกบัจินตนาการส่วนตวั จึงท าให้วรรณวรรธน์กลายเป็นนกัเขียนนวนิยาย
หน้าใหม่ท่ีได้รับความสนใจในหมู่นักอ่าน แม้ว่างานเขียนในล าดับต่อๆ มาจะเป็นนวนิยาย
หลากหลายแนว แต่ก็ยงัมีผูอ่้านติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
 จนกระทัง่ 1 ปีถดัมา หลงัจากท่ีนวนิยายเล่มแรกไดรั้บการตีพิมพ ์วรรณวรรธน์ก็หยิบ
เอานิทานท่ีเคยไดฟั้งจากบิดามาเขียนเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองแรกในปี พ.ศ. 2549 เร่ือง 
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“จนัทราอุษาคเนย”์ ซ่ึงเป็นนวนิยายท่ีมีฉากส าคญัอยู่ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 ในดินแดนเอเชีย
อาคเนย ์โดยใชว้ิธีการเล่าเร่ืองแบบสลบัไปสลบัมาระหวา่งยุคอดีตกบัปัจจุบนั บอกเล่าเร่ืองราวของ 
“ตมิสา” นางเอกของเร่ืองท่ีอาศยัอยูก่บับิดา แต่เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ท าใหเ้ธอยอ้นอดีต
กลบัไปในยุคของพระเจา้จิตรเสน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีตวัตนอยู่จริงในประวติัศาสตร์ในสมยัพุทธ
ศตวรรษท่ี 12 ส าหรับการเขียนนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” น้ี วรรณวรรธน์ยอมรับว่าเป็น
ความทา้ทายอยา่งหน่ึงในชีวิตนกัเขียน เน่ืองจากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์หรือหลกัฐานต่างๆ มีอยู่
ไม่มากนกั เพราะเป็นการเล่าถึงเร่ืองราวในอดีตสมยัท่ียงัไม่มีการจดบนัทึก 

 “จนัทราอุษาคเนยเ์ป็นเร่ืองท่ีเรารู้สึกวา่ทา้ทายตวัเองว่า ณ วนัน้ีอยากจะเขียนงานท่ีมา
จากขอ้มูลของคุณพ่อซ่ึงเป็นนกัโบราณคดี คุณพอ่เคยบอกวา่ถา้อยากจะเขียนให้เขียนแบบเอาขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์มาท านิยายแค่นั้นเอง จากจุดเร่ิมตน้คือฟังนิทานของพ่อแล้วอยากจะผูกนิทาน
ของพ่อ นิทานของเจ้าชายจิตรเสนท่ีท่านข้ามจากแม่น ้ าโขงฝ่ังตะวนัออกไปฝ่ังตะวนัตก แล้ว
เดินทางหาทะเลเขา้มาในประเทศไทย แลว้ทะลุออกไปทางปราจีนบุรี ขณะเดียวกนั ความทา้ทายอีก
อยา่งหน่ึงก็คือ ณ วนัท่ีเขียนจนัทราอุษาคเนย ์ยงัไม่มีคนไทยคนไหน หรือนวนิยายเร่ืองไหน ท่ียอ้น
ยุคเกินกว่าสมัยกรุงสุโขทัย จะมีก็เร่ืองอาณาจักรน่านเจ้า ซ่ึงเป็นนวนิยายเม่ือ 30-40 ปีก่อน” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 วรรณวรรธน์มีผลงานการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองท่ี 
2 คือ “ขา้บดินทร์” ซ่ึงนอกจากจะไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านแลว้ เม่ือนวนิยายเร่ืองน้ีถูกน ามาสร้าง
เป็นละคร ออกอากาศในช่วงไพร์มไทม์ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ก็ไดรั้บความนิยมจาก
แฟนละครเป็นอย่างมาก ท าให้ช่ือเสียงของวรรณวรรธน์โดดเด่นมากยิ่งข้ึน เพราะไม่เพียงแต่การ
สร้างให้ตวัละครเขา้ไปอยูใ่นใจของผูอ่้านและผูช้มจนเกิดเป็นวลี “พอ่เหมเน้ือทอง” แลว้ การผกูโยง
เร่ืองราวในประวติัศาสตร์กบัจินตนาการของนกัเขียนก็ไดรั้บเสียงช่ืนชมตามมา โดยเฉพาะบทสรุป
ในตอนทา้ยของนวนิยายท่ีก าหนดให้ตวัละครเอก คือ พ่อเหม ซ่ึงมีความเช่ียวชาญภาษาองักฤษเป็น
อย่างดี เป็นหน่ึงในคณะทูตไทยท่ีเดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการต่อสมเด็จพระนางเจ้า
วิคตอเรีย ณ ประเทศองักฤษ ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว โดยรายนามคณะ
ทูตไทยท่ีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มีอยู ่16 ท่าน แต่รายนามสุดทา้ยของคณะทูตไม่ระบุ
ช่ือและจนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถสืบคน้ได ้ซ่ึงวรรณวรรธน์ใช้ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นช่องว่างใน
การน าตวัละครเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของคณะทูตนัน่เอง แต่ส่ิงท่ีตามมาก็คือกระแสวพิากษว์จิารณ์ต่อ
งานเขียนในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นนวนิยาย ซ่ึงอาจจะถูก
หยบิยกข้ึนมาถกเถียงไดใ้นอนาคต 
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 “เรารู้วา่ถา้เขียนไม่ถูกตอ้งโดนนกัประวติัศาสตร์แยง้และโดนย  าอยา่งแน่นอน แต่ถา้ไม่
เขียน คุณจะแตกดอกออกช่อต่อจากน้ีไปได้ไหม การศึกษาประวติัศาสตร์คือการถกเถียง ไม่ใช่
ทฤษฎี เพียงแต่เป็นขอ้สรุปและขอ้เท็จจริงท่ีเราคน้พบ ณ วนัน้ี สมมติวา่คุณอยากจะสรุปขอ้เทจ็จริง
ท่ีเกิดข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ณ วนัน้ีไดข้อ้เท็จจริงแค่น้ี คุณก็ตอ้งสรุปแบบน้ี แต่ต่อไปอีก 20 ปี เขา
อาจจะเจอขอ้เท็จจริงเพิ่มเติม คุณตอ้งเปิดกวา้งเพื่อท่ีจะเปล่ียนแปลงบทสรุปของคุณใหม่” (เขียน
ประวติัศาสตร์ในรูปลกัษณ์นิยายสไตล ์‘วรรณวรรธน์’, 2555)   
 ขณะท่ีนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ซ่ึงถูกสร้างเป็นละคร
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เช่นเดียวกนั มีจุดเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างจากนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ 2 เร่ืองแรก นั่นคือเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” เกิดจากความตอ้งการของผูจ้ดัละครคือ
คุณ ป่ิน  ณั ฏฐนันท์  ฉวีวงษ์  แห่ งค่ ายที วี ซีน  ผู ้ส ร้างละครเร่ือง “ข้าบ ดินท ร์” ท่ี ต้องการ
ให้วรรณวรรธน์เขียนนวนิยายท่ีมีฉากอยูใ่นสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน แต่ตอ้งไม่ใช่นวนิยายแบบท่ี
เคยมีมาก่อน วรรณวรรธน์จึงคน้ควา้ขอ้มูลกระทัง่พบวา่ในสมยันั้นมี “ขนัที” จากต่างประเทศเขา้มา
รับราชการในราชส านกัไทย จึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเขียนนวนิยายเร่ืองน้ี ซ่ึงนอกจากจะเน้น
ความดราม่า (Drama) ในเน้ือเร่ืองแลว้ ยงัสอดแทรกกลวิธีการใช้ภาษาของคนไทยในอดีต นัน่คือ 
“กลบท” เพื่อใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ไปในตวั 
 “ไดมี้โอกาสอ่านสาส์นสมเด็จฯ ไล่อ่านจนกระทัง่เจอแนวความคิดเร่ืองขนัที เราก็มอง
วา่น่าจะมีความดราม่าในเน้ือเร่ืองแลว้ พอไดใ้นจุดน้ีเน้ือเร่ืองทุกอยา่งก็ด าเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใช้
เวลาในการเขียนเร่ืองน้ีสั้ นมาก เพียงแค่ 2-3 เดือนก็เสร็จ แต่ความยากของการเขียนเร่ืองน้ีอยู่ท่ี
บรรยากาศของเร่ือง โดยเฉพาะช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา เพราะขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีจารึกไวมี้
ความขัดแยง้ของหลายฝ่าย เราก็จบัความขัดแยง้ทุกอย่างมาเป็นฉาก เป็นภูมิหลังของเร่ืองว่ามี
เหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง แลว้ตวัละครของเราไปเก่ียวขอ้งยงัไงบา้ง โดยท่ีเราไม่ไดไ้ปให้บทสรุป
ของประวติัศาสตร์ในยคุนั้น หรือตอนเสียกรุงเราก็ไม่ไดเ้นน้ เน่ืองจากเราชูเร่ืองขนัทีเป็นตวัเด่นของ
เร่ือง ก็เลยกลบฉากตอนเสียกรุงไป” (วรรธนวรรณ จันทรจนา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
กรกฎาคม 2559) 
 ในการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งท าก่อน
ลงมือเขียนคือการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากหลักฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการ
พรรณนาเน้ือเร่ือง โดยเฉพาะนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” ท่ีมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ค่อนขา้งน้อย จึงจ าเป็นตอ้งศึกษารายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบด้าน เช่น หลักศิลาจารึกในสมยั
ศตวรรษท่ี 12 ท่ีมีการขุดคน้พบตามสถานท่ีต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมถึงพงศาวดาร  
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โจวตา้กว่าน พ่อค้าชาวจีนท่ีเข้ามาคา้ขายในแถบดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นยุคสมยันั้น 
นอกจากน้ี วรรณวรรธน์ยงัใหค้วามส าคญักบัการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลจริงจากสถานท่ีจริง 

 “ก่อนจะเขียนจนัทราอุษาคเนย ์ลงพื้นท่ีไปท่ีถ ้าเป็ดทอง ไปบุรีรัมย ์ปราจีนบุรี แลว้ขา้ม
ไปเศรษฐปุระ คือท่ีปราสาทวดัพูของฝ่ังลาว ซ่ึงท่ีนัน่มีคนในพื้นท่ีน าทางไป ช้ีให้ดูจุดท่ีเป็นเขาพระ
ศิวะ จุดภัทเรศวร คือปราสาทวัดพู  ซ่ึ งค ร้ังนั้ นมีโอกาสได้เดินทางไปกับผู ้เช่ียวชาญทาง
ประวติัศาสตร์ ท่านก็อธิบายว่าพฒันาการของศิลปะแต่ละสมยัไม่เหมือนกนั เพราะแนวความคิด
ต่างกนั และท่ีปราสาทวดัพูเป็นไศวะนิยาย แต่เป็นไศวะนิยายท่ีซ้อนทบักนัมาหลายปี เพราะฉะนั้น
ประเด็นจะไม่เหมือนกนั เราตอ้งศึกษาอยา่งละเอียด” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 ขณะท่ีนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ซ่ึงตวัละครเอกฝ่ายชายมีความผูกพนักบัชา้ง ดงันั้น 
นกัเขียนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลเร่ืองการคลอ้งช้างในสมยัโบราณอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถ
บรรยายจินตนาการและภาพในอดีตออกมาเป็นนวนิยายไดอ้ยา่งชดัเจน 

 เช่น เดียวกับ เร่ือง “ห น่ึงด้าวฟ้าเดียว” ท่ี มีการลงพื้ น ท่ี เก็บข้อมูล เพื่ อน ามาใช้
ประกอบการพรรณนาเก่ียวกบัพระราชวงัฝ่ายใน ในสมยักรุงศรีอยธุยา ซ่ึงนางเอกของเร่ืองไดเ้ขา้ไป
ใชชี้วติอยูใ่นเขตพระบรมมหาราชวงัช่วงก่อนเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 

 “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว ฉากชดัเจนจะอยูท่ี่เมืองโบราณ จะมีการจ าลองพระท่ีนัง่ทุกพระท่ีนัง่
ในวงัอยุธยาไว ้และจะตอ้งไปดูสถานท่ีจริงดว้ยวา่มีการขุดปราสาท ขุดทางน ้ า ขุดห้องน ้ าอย่างไร 
การเดินทางจากต าหนักน้ีต าหนกันั้นเขาเดินกนัอย่างไร เราตอ้งไปดูของจริงเพื่อจะ setting พวกน้ี
ก่อน ไดบ้รรยากาศทั้งหมดแลว้ค่อยเอาตวัละครเราใส่ลงไป” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 จากก าร ศึกษ าพบ ว่ า  จุ ด เร่ิม ต้น ของก าร เขี ยนน ว นิ ย าย อิ งป ระวัติ ศ าส ต ร์
ของวรรณวรรธน์ คือการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และการลงพื้นท่ีจริง เพื่อให้
มองเห็นฉาก เน้ือหา และบรรยากาศ จากนั้นจึงเร่ิมต้นเร่ืองราวโดยใส่จินตนาการลงไปเพื่อให ้     
นวนิยายดูสมจริงและน่าติดตาม โดยขั้นตอนในการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์แต่ละเร่ือง
อาจจะมีความแตกต่างกนับา้ง ข้ึนอยูก่บัแนวความคิดในช่วงนั้น ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 การเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 
 

จันทราอุษาคเนย์ ข้าบดินทร์ หน่ึงด้าวฟ้าเดียว 
1. ศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ อาทิ 

จารึกในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 ท่ี
ถูกขดุคน้พบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ, พงศาวดาร
โจวตา้กวา่น ฯลฯ 

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือก าหนดฉากและ
บรรยากาศของเร่ือง อาทิ ถ ้าเป็ด
ทอง จ.บุรีรัมย,์ จ.ปราจีนบุรี และ 
สปป.ลาว ฯลฯ 

3. วางโครงเร่ือง (Plot) 
4. ก าหนดตวัละคร ทั้งท่ีมีตวัตนอยู่

จริงในประวติัศาสตร์และตวัละคร
ในจินตานาการ 

5. การเล่าเร่ือง  

1. ศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ อาทิ 
พงศาวดาร, ต าราคชศาสตร์ ฯลฯ 

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือก าหนดฉากและ
บรรยากาศของเร่ือง อาทิ สถานท่ี
คลอ้งชา้งคร้ังสุดทา้ย ท่ี จ.ลพบุรี 
ฯลฯ 

3. วางโครงเร่ือง (Plot) 
4. ก าหนดตวัละคร ทั้งท่ีมีอยู่จริงใน

ประวติัศาสตร์และตวัละครใน
จินตนาการ 

5. การเล่าเร่ือง 

1. การศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ 
อาทิ สาส์นสมเดจ็ฯ, พงศาวดาร, 
ต ารากลบทค ากลอน ฯลฯ 

2. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือก าหนดฉากและ
บรรยากาศของเร่ือง อาทิ เมือง
โบราณ จ.สมุทรปราการ, อุทยาน
ประวติัศาสตร์    
จ.พระนครศรีอยธุยา ฯลฯ 

3. วางโครงเร่ือง (Plot) 
4. ก าหนดตวัละคร ทั้งท่ีมีอยู่จริงใน

ประวติัศาสตร์และในจินตนาการ 
5. การเล่าเร่ือง 

 
 จากตารางข้างต้นจะพบว่า จุดเร่ิมต้นของการเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์

ของวรรณวรรธน์มีท่ีมาจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ จากนั้นก็คือการ
ลงพื้นท่ีเพื่อให้เห็นฉากของเร่ือง ก่อนจะวางโครงเร่ืองในขั้นตอนต่อมา แต่ในบางคร้ังเม่ือไดข้อ้มูล
และมองเห็นฉากแลว้ อาจจะสามารถก าหนดตวัละครไดท้นัที แลว้จากนั้นจึงค่อยวางโครงเร่ืองใน
ภายหลงั ซ่ึงวธีิการเขียนนวนิยายไม่มีหลกัตายตวัวา่จะตอ้งเป็นขั้นตอนอยา่งไร สามารถปรับเปล่ียน
ไดแ้ลว้แต่วธีิการและแนวคิดในขณะนั้น 
 4.1.1  เอกลกัษณ์ของการเขียนนวนิยายองิประวตัิศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 

 ผูว้จิยัไดก้  าหนดใหเ้อกลกัษณ์ของงานเขียน หมายถึง องคป์ระกอบของนวนิยายซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะท่ีปรากฎในงานเขียนของวรรณวรรธน์ ประกอบดว้ย โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร 
บทสนทนา ฉาก วิธีการประพันธ์หรือการเล่าเร่ือง ลีลาและน ้ าเสียง รวมถึงการใช้ภาษาทาง
วรรณกรรม ซ่ึงในงานเขียน นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองท่ีน ามาศึกษานั้น มีรายละเอียดทั้งท่ี
เหมือนกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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1. โครงเร่ือง (Plot)  
 โครงเร่ือง หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ท่ีผูแ้ต่งผูกโยงข้ึน แต่ละเหตุการณ์จะตอ้งมี

ความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล เหตุการณ์หน่ึงจะตอ้งส่งผลกระทบใหเ้กิดอีกเหตุการณ์หน่ึง
ตามมาและต่อเน่ืองกนัเป็นลูกโซ่จนกว่าเร่ืองนั้นจะจบลง ซ่ึงโครงเร่ืองท่ีนับว่าดึงดูดใจให้ผูอ่้าน
ติดตามจะต้องมีความขดัแยง้ (Conflict) หรือปัญหาท่ีท าให้เร่ืองราวด าเนินต่อไป และท่ีส าคัญ 
“โครงเร่ือง” จะต้องมีองค์ประกอบ คือ บทเปิดเร่ือง การผูกปม จุดวิกฤต การแก้ปม และการ
คล่ีคลายเร่ือง แต่ในความเป็นจริงแลว้นวนิยายทุกเร่ืองไม่จ  าเป็นตอ้งมีครบทุกองคป์ระกอบ ข้ึนอยู่
กบันกัเขียนนวนิยายแต่ละคนวา่จะผกูโยงเร่ืองราวอยา่งไร 

 จากการศึกษาโครงเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง คือ จนัทราอุษาคเนย,์ 
ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว ผูว้จิยัพบวา่มีการวางโครงเร่ืองท่ีสนุกสนานน่าติดตามตั้งแต่ตน้จน
จบ และมีการก าหนดโครงเร่ืองหลกัและโครงเร่ืองรองอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1.1 โครงเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ มีโครงเร่ืองหลกั
คือการเล่าเร่ืองการเดินทางของเจา้ชายจิตรเสนในการหาทางออกทางทะเลเพื่อถวายแด่พระเจา้ศรี
ภววรมนั กษตัริยผ์ูค้รองเมืองเศรษฐปุระ ซ่ึงมีศกัด์ิเป็นลูกพี่ลูกน้องกบัเจา้ชายจิตรเสน โดยระหวา่ง
การเดินทางไดเ้ขา้มายงัดินแดนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าโขง นัน่ก็คือฝ่ังประเทศไทยในปัจจุบนั ส่วนโครง
เร่ืองรอง เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรักและความริษยา ระหว่างนางชวนัจา ผูค้รองต าแหน่งนาง
กมัพุชราชลกัษมี ซ่ึงตามประเพณีจะตอ้งเขา้พิธีอภิเษกกบักษตัริยพ์ระองคใ์หม่แห่งเมืองเศรษฐปุระ 
นัน่ก็คือพระเจา้ศรีภววรมนั แต่เน่ืองจากนางชวนัจามีใจผูกสมคัรรักใคร่ต่อเจา้ชายจิตรเสนรูปงาม 
จึงหาทางก าจดัพระเจา้ศรีภววรมนัเพื่อเปิดทางให้เจา้ชายจิตรเสนไดข้ึ้นครองบลัลงัก์ แต่ก็ไม่เป็น
ผลส าเร็จ นางชวนัจาจึงตอ้งเป็นพระมเหสีของพระเจา้ศรีภววรมนั 

 นอกจากน้ียงัพบว่า “โครงเร่ือง” (Plot) ของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทรา
อุษาคเนย”์ เป็นโครงเร่ืองแบบท่ีเรียกวา่ “พล็อตสนุก” ซ่ึงนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ ตั้งแต่
ตน้จนจบมีความสลบัซบัซ้อนและเก่ียวโยงสัมพนัธ์กนั อีกทั้งตอนจบของเร่ืองยงัสามารถยอ้นกลบั
มาสู่จุดเร่ิมตน้ได ้โดยมีการคล่ีคลายเร่ืองในตอนทา้ย ท่ีอธิบายความเป็นมาของจุดเร่ิมตน้ของเร่ือง 
กล่าวคือ ตอนท่ีอาจารยล์าตินรับรู้เร่ืองราวของตมิสา บุตรสาวท่ีสูญหายไปเม่ือกวา่ 10 ปีท่ีแลว้ ผา่น
รูปป้ันเทวนารีท่ีขุดค้นพบ ท าให้รู้ว่าบุตรสาวหายไปอยู่ท่ีไหน มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร อัน
น าไปสู่การคลายความกงัวลตลอด 10 ปีท่ีผ่านมาลงได้ จนสุดทา้ยอาจารยล์าตินเร่ิมกลบัมาสนใจ
ศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้ศรีมเหนทรวรมนั หรือเจา้ชายจิตรเสน ซ่ึงในนวนิยายก็
คือลูกเขยของอาจารยล์าตินนัน่เอง ดงัขอ้ความสุดทา้ยในนวนิยายท่ีวา่ 
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“คราวน้ีพวกท่ีร้อยเอด็เขาฟันธงวา่เป็นจารึกสมยัของพระเจา้ศรีมเหนทรวรมนั เลยอยาก
ใหพ้วกผมไปช่วยดูอีกคน หากช่วงน้ีอาจารยไ์ม่มีอะไร พรุ่งน้ีเราไปดว้ยกนัไหมครับ” 
พระนามนั้นไดป้ลุกสายเลือดนกัโบราณคดีของท่านพลุ่งพล่านข้ึนอีกคร้ัง หลกัฐานของ
เจ้าชายจิตรเสน พระเจ้าศรีมเหนทรวรมันหรือ ไม่ผิดแน่  นอกจากปากน ้ ามูลท่ี
อุบลราชธานี บุรีรัมย ์พระองค์ยงัไปถึงร้อยเอ็ดด้วยเช่นนั้นหรือ  เห็นท่าคราวน้ีเป็นที
ของท่านบ้างท่ีจะมีโอกาสติดตามหาร่องรอยของพระองค์ จะได้รู้กันไปว่า เจ้าชาย
พระองค์นั้นได้พาตมิสาของท่านมาอยู่บริเวณไหนบา้งตามริมฝ่ังแม่น ้ ามูลสายยาวบน
ดินแดนส่วนหน่ึงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นอดีตกาล  อาจารยล์าตินหวัเราะออกมา
อยา่งเตม็ท่ี เป็นเสียงหวัเราะเบิกบานของท่านในรอบสิบกวา่ปี 
“เอาสิ พรุ่งน้ีไปกนัเลย ผมก าลงัอยากท าความรู้จกักษตัริยพ์ระองคน้ี์อยู่พอดี” (จนัทรา
อุษาคเนย,์ น. 560, 2549)  

 นอกจากน้ียงัพบวา่ วรรณวรรธน์ไดอ้าศยช่องวา่งทางประวติัศาสตร์ท่ีไม่ไดมี้การระบุ
ช่ือมเหสีของเจา้ชายจิตรเสน โดยการก าหนดตวัละครเอกฝ่ายหญิง คือตมิสาซ่ึงมีชีวิตอยู่ในยุค
ปัจจุบนั ให้หลงยุคไปในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัละครท่ีมีอยู่จริงใน
ประวติัศาสตร์ คือเจ้าชายจิตรเสน ซ่ึงถือนักเขียนได้ใช้จินตนาการเพื่อให้เร่ืองราวสนุกและน่า
ติดตาม อีกทั้ งในนวนิยายเร่ือง “จันทราอุษาคเนย์” ยงัพบว่าวรรณวรรธน์มีการสอดแทรก
เกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์อยู่เป็นระยะ อาทิ การคา้ขายกบัพ่อคา้ชาวจีนในสมยัอดีต, การให้
ความรู้ทางโบราณคดี เป็นตน้  

1.2 โครงเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” มีการก าหนดโครงเร่ือง
หลกัอยู่ท่ีตวัละครเอกของเร่ืองคือเหม หรือหลวงสุร บดินทร์ในเวลาต่อมา ซ่ึงเป็นบุรุษรูปงาม มี
ความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน ทั้งต าราพิชัยสงคราม วิชาดาบอาทมาตของทหารรามัญ 
ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ หรือภาษาวิลาส เป็นตน้ แต่เน่ืองจากเคราะห์กรรมท าให้พระยาบริรักษ ์
บิดาของเหมตอ้งรับโทษขอ้หาฆ่าชาววิลาศซ่ึงเป็นการขดัต่อพระบรมราชโองการของพระพุทธเจา้
อยู่หัว จึงตอ้งรับโทษริบราชบาตรและตกตะพุ่นช้าง ท าให้เหมตกระก าล าบากกลายเป็นคนท่ีตอ้ง
ตระเวนหาหญา้มาเล้ียงช้าง และเป็นนักโทษชั้นต ่า แต่ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน 
และลบลา้งรอยมลทินในอดีตของพระยาบริรักษท่ี์ไม่ไดก้ระท าผดิ ประกอบกบัการมุ่งมัน่ท่ีจะปลด
ตะพุ่นให้กบัตวัเองเพื่อใหมี้ฐานะทดัเทียมกบัล าดวน เด็กนอ้ยท่ีเคยสนิทและเคยยื่นมือช่วยเหลือเขา
เม่ือคร้ังท่ีตอ้งโทษ ซ่ึงเม่ือล าดวนเติบโตข้ึนก็กลายเป็นหญิงงาม ท าให้เหมหลงรัก จึงตั้งใจท่ีจะรับ
ราชการรับใช้แผ่นดินเพื่อให้คู่ควรกบัหญิงสาว และเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ส่วนโครง
เร่ืองรองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” อยู่ท่ีการท าศึกสงครามกบัฝ่ายญวน การ
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เจรจาการคา้กบัชาววิลาส หรือชาวองักฤษท่ีเขา้มาในประเทศไทยในยุคนั้น รวมถึงการปราบปราม
ชาววลิาสและชาวจีนท่ีลกัลอบคา้ฝ่ินในแผน่ดินสยาม  

 ส าหรับนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” นอกจากจะมีการวางโครงเร่ือง
หลกัและโครงเร่ืองรองเช่นเดียวกบัเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ แลว้ ยงัพบวา่มีการก าหนดพล็อตเร่ือง
ท่ีสนุกน่าติดตาม โดยจุดหน่ึงท่ีนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 2 เร่ืองน้ีมีส่วนคล้ายคลึงกนั คือการ
อาศยัช่องว่างในประวติัศาสตร์เสริมเติมแต่งจินตนาการของนักเขียนเขา้ไป แต่ไม่เป็นการปลอม
ประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะตอนท่ีก าหนดให้เหมหรือหลวงสุรบดินทร์ ซ่ึงทางราชส านกัสยามและ
ชาววิลาศเขา้ใจวา่เสียชีวิตจากการกระโดดน ้ าฆ่าตวัตาย เป็นผูห้น่ึงในคณะทูตานุทูต อญัเชิญเคร่ือง
ราชบรรณาการจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 ไปถวายแด่พระราชินีแห่งเกาะบริเตน
ใหญ่ ซ่ึงตามพงศาวดารระบุวา่คณะผูแ้ทนไทยท่ีเดินทางไปในคร้ังน้ีมี 16 คน โดยระบุช่ือไว ้15 คน 
แต่อีก 1 คนบอกเพียงวา่เป็นหมอนวด ซ่ึงวรรณวรรธน์ใชจุ้ดน้ีเองในการน าตวัละครเอกของเร่ืองซ่ึง
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าไปเป็นหมอนวดของคณะ เพื่อให้สามารถใช้ความรู้
ความสามารถช่วยเหลือราชการในระหวา่งท่ีอยูป่ระเทศวลิาศนัน่เอง  

1.3 โครงเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” พบวา่มีทั้งโครง
เร่ืองหลกัและโครงเร่ืองรองเช่นเดียวกบันวนิยายอีก 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยโครงเร่ืองหลกั
ของ “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” เป็นเร่ืองราวของขนัทอง อดีตพระครูนกัดาบท่ีลาสิกขาบทออกมาร่วมกบั
กองก าลงัของพระยาตากเพื่อเขา้ไปสืบหาขอ้มูลทางการเมืองภายในวงัหลวง รวมถึงสืบหาข่าวคราว
การเสียชีวิตของพ่อ ซ่ึงก็คือเสือขุนทอง โจรใหญ่ท่ีเขา้ร่วมรบกบักองทพัจนถูกพม่าฆ่าตายอย่างมี
เง่ือนง า และท้าวสาลิกา คุณท้าวเช้ือสายโต้ระก่ีท่ีเสียชีวิตจากการกระโดดสระน ้ าตายภายในวงั
หลวง ซ่ึ งก าร ท่ี ขันทองจะ เข้ามาท าหน้ า ท่ี เป็ นจารบุ รุษได้นั้ น จะต้องปลอมตัว เข้าม า 
โดยวรรณวรรณธน์ไดผ้กูปมและด าเนินเร่ืองให้ขนัทองตอ้งจบัพลดัจบัผลูเขา้มาเป็นขนัทีมีต าแหน่ง
ใหญ่ในวงัหลวง หลงัขนัทีผูใ้หญ่พลั้งมือฆ่าขนัทีหนุ่มท่ีถูกส่งตวัมาจากโตร้ะก่ี จึงท าให้ขนัทองตอ้ง
สวมรอยเป็น “สิขนัทิน” หรือ ศรีขนัทิน เขา้มาท าหน้าท่ีน้ีแทน ซ่ึงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ท่ีวรรณวรรธน์ศึกษานั้น พบวา่ในสมยัปลายกรุงศรีอยุธยาถึงตน้รัตนโกสินทร์มีขนัทีท่ีถูกส่งตวัมา
จากราชส านักในต่างประเทศ เข้ามาท าหน้าท่ีในวงัหลวงของไทย ส่วนโครงเร่ืองรองอยู่ท่ีการ
รวบรวมชุมนุมต่างๆ หลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย โดยพระยาตากเป็นผูน้ าในการรวมคนไทยท่ี
กระจดักระจายอยูต่ามเมืองนอ้ยใหญ่เขา้ไวด้ว้ยกนั ก่อนจะไปตั้งราชธานีใหม่คือกรุงธนบุรี 

 นอกจากน้ี จากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ยงัพบว่า 
วรรณวรรธน์มีการวางโครงเร่ืองแบบท่ีเรียกวา่พล็อตสนุกเช่นเดียวกนั โดยไม่ละเลยการสอดแทรก
เกร็ดความรู้ดา้นการใชภ้าษาไทยในอดีต โดยเฉพาะการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักลบทค ากลอน อนัแสดง
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ใหเ้ห็นถึงความงดงามของภาษาไทย ผา่นโคลงกลอนต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเพลงยาวท่ีตวัละครเอกฝ่ายชาย
แต่งข้ึนเพื่อเก้ียวพาราสีตวัละครเอกฝ่ายหญิง รวมถึงการด าเนินเร่ืองราวท่ีไม่น่าเบ่ือตั้งแต่ตน้จนจบ  

 กล่าวโดยสรุป นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ือง ได้แก่ จันทราอุษาคเนย์, ข้า
บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว มีการก าหนดทั้งโครงเร่ืองหลกัและโครงเร่ืองรองไวอ้ยา่งชดัเจน อีก
ทั้งยงัผูกโยงเร่ืองราวในแบบท่ีเรียกวา่ “พล็อตสนุก” คือมีความสลบัซบัซ้อนของเน้ือหา น่าติดตาม
ตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ท่ีพบในการวางโครงเร่ือง ท่ีส าคญั
คือวรรณวรรธน์มกัจะสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ อาทิ ขอ้เท็จจริงท่ีมีการบนัทึกใน
พงศาวดารหรือจารึกต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ รวมถึงค ากลอนต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะท า
ให้ผูอ่้านเพลิดเพลินแลว้ ยงัไดรั้บความรู้ทางประวติัศาสตร์ควบคู่กนัไปดว้ย และอีกหน่ึงเอกลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์คือการอาศยัช่องวา่งทางประวติัศาสตร์ในการพาตวัละครเอกของเร่ือง
เขา้ไปมีบทบาทส าคญั เพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสใหก้บัผูอ่้านนัน่เอง  
 ในการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั้น นอกจากการก าหนดโครงเร่ืองท่ีมีทั้ง
โครงเร่ืองหลักและโครงเร่ืองรองแล้ว ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วฒันา ยงัระบุว่าจะตอ้งมี 
“ความขดัแยง้” หรือปัญหาท่ีท าให้เร่ืองราวด าเนินต่อไปได ้ซ่ึงนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง
ของวรรณวรรธน์ก็มีความขดัแยง้ปรากฏใหเ้ห็น ดงัน้ี 

1) ความขัดแย้งในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เร่ือง “จันทราอุษาคเนย์” นั้ น 
วรรณวรรธน์ไดก้  าหนดใหมี้ความขดัแยง้เกิดข้ึนในหลายช่วงของการด าเนินเร่ือง อาทิ 

  (1)  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ 
(1.1) ความขัดแย้งระหว่างพราหมณ์โสมทัตกับเจ้าชายจิตรเสน เน่ืองจาก

พราหมณ์โสมทตัเป็นผูท้  านายดวงชะตาเจา้ชายจิตรเสนวา่จะเป็นใหญ่ในแผน่ดินเศรษฐปุระ ท าให้
เจา้ชายจิตรเสนไม่ไดรั้บความไวว้างใจจากบิดาคือเจา้ชายวีระวรมนั ท่ีคิดว่าเจา้ชายจิตรเสนจะโค่น
บลัลงักข์องพระเจา้ศรีภววรมนั ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

เจา้ชายหนุ่มหันไปทางพราหมณ์เฒ่าอย่างเหลืออดกบัค าถามส่อเสียด “ขา้มิเคยมีดีใน
สายตาท่านเลยใช่ไหม นบัแต่ก าเนิดมาท่านก็มอบค าท านายทายทกัดวงชะตาขา้ วา่จะ
น าพาความเส่ือมเสียมาให้บา้นเมืองเศรษฐปุระ จะกีดกนัข่มชะตาเช้ือพระวงศอ์งคอ่ื์น” 
(จนัทราอุษาคเนย,์ น. 172, 2549) 

(1.2)  ความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ชายจิตรเสนกบัเจา้ชายวีระวรมนัผูซ่ื้อสัตยต่์อราช
บลัลงัก ์และเกรงวา่เจา้ชายจิตรเสนคิดจะท าร้ายพระเจา้ศรีภววรมนั ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

“เจา้ตวัดี” 
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เจา้ชายวรีะวรมนัผรุสวาทเรียกขานโอรสท่ีลงจากหลงัอาชากา้วเขา้หากลุ่มคนท่ียืนรออยู ่
ท่วงท่าองอาจอย่างไม่หว ัน่เกรงแม้กระทั่งสายพระเนตรพระบิดาท่ีจ้องมอง วรองค์
ตระหง่านยงัดูน่ิงขรึม พระบิดาแทบจะเข่นขยี้ เอาเน้ือเลือดมาทาธรณี“เขาติดตามหาตวั
กนัทัว่นครา คาดหมายกนัวา่เจา้จะเขา้ไปหาเจา้ชายภววรมนั” 
“คิดกนัสิ วา่ขา้จะเขา้ไปประทุษร้ายเจา้ชายภววรมนั” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 113, 2549) 

(1.3) ความขดัแยง้ระหว่างนางชวนัจากบัตมิสา หญิงสาวท่ีหลงยุคเขา้มาในสมยั
พุทธศตวรรษท่ี 12 และมีเร่ืองบงัเอิญท าให้ตอ้งเขา้มาอยูใ่นต าแหน่ง ‘นางห้าม’ ของเจา้ชายจิตรเสน 
ท าใหน้างชวนัจาซ่ึงหลงรักเจา้ชายจิตรเสน เกิดความไม่พอใจ ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

“จะไม่เสียใจได้อย่างไร เม่ือครู่เจ้าไม่เห็นองค์จิตรเสนหรือ ทรงทอดเนตรอบอุ่น
ประทานนางห้ามคนนั้นตลอดเวลา ทั้งท่ีระยะเวลาส่ีปีท่ีทรงเคยประทานค ามัน่ต่อขา้ 
องค์จิตรเสนมิเคยมีแววเนตรอ่อนโยนเช่นน้ีมองข้าเลย ทรงเจรจายกย่องนางห้าม
ทดัเทียมสรีสูงศกัด์ิ ราวกับจะประกาศให้ทุกคนในมหาสมาคมล่วงรู้ว่า ทรงสนิท
เสน่หาโปรดปรานยกย่อง รักใคร่นางคนนั้นเพียงไหน” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 484, 
2549) 
(2) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

(2.1) ความขดัแยง้ระหว่างตมิสากบัส่ิงแวดลอ้มในเมืองเศรษฐปุระ เน่ืองจากการ
ด าเนินชีวิต และการใช้ภาษาของผูค้นในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 ต่างจากปัจจุบนัอย่างส้ินเชิง ดงั
ความตอนหน่ึงวา่  

“ผูค้นท่ีน่ีท าตวัเหมือนคนโบราณ ขา้วของเคร่ืองใช้ กิริยาอาการ และภาษาพูด หรือว่า
เป็นความจริง  

     น่ีเธอ ก าลงัหลุดเขา้มาในหว้งเวลาท่ีไม่ใช่ของเธอ! 
น ้ าแกงรสชาติพิกล มีส่วนผสมน ้ ามะขามเปียกคลา้ยแกงส้มปร่าๆ แต่ก็พอทานอาหาร
ม้ือนั้นไดป้ระทงัหิว ตมิสาเค้ียวขา้วพลางนึกแลว้ให้รู้สึกน ้ าตาร้ืนข้ึนมาเม่ือนึกถึงคุณ
พ่อ ป่านน้ีท่านจะตามหาตวัเธออยา่งไรบา้ง จะทราบไหมวา่ลูกสาวของท่านตอ้งตกมา
อยูใ่นสถานการณ์แวดลอ้มแปลกพิลึกพิลัน่...” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 68. 2549) 
(3) ความขดัแยง้ของมนุษยก์บัตวัเอง 

(3.1) ความขดัแยง้ภายในตวัของตมิสา ระหวา่งการตดัสินใจอยู่ท่ีเมืองเศรษฐปุระ
ต่อเพื่อช่วยเจา้ชายจิตรเสนตามหาทางออกสู่ทะเล หรือการเขา้พิธีส่งตวักลบัสู่ประเทศไทยในยุค
ปัจจุบนั ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

หญิงสาวน ้าตาไหลพรากแกม้ หมดส้ินแลว้กบัความอดทน  
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“หม่อมฉนัไม่อยากกลบัไปแลว้เพคะ” 
“ตมิสา วนัพรุ่งน้ีก็คือวนัสิบสามค ่าแลว้หนา” 
“หม่อมฉนัอยากกลบับา้น แต่ไม่ไดอ้ยากกลบัไปในลกัษณะเช่นน้ี” (จนัทราอุษาคเนย,์ 
น. 400, 2549) 

  3.2) ความขดัแยง้ในนวนิยายเร่ือง “ข้าบดินทร์” วรรณวรรธน์ได้ก าหนดไวใ้น
รูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 (1) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์
      (1.1) ความขดัแยง้ระหวา่งเหมกบัพระยาบริรักษ์ เน่ืองจากพระยาบริรักษ์เกลียดชงั

ชาววิลาศท่ีเขา้มาท าการค้ากบัไทย โดยเช่ือว่านอกจากการค้าขายท่ีไม่ซ่ือตรงแล้ว ชาววิลาศยงั
ตอ้งการชกัชวนคนไทยเขา้รีต แตกต่างจากเหมท่ีมีใจชอบภาษาวลิาศ จึงไปลกัลอบเรียนภาษากบัครู
แหม่มจนสามารถอ่านออกเขียนได ้ดงัน้ี 

“ลูกไม่เคยคิดเช่นนั้น แหม่มวลิาศเขาไม่เคยช้ีชวนเป็นอ่ืน เขาใหค้วามเอน็ดูลูก ลูกก็ขอ
เรียนภาษาพูดกบัเขาบ้าง ทางแหม่มก็สอนภาษาของเขาให้ลูกเป็นอย่างดี คงมีเพียง
เท่านั้น” 
“เจา้ว่าแค่สอนภาษาแค่นั้นหรือ อา้ยเหม พ่อเตือนเจา้หลายคราแล้วใช่ไหม หากไม่มี
ผูใ้หญ่อยูด่ว้ย ก็อยา่ไดเ้ขา้พวกฝาหร่ัง” (ขา้บดินทร์, น. 20, 2550) 
ส าหรับความขดัแยง้ระหวา่งเหมกบัพระยาบริรักษน์ั้น วรรณวรรธน์ ระบุวา่ เป็นความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจริงในสมยันั้น เพราะจากการศึกษาขอ้มูลและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบว่า
บรรยากาศในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีชาวองักฤษ หรือท่ีในสมยันั้นเรียกว่าชาววิลาศ เขา้มาท าการคา้กบั
ไทยมากมาย ท าใหมี้ฝ่ายท่ีสนบัสนุนและคดัคา้น 
 “เร่ืองของการรักท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษ  ตัวละครพ่อพระเอกเป็นตัวต่อต้าน 
ขณะเดียวกนัก็มีตวัละครในประวติัศาสตร์จริงๆ คือคุณชายช่วง (จม่ืนไวยวงศา บุตรชายเจา้พระยา
พระคลงั) เป็นฝ่ายท่ีสนับสนุนภาษาต่างประเทศ น่ีเป็นเพราะเราอ่านประวติัศาสตร์แล้วเราเห็น
บรรยากาศ ณ เวลานั้นว่ามีกลุ่มคนท่ีเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ซ่ึงจะต่อต้านการเรียนภาษาองักฤษ” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

  (1.2) ความขัดแยง้ระหว่างเหมกับหลวงสรอรรถ เน่ืองจากหลวงสรอรรถคิดคด
ทรยศต่อแผน่ดิน ดว้ยการไปเขา้พวกกบักลุ่มจีนตั้วเห่ียลกัลอบคา้ฝ่ินใหค้นไทย อีกทั้งยงัเป็นตน้เหตุ
ท่ีท าใหพ้ระยาบริรักษถู์กใส่ความเร่ืองฆ่าชาววลิาศ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ฉนัผดิไปแลว้ อยา่ท าอะไรฉนัเลยพวกท่าน” 
“เวลาท าผดิท าไมไม่คิด มาบอกวา่ส านึกอะไรในตอนน้ี” 
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หลวงหนุ่มจอ้งมองดูร่างหนาของไอห้ลวงสรอรรถท่ีนอนพนมมือร้องขอชีวิตเขาอยูใ่น
เวลาน้ีอย่างเคียดแคน้ มนัคงโกงกินเขามาตลอดชีวิตจึงได้มีสภาพคลุกข้ีดินข้ีทราย
เปรอะเป้ือนไม่ต่างจากหมูสกปรก ความคิดแคน้ในใจมนัทบทวนข้ึนมาเป็นล าดบั เจา้
คุณพ่อ ทั้งคุณแม่ ทั้งตวัเอง ท่ีตอ้งสูญส้ินทุกอยา่ง ก็เพราะน ้ ามือของไอห้ลวงคนน้ีใช่
ไหม แต่มนัคงลอยนวลอยูไ่ดด้ว้ยการปกปิดความจริง” (ขา้บดินทร์, น. 668, 2550) 
(1.3) ความขัดแยง้ระหว่างเหมกับหม่ืนวิชิต เน่ืองจากทั้ งคู่ต่างหลงรักล าดวน แต่

ล าดวนกลบัมีใจให้เหม หม่ืนวิชิตจึงตอ้งการท าเสน่ห์ให้ล าดวนหันมารักตน เม่ือเหมรู้จึงอาละวาด
และหวงัจะจบัตวัหม่ืนวชิิตไปรับโทษ เพราะการท าเสน่ห์คุณไสยถือเป็นความผดิอาญาแผน่ดิน ดงัน้ี 

“ไอห้ม่ืนเลวระย  าคนน้ี มนัคิดท าถึงขนาดนั้นเชียวหรือ มนักลา้ดีอยา่งไรถึงขนาดเอา
อวิชชามาเล่นกับล าดวนของฉัน มันท าฉันหลายคร้ังหลายครา อุตส่าห์ไม่จองเวร
อาฆาตพยาบาทมนัแลว้เทียวนา ท าแบบน้ีเหมือนมนัยิง่อยูร่่วมโลกกนัไม่ไดข้ึ้นไปอีก” 
(ขา้บดินทร์, น. 611, 2550) 
(1.4) ความขดัแยง้ระหว่างเหมกบัชาววิลาศ แมต้อนแรกเหมจะมีความช่ืนชอบชาว

วลิาศ แต่หลงัจากท่ีพระยาบริรักษส้ิ์น และเม่ือคร้ังท่ีเหมกลบัเขา้รับราชการ จึงท าให้รู้วา่แทจ้ริงแลว้
ชาววิลาศท่ีเขา้มาท าการคา้และติดต่อราชการกบัไทย เพียงเพื่อตอ้งการหวงัผลประโยชน์ เช่น เม่ือ
คร้ังท่ีนายห้างหนัแตรมาหลอกขายเรือกลไฟล าเก่าใหร้าชส านกัไทยในราคาสูง ซ่ึงไทยไดป้ฏิเสธวา่
จะไม่ซ้ือเรือล าดงักล่าว ท าให้ชาววิลาศไม่พอใจ เหมจึงออกอุบายจบันายห้างหันแตรและกะปิตนั 
บราวน์ไปขงั ก่อนจะบงัคบัใหอ้อกไปจากแผน่ดินดงัความต่อไปน้ี 

“ไอ…้หม่ืนสุรบดินทร์” 
“ขอเชิญท่านไปจากท่ีน่ีเสียเถิด หวงัวา่เราคงไม่มีเร่ืองอนัใดต่อกนัอีก” 
“จ าไวไ้อห้ม่ืน สักวนัฉนัจะกลบัมาเอาคืนเอง็คร้ังน้ีอยา่งสาสม” 
กะปิตนับราวน์จอ้งหนา้หม่ืนนั้นอยา่งอาฆาต ก่อนขู่ค  ารามแลว้เดินลงเรือไปข้ึนยงัเรือ
กลไฟของตนพร้อมกับนายห้างคนนั้นด้วยความเจ็บแค้นใจ” (ข้าบดินทร์, น. 646, 
2550) 

 (2) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
 (2.1) เม่ือคร้ังท่ีพระยาบริรักษถู์กโชคชะตาก าหนดให้ตอ้งกลายมาเป็นผูต้อ้งหาฆ่าชาว
วลิาศ ท าให้ตอ้งถูกจองจ าในคุกอยูน่านหลายเดือน มีชีวิตความเป็นอยูย่ากล าบาก แมก้ระทัง่อาหาร
การกินท่ีไดรั้บก็เหมือนกบัท่ีนกัโทษชั้นต ่าคนอ่ืนๆ ไดรั้บ ต่างจากตอนท่ียงัด ารงต าแหน่งเป็นพระ
ยาไดรั้บการนบัหนา้ถือตาและตอ้นรับขบัสู้จากทุกคนเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัถูกริบราชบาตรและ
ตกโทษตะพุน่ชา้งทั้งครัวเรือน ถือเป็นความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม ท่ีถูกโชคชะตา
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ก าหนดให้เป็นเช่นนั้น รวมถึงตวัเหมเอง จากท่ีเคยเป็นลูกท่านพระยา มีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบาย 
แต่ตอ้งกลายมาเป็นคนตระเวนหาหญา้ทางแถบอีสานเพื่อส่งไปเล้ียงชา้งในพระมหานคร เป็นตน้  

 (3) ความขดัแยง้ของมนุษยก์บัตวัเอง 
(3.1) ความขดัแยง้ในตวัเองของบวั พี่สาวของล าดวน ท่ีหลงรักพ่อเหมรูปทองมาตั้งแต่

คร้ังแรกสาว แต่เม่ือเหมตอ้งรับโทษ บวัก็เขา้ถวายตวัเป็นนางในเพราะอยากจะมีชีวิตท่ีสุขสบาย แต่
เม่ือกลับมาพบเหมอีกคร้ัง ในวนัท่ีเหมกลายเป็นนายทหารฝีมือดี รูปร่างงามสง่า บวัก็เกิดความ
ขดัแยง้ในจิตใจตวัเอง ดงัน้ี 

“ฉันท าไปเพราะอยากพ้นจากชีวิตแบบเดิม พี่หม่ืนสุระไม่รู้หรือว่า คนท่ีอยู่ในวงั
ล าบากเพียงไหน ในนั้นมนัไม่ใช่เร่ืองดีงามเลยสักนิด ฉันตอ้งทนอยู่ในนั้นมานาน
เกือบสิบปี โดยท่ีไม่มีใครแยแสฉนั ไม่มีใครท่ีรักฉนัเลยสักคน นอกจากคนท่ีฉนัเฝ้ารัก
อยูใ่นใจ แลว้ฉนัผิดตรงไหนท่ีอยากท าบางอยา่งเพื่อเรียกผูช้ายท่ีฉนัรักกลบัมา พี่หม่ืน
คงหลงลืมไปแลว้…ใบพลูวนันั้นฉนัให้พี่ไป…พี่เองก็รับ แต่พอมาวนัน้ี พี่กลบัไปรับ
รักแต่เจา้ล าดวน…พี่มองขา้มฉนัไปไดอ้ยา่งไร” (ขา้บดินทร์, น. 618-619, 2550) 
3) ความขดัแยง้ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” มีการก าหนดไว้

ไม่ต่างจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงัจะจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ดงัน้ี 

 (1) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ 
     (1.1) ความขดัแยง้ระหว่างม่วง บา้นนางเลิง ซ่ึงเป็นพี่ชายของแมงเม่า ตวัละครเอก

ฝ่ายหญิง กบักลา้ บา้นริมโรงฆ้อง ซ่ึงเป็นคู่อริกนัมาตั้งแต่วยัรุ่น เม่ือเติบโตข้ึนกล้าคิดจะล้าง
แคน้และท าให้คนบา้นนางเลิงเสียหน้า ดว้ยการส่งเถา้แก่ไปสู่ขอแมงเม่ามาเป็นภรรยา ท าให้
ม่วงยิง่โมโห เม่ือพบเจอกนัคร้ังใดก็มกัจะมีเร่ืองทะเลาะววิาทกนั ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

“ไปใหไ้กลขา้เลยไอก้ลา้ วนัน้ีบา้นเมืองมีงานฉลอง ขา้ไม่อยากท าบาปใหเ้ป็นราคี” 
ม่วงตะโกนไล่ 
“เฮย้ คนลามกมนัหวาดกลวัเร่ืองบาปเร่ืองศีลด้วยเหวย…จะให้ข้าหยุดพูด เอ็งก็เอา
ผา้ถุงหญิงในโรงช าเรานุ่งเดินออกมาสิ” พวกนั้นยิง่ส่งเสียงลอ้เลียนหนกั 
ม่วงพยายามกล ้ากลืนความอดทน ไอก้ลา้บา้นริมโรงฆอ้งเคยมาหาเร่ืองเขาท่ีตลาดปาก
คลองขามไปรอบหน่ึง เพราะมนัไปท ากร่างกบัคนท่ีเขามาซ้ือขาย จนม่วงอดรนทน
ไม่ได ้เลยมีเร่ืองววิาทกบัมนั โดยมีเปล่ียนกบัพวกช่วยกนัซดัจนกลา้ถูกเตะตกน ้าไปทั้ง
ท่ีใครต่อใครก็เช่ือวา่กลา้มีวิชาคงกะพนั หนน้ีมนัมาเจอเขาหนา้โรงรับช าเราจึงหาทาง
หาเร่ืองเขาอีกจนได ้เพราะคงหมายจะเอาคืน (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 81-82, 2557) 
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 (2) ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
 (2.2) ในตอนท่ีขนัทอง ตวัละครเอกฝ่ายชายตอ้งกลายมาเป็นจารบุรุษเข้ามาสืบข่าว

คราวในพระบรมมหาราชวงั ในฐานะขนัทีจากเมืองโตร้ะก่ี ท่ีถูกส่งมาบรรณาการรับใชเ้บ้ืองพระยุค
คลบาท โดยจะตอ้งคอยรับใช้พระสนม เจา้จอม และนางห้ามภายในเขตพระราชฐานฝ่ายใน ท าให้
ขนัทองซ่ึงอยู่ในวยัหนุ่มฉกรรจ์ตอ้งควบคุมจิตใจอย่างยิ่งยวดในการท าหน้าท่ีน้ี ดงัจะเห็นได้จาก
ความตอนหน่ึงวา่ 

จะพูดเต็มปากไดอ้ยา่งไร ว่าความล าบากใจนั้นมนัเกิดข้ึนแทบจะตลอดเวลา ค าวา่จาร
บุรุษ ท่ีตอ้งเขา้มาอยูใ่นสถานท่ีท่ีผูช้ายทัว่ไปอาจจะพึงปรารถนา แต่กลบัไม่สามารถท า
ส่ิงท่ีควรท าไดต้ามความตอ้งการ จะตอ้งฝืนข่ม อดกลั้น ใช้ชีวิตประดุจชายส้ินสภาพ
พิกลพิการมาตลอดสามปี เพื่อเสาะหาความน าไปแจง้ทิ้งไวท่ี้นอกก าแพงพระราชวงั 
ชีวิตท่ีตอ้งอ าพรางปิดบงัทุกอย่าง ปิดบงัแมก้ระทัง่ความตอ้งการตามธรรมชาติของ
ตวัเอง ท่ามกลางสตรีสาวสะคราญรายลอ้ม ท่ีพวกนางไม่เคยระมดัระวงัตน อวดโฉม
โนมพรรณ ในสถานท่ีลับตาผูช้าย เพื่ออวดความงามของตน ประดบัประดาตนให้
งดงามท่ีสุด เพื่อเป็นคนโปรดของเบ้ืองบน ตลอดจนพระประยูรวงศ์ ท่ีจะได้เล่ือน
ระดบัตนเองไปตามบุญวาสนา (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 308, 2557) 
(3)  ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัตวัเอง  
(3.1) ตอนท่ีแมงเม่าเร่ิมรู้สึกจิตใจหวัน่ไหวไปกบัออกพระศรี หรือขนัทองท่ีปลอมตวั

เขา้มาเป็นขนัทีในวงัหลวง แมจ้ะรู้ว่าเขาเป็นขนัที แต่เม่ือได้ใกล้ชิดและไดรั้บกลอนยาวจากออก
พระศรี กลบัท าใหมี้ความรู้สึกบางอยา่งท่ีขดัแยง้ในจิตใจของตวัเอง 

หญิงสาวหัวเราะเบาๆ ฟังดู ถ้าหากคนอ่ืนได้รู้ว่าออกพระศรีขนัทีเน้ือหอมเธอเขียน
เพลงยาวให้สาวคนน้ี มีหวงัคงเป็นท่ีรุมต่อวา่ต่อขานไม่มีหยุดหยอ่น แลว้เธอคงอยูใ่น
วงัน้ียากเหมือนกนั  
ออกพระ นะออกพระ เป็นขนัทีธรรมดาไม่รูปงามเน้ือหอมเช่นน้ีเธอคงไม่ตอ้งวางตวั
ล าบาก พาลนึกต าหนิโบย้ไปทางนั้น แต่ก็รับค าตกัเตือนเร่ืองการวางตวัของคุณทา้ว
อยา่งเคารพ เพราะท่ีท่านเตือนไวก้็สมควรอยู ่ท่ีเธอจะตอ้งระวงัตวัระวงักาย 
ใจเธอเองต่างหาก อาจยอมรับเร็วเกินไป 
เพราะเวลาน้ีเธอเองก็มีใครอีกคนท่ีพร้อมเป็นเพื่อนและคนท่ีจะดูแลเธอได ้แมรู้้ทั้งรู้วา่
เขาเป็นเพียงขนัทีก็ตาม (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 526-527, 2557) 

 จากการศึกษาพบว่า การเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น ไดใ้ห้
ความส าคญักบัปัญหา หรือความขดัแยง้ (Conflict) อย่างมาก เพราะมีส่วนส าคญัท าให้โครงเร่ือง
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สนุก น่าติดตาม อีกทั้งผูอ่้านจะรู้สึกมีส่วนร่วมและคอยเอาใจช่วยให้ตวัละครสามารถคล่ีคลาย
ปัญหาได ้หรือเรียกวา่เป็นการเดินทางไปสู่ความขดัแยง้พร้อมกบัตวัละคร และเฝ้าติดตามเอาใจช่วย
ตวัละคร เสมือนหน่ึงผูอ่้านเป็นอีกตวัละครหน่ึงในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 “ลกัษณะของการท างานนวนิยาย Conflict หรือความขดัแยง้เป็นหัวใจส าคญั แต่ Plot 
เป็นแค่โครงเร่ือง ดงันั้นในนิยายของพี่จะตอ้งมีความขดัแยง้ เช่น ตวัละครตวันั้นขดัแยง้กบัตวัน้ี 
เพื่อให้เกิดความสนุก ถ้าเร่ืองไหนไม่มีความขดัแยง้ ไม่ตอ้งเขียนเลย เพราะมนัเหมือนเรียงความ 
ไม่ไดท้  าให้เกิดอะไรข้ึนมา เพราะฉะนั้น หัวใจท่ีสุดของการท างานแบบน้ี งานท่ีเป็น Story telling 
จะตอ้งมีความขดัแยง้” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 
 ส าหรับการวางโครงเร่ือง (Plot) ในงานเขียนนวนิยายนั้นมี 5 องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 
บทเปิดเร่ือง การผูกปม จุดวิกฤต การแกป้ม และการคล่ีคลายเร่ือง ซ่ึงวรรณวรรธน์ถือเป็นนกัเขียน
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีมีการจดัวางโครงเร่ืองอย่างน่าติดตาม เพราะมีองค์ประกอบต่างๆ 
รวมอยูด่ว้ย ดงัน้ี 

1.1 บทเปิดเร่ือง (Exposition) 
 บทเปิดเร่ืองในนวนิยายถือเป็นบทน าท่ีท าให้ผูอ่้านเขา้ใจพื้นฐานของนวนิยาย ทั้งฉาก 

ช่วงเวลา สถานท่ี รวมถึงตวัละคร ในบทเปิดเร่ืองน้ีอาจจะมีการน าเสนอเคา้ลางของปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนเพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้อ่้านอยากติดตามไปตลอดทั้งเร่ือง ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดก้ าหนดบทเปิด
เร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) บทเปิดเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
 วรรณวรรธน์ไดก้  าหนดบทเปิดเร่ืองดว้ยการปูพื้นฐานให้ผูอ่้านไดรู้้จกัสถานท่ีส าคญัซ่ึง

ถือเป็นฉากหลกัของการด าเนินเร่ือง จากนั้นน าไปสู่การเปิดตวัละครเอก คือเจา้ชายจิตรเสน และ
ขอ้มูงทางประวติัศาสตร์เร่ืองการนบัถือศาสนาของตวัละครเอก รวมถึงการบรรยายเหตุการณ์ท่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของนวนิยาย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1.1) บทเปิดเร่ืองท่ีมีการบรรยายถึงฉาก ท าใหผู้อ่้านรู้วา่เร่ืองราวเกิดข้ึนท่ีไหน 
ดินแดนท่ียืนอยู่ตรงน้ีด้านหลงัแนวเทือกเขาพานมดงเร็กนอนขนดัทอดยาว จวบ

จนมาถึงรอยขอ้ต่อระหวา่งปากแม่น ้ ามูลท่ีแยกตวัออกจากแม่น ้ าโขงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตอี้ก
ไม่ไกล… (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 1, 2549) 

(1.2) เปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ให้ผูอ่้านไดรู้้ว่าในอดีตผูค้นท่ี
อาศยัอยูแ่นวเทือกเขาพานมดงเร็ก แมจ้ะอยูใ่กลเ้คียงกบัประเทศไทยแต่พวกเขานบัถือศาสนาฮินดู 
ไม่ไดน้บัถือศาสนาพุทธเหมือนคนไทย 
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‘โอม…นะมะ ศิวะ พระมหาเทพผูย้ิ่งใหญ่ ขา้ฯ เป็นผูอ้ยูใ่ตพ้ระบาท จกัขอพรของ
พระองคเ์พื่อกระท าการน้ีไดส้ าเร็จสมดงัตั้งมัน่ดว้ยเทอญ’ (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 5, 
2549) 
(1.3) บทเปิดเร่ืองท่ีมีการบรรยายให้ผูอ่้านรู้จกัตวัละครเอกมากข้ึน โดยเฉพาะการ

บุคลิกลกัษณะท่ีโดดเด่น 
อาภรณ์ท่ีบุรุษร่างสูงใหญ่ผูน้ั้นสวมใส่เป็นผา้ฝ้ายทอละเอียดสีนวลแต่มิได้ตรึง
รัดกุม หากตกแต่งประดบัเรือนกายาด้วยอญัมณีมีค่า ประกอบด้วยทองค าและ
ทบัทิมหลากสีเป็นสังวาลย.์.. (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 2, 2549) 

(1.4) เปิดเร่ืองด้วยการน าเสนอเคา้ลางของปัญหาเอาไวใ้นบทเปิดเร่ือง ด้วยการ
ก าหนดใหต้วัละครเอก คือเจา้ชายจิตรเสนลกัพาตวัหญิงสาวท่ีพราหมณ์โสมทตัใช้วชิาอาคมเรียกมา
จากดินแดนแสนไกลเพื่อให้มาเขา้พิธีปุรุษเมธ หรือบูชายญัแด่องคเ์ทพเจา้แทนบุตรสาวของตน ซ่ึง
หญิงสาวท่ีถูกเวทยม์นตเ์รียกใหย้อ้นอดีตกลบัสู่พุทธศตวรรษท่ี 12 ก็คือตวัละครเอกฝ่ายหญิง หรือต
มิสานัน่เอง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“อยา่ อยา่เขา้มานะ” 
นางเอ่ยอนัใด ส าเนียงแปลกประหลาด สดบัฟังมิเขา้ใจ พูดอนัใดจบัมิไดค้วาม หรือมิ
ประสา 
“เป็นนางผูใ้ดกนั…ไม่ใช่อรุณา บุตรีพราหมณ์โสมทตัน่ี” 
นางคนน้ีดูแปลกประหลาดนักหนา หรือเป็นโจรป่าหลุดรอดเร้นกายเข้ามาในเขต
เคหาเรือนบนยอดพระศรีภทัเรชวาราของพราหมณ์โสมทตั วรองค์ท่ีก าลงัยอ่ร่างลง
ก้มมองดูประหลาดพระทยัเสียยิ่งกว่านางผูน้ั้น กวาดเนตรกราดจอ้งดูคนในห่อผา้ 
(จนัทราอุษาคเนย,์ น. 7-8, 2549) 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่บทเปิดเร่ืองของนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ นั้น 

วรรณวรรธน์ไดใ้ช้วิธีการเปิดเร่ืองเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัผูอ่้าน ได้มองเห็นภาพของฉาก ตวั
ละครเอก เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ และจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองราวทั้งหมด ก่อนจะน าไปสู่การด าเนิน
เร่ืองล าดบัต่อไป 

2) บทเปิดเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” มีการเปิดเร่ือง
เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูอ่้านเช่นกนั ดงัน้ี  

(1.1) เปิดเร่ืองด้วยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฉากส าคญัหรือสถานท่ี คือเมืองปากน ้ า 
สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของตวัละครเอกฝ่ายชาย หรือเหม และเป็นสถานท่ีท่ีเหมไดพ้บกบัตวั
ละครเอกฝ่ายหญิง หรือล าดวน  
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คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าให้ฟังวา่ท่ีบริเวณคลองปลากดในเขตพระนครเดิมนั้นเคยเป็นเมือง
ปากน ้ าเจา้พระยามาเก่าก่อน เพราะทะเลในสมยัก่อนสูงท่วมลึกจนล ้าเขา้ไปจ่อถึงเขต
พระนครปัจจุบนั บริเวณนั้นเคยเป็นเมืองท่าท่ีมีฝร่ังต่างชาติเขา้มาติดต่อคา้ขายตั้งแต่
สมยัอยุธยาแผ่นดินพระเจา้ทรงธรรม อาคารบา้นเรือนทรงฝร่ังก่อสร้างอยู่หลายหลงั
เป็นอาคารรูปทรงอยา่งท่ีเรียกกนัวา่ทรง ‘วิลนัดา’ หรือ ‘นิวอมัสเตอร์ดมั’ แต่ก็ไดถ้ล่ม
ทลายไปตามเวลา 
พอต่อมานานเขา้เกิดสันดอนข้ึนกลายเป็นแผ่นดิน ปากน ้ าจากเดิมจึงถอยร่นลงมาอยู่
บริเวณบางเจา้พระยาในทุกวนัน้ี ช่ือเมืองปากน ้ าท่ีเคยเรียกในสมยัอยุธยาก็เลยถูกน ามา
เรียกใหม่ท่ีบริเวณบางเจา้พระยา ท่ีอยูร่ะหว่างคลองปากน ้ ากบัคลองมหาวงษ์ เรียกว่า
เมืองสมุทรปราการ หรือเมืองปากน ้าใหม่ เสียแทน (ขา้บดินทร์, น. 1, 2550) 

(1.2) เปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ เร่ืองการสร้างป้อมปราการตาม
หวัเมืองต่างๆ เพื่อป้องกนัภยัจากศึกสงคราม  

ความทราบยงัสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงแผน่ดินกลาง จึงมีพระบรมราชโองการใหพ้ระ
เจา้ลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ในคร้ังนั้น และท่านพระคลงั ลงมาก่อสร้างป้อม
ปราการเพื่อเติมอีกหลายต่อหลายแห่ง ตลอดจนสร้างนครเข่ือนขันธ์และเมือง
สมุทรปราการข้ึนใหม่แห่งน้ีตอนปลายปี เพื่อเป็นหัวเมืองชายทะเลส าคญัไวป้้องกนั
ศตัรูหากมีภยัข้ึนมา (ขา้บดินทร์, น. 3, 2550) 

(1.3) เปิดเร่ืองดว้ยการน าเสนอเคา้ลางของปัญหา เพื่อกระตุน้ใหผู้อ่้านอยากติดตาม 
เป็นตอนท่ีพระยาบริรักษ์พาเหมไปฝากตวัเป็นศิษยพ์ระอาจารยโ์พ เพื่อให้ไดร้ ่ าเรียนเขียนอ่าน ซ่ึง
ทนัทีท่ีพระคูโพพบเหมก็รับรู้ไดว้า่ชีวิตของเด็กหนุ่มผูน้ี้จะตอ้งพานพบอุปสรรคมากมาย กวา่จะได้
มีชีวติท่ีเป็นสุข ดงัน้ี 

‘กว่าทองค าจกัไดข้ึ้นรูปกลายเป็นทองรูปพรรณ ตอ้งผา่นความร้อนเผาผลาญ ถูก
รีด ดดั หล่อหลอม จนแทบสุดจะทานทน’…หากวนัหน้าเหมมีโอกาสยอ้นคิดสัก
นิด เด็กน้อยจะรู้ว่าชีวิตของเขาตอ้งกา้วออกมาเผชิญกบัส่ิงท่ีเป็นไปตามบทเรียน
บทแรกท่ีไดรั้บในวนัน้ี ไม่มีผดิแมแ้ต่นิดเดียว” (ขา้บดินทร์, น. 46, 2550) 
3) บทเปิดเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” จาก

การศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์ไดบ้รรยายบทเปิดเร่ืองไม่แตกต่างจากนวนิยายทั้ง 2 เร่ือง ดงัน้ี  
(1.1) เปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฉากของเร่ืองซ่ึงด าเนินอยูใ่นสมยักรุงศรี

อยุธยาเป็นราชธานี โดยปูพื้นฐานให้ผูอ่้านรับรู้ตั้งแต่เร่ิมตั้งราชธานีในรัชสมยัพระเจา้อู่ทอง เป็น
พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยาพระองคแ์รก ดงัน้ี 
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ศุภมสัดุ ศกัราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก วนัศุกร์ เดือนห้า ข้ึนหกค ่า เพลาสามนาฬิกาเก้า
บาท ณ เกาะหนองโสน ไดท้รงสถาปนากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ชีพ่อพราหมณ์ให้
ฤกษ์ตั้ งพิธีกลบาตร ได้สังขทักษิณวตัรใต้ต้นหมนัขนอนหน่ึง และสร้างพระท่ีนั่ง
ไพฑูรยม์หาปราสาท แลว้พระเจา้อู่ทองเสด็จเขา้มาครองราชยส์มบติั ชีพ่อพราหมณ์
ถวายพระนามว่า ‘สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสุนทรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว 
กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์’ (หน่ึงด้าวฟ้าเดียว,     
น. 1, 2557)  

(1.2) เปิดเร่ืองดว้ยการให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นมาของขนัที
ในราชส านกัในสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซ่ึงถูกส่งตวัมาจากเมืองโตร้ะก่ี หรือตุรกีในปัจจุบนั 
โดยขนัทีเหล่าน้ีจะตอ้งถูกตดัอวยัวะเพศตั้งแต่เป็นเด็กและเขา้รับการฝึกปฏิบติัตวัเพื่อเติบใหญ่ข้ึนมา
เป็นขนัทีท่ีจะตอ้งถูกส่งตวัไปบรรณาการตามราชส านกัประเทศอ่ืนๆ ดงัขอ้ความสนทนาในบทเปิด
เร่ือง ดงัน้ี 

“ท่านราชาข่าน อนัพวกเรายอมรับเร่ืองการตดัเคร่ืองหมายเพศมาแต่เยาว์ เราต่างก็
ยอมรับแลว้ว่าร่างกายของพวกเราจะมิไดแ้ข็งแรงทานทนเช่นคนทัว่ไป เส้นเรือนผม
ขนก็ปราศส้ิน ผิวพรรณเปราะบางไม่ต่างกบัเพศหญิง ยามแก่ชราพวกเราก็ตอ้งอดทน
ในสภาพท่ีอ่อนแอกว่าคนทัว่ไป เพราะความแก่ชราจะเขา้หาพวกเราเร็ววนักว่าคนอ่ืน 
สมองความจ าก็เลอะเลือนถดถอย แต่เราก็ต่างยอมรับสภาพร่างกายก่ึงพิกลพิการน้ีเพื่อ
แลกกบัรางวลัอนัสูงส่ง เพื่อรับต าแหน่งหนา้ท่ีการงานดีกวา่คนทัว่ไป ไดเ้ขา้มากินดีอยู่
ดีในราชส านกัหลวงประเทศต่างๆ สุดแทแ้ต่บญัชาองคสุ์ลต่าน…” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, 
น. 9-10, 2557) 

(1.3) เปิดเร่ืองดว้ยการน าเสนอเคา้ลางของปัญหา หลงัจากท่ีสิขนัทิน ขนัทีหนุ่มท่ี
ถูกส่งตวัจากเมืองโต้ระก่ีเขา้มาท่ีกรุงศรีอยุธยา ท าให้ออกพระราชาข่าน ขนัทีผูใ้หญ่ไม่ชอบใน
อุปนิสัยท่ีคิดมกัใหญ่ใฝ่สูง ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีกลุ่มชายฉกรรจท่ี์ร่วมกบักองก าลงัของพระยาตาก
ตอ้งการลอบเขา้ไปในวงัหลวงเพื่อสืบหาขอ้มูลภายใน จึงมาเจรจาขอใหสิ้ขนัทินรับกลุ่มชายฉกรรจ์
เขา้ไปเป็นผูรั้บใช ้แต่สิขนัทินไม่ยอม ขณะท่ีพระราชาข่านยินยอมดว้ยกลวัวา่จะถูกกลุ่มชายฉกรรจ์
ฆ่าตาย สุดทา้ยทั้งคู่มีปากเสียงกนัอย่างรุนแรง จนเกิดการทะเลาะวิวาท และพระราชาข่านพลั้งมือ
ฆ่าสิขนัทินตาย ดงัน้ี 

ต่อหน้าทุกคนเห็น ใบหน้านักเทศหนุ่มท่ีอยู่ใต้ร่างพระราชาข่านก าลังผงะ อ้าปาก 
ตาเหลือกคา้ง พยายามร้องเรียกหาลมหายใจให้ตวัเองอีกหลายคร้ัง แต่ไม่มีเสียงใดดงั
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ออกพน้ล าคอได ้เลือดจากกลางอกขนัทีต่างดา้ว พุ่งทะลกัตามล าปลายกริชพุ่งพรูราว
กบัสายน ้า 
ไม่ก่ีอึดใจ ร่างนั้นหยดุด้ินรน  
ฮวบน่ิงไปท่ามกลางกองเลือดแดงฉาน! 
พระราชาข่านเห็นคนใตร่้างหยุดน่ิงไป ก็รีบดนัตวัข้ึนจากร่างของขนัทีหนุ่มดว้ยความ
ตกใจ เขาออกมายืนเช็ดใบหน้าชุ่มเลือดของตน หายใจถ่ีรัวดว้ยความต่ืนกลวัท่ีตนเอง
เพิ่งท าอยา่งพลั้งพลาด 
ขนัทองและคนท่ีอยูใ่นห้องนั้นจอ้งดูร่างส้ินลมหายใจของนกัเทศท่ีเพิ่งเหยยีบถ่ินสยาม
ไม่ขา้มวนั ทุกคนลว้นต่ืนตระหนกไม่แพก้นั 
“เร่ืองใหญ่แลว้สิ…คราน้ี” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 14, 2557) 

 จากการศึกษาเก่ียวกับ “บทเปิดเร่ือง” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองจันทรา
อุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว พบวา่วรรณวรรธน์ใชว้ิธีการเปิดเร่ืองท่ีเหมือนกนัทั้ง 3 
เร่ือง คือบรรยายให้ผูอ่้านรับรู้ไดว้า่ฉากของนวนิยายเร่ืองนั้นๆ เกิดข้ึนท่ีใด รวมถึงการเปิดเร่ืองดว้ย
การให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และท่ีถือวา่เป็นจุดเด่นของวรรณวรรธน์คือการเปิด
เร่ืองโดยน าเสนอเคา้ลางของปัญหา เพื่อดึงความสนใจของผูอ่้านใหติ้ดตามเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ  

1.2 การผกูปม (Complication)  
 การผูกปมหรือการขมวดปม คือความยุง่ยากท่ีจะท าให้เร่ืองราวในนวนิยายแต่ละเร่ือง

ด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่ืนเตน้และน่าติดตาม ซ่ึงความสลบัซบัซ้อนของปมปัญหาจะทวีความรุนแรง
และชดัเจนมากข้ึนจนน าไปสู่จุดหกัเหของเร่ือง 

1) การผกูปมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 วรรณวรรธน์ใชว้ธีิการด าเนินเร่ืองโดยมีการผกูปมเอาไวใ้นช่วงแรก ดว้ยการใหเ้จา้ชาย

จิตรเสนจ าเป็นตอ้งรับตมิสาเป็น “นางหา้ม” หรือภรรยา เน่ืองจากเจา้ชายจิตรเสนไปถูกเน้ือตอ้งตวัต
มิสา ซ่ึงตามธรรมเนียมของชาวเศรษฐปุระ หากเช้ือพระวงศอ์งคใ์ดถูกตวัหญิงสาวจะตอ้งรับหญิงผู ้
นั้นเป็นนางห้ามโดยปริยาย ซ่ึงการผูกปมน้ีเองท่ีท าให้เกิดปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ ตามมา ดงั
ขอ้ความวา่ 

สรีจะแตะตอ้งองคเ์จา้เช้ือเหนือหวัไดอ้ยา่งไร 
หากมิใช่ นางหา้มถวายตวั 
เจา้ชายจิตรเสนมิเคยรับนางหา้มมาเก่าก่อน เพราะถือค าสัตยม์ัน่ท่ีใหแ้ก่นางชวนัจา 
แลว้จู่ๆ พอเจอนางแปลกหนา้คนน้ี… (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 92, 2549) 
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 นอกจากน้ียงัพบว่า วรรณวรรธน์ได้ผูกปมให้อาจารยล์าติน บิดาของตมิสาซ่ึงเป็น
นักวิชาการด้านโบราณคดี ท่ีตอ้งการตามหาตวับุตรสาวเพื่อพากลบัไปสู่โลกปัจจุบนั โดยมีการ
เช่ือมโยงเร่ืองราวผ่าน   เทวนารีรูปลกัษณ์แปลกตาท่ีมีการขุดคน้พบท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงมีความ
ละมา้ยคลา้ยตมิสา ดงัน้ี 

ดวงหน้าท่ีอยู่ในความทรงจ าของท่าน แต่หายลบัไปจากชีวิตจริงและโลกใบน้ีมานาน
นบัสิบปี  
เหมือนส่ิงท่ีรอคอยกลบัคืนมา เสียงเพรียกจากวนัเวลาต่างๆ ท่ีหายไปไดห้วนมาห้อม
ลอ้มท่านอีกคร้ัง… 
ผา่นไปเท่าไหร่ อาจารยล์าตินไม่ทราบได ้
เม่ือแวว่เสียงเจา้หนา้ท่ีหนุ่มช่ือโอมพูดอยูข่า้งตน 
“เทวนารีองค์น้ี เหมือนน้องตมิสาไม่มีผิดเลยครับอาจารย”์ (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 40-
41, 2549)  

2)   การผกูปมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 
จากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” ผูว้จิยัพบวา่ วรรณวรรธน์ได้

ผูกปมปัญหาของเร่ืองทั้งหมดไวห้ลงัจากท่ีเปิดเร่ืองไปแล้ว โดยเป็นตอนท่ีพระยาบริรักษ์ซ่ึงถูก
กล่าวหาวา่เป็นคนฆ่าตดัหวัชาววิลาศ แมใ้นช่วงแรกพระยาบริรักษจ์ะยนืกรานวา่ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท า 
แต่ก็ไม่มีใครเช่ือเน่ืองจากหลกัฐานและพยานแวดลอ้มมดัตวั จนกระทัง่พระยาปลดัสมุทรปราการ 
สหายเก่าท่ีเคยร ่ าเรียนดว้ยกนัมาตั้งแต่เด็ก มาขอร้องให้พระยาบริรักษรั์บสารภาพ โดยอา้งเหตุผลวา่
ประเทศวิลาศไม่พอใจเหตุสลดท่ีเกิดข้ึน และจะส่งผลต่อการเจรจาหนังสือพระราชไมตรีหรือ
หนงัสือสนธิสัญญา ซ่ึงพระยาบริรักษ์เห็นแก่บา้นเมือง จึงยอมรับสารภาพ ท าให้ครอบครัวตอ้งรับ
โทษทั้งครัวเรือน 

จะตอ้งออกเดินทางไปรับโทษ หมายความว่าเจา้คุณพ่อท่านยอมรับสารภาพความผิด
ทั้งส้ินทั้งปวงหรือ เหมรีบตะกายร่างท่ีถูกหน่วงดว้ยตรวนทั้งสองขอ้เทา้ คลานเขา้ไป
หาไม่ร้ังรอ 
“เจา้คุณพอ่…เจา้คุณพอ่รับสารภาพไปกระนั้นหรือ” 
ออกรับผดิเพื่อส่ิงใดกนั รับในส่ิงท่ีเจา้คุณพอ่ไม่ใช่ผูก้ระท า 
ร่างผ่ายผอมของท่านเจ้าคุณน่ิงขึง นัยน์ตาแข็งกร้าวราวกับคนปราศจากความรู้สึก 
มองดูลูกชายท่ีกระวนกระวายใจอยูเ่บ้ืองหนา้ เสียงคุณหญิงชมร้องไหก้ระซิกอยูใ่นเงา
มืดทึมไม่ไกล 
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“ยามน้ีวิลาศบีบคั้นเรานกั พ่อท าทุกอยา่งเพื่อตดัปัญหาไม่ให้พากนัเดือดร้อน เจา้จงจ า
ไวเ้ถิดเหม วิลาศท่ีเจา้มองเห็นมนัเป็นเพื่อน แต่แทจ้ริงแลว้ มนัมองเห็นเพียงประโยชน์
จากพวกเรา” (ขา้บดินทร์, น. 249-250, 2550) 

3) การผกูปมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” มีการผูกปมส าคญัท่ีท าให้เร่ืองราว

ด าเนินต่อไปได ้คือเร่ืองการตายของเสือขนุทองท่ีถูกพม่าฆ่าตายในระหวา่งออกรบ ทั้งท่ีเสือขนุทอง
เป็นโจรท่ีมีวิชาอาคมสักยนัตท์ัว่ร่าง เป็นท่ีกล่าวขานวา่หนงัเหนียว แต่กลบัถูกพม่าฆ่าตายกลางป่า
พร้อมกบัพวกอีกหลายคน โดยจากสภาพศพของเสือขุนทองนั้นเหมือนกบัพม่าล่วงรู้วิธีการสังหาร 
ท าให้ลูกน้องของขุนทองเช่ือว่าน่าจะมีเบ้ืองหลงัการตาย ท าให้เสือใหญ่ส้ินช่ืออย่างง่ายดาย กลุ่ม
ลูกนอ้งจึงออกติดตามหาเบาะแสผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตายคร้ังน้ี ดงัน้ี 

“แลว้ลุงพนัหาญเขา้พระนครคร้ังน้ี คิดจะไปถามจากผูใ้ดหรือ” 
“เราตั้งใจจะบุกจวนออกญาสีหะราชเดชะ” พนัหาญเอ่ยนามพระยาทา้ยน ้ า ท าเอาม่วง
ถึงกบัสะดุง้ 
“ลุง…พระยาทา้ยน ้าท่านมาเก่ียวขอ้งอนัใดดว้ยกบัเร่ืองน้ีเล่า” 
“มีคนแจง้ข่าวเราแลว้วา่ขุนนางผูใ้หญ่ในพระนครน่ีแล ท่ีเป็นตวัการส าคญัส่งข่าวไป
ทางฝ่ังนั้น เขาบอกว่า พระยาท้ายน ้ าท่านตอ้งเก่ียวพนักบัเร่ืองน้ีแน่แท้ เก่ียวขอ้งกับ
ตวัการท่ีท าให้พี่ขุนทองของเราจบช่ือ เราจึงตอ้งการหาคนท่ีลวงพี่ขุนทองไปตายมา
เซ่นวญิญาณพี่เขาใหจ้งได”้ (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 96, 2557) 
หลังจากวรรณวรรธน์ผูกปมในบทเปิดเร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านรับรู้ถึงปมปัญหาเก่ียวกับ

เบาะแสการตายของเสือขุนทองแลว้ ยงัผูกปมให้บุคคลท่ีตอ้งสงสัยวา่มีส่วนรู้เห็นเก่ียวกบัการตาย
ของเสือขุนทองคือออกญาสีหะราชเดชะต้องถูกฆ่าตาย โดยแมงเม่าเป็นผูพ้บศพคนสุดท้าย ซ่ึง
ออกญาสีหะราชเดชะไดส่้งกลกัดีบุกท่ีมีลวดลายสลกัรูปปีกผีเส้ือ ภายในมีใบบอกส าคญัใหก้บัแมง
เม่าดว้ย ดงัน้ี 

“ขนุแผลงฤทธ์ิขอรับ” 
ส่ิงท่ีส่งใส่มือขุนแผลงฤทธ์ิเป็นฝาครอบดีบุกอนัเล็ก คล้ายฝาปิดกลกัใส่ตะกุดอะไร
บางอยา่งขนาดเท่าปลายน้ิวกอ้ย  
“แลว้ตวักล่องใบบอกเล่าอยูท่ี่ใด” 
ขุนแผลงฤทธ์ิตวาดหาตวักล่องของฝาดีบุกนั้น มนัเป็นฝากล่องใบบอกหนงัสือส าคญั 
แมงเม่าไดย้นิเหล่าทหารพูดกนัก็เพิ่งเขา้ใจ แต่ทางนายทหารดูร้อนรน  
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“พวกเอ็งรีบหาให้ทัว่ วา่อยู่ไหน มนัตอ้งเก็บไวก้บัตวัแน่ๆ มึงคน้ออกมาให้หมด อย่า
ใหใ้ครเก็บไปไดเ้ชียวนะ” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 185, 2557) 

 จากการศึกษาเร่ือง “การผูกปม” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ือง พบว่า 
วรรณวรรธน์ได้ผูกปมเพื่อให้เกิดเป็นปัญหาท่ีตวัละครจะตอ้งประสบพบเจอ โดยปมท่ีผูกไวจ้ะ
น าไปสู่จุดวิกฤตและจุดหกัเห ก่อนท่ีตวัละครจะค่อยๆ แกป้มปัญหาลงได ้ซ่ึงจุดเด่นของการผูกปม
ของวรรณวรรธน์นั้นก็คือความสลบัซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึน อนัจะท าใหเ้กิดความยากล าบากของตวัละคร
ตามมา แต่ในทา้ยท่ีสุดก็จะสามารถคล่ีคลายลงได ้  

1.3 จุดวกิฤต (Crisis) 
จุดวิกฤตหรือจุดหกัเหของเร่ือง เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัมีการผูกปมปัญหาไว ้ซ่ึงจุดวิกฤต

สามารถเกิดข้ึนไดห้ลายคร้ัง จนน าไปสู่ความตึงเครียดหรือจุดหักเหคร้ังสุดทา้ย (Climax) ของเร่ือง 
ก่อนท่ีเร่ืองราวต่างๆ จะคล่ีคลาย 

1) จุดวกิฤตของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
วรรณวรรธน์ไดก้  าหนดจุดวิกฤตของเร่ืองไวห้ลายจุดดว้ยกนั ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความ

เก่ียวขอ้งกบัตวัละครเอกทั้ง 2 ตวั คือเจา้ชายจิตรเสนและตมิสา โดยมีบ่อเกิดมาจากความริษยาและ
ความทะเยอทะยานของนางชวนัจา ดงัน้ี 

(1.1) จุดวิกฤตอนัเกิดจากความตอ้งการของนางชวนัจาท่ีจะครองคู่กบัเจา้ชายจิตร
เสน จึงขอร้องให้เจา้ชายจิตรเสนสังหารเจา้ชายศรีภววรมนั ก่อนท่ีเจา้ชายศรีภววรมนัจะข้ึนครอง
บลัลงักเ์ศรษฐปุระ ดงัน้ี 

“ขา้เพียงใคร่ขอเมตตาจากพระองค์ น าเศียรเจา้ชายภววรมนัมาก านัลขา้ก่อนทิวาวนั
พรุ่ง” 
ประโยคนั้นรุนแรงดุจอสุนีบาตสาดเปร้ียงมากลางธรณีเบ้ืองหน้า เจา้ชายจิตรเสนน่ิง
คา้งราวกบัตอ้งมนตรา หัตถ์ท่ีกุมเชือกบงัเหียนอุปโกศาสะทา้นเยน็เฉียบ นางชวนัจา
เอ่ยค าใดออกมา สายเนตรเย็นชา กราดจอ้งดวงพกัตร์บนเสล่ียง นางชวนัจานั่งจอ้ง
พกัตร์พระองคน่ิ์ง มัน่คง ดวงตานั้นแน่วแน่ในค าพูดของตวันางไม่ไหวคลอน (จนัทรา
อุษาคเนย,์ น. 111, 2549) 
ผลจากจุดวิกฤตท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้นางชวนัจาตอ้งเขา้พิธีวิวาหะกบัเจา้ชายภววร

มนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยนางไดค้รองต าแหน่งมเหสีแห่งเศรษฐปุระ ดงันั้นต าแหน่งนางกมัพุช
ราชลกัษณมีจึงตกเป็นของนางฌามิลา แต่หลงัจากท่ีเจา้ชายจิตรเสนคน้พบทางออกสู่ทะเลไดแ้ลว้ 
เจา้ชายภววรมนัก็มีความคิดจะถวายบลัลงักท์องของเศรษฐปุระใหเ้จา้ชายจิตรเสน เน่ืองจากสุขภาพ
ของตนเองอ่อนแอ ซ่ึงตามธรรมเนียมแลว้กษตัริยแ์ห่งเมืองเศรษฐปุระจะตอ้งเขา้พิธีวิวาหะกบันาง
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กมัพุชราชลกัษมี นางชวนัจาจึงออกอุบายให้นางฌามิลาหนีไปกบัพราหมณ์หนุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้
ตวัเองกลบัไปเป็นนางกมัพุชราชลกัษมีอีกคร้ัง  

(1.2) จุดวิกฤตอนัเกิดจากนางชวนัจาพลั้งมือฆ่าพระเจา้ศรีภววรมนั และแอบอา้งถอ้ย
ด ารัสสุดทา้ยก่อนส้ินพระชนมว์่าพระเจา้ศรีภววรมนัทรงแต่งตั้งนางชวนัจากลบัไปเป็นนางกมัพุช
ราชลกัษมีอีกคร้ัง  

“องคภ์ววรมนัมีพระราชด ารัสสุดทา้ยก่อนส้ินพระชนมอ์นัใดหรือไม่ พระเจา้ขา้” 
“มี” ความรู้สึกวูบนั้นราวกับสายลมรอบข้างโอบล้อมรอบตวัพระนางไว ้เพลาอัน
เหมาะสม…อ านาจของแผน่ดินแควน้เศรษฐปุระอนัยิ่งใหญ่ในปัจจุบนัและในอนาคต 
ข้ึนอยู่กบัค าพูดของสรีเพียงคนเดียว ประโยคเดียวของพระนางจกัเปล่ียนแปลงชีวิต 
พลิกผนัแผน่ดิน 
พระนางชวนัจาเคน้เสียง 
“ทรงแต่งตั้งขา้ให้เป็นนางกมัพุชราชลกัษมี…ขอพระองค์เสด็จสู่ปรมาตมนั” (จนัทรา
อุษาคเนย,์ น. 502-503, 2549) 

 ในการเขียนนวนิยาย นอกจากจะมีจุดวิกฤตแล้ว เม่ือเร่ืองราวด าเนินมาถึงจุดๆ หน่ึง
จะตอ้งมีจุดหกัเห หรือจุดสุดยอด (Climax) ของเร่ืองราวดว้ยเสมอ ซ่ึงวรรณวรรธน์ก็ไม่ไดล้ะเลยใน
ส่วนน้ี เพราะในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ มีจุดสุดยอดอยูท่ี่การตดัสินใจ
ของเจา้ชายจิตรเสนในการส่งตวัตมิสากลบัคืนสู่วนัเวลาท่ีจากมาโดยให้พราหมณ์วราหมิท าหนา้ท่ี
ส่งตวัเธอกลบั ซ่ึงเป็นวนัเดียวกบัท่ีเจา้ชายจิตรเสนจะตอ้งน าทพัออกศึกกบัเมืองศรีเทพ ถือเป็นจุด
หกัเหของเร่ืองท่ีน าความยุง่ยากล าบากใจมาสู่ตวัละครเอกทั้งสอง ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

หญิงสาวผินหนา้ไปยงัยอดเชิงเทินทิศตะวนัตกของค่าย เท่าท่ีผา่นมาก็นบัเป็นบุญของ
ตนเองอยา่งลน้เหลือ ท่ีไดรั้บเมตตาจากพระองค ์ไดม้าพบพาน แต่ไม่อาจถวายการรับ
ใชไ้ดอ้ยา่งท่ีตนเองปรารถนา ตมิสาคนน้ีคงมีบุญวาสนานอ้ยนกัจึงขอกราบลาพระองค์
ตรงน้ี…องคจิ์ตรเสนของตมิสา 
ค่อยๆ ยกมือพนมกม้กราบถวายบงัคมลาไปแทบพื้นเกวียน ก่อนเงยดวงตาแห้งผากจบั
จอ้งไปยงัปลายแนวเชิงเทินค่าย เห็นดัง่เงาวรองคสู์งตระหง่านประทบัยนือยูบ่นเชิงเทิน
ไกลๆ แห่งนั้น ขณะลอ้เกวยีนเคล่ือนพาตวัเธอห่างออกไปจากแนวค่ายของพระองค ์
‘ขอกราบทูลลาก่อน องค์อธิราชาแห่งเจนละ ตมิสาขอลาเป็นคร้ังสุดท้าย’ (จนัทรา
อุษาคเนย,์ น. 404, 2549) 
2) จุดวกิฤตของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”  



115 

จากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” ผูว้ิจยัพบว่า วรรณวรรธน์ไดก้ าหนด
จุดวกิฤต ซ่ึงเป็นจุดหกัเหของเร่ืองไวห้ลากหลายตอน ดงัน้ี 

(1.1) จุดวิกฤตท่ีต่อเน่ืองมาจากการผูกปมของเร่ือง คือ หลงัจากท่ีพระยาบริรักษ์รับ
สารภาพว่าเป็นผูฆ่้าวิลาศแลว้ ท าให้ไดรั้บโทษตามอาญาแผ่นดิน โดยตอ้งถูกริบราชบาตรและตก
เป็นตะพุ่นทั้งครัวเรือน ท าให้เหมและคุณหญิงชมตอ้งออกตระเวนหาหญา้ตามเมืองต่างๆ ใช้ชีวิต
เส่ียงภยัอยูใ่นป่า ไม่มีความสะดวกสบาย 

ความทั้งหมดไดถู้กน ามาปรึกษากนัก่อนท่ีมหาดเล็กจะน าความเขา้กราบทูลยงัทอ้งพระ
โรงด้านใน ไม่นานนัก ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ด้วยเห็นว่าโทษของ
พระยาบริรักษ์คร้ังน้ีหนักหนาสาหัส เป็นการฟันแทงผู ้คนถึงแก่ชีวิต เห็นทีจะ
ภาคทณัฑ์หรือปล่อยวางให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปไม่ได ้แต่พระยาบริรักษน์บัวา่เป็นขุน
นางผูใ้หญ่ของบา้นเมือง คร้ันจะลงโทษเอาแก่ชีวิตก็จะเป็นอนัเส่ือมเกียรติ เป็นการไม่
เห็นคุณค่าแก่ผูมี้อุตสาหะวิริยะพากเพียรในการรับราชการตลอดมา จึงมิไดเ้อาโทษถึง
แก่ชีวิต แต่โปรดเกลา้ฯ ให้ลงโทษพระยาบริรักษ์ ในความผิดดงักล่าว ด้วยโทษตาม
ความผิดทั้งสองมาตรา จ่ึงให้ทวนพระยาบริรักษ์ 50 ที ริบราชบาตร แลว้เอาตวัพร้อม
ลูกเมียลงหญา้ชา้ง (ขา้บดินทร์, น. 266-267, 2550) 
(1.2) จุดวิกฤตท่ีเกิดจากนายห้างหันแตรและกะปิตนับราวน์ไม่พอใจท่ีถูกเหมสั่งคุม

ขังหลังน าเรือกลไฟล าเก่ามาเสนอขาย ชาววิลาศทั้ ง 2 คนจึงน าหนังสือถึงกงสุลใหญ่เพื่อให้
ด าเนินการกบัสยาม ซ่ึงต่อมาทางการวลิาศจึงท าหนงัสือขอใหส้ยามเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยการส่ง
ตวัหลวงสุรบดินทร์ใหป้ระเทศวลิาศเพื่อรักษาสัมพนัธไมตรีของทั้ง 2 ประเทศ 

หลวงสุรบดินทร์เอ่ยข้ึนช้าๆ “กระผมไม่คิดว่าตวัเองจะท าให้ทุกท่านตอ้งยุง่ยาก เพียง
ท่านยอมส่งกระผมให้เขาไป บางทีก็จะเป็นการปิดปาก ท าให้เขาไม่สามารถพูดไดว้่า
ทางเราละเมิดสิทธิชาวต่างชาติในแผ่นดินสยาม เขาก็จะหมดส้ินข้อครหาว่าเราไม่
เคารพสิทธิเสรีภาพของวิลาศ และไม่สามารถอา้งเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการเอาเรือรบมาปิด
หนา้อ่าวของเราไวไ้ด”้ 
เสียสละเพียงคนเดียว ยติุปัญหา! (ขา้บดินทร์, น. 688, 2550) 
จากการศึกษายงัพบอีกวา่ ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” มีจุดสุดยอด 

(Climax) ของเร่ือง ซ่ึงถือเป็นจุดหักเหของเร่ืองราวทั้งหมด หลงัจากท่ีทางวิลาศตอ้งการให้ส่งตวั
เหมไปให้วิลาศด าเนินคดีโทษฐานกกัขงัชาววิลาศ แมว้า่ทางการสยามจะไม่ยินยอม แต่ตวัของเหม
เองกลบัเป็นฝ่ายเดินเขา้ไปรับโทษบนเรือกลไฟของฝ่ายวิลาศ โดยระหว่างทางท่ีเหมถูกโซ่ตรวน
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ล่ามไวอ้ย่างแน่นหนาขณะนั่งเรือเล็กเพื่อไปข้ึนเรือรบ เหมตดัสินใจกระโดดลงน ้ าทะเล จมด่ิงสู่
เบ้ืองล่างท่ามกลางความตกใจของขา้ราชการฝ่ายไทยและชาววลิาศ ดงัน้ี 

ไม่ทนัท่ีใครจะคาดคิด ร่างสูงใหญ่ของคนโดนล่ามโซ่ตรวนกลางเรือบด ก็กระโจนลง
พื้นน ้ าทะเลสีฟ้า ฟองสีขาวแตกกระจาย ก่อนร่างใหญ่จะด่ิงหายทิ้งลงสู่กน้ทะเลลึก ต่อ
หน้าต่อตาทุกคนบนฝ่ังและเรือรบล านั้ น ตลอดจนสายตาของบรรดาขุนนางและ
เสนาบดีผูใ้หญ่ใครต่อใคร 
“มนักระโดดน ้าตาย” กะปิตนับราวน์ร้องลัน่ 
“อา้ยเหม!” จม่ืนไวยถึงกบัร้องเสียงดงั เม่ือเห็นชายหนุ่มตดัสินใจกระโดดลงน ้ า ไม่
ยอมใหเ้รือบดไปส่งตนกา้วข้ึนเรือรบขององักฤษ 
อา้ยเหมยอมตายกลางทะเลไทยดีกวา่ ให้ใครอ่ืนมาลงทณัฑ์! (ขา้บดินทร์, น. 696-697, 
2550) 
3) จุดวกิฤตของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
จุดวกิฤตในนวนิยายเร่ืองน้ีคือเป็นตอนท่ีขนุแผลงฤทธ์ิตอ้งการตามหากระดาษใบบอก

ท่ีออกญาสีหะราชเดชะให้ไวก้บัแมงเม่าก่อนตาย จึงร่วมมือกบักลา้ท่ีเป็นคู่อริกบัม่วงเผาบา้นของ
เศรษฐีม่ิง บิดาของม่วงกบัแมงเม่า ท าให้ทุกคนอยู่ในสภาพบา้นแตกสาแหรกขาดตอ้งแยกยา้ยจาก
กนั โดยแมงเม่าถูกถวายตวัเขา้เป็นนางในของต าหนกักรมขนุวิมลในพระบรมมหาราชวงั และไดน้ า
ใบบอกส าคญัติดตวัเขา้มาดว้ย ซ่ึงเธอไดบ้อกความลบัน้ีกบัพระศรีขนัทินท่ีคอยช่วยสอนวธีิการถอด
กลบทส าคญั แต่ความลบัน้ีก็ล่วงรู้ไปถึงเหล่าขุนนางท่ีมีใจฝักใฝ่พม่า เน่ืองจากนางเยื้อนสาวใชใ้น
เรือนพระศรีขนัทินท่ีมีความโกรธแคน้ขนัทีหนุ่มเป็นผูน้ าความไปบอก ดงัน้ี 

“ขา้ก็คิดวา่ ขา้ควรตอบแทนเขาบา้ง แต่เขาก็ไม่ยอมรับ…หน าซ ้ ามาด่าทอ” 
หม่ืนช านาญฟังเร่ืองแลว้ถึงกบัหวัเราะสมเพช 
“นางเยื้อนเอ๋ย…ขนัทีมนัเป็นเช่นน้ี เอง็จะมาโกรธแคน้เจา้นายอนัใดอีกเล่า” 
“เพราะเหตุน้ีแหละ ขา้จึงอยากเอาเร่ืองมาบอกกบัพวกท่านและจม่ืนศรีสรรักษ”์ 
เพราะความโกรธแคน้ของนาง ถึงท าใหเ้ยื้อนตดัสินใจมาบอกถึงท่ีน่ี 
“เร่ืองอะไร?” 
“เร่ือง…ใบบอกของออกญาสีหราชเดชะ” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 349-350, 2557) 
นอกจากน้ียงัพบวา่ในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” มีจุดหักเหสุดทา้ย หรือจุดสุด

ยอดของเร่ือง (Climax) คือตอนเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสอง เน่ืองจากมีขุนนางฝ่ายไทยเอาใจ
สวามิภกัด์ิกบัทางพม่า ท าให้พระมหากษตัริย ์เช้ือพระวงศ์ และชาวเมืองอยุธยาแตกกระสานซ่าน
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เซ็น ซ่ึงช่วงจุดสุดยอดของเร่ืองน้ี วรรณวรรธน์ได้บรรยายให้เห็นภาพของความสูญเสียได้อย่าง
สะเทือนใจ ดงัน้ี 

แมงเม่าหนัไปทางพระบรมมหาราชวงัท่ีเพิ่งออกมา ยอดปราสาทราชมณเฑียรก าลงัถูก
เปลวเพลิงลามเลียจนเสียดฟ้า 
ทุกอณูความงามความเจริญรุ่งเรืองท่ีเคยตระการตาของพระมหานครยิง่ใหญ่ 
  ตกอยูก่ลางเปลวไฟและเสียงร้องร ่ าไหข้อชีวติของผูค้น!  
พระอฐิัพระโกศของเช้ือพระวงศ์ทั้ งหลายในทา้ยจระน า ป่านน้ีคงอยู่ท่ามกลางกอง
เพลิงอีกคร้ัง แลว้ถูกไฟเพลิงกาฬเหล่านั้นป่นพระอฐิัของทุกๆ พระองค์จนกลายเป็น
เถา้ธุลี (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 578-579, 2557) 

 จากการศึกษา “จุดวกิฤต” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง พบวา่วรรณวรรธน์มี
การก าหนดจุดวิกฤตไดอ้ย่างน่าต่ืนเตน้เพื่อให้ผูอ่้านติดตามเอาใจช่วยและลุน้ไปกบัตวัละครวา่จะ
ผา่นพน้จุดวิกฤตนั้นไดอ้ย่างไร อีกทั้งยงัมีจุดสุดยอดของเร่ืองท่ีถือเป็นจุดพลิกผนัคร้ังสุดทา้ยดว้ย 
โดยลกัษณะเด่นของจุดวิกฤตท่ีพบในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองคือการผูกโยงเร่ืองราวให้
ตวัละครและเหตุการณ์ต่างๆ ด าเนินมาถึงจุดท่ีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางตนั ซ่ึงวรรณวรรธน์ได้
พรรณนาให้เห็นภาพและให้ผูอ่้านรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกบัเร่ืองราวท่ีก าลงัด าเนินอยู ่ถือเป็นการสะกด
อารมณ์ของผูอ่้านใหจ้ดจ่ออยูก่บัเน้ือเร่ือง ก่อนท่ีเหตุการณ์ต่างๆ จะคล่ีคลายลง  

1.4 การแกป้ม (Falling Action)  
ในนวนิยายเร่ืองต่างๆ เม่ือเร่ืองราวด าเนินมาจนถึงจุดวิกฤตแลว้มกัจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

ปมปัญหาเพื่อลดความตึงเครียดของเร่ืองราวทั้งหมด ซ่ึงวรรณวรรธน์ได้แก้ปมปัญหาต่างๆ ไว้
ในช่วงทา้ยของนวนิยายแต่ละเร่ือง อนัจะน าไปสู่การคล่ีคลายความขดัแยง้ต่างๆ ดงัน้ี 

1) การแกป้มของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 จากการศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์ไดแ้กป้มท่ีผกูเอาไวใ้นช่วงปลายของเร่ือง โดยเฉพาะ

การกลบัคืนสู่วนัเวลาท่ีจากมาของตมิสา แมว้า่จะเขา้สู่พิธีส่งตวัแลว้ แต่ในใจตมิสาไม่อยากกลบั จึง
ตดัสินใจอาละวาดและท าลายกระถางธูปรวมถึงเคร่ืองบูชาในพิธีแล้ววิ่งหนีกลบัเขา้มาในค่ายท่ี
เจา้ชายจิตรเสนพกัรักษาตวัเน่ืองจากบาดเจ็บจากการสู้รบกบัเมืองศรีเทพ ดงัความตอนหน่ึงท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงการแกป้มของเร่ืองราว ดงัน้ี 

ระหวา่งทุกคนดูแลปาณินิท าการรักษาองค์จอมทพั พราหมณ์วราหมินัง่อยู่ริมฝาห้อง 
กระหืดกระหอบ กระพือชายผา้พดัไล่ความร้อน สีหน้าพราหมณ์หนุ่มเหน่ือยหน่าย 
คราบฝุ่ นก ายานเกรอะเต็มตัวตั้ งแต่เท้าจรดศีรษะ ธามัลคลานออกมาเห็นสภาพ
พราหมณ์หนุ่มเขา้ ถึงกบัเลิกคิ้วอยา่งแปลกใจ 
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“อยา่ถาม…วา่เกิดอะไรข้ึนกบัขา้” วราหมิสะบดัหางเสียงใส่ 
“อา้ว…” ธามลัร้อง 
แต่สีหนา้หงิกง ้าของพราหมณ์หนุ่มก็บ่งบอกส้ิน 
ฤทธ์ิเดชใช่มีเพียงแต่เจา้ชายจิตรเสนดอก นางห้ามของพระองค์ก็ใช่ย่อย พอวราหมิ
ปฏิเสธเสียงแข็งไม่เลิกพิธีส่งคืนวนัเวลา นางกลบัลุกข้ึนเทลม้กระถางก ายานในถ ้าพิธี
จนแตกกระเจิง ก ายานท่วมตวัเขาตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ แลว้นางก็พยายามวิ่งหนีออกมา
จากถ ้าดว้ยสองเทา้เปล่ามุ่งกลบัมาค่ายใหจ้งได ้
เขาไดแ้ต่หงุดหงิดท่ีตอ้งเสียพิธี จ  าใจพานางมาส่งคืนองคจิ์ตรเสนในสภาพเลอะเทอะ
เปรอะเป้ือนเยีย่งน้ี (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 418-419, 2549) 
นอกจากการแก้ปมท่ีท าให้ตมิสาไม่กลับคืนสู่วนั เวลาท่ีจากมาชั่วนิ รันดร์แล้ว 

วรรณวรรธน์ยงัได้แกป้มท่ีติดคา้งในใจอาจารยล์าตินท่ีเฝ้ารอคอยการกลบัมาของลูกสาว โดยให้มี
ตวัละครอีกตวัหน่ึงเขา้มาช้ีแนะแนวทางและบอกวิธีการท่ีอาจารยล์าตินจะไดพ้บกบัตมิสา นัน่ก็คือ
ปู่โสม ชายชราท่ีใครต่อใครคิดวา่สติไม่สมประกอบ แต่กลบัเตือนสติอาจารยล์าตินให้คลอ้ยตามได ้
ดงัน้ี 

“คนเราล้วนต้องรู้จกัปล่อยวางบ้าง เม่ือเขาไปสู่สถานท่ีท่ีดีท่ีชอบของเขา เราควร
อ านวยพรให้เขามีความสุขอยู่ในอีกภพภูมิหน่ึงก็ตอ้งท าใจ จะไปร้องไห้เหน่ียวร้ังเขา
ท าไม” 
คนท่ีหายสาบสูญไปสิบกวา่ปี จริงแท ้อาจจะมีความสุขมากกวา่ทุกข์ก็เป็นได ้อย่าไป
เรียกเขากลบัมา…แต่จงพยายามหาเขาใหเ้จอ 
อาจารยล์าตินเอ่ยเสียงผา่นล าคอตีบแหง้ 
“ผมอยากไดพ้บลูกตมิสาอีกสักคร้ัง” 
ใบหนา้เห่ียวยน่ของปู่โสมคลา้ยมีรอยยิม้ปรากฏในแสงพร่ามวั 
“ท่ีเขามาปรากฏก็เพราะเขาส่งสัญญาณมาวา่อยากพบอาจารย ์เม่ืออาจารยย์อมรับความ
จริงได ้อาจารยก์็จะพบเขาเอง”  

(จนัทราอุษาคเนย,์ น. 448, 2549) 
1.2) การแกป้มของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 

  ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” ผูว้จิยัพบวา่ วรรณวรรธน์ไดค้่อยๆ 
แกป้มปัญหาทั้งหมดอยา่งชา้ๆ โดยเฉพาะปมปัญหาหลกัคือการท่ีพระยาบริรักษ์ถูกกล่าวหาว่าเป็น
คนฆ่าชาววลิาศเสียชีวติ ท าใหต้อ้งถูกจองจ า จนสุดทา้ยตดัสินใจรับสารภาพทั้งท่ีไม่ไดเ้ป็นผูก้ระท า 
จึงถูกตดัสินลงโทษริบทรัพยสิ์นทั้งหมด และรับโทษดว้ยการเป็นตะพุน่หญา้ชา้งทั้งครัวเรือน ต่อมา
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พระยาบริรักษ์ตรอมใจตาย เหลือเพียงคุณหญิงชมและเหมท่ีตอ้งรับโทษ แต่ไม่ว่าจะตอ้งท างาน
หนกัเพียงใดเหมก็ยงัมีความมุมานะในการท าหนา้ท่ีของตวัเองอยา่งดีท่ีสุด เม่ือคร้ังท่ีเป็นควาญชา้งก็
พยายามออกโพนชา้งและคลอ้งชา้งเพื่อมาใชใ้นราชการ จนกระทัง่เม่ือเหมมีโอกาสเขา้มาเป็นทหาร
ก็แสดงความจงรักภกัดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ท าให้เจา้พระยาบดินทร์เดชา หรือเจา้คุณผูใ้หญ่ พึง
พอใจ จนขอพระบรมราชโองการปลดตะพุน่ใหเ้หมและคุณหญิงชม ดงัน้ี 

“ความดีความชอบคราวน้ีจะไดรั้บการเล่ือนชั้นเอ็งข้ึนเป็นขุนในเร็ววนั ส่วนอา้ยเหม 
มนัทุ่มเทกบัหน้าท่ีการงานนกั ท าให้เราไดดิ้นปืนและตีค่ายญวนคราวน้ีได ้ขา้จะท า
หนงัสือขอพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ลดตะพุน่มนัเสียที” 
เหมได้ยินเท่านั้น ก็ให้แทบหลัง่น ้ าตาลูกผูช้าย ส่ิงท่ีเพียรพยายามมาได้รับการตอบ
แทนจริง ส่ิงท่ียากเกินฝัน หลุดพน้การเป็นตะพุน่ หลุดพน้จากการถูกตราหนา้วา่ต ่าชา้
เพราะความผิดท่ีไม่ได้กระท า…เจา้คุณพ่อ ลูกท าได้แล้วใช่ไหม ‘รอยสักตรา’ บน
ทอ้งแขนลูกมนัจะหมดส้ินความหมายอีกต่อไป (ขา้บดินทร์, น. 543, 2550) 
นอกจากน้ีวรรณวรรธน์ยงัแกป้มดว้ยการบอกความจริงเร่ืองมิสเตอร์เจเมสัน ชาววลิาศ

ท่ีถูกฆ่าตดัหวั โดยมีตวัละครอีกตวัหน่ึงเป็นผูเ้ขา้มาแกป้มเร่ืองน้ี และยืนยนัวา่พระยาบริรักษ์ถูกใส่
ความ นัน่ก็คือลุงรีท่ีท างานอยูก่บัมิสเตอร์เจเมสัน และรู้จกักบัเหมตั้งแต่ยงัเด็ก  

“ลุงรีคนนั้นเล่าเร่ืองท่ีมิสเตอร์เจเมสันจะเอาฝ่ินท่ีซ่อนอยูใ่นสินคา้ของเรือตนไปให้เมีย
แหม่ม แต่หลวงสรอรรถมนัคิดจะยกัยอกฝ่ินพวกนั้นเป็นของตน เลยพูดจาให้มิสเตอร์
เจเมสันสับสน เป็นเหตุวิวาทเจา้คุณบริรักษ ์แลว้เจา้คุณบริรักษท์่านก็ยงัออกหนา้รับผิด 
เพียงเพราะตอ้งการให้เร่ืองมนัจบส้ินลง เร่ืองเหล่าน้ีทางเสนาบดีผูใ้หญ่ถึงกบัไม่รู้จะวา่
กล่าวอนัใด เพราะท่านเองก็เสียชีวิตไปแล้วมีแต่พวกครอบครัวท่านท่ีตอ้งตกระก า
ล าบาก ขา้เพิ่งน าความเขา้กราบบงัคมทูล พระยาปากน ้ าท่านมางานพระเมรุพอดี เลย
ตรัสเรียกใหเ้ขา้เฝ้าพร้อมกนัวนัน้ี” 
เร่ืองราวท่ีมืดมนนบัสิบปีค่อยๆ ไดรั้บการเฉลย (ขา้บดินทร์, น. 652, 2550)   

1.3) การแกป้มของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
  วรรณวรรธน์ได้แก้ปมของนวนิยายเร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ไวใ้นช่วงทา้ยของ

เร่ือง โดยเฉพาะปมท่ีตวัละครเอกฝ่ายชาย คือพระศรีขนัทินตอ้งการรู้มากท่ีสุด นัน่คือการตายของ
เสือขุนทองและทา้วสาลิกา ซ่ึงเป็นพ่อและแม่ของพระศรีขนัทินหรือขนัทอง โดยวรรณวรรธน์ได้
แกป้มทั้งหมดดว้ยการใหต้วัละครท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเร่ืองราวเหล่านั้น อยา่งพระยาพลเทพสารภาพวา่เจา้
จอมเพ็ญเป็นผูก้ดดนัให้ทา้วสาลิกาใส่ยาเสน่ห์ในอาหารเพื่อถวายพ่อเจา้อยู่หัว เม่ือถูกจบัไดท้้าว
สาลิกาจึงตดัสินใจกระโดดน ้ าฆ่าตวัตาย ซ่ึงพอเสือขุนทองรู้เร่ืองจึงอาสาเขา้ร่วมเป็นทหารเพื่อจะ
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เขา้มาในวงัหลวงสืบหาสาเหตุการตายของภรรยา แต่เสือขุนทองกลบัโดนหลอกไปให้พม่าฆ่าตาย 
ทั้งท่ีเสือขนุทองเป็นจอมโจรท่ีข้ึนช่ือวา่หนงัเหนียวฆ่าไม่ตาย แต่กลบัถูกสังหารอยา่งทรมาน ซ่ึงการ
แกป้มปรากฏในขอ้ความดงัน้ี 

“เสือใหญ่ก็สงสัยวา่เมียตวัเองตายเพราะอะไรจึงมาขอท าราชการต่อ แต่ขา้ก็เห็นวา่มนั
เป็นคนดีคนเก่ง เอาไวใ้ชง้านก็เป็นประโยชน์อยูบ่า้ง จึงรับมนัไว ้แต่ไม่รู้หรอกวา่เสือ
ใหญ่มนัตอ้งการมาลว้งเอาความจริงเก่ียวกบัการตายของคุณทา้ววิเสท พอขา้จบัไดว้่า
เสือใหญ่กบัคุณทา้ววิเสทเคยเป็นผวัเมียกนั ก็ตอนท่ีเสือใหญ่มนัมาอาละวาดเจา้จอม
เพญ็ ด่ากราดสาดเสียเทเสีย ท่ีไปบีบบงัคบัให้เมียมนัตาย เจา้จอมเพ็ญโกรธมนัมาก สั่ง
ให้ขา้ฆ่ามนั ตอนนั้นขา้ก็คิดจะฆ่ามนัอยูแ่ลว้ แต่มนัดนัรู้เห็นใบบอกท่ีขา้ส่งให้ทางองั
วะ จึงเอากล่องใบบอกมาต่อรองกบัขา้ หวงัจะให้ขา้ช่วยมนัจดัการเจา้จอมเพญ็เพื่อแก้
แคน้แทนเมีย แลว้เจา้คิดว่า คนอยา่งขา้จะเลือกโจรผูร้้าย หรือเจา้จอมสาวท่ีขา้เอาตรา
กล่องใบบอกเขามาใชส่้งข่าวให้กบัทางองัวะดีกวา่เล่า” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 628-629, 
2557) 

 จากการศึกษาเร่ือง “การแก้ปม” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ืองพบว่า
วรรณวรรธน์ไดแ้กป้มไวใ้นช่วงทา้ยของเร่ืองราวทั้งหมด โดยค่อยๆ คลายปมปัญหาท่ีผูกเอาไวใ้ห้
กระจ่างเพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปสู่ตอนจบของเร่ืองอย่างน่าติดตาม โดยใช้ทั้ งวิธีการพรรณนา
เร่ืองราวต่างๆ รวมถึงการแกป้มดว้ยการใหต้วัละครผูกุ้มความลบัเป็นผูไ้ขความกระจ่างทั้งหมด  

1.5 การคล่ีคลายเร่ือง (Resolution) 
  เป็นช่วงท่ีปมปัญหาต่างๆ ด าเนินมาจนถึงจุดท่ีสามารถคล่ีคลายลงได ้นบัเป็นตอน
สุดทา้ยของเร่ือง โดยในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองท่ีศึกษา วรรณวรรธน์มีการคล่ีคลาย
เร่ืองในลกัษณะเดียวกนัเพื่อน าไปสู่บทสรุปของเร่ือง ดงัน้ี 

1) การคล่ีคลายเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
  นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ เป็นเร่ืองราวท่ีมีตวัละครในยุค

ปัจจุบนัยอ้นอดีตเขา้ไปในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 และเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญั เพราะเป็น 
“นางห้าม” หรือภรรยาของตวัละครเอก คือเจา้ชายจิตรเสน ซ่ึงต่อมาคือพระเจา้ศรีมเหนทรวรมนั 
และเป็นบุคคลท่ีมีอยูจ่ริงตามจารึกในประวติัศาสตร์ แต่ไม่พบหลกัฐานว่าเจา้ชายจิตรเสนมีมเหสี
นามว่าอะไร ปรากฏเพียงพระนามของพระราชโอรส คือ พระเจ้าอีศานวรมันเท่านั้ น ดังนั้ น 
วรรณวรรธน์จึงใชช่้องวา่งในประวติัศาสตร์ท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือมเหสีของเจา้ชายจิตรเสน โดยให้ตมิสา
เขา้ไปมีบทบาทแทน ซ่ึงในช่วงทา้ยได้มีการคล่ีคลายเร่ืองราวไว ้โดยเฉพาะเร่ืองระหว่างอาจารย์
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ลาตินกบัตมิสา ท่ีสามารถส่ือถึงกนัผา่นเทวนารี ท าให้อาจารยล์าตินรับรู้เร่ืองราวทั้งหมดของตมิสา
ผา่นภาพท่ีปรากฏตรงหนา้ ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

“ตมิสา…” 
ท่านเปล่งเสียงเรียกไดเ้ท่านั้น ถึงกบัต้ืนตนัจนเอ่ยค าพูดอะไรไม่ถูก กลุ่มควนัสีขาวท่ีจา้
จดัเร่ิมจางตา เสียงดนตรีท่ีชดัเจนเร่ิมหร่ีเบาลงชา้ๆ เหมือนคล่ืนภาพท่ีเดินทางมาถึงนั้น
ก าลงัเลือนห่างออกไป ร่างชราท่ีนัง่อยูเ่บ้ืองหนา้ ดวงตาเป็นประกาย รีบพนมมือกม้ลง
กราบท่าน ไปบนพื้นผา้ดาดสีขาวสะอาด แลเห็นถนัดลูกปัดสีสดใสยงัคล้องรัดวง
ขอ้มือจวบจนบดัน้ี 
‘ลูกปัดลายเดียวกนักบัขอ้มือเทวนารี’ 
หญิงชราเงยหน้ามองดูท่านด้วยความต้ืนตนัใจ ดวงตาคู่นั้นเปล่งเป่ียมด้วยประกาย 
ความสุข 
“คุณพอ่…” จนัทราอุษาคเนย,์ น. 556, 2549) 

 ส าหรับนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” นั้ น วรรณวรรธน์ได้ใช้
จินตนาการในการสร้างตวัละครเอกฝ่ายหญิงคือตมิสา โดยก าหนดให้เป็นนางห้ามของเจา้ชายจิตร
เสน และเป็นมารดาของพระเจา้อีศานวรมนั ซ่ึงตวัละครทั้งสองมีตวัตนอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ จุด
น้ีเองท่ีวรรณวรรธน์ ระบุวา่ เป็นการใช้ช่องว่างของประวติัศาสตร์ท่ีไม่ไดมี้การจดบนัทึกไว ้แต่ใส่
จินตนาการเขา้ไปเพื่อให้นวนิยายสนุกและน่าติดตาม โดยไม่ไดต้ั้งใจปลอมประวติัศาสตร์ แต่เป็น
เพียงการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงในอนาคตหากมีการคน้พบหลกัฐานท่ี
ระบุนามมเหสีของเจา้ชายจิตรเสน นวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ ก็จะยงัคงอยูใ่นฐานะของ “นว
นิยายอิงประวติัศาสตร์” ไม่ใช่ “หนงัสือประวติัศาสตร์” 

2) การคล่ีคลายเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 
 เม่ือเร่ืองราวด าเนินมาจนใกล้ถึงตอนจบ วรรณวรรธน์ได้คล่ีคลายเร่ืองราวท่ีเป็นปม

ปัญหาต่างๆ อยา่งละเอียด โดยเฉพาะตอนท่ีเหมกระโดดลงทะเลทั้งท่ีถูกโซ่ตรวน ซ่ึงทุกคนเขา้ใจวา่
เหมเสียชีวติใตท้ะเลลึกแลว้ แต่ในความเป็นจริง เหมไดใ้ชว้ชิาควาญในการสะเดาะโซ่ตรวนทั้งหมด 
จากนั้นก็มีหลวงเผด็จซ่ึงช านาญการด าน ้ า ไดด้ าลงไปช่วยพาเหมหลบหนี ส่วนศพท่ีชาววลิาศงมได้
จากใตท้ะเลนั้น แทจ้ริงแลว้คือศพของหม่ืนวชิิต คู่อริของเหมนัน่เอง 

หมอควาญท่ีฝากชีวิตยามโพนช้างไวก้บัเง่ือนของเชือกและห่วงเหล็กมาตลอดชีวิต มี
หรือจะยอมให้โซ่เหล็กหรือเชือกใดๆ มามดัตวัได้โดยไม่รู้เง่ือนแง่การสะเดาะปลด 
หลวงสุรบดินทร์ อดีต ‘เสดียง’ ย่อมรู้วิธีปลดคลายโซ่เหล็กนั้นได้ง่ายดายราวกับ
สะเดาะถอดกลอน เพียงมีห่วงเหล็กอนัเล็กๆ น้ีติดตวัก็ท าอนัใดไดง่้ายข้ึน  
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จากนั้น เหล่าสหายท่ีเช่ียวชาญการด าน ้ าทรหด อยา่งหลวงเผด็จนัน่ก็ไดย้ินช่ือมานาน
เร่ืองการด าน ้ าลอบฆ่าขา้ศึก ทางนั้นรู้วิธีการสอดท่อทั้งล ามะละกอและปล้องผกับุ้ง 
ซ่อนตวัอยู่ใตท้อ้งเรือบด โดยท่ีพวกมนัไม่ทนัระวงั เพื่อรอรับสหายอยู่ใตน้ ้ า เม่ือถึง
จงัหวะพ่อหมอควาญสะเดาะเหล็กออกไดห้มด ก็กระโดดลงน ้ าไป แลว้เพื่อนท่ีรออยู่
ใตน้ ้าก็ช่วยปลดโซ่ลากหลบไปอีกแรง (ขา้บดินทร์, น. 704-705)  

 แมว้่านวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” จะมีจุดหักเหอยูท่ี่หลวงสุรบดินทร์
หรือเหม จบชีวิตกลางทะเลหลงักระโดดน ้ าหนีจากเรือบดของพวกวิลาศ แต่ในความเป็นจริงแลว้
เขาเอาชีวติรอดกลบัมาได ้แต่ก็ไม่สามารถกลบัเขา้รับราชการไดอี้ก เพราะช่ือของเขาไดห้ายไปจาก
ประเทศสยามแลว้ เหมจึงกลบัไปใชชี้วติอยา่งสงบกบัครอบครัวท่ีกรุงเก่า และกลบัไปเป็นควาญชา้ง
ตามเดิม แต่เน่ืองจากเหมเป็นคนมีความรู้ความสามารถจึงไดรั้บการเชิญให้เขา้ร่วมเป็นหน่ึงในคณะ
เดินทางท่ีตอ้งไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการต่อพระราชินีองักฤษ ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบแทนคุณ
แผ่นดิน แม้จะไม่มีช่ือจารึกไว ้เหมก็รับอาสาเข้าไปร่วมในคณะในฐานะหมอนวด ซ่ึงถือเป็น
บทสรุปของนวนิยายเร่ืองน้ี ท่ีวรรณวรรธน์ได้อาศยัช่องว่างทางประวติัศาสตร์จากบันทึกใน
พงศาวดารท่ีมีรายช่ือคณะทูตทั้งหมด 16 คน โดย 15 คนแรกมีการระบุช่ือและต าแหน่งชดัเจน แต่
ล าดบัสุดทา้ยระบุเพียงต าแหน่ง ไม่ไดช้ี้ชดัวา่เป็นบุคคลใด นกัเขียนจึงไดใ้ชจิ้นตนาการน าตวัละคร
เอก ซ่ึงก็คือเหมเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของคณะเดินทางเพื่อเป็นบทสรุปของเร่ืองราว   

ขา้ แมจ้ะเป็นเพียงเศษธุลีก็เป็นเศษธุลีท่ีมีค่า ไม่จ  าเป็นตอ้งยิ่งใหญ่เหนือใคร ขอให้ขา้
ได้รู้ ขา้ได้ท า และมีชีวิตอยู่ทบัถมร่างบนดินผืนน้ีเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้หยดัยืนบน
รากฐานแห่งร่างกายและจิตวญิญาณของขา้สืบไป ขา้ก็พอใจ… 
เพื่อขา้จกัไดช่ื้อวา่เกิดมาเป็น ขา้แผน่ดิน! (ขา้บดินทร์, น. 723, 2550) 
3) การคล่ีคลายเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 เม่ือปมปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขและคลายลงแล้ว เร่ืองราวในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ก็ด าเนินมาจนถึงตอนสุดทา้ย นัน่คือการคล่ีคลายเร่ืองราวทั้งหมด 
โดยวรรณวรรธน์ไดน้ าขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัมาเป็นจุดคล่ีคลายของเร่ือง คือตอนท่ีพระ
ยาตากสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ เร่ืองราวของตวัละครก็ด าเนินไปอยา่งมีความสุข ดงั
ความตอนหน่ึงวา่ 

“ไม่มีบุญบารมีอนัใดจะประเสริฐเท่ากบัการท าให้ปวงอาณาประชาราษฎร์เป็นสุข” 
ดว้ยเหตุน้ี พระองค์จึงทรงพระกรุณาให้แจกจ่ายอาหารแก่ราษฎรทั้งหลาย ซ่ึงอดโซ
อนาถามานานไดรั้บพระราชทานขา้วสารนบัหม่ืนคน ไม่วา่จะเป็นคนไทย คนจีน หรือ
ต่างด้าว ก็มารับพระราชทานข้าวสารจากท้องพระคลงักนัได้ทั้ งส้ิน ทรงพระกรุณา
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แจกจ่ายเส้ือผา้เงินตราแก่ไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์และขุนนางผูใ้หญ่ผูน้อ้ยตามฐานะ 
แลว้โปรดตั้งเจา้เมืองกรมการให้ออกไปครองหวัเมืองนอ้ยใหญ่ โดยพิจารณาจากคนท่ี
ดีมีความซ่ือสัตย ์และให้เกล้ียกล่อมชุมนุมต่างๆ ท่ีกระจดักระจายกนัอยูท่ ัว่แผน่ดินให้
รวมสมคัรสมานสามคัคีเป็นหน่ึงเดียวกนั (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 637, 2557)  
จากการศึกษาเร่ือง “การคล่ีคลายเร่ือง” ผูว้ิจยัพบว่าวรรณวรรธน์ไดด้ าเนินเร่ืองตาม

ขั้นตอนและองค์ประกอบต่างๆ จนมาถึงตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวทั้งหมดคล่ีคลายลงอย่างละเอียด 
และท าให้เห็นความเป็นไปของตวัละครเอก โดยในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง ลว้นมีตอน
สุดทา้ยท่ีจบลงอยา่งมีความสุข 

กล่าวโดยสรุปคือนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์ ประกอบดว้ย 
จนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว มีการวางโครงเร่ืองโดยไม่ละเลยองค์ประกอบ
ทั้ง 5 อยา่ง คือ บทเปิดเร่ือง, การผูกปม, จุดวิกฤต, การแกป้ม และการคล่ีคลายเร่ือง นบัเป็นการวาง
โครงเร่ืองตามล าดบัขั้นตอนเพื่อให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ และเห็นพฒันาการของ
เน้ือเร่ืองอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งยงัมีการวางพล็อตใหส้นุกและน่าติดตาม รวมถึงการใชช่้องวา่ง
ทางประวติัศาสตร์ผสานกับจินตนาการของนักเขียนเพื่อน าตวัละครเอกเขา้ไปมีบทบาทในการ
ด าเนินเร่ือง อีกทั้งยงัมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์อยา่งละเอียดโดยไม่ท าให้เสีย
อรรถรส เพื่อให้ผูอ่้านได้รับความรู้ควบคู่กับความบนัเทิงท่ีได้รับจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
ขณะเดียวกนัยงัพบว่าวรรณวรรธน์ให้ความส าคญักบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในนวนิยายทั้ง 3 เร่ือง 
เพื่อให้เร่ืองราวมีมิติและดึงดูดให้ผูอ่้านให้จดจ่ออยูก่บันวนิยาย นอกจากน้ียงัพบว่าในบทเปิดเร่ือง
ของนวนิยายทั้ง 3 เร่ืองมีลกัษณะคลา้ยกนั กล่าวคือ เปิดเร่ืองโดยบรรยายถึงฉาก การให้ขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์ และน าเสนอเคา้ลางของปัญหา ขณะท่ีการผูกปมต่างๆ ก็เพื่อน าไปสู่จุดวกิฤตและจุด
หักเหก่อนท่ีเร่ืองราวต่างๆ จะได้รับการแก้ปมปัญหาและคล่ีคลายได้ในท่ีสุด โดยในการแก้ปม
ปัญหานั้น วรรณวรรธน์มีจุดเด่นอยูท่ี่การให้ตวัละครผูกุ้มความลบัเป็นผูไ้ขความกระจ่าง ซ่ึงทั้งหมด
น้ีถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีท าให้วรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จและมีความโดดเด่นนัน่เอง   

2. แก่นเร่ือง (Theme)    
แก่นเร่ืองหรือแนวคิด (Theme) ของเร่ือง ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีเป็นตวัควบคุม

องค์ประกอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงเร่ือง ตวัละคร ความขดัแยง้ของเร่ือง สถานท่ี รวมถึงลีลา
การเขียน นวนิยายเร่ืองนั้นๆ โดยแก่นเร่ืองอาจจะอธิบายไดด้ว้ยถอ้ยค าเพียงไม่ก่ีค  า แต่ท าให้ผูอ่้าน
รับรู้เร่ืองราวโดยภาพรวมของนวนิยายได้ ซ่ึงนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองจนัทราอุษาคเนย์, ขา้
บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว ลว้นมีแก่นเร่ืองท่ีเหมือนกนั ดงัผลการศึกษาต่อไปน้ี 
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1) แก่นเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
 ผู ้วิจ ัยพบว่ามีแก่นเร่ืองหรือแนวคิดท่ีชัดเจนในการแสดงความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษตัริย ์และประเทศชาติ โดยเจา้ชายจิตรเสนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะออกเดินทางเพื่อตามหาทาง
ออกสู่ทะเล นับเป็นการแผ่ขยายการปกครองของเศรษฐปุระให้ไพศาล และท่ีส าคญัคือการน า
แผน่ดินท่ีเป็นทางออกสู่ทะเลมาถวายแด่พระเจา้ศรีภววรมนันัน่เอง 

2) แก่นเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”  
 มีแนวคิดหลกัไม่ต่างจากเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ นั่นคือความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริยแ์ละผนืแผน่ดินไทย โดยตวัละครเอกของเร่ืองคือเหมมีความมุ่งมัน่ในการท าหนา้ท่ี
ของตวัเองอย่างสุดความสามารถ ทั้งหน้าท่ีในการเป็นควาญช้างท่ีจะตอ้งหาช้างท่ีดีท่ีสุดมาใช้ใน
ราชการ และเม่ือกา้วข้ึนเป็นนายทหาร ก็มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุดก าลงัความสามารถ
เพื่อปกปักรักษาผนืแผน่ดินใหค้งอยู ่ในฐานะขา้ของแผน่ดิน 

3) แก่นเร่ืองของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว”  
 วรรณวรรธน์ไดมี้การก าหนดแก่นเร่ืองในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ไม่แตกต่าง

จากนวนิยายทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคือนวนิยายเร่ืองน้ีมีแนวคิดหลกัอยูท่ี่การป้องกนัราช
ธานี คือกรุงศรีอยุธยา โดยตวัละครเอกคือพระศรีขนัทินหรือขนัทอง ท่ีตอ้งเส่ียงชีวิตปลอมตวัเป็น
ขนัทีเขา้มาเป็นจารบุรุษอาศยัอยูใ่นวงัหลวง เพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อและแม่ รวมทั้งหา
ขอ้มูลภายในวงัหลวงเพื่อส่งข่าวไปยงักองทพัพระยาตากในการหาทางป้องกนักรุงศรีอยุธยาจาก
การรุกรานของกองทพัพม่า และเม่ือถึงคราวเสียกรุงคร้ังท่ี 2 พระศรีขนัทินก็เขา้ร่วมกบัพระยาตาก
ในการออกรบและรวบรวมไพร่พลเพื่อสถาปนาเมืองหลวงของประเทศต่อไป  

 จากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์นั้น ผูว้ิจยัพบว่า 
แก่นเร่ืองหรือแนวคิดท่ีปรากฎให้เห็นอยา่งชดัเจนคือเร่ืองความเสียสละต่อประเทศชาติ เน่ืองจาก
นกัเขียนตอ้งการส่ือสารให้ผูอ่้านเขา้ใจหลกัส าคญั นั่นก็คือ “ความจงรักภกัดีต่อชาติและสถาบนั
พระมหากษตัริย”์ ไม่วา่ตวัละครเอกของเร่ืองจะอยูใ่นยุคสมยัใด และมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร ต่างก็
ยินดีท่ีจะเสียสละเลือดเน้ือเพื่อป้องกันประเทศชาติในฐานะท่ีท างานรับใช้คุณแผ่นดิน เช่น
เดียวกบัวรรณวรรธน์ซ่ึงรับราชการสังกดัศาลปกครองสูงสุดก็ตั้งใจเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
เพื่อเป็นส่ือกลางในการน าเสนอความส าคญัของสถาบนัชาติและพระมหากษตัริยเ์พื่อให้เยาวชนรุ่น
หลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ ถือเป็นการสะทอ้นตวัตนผา่นตวัหนงัสือไดอี้กทางหน่ึง 

 “ดว้ยความท่ีเราเป็นขา้ราชการและเป็นนกัเขียนดว้ย เราอยากมีความรู้สึกวา่ไดท้  าอะไร
เพื่อประเทศชาติบา้ง ดงันั้น ก็ถึงเวลาแลว้ท่ีจะไดห้ยิบยกเกร็ดหรือความรู้ทางประวติัศาสตร์ท่ีเราได้
ศึกษามานาน มาถ่ายทอดเป็นนิยาย เพื่อให้ รู้ว่าประเทศเราผ่านอะไรมาเยอะ แล้วยิ่งเราอ่าน
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ประวติัศาสตร์ อ่านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงอยากน าองคค์วามรู้เหล่านั้นมาบอกเล่า เพื่อให้พวก
เราไดภ้าคภูมิใจในความเป็นชาติของเรา ในความเป็นตวัตนของค าวา่สยามของเรา” (วรรธนวรรณ 
จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

3. ตัวละคร (Character)  
 ตวัละครถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการเขียนนวนิยาย เพราะนักเขียนจะด าเนิน

เร่ืองราวต่างๆ ผา่นบทบาทของตวัละคร จนน าไปสู่จุดมุ่งหมายของนวนิยาย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง
คือ ตวัละครเป็นผูท่ี้พาผูอ่้านให้เดินทางไปสู่บทสรุปของนวนิยาย ซ่ึงตวัละครท่ีดีจะตอ้งท าให้ผูอ่้าน
รู้สึกวา่มีชีวติชีวาและน่าสนใจ เพื่อท่ีผูอ่้านจะไดติ้ดตามและเอาใจช่วยตวัละครนั้นๆ โดยตวัละครจะ
มีจ านวนมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บันกัเขียนท่ีจะวางโครงเร่ืองใหมี้ความสลบัซบัซอ้นเพียงใด  

 ส าหรับการสร้างตวัละครในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั้น วรรณวรรธน์จะเร่ิมจาก
การศึกษาขอ้มูลข้อเท็จจริงจากหลักฐานท่ีปรากฎในพงศาวดารหรือจารึกต่างๆ ท่ีมีการกล่าวถึง
บุคคลในประวติัศาสตร์ ก่อนจะน ามาผสานเขา้กบัจินตนาการและความเช่ือส่วนตวั แลว้บรรยาย
ออกมาเป็นตวัละครท่ีมีอยู่จริงในประวติัศาสตร์ให้โลดแล่นในนวนิยาย ส่วนตวัละครอ่ืนๆ จะใช้
วิธีการสังเกตบุคคลท่ีอยู่รอบขา้งเพื่อจดจ าเก็บบุคลิกของคนเหล่านั้นมาใส่ให้กบัตวัละครในนว
นิยาย โดยส่ิงส าคญัท่ีจะละเลยไม่ไดก้็คือการใส่ชีวิตชีวาและความเป็นธรรมชาติเขา้ไปในตวัละคร
ดว้ย 

 “เราท าได้อย่างเดียวคือมองแล้ว keep character หรือลกัษณะท่ีเขาแสดงออก แลว้เอา
ส่ิงเหล่านั้นมาถ่ายทอด อาจจะมีการเขียนโนต้สั้นๆ โครงสั้นๆ หรืออะไรท่ีเป็น gimmic หรือไฮไลท ์
เก็บส่ิงเหล่าน้ีไว ้พอถึงเวลาเขียนจริงก็ยิงเลย ลงมือเขียนเลย” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 จากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ ผูว้ิจยัพบว่าตวัละครใน     
นวนิยายแต่ละเร่ืองมีความหลากหลาย และมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกนัในการด าเนินเร่ืองราวราว
ตั้งแต่ตน้จนจบ ดงัน้ี 

1) ตวัละครในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ จ  าแนกไดด้งัน้ี 
1.1) ตวัละครเอกฝ่ายชาย คือ เจา้ชายจิตรเสนหรือพระเจา้ศรีมเหนทรวรมนั  
วรรณวรรธน์ไดก้ าหนดให้ตวัละครเอกฝ่ายชายมีลกัษณะเหมือนเจา้ชายในวรรณคดี คือ 

มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นท่ีหมายปองของหญิงสาว และมีความสามารถเก่งกาจตามแบบฉบบัของ
เจา้ชาย ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

วรกายสูงใหญ่ยนืระแวดระวงัอยูใ่นที รีบหนัไปตามเสียงเรียกขานของเจา้ชายภววรมนั 
ก่อนจะนา้วสาวคนัธนุ (ศร) ตามดชันีของเจา้ชายวรองคบ์อบบาง วงพระกรล ่าสันออก
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แรงเหน่ียวจนคนัธนุดดัโคง้ลงดว้ยก าลงัหตัถแ์กร่งกลา้ ก่อนดชันีบงัคบัปล่อยอิษุลูกธนุ
ไปจรดเล็งวิถีตามเจา้สกุณาสองตวัท่ีโบกบินคู่กนัอยู่บนเวิง้นภา (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 
556, 2549) 

 ส่วนอุปนิสัยใจคอของตวัละครเอกฝ่ายชายนั้น วรรณวรรณธน์ก าหนดให้มีจิตใจห้าว
หาญเด็ดเด่ียว ดงัเช่นในตอนท่ีพระเจา้ปฤถิวีน กษตัริยพ์ระองค์ก่อนแห่งเมืองเศรษฐปุระ ถูกนางสิ
โรชาซ่ึงเป็นหญิงท่ีเมืองวยาธปุระส่งมาเป็นบาทบริจาริกาวางยาสังหาร เพื่อหวงัจะเขา้ครอบครอง
เมืองเศรษฐปะรุ ท าให้เจา้ชายจิตรเสนโกรธแคน้เพราะนอกจากจะเป็นการลอบปลงพระชนมผ์ูเ้ป็น
อาแลว้ ยงัหวงัขดัขวางการข้ึนครองบลัลงักท์องของเจา้ชายภววรมนั เจา้ชายจิตรเสนจึงตดัศีรษะนาง
สิโรชาเพื่อน าไปเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่เมืองวยาธปุระ แต่กลบัถูกศรีราชเศขรหรือผูส้ าเร็จราชการ
เมืองวยาธปุระปฏิเสธการเขา้พบ เจา้ชายจิตรเสนจึงตดัสินใจปลิดชีวิตศรีราชเศขรอีกคนหน่ึงแลว้
ส่งไปยงัเมืองเศรษฐปุระเพื่อแสดงให้เห็นวา่จะไม่มีผูใ้ดมารุกรานหรือขดัขวางการข้ึนครองบลัลงัก์
ของเจา้ชายภววรมนัผูมี้ศกัด์ิเป็นลูกพี่ลูกนอ้ง ดงัน้ี 

ผูใ้ดกนั…สวมหวัใจทมิฬบา้บ่ิน น าทหารไปตดัหวัท่านศรีราชเศขรถึงเมืองวยาธ 
ปุระไดอ้ยา่งทา้ทา้ยเยีย่งน้ี… 
ท่ีส าคญั ศีรษะของศรีราชเศขรท่ีถูกตดัไปนั้นมีรอยแผลลูกอิษุดอกใหญ่ปักตรึงกลาง
หน้าผาก บ่งบอกทูตมรณะผูค้ร่าลมหายใจสุดทา้ยแห่งผูส้ าเร็จราชการเมืองวยาธปุระ
อยา่งเลือดเยน็! 
จะมีใครท่ีไหนมีฝีมือยิงธนุได้แม่นย  าราวกบัเทพมุกตราวุธผูย้ิ่งใหญ่ หากมิใช่โอรส
แห่งองค์วีระวรมนัท่ีมีฝีมือยิงธนุไดแ้ม่นย  าราวกบัจบัวาง จอมทพัใหญ่แห่งนครา แต่
เจา้ชายจิตรเสนทรงประทบัร่วมหอหับกบันางห้ามคนใหม่มาหลายราตรี จะออกไป
สังหารท่านศรีราชเศขรถึงวยาธปุระไดอ้ยา่งไรกนั (จนัทราอุษาคเนย,์  น. 164, 2549) 

 ขณะเดียวกนัตวัละครเอกฝ่ายชายก็แสดงความอ่อนโยนและโรแมนติกต่อหญิงคนรัก 
ดงัน้ี 
 เนตรสีนิลเป็นประกายมองตามมือนอ้ยท่ีก าลงัลูบรอยแผลแผว่เบา แลว้หตัถเ์รียวก็รวบ
 ร้ังมือนอ้ยน่ิงไวเ้ช่นนั้น 

“บาดแผลขา้งนอกมนัหายสนิทแล้ว ตมิสาเอ๋ย แต่ขา้งในเจ็บกวา่บาดแผลน้ีหลายเท่า 
มนัเฝ้ารอคอยการปลอบประโลมของเจา้อยูทุ่กเม่ือเช่ือวนั” 
ผูใ้ดจกัว่านักรบไม่อ่อนหวาน…รับฟังคารมจอมทพัใหญ่ขนาดน้ี ตมิสาก็อ่อนเป็น
เทียนลนละลาย จนร่างบอบบางถูกรวบไปอยู่ในตระกองกอดของออ้มกรแข็งแกร่ง
อยา่งวา่ง่าย ร่างนอ้ยสั่นไหวขณะไดย้นิเสียงพร่ากระซิบขา้งหู 
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“เรามิไดฝั้นใช่ไหม ท่ีจะไดก้อดเจา้เยีย่งน้ีตลอดไป” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 440, 2549) 
 นอกจากน้ี วรรณวรรธน์ยงัก าหนดให้เจา้ชายจิตรเสนมีจิตใจมุ่งมัน่และจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย ์ดว้ยการแสวงหาแผน่ดินท่ีเป็นทางออกสู่ทะเลเพื่อมาถวายแด่พระเจา้แผน่ดิน ดงัน้ี 

เจา้ชายจิตรเสนจึงตระเตรียมการเดินทางมุ่งไปยงัเมืองท่าออกทะเล ‘ศรีวตัสปุระ’ เมือง
ท่าท่ีใกลเ้คียงเศรษฐปุระ เพื่อถวายต่อองคภ์ววรมนัและนครเศรษฐปุระ ให้ผูค้นทัว่หลา้
ประจกัษจึ์งความจงรักภกัดีของพระองค์ต่อบลัลงัก์ทองแห่งองค์พระเชษฐา...พระเจา้
ศรีภววรมนั (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 454, 2549) 
1.2) ตวัละครเอกฝ่ายหญิง คือ ตมิสา 

 ส าหรับตวัละครเอกฝ่ายหญิงซ่ึงวรรณวรรธน์ผูกเร่ืองให้เป็นหญิงสาวท่ีหลงเขา้มาใน
ยุคสมัยพุทธศตวรรษท่ี 12 ดังนั้ น ภาษาท่ีใช้จึงจ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับคนในยุคนั้ น ซ่ึง
วรรณวรรธน์ระบุวา่จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มีการจารึกวา่มีชาวจีนเขา้มาท าการคา้ในบริเวณ
ดงักล่าวแล้ว จึงแต่งเร่ืองให้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงสามารถพูดภาษาจีนได้จากการเค่ียวเข็ญของ
มารดาท่ีส่งให้เรียนพิเศษตั้งแต่ยงัเด็ก อีกทั้งยงัก าหนดให้มีตวัละครอ่ืน รวมถึงเจา้ชายจิตรเสนท่ี
สามารถพูดภาษาจีนได ้เพราะท าการคา้กบัชาวจีน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ไม่เป็นไร”  
ตอบไปแลว้เธอก็จอ้งหน้าหญิงชราแน่น่ิงแทบจะกลั้นลมหายใจ หวงัว่าภาษาจีนของ
เธอคงไม่ส าเนียงแปร่ง จนหญิงชราคนน้ีฟังไม่เขา้ใจหรอกนะ 
“พูดจีนไดห้รือ…แม่หนู” หญิงชราเคน้เสียงตอบแผว่เบา  
น ้ าตาร้ืนถึงกบัรินไหลพรากตามเสียงท่ีหลุดออกมาจากปากหญิงชราบาดเจ็บคนนั้น 
แมส้ าเนียงจะไม่เหมือนท่ีเธอพูดเท่าไหร่ แต่ก็ยงัพอจบัความรู้เร่ืองไดม้ากกวา่ภาษาอ่ืน
ท่ีคนท่ีน่ีเขาพูดกนั 
“ดีใจจจริงท่ีมีคนพูดจีนได”้ 
“ได้สิ ฉันเป็นคนจีน อยู่ในต าหนักเจ้าชายวีระวรมนั” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 84-85, 
2549) 

 ดา้นการวางตวักบัเพศตรงขา้ม วรรณวรรธน์ไม่ละเลยขนบธรรมเนียมประเพณีของ
หญิงไทย ท่ีแมจ้ะอยูก่นัสองต่อสองกบัเจา้ชายสูงศกัด์ิท่ีหนา้ตาดีเป็นท่ีหมายปองของหญิงสาวทัว่ไป 
แต่ตมิสาก็ระมดัระวงัตวั ไม่เผลอไผลไปกบับุรุษรูปกายงดงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
พระองคเ์หลือบมองดูคนนัง่คูต้วัอยูถ่อยร่นแทบจะแทรกตวัไปกบัผนงั  

“คิดหรือ…วา่เราจะใหเ้จา้อยูง่านจริงๆ” 
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ตมิสารีบกระชบัผา้แถบแน่นเม่ือถูกถามด้วยประโยคนั้น จนคนบนพระท่ีแค่นเสียง
หวัเราะเบาๆ กบัท่าทางหวาดกลวัวา่พระองคจ์ะเอาเธอ ‘ถวายงาน’ 
“ดูท าท่าเขา้ เราไม่พึงประสงคจ์ะกระท าส่ิงใดดอก แต่กลางคืนท่ีน่ีแมลงร้ายนกั จกัดูด
กินเลือดเน้ือเจา้หมดตวั เจา้ควรเขา้มานอนในวสูิตรกบัเรา” 
“ไม่…บรรทมเถิดเพคะ ฉนัจะขอนอนขา้งนอก” 
ตมิสาท าตวัลีบติดกบัฝาผนงั ท าอะไรก็ท าได ้แต่ขอร้องล่ะ อยา่ให้เขา้ใกลถึ้งกบัไปอยู่
ร่วมมุง้กบัคนตวัใหญ่ท่าทางอารมณ์ร้อนคนน้ีเลย หนา้เธอจวนเจียนจะร้องไห ้
“ไม่เพคะ” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 125, 2549) 

 ส่วนอุปนิสัยใจคอของตวัละครเอกฝ่ายหญิงนั้น วรรณวรรธน์ก าหนดให้ตมิสาเป็น
ผูห้ญิงท่ีมีจิตใจเด็ดเด่ียว แมใ้นยามท่ีตอ้งตดัสินใจเร่ืองท่ียากท่ีสุดในชีวิต โดยเฉพาะการเขา้พิธีส่ง
ตวักลบัวนัเวลาท่ีเธอจากมา เพื่อไปหาบิดาซ่ึงรอคอยอยูใ่นยุคปัจจุบนั แต่เม่ือถึงเวลาตอ้งเลือก เธอ
กลบัเลือกท่ีจะอยูเ่พื่อช่วยเจา้ชายจิตรเสนตามหาทางออกสู่ทะเล ซ่ึงอุปนิสัยใจคอน้ีเองท่ีท าใหผู้อ่้าน
รู้สึกอยากเอาใจช่วยตมิสาและเจา้ชายจิตรเสน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

คุณพอ่…ยกโทษใหต้มิสาดว้ยเถิด ตมิสากลบัไปทั้งความรู้สึกติดคา้งจิตใจแบบน้ีไม่ได ้
ตมิสาพูดดว้ยน ้าเสียงเด็ดขาดท่ีสุดในชีวติของเธอ 
“ฉนัจะไม่กลบัไปอีกแลว้” 
“ระงบัใจเถิดเจา้ ขา้ประกอบพิธีมาถึงขนาดน้ีแล้ว อีกสักครู่เจา้จะได้กลบับ้านไป” 
พราหมณ์วราหมิยนืกรานเสียงแขง็ 
“มฑุัริกาจบัตมิสาน่ิงๆ อีกสักครู่พิธีจกัจบแลว้” 
ตมิสานั่งเม้มปากสนิท ดวงตาร้ืนคลอ กวาดจบัจ้องหน้าทุกคน (จนัทราอุษาคเนย์,      
น. 411-412, 2549) 

 อุปนิสัยใจคอท่ีเด็ดเด่ียวอีกอยา่งหน่ึงของตมิสาก็คือเม่ือตดัสินใจส่ิงใดแลว้ก็ยากท่ีใคร
จะมาเปล่ียนแปลง ดงัเช่นตอนท่ีตมิสาตดัสินใจไม่กลบัคืนสู่วนัเวลาท่ีจากมาแล้วก็ไม่มีใครหยุด
ความคิดเธอได ้ดงัน้ี 

ฤทธ์ิเดชใช่มีเพียงแต่เจา้ชายจิตรเสนดอก นางห้ามของพระองค์ก็ใช่ย่อย พอวราหมิ
ปฏิเสธเสียงแข็งไม่เลิกพิธีส่งคืนวนัเวลา นางกลบัลุกข้ึนเทลม้กระถางก ายานในถ ้าพิธี
จนแตกกระเจิง ก ายานท่วมตวัเขาตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ แลว้นางก็พยายามวิ่งหนีออกมา
จากถ ้าดว้ยสองเทา้เปล่ามุ่งกลบัมาค่ายใหจ้งได ้(จนัทราอุษาคเนย,์ น. 418, 2549) 
1.3)  ตวัละครประกอบ คือ พระเจา้ศรีภววรมนั 
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 การสร้างตวัประกอบในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น เป็นการสร้าง
ให้มีส่วนเสริมบุคลิกลกัษณะของตวัละครเอกให้โดดเด่นมากข้ึน โดยพระเจา้ศรีภววรมนัมีลกัษณะ
ท่ีตรงขา้มกบัเจา้ชายจิตรเสนอยา่งส้ินเชิง ทั้งรูปร่าง อุปนิสัยใจคอ รวมถึงความสามารถต่างๆ อาทิ 
ดา้นการศึก เน่ืองจากพระเจา้ศรีภววรมนัมีสุขภาพไม่แข็งแรง การศึกสงครามต่างๆ จึงเป็นหน้าท่ี
ของเจา้ชายจิตรเสน ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

ท าไมหรือท่านศิวะพินธุ จะห้ามมิให้ขา้พูดถึงความปราชัยของเศรษฐปุระ ท่ีกษตัริย์
เยีย่งขา้ลม้ประชวรจนตอ้งหลบหนีทพัแตกพ่ายแทบลม้ประดาตาย จนท่านตอ้งน าไพร่
พลไปกูห้นา้กูศ้กัด์ิศรีแทน” 
“ฝ่าบาท อยา่ไดต้รัสเช่นนั้นเลยพระเจา้ขา้” ท่านศิวะพิธุตระหนกัดีวา่องคภ์ววรมนัทรง
เสียพระทัยกับการศึกคร้ังนั้ นมาก ท่ีไม่สามารถร้ังรับมือกับการศึกได้ ด้วยพระ
พลานามยัประชวรหนกัจนตอ้งถอยทพักลบัเศรษฐปุระอยา่งส้ินท่า (จนัทราอุษาคเนย,์ 
น. 461, 2549) 
1.4) ตวัละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ในนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  

 ไม่ เพียงแต่ตัวละครส าคัญตามท่ีมีการจ าแนกไว้ข้างต้นเท่านั้ น  ในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” วรรณวรรธน์ยงัได้ก  าหนดให้มีตัวละครท่ีมีอยู่จริงใน
ประวติัศาสตร์ คือ “เจา้ชายจิตรเสน” ซ่ึงตามจารึกในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 ท่ีมีการขุดคน้พบใน
แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระบุไวว้่าเป็นผูท่ี้แผ่ขยายอาณาเขตเขา้มาในดินแดนส่วนหน่ึงของ
ประเทศไทยและอีกหลายพื้นท่ีแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยวรรณวรรธน์ไดศึ้กษาหลกัฐาน
ต่างๆ บวกกบัใช้จินตนาการส่วนตวัในการก าหนดให้เจา้ชายจิตรเสนเป็นนกัรบผูเ้กรียงไกรและมี
ความมุ่งมัน่เด็ดเด่ียว ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

เจา้ชายจิตรเสนทรงเอ่ยค าสวดจากคมัภีร์พิชยัสงครามสั้ นๆ หากไดใ้จความ ประกาศ
ต่อมหาสมาคม โดยนยัวา่ 
“ในการจดัทพัเพื่อออกศึก ถา้ราชปัจจามิตรมีก าลงัอ านาจเหนือกวา่ กษตัริยควรเจริญ
ทางสัมพนัธไมตรี แสดงความนับถือ ถ้าราชปัจจามิตรมีก าลงัอ่อนกว่า ก็สมควรจะ
ปราบปรามด้วยการยุทธนาชิงชัย เพลาน้ีวยาธปุระก าลังสั่นไหวเพราะเหตุสูญส้ิน
ผูส้ าเร็จราชการ และกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่แห่งฟูนนัก็มิเสด็จกลบัคืนนครา เมืองก าลงัเสีย
ขวญั เหล่กองทพัไม่อาจก่อตวัรับมือไดท้นั จึงเป็นเวลาอนัเหมาะสมยิ่งท่ีจะกรีฑาทพั
เพื่อยทุธนา” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 461, 2549) 

1.5) ตวัละครขดัแยง้หรือตวัละครฝ่ายตรงขา้ม คือ นางชวนัจาหรือนางกมัพุช
ราชลกัษมี  
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 ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ วรรณวรรธน์ไดก้ าหนดให้นาง 
ชวนัจามีบทบาทโดดเด่นไม่แพต้วัละครเอกทั้งสอง เน่ืองจากนางชวนัจาเป็นถึงคู่หมั้นของเจา้ชาย
จิตรเสน แต่โดยธรรมเนียมของชาวเศรษฐปุระแลว้ ผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งนางกมัพุชราชลกัษมีจะตอ้ง
เขา้พิธีวิวาหะกบักษตัริยผ์ูค้รองบลัลงัก์ นัน่ก็คือพระเจา้ศรีภววรมนั ซ่ึงนางชวนัจาก็ไดเ้ขา้พิธีเพราะ
ตอ้งการอยู่ในต าแหน่งอคัรมเหสี เป็นสรีผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดในแผ่นดิน โดยละทิ้งค ามัน่สัญญาท่ีมีต่อ
เจา้ชายจิตรเสน และเม่ือเจา้ชายจิตรเสนมีนางห้ามคือตมิสา นางชวนัจาก็แสดงความริษยาและแสดง
ตวัอยูฝ่่ายตรงขา้มกบัตมิสาอย่างชดัเจนตั้งแต่คร้ังแรกท่ีพบกนั ซ่ึงเป็นอุปนิสัยใจคอท่ีโดดเด่นของ
ตวัละครขดัแยง้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พระองค์ถอนปัสสาสะเบาๆ ก่อนจะก้าวสืบพระบาทจากไป แต่กิริยานั้นไม่อาจเล็ด
ลอดสายตาตมิสาท่ีจบัตาตามวรองคอ์ยูด่า้นล่าง แมจ้ะชะงกังนัเพียงเล็กนอ้ยจนจบัพิรุธ
ไม่ออก แต่ตมิสาก็รับรู้ไดถึ้งส่ิงผดิปกติ มีอนัใดท าใหเ้จา้ชายจิตรเสนชะงกัพระบาทต่อ
หนา้หญิงสาวออ้นแอน้ผูน้ัง่เด่นเป็นประธานอยูบ่นแท่นสูงผูน้ั้น 
ตมิสาจบัตามองพิธีบนพลบัพลา เห็นหญิงสาวบนแท่นเด่นกลางพลับพลาเพ่งจ้อง
ประสานลงมาท่ีตวั ประกายสายตาบ่งบอกให้รับรู้ถึงความไม่พอใจ และ…จงเกลียดจง
ชงั (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 182, 2549) 
2) ตวัละครในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”  

 ผูว้ิจยัพบวา่มีตวัละครจ านวนมากทั้งท่ีเป็นตวัละครเอก และตวัละครท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัตวัละครเอก ซ่ึงมีส่วนส าคญัท าใหน้วนิยายเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายของเร่ือง อาทิ 

1.1) ตวัละครเอกฝ่ายชาย คือ เหมหรือเสดียงหรือหลวงสุรบดินทร์  
 วรรณวรรธน์ได้ก าหนดให้ตวัละครเอกฝ่ายชายเป็นหนุ่มรูปหล่อแห่งเมืองปากน ้ า

สมุทรปราการ เป็นท่ีจบัจอ้งของหญิงสาว และมีความรู้ความสามารถ ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

เชาวน์ไวมนัฉลาดเหลือแสนนกั เจา้ลูกคนน้ีมีดีติดตวัมาแต่เกิด ทั้งรูปก็งาม ใครไดฟั้ง
เสียงไดจ้อ้งหนา้ ยามเจา้ตวัเจรจา ก็ตอ้งนึกเอน็ดูเมตตารักใคร่ไปหมด ยงัเคยมีคนพูดวา่
เจา้เหมยามเอ่ยปากกบัผูใ้ด เป็นตอ้งรักตอ้งหลงไปกบัความน่าเอ็นดูของเจา้คนรูปทอง 
ราวกบัคุณหญิงชมกินสาลิกาล้ินทองไปเวลาตั้งทอ้งเจา้เหม (ขา้บดินทร์, น. 22, 2550) 

 หรือแมแ้ต่ตอนท่ีตอ้งรับโทษเป็นตะพุ่นหญา้ชา้ง วรรณวรรธน์ก็อธิบายใหผู้อ่้านไดรั้บ
รู้วา่เหมยงัมีรูปลกัษณ์ท่ีงดงามแมจ้ะตอ้งตกระก าล าบากมากเพียงใดก็ตาม ดงัน้ี 

คุณป่ินเพิ่งได้มองหน้าของเจา้หนุ่มเสดียงคนน้ีถนัดตา จริงด้วยดั่งท่ีท่านขุนนาฏย
โกศลวา่ไว ้รูปหนา้แมจ้ะดูแกร่งสมชายชาตรีตามวยัฉกรรจ ์แต่ความคมคายท่ีซ่อนอยู่
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ใตห้นวดเครารกคร้ึมนัน่ จอ้งอยา่งไรก็ยงัคงเคา้หนา้พอ่เหมรูปทองเมืองสมุทรปราการ
ไม่มีเพี้ยนผิด แผกแต่วา่ดวงตาท่ีเคยกลมวาวใสสกาวของเด็กหนุ่มคนนั้น ยามน้ีดูกร้าว
กระดา้ง คงเป็นเพราะไดผ้า่นช่วงชีวิตท่ียากล าบากมานานนกัหนา ใครเลยจะคิดวา่เด็ก
หนุ่มรูปงามคนนั้นจะถูกวนัเวลาและชีวิตแปรเปล่ียนให้ตกระก าล าบากเติบใหญ่มา
เป็นควาญตะพุน่หยาบกร้านคนน้ี (ขา้บดินทร์, น. 443, 2550) 

ดา้นอุปนิสัยใจคอของเหมนั้น วรรณวรรธน์ก าหนดให้เป็นบุรุษท่ีมีความหา้วหาญ มีจิตใจ
เด็ดเด่ียว โดยเฉพาะในเวลาท าศึกสงคราม ดงัน้ี 

“อ้ายเหม ลังเป็นสิบๆ พวกนั้นเป็นดินปืนแน่ ขืนบุ่มบ่ามเข้าไป พวกมนับ้าดีเดือด
จุดชนวนข้ึนมา จะพาลตายห่ากนัหมดทั้งกองน่ีล่ะ” 
“ไม่เป็นไรหรอกพี่หม่ืน มาถึงป่านน้ีจะเสียดายอยูไ่ย เพียงแค่ความตายอึดใจเดียว” เหม
เหยียดยิม้ในหนา้ แค่ความตายไม่ไดท้  าให้คนอยา่งเขาหยดุอนัใดได ้ชีวติเดินหนา้มาถึง
ป่านน้ีไม่มีการใดท่ีจะท าให้คนอยา่งไอเ้หมหวาดกลวัไดอี้กแลว้ (ขา้บดินทร์, น. 538, 
2550) 

 นอกจากน้ี วรรณวรรธน์ยงัได้บรรยายถึงความเด็ดเด่ียวและมุ่งมัน่ตั้ งใจของเหมไว้
อย่างชัดเจนในการปลดตะพุ่น ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการลบล้างรอยมลทินให้กับพระยาบริรักษ ์
คุณหญิงชม และตวัเขาเอง แต่อีกส่วนหน่ึงก็เพื่อยกฐานะตนให้คู่ควรกบัล าดวน หญิงสาวคนรัก 
ดงัน้ี 

เม่ือได้พบเจา้ พี่ก็รู้แล้วว่าชีวิตพี่ไม่ได้มีแต่เคราะห์กรรมเสียอย่างเดียว แต่มนัมีแสง
สว่างของโชคชะตารอพี่อยูเ่ช่นกนั พี่จกัขอสาบานกบัผีป่าและดวงจนัทร์บนฟ้าคืนน้ี 
และต่อหนา้ชานเรือนท่ีพ  านกัของเจา้ พี่จกัท าทุกอยา่งเพื่อลบรอยปรามาสของท่านและ
คนทั้งปวงออกจากตวัพี่ให้จงได ้เพื่อให้คุณแม่เจา้ยอมรับในตวัพี่ เพื่อจะขอเฝ้าถนอม
ปกป้องหวงแหนนอ้งนอ้ยคนน้ีตลอดไป 
พี่จะตอ้งลบรอยตะพุน่ออกจากตวัเอง (ขา้บดินทร์, น. 477, 2550) 
1.2) ตวัละครเอกฝ่ายหญิง คือ ล าดวน  

 ในช่วงแรกของการด าเนินเร่ือง ล าดวนยงัอยู่ในวยัเด็ก มีความแก่นแก้วและรักสนุก 
โดยเม่ือคร้ังท่ีพบกบัเหมเป็นตอนแรก วรรณวรรธน์ไดอ้ธิบายผ่านบทพรรณนาท่ีเปรียบล าดวนว่า
เหมือนลิงลม อีกทั้งยงัอธิบายบุคลิกของล าดวนไวด้ว้ย ดงัน้ี 

“แลว้เจา้ไม่อยากเป็นนางสีดาบา้งหรือ”  
“ฉนัอยากเป็นตวัลิงมากกวา่ เตน้แขน ยกขา…สนุก” 
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ล าดวนพูดแลว้ยกแขนขาไปมา ออกท่าประกอบ เหมเห็นแบบนั้นถึงกบัหวัเราะโพล่ง
ออกมาเตม็ท่ีกบัเจา้ลิงลมจอมซน (ขา้บดินทร์, น. 137, 2550) 

 ส่วนตอนท่ีล าดวนโตข้ึน วรรณวรรธน์ก็ไดพ้รรณนาให้เห็นวา่หญิงสาวกลายเป็นสาว
งามท่ีสะดุดตาผูค้นยามพบเห็น ดว้ยผวิพรรณนวลผอ่ง ร่างบอบบาง และเป็นนางร าท่ีอ่อนชอ้ย 

1.3) ตวัประกอบ 
 ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” นั้น มีตวัประกอบจ านวนมาก อาทิ 

พระยาบริรักษ์และคุณหญิงชม บิดา-มารดาของเหม, ท่านขุนนาฏยโกศลและคุณป่ิน บิดา-มารดา
ของล าดวน รวมถึงสมิงสอดน้อย หรือหลวงก าแหง เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละคนลว้นมีบทบาทในการช่วย
ด าเนินเร่ืองในแต่ละเหตุการณ์ ขณะท่ีตวัประกอบบางตวัก็ช่วยเสริมให้ตวัละครเอกโดดเด่นมากข้ึน 
เช่น หลวงก าแหงท่ีรู้จกักบัเหมมาตั้งแต่เด็กและเคยเรียนเพลงดาบอาทมาตจากขรัวปู่ยมมาดว้ยกนั มี
บทบาทส าคญัในการสนบัสนุนให้เหมไดแ้สดงฝีมือเพลงดาบอาทมาตต่อหนา้ท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ ซ่ึง
เป็นจุดพลิกผนัท าให้เหมไดรั้บการเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสังกดักองทพัของท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ ดงั
ขอ้ความวา่ 

เสียงผูค้นอ้ืออึงดงัข้ึน มองเห็นร่างของหลวงก าแหงนัง่อยูเ่บ้ืองขา้ง กลางลานท่ีเต็มไป
ดว้ยผูค้นท่ีถือดาบเช่นน้ี เหมือนยอ้นภาพเก่าๆ ในวนฝึกดาบกลางดงตาลกลบัคืนมา 
แมแ้ต่พระศรีสิทธิสงครามท่ียนืถือดาบสองมืออยูเ่บ้ืองหนา้ ก็ไม่ใช่ใครอ่ืน นายทหารท่ี
เคยประลองกบัเขามาแล้วคร้ังหน่ึง คราวนั้นเขาพ่ายแพเ้พราะร่างกายยงัไม่เติบใหญ่ 
หากเชิงดาบอาทมาตท่ีขรัวปู่ยมถ่ายทอดมีหรือจะพ่ายแพใ้คร เวลาน้ีเหมือนเป็นโอกาส
ให้เขาแกมื้ออีกคร้ัง จากความพ่ายแพค้ร้ังนั้นจนชีวิตครอบครัวเขาตอ้งถูกท าลายย่อย
ยบัลงส้ิน หมดทั้งเกียรติยศและศกัด์ิศรี…เหมกลั้นใจตนให้สงบน่ิงท่ีสุด บดัน้ี มนัอาจ
เป็นโอกาสท่ีเขาจะไดเ้รียกทุกอยา่งกลบัคืนก็เป็นได ้

 ควาญหนุ่มเดินเขา้ไปคุกเข่าลงกม้กราบรับดาบสองมือจากหลวงก าแหง 
 “ไม่วา่จะเป็นอยา่งไร ท าใหเ้ตม็ท่ีนา อา้ยเหม” 
 หลวงก าแหงก าชบั (ขา้บดินทร์, น. 496-497, 2550) 

1.4) ตวัละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” 
 ในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ผูว้ิจยัพบวา่มีตวัละครท่ีมีตวัตนอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ 

คือเจา้พระยา บดินทรเดชา หรือท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นผูน้ าทพัไปปราบพวกญวนท่ีเมืองพตับอง 
ซ่ึงนักเขียนได้ศึกษาข้อมูลทางประวติัศาสตร์จนกระทั่งน ามาเขียนเป็นนวนิยาย โดยอธิบาย
บุคลิกลกัษณะและอุปนิสัยของตวัละครอยา่งชดัเจน ดงัตอนท่ีนายทหารฝีมือดีของกองทพัท่านถูก
ฝ่ายญวนฆ่าตาย เจา้คุณผูใ้หญ่จึงสั่งการใหจ้บัพวกทหารท่ีรอดชีวติมาลงโทษ ดงัน้ี 
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พระธรรมนรินทร์ถือเป็นทหารมือดีท่ีท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ไวเ้น้ือเช่ือใจในฝีมือมากท่ีสุด 
พอเห็นมาส้ินใจไปต่อหนา้ ถึงกบัพูดอนัใดมิออก ดว้ยรักและไวว้างใจในตวัพระธรรม
นรินทร์ผูน้ี้นกัหนา ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กนัมาตั้งแต่คราวศึกเจา้อนุวงศ ์ผา่นความ
เป็นความตายมาดว้ยกนันบัคร้ังไม่ถว้น พอส้ินใจไปเยี่ยงน้ี ท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ถึงกบัคบั
แคน้ใจนกั 
“เอาไอท้หารท่ีรอดไปเฆ่ียนหน่ึงยก โทษฐานท่ีท าพระนายกองตอ้งตกตาย” ท่านสั่ง
การเด็ดขาด (ขา้บดินทร์, น. 460, 2550) 

 ความเด็ดขาดของเจา้พระยาบดินทรเดชา ตวัละครท่ีมีอยู่จริงในประวติัศาสตร์ ยงั
ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในตอนท่ีสั่งประหารพระยาปลดัสมุทรปราการ โทษฐานน าทพัช้างเขา้
ร่วมรบล่าชา้ ท าใหก้องทพัตอ้งสูญเสียก าลงัพลมากมาย ดงัน้ี 

“หากเป็นเร่ืองการงานอ่ืนคงพูดกนัได ้แต่น่ีคือราชสงคราม จ าตอ้งส านึกถึงวินยัทหาร
ให้จงดี…กองทพัของขา้ยงัตอ้งเดินหนา้สู้ศึกต่อไป ขา้จะปล่อยให้มีแม่ทพัท่ีเหลวไหล
คงไวใ้นราชการ เพื่อใหพ้ลทหารมนัเห็นราชสงครามเป็นเด็กเล่นกลศึกมิได”้ 
ส้ินค า พระยาปลดัสมุทรปราการก็ปล่อยเสียงร้องไห้ไม่ต่างกบัเด็กอยูแ่ทบเทา้ท่านเจา้
คุณผูใ้หญ่ แม่ทพัผูย้อ่หยอ่นยอ่มไดรั้บโทษ ท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ไม่ปล่อยให้พวกนายทพั
เหล่านั้ นอยู่เชิดหน้าคุมทหารอีกต่อไป ไม่ว่ามันผู ้นั้ นจะเป็นใคร หรืออ้างว่าเป็น
ลูกหลานสายไหน มีบารมีเท่าใด (ขา้บดินทร์, น. 561, 2550) 
1.5) ตวัละครขดัแยง้หรือตวัละครฝ่ายตรงขา้ม  

 นอกจากตวัประกอบท่ีมีจ านวนมากแลว้ วรรณวรรธน์ยงัไดก้  าหนดให้มีตวัละครท่ีมี
ความขดัแยง้กบัตวัละครเอกอีกไม่นอ้ยเช่นกนั อาทิ หลวงสรอรรถท่ีขดัแยง้กบัเหมเพราะท าให้ผูอ่ื้น
สับสนและคิดว่าพระยาบริรักษ์เป็นคนฆ่าชาววิลาศ หม่ืนวิชิตท่ีขดัแยง้กับเหมเน่ืองจากหลงรัก
ล าดวน แต่ล าดวนกลบัมีใจให้เหม หม่ืนวิชิตจึงคิดหาทางท าเสน่ห์ใส่ล าดวน จนเหมโกรธถึงขั้น
ประกาศเอาชีวติ เป็นตน้ 

3) ตวัละครในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
 วรรณวรรธน์ไดก้  าหนดให้ตวัละครเอกและตวัละครอ่ืนๆ มีบุคลิกลกัษณะและนิสัยใจ

คอท่ีโดดเด่นดงัน้ี 
1.1) ตวัละครเอกฝ่ายชาย คือ ขนัทองหรือพระศรีขนัทินหรือออกพระศรี  

 วรรณวรรธน์ได้ก าหนดให้ขนัทองเป็นบุรุษท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ รูปลักษณ์นวลลออ
เพราะมีเช้ือสายตุรกีปนไทย แมจ้ะอยูใ่นฐานะขนัที แต่ก็มีสาวๆ หลงใหลและเฝ้าแอบดูพระศรีขนั
ทินผูน้ี้อยูต่ลอดเวลา ดงัความตอนหน่ึงวา่ 
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ทา้วศรีสัจจายิม้รับเต็มท่ีเม่ือคนเอ่ยลาช่างเจรจาค าเป็นห่วงเป็นใย ตอ้งมานัง่เฝ้าตากลม
แรงยามดึก โขลนนางอ่ืนไดแ้ต่แอบเหลือบมองรูปหน้าใตผ้า้โพกอยา่งช่ืนชม แลว้อด
เปรียบกบัยามท่ีท่านท างานถือหวาย แลดูดุดนัจริงจงัมิได ้เพราะยามสนทนาใกล้ชิด 
ร่างนั้นกลบัดูสุภาพน่ิมนวลนกั (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 141, 2557)  

 ดา้นความมุ่งมัน่ของตวัละครนั้น วรรณวรรธน์ไดก้  าหนดใหข้นัทองมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ
ท่ีจะท าหนา้ท่ีในฐานะจารบุรุษ เพื่อสืบหาขอ้มูลในราชส านกัไทยเพื่อส่งต่อไปยงัพระยาตากในการ
รับมือป้องกนัประเทศจากการรุกรานของกองทพัพม่า ดงัน้ี 

“การท่ีพวกขา้ยอมเสียสละท้ิงชีวิตไวห้ลงัก าแพง พวกขา้ก็ตดัขาดหมดแลว้ซ่ึงทุกส่ิง 
พระยาตากยอมรับปากดูแลเจา้อาวาสให้ขา้ ดว้ยท่านเป็นครู เป็นเสมือนบิดาคนท่ีสอง
ของข้าแต่เล็ก ข้าจึงยอมอาสามารับงานในคร้ังน้ี อ้ายเจือ อ้ายแน่น สองสหายท่ีมา
ดว้ยกนัยงัยอมรับความตายเพื่อรักษาความลบัให้ขา้มีชีวิตอยู่ต่อไปในนั้น เพื่อจะไดมี้
คนน าความส่งไปให้พระยาตากไดทุ้กวนัน้ี พวกเราจะยอมเส่ียงชีวิตท าทุกส่ิงท าไม ถา้
หากไม่คิดวา่ส่ิงท่ีเราท ามนัมีความหมายและมีค่ามากพอจะใชชี้วติของเราแลกมา พวก
ท่านเพียงค าวา่ ‘อดทน’ ก็หาท าไม่…แลว้ท่ีขา้อดทนอดกลั้นอยูใ่นนั้น เป็นจารบุรุษมา
นานแรมปีเช่นน้ี…ขา้จะท าไปเพื่ออนัใด” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 202, 2557) 
1.2) ตวัละครเอกฝ่ายหญิง คือ แมงเม่า  

 ส าหรับตวัละครเอกฝ่ายหญิงนั้น วรรณวรรธน์ไดบ้รรยายรูปร่างหน้าตาท่ีงดงามของ
แมงเม่าไวอ้ย่างชัดเจน เช่นเดียวกับนิสัยใจคอท่ีเป็นคนแก่นแก้วและชอบเล่นสนุก ต่างจาก
เด็กผูห้ญิงทัว่ไป ดงัน้ี 

จะว่าไป ถึงมนัจะแก่นขนาดไหน ก็ไม่มีใครรังเกียจมนัไดล้ง เพราะดวงหน้าผ่องราว
จนัทร์เพญ็ ตดักบัตาสีนิลสุกสกาวแบบนั้น ยามท่ีเจา้ตวัออกฤทธ์ิข้ึนมา เจอมนัจอ้งหนา้
ตรงๆ ก็ตอ้งหุบปากด่าทอมนัไม่ลงเสียทุกคร้ัง (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 22, 2557) 

 แม้แมงเม่าจะมีนิสัยท่ีชอบเล่นซนเหมือนเด็กผูช้าย แต่ก็มีความสนใจในการอ่าน
หนงัสือและท่องจ ากลบทค ากลอน จนสามารถถอดค ากลอนท่ีสลบัซับซ้อนได ้ดงัเช่นตอนท่ีกรม
ขุนวิมลให้แมงเม่าเข้ามาช่วยถอดกลบทของต าหนักเจ้าจอมเพ็ญ ซ่ึงแมงเม่าก็ใช้ความสามารถ
จนกระทัง่ถอดความได ้ดงัขอ้ความท่ีปรากฏในบทสนทนาระหวา่งพระศรีขนัทินกบัแมงเม่า ดงัน้ี 

เธอร้องจนคนท่ียนืมองยงัเกือบหลุดหวัเราะกบัท่าทางลิงโลดไปดว้ย 
“ฉันอ่านไดแ้ลว้ บรรทดัแรกตอ้งอ่านจากทางซ้ายของตาหมากวา่ ‘พร’ ไปทางขวาคือ
ค าว่า ‘โพยม’ เยื้องข้ึนด้านหน้าอ่านว่าแจ่มแจง้ จึงได้ค  าว่า ‘พรโพยมแจ่มแจง้ โพยม
พร’ เป็นวรรคแรกของกลอกัษรน้ี…วิธีอ่านโคลงน้ีตอ้งไล่จากซ้ายไปขวาแลว้กลบัมา
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อีกคร้ังก่อนอ่านเดินข้ึนขา้งบน อ่านเหมือนทางเดินของตวั ‘โคน’ ในหมากรุกเลยเจา้
ค่ะ” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 268, 2557) 

 ในด้านความมุ่งมัน่ของตวัละครนั้น แมงเม่าได้แสดงออกอย่างชัดเจนในการแสดง
ความกตญัญูต่อกรมขุนวิมลท่ีรับอุปการะแมงเม่ามาตั้งแต่ยงัเด็ก และเม่ือบา้นของเธอประสบคราว
เคราะห์ถูกเผาบา้น ครอบครัวแตกกระสานซ่านเซ็น กรมขุนวิมลก็รับแมงเม่าเขา้มาเป็นนางในของ
ต าหนกัตึก ดงันั้น ในช่วงเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ีสอง แมงเม่าจึงตอ้งการอยูรั่บใชก้รมขนุวิมลในยาม
ท่ีตอ้งอพยพออกจากพระบรมมหาราชวงั ดงัน้ี 

“ฉนัมีชีวติใหม่ก็เพราะไดก้รมขุนวิมลท่านประทานช่ือใหม่ให้ตวัฉนั ยามท่ีฉนัล าบาก
พระองค์ก็ขอให้ฉันมาอยู่ท่ีน่ีเพื่อท่ีจะได้ไม่มีใครรังควานและหลบภยั แล้วฉันจะท้ิง
พระองคไ์ปในวนัท่ีน่ากลวัเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร ถึงพระองค์จะมีใครดูแลอยูม่าก แต่ฉนัก็
ไม่อยากไดช่ื้อวา่เป็นคนอกตญัญูต่อพระองค”์ (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 569, 2557) 
1.3) ตวัประกอบ  

 ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” มีตวัประกอบอยูจ่  านวนมาก แต่
ละตวัลว้นมีบทบาทและหนา้ท่ีในการด าเนินเร่ือง บางตวัละครมีบุคลิกโดดเด่น อาทิ ม่วง พี่ชายของ
แมงเม่า เป็นตวัละครท่ีมีรูปร่างผอม มีลูกนอ้งมากมาย เน่ืองจากมีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ขณะเดียวกนัก็
มกัจะมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบักลา้อยูเ่ป็นประจ า, เสือขุนทอง พ่อของขนัทอง เป็นโจรป่าท่ีตระเวน
ปลน้ชาวบา้น มีจิตใจห้าวหาญ และรักภรรยามาก ถึงขนาดขออาสาเขา้ร่วมเป็นทหารออกรบกบั
พม่าเพื่อจะไดมี้โอกาสเขา้ไปในวงัเพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวติของทา้วสาลิกา ภรรยาชาวตุรกี เป็น
ตน้ ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดถ่้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตวัประกอบออกมาอยา่งชดัเจนผา่นการบอก
เล่าของพนัหาญ สหายคนสนิทของเสือขนุทองท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวในอดีตใหข้นัทองไดรั้บรู้ ดงัน้ี 

 “การตายของแม่ท่านมีเง่ือนง านกั พี่ขุนทองก็พยายามสืบถามอยูว่า่สาเหตุการตายนั้น
เป็นน ้ ามือของผูใ้ด ก่อนไปรบพม่าท่ีค่ายนอกเมือง แกนัง่กินเหลา้กบัพวกขา้จนเมามาย 
แลว้พร ่ าออกมาวา่ ‘ไม่น่าเลย…ไม่น่าเลย เมียของฉนั ไม่น่าถูกเขาหลอกเลย’ ประโยค
น้ีแหละท่ีท าให้พวกขา้เช่ือว่าพี่ขุนทองคงอยายกรู้เร่ืองการตายของเมียรักจึงยอมเป็น
ทหารอาสาออกรบกบัองัวะต่อจากนั้น…และคงไปรู้เร่ืองอนัใดเขา้จึงถูกพวกขุนนาง
มนัหลอกเอาไปสังหารเช่นนั้น” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 515, 2557) 
1.4) ตวัละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” วรรณวรรธน์ไดก้ าหนดให้มีตวั
ละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ นัน่คือพระยาตาก ซ่ึงตามประวติัศาสตร์คือสามญัชนท่ีรวบรวม
ชาวไทยในชุมนุมต่างๆ เพื่อท าการฟ้ืนฟูและท านุบ ารุงประเทศชาติข้ึนใหม่ภายหลงัเสียกรุงศรี



136 

อยธุยาคร้ังท่ีสอง ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดใ้ชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์ผสานกบัจินตนาการในการก าหนด
บุคลิกลกัษณะของพระยาตาก ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

พนัหาญเรียกขนัทองให้ตามเขา้ไปท่ีพกัของขุนหลวงตากเพื่อจะไดก้ราบเรียนท่าน เขา
ก็เลยเรียกหญิงสาวให้ตามเข้าไปด้วยกัน ทั้ งหมดได้พบกับขุนหลวงตาก บุรุษร่าง
สันทดั ใบหนา้ขาวเช่นชาวจีน แต่นยัน์ตาห้าวหาญ น ้ าเสียงยามเจรจาสมกบัท่ีมีคนเคย
ท านายวา่ท่านเป็นเอกบุรุษท่ียิง่ใหญ่ (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 585, 2557) 

 จากการศึกษาเก่ียวกบัตวัละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ท่ีพบในนวนิยายเร่ืองจนัทรา
อุษาคเนย์ ข้าบดินทร์ และหน่ึงด้าวฟ้าเดียว พบว่าวรรณวรรธน์ได้น าบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญใน
ประวติัศาสตร์แต่ละยุคสมยัท่ีเร่ืองราวด าเนินอยูม่าเป็นตวัละครของเร่ือง อีกทั้งยงัก าหนดให้แต่ละ
ท่านมีบุคลิกลักษณะท่ีโดดเด่นและคล้ายคลึงกัน คือมีความมุ่งมั่น เด็ดเด่ียว ซ่ึงการจะเขียน
รายละเอียดของตวัละครประเภทน้ี วรรณวรรธน์ ยอมรับวา่ ไม่ไดรู้้สึกล าบากใจ เพราะทุกคร้ังก่อน
เร่ิมลงมือจะต้องศึกษาข้อมูลทางประวติัศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับตัวละครท่ีมีตัวตนอยู่จริงใน
ประวติัศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงวิธีคิดและลักษณะส่วนตวัท่ีถูกจดบันทึกไวใ้นพงศาวดารหรือ
หลกัฐานต่างๆ ซ่ึงถือเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ในการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์  

 “เราตอ้งคิดว่า หน่ึงคือเราเช่ือไหมว่าเร่ืองราวเป็นแบบนั้น ถา้เราคน้ขอ้มูลมาขนาดน้ี
แลว้เรามีความรู้สึกว่าเราเช่ือแบบนั้น เราก็ถ่ายทอดดว้ยความเช่ือของเราลงไป ถามว่าคิดเยอะไหม 
คิดไม่เยอะหรอก แต่วา่คน้ขอ้มูลเยอะ เราคน้ขอ้มูลจนเช่ือวา่พระองคเ์ป็นแบบน้ีแลว้จึงเขียนออกมา 
ถ้าผิดก็ต้องยอมรับว่าเราเขียนผิด” (วรรธนวรรณ จันทรจนา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
กรกฎาคม 2559) 

1.5) ตวัละครขดัแยง้หรือตวัละครฝ่ายตรงขา้ม คือ เจา้จอมเพญ็ 
 ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” มีตวัละครขดัแยง้ท่ีโดดเด่นท่ีสุด 

คือเจา้จอมเพ็ญ ท่ีขดัแยง้กบัแมงเม่า โดยเฉพาะเร่ืองการแข่งขนัถอดกลบท ซ่ึงทางต าหนกัของกรม
ขนุวมิลไดใ้ห้แมงเม่าเขา้มาช่วยถอดกลบท ท าให้เจา้จอมเพญ็คิดอยากจะก าจดัแมงเม่าไปใหพ้น้ทาง
เพื่อครองชัยชนะ นอกจากน้ีเจ้าจอมเพ็ญยงัขัดแยง้กับกรมขุนวิมลท่ีเป็นพระมเหสีองค์ใหญ่ 
เน่ืองจากเจา้จอมเพ็ญตอ้งการเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นใหญ่ท่ีสุดในแผน่ดิน แมกิ้ริยาภายนอกจะไม่ชดัเจน 
แต่ก็ท าทุกวิถีทางเพื่อครองความเป็นใหญ่ อาทิ การเล่นไสยศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงตวัละครขดัแยง้น้ี 
วรรณวรรธน์ไดก้ าหนดให้มีอุปนิสัยใจคอเช่นเดียวกบัมนุษยท์ัว่ไปท่ีมีความโลภ ความอยากไดใ้คร่
มี และอิจฉาริษยาตวัละครเอก   

 กล่าวโดยสรุปคือการก าหนดตัวละครในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ืองนั้ น 
วรรณวรรธน์ได้ก าหนดบทบาท ลกัษณะนิสัย ความรู้สึกนึกคิด รวมถึงความมุ่งมัน่ของตวัละคร 



137 

เพื่อให้ผูอ่้านรับรู้ไดถึ้งความเป็นธรรมชาติของตวัละคร ท่ีมีความรู้สึกรัก โลภ โกรธ หลง อนัเป็น
ลกัษณะทัว่ไปของมนุษยทุ์กคน นอกจากน้ียงัพบจุดเด่นของตวัละครเอกฝ่ายชาย คือตอ้งเป็นบุรุษท่ี
รูปร่างหน้าตาดีและเป็นท่ีหมายปองของหญิงสาว เน่ืองจากผูอ่้านนวนิยายส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงจึง
จ าเป็นตอ้งก าหนดใหพ้ระเอกมีเสน่ห์ดึงดูดกลุ่มผูอ่้านอีกทางหน่ึง 

 “การเขียนนิยายของพี่จะเร่ิมตน้จากพระเอกตอ้งหล่อ เพราะคนอ่านของเราส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิง และเขาคงคาดหวงัว่าจะเจอพระเอกหล่อๆ ในนิยายท่ีอ่าน หรือถ้าพระเอกไม่หล่อ ก็
จะตอ้งมีตวัละครตวัใดตวัหน่ึงท่ีหล่อบาดตาข้ึนมาเพื่อดึงดูดใจ เรียกวา่เป็น license เลยก็วา่ได ้และ
นิยายของพี่จะเนน้พระเอกมากกวา่นางเอก” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 
กรกฎาคม 2559) 

 ขณะท่ีตวัละครท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองจนัทราอุษาคเนย ์
ข้าบดินทร์ และหน่ึงด้าวฟ้าเดียวนั้ น ผูว้ิจ ัยพบว่าวรรณวรรธน์ได้น าบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญใน
ประวติัศาสตร์แต่ละยุคสมยัท่ีเร่ืองราวด าเนินอยูม่าเป็นตวัละครของเร่ือง อีกทั้งยงัก าหนดให้แต่ละ
ท่านมีบุคลิกลักษณะท่ีโดดเด่นและคล้ายคลึงกัน คือมีความมุ่งมั่น เด็ดเด่ียว ซ่ึงการจะเขียน
รายละเอียดของตวัละครประเภทน้ี วรรณวรรธน์ ยอมรับวา่ ไม่ไดรู้้สึกล าบากใจ เพราะทุกคร้ังก่อน
เร่ิมลงมือจะต้องศึกษาข้อมูลทางประวติัศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับตัวละครท่ีมีตัวตนอยู่จริงใน
ประวติัศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงวิธีคิดและลักษณะส่วนตวัท่ีถูกจดบันทึกไวใ้นพงศาวดารหรือ
หลกัฐานต่างๆ ซ่ึงถือเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ในการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์  

“เราตอ้งคิดวา่ หน่ึงคือเราเช่ือไหมวา่เร่ืองราวเป็นแบบนั้น ถา้เราคน้ขอ้มูลมาขนาดน้ีแลว้
เรามีความรู้สึกวา่เราเช่ือแบบนั้น เราก็ถ่ายทอดดว้ยความเช่ือของเราลงไป ถามวา่คิดเยอะไหม คิดไม่
เยอะหรอก แต่วา่คน้ขอ้มูลเยอะ เราคน้ขอ้มูลจนเช่ือวา่พระองคเ์ป็นแบบน้ีแลว้จึงเขียนออกมา ถา้ผิด
ก็ตอ้งยอมรับว่าเราเขียนผิด” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 กรกฎาคม 
2559) 

4. บทสนทนา (Dialougue)  
 โดยปกติแลว้บทสนทนาในนวนิยายจะใช้ในการด าเนินเร่ืองแทนการบรรยาย ถือเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญและอยู่คู่กับตัวละคร เพราะบทสนทนาหรือค าพูดของตัวละครจะต้อง
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบับทบาทและบุคลิกของตวัละคร ซ่ึงนักเขียนจะตอ้งสร้างบท
สนทนาท่ีดึงดูดความสนใจจากผู ้อ่าน หรือเป็นค าพูดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ได ้
โดยวรรณวรรธน์ไดก้  าหนดบทสนทนาในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองไวค้ลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

1) บทสนทนาในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เร่ือง “จันทราอุษาคเนย์” พบว่า 
วรรณวรรธน์มีการใชบ้ทสนทนาในโอกาสต่างๆ ดงัน้ี 
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1.1) ใช้ในการด าเนินเร่ือง โดยเฉพาะในช่วงแรกของนวนิยายท่ีให้อาจารยล์าติน บิดา
ของตัวละครเอกฝ่ายหญิง ซ่ึงเป็นนักวิชาการด้านโบราณคดี เป็นผูอ้ธิบายถึงความเป็นมาของ
ประวติัศาสตร์ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 อนัเป็นฉากส าคญัของเร่ือง เพื่ออธิบายให้ตวัประกอบใน
เร่ือง รวมถึงผูอ่้านไดเ้ขา้ใจพื้นฐานของเร่ืองราวทั้งหมด อาทิ 

“พระเจา้แผน่ดินแห่งเศรษฐปุระทรงมีพระราชโอรสคือ ‘เจา้ชายภววรมนั’ ส่วนเจา้ชาย
วรีะวรมนั พระอนุชา มีโอรสพระนามวา่ ‘เจา้ชายจิตรเสน’ พระนดัดาของพระเจา้ปฤถิ
วีนพระองค์น้ีไดช่ื้อว่าเป็นเจา้ชายหนุ่มท่ีชาญฉลาด เป็นนักรบมีคุณธรรม ทรงเป็นท่ี
เคารพนับถือของเช้ือพระวงศ์และขุนนางทัว่หล้า บรรดาพ่อคา้ส าเภาจีนท่ีมาติดต่อ
คา้ขายในดินแดนใตล้ม ลว้นกล่าวขวญัถึง ‘เจา้ชายจิตรเสน’ ถึงขนาดมีการจดบนัทึกไว้
ในจดหมายเหตุโบราณ” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 23, 2549) 
1.2) แสดงให้เห็นความแตกต่างในอุปนิสัยของผูพู้ดผา่นบทสนทนา ระหวา่งตวัละคร

เอกฝ่ายชายกบัตวัประกอบ คือ เจา้ชายจิตรเสนซ่ึงมีลกัษณะนิสัยน่ิงเฉย แขง็กร้าว ต่างจากพระเจา้ศรี
ภววรมนั และพราหมณ์ วราหมิ ท่ีออกจะข้ีเล่นสนุกสนาน ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

เจา้ชายภววรมนัจึงรีบดกัคอ 
“ถ้าเจ้าดูแลไม่ไหวก็บอกนา วราหมิ ท่ีต าหนักข้าก็พอจะมีท่ีให้นางไปวิ่งเล่นอยู่
เหมือนกนั” ก่อนจะหันกลบัไปดูนางวิปลาสท่ีก าลงัถูกพวกโขลนไล่กวดจนตกน ้ าลง
ไปอีกคร้ังอยา่งขบขนั 
พราหมณ์หนุ่มกม้ลงกราบ รับรู้วสิัยบุรุษ หากออกโอษฐต์รัสดงักล่าว พึงหมายความวา่
คงตอ้งพระทยันางคนน้ีเขา้แลว้ 
“ก็สุดแทแ้ต่พระประสงคข์องฝ่าบาทเถอะพระเจา้ค่ะ” 
วรกายสูงตระหง่านวางองค์เงียบงนัตลอดมา สดบัฟังเหล่าสหายสรวลเสเฮฮาสนทนา
เร่ืองการจดัการนางวิปลาสคนนั้นอยูเ่ป็นนานสองนาน สุรเสียงเขม้ขรึมจึงเอ่ยแทรกดงั
ข้ึนเป็นคร้ังแรก 
“…ขา้บอกสักค าแลว้หรือ วา่จะยกนางแก่ผูใ้ด” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 79-80, 2549) 
1.3) บทสนทนาท่ีสร้างความประทบัใจ เป็นการสนทนาระหวา่งพระเจา้ศรีภววรมนักบั

เจา้ชาย  วีระวรมนั ซ่ึงเป็นอา โดยมีการกล่าวยกย่องเจา้ชายจิตรเสนท่ีเสียสละออกเดินทางตามหา
ทางออกสู่ทะเลเพื่อน ามาถวายแด่พระเจา้ศรีภววรมนั ซ่ึงนอกจากคู่สนทนาจะประทบัใจแลว้ ผูอ่้าน
ก็ยงัรู้สึกประทบัใจในค าพูดน้ีดว้ย อาทิ 
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“พระปิตุลา เวลาผา่นมาเพียงน้ี เจา้ชายจิตรเสนทรงท าให้ประจกัษแ์ลว้วา่ทรงท าเพื่อขา้
ยิ่งกวา่ส่ิงใด เศรษฐปุระของเราจะไม่ยิ่งใหญ่เช่นน้ีหากปราศจากโอรสของพระองค์” 
พระเจา้ศรีภววรมนัทรงตรัสถึงเจา้ชายจิตรเสนทั้งอสัสุชลคลอหน่วย 
“พระนามของขา้ได้รับการกล่าวขานทัว่ดินแดนกวา้งไกล ดว้ยเจา้ชายจิตรเสนเป็นผู ้
น าไปสถาปนาทุกแห่งท่ีเสด็จถึง เจา้ชายจิตรเสนมิเคยกล่าวอา้งดินแดนต่างๆ เป็นของ
องค์เอง กลบัยกบรรณาการแผ่นดินทุกผืนต่อขา้จนส้ิน” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 461-
462, 2549) 
1.4) บทสนทนาท่ีสะท้อนความคิดเห็นของเจา้ชายจิตรเสน ท่ีตอ้งการแสดงให้เมือง

ต่างๆ เห็นถึงความเขม้แขง็ของเจา้ชายภววรมนั กษตัริยพ์ระองคใ์หม่แห่งเศรษฐปุระ ซ่ึงเจา้ชายจิตร
เสนไดป้ระกาศท่ามกลางมหาสมาคมวา่ตอ้งการให้เจา้ชายภววรมนัน าทพัในคร้ังน้ี ดงัขอ้ความตอน
หน่ึงวา่ 

“ในการจดัทพัเพื่อออกศึก ถา้ราชปัจจามิตรมีก าลงัอ านาจเหนือกวา่ กษตัริยค์วรเจริญ
ทางสัมพนัธไมตรี แสดงความนับถือ ถ้าราชปัจจามิตรมีก าลงัอ่อนกว่า ก็สมควรจะ
ปราบปรามด้วยการยุทธนาชิงชัย  เพลาน้ีวยาธปุระก าลังสั่นไหวเพราะเหตุสูญส้ิน
ผูส้ าเร็จราชการ และกษตัริย์ผูย้ิ่งใหญ่แห่งฟูนนัก็มิเสด็จกลบัคืนนครา เมืองก าลงัเสีย
ขวญั เหล่ากองทพัไม่อาจก่อตวัรับมือไดท้นั จึงเป็นเวลาอนัเหมาะสมยิ่งท่ีจะกรีฑาทพั
เพื่อยทุธยา” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 170, 2549) 
1.5) บทสนทนาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่นตอนท่ีเหล่านางศฤงคารในต าหนัก

เจา้ชายวรีวรมนัพูดคุยกนัเก่ียวกบัตมิสาท่ีเพิ่งเขา้มาอยูใ่นต าหนกั มีลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
จากผูห้ญิงในยุคสมยัของพวกนาง ท าให้เหล่าศฤงคารตอ้งคอยวิ่งไล่ตามตมิสาเพื่อให้ท าตวัเหมือน
คนอ่ืนๆ ไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้เป็นท่ีระคายของเจา้ชายจิตรเสน แต่ตมิสาไม่ยอมจึงท าให้
บรรยากาศวุน่วาย เหล่านางศฤงคารจึงคาดเดาไปต่างๆ นานาวา่ตมิสาอาจจะเป็นหญิงท่ีเจา้ชายจิตร
เสนลกัพาตวัเพื่อมาเป็นนางหา้ม จึงท าใหต้มิสาไม่เกรงกลวัใคร ดงัน้ี 

“ฤา คร้ังน้ีเจา้ชายจิตรเสนจะแกล้งผูใ้ด เอาบุตรีนารีใครเขามาเก็บซ่อนท่ีน่ีหรือเปล่า 
มฑุัริกา” 
“ไม่ดอก…เจา้ชายจิตรเสนไม่เคยลอ้เล่นเช่นองค์ภววรมนัท่ีจะไปเก็บซ่อนนางสาวๆ 
พวกน้ีมาถวายบ าเรอองค์ท่านดงัท่ีองค์ภววรมนัเคยชิน เจา้ชายจิตรเสนไม่เคยกระท า
เช่นนั้น” 
“จริงสิ ถา้องคจิ์ตรเสนทรงเล่นหวักบัสรีดัง่เช่นองคภ์ววรมนั พวกเราคงไดถ้วายการรับ
ใช ้นางหา้ม นางสนมของเจา้ชายจิตรเสนไปบา้งแลว้” 
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“อา้ว…ไม่ใช่พวกเจา้อยากเป็นนางหา้มของพระองคเ์องหรอกหรือ เห็นพวกเจา้เคยบ่น
เสียใจเป็นหนกัหา ท่ีพระองคมิ์เคยทรงเหลียวแลสรีอ่ืนใดมาตั้งแต่นางชวนัจาเส่ียงบุบ
ผาใหเ้จา้ชายจิตรเสน ท าใหพ้วกเจา้ไม่มีโอกาสเขา้ไปบ าเรอถวายงาน” 
“วุย๊ มฑุัริกาน่ีละก็” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 46, 2549) 

 นอกจากน้ียงัพบว่ามีอีกหน่ึงบทสนทนาท่ีช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและยงัท าให้
เห็นความ    โรแมนติกของเจา้ชายจิตรเสน คือตอนท่ีตมิสาไดถ้วายงานในฐานะนางห้ามอย่างเต็ม
ตวัแล้ว วรรณวรรธน์ได้ก าหนดให้บทสนทนาของเจา้ชายจิตรเสนเปล่ียนไป จากท่ีเคยดุดนั แข็ง
กร้าว แต่ในยามท่ีอยูก่นัสองต่อสองกบัตมิสา กลบัมีความอ่อนหวานเหมือนกบัเป็นคนละคน ดงัน้ี 

“ชาวเศรษฐปุระเขาไม่สวมผา้นุ่งเวลาลงสนานก็เพื่อไดรั้บพรจากพระแม่คงคา ตอนน้ี
เจ้าเป็นเมียเจ้าชายแห่งเศรษฐปุระเต็มตัวแล้ว ต้องหัดท าตามธรรมเนียมเพื่อเป็น
แบบอยา่ง” 
“ทรงกอดหม่อมฉนัแน่นขนาดน้ี หม่อมฉนัจะรับพรไดอ้ยา่งไร” 
“เพราะเราอยากให้พรเจา้ก่อน ตมิสา” เสียงกระซิบแผว่ขา้งหู “อีกสักครู่ เจา้ค่อยสนาน
รับพรพระแม่คงคาพร้อมเราภายหลงั” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 466-467, 2549) 
2) บทสนทนาในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ข้าบดินทร์” สามารถจ าแนกได ้

ดงัน้ี 
1.1) ใชใ้นการด าเนินเร่ือง โดยเฉพาะตอนท่ีท่านขุนนาฏยโกศลตอ้งการให้คุณป่ินเปิด

โอกาสให้เหมพิสูจน์ความดีและความรักท่ีมีต่อล าดวน โดยได้ยกตวัอย่างเม่ือคร้ังท่ีเจ้าพระยา
บดินทร์เดชาเคยตอ้งโทษหลายคร้ังกวา่จะกลบัเขา้มารับราชการในต าแหน่งใหญ่  

“คราวแผ่นดินก่อนท่ีท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ด ารงต าแหน่งพระเกษตรรักษา ไดพ้ายเรือตดั
หนา้ร้ิวขบวนเรือเสด็จของกรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรักษโ์ดยมิไดเ้จตนา กระนั้น
ท่านก็ตอ้งปลดยศศกัด์ิถูกจองจ าท่ีตะรางกรมพระต ารวจตรงประตูวเิศษไชยศรีเสียตั้ง 4 
เดือน ก่อนสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ครายงัทรงด ารงพระยศเป็นกรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร์ ได้ทรงพระกรุณาช่วยเหลือกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษต่อสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวงซ่ึงก็ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ พอออกมารับราชการได้
ต าแหน่งใหม่ในท่ีพระทา้ยน ้ า ก็ท  าได้อีกไม่นาน ตอ้งถูกกล่าวโทษฐานท านาท่ีแขวง
กรุงเก่า กบัตั้งคูค่ายซ่องสุมผูค้นมากเกินกว่าฐานะตน ก็เลยถูกถอดยศบรรดาศกัด์ิอีก
คร้ัง คราวน้ีถูกจบัตวัมาจองจ าท่ีตะรางกรมพระต ารวจเดิมอีกเป็นปี เร่ืองน้ีเขาลือกนัมา
นัก กว่าท่านจะได้พน้จองจ าก็เข้าส้ินแผ่นดินกลาง สมเด็จพระพุทธเจา้อยู่หัวถึงได้
โปรดเกล้าฯ ให้ท่านกลบัเขา้รับราชการในต าแหน่งพระยาราชสุภาวดี แล้วมาด ารง
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ต าแหน่งเจ้าพระยาถึงในทุกวนัน้ี เพราะความจงรักภักดีและความมั่นคงในหน้าท่ี
ราชการของท่านอยา่งแทเ้ทียว เพราะเหตุน้ีแล ฉนัถึงวา่ท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ท่านจึงมิใคร่
ไยดีเร่ืองคนท่ีเคยผา่นจองจ ามาก่อน”  (ขา้บดินทร์, น. 512, 2550) 
1.2) แสดงให้เห็นความแตกต่างในอุปนิสัยของผูพู้ด ระหว่างเหมกบับวั ซ่ึงเป็นพี่สาว

ของล าดวน โดยบวัหลงรักเหมมาตั้งแต่แรกสาว แต่เม่ือเหมตอ้งรับโทษตกเป็นตะพุ่นหญา้ช้าง บวั
จึงถวายตวัเป็นนางใน เม่ือกลบัมาพบกนัอีกคร้ัง บวัยงัคงหลงรักเหมจึงเช่ือค าพูดของหม่ืนวิชิตท่ี
ชกัชวนให้ท าเสน่ห์เพื่อให้เหมกลบัมารักเธอ แต่หลงัจากท่ีเหมรู้ความจริงจึงตั้งแง่รังเกียจบวัท่ีหลง
ผดิคิดท าเร่ืองต ่าชา้ ต่างจากบวัท่ีเฝ้าคร ่ าครวญถึงความรักท่ีมีต่อเหม ดงัน้ี 
“คิดเอาเถิด เจา้เองก็เป็นผูใ้หญ่เพียงน้ี…ถา้เจา้ล าดวนรู้เร่ืองเขา้จะเป็นอย่างไร ท่ีพี่สาวตวัเองคิดท า
เร่ืองเช่นน้ี” 

“ฉนั…ฉนัขอโทษ” 
“เม่ือถูกจบัไดเ้จา้ถึงขอโทษ ถา้หากวนัน้ีขา้จบัไม่ไล่ไม่ทนัเจา้ก็คงท าพิธีสกปรกกบัขา้
จนจบ ขา้ไม่อยากเช่ือเลยว่า น่ีคือเจา้ ผูห้ญิงท่ีเป็นนางในชั้นสูงกลบัเอาตวัมาเกลือก
กลั้วของสกปรกเพื่อเรียกหาผูช้าย” 
บวักลืนน ้าตาท่ีเอ่อเตม็หนา้ 
“ฉันท าไปเพราะอยากพ้นจากชีวิตแบบเดิม พี่หม่ืนสุระไม่รู้หรือว่า คนท่ีอยู่ในวงั
ล าบากเพียงไหน ในนั้นมนัไม่ใช่เร่ืองดีงามเลยสักนิด ฉันตอ้งทนอยู่ในนั้นมานาน
เกือบสิบปี โดยท่ีไม่มีใครแยแสฉนั ไม่มีใครท่ีรักฉนัเลยสักคน นอกจากคนท่ีฉนัเฝ้ารัก
อยูใ่นใจ แลว้ฉนัผิดตรงไหนท่ีอยากท าบางอยา่งเพื่อเรียกผูช้ายท่ีฉนัรักกลบัมา พี่หม่ืน
คงหลงลืมไปแลว้…ใบพลูวนันั้นฉนัให้พี่ไป…พี่เองก็รับ แต่พอมาวนัน้ี พี่กลบัไปรับ
รักแต่เจา้ล าดวน…พี่มองขา้มฉนัไปไดอ้ยา่งไร” (ขา้บดินทร์, น. 618-619, 2550) 

 นอกจากน้ียงัพบว่าบทสนทนาในนวนิยายเร่ือง “ข้าบดินทร์” แสดงให้เห็นความ
แตกต่างในอุปนิสัยของบวัและล าดวน ท่ีแมจ้ะเป็นพี่นอ้งกนัแต่อุปนิสัยแตกต่างกนัมาก โดยบวัเป็น
ผูห้ญิงท่ีไดรั้บการอบรมให้อยูใ่นจารีตประเพณีและไม่กลา้ขดัใจผูใ้หญ่ เป็นคนเจา้ยศเจา้อยา่งและ
เก็บง าความรู้สึกเพื่อไม่ให้ถูกต าหนิ แตกต่างจากล าดวน แมจ้ะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูมาเหมือนกนั 
แต่ล าดวนกลบัมีอุปนิสัยตรงขา้มกบับวั โดยล าดวนจะเป็นเด็กท่ีพูดตรงๆ แสดงความรู้สึกออกมา
เป็นค าพูด ดงัเช่นตอนท่ีเหมกบัคุณหญิงชมตอ้งรับโทษและถูกผูคุ้มน าตวัออกมาขอรับอาหารจาก
ชาวบา้นร้านตลาดในวนัโกนคลา้ยกบัพวกขอทาน เม่ือล าดวนเห็นคุณหญิงชมกระหายน ้ าก็รีบน า
แตงกวาไปให้กินประทังความกระหาย ท าให้ถูกคุณป่ินต่อว่า ซ่ึงบัวก็ท าได้แต่ตดัใจและคอย
ปลอบใจนอ้งสาว ดงัน้ี 
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 “เขาเป็นนกัโทษไปแลว้ล าดวน…เจา้เฝ้าเสียใจไปก็ช่วยแกไ้ขอะไรไม่ได ้เวลาน้ีเราจะ
กลบัต าหนกักนัแลว้ก็เลิกเสียใจเถิด สักวนัเจา้ก็อาจไดพ้บพี่ชายคนใหม่ท่ีเจา้อยากคบ
หา เขาอาจจะใจดีกบัเจา้มากกวา่พี่เหมคนน้ีก็เป็นได”้  
“แต่ฉนัจะไม่มีวนัลืมพี่เหม พี่เหมใจดีต่อฉนัท่ีสุด…ฉนัจะไม่ลืมพี่เหมไปชัว่ชีวิต…ฮือ” 
(ขา้บดินทร์, น. 260-261, 2550) 
1.3) บทสนทนาท่ีสร้างความประทบัใจ เป็นบทสนทนาระหวา่งเหมกบัล าดวน ซ่ึงเหม

ไดส้ารภาพรักกบัหญิงสาวและพร ่ าบอกค าหวานเพื่อใหห้ญิงสาวเช่ือมัน่และประทบัใจ ดงัน้ี 
“ล้ินน้ี ก็เพิ่งจะเคยเผยค าอ่อนหวานให้เจา้ฟังเป็นคนแรก และมีไวเ้พื่อพูดใหเ้จา้ฟังเพียง
คนเดียวเท่านั้นเจา้ล าดวน” (ขา้บดินทร์, น. 474, 2550) 
1.4) บทสนทนาท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของเหมกบัล าดวน ซ่ึงเหมแสดงความจริงใจ

และซ่ือสัตยต่์อค าสัญญาท่ีให้ไวก้บัล าดวนว่าจะปกป้องดูแล ขณะท่ีล าดวนก็สนทนาโตต้อบโดย
สะทอ้นความคิดเห็นของตวัเองท่ีเสียใจเน่ืองจากคุณป่ินไปบอกให้เหมเจียมตวัในฐานะท่ีเป็นเพียง
ตะพุน่ชา้ง แต่ลูกสาวเป็นถึงนางเอกละครร า  

“อยา่ร้องไห้…พี่เคยสาบานไวว้่าจะเฝ้าพิทกัษป์กป้องน้องน้อยตลอดไป จกัไม่ให้ใคร
กล ้ากรายท าร้ายนอ้งสาวของพี่ได ้แมแ้ต่เจา้ตอ้งร้องไหเ้พราะตวัพี่ ขอเจา้อยา่ไดร้้องไห้
เพราะพี่เลย ล าดวน” 
“ล าดวนไม่ไดร้้องไหเ้พราะพี่เหม แต่ล าดวนเสียใจวา่ท าไมคุณแม่ของล าดวนถึงตอ้งท า
กบัพี่เช่นน้ี ท าไมท่านตอ้งกีดกนัไม่ให้พี่มาพบฉนั ไม่ให้เราไดพ้บกนั” (ขา้บดินทร์, น. 
474, 2550) 

 1.5) บทสนทนาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ดังเช่นตอนท่ีคุณหญิงชมแม่ของเหม
หวนนึกถึงคืนวนัเก่าๆ ท่ีตอ้งตกระก าล าบาก ผ่านชีวิตท่ีแสนสาหัสมานาน ทั้งชีวิตตกอยู่ในความ
เศร้าและตึงเครียด กระทัง่ลูกชายน าความภาคภูมิใจมาให้หลงัมีโอกาสแสดงความสามารถจนไดรั้บ
ราชการทหาร ความตึงเคียดเหล่านั้นจึงทุเลาลง ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

“คุณแม่อยา่ไดร้้องไหเ้ลย วนัเหล่านั้นมนัจบส้ินแลว้ อยา่ไดเ้ก็บมนัมาคิดถึงอีก ต่อไปน้ี
เราจะมีแต่วนัขา้งหนา้ ลูกตั้งใจจะรับราชการให้เจริญในหนา้ท่ี ชีวติเราจะไดมี้ความสุข 
คุณแม่จะไดอ้ยู่อย่างสุขสบายเหมือนเช่นเก่าก่อน…ลูกจะดูแลคุณแม่ ให้ความสุขไม่
ล าบากขดัสนอนัใดอี้กเลย” (ขา้บดินทร์, น. 579, 2550) 
3) บทสนทนาในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว”  

 วรรณวรรธน์ได้ก าหนดบทสนทนาในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ไม่แตกต่าง   
จากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นัน่คือ ในนวนิยายเร่ืองน้ีมีการก าหนดบท
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สนทนาเพื่อให้ตวัละครเป็นคนบอกเล่าเร่ืองราว แสดงความรู้สึก และวิธีคิด ซ่ึงบทสนทนาในนว
นิยายเร่ืองน้ีสามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

1.1) ใช้ในการด าเนินเร่ือง เพื่อปูพื้นฐานให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีของขนัทีหลวง ซ่ึงก็
คือพระศรีขนัทินวา่มีลกัษณะอยา่งไร รวมถึงอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปของตวัละครเอกฝ่ายชาย ผา่นบท
สนทนาระหวา่งแมงเม่าและเปล่ียน ดงัน้ี 

“แลว้ออกพระศรีคนน้ี เขาจะท าร้ายผูค้นดว้ยหรือพี่เปล่ียน” 
พวกผูช้ายท่ีวา่หนา้เจ่ือนอยูเ่ม่ือครู่ ยิง่ดูหนา้เซียวลงยิง่กวา่เดิม 
“ท าร้ายสิ…ดุร้ายท่ีสุดในพระบรมมหาราชวงันกัแลว้ ขนัทีนั้น ดุร้ายยิ่งกว่าขุนทหาร
ฝ่ายไหน ท่านจะเป็นผูเ้ขา้เฝ้ารับใช้ใกล้ชิด ทั้ งส่วนของนางในและพระบาท ได้รับ
พระราชทานดาบอาชญา ใครท่ีไหนคิดเขา้ใกลพ้วกเขา ก็สามารถตดัหวัทิ้งไดท้นัที…” 
เปล่ียนตอบแทบไม่ตอ้งคิด “ท่ีส าคญั ออกพระศรีท่านน้ีเพิ่งมาจากโตร้ะก่ีไม่ก่ีปี ก็เป็น
หัวหน้าขนัที แทนออกพระคนเก่าท่ีเพิ่งเสียชีวิตไป เพราะท่านได้ช่ือว่าเป็นขนัทีท่ีดุ
ท่ีสุด เด็ดขาดท่ีสุดในบรรดามหาขนัทีในราชส านัก” (หน่ึงด้าวฟ้าเดียว, น. 43-44, 
2557) 
1.2) แสดงให้เห็นความแตกต่างในอุปนิสัยของผูพู้ด ดงัตอนท่ีเจา้จอมเพญ็ซ่ึงมีอุปนิสัย

มกัใหญ่ใฝ่สูงและมกัแสดงอารมณ์เกร้ียวกราดเม่ือไม่ชอบใจส่ิงใด ก าลงัสนทนากบักรมขุนวิมล 
พระมเหสีพระองค์ใหญ่เพื่อขอให้ลงโทษแมงเม่า เน่ืองจากล้มขวางกระบวนทางเดินของเจา้จอม
เพ็ญ แต่กรมขุนวิมลซ่ึงวางตนอย่างสงบเสง่ียมและไม่ชอบมีเร่ืองกบัผูใ้ดตอบกลบัเจา้จอมเพ็ญว่า
เป็นเร่ืองภายในต าหนกัท่ีจะรับผดิชอบเอง ท าใหเ้จา้จอมเพญ็ไม่พอใจ ดงัขอ้ความวา่ 

“เร่ืองของคนในต าหนกัท าตวัไม่เหมาะสม ทางต าหนกัก็มีวธีิการลงโทษของเรากนัเอง 
มิตอ้งขอใหใ้ครเขา้มาช่วยดูแลคนของต าหนกัเราไดห้รอก” 

 เจา้จอมเพญ็จอ้งหนา้เธอเขมง็อยา่งไม่พอใจท่ีกรมขนุวมิลตรัสเหมือนเขา้ขา้ง 
“แต่เร่ืองน้ีมิใช่เร่ืองของต าหนักเพคะ แต่เป็นความประพฤติของคนในพระราชฐาน
ส่วนในท่ีท าตวัไม่รู้จกัท่ีต ่าท่ีสูง หม่อมฉนัคิดวา่เร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งดูแลกนัเขม้งวด
มากข้ึน หากปล่อยปละละเลย หรือมวัแต่ถือหางกนั คนพวกน้ีก็จะยิ่งไดใ้จ” (หน่ึงดา้ว
ฟ้าเดียว, น. 479, 2557) 
1.3) บทสนทนาท่ีสร้างความประทบัใจ ในตอนท่ีพระศรีขนัทินสารภาพรักกบัแมงเม่า 

และบอกดว้ยวา่ตวัเขาไม่ใช่ขนัที ซ่ึงนอกจากจะท าให้คู่สนทนาคือแมงเม่าเกิดความประทบัใจแลว้ 
ยงัท าใหผู้อ่้านประทบัใจตามไปดว้ย ดงัน้ี  
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“บอก…เพื่อให้เจา้รู้ รู้ว่าคนท่ีรักเจา้คนน้ีเป็นผูช้ายไม่ใช่ขนัทีคนส้ินสภาพ” เสียงลม
หายใจเขายิ่งหนกัหน่วง เหมือนหวัใจของเธอท่ีเตน้รัว “แลว้ถา้คนคนน้ีจะท าอะไรเพื่อ
คนท่ีเขารัก เขาก็ท าไดทุ้กอยา่ง…ขอเพียงคนท่ีเขารัก ไวใ้จและเช่ือใจในตวัเขา” (หน่ึง
ดา้วฟ้าเดียว, น. 566-567, 2557) 
1.4) บทสนทนาท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของแมงเม่าท่ีมกัชอบเล่นซนไปวนัๆ ต่างจาก

เด็กผูห้ญิงทัว่ไปท่ีอยากจะแต่งตวัสวยและเขา้ไปอยูใ่นร้ัวในวงั แต่ส าหรับแมงเม่าแลว้กลบัปฏิเสธ
การเขา้ไปอาศยัอยู่ในวงัหลวงมาโดยตลอด แมว้่ากรมขุนวิมลจะเอ่ยปากขอต่อเศรษฐีม่ิง พ่อของ
แมงเม่าหลายคร้ังแล้วก็ตาม ดังบทสนทนาตอนหน่ึงท่ีแมงเม่าพูดคุยกับยายชม ซ่ึงถือเป็นการ
สะทอ้นความคิดออกมา ดงัน้ี  

“อยู่ในนั้นไม่ดีกว่าหรือเจา้คะ ไม่ตอ้งมาเหน็ดเหน่ือย ได้แต่งตวัดีๆ เดินเน้ือตวัหอม
กรุ่น ไปไหนมาไหนมีคนดูแลตลอดเวลา” 
“ดีตรงไหน เล่นซนก็ไม่ได้ เจอแต่คนแก่เจา้ระเบียบ มีก าหนดกฎเกณฑ์ ไปไหนมา
ไหนก็ไม่ได ้ตอ้งอยู่แบบคุณขา้หลวงแก่ๆ แบบนั้น อีกหน่อยฉันก็ไม่ตอ้งเล่นซน อยู่
เป็นยายแก่แบบนั้นไปจนตาย” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 171, 2557) 
1.5) แสดงความรู้สึกของผูพู้ด โดยเฉพาะตอนท่ีขนัทองหรือพระศรีขนัทินต่อว่าพนั

หาญ ท่ีลอบเขา้มาในเขตพระนครเพื่อสืบหาสาเหตุการตายของเสือขุนทอง ท าให้ออกญาสีหะราช
เดชะตอ้งถูกฆ่าตาย ส่งผลให้ขนัทองท่ีปลอมตวัเขา้มาเป็นจารบุรุษในวงัหลวงตอ้งสูญเสียบุคคลท่ี
จะสืบข่าวต่างๆ ไป เขาจึงตดัพอ้ผา่นบทสนทนากบัพนัหาญ ดงัน้ี 

“ขา้จะอดทนเส่ียงต่อความตายทุกลมหายใจเป็นนางกะเทยขนัทีต่อไปท าไม ในเม่ือคน
ของพระยาไม่เห็นความส าคญัของการเก็บขอ้ความลบั อยากท าดีเอาหนา้ก็เลยลงมือพา
ผูค้นขา้มด่านเขา้มาตามอ าเภอใจ ท่านเห็นหรือยงัว่าการท่ีบุ่มบ่ามเขา้มาในพระนคร
เวลาน้ีมนัไม่ใช่เร่ืองง่ายอย่างท่ีคิด เพราะทุกอณูในพระนครมีคนจบัตามองดูทุกคน
ทั้งนั้น” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 202-203, 2557) 
1.6) บทสนทนาท่ีช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นบทสนทนาระหว่างขนัทองและ

พนัหาญท่ามกลางสถานการณ์การเมืองท่ีตึงเครียด ขา้ศึกก าลงัประชิดพระนคร ซ่ึงขนัทองวางแผน
จะหนีออกจากวงัหลวงหากสถานการณ์ย  ่าแย่ โดยจะพาแมงเม่าหนีออกมาดว้ย ท าให้พนัหาญอด
แปลกใจไม่ได ้เพราะท่ีผา่นมาขนัทองเคยบวชเป็นพระและไม่เคยสนใจผูห้ญิงคนไหน แต่กลบัยอม
เส่ียงตายพาขา้หลวงนางในหนีออกมาดว้ย ดงัขอ้ความวา่ 

“เอาละเหวย!! แม่แมงเม่าลูกเศรษฐีม่ิงคนน้ีมีทีเด็ดนกั ท าเอาพระสงฆอ์งคเ์จา้ตบะแตก
ได ้มนัตอ้งส าคญันกั” 
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ขนัทองรีบแกต้วั 
“เด๋ียว ท่านคิดอนัใดไปใหญ่แลว้ มนัมิใช่ดอก เวลาน้ีขา้ก็มิใช่พระสงฆแ์ลว้ ท่านอยา่ได้
ลอ้ขา้เช่นนั้นเลย ขา้ขอร้อง” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 520, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือบทสนทนาในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์ 
เป็นบทสนทนาแบบสั้นและแบบยาว หากเป็นบทสนทนาท่ีค่อนขา้งยาว วรรณวรรธน์จะใชว้ิธีการ
พรรณนากิริยาอาการของผูพู้ด เพื่อเป็นการคัน่อารมณ์ของผูอ่้านและเพื่อให้มองเห็นภาพไดช้ดัเจน
ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นบทสนทนาท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินเร่ือง ท าให้เห็นอุปนิสัยท่ีแตกต่างกัน
ระหวา่งผูพู้ด และแสดงอากปักิริยาของตวัละคร รวมถึงสร้างความประทบัใจ สะทอ้นความคิดเห็น 
และช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดได ้ซ่ึงวรรณวรรธน์มีหลกัการส าคญัในการท าให้บทสนทนาไม่
น่าเบ่ือดว้ยการอ่านทบทวนงานเขียนซ ้ าไปซ ้ ามาหลายรอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่อารมณ์ของตวัละครท่ี
ก าลงัสนทนาอยูน่ั้นไม่ติดขดั โดยวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บทสนทนาไม่น่าเบ่ือก็คือการสอดแทรก
ค าบรรยายกิริยาอาการหรือความรู้สึกของตวัละครดว้ย 

“การเขียนนิยายเป็นเร่ืองของอารมณ์ เราจะท ายงัไงให้รู้สึกวา่อ่านบริบทตรงน้ีแลว้พา
ให้อารมณ์เราไปได้ ดงันั้น การส่ืออารมณ์จึงไม่ใช่แค่บทสนทนาอย่างเดียว เพราะมนัจะท าให้ไม่
เห็นภาพ เราจึงตอ้งแทรกค าบรรยายเพื่อให้มองเห็นภาพ แต่ถา้แทรกภาพมากเกินไป การสนทนาก็
ไม่ล่ืนไหล ตัวละครอาจจะไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีความรู้สึก ฉะนั้ น นักเขียนจะต้องหาความพอดี
ระหวา่งภาพกบัค าพูดในแต่ละฉากแต่ละตอน” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล
, 2 กรกฎาคม 2559) 

5. ฉาก (Setting) 
 จากการศึกษาวิธีการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ พบวา่ ก่อนการ

ลงมือเขียนจะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีจะเขียนอย่างละเอียด รวมทั้งลงพื้นท่ีเก็บ
ขอ้มูลจากสถานท่ีจริง เพื่อให้มองเห็นภาพ ทราบวิถีชีวิต ตลอดจนความเป็นมาของสถานท่ีหรือ
เหตุการณ์นั้นๆ ดงันั้น ในการก าหนดฉากส าหรับการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ จึงมีทั้งท่ีเป็น
ฉากจริงและฉากท่ีเกิดข้ึนจากจินตนาการส่วนตวั หรือฉากสมมติ เพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปอย่าง
สอดประสานกนั เน่ืองจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เป็นการเขียนถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตนบัร้อยนบั
พนัปี จึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะเขียนถึงฉากจริงไดท้ั้งหมด  

1) ฉากของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
 ส าหรับฉากหลกัในนวนิยายเร่ืองน้ีคือดินแดนเศรษฐปุระท่ีเรืองอ านาจในแถบเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 โดยเฉพาะดินแดนริมฝ่ังแม่น ้ าโขง ซ่ึงวรรณวรรธน์
ศึกษาขอ้มูลจากหลกัจารึกโบราณและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เช่ือไดว้่าเศรษฐปุระคือบริเวณ



146 

ปราสาทวดัพู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนั และบางฉากยงัล่วงเลยเขา้มาใน
พื้นท่ีประเทศไทย บริเวณจงัหวดับุรีรัมย ์อุดรธานี ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ และปราจีนบุรี ซ่ึงมีหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ปรากฏพระนามเจา้ชายจิตรเสนท่ีสลกัไวบ้นหลกัศิลาจารึกต่างๆ ท่ีพระองคเ์สด็จ
ฯ ผา่น 

2) ฉากของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”  
 ฉากหลกัท่ีถือเป็นจุดก าเนิดของเร่ืองราวทั้งหมดในนวนิยายเร่ือวน้ีอยู่ท่ีเมืองปากน ้ า 

สมุทรปราการ ในสมยัแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของเหม 
และเป็นสถานท่ีท่ีเหมพบกบัล าดวนคร้ังแรก ท าให้เกิดความประทบัใจซ่ึงกนัและกนัตั้งแต่คร้ังท่ีทั้ง
คู่ยงัเด็ก แต่เม่ือเหมต้องรับโทษตกเป็นตะพุ่นช้างท าให้ตอ้งตระเวนไปตามเมืองต่างๆ ทางแถบ
อีสาน อาทิ เมืองโคราช หรือเมืองพตับอง อนัเป็นสถานท่ีท่ีเหมตอ้งพาขบวนของคณะป่ีพาทยไ์ปส่ง
ร่วมทพักบัท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ และเป็นสถานท่ีท่ีเหมไดรั้บราชการทหารคร้ังแรก ซ่ึงทั้งเมืองโคราช
และพตับองถือเป็นฉากรองในนวนิยายเร่ืองน้ี รวมถึงพระมหานครท่ีเหมได้เขา้รับราชการ และ
เมืองกรุงเก่าอนัเป็นเรือนหอของเหมและล าดวน  

 นอกจากน้ียงัมีฉากส าคญัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครเอกฝ่ายชายซ่ึงเป็นควาญช้าง 
นัน่คือฉากการคลอ้งชา้ง แมใ้นขณะท่ีวรรณวรรธน์เขียนนวนิยายเร่ืองน้ีจะไม่ไดพ้บเห็นการคลอ้ง
ชา้งอีกแลว้ แต่นกัเขียนไดศึ้กษาขอ้มูลจากต าราทางวชิาการท่ีมีการจดบนัทึกไว ้และน ามาอธิบายไว้
ในนวนิยาย โดยเล่าเร่ืองราวของฉากผา่นสายตาของตวัละคร เช่นตอนท่ีท่านขุนนาฏยโกศลก าลงั
พูดคุยกบัขนุศรีไชยทิต ครูเฒ่าผูน้ ากองโพนชา้ง ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

“เพนียดชา้งท่ีกระผมเคยเห็นเป็นเสาคลุงตีวงบาศเป็นกรอบส่ีเหล่ียมนัน่ใช่ไหมขอรับ” 
“ใช่แลว้ นัน่เป็นท่ีท่ีจะตอ้นชา้งท่ีพวกกระผมตระเวนตอ้นมาจากป่าเป็นโขลงน่ีล่ะ เอา
ไปเลือกตวัท่ีจะคล้องเพื่อน าไปใช้ในราชการ ตวัไหนไม่เขา้เกณฑ์ก็ปล่อยคืนป่าไป 
เพราะตอนแรกตอ้งเอาพวกท่ีถูกตอ้นไปพกัไวป้ากเพนียดท่ีปักสร้างเป็นปีกกาไวก้่อน 
พอถึงเวลาจะคดัช้างก็จะใช้ช้างต่อไล่ช้างโขลง เดินจากปีกกาเขา้ไปในเพนียดคลอ้ง 
โดยบีบใหช้า้งป่าพวกน้ีค่อยๆ เดินลอด ‘เสาโตงเตง’ ปากเพนียดเขา้ไปทีละตวั ทีละตวั 
ตอนน้ีล่ะพวกหมอช้างทั้งหลายก็จะได้พิจารณาลักษณะช้างแต่ละตวั ว่าตวัไหนได้
ลกัษณะ เม่ือถึงเวลาพวกหมอควาญก็จะไดเ้อา ‘ชา้งต่อ’ ‘ชา้งเชือก’ เขา้ไปท าการคลอ้ง
ล่ามในเพนียดเพื่อน าไปฝึกต่อไป เพนียดชา้งมีศาลปะก าอยูต่รงกลาง ชา้งท่ีไหนไดม้า
วิง่รอบเป็นอนัถูกคลอ้งส าเร็จทุกราย” (ขา้บดินทร์, น. 389, 2550) 

 จากฉากการคลอ้งชา้งท่ีอธิบายมาขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่วรรณวรรธน์ให้ความส าคญักบั
ฉากน้ีเป็นอย่างมาก เพราะมีการอธิบายลกัษณะของเพนียดคลอ้งช้าง และวิธีการใช้ช้างต่อในการ
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คลอ้งช้างป่าไวใ้ช้ในราชการงานทพัต่อไป ซ่ึงสาเหตุท่ีวรรณวรรธน์ใส่ใจในรายละเอียดของฉาก
การคลอ้งชา้ง เน่ืองจากเช่ือวา่ นวนิยายปัจจุบนัไม่ค่อยมีการเขียนถึง เพราะคน้หาขอ้มูลไดค้่อนขา้ง
ล าบาก 
 “นักเขียนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยมีใครเขียนเร่ืองคล้องช้างเพราะมนัหาขอ้มูลไม่ได ้คลอ้ง
ช้างคร้ังสุดทา้ยปี 2477 ไปคลอ้งกนัท่ีลพบุรีแลว้หมดไป คลอ้งท่ีว่าน่ีคือไม่ใช่คลอ้งในเพนียด แต่
เป็นการไปตอ้นชา้งในป่ามาใส่ในเพนียดแลว้คลอ้ง ซ่ึงเป็นวิธีท่ียากมาก เราก็หาขอ้มูลจากหนงัสือ
ส าคัญมากๆ เร่ืองวิ ธีการคล้องช้าง ท าให้มองเห็นภาพในอดีตท่ีตอนน้ีไม่ มีให้ เห็นแล้ว” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

3) ฉากของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว”  
 เร่ืองราวทั้งหมดในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” เกิดข้ึนในสมยัก่อนเสียกรุงศรี

อยุธยาคร้ังท่ีสอง โดยมีฉากหลกัของเร่ืองอยู่ภายในพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีตวัละคร
เอกไดใ้กลชิ้ดกนั ส่วนฉากรองมีอยูค่่อนขา้งมาก อาทิ โรงกระดาษของเศรษฐีม่ิงท่ีบา้นนางเลิง, ร้าน
เคร่ืองหอมนายหว ีสถานท่ีท่ีขนัทองนดัพบกบัพนัหาญเพื่อส่งข่าวคราวจากในวงัหลวง เป็นตน้ 

 ส าหรับการเขียนเก่ียวกบัฉากหลกัของเร่ืองซ่ึงเกิดข้ึนภายในพระบรมมหาราชวงันั้น 
วรรณวรรธน์จะใชว้ิธีลงพื้นท่ีจริงเพื่อศึกษารายละเอียดท่ีน่าจะใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ก่อนจะน ามาประมวลผลผสานกบัจินตนาการ แลว้จึงลงมืออธิบายฉากในนวนิยายต่อไป 
 “เร่ืองหน่ึงดา้วฟ้าเดียว ฉากท่ีชดัเจนท่ีสุดถูกจ าลองไวท่ี้เมืองโบราณ มีการจ าลองพระท่ี
นัง่ทุกองค ์และพี่ยงัไปดูสถานท่ีจริงท่ีอยธุยาดว้ยวา่การขดุปราสาท ขดุทางน ้า ห้องน ้าต่างๆ ท ายงัไง 
การเดินทางจากต าหนักน้ีไปต าหนักนั้นเป็นยงัไง เราต้องไปดูของจริงเพื่อมาก าหนดฉากและ
บรรยากาศทั้งหมดก่อน จากนั้นค่อยเอาตวัละครเขา้ไปใส่” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

กล่าวโดยสรุปคือก่อนการลงมือเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ทั้ง 3 
เร่ือง คือ จนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว นกัเขียนจะให้ความส าคญักบัการลง
พื้นท่ีจริงหรือสถานท่ีท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียด รวมทั้ ง
สอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้อาศยัอยู่ในชุมชนนั้นๆ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าผนวกกบัจินตนาการ 
ก่อนจะก าหนดเป็นฉากหลักของเร่ือง ซ่ึงไม่เพียงแต่สถานท่ีเท่านั้ น แต่บรรยากาศในยุคสมยัท่ี
เร่ืองราวด าเนินอยูก่็จะตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงในประวติัศาสตร์มากท่ีสุด จึงเห็นไดว้า่ในนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์แต่ละเร่ืองของวรรณวรรธน์จะมีการให้ขอ้มูล รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี 
ยุคสมัย และบรรยากาศอย่างชัดเจน ถือเป็นเอกลักษณ์ในงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์นัน่เอง 
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6. กลวธีิการประพนัธ์และการเล่าเร่ือง 
 วรรณวรรธน์ใชว้ธีิการเล่าเร่ืองหลากหลายรูปแบบ เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซากจ าเจ โดย

ยึดหลักการด าเนินเร่ืองให้ไม่น่าเบ่ือ เพื่อให้ผูอ่้านติดตามเอาใจช่วยตวัละครตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึง
วิธีการหน่ึงท่ีวรรณวรรธน์ใช้ในการทดสอบว่านวนิยายท่ีเขียนนั้ นน่าเบ่ือหรือไม่ คือการอ่าน
ทบทวนด้วยตวัเองหลายคร้ังจนกว่าจะพอใจ และมัน่ใจไดว้่าผูอ่้านจะเพลิดเพลินไปกบันวนิยาย
เร่ืองนั้นๆ 

 “เราคือคนอ่านคนแรก สนุกไหมเวลาอ่าน หรืออ่านแลว้รู้สึกว่าท าไมเร่ืองไม่ไปไหน
เลย พูดมา 3 หน้ากระดาษแลว้เร่ืองยงัไม่เดิน ซ่ึงเราเจออารมณ์แบบน้ีเยอะมาก ก็จ  าเป็นตอ้งตดั เคย
ร้ือมาแลว้ 10-20 หนา้ ตดัออกหมด เขียนใหม่ แบบไม่ตอ้งเสียดาย” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 เม่ือทบทวนดว้ยตวัเองแลว้ วรรณวรรธน์จะป้องกนัความผิดพลาดดว้ยการให้ทีมงาน 
ซ่ึงก็คือกลุ่มผูอ่้านนวนิยายประจ า หรือแฟนนวนิยายของวรรณวรรธน์ น าไปทดลองอ่าน หากพบวา่
จุดใดท่ีรู้สึกวา่ไม่น่าสนใจ หรือควรจะเพิ่มเติมเน้ือหาเขา้ไป ก็จะสะทอ้นกลบัมาเพื่อให้นกัเขียนได้
พิจารณาใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากมีความเช่ือวา่ผูอ่้านบางคนมีองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญไม่แพก้นั 
จึงจ าเป็นตอ้งเปิดใจรับฟังค าวพิากษจิ์จารณ์ ก่อนท่ีนวนิยายจะออกสู่ตลาด 

 “ส่วนใหญ่ทีมงานจะช่วยดูหลายอย่าง ดูโครงเร่ืองดว้ย ดูตวัละคร ดูความต่อเน่ือง คือ
เขาแกใ้ห้หมด ถือเป็น editor เลยก็วา่ได ้พี่มีอยูป่ระมาณ 2-3 คน ท่ีจะช่วยดูวา่ตวัละครตวัน้ีเป็นยงัไง 
พล็อตเร่ืองสนุกไหม อ่านแลว้อยากจะอ่านต่อไปไหม ซ่ึงถา้เขาบอกวา่พอไดน้ะ แปลวา่ยงัไม่สนุก
เท่าไหร่ หรือขอ้มูลตรงน้ีน่าจะเพิ่มเติมเขา้ไปอีก ก็จะเป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะไปคน้ควา้และน ามาใส่
เข้าไป ซ่ึง editor ด่านแรกของพี่จะต้องเป็นคนท่ี เราไว้ใจและเป็นนักอ่านระดับหน่ึงเลย” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 นอกเหนือจากการวางโครงเร่ือง การก าหนดแก่นเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา และฉาก 
ท่ีวรรณวรรธน์ใส่ใจในรายละเอียดแลว้ ส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะขาดไม่ไดใ้นการเขียนนวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์ก็คือการสอดแทรกองค์ความรู้ เพราะถือเป็นของแถมและเป็นการคืนก าไรให้
ผูอ่้าน ซ่ึงจากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น จะพบว่ามีการสอดแทรก
ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงจากหลักฐานท่ีบันทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ โดยจะน ามาผูกร้อยให้เป็น
เร่ืองราวผา่นบทสนทนาของตวัละคร หรือผา่นการพรรณนาเน้ือเร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านสัมผสัได ้ซ่ึงถือ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ 

 ส าหรับวิธีการเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น จะพบว่ามี
องค์ประกอบของการเล่าเร่ืองครบทุกองคป์ระกอบ อาทิ ช่วงเวลา สถานท่ี ตวัละครเอกฝ่ายชาย ตวั
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ละครเอกฝ่ายหญิง ผูร้้าย ตวัรอง แก่นเร่ือง โครงเร่ือง และความขดัแยง้ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่
ในส่วนของจุดยนืของผูเ้ล่าเร่ือง หรือมุมมองของผูเ้ล่าเร่ือง อนัประกอบไปดว้ย  

1.1) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง ผูเ้ล่าจะก าหนดตวัเองเป็นตวัละครเอกของเร่ือง 
มกัจะปรากฏค าวา่ “ผม” “ฉนั” ในเร่ืองเล่านั้นๆ 

1.2) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีสาม ผูเ้ล่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัละครเอก 
1.3) การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง ไม่ปรากฏตวัผูเ้ล่า แต่ผูเ้ล่าจะเป็นผูร้ายงาน

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของคนวงนอก  
1.4) การเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอยา่ง เป็นการเล่าเร่ืองท่ีรวมเอา 3 วิธีขา้งตน้มา

ใช ้    
ผูว้ิจยัพบว่า วรรณวรรธน์ใช้วิธีการเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองต่างๆ 

โดยผสมผสานหลายรูปแบบไว ้ดงัน้ี 
1) การเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” ใช้วิธีการเล่า

แบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอย่าง โดยผูเ้ล่าเร่ืองจะเคล่ือนยา้ยจุดยืนไปเร่ือยๆ ทั้งการเล่าเร่ืองในฐานะ
บุรุษท่ีหน่ึง, บุรุษท่ีสาม หรือเล่าจากมุมมองท่ีเป็นกลาง ซ่ึงลกัษณะพิเศษของการเล่าเร่ืองแบบน้ีคือผู ้
เล่าจะเป็นผูห้ย ัง่รู้ทุกเร่ือง ดงัน้ี  

1.1) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง 
ในตอนท่ีเจา้ชายจิตรเสนไดส้ัมผสัร่างกายตมิสาเป็นคร้ังแรกเพื่อตบตาพระบิดา ท าให้

เจา้ชายจิตรเสนใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะแบบท่ีไม่เคยรู้สึกมาก่อน ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดใ้ชว้ิธีการเล่าเร่ือง
จากมุมมองของเจา้ชายจิตรเสนเพื่อบรรยายความรู้สึกของตวัผูเ้ล่าโดยตรง จึงมีการปรากฏสรรพ
นามแทนตวัผูเ้ล่าคือค าวา่ “ขา้” ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

เป็นไปไดอ้ยา่งไร…ท าไมหัวอกขา้เม่ือครู่น้ีถึงไดห้ว ัน่ไหวแปรปรวนเหมือนมีลมพายุ
ลูกใหญ่อดัอยูใ่นกาย ความรู้สึกน้ีมนัห่างหายไปนานจากกายขา้ นบัแต่วนัลัน่วาจาจะ
รับมอบนางชวนัจาเป็นศกัติ ก็จะมิรู้สึกรู้สากบัสรีนางไหนเพื่อยกยอนางชวนัจา แลว้…
ท าไมเม่ือครู่น้ีขา้ถึงไดห้ว ัน่ไหวแปรปรวน…แค่ไดใ้ชว้งแขนรัดร่างบาง พร้อมเหลือบ
แลตาหวานระยบัคู่นั้นอยูแ่นบอุระ ก็เหมือนกบัตอ้งมนตรา ก่อคล่ืนปรารถนาเป็นพายุ
ลูกใหญ่ อดัแน่น หอบหมุนจนขา้งในกายขา้ราวคลุม้คลัง่ แทบลน้ทะลกั 

 เจา้คนร่างระหง…ท าใหข้า้เป็นไดถึ้งเพียงน้ีเชียวหรือ (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 169, 2549) 
1.2) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีสาม 
วิธีการเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีสาม ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทรา

อุษาคเนย”์ ปรากฏอยูห่ลายช่วงตอน อาทิ ตอนท่ีเจา้ชายวรีะวรมนั พระบิดาของเจา้ชายจิตรเสน ได้
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พบกบัตมิสา นางห้ามของพระโอรส ก็ถึงกบันึกช่ืนชมสายตาแหลมคมของพระโอรสท่ีเลือกผูห้ญิง
ไดง้ดงามหมดจด ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดบ้รรยายให้เจา้ชายวีระวรมนัเล่าเหตุการณ์ของเจา้ชายจิตรเสน 
โดยท่ีไม่ไดล่้วงรู้ความรู้สึกของพระโอรสอยา่งแทจ้ริง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

องคว์ีระวรมนัไม่นึกแปลกใจเม่ือเห็นดวงหนา้สดใสลอยเด่นอยูท่่ามกลางศฤงคารนาง
อ่ืนๆ ถึงกับนึกแอบชมลูกยโส ถึงอธัยาศยัจะด้ือดึง แต่เร่ืองของสรีนับว่ามีนัยน์ตา
แหลมคม นางหา้มผูน้ี้มีความงามโดดเด่นเหนือกวา่สรีคนไหนๆ ท่ีเคยเห็นมา พระองค์
พบสรีท่ีว่างามนักงามหนามาชั่วชีวิต แม้แต่เจ้าหญิงเจ้าเช้ือเหนือหัวท่ีมาวิวาห์ผูก
สัมพนัธไมตรีจากแควน้ต่างๆ แต่ยงัไม่เคยพบเห็นใครจกังามเด่นเท่านางห้ามของ
เจา้ชายจิตรเสนคนน้ีมาก่อน 
งามเช่นน้ีเล่า เจา้จิตรเสนถึงไดก้ลา้ลืมค าสัตยท่ี์เคยถือมัน่ต่อนางชวนัจาไดส้ิ้น แต่ดูมนั
สิ ยงัวางท่าโอหังไม่คร่ันคร้ามกบัค าสั่งของผูเ้ป็นบิดาของมนั (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 
141, 2549) 
1.3) การเล่าเร่ืองจากมุมท่ีเป็นกลาง 

 จากการศึกษาพบวา่ วธีิการเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีเป็นการเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัละคร แต่จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัทุกตวัละครอยา่งเป็นกลาง 
อาทิ ตอนท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความสัมพนัธ์ของเจา้ชายจิตรเสนกบัเจา้ชายวรีวรมนั ดงัน้ี 

พกัตร์เคร่งขรึมค่อยคล่ีแยม้โอษฐ์เร่ือรับค าหยอกเยา้จากเจา้ชายภววรมนัอยา่งเอ็นดู ทัว่
ทั้งเศรษฐปุระ คงมีแต่องคภ์ววรมนัเท่านั้นท่ีเอ่ยเอ้ือนหยอกเยา้ไดโ้ดยเจา้ชายจิตรเสนมิ
ถือสา เพราะทรงรักใคร่ผูกพนัเจา้ชายภววรมนัมาแต่เยาวว์ยั พระชนัษาท่ีใกลเ้คียงกนั
และดูแลใกลชิ้ดกนัมาตลอด ท าให้สองพระองคท์รงผูกพนัและต่างให้ความเคารพซ่ึง
กนัและกนั (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 27, 2549) 
2) การเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” จากการศึกษาพบวา่มี

การเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอยา่ง โดยผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบดงัน้ี  
1.1) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง 

 ในตอนท่ีเหมให้ค  ามัน่กบัตวัเองในการตั้งใจลบรอยสักท่ีทอ้งแขนอนัเป็นสัญลกัษณ์
ของนกัโทษชั้นตะพุ่นชา้ง เพื่อเป็นการคืนศกัด์ิศรีให้กบัพระยาบริรักษ ์และเพื่อให้มีฐานะคู่ควรกบั
ล าดวน ดงัน้ี 

ถึงทุกวนัน้ี ลูกยงัท าส่ิงใดไม่ได้ นอกจากมีชีวิตอยู่ไปวนัต่อวนั…ลูกมีชีวิตเพื่อวนัน้ี
เท่านั้น และยงัไม่สามารถท าได้เท่าท่ีเจา้คุณพ่อไดท้  าทุกอย่าง เพื่อแผ่นดินแผ่นทราย 
แผ่นดินท่ีเจา้คุณพ่อรักษาดว้ยชีวิต แต่ลูกขอให้สัจจะ หากตราบใดยงัมิส้ินลมหายใจ 
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ลูกตอ้งท าให้ได ้เพื่อเจา้คุณพ่อ เพื่อตวัลูก และเพื่อเจา้ตวันอ้ยคนนั้น!!! (ขา้บดินทร์, น. 
358, 2550) 

 รวมถึงตอนท่ีล าดวนคร ่ าครวญกบัตวัเองเพราะคิดว่าเหมเสียชีวิตในระหว่างออกไป
คลอ้งชา้งในป่า ซ่ึงตอนนั้นล าดวนเพิ่งจะแน่ใจวา่เหมคือพี่ชายท่ีเธอเคยสนิทสนมดว้ยในอดีต ดงัน้ี 

พี่ชาย พี่ชาย ฉนัเพิ่งจะจดจ าไดว้า่พี่เป็นใคร พี่ก็มาด่วนจากล าดวนไปอีกแลว้หรือ พี่รูป
ทองของล าดวน…หรือชีวิตน้ีเราจะไม่ไดเ้จอะเจอเพื่อพูดจากนัอีก ฉนัจ าพี่ไดร้างเลือน
แต่ไม่เคยลืมพี่ไปจากใจ ไม่มีใครอีกแลว้ท่ีจะท าใหฉ้นัดีใจทุกคร้ังไดเ้หมือนยามเจอพี่ 
จ าไดแ้มแ้ต่รอยยิม้และความอบอุ่นท่ีคุน้เคยในวนัเก่าๆ 
แต่ฉันกลบัจ าไม่ไดว้่าพี่ไปท่ีใด ไม่เคยรู้เลยว่าพี่ตอ้งทนยากล าบากอยู่เช่นน้ี หรือว่าน่ี
เป็นความผิดของฉันท่ีเพิ่งจดจ าพี่ได้ ท  าให้พี่ตอ้งจากไปอีก ถ้าเช่นนั้น สู้ให้ฉันจ าพี่
ไม่ได้เลยจะดีกว่า พี่ชายจะได้มีชีวิตยืนยาวต่อไป…พี่เหม (ขา้บดินทร์, น. 400-401, 
2550) 
1.2) การเล่าเร่ืองผา่นมุมมองบุรุษท่ีสาม 
เป็นการเล่าเร่ืองผา่นสายตาของหุ่น เพื่อนสนิทท่ีอยูใ่นคณะป่ีพาทยก์บัล าดวน โดยตอน

ท่ีหุ่นเห็นล าดวนและเหมพูดจากนัคลา้ยสนิทสนมกนัมาก่อน ท าให้เกิดความสงสัยในกิริยาอาการ
ของทั้งคู่ ดงัน้ี 

“นายเสดียงยงัไม่เป็นอะไรเราก็โล่งอกไปที ล าดวนเรากลบักนัเถิด” หุ่นเรียกให้สติ 
เพราะเท่าท่ียืนฟังสองคนสนทนากนัก็ให้คิดแปลกใจ จู่ๆ เสดียงใบท้่าทางเงียบขรึม ก็
เปิดปากพูดจากบัเจา้ล าดวนเสียมากมาย เจา้ล าดวนท่ีไม่เคยถามไถ่พูดจาอะไรก็ครวญ
คร ่ าใส่ควาญร่างใหญ่ราวกบัคนเคยคุน้กนัมา 
สองคนน่ีดูกิริยาแปลกจริง จนตอ้งสะกิดเตือนเพื่อนให้รีบกลบัก่อนจะดูไม่งามท่ีมา
ถามความกบัควาญตะพุน่กลางป่าเช่นน้ี (ขา้บดินทร์, น. 404, 2550) 
1.3) การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง 
เป็นวิธีการเล่าเร่ืองจากบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับตวัละคร แต่มองเขา้มาเห็น

กิริยาอาการของตวัละคร อาทิ ตอนท่ีหม่ืนวชิิตมาดกัพบล าดวนกลางป่าในเวลาดึกและถือวสิาสะจบั
ตวัล าดวน ดงัน้ี 

เธอถึงกบัพูดไม่ออก หม่ืนหนุ่มถือวิสาสะเขา้มาจบัถึงเน้ือถึงตวัแลว้ยงัออกปากขู่เข็ญ
ไม่ให้พูดให้เธอไดอ้าย ล าดวนโกรธจนกลายเป็นรังเกียจ รีบสะบดัแขนท่ีโดนยุด เอา
มืออีกขา้งท่ีถือตะเกียงปาใส่หน้าเขาเต็มแรง จนหม่ืนวิชิตอุทานตกใจผละปล่อยมือ
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ถอย หญิงสาวจึงถือโอกาส หันหลังวิ่งหนีออกมาจากดงไม้นั้ นอย่างรวดเร็ว (ข้า
บดินทร์, น. 361, 2550) 
3) การเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ผูว้ิจยัพบว่า

วรรณวรรธน์ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอยา่ง เช่นเดียวกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยใชว้ธีิการผสมผสานทั้ง 3 แบบ คือ 

1.1) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง 
 เป็นการเล่าเร่ืองผ่านมุมมองของพระศรีขันทิน ในฐานะบุรุษท่ีหน่ึงซ่ึงบรรยาย
ความรู้สึกท่ีมีต่อแมงเม่า ดงัน้ี 

แต่ก็นัน่เถิด ความฝันเล็กๆ ของเจา้นั้น อยา่งนอ้ยชัว่ขณะน้ีก็ท าให้คืนวนัท่ีเคยเงียบสงบ
ซึมเซากลบัอบอุ่นชุ่มช้ืนข้ึนมาไดท้นัตา เพราะความฝันปนรอยยิม้แช่มช่ืนของเจา้แมง
เม่าปีกบางไปดว้ย…ถึงจะหยัง่ผา่นแค่เศษเส้ียวชีวิตขา้ สักชัว่ขณะน้ีขณะเดียว แต่เจา้ก็
ได้เขา้มาสร้างรอยประทบัลงบนใจลึกสุดของขา้ไปแล้ว…แมงเม่าเอ๋ย (หน่ึงด้าวฟ้า
เดียว, น. 322, 2557) 
1.2) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีสาม  
ดงัเช่นตอนท่ีพนัหาญรับรู้ความในใจของขนัทองท่ีมีต่อแมงเม่า ท าใหนึ้กถึงความตั้งใจ

จองขนัทองท่ีจะกลบัไปบวชหลงัเสร็จส้ินภารกิจจารบุรุษ แต่แลว้ก็ไม่สามารถท าไดเ้พราะใจของตวั
เขาเปล่ียนไป ดงัน้ี 

พนัหาญมองแล้วก็ตอ้งอมยิ้มในหน้า คนท่ีเคยให้ค  ามัน่ว่าจะบวชเรียนหลงัเสร็จส้ิน
ภาระยงัตอ้งเปล่ียนใจ ยิ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีม่ิง แม่เน้ือเนียนตาวาวคนนั้น หากเจา้ตวัยงั
ขืนดึงดนัไปบวชเรียนคงไดน้อนจีวรร้อนจนกุฏิลุกเป็นไฟ บาปกรรมเสียเปล่า 
อานุภาพสตรีน่ีร้ายกาจนัก โดยเฉพาะเจา้แมงเม่าปีกบางตวันั้น (หน่ึงด้าวฟ้าเดียว, น. 
522, 2557) 
1.3) การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง 

 เป็นการเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลภายนอกท่ีบอกกล่าวเก่ียวกบัรายละเอียด และ
เหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะด าเนินต่อไปอย่างไร และตวัละครแต่ละตวัมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร อาทิ 
ตอนท่ีแมงเม่าเร่ิมรู้สึกดีต่อพระศรีขนัทิน แต่ก็เขา้ใจวา่ในความเป็นจริงทั้งคู่ก็จะตอ้งร้างราห่างกนั
ไป ดงัน้ี 

แมงเม่ามองหนา้เขาน่ิง รับรู้วา่ค  าพูดนั้นหมายถึงส่ิงใด…สักวนัหน่ึงเธอก็คงจะเจอะเจอ
ใครท่ีสามารถเขียนไดเ้ช่นนั้น แต่จะเป็นใครเล่า สายตาคนหน้าหวานใตผ้า้โพกคนน้ี 
ทั้ งรอยยิ้ม น ้ าเสียงและกล่ินหอมเร่ือยามได้อยู่ใกล้ ทุกอย่างเหมือนประทบัรอยอุ่น
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ให้กบัใจของเธอตั้งแต่เม่ือไหร่ก็ไม่รู้ แต่เหมือนจะประทบัสนิทแนบแน่นเกินกวา่ท่ีจะ
ย ั้งตวัเองไวท้นั แลว้ทุกอยา่งก็คงไดแ้ต่กล่าวค าอ าลาเพียงเท่านั้น เพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้
กนัวา่ ไม่มีอะไรท่ีจะไปกนัไดไ้กลกวา่ขอบประตูพระบรมมหาราชวงัท่ีเดินมาถึงเวลา
น้ี ขนัทีหลวงจะมิอาจล่วงพน้รอบก าแพงประตูพระบรมมหาราชวงั เม่ือส้ินงานสมโภช
ใหญ่ พระบรมราชานุญาตท่ีให้ขนัทีออกนอกเขตพระบรมมหาราชวงัก็หมดส้ินไปดว้ย 
(หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 363, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือกลวิธีการประพนัธ์หรือการเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 
เร่ืองของวรรณวรรธน์นั้ น ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอย่าง โดยมีการ
ผสมผสานจาก 3 วธีิ คือ การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง, การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีสาม และ
การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง หรือมุมมองของบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัละคร ทั้งน้ีเพื่อให้
การด าเนินเร่ืองราวมีมิติ มีความน่าสนใจ และส่ือสารให้ผูอ่้านประทบัใจได ้ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นของวรรณวรรธน์อนัสะทอ้นเอกลกัษณ์ในการเขียนนวนิยายนัน่เอง 

 “ถา้มองจากมุมของตวัละครอยา่งเดียวเร่ืองมนัจะแบน เราตอ้งคิดวา่ช่วงไหนเราอยาก
สะทอ้นเร่ืองราวแบบไหน บางทีมีความรู้สึกวา่มุมน้ี ถา้มองจากตวัละครอีกตวัจะสนุกกว่า ลึกกว่า 
เช่น เราอยากจะเน้นพระเอก นางเอก แต่ถ้าเขียนให้พระเอก นางเอกมองตวัเองจะไม่สนุก ไม่
สวยงาม แต่ถา้มีบุคคลท่ีสามมามอง มาเล่าเร่ืองตอนท่ีพระเอก นางเอกก าลงัจู๋จ๋ีกนั ภาพจะน่ามอง
กว่า ซ่ึงก็แล้วแต่เร่ืองและช่วงเวลาว่าเราอยากจะเน้นตรงไหน” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

7. การใช้ภาษาทางวรรณกรรม 
 ภาษาในวรรณกรรมเปรียบไดก้บัตวัตนหรือลายมือของนกัเขียนนวนิยาย โดยส่ิงส าคญั
ท่ีนักเขียนนวนิยายจะหลงลืมไม่ได้ก็คือต้องมั่นใจว่าส านวนในวรรณกรรมเป็นไปในท านอง
เดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง เพราะถือเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงลีลาในการเขียนท่ีเป็นแบบฉบบัของ
ตวัเอง ซ่ึงวรรณวรรธน์ก็เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีมีการใช้ภาษาทางวรรณกรรม
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง รวมทั้งมีการใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งกบัยุคสมยัในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์แต่ละเร่ือง ดงัน้ี 

1) การใชภ้าษาทางวรรณกรรมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
 จากการศึกษาพบว่า มีการใช้ภาษาหรือส านวนในงานเขียนท่ีสอดคลอ้งกนัตลอดทั้ง

เร่ือง และดว้ยความท่ีเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ดงันั้น ภาษาท่ีใช้จึงเป็นภาษาโบราณตามยุค
สมยัท่ีเป็นปูมหลงัของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน อาทิ การใช้ค  าราชาศพัท์กบัตวัละครเอกของเร่ืองท่ีเป็น
กษตัริยแ์ละพระราชวงศ์ เช่น กระแสรับสั่ง, พระขนง, แผ่นปฤษฎางค์ เป็นต้น โดยวิธีการหน่ึง
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ท่ีวรรณวรรธน์ใชเ้ป็นประจ าก่อนการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์คือการอ่านและศึกษางานเขียน
เล่มอ่ืนๆ เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างในการส่ือสารผ่านงานเขียนนวนิยายของตวัเอง แต่ส าหรับนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ นั้น วรรณวรรธน์ยอมรับว่าเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะ
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงยงัไม่มีการจดบนัทึกทางประวติัศาสตร์เป็น
รูปเล่ม มีเพียงศิลาจารึกท่ีขุดคน้พบ รวมถึงจดหมายเหตุโจวตา้กวา่น พ่อคา้ชาวจีนท่ีเขา้มาท าการคา้
บนดินแดนอุษาคเนยใ์นยุคสมยันั้น วรรณวรรธน์จึงจ าเป็นตอ้งสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา
เพื่อเทียบเคียงการใชภ้าษาของคนในยุคก่อนวา่ใกลเ้คียงกบัยุคสมยัใด จนกระทัง่ออกมาเป็นภาษาท่ี
ใชใ้นงานเขียนนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 

 นอกจากน้ี การใช้ภาษาทางวรรณกรรมในงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์ ยงัให้ความส าคญักบัความเหมาะสมของการพรรณนาฉาก พฤติกรรม และการ
กระท าของตัวละครด้วย โดยเฉพาะฉากรักหรือฉากโรแมนติก ซ่ึงวรรณวรรธน์ไม่ได้ละเลย
ความส าคญัของฉากรัก เพราะถือเป็นจุดขายอยา่งหน่ึงท่ีผูอ่้านช่ืนชอบ โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงซ่ึงมี
จ านวนมากและส่วนใหญ่จะรู้สึกมีส่วนร่วมหรืออินไปกบัเร่ืองราวความรักแบบโรแมนติก ดงันั้น
ผูอ่้านจึงคาดหวงัว่าจะได้พบฉากรักในนวนิยายทุกเร่ือง แต่ในงานเขียนของวรรณวรรธน์นั้นจะมี
วิธีการเขียนท่ีไม่บรรยายอย่างโจ่งแจง้ชดัเจน เพียงเขียนให้ผูอ่้านเขา้ใจวา่เร่ืองราวท่ีก าลงัด าเนินอยู่
เป็นอยา่งไร เน่ืองจากมีความเช่ือว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสวยงามและศกัด์ิสิทธ์ิเกินกวา่ท่ีจะใช้ใน
การบรรยายฉากพรอดรัก 

 “เลิฟซีนของพี่จะน้อย พี่จะก าหนดมาตรฐานของตวัเองเป็นเรท 13+ ซ่ึงเด็กท่ีช่ืนชอบ
การอ่านนิยายก็สามารถอ่านได ้เพราะพี่มีความรู้สึกวา่เราอยูใ่นท่ีรโหฐาน เราก็ไม่ควรจะเขียนอะไร
ท่ีประเจิดประเจอ้ และท่ีส าคญัคือภาษาไทยของเราเป็นภาษาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตวัหนังสือท่ีครูบา
อาจารยส์อนมา ดงันั้น การเขียนหนงัสือท่ีใชค้  าไม่ดีออกไป มนัไม่เหมาะสม และพี่เช่ือวา่ภาษาไทย
ใชใ้นการบรรยายฉากแบบนั้น มนัไม่ไพเราะ ถา้บรรยายแบบลงลึกเกินไปจะรู้สึกวา่หยาบคายทนัที 
แต่กลบักนั ถา้ใชภ้าษาต่างประเทศในการบรรยายฉากโรแมนติก คนอ่านจะรู้สึกวา่ไพเราะ ไม่หยาบ
คาย ดงันั้น พี่จึงเลือกใชภ้าษาไทยของเราในการบรรยายฉากอ่ืน หรือความรู้สึกอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
เร่ืองรักๆ ใคร่ๆ” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 ตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นวา่วรรณวรรธน์ใชภ้าษาในการบรรยายฉากรักระหว่างตวั
ละครเอกฝ่ายชายกบัตวัละครเอกฝ่ายหญิงแบบไม่ลงลึกในรายละเอียดมากจนเกินไป แต่ผูอ่้าน
สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึก และมีส่วนร่วมกบัคู่พระ-นางได ้นัน่คือตอนท่ีเจา้ชายจิตรเสนแสดง
ความตั้งใจท่ีอยากจะมีบุตรชายไวสื้บสายโลหิต ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดใ้ช้ภาษาในการพรรณนาไวแ้ต่
พองาม ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ดงัน้ี 
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ตมิสาโอบวรองค์แน่น “ตมิสาก็อยากอยู่ท่ีน่ี จะอยู่บนแผ่นดินท่ีมีพระองค์ จะอยู่ให้
พระองคคุ์ม้ครองหม่อมฉนัตลอดไป”  
“จงเช่ือเถิดตมิสา…ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน เราก็จะมีเจา้เพียงคนเดียว เป็นบดีท่ีรักของเจา้ 
ส่วนเจา้จงท าหนา้ท่ีเป็นศกัติแห่งเรา น าพาเราไปทุกท่ีท่ีเราปรารถนาเพื่อดูแลสายเลือด
แห่งเรา” 
“สายเลือดอนัใดหรือเพคะ…” คิ้วบางขมวดนอ้ยๆ 
เธอเร่ิมตามความคิดของพระองคไ์ม่ทนัจริงๆ  
สุรเสียงกระซิบแผว่ขา้งหู 
“ลูกชายของเรา ลูกชายท่ีเราใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต เวลาน้ีเราได้มารดาของมหาบุรุษท่ี
ยิ่งใหญ่มาเป็นศกัติแห่งเราแลว้ เราไม่อยากรอช้าท่ีจะให้ก าเนิดโอรสท่ียิ่งใหญ่คนนั้น
เสียที” 
“ฝ่าบาทน่ี” 
ตมิสาอยากจะเงยหน้าคอ้นองคจ์อมทพัสักคร้ัง แต่ไม่ถนดั แลว้ยงัถูกฉวยตวัไปจุมพิต
รุนแรงเสียอีก ท าเอาร่างบางของเธออ่อนส้ินเร่ียวแรงในออ้มพาหากลางแสงจนัทร์อยู่
ตรงนั้น (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 489-490, 2549) 
2) การใชภ้าษาทางวรรณกรรมในนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”  

 ผูว้ิจยัพบว่ามีการใช้ภาษาทางวรรณกรรมตามแบบฉบบัของค าโบราณเพื่อให้ตรงกบั
ฉากหลงัของเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและด าเนินอยูใ่นสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยวรรณวรรธน์จะใช้
วิธีการศึกษาและอ่านหนังสือของนักเขียนชั้นครูท่ีเคยประพนัธ์วรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์เพื่อ
น ามาเป็นแบบอยา่งดา้นการใชภ้าษา  

 “เร่ืองขา้บดินทร์ ไม่มีใครเคยไดย้นิคนสมยัรัชกาลท่ี 1 รัชกาลท่ี 2 รัชกาลท่ี 3 พูด แต่ส่ิง
ท่ีเราท าไดคื้อไปหาหนงัสือของครูบาอาจารยม์าอ่าน เช่น อาจารยไ์มเ้มืองเดิม หลวงวิจิตรวาทการ 
กรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์เพราะเวลาท่ีท่านเขียนหนงัสือนัน่หมายถึงส านวนภาษาใกลเ้คียงกบัคน
รุ่นก่อน ดงันั้น ส านวนของท่าน วลีของท่าน ก็จะใกลเ้คียงกบัคนรุ่นนั้น เราก็พยายามใชส้ านวน ใช้
ค  าท่ีเทียบเคียงกบับรรดาครูทั้งหลายมาส่ือสารในงานเขียนของเรา ส่ิงส าคญัคืออ่านให้เยอะแล้ว
รักษาส านวนของท่าน เพื่อเอามาถ่ายทอด เราก็จะไดภ้าษาท่ีใกลเ้คียงโบราณมากท่ีสุด ถือเป็นการ
เทียบเคียงกนัในเชิงวรรณกรรม” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 
2559) 

 ตวัอย่างหน่ึงของการใช้ภาษาทางวรรณกรรมท่ีปรากฏในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
เร่ือง “ขา้บดินทร์” ก็คือค าเฉพาะท่ีใช้เรียกชาวต่างชาติแต่ละประเทศท่ีเขา้มาท าการคา้ขายกบัไทย 
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อาทิ ชาววิลาศ หรือชาวองักฤษ, ชาวพุทธะเกศ หรือโปรตุเกส, ชาวอิสปันยอน หรือชาวสเปน 
รวมถึงช่ือของตวัละครชาวต่างชาติท่ีปรากฎในนวนิยาย อาทิ นายห้างหันแตร และกะปิตนับราวน์ 
เป็นตน้ นอกจากน้ีในบทพรรณนายงัอธิบายดว้ยภาษาพื้นบา้นท่ีเป็นค าโบราณ ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

พวกผูห้ญิงต่างชาติชอบนุ่งห่มผา้ผนืใหญ่ห่อตวั ไม่นุ่งโจงกระเบนปล่อนหางลากไปมา
เหมือนพวกชาวบา้นร้านช่อง ผูช้ายจะใส่สนบัเพลาเขา้รูปยาวกรอมตีนรับกบัรองตีนท่ี
ท าจากหนัง ถึงแมอ้ากาศจะร้อนแสนร้อนหรือย  ่าไปบนแพลูกฟูก ตามท านบจอดเรือ 
พวกเขาก็ยงัเดินใส่รองตีนหนงัแบบนั้นไม่ยอมถอด พวกผูห้ญิงองักฤษท่ีนุ่งผา้ถุงผืน
ใหญ่ตีโป่ง ดูกะเล่อกะล่าและผิดรูปผิดร่าง มากกว่าจะสวยเตะตาแบบผา้แถบ ใส่บา้ง
ไม่ใส่บา้งของสาวๆ ชาวบา้น ท่ีหลายคนก็ไม่ยอมห่มแถบให้มิดชิด ยามจะอยู่กลาง
ตลาดผูค้นสัญจรไปมา (ขา้บดินทร์, น. 11, 2550) 
ในบทสนทนาและบทบรรยายท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ยงัพบวา่มีการใช้

ภาษาตามแบบฉบบัค าโบราณท่ีแสดงถึงฐานะท่ีแตกต่างกนัของคู่สนทนา คือเหมและเจา้พระยา
บดินทร์เดชา เม่ือคราวท่ีเหมประลองดาบชนะพระศรีสิทธิสงคราม นายทหารเอกของกองทพั ท าให้
เจา้พระยาบดินทร์เดชาชกัชวนเหมให้เขา้รับราชการทหาร แต่เน่ืองจากเหมเจียมเน้ือเจียมตวัในการ
สนทนากบัผูใ้หญ่ในบา้นเมือง จึงใชภ้าษาท่ีถ่อมตวัอยา่งผูน้อ้ยพูดกบัผูใ้หญ่ เช่นค าวา่ “กระผมเป็น
แค่ตะพุน่” ดงับทสนทนาต่อไปน้ี 

“ไอค้วาญตะพุ่น เอ็งเพิ่งท าให้นายทหารเอกของข้าตอ้งเสียหน้าท่ามกลางทหารทั้ง
กองทพั รู้บา้งไหม” 
เขาไดแ้ต่กม้หนา้น่ิงไม่กลา้พูดอนัใด ท่านเจา้คุณจึงตะคอกถาม 
“คิดจะเขา้มารับราชการทหารบา้งไหม” 
“กระผมเป็นแค่ตะพุ่นไม่กลา้คิดท าส่ิงอ่ืน ตลอดมาก็ท างานแต่เก่ียวหญา้…โพนช้าง” 
เจา้ตวัตอบอยา่งรู้ฐานะตน 
“ตะพุ่นก็ท างานอ่ืนได้ หากรับราชการทหารได้ดีมีความดีความชอบล้นเหลือ ขา้จกั
กราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ปลดตะพุน่ให้เอง็ก็ยงั
ได”้ (ขา้บดินทร์, น. 501, 2550) 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจะพบว่าการใช้ภาษาทางวรรณกรรมในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น มกัจะไม่ใชพ้ร ่ าเพร่ือกบัฉากแสดงความรัก ดงันั้น ในนวนิยาย
เร่ือง “ขา้บดินทร์” จึงไม่ได้ให้ความส าคญักับการใช้ภาษาท่ีหวือหวาในฉากรักระหว่างเหมกับ
ล าดวน แต่จะใชภ้าษาอยา่งสุภาพเพื่อใหผู้อ่้านรู้สึกประทบัใจไปกบัฉากเก้ียวพาราสี ดงัน้ี 

“แลว้ถา้จะพาคุณแม่พี่ไปดว้ย ท่านคงจะยนิดีตอ้นรับคุณแม่พี่อยูใ่ช่ไหม” 
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“คุณแม่พี่กับคุณแม่ฉันต่างเคยรู้จกักันมาก่อน คุณแม่ฉันท่านจะไม่ยินดีตอ้นรับได้
อยา่งไร  
“ก็เพราะเช่นน้ี…ถา้พี่จะให้คุณแม่ไปขอลูกสาวคนเล็กท่านมาไวท่ี้เรือน คุณแม่เจา้คง
ไม่ขดัเคืองแลว้สินะ” 
ล าดวนนั่งน่ิง เพิ่งรู้ตวัว่าโดนหลอกถามให้พูดจาเร่ืองอนัใดออกไป ก็ถึงกบัแกม้สอง
ขา้งร้อนชา ผวิหนา้ร้อนถึงใบหู ฟังความไม่เป็นค าวา่เขาจะเอ่ยความสอบถามอนัใดต่อ 
รู้แต่วา่มือไมเ้กะกะจนไม่รู้จะวางไวต้รงไหน (ขา้บดินทร์, น. 589, 2550) 
3) การใชภ้าษาทางวรรณกรรมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว”  

 จากการศึกษาพบว่าวรรณวรรธน์ได้พรรณนาบทแสดงความรักไม่บ่อยนัก แม้จะ
เป็นนวนิยายท่ีมีกล่ินอายของความรักระหว่างหนุ่มสาว แต่ก็ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน อีกทั้งการใช้
ภาษาทางวรรณกรรมใน   นวนิยายเร่ืองน้ียงัใกลเ้คียงกบัเร่ือง “ขา้บดินทร์” เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในยุคสมยัท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือเร่ือง “ขา้บดินทร์” มีฉากหลงัอยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” เกิดในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดงันั้นภาษาท่ี
ปรากฏจึงไม่แตกต่างกนั อาทิ ตอนท่ีพระศรีขนัทินพูดกบักรมขุนวิมล ซ่ึงเป็นพระมเหสีพระองค์
ใหญ่ จึงมีการใช้ค  าราชาศพัท์ และค าท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะท่ีแตกต่างกนัของคู่สนทนา ดงัความ
ตอนหน่ึงวา่ 

“หาอนัใดมิไดน้ะเกลา้นะกระหม่อม เพียงแค่…” ขนัทีหลวงเอ่ยเป็นเร่ืองอ่ืนเสีย “…
ประทีปขา้งพระแกลดวงนั้นจกัดบั หม่อมฉนัจกัขออนุญาต” พาสายตาคนทั้งทอ้งพระ
โรงจอ้งไปท่ีบานพระแกลวางประทีปเล็กๆ อยู ่จวนจะดบัมิดบัแหล่ตามเขาวา่ 
“ตามใจเถิดออกพระ” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 129, 2557) 

 ส่วนการใชภ้าษาท่ีโดดเด่นในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ก็คือ
การยกค ากลอนต่างๆ มาสอดแทรกในเน้ือหา เพื่อให้การด าเนินเร่ืองน่าติดตาม และท าให้รับรู้ถึง
ความสามารถของตวัละครเอกฝ่ายหญิงมากข้ึน อาทิ ตอนท่ีแมงเม่าและม่วงสนทนากนัเร่ืองกลบท 
ดงัน้ี  
  “นางร้อง นอ้งร ่ า  เลิศล ้านาง 
  เสียงร้อง สองร่าง  ส าอางเสียง 
  เกล้ียงสม กลมแสง แจ่มแจง้เกล้ียง 
  ไพเราะ  เพราะเรียง ส าเนียงไพร” 

 รวมทั้งตอนท่ีพระศรีขนัทินเขียนเพลงยาวให้แมงเม่า อนัแสดงถึงความรักและความ
ห่วงใย ดงัน้ี 
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  “เม่ือเวลามาบ าราศใหค้ลาดรัก 
  สงวนศกัด์ิไวใ้หง้ามเถิดทรามสงวน 
  คิดเสง่ียมเจียมพกัตร์แต่พอควร 
   ใครสงวนไม่เท่านวลสงวนกาย” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 370, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือการใช้ภาษาทางวรรณกรรมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง
ของวรรณวรรธน์นั้น ผูว้ิจยัพบวา่มีการใชภ้าษาท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง อีกทั้งยงัเขา้กบัยุค
สมยัท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง ทั้งบทสนทนาและบทพรรณนา โดยวรรณวรรธน์จะใชว้ิธีการศึกษาจาก
หนงัสือประวติัศาสตร์ หลกัศิลาจารึก พงศาวดาร รวมทั้งนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของนกัเขียนชั้น
ครู เพื่อเป็นแนวทางในการน ากล่ินอายของภาษามาใส่ในนวนิยายของตวัเอง ขณะท่ีการใชภ้าษาใน
บทโรแมนติก หรือบทรัก จะระมดัระวงัเร่ืองการใชภ้าษามากเป็นพิเศษ เพื่อไม่ใหค้วามสวยงามของ
ภาษาไทยถูกท าลาย  จุดน้ี เองท่ี ถือเป็น เอกลักษณ์ในงานเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ของวรรณวรรธน์ 

8. ลลีาและน า้เสียง 
 เป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีจะสะท้อนเอกลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายออกมาได้ โดย
นกัเขียนนวนิยายหน้าใหม่อาจจะเร่ิมตน้งานเขียนดว้ยการยึดท่วงท านองการเขียนจากนกัเขียนนว
นิยายรุ่นเก่า แล้วค่อยประยุกต์และพัฒนาให้เป็นแนวทางการเขียนของตวัเอง จึงจะถือว่าเป็น
นกัเขียนท่ีมีลีลาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

1) ลีลาและน ้าเสียงในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
 ผูว้ิจยัพบวา่ วรรณวรรธน์มีการใชถ้อ้ยค าอยา่งเหมาะสมกบับทบาทและสถานะของตวั

ละคร โดยเฉพาะตวัละครเอกของเร่ืองคือเจา้ชายจิตรเสน ซ่ึงเป็นเช้ือพระวงศ์ ดงันั้น ถอ้ยค าท่ีตวั
ละครอ่ืนพูดกบัเจา้ชายจิตรเสนจึงเป็นค าราชาศพัท์ ดงัเช่นตอนท่ีพราหมณ์วราหมิพูดกบัเจา้ชายจิตร
เสนเม่ือคร้ังท่ีจะไปลกัพาตวับุตรสาวของพราหมณ์โสมทตัจากพิธีบูชายญั ดงัน้ี 

“ฝ่าบาท…ขา้พระบาทมิอาจกลา้ห้ามปรามหฤทยัของพระองค ์หากบิดาคนใดก็ย่อมมี
ความอาลยัอาวรณ์ท่ีจกัตอ้งพลดัพรากจากบุตรีท่ีจะตอ้งเดินเขา้สู่พิธีปุรุษเมธในวนัพรุ่ง 
เสมือนนางจกัตอ้งเดินทางสู่ปรมาตมนัไปชัว่นิรันดร์ หากบิดาและบุตรีจกัไดพ้านพบ
อีกคราในภาวะญาณ ณ ปรมาตมนัก็มิรู้ว่าจะเป็นเม่ือใด สมควรให้เขาได้ร ่ าลาอาลยั
อาวรณ์กนัเถิดพระเจา้ขา้” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 3, 2549) 

 เช่นเดียวกบัตอนท่ีเจา้ชายจิตรเสนพูดกบัพระเจา้ศรีภววรมนั กษตัริยผ์ูค้รองนครเศรษฐ
ปุระ ท่ีแมจ้ะมีความสนิทสนมกนัอยา่งมากในฐานะลูกพี่ลูกนอ้ง แต่การใชถ้อ้ยค าในการพูดคุยกนัก็
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เป็นค าราชาศพัท์ โดยน ้ าเสียงท่ีแฝงในบทสนทนาก็มีความอ่อนนอ้มต่อพระมหากษตัริย ์ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

“กราบทูลฝ่าบาท ตมิสาสามารถบอกเล่าเร่ืองราวจากเศรษฐปุระไปยงัจุดเช่ือมล าน ้ า
ของกบัล าน ้ ามูล และเส้นทางไปยงัทะเลสาบใหญ่เหนือวยาธปุระไดแ้ม่นย  า ทั้งท่ีขา้
มั่นใจว่านางไม่เคยไปมาก่อน แต่มีความรู้เร่ืองขอบเขตได้อย่างน่าอัศจรรย์ นาง
สามารถช้ีชัดและวาดภาพจ าลองดงักล่าวถวายขา้ไดล้ะเอียดนกั ขา้มิรู้ว่านางเอามนต์
อนัใดร ่ าเรียนมา แต่สามารถวาดดินสอชนวนแท่งเหนียวลงบนหนงัสัตวผ์ืนใหญ่ ระบุ
เส้นทางแม่น ้าของท่ีตั้งเศรษฐปุระจนถึงเส้นทางล าน ้ าสายตะวนัตกท่ีจะพาไปสู่ดินแดน
ชั้นในมายน่ยอ่อยูบ่นแผน่หนงัราวกบัเทพนิรมิต” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 249, 2549) 

 นอกจากการใชถ้อ้ยค าต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองราว บทบาท และสถานะของตวัละคร
แลว้ วรรณวรรธน์ยงัมีการใชค้  าใหเ้กิดภาพ เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซากจ าเจ ดงัน้ี 

1.1) อุปมาอุปไมย เป็นการเปรียบส่ิงหน่ึงว่าเหมือนอีกส่ิงหน่ึง อาทิ ตอนท่ีตมิสา
จ าเป็นต้องอาบน ้ าในสระบารายร่วมกับเจา้ชายจิตรเสน ทั้ งท่ีก่อนหน้าน้ีพยายามปฏิเสธมาโดย
ตลอด แต่คร้ังน้ีก็ท  าใหเ้จา้ชายจิตรเสนท่ีเคยแขง็กร้าวดุดนั แปรเปล่ียนพฤติกรรมกลายเป็นคนละคน 
ซ่ึงวรรณวรรธน์ได้พรรณนาความในช่วงน้ีผ่านมุมมองของตมิสา ท่ีเปรียบเจา้ชายรูปร่างสูงใหญ่
เป็นดัง่ปลาท่ีเพิ่งเคยลงเล่นน ้าคร้ังแรก ดงัน้ี 

คนตวัสูงมองตมิสายืนแช่น ้ าวกัลูบตวัเองอยูใ่กล้ๆ  หนัมาอมยิม้วาวใสก่อนจะทิ้งองคล์ง
กบัผืนน ้ าโผว่ายเวียนรอบๆ ตวัเธอ จนตมิสาอดค่อนในใจไม่ได้ ท าเป็นคร้ึมอกคร้ึม
พระทยัอะไรนกัหนา แค่เห็นเธอเขา้มาอาบน ้ าดว้ย กระทุ่มน ้าวา่ยไปมาอยา่งกบัปลาตวั
ใหญ่เพิ่งตอ้งสายน ้าเยน็ฉ ่าอยา่งนั้นแหละ (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 264-265, 2549) 
1.2) อุปลักษณ์ เป็นการเปรียบส่ิงหน่ึงว่าเป็นอีกส่ิงหน่ึง อาทิ ตอนท่ีเจา้ชายจิตรเสน

สัมผสัร่างของตมิสาเป็นคร้ังแรก วรรณวรรธน์ได้พรรณนาเปรียบร่างกายของตมิสาเสมือนขนม
หวานท่ีแม่ครัวบรรจงปรุงรสให้หอมหวาน นุ่มนวล และยงัเปรียบกล่ินหอมจากร่างกายของตมิสา
เป็นกล่ินดอกไม ้ดงัน้ี 

เพลาน้ีหทยัของคนท่ีรวบร้ังนางเตน้ระรัวแทบกระโจนออกมานอกอก เน้ือกายสรีใน
ออ้มพระกรเวลาน้ีทั้งอบอุ่น รึงรัด ราวกบัแป้งเนยหวานจากฝีมือแม่ครัวผูช้  านาญคลึง
นวดเคลา้จนเป็นกระยาหารทิพย ์ค าแรกไดส้ัมผสัเพียงปลายล้ินคงแทบปร่ิมร ่ าพร ่ าถึง
พิมานสวรรค ์แค่ไดโ้อบประคองนางยงัสร้างความถวลิถึงกล่ินหอมจากเรือนผิวราวกบั
รุกขชาติจากแดนไกล จนแทบกลั้นลมหายใจให้เพียรด่ืมด ่ าอยู่อย่างนั้ น (จันทรา
อุษาคเนย,์ น. 93, 2549) 
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 รวมถึงตอนท่ีเจ้าชายจิตรเสนจบัข้อมือพระยาสรวงแห่งเมืองศรีเทพ ซ่ึงลักพาตัว
พราหมณ์วราหมิไป โดยเจา้ชายจิตรเสนตอ้งการใหพ้ระยาสรวงบอกความจริง ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

พระองคต์ะคอกสั่งร่างท่ีอยูใ่ตป้ลายดาบคม พระยาสรวงกดัฟันแทบจะร ่ าไห้ ขอ้มือตน
ถูกบิดไขวใ้นกรงพระกรราวขอ้เหล็กของเจา้ชายจิตรเสน ท่ามนัคงจะแตกละเอียดไป
เสียส้ินแลว้ (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 362, 2549) 
1.3) ภาพพจน์แบบประชด หรือการกล่าวอยา่งหน่ึงแต่มีความหมายตรงกนัขา้ม ดงัเช่น

ตอนท่ีเจา้ชายจิตรเสนกล่าวประชดพระบิดาท่ีตอ้งการใหพ้ระองคอ์ยูร่่วมหอกบันางห้าม โดยไม่ตอ้ง
ออกไปมหาสมาคมหรือยุง่เก่ียวกบังานเมือง ดงัน้ี 

พระองคเ์ปล่งสุรเสียงรอดไรทนต ์
“เพราะนางห้ามของขา้คนน้ีงามนกัหนา เม่ือพระบิดาตรัสดัง่ว่า ขา้ก็จะอยู่อภิรมยน์าง
ใหลื้มส้ินทุกส่ิงสม…จกัดีแท”้  
เสียงรับสั่งจากเจา้ของต าหนกัสั่งการมฑุัริกา 
“มฑุัริกา! พาเจา้ตมิสาไปท่ีหอ้งบรรทมขา้…ต่อจากน้ีขา้จะช่ืนชมนางตลอดหกราตรีให้
สมกบัท่ีพระบิดาเห็นวา่นางน่าหลงใหล” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 362, 2549) 

 ส าหรับน ้าเสียงท่ีใชใ้นการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
นั้น พบวา่ วรรณวรรธน์มีการใชน้ ้ าเสียงในงานเขียนเป็นไปในแนวทางเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง โดย
เฉพาะตวัละครเอกฝ่ายชายคือเจา้ชายจิตรเสน กล่าวคือเป็นน ้ าเสียงเรียบง่ายตรงไปตรงมา แสดง
อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็นออกมาตรงๆ ไม่อ้อมค้อม อาทิ ตอนท่ีเจ้าชายจิตรเสนจะ
ประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่รับนางชวนัจาเป็นพระมเหสี โดยวรรณวรรธน์ได้พรรณนากิริยา
อาการ และค าพูดของเจา้ชายจิตรเสนอยา่งตรงไปตรงมา ตามอุปนิสัยใจคอ และบุคลิกของเจา้ชาย
จิตรเสน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ค ามัน่อนัใดหรือชวนัจา ขา้จกัเตรียมงานเพื่อพิธีราชสุยาเท่านั้น” วรองค์ตระหง่าน
ประทบัอยูเ่บ้ืองหนา้ สีพกัตร์เคร่งขรึมเตม็ไปดว้ยแววเนตรเยน็ชา 
พระนางรู้สึก ‘บางอยา่ง’ ท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาตลอดชีวติ 
สายเนตรน้ี ราวกบัสายเนตรเดียวกับพระเจา้ศรีภววรมนัคร้ังสุดทา้ย อาฆาตแค้น…
เกลียดชงั มิใช่สายเนตรองคจิ์ตรเสนท่ีเคยเอ็นดูนางชวนัจาในอดีตเก่าก่อนมา โลมาทุก
เส้นในกายก าลงัลุกชนัไปกบัประกายเนตรสีนิลวาวจากวรองคเ์บ้ืองหนา้ 
“แลว้ค ามัน่ท่ีเคยประทานหม่อมฉนั” 



161 

“ค ามัน่นั้น…ขา้จดจ าไดว้า่ถวายแก่สรีเดียวท่ีเป็นนางกมัพุชราชลกัษมีท่ีมอบพวงบุปผา 
ถวายขา้เม่ือหลายปีก่อน แต่นางกมัพุชราชลกัษมีก็ไดส้ละค ามัน่ไปถวายองคต่์อพระเจา้
ศรีภววรมนัเสียแลว้” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 534-535, 2549) 
2) ลีลาและน ้าเสียงในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”  

 ผูว้ิจยัพบว่า วรรณวรรธน์มีการประพนัธ์โดยใช้ลีลาและน ้ าเสียงไม่แตกต่างจากเร่ือง 
“จนัทราอุษาคเนย”์ มากนกั โดยเฉพาะการใชถ้อ้ยค าต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบับทบาทและสถานะของ
ตวัละครเอกของเร่ืองคือเหม ท่ีเม่ืออยู่ต่อหน้าผูห้ลักผูใ้หญ่ของบ้านเมืองก็จะใช้ถ้อยค าสุภาพ
อ่อนหวาน เช่นเดียวกบัเม่ือยามท่ีอยู่กบัมารดาคือคุณหญิงชม ก็ใช้ถ้อยค าท่ีอ่อนน้อม อนัแสดงถึง
ลีลาในการประพนัธ์นวนิยาย ดงัน้ี 

“ไม่มีช่ืออา้ยตะพุ่นอีกแลว้คุณแม่เจา้ขา เวลาน้ีมีแต่หม่ืนสุรบดินทร์ แต่ไม่วา่มนัจะช่ือ
ใดยศใด ไอค้นท่ีก าลงักม้กราบเทา้คุณแม่อยูเ่วลาน้ี คืออา้ยเหมลูกชายของคุณแม่ชมคน
เดิมไม่เคยเปล่ียน” (ขา้บดินทร์, น. 574, 2550) 

 นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยยงัพบว่าวรรณวรรธน์มีลีลาในการประพันธ์นวนิยายเร่ือง “ข้า
บดินทร์” คลา้ยคลึงกบัเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ โดยเฉพาะการใชค้  าเพื่อให้เกิดภาพ (Imagery) ซ่ึง
สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

1.1) อุปมาอุปไมย อาทิ ในตอนท่ีล าดวนฝึกร้องบทละคร โดยมีน ้ าเสียงกงัวานหวานใส
เปรียบไดด้ัง่นกการะเวก ดงัน้ี 

พอล าดวนทรงเคร่ืองแมเ้พียงซ้อมก็ออกท่าร าอ่อนชอ้ย น่ิมนวล เสียงร้องท่ีถูกฝึกฝนมา 
เธอจึงเอ้ือนเอ่ยน ้าเสียงใสไพเราะราวกบันกการะเวก (ขา้บดินทร์, น. 342, 2550) 
1.2) อุปลกัษณ์ คือตอนท่ีเหมเตรียมตวัเขา้รับราชการทหารจึงจ าเป็นตอ้งแต่งกายและ

โกนหนวดโกนเครา ท าให้สาวๆ ในคณะละครป่ีพาทยพ์ากนัช่ืนชมและเปรียบเปรยเหมวา่งดงาม
ดงัเช่นอิเหนา ดงัน้ี 

“ดูสิพอถอดรูปออกมาผดิตาจนจ าไม่ได”้ 
“นึกว่าเป็นพระสังขอ์ยูช่ั้นใน ท่ีไหนได ้เงาะรูปน้ีถอดออกมาเป็นอิเหนา งามไดด้งัใจ
จริง” (ขา้บดินทร์, น. 515, 2550) 
1.3) บุคลาธิษฐาน เน่ืองจากนวนิยายเร่ือง “ข้าบดินทร์” มีตวัละครท่ีไม่ใช่คน ซ่ึงมี

บทบาทส าคญัร่วมกบัเหม ตวัเอกของเร่ือง ดงันั้น วรรณวรรธน์จึงมีการประพนัธ์โดยเปรียบเทียบ
ชา้งให้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย ์โดยเฉพาะตอนท่ีแม่พงัโตท่ีถูกเหมใชเ้ป็นช้างต่อเพื่อล่อเจา้สังข ์
ชา้งลกัษณะดีของฝ่ายเขมร เพื่อน ามาใชใ้นราชการ แต่เน่ืองจากเจา้สังขเ์ป็นชา้งดุร้าย จึงจ าเป็นตอ้ง
ใชช้า้งพงัเขา้ล่อ เปรียบไดก้บัหญิงสาวท่ีคอยทอดสะพานใหช้ายหนุ่มหลงเสน่ห์ ดงัน้ี 
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แม่พงัโตเห็นท่า จึงเขา้คลอเคลียสักพกัแลว้เดินห่างออกมา เจา้สังข์ยืนมองอยูพ่กัเดียว 
ก็แลเห็นพงัเจา้เสน่ห์เดินลบัตาหายไปกบัดงไมเ้บ้ืองหน้าก็ยากจะห้ามใจ สืบเทา้ก้าว
ตาม ทิ้งโขลงตนไวด้า้นหลงั พอไกลห่างโขลงสักพกั แม่พงัโตก็หันกลบัมาใช้งวงลูบ
ตามเน้ือตวัพลายสูงใหญ่จนเจา้สังขต์ายใจ 
พวกควาญเห็นดงันั้น ก็รู้วา่เจา้สังขติ์ดกบัเสน่ห์สาวของพงัแก่อยา่งแม่โตเขา้ใหเ้สียแลว้ 
จึงปล่อยเจา้สังข์คลอเคลียแม่พงัให้ตายใจ ควาญท่ีตามมาอดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ได้ ท่ี
เห็นเจา้สังขแ์สนเก่งฉกาจ แต่กลบัมาเผลอใจเพราะหลุมพรางสวาทพงั (ขา้บดินทร์, น. 
412, 2550) 
1.4) ภาพพจน์แบบประชด ในตอนท่ีพระศรีสิทธิสงคราม นายทหารเอกขา้งกายท่านเจา้

คุณผูใ้หญ่ไดป้ระลองดาบกบัเหมเพื่อคดัเลือกนายทหารฝีมือดีมาประจ ากองทพั แต่ไม่มีใครคาดคิด
วา่ควาญชา้งอยา่งเหมจะมีฝีมือเพลงดาบท่ียอดเยี่ยม จนสามารถเอาชนะนายทหารเอกได ้ท าให้พระ
ศรีสิทธิสงครามพูดเชิงประชดประชนัวา่จะตดัศีรษะเหม แต่ในความเป็นจริงแลว้ตอ้งการใหเ้หมเขา้
ร่วมเป็นทหารประจ ากองทพัท่านเจา้คุณผูใ้หญ่ ดงัน้ี 

“กระผมไม่เคยเสียหนา้ใครเช่นน้ีมานานหลายปีแลว้ขอรับ” คุณพระศรียกมือข้ึนเหนือ
หวักราบเรียน 
“ถ้าหากไอ้ตะพุ่นคนน้ีมันปฏิเสธรับราชการทหารให้พระเดชพระคุณท่านอีกค า 
กระผมจะตดัหัวมนัทิ้งเสียทนัที ดีกว่าปล่อยมนัเดินกลบัไปเป็นควาญทหารผีป่าผีดง” 
(ขา้บดินทร์, น. 502, 2550) 

 ขณะเดียวกนัจากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์”ยงัพบวา่มีการ
ใชน้ ้ าเสียงเช่นเดียวกบัเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ กล่าวคือเป็นการใช้น ้ าเสียงเรียบง่ายตรงไปตรงมา 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครอย่างไม่ปิดบงั อาทิ การแสดงอารมณ์ขนัของตวัละคร ดัง
ปรากฏในตอนท่ีชาววิลาศสนทนากนัเร่ืองของการอาบน ้ าของชาวสยาม ท่ีจะใช้วิธีการตกัอาบจาก
โอ่งน ้ า แต่แหม่มมาเรียเขา้ใจผิดคิดว่าโอ่งน ้ าเป็นอ่างอาบน ้ า จึงลงไปนัง่แช่อยูใ่นนั้น ดงัความตอน
หน่ึงวา่ 

“ตอนท่ีมาถึงเมืองสยามใหม่ๆ ฉนัประหลาดใจมากวา่ชาวเมืองเขาอาบน ้ากนัใหส้ะอาด
ไดอ้ยา่งไร การอาบน ้ าคร้ังแรกท่ีบา้นหลงัน้ี ฉนับ่นปวดเม่ือนอยูห่ลายวนั กบัการขดัถู
เน้ือตวัอยูใ่นอ่างน ้าใบนอ้ยของชาวสยาม” 
“นัน่เป็นเพราะเธอลงไปแช่น ้ าทั้งตวัในโอ่ง โอ่งไม่ใช่อ่างอาบน ้ าอยา่งวิลาศเสียหน่อย
มาเรีย” อนัเจลีน่าช่วยเสริม 
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แหม่มมาเรียเล่าพลางหัวเราะข าตวัเอง “เพราะฉันไม่รู้มาก่อนว่าคนท่ีน่ีเขาตกัน ้ าอาบ 
เห็นมีน ้ าอยู่เต็มโอ่ง ก็คิดว่าคนสยามจะอาบน ้ าโดยลงไปแช่ทั้ งตวัเหมือนอย่างคน
องักฤษ เพราะอยา่งน้ีช่วงท่ีฉนัมาอยูป่ากน ้ าใหม่ๆ ถึงไดบ้่นปวดเม่ือยเน้ือตวันกัไงเล่า” 
(ขา้บดินทร์, น. 97, 2550) 

 นอกจากน้ีในตอนท่ีเหมถูกงูกดัแลว้มีชาววลิาศมาพบเขา้ จึงช่วยน าตวัเหมไปท่ีบา้นพกั
เพื่อจะฉีดเซรุ่มแกพ้ิษงูตามวิทยาการทางการแพทยใ์นสมยันั้น แต่ฉีดเท่าไหร่เข็มก็ไม่เขา้เน้ือ จึงท า
ให้เกิดความสงสัย ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดส้อดแทรกน ้าเสียงของเหมในบทสนทนาท่ีเรียบง่าย และเป็น
การแสดงความรู้สึกไม่ชอบใจอยา่งไม่ออ้มคอ้ม แต่ก็แฝงไวด้ว้ยความขบขนั ดงัน้ี 

“อา้ว…ท าไมแทงไม่เขา้” 
ฝร่ังคนนั้นพยายามจะฉีดยาให ้แต่แทงไม่ทะลุเขา้เน้ือ  
“สงสัย คนน้ีจะเป็นทหารท่ีเล่นอาคมขอรับ พวกน้ีเขาจะอาบน ้ าว่านคงกระพนั หนัง
เหนียวฟันแทงอนัใดไม่ค่อยเขา้”  
เสียงผูช่้วยฝร่ังคนนั้นพูดจาตอบโตเ้ป็นภาษาองักฤษ 
“โอม้ายก๊อด ฟันแทงไม่เขา้…แต่เข้ียวงูกดัเขา้ได”้ 
หมอฝร่ังคนนั้นอุทาน หม่ืนสุรบดินทร์นอนฟังอยูถึ่งกบักดัฟันกรอด โพล่งตอบอยา่ง
เหลืออด 
“ขา้อาบน ้าวา่นตามตวั ไม่ไดอ้าบขอ้ตีนดว้ยน่ีหวา่” 
“อา้ว…ฟังภาษาองักฤษออกดว้ยหรือ” 
หมอฝร่ังเบิกตาแปลกใจ 
“ฟังออก พูดได…้ด่าไดด้ว้ย” (ขา้บดินทร์, น. 597, 2550) 
3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ผูว้ิจยัพบว่ามีลีลาในการใช้ค  า

ใหเ้กิดภาพท่ีเรียกวา่ 
1.1) อุปมาอุปไมย หรือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง อาทิ ตอนท่ีเจา้จอม

อ าพนัพูดกบักรมขนุวมิล โดยเปรียบน ้าใจของกรมขนุวมิลกวา้งขวางราวมหาสมุทร ดงัน้ี 
“อาญามิพน้เกลา้กระหม่อมฉนั เพราะพระองคพ์ระทยักวา้งปานมหาสมุทรเช่นน้ี พวก
สัตวร้์ายทั้งหลายจึงเอาเปรียบไม่รู้จกัหยอ่น” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 279, 2557) 
รวมถึงตอนท่ีเป็นบทพรรณนาหลงัจากท่ีแมงเม่ากบัพระศรีขนัทินพูดคุยกนั ท าใหพ้ระ
ศรีขนัทินหวัเราะเสียงใสราวกบัเสียงระฆงั ดงัน้ี 
ออกพระศรีหวัเราะเสียงดงักงัวานราวกบัระฆงัทุม้ วา่ไป น ้ าเสียงของเขานุ่มเยน็ ท าให้
เธอไดย้ินไดฟั้งแลว้รับรู้ถึงความสบายใจ…ดูดูแลว้ เขาไม่น่าท่ีจะเป็นขนัทีอย่างท่ีทุก
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คนเห็น…แต่จะเป็นใครเธอก็ไม่รู้ได ้รู้แต่ความสบายใจ ท่ีไดน้ัง่อยูใ่กลเ้ช่นน้ี (หน่ึงดา้ว
ฟ้าเดียว, น. 310, 2557) 
1.2) อุปลักษณ์ หรือการเปรียบส่ิงหน่ึงว่าเป็นอีกส่ิงหน่ึง ดังเช่นบทสนทนาตดัพ้อ

ระหว่างแมงเม่ากบัพระศรีขนัทิน โดยแมงเม่าเปรียบตวัเองเป็นเพียงแค่แมงเม่า ขณะท่ีเจา้จอมเพ็ญ
เปรียบเสมือนดวงโสมท่ีลอยเด่นอยูบ่นทอ้งฟ้า ดงัน้ี 

“เพราะไม่สนใจจริงๆ ใช่ไหมเจา้คะ ฉันก็แค่แมงเม่าตวัหน่ึงจะไปเทียบอนัใดได้กบั
ดวงโสมท่ีลอยบนฟ้าเรืองรองนั้นไดเ้ล่า” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 489, 2557) 
1.3) ภาพพจน์แบบประชด หรือการกล่าวอย่างหน่ึงแต่มีจุดมุ่งหมายตรงขา้มเป็นอีก

อย่างหน่ึง เช่นตอนท่ีแมงเม่าเอ่ยประชดพระศรีขนัทินท่ีปล่อยให้เธอตอ้งรับโทษด้วยการไปท า
ความสะอาดทา้ยจระน า สถานท่ีเก็บพระบรมอฐิัและพระอฐิัของพระมหากษตัริย ์รวมถึงเช้ือพระ
วงศท์ั้งหมด ซ่ึงแมงเม่าอดท่ีจะเกรงกลวัไม่ได ้แต่เม่ือเห็นวา่พระศรีขนัทินแอบเขา้มาอยูเ่ป็นเพื่อนก็
รู้สึกอุ่นใจแต่ก็มิวาพูดประชด ดงัน้ี 

“ออกพระ…แลว้แวะมาเช่นน้ี ไม่ห่วงว่าดวงโสมของท่านรู้เขา้จะเป็นเร่ืองใหญ่ไดน้ะ
เจา้คะ” 
ดูสิ…ยงัช่างเปรียบไม่เลิกรา ประชดอยูอ่ยา่งนั้น 
“ขา้ดูทางเขา้มาอยา่งปลอดคนแลว้ ตั้งใจวา่…คืนน้ีจะมานัง่เป็นเพื่อนคนท่ีตอ้งโทษใน
ทา้ยจระน า” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 491, 2557) 

 ขณะท่ีน ้าเสียงหรือท่าทีของผูแ้ต่งท่ีปรากฏในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้ว
ฟ้าเดียว” พบวา่ไม่แตกต่างจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคือมีการ
ใชน้ ้าเสียงเรียบง่ายตรงไปตรงมา แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของตวัละครอยา่งไม่ออ้มคอ้ม 
ดงัเช่นเหตุการณ์หลงักรุงศรีอยุธยาแตก แมงเม่าถูกพระยาพลเทพจบัตวัไป เม่ือขนัทองรู้ข่าวจึงพา
ทหารตามไปช่วยเหลือ แต่แมงเม่าอาศยัความกล้าส่วนตัวโน้มศีรษะไปข้างหน้าแล้วกระแทก
กลบัไปท่ีใบหน้าของพระยาพลเทพอยา่งแรงจนสะบดัหลุดออกมาได ้ขนัทองเห็นดงันั้นจึงแสดง
ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยออกไปอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

“ขา้ห่วงทุกอย่างบนตวัเจา้ ไม่ชอบท่ีใครมนัจะมาแตะตอ้งเน้ือตวัของเจา้อีก…เขา้ใจ
ไหม” 
น ้าเสียงนั้นทั้งหวง ทั้งห่วงใย เธอไดแ้ต่กม้หนา้น่ิง 
“ขา้ไม่อยากเห็นใครมาท าใหเ้จา้เจบ็อีก แมงเม่า ขอค าสัญญาใหข้า้ไดไ้หม” 
“เจา้ค่ะ” เธอชอ้นตาข้ึนตอบเหมือนคนส านึกผดิ 
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“อยา่ท าอะไรแก่นกลา้ให้ขา้หนกัใจอีกเลย ขา้เหน่ือยมามาก พอแลว้แมงเม่า…อยา่ให้
คนท่ีขา้รัก ตอ้งเป็นอะไรไปต่อหน้าขา้อีกเลย” น ้ าเสียงนั้นไม่เพียงเหน็ดเหน่ือย แต่ทั้ง
ร้าวรานเจบ็ปวดกบัเร่ืองราวของตวัเองท่ีผา่นมา” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 635, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือ วรรณวรรธน์ใช้ลีลาและน ้ าเสียงในการประพันธ์นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ืองจนัทราอุษาคเนย,์ ข้าบดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว เป็นไปในแนวทางเดียวกนั
ทั้ ง 3 เร่ือง กล่าวคือมีการใช้ค  าเพื่อให้เกิดภาพซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ของงานเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ โดยเฉพาะแบบอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงว่า
เหมือนอีกส่ิงหน่ึง, แบบอุปลกัษณ์ หรือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง รวมถึงภาพพจน์
แบบประชด ซ่ึงทั้ง 3 ลกัษณะน้ีพบในนวนิยายทั้ง 3 เร่ืองท่ีศึกษา แต่การใช้ค  าเพื่อให้เกิดภาพใน
แบบบุคลาธิษฐานจะพบในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” เท่านั้น ขณะท่ีน ้ าเสียงหรือท่าทีของผูแ้ต่งท่ี
ปรากฎในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองพบว่ามีการใช้น ้ าเสียงสอดคล้องตอ้งกนัตลอดทั้ง
เร่ือง โดยมีการใช้น ้ าเสียงเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของตวัละคร
อยา่งไม่ออ้มคอ้ม อนัสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และตวัตนของวรรณวรรธน์ท่ีมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา มี
ความมัน่ใจในตวัเอง และแสดงความคิดเห็นอยา่งชดัเจน ซ่ึงผูว้จิยัสัมผสัไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในประเด็นต่างๆ ท่ีศึกษานัน่เอง 

 นอกจากการศึกษาตามแนวทางในการประพนัธ์นวนิยายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยั
ยงัพบว่านวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะตอ้งมีลกัษณะการประพนัธ์เฉพาะตวั ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ
สรุปผลดงัต่อไปน้ี 

1. บรรยายเร่ืองราวตามล าดับก่อน-หลัง โดยนักเขียนจะใส่วนั เดือน ปีก ากับไว้
หรือไม่ก็ได ้แต่หลกัการส าคญัอยูท่ี่การเช่ือมโยงล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  

1) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 จากการศึกษาพบว่ามีการล าดบัเหตุการณ์เพื่อเช่ือมโยงเร่ืองราวให้ผูอ่้านเขา้ใจ อาทิ 

ตอนท่ีอาจารยล์าตินอธิบายให้ลูกศิษยฟั์งเก่ียวกบัความเป็นมาของอาณาจกัรฟูนนั ท่ีมีการแก่งแย่ง
ราชบลัลงัก์ ก่อนท่ีฟูนันจะล่มสลายแลว้เขา้สู่ยุคเจนละ อนัมีเมืองเศรษฐปุระ สถานท่ีหลกัในเน้ือ
เร่ืองเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดพ้รรณนาโดยเรียงล าดบัเร่ืองราว และมีการระบุ
ช่วงเวลาเอาไวด้ว้ย ดงัน้ี 

“ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 11 พระเจา้โกณฑิญญะชัยวรมนั ผูป้กครองของอาณาจกัร
ฟูนันได้ส้ินพระชนม์ลง ‘เจ้าชายคุณวรมัน’ พระโอรสของนางกุลประภาวดีชายา
พระองคแ์รก จึงไดเ้สวยราชสมบติัสืบต่อจากบิดา กษตัริยพ์ระองคน้ี์เป็นผูป้ระเสริฐนกั 
สร้างบ่อน ้าและก่อร่างสร้างความเจริญให้แก่ประชาชนมากมาย ทั้งการถมท่ีลุ่มน ้าท่วม
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ขงัของดินแดนแถบน้ีให้เป็นท่ีราบเพื่อประชาชนไดเ้ขา้ไปอยูอ่าศยัและท าไร่กนัเพื่อยงั
ชีพ 
“ไม่ก่ีปีหลังจากพระเจ้าคุณวรมันทรงข้ึนครองราชย์ ทรงยึดถือนโยบายปกครอง
ประเทศโดยสร้างความเจริญใหแ้ก่อาณาจกัรยิง่ใหญ่แห่งน้ีดว้ยการช่วยเหลือประชาชน
นั้น กลบัเป็นการสร้างความไม่พอพระทยัให้แก่พระเชษฐาของพระองค์ ท่ีร่วมชนก
นาถองคเ์ดียวกนัแต่เกิดแก่พระสนมกนัชุลาคือ ‘เจา้ชายรุทรวรมนั’ เจา้ชายรุทรวรมนัน้ี
ทรงเจริญพระชนัษากวา่ แต่ไม่ไดรั้บการสืบทอดราชบลัลงัก ์
“ต่อมาในคืนเดือนเพ็ญวนัหน่ึง พระสนมกนัชุลาไดทู้ลเชิญพระโอรสของตน เจา้ชาย
รุทรวรมนัเขา้มาเฝ้าท่ีต าหนกั เม่ือพระสนมกนัชุลาแลเห็นพระโอรสเสด็จมาถึง จึงเส
แสร้งกนัแสงร ่ าไหร้าวกบัประชวรหนกั คร ่ าครวญซ ้ าไปซ ้ ามาอยูแ่ต่วา่ 
“ลูกเอ๋ย…เม คงจะจากเจา้ไปวนัน้ีพรุ่งน้ีแลว้ หากมิไดเ้ห็นบลัลงัก์โกณฑิญญะฟูนนัได้
เตม็ชดัถนดัตา” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 19-20, 2549) 
2) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 

 การเรียงล าดบัเหตุการณ์ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” พบว่ามีการ
เช่ือมโยงและล าดบัเหตุการณ์อยา่งผสานกลมกลืน โดยระบุช่วงเวลาระหวา่งผลดัแผน่จากรัชกาลท่ี 
2 สู่รัชกาลท่ี 3 ดงัขอ้ความวา่  

สายลมเดือนตรุษสงกรานต์พดัผ่านเป็นสัญญาณผลดัเปล่ียนฤดูกาล ปีวอกท่ีผ่านมา 
แผน่ดินศรีอยุธยากรุงเทพมหานครเกิดวิปโยคโศกสลด เม่ือสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง 
แผน่ดินกลาง เสด็จสวรรคต พระเจา้ลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ จึงไดเ้สด็จเถลิง
ถวลัยราชสมบติัสืบแทน แต่กระนั้น การก่อสร้างและดูแลรักษาปากน ้ าท่ีเมืองใหม่
สมุทรปราการคงด าเนินการก่อสร้างป้อมปราการต่อไป บา้นเมืองท่ีเคยแตกฉานซ่าน
เซ็นมาหลายสิบปี ไดเ้ร่ิมก่อตั้งปักหลกัฐานมัน่คง ร่มเยน็เงียบสงบดุจดัง่เช่นพลิกฟ้ืน
แผ่นดินคร้ังสมัยอยุธยากลับมามีชีวิตใหม่ในท่ีดินริมลุ่มสองฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา
ตลอดจนปากน ้าแห่งน้ี (ขา้บดินทร์, น. 597, 2550) 
3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ผูว้ิจยั
พบว่า วรรณวรรธน์มีการระบุวนัเวลาอย่างชดัเจน และจดัเรียงล าดบัเหตุการณ์ไวเ้ป็นอย่างดี อาทิ 
ฉากส าคญัตอนเสียกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ตอนท่ีกองทพัพม่าเร่ิมลงมือจุดไฟเผาไปจนถึงตอนท่ีปีนเขา้
มาในก าแพงพระบรมมหาราชวงั ดงัน้ี 
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ลุศกัราช ๑๑๒๙ ปีกุน นพศก ถึง ณ วนัองัคาร ข้ึน ๙ ค ่า เดือน ๕ ทหารองัวะจุดเพลิง
เผาฟืนเช้ือใตร้ากก าแพงตรงหัวรอริมป้อมมหาไชยและค่ายองัวะท่ีวดัการ้อง วดันาง
ปล้ืม และค่ายอ่ืนๆ ทุกๆ ค่าย ยิงปืนใหญ่ ปืนป้อม และหอรบระดมเขา้มาในกรุงพร้อม
กนั ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเศษจนถึงพลบค ่า พอก าแพงท่ีจุดเช้ือฟืนเผารากนั้นทรุดลง
หน่อยหน่ึง ถึงเวลาสองทุ่มจึงใหจุ้ดปืนสัญญาณข้ึน พลพม่าทุกดา้นทุกกองซ่ึงเตรียมไว ้
ก็เอาบนัไดพาดท่ีก าแพงทรุด และท่ีอ่ืนๆ รอบพระนครพร้อมกนั ก็ปีนเขา้กรุงได้ใน
เพลานั้น (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 575, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือวรรณวรรธน์ไดบ้รรยายเร่ืองราวในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 
เร่ือง โดยเช่ือมโยงเร่ืองราวตามล าดบัเหตุการณ์ก่อน-หลงั และมีการระบุช่วงเวลา หรือวนั เดือน ปี
ไวอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งยงัพบว่ามีการวิเคราะห์และใส่จินตนาการในแต่ละช่วงเวลาของเร่ืองราว 
เพื่อใหก้ารด าเนินเร่ืองเป็นไปอยา่งราบร่ืนตั้งแต่ตน้จนจบ  

2. สุนทรียภาพในการเล่าเร่ือง ถือเป็นอีกหน่ึงหวัใจส าคญัในการประพนัธ์นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ โดยนกัเขียนสามารถใชก้ลวิธีการเล่าเร่ืองเพื่อให้เกิดภาพไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่วา่จะเป็น
ความไพเราะของส านวน ความงดงามของฉาก หรือความยิง่ใหญ่ของตวัละคร  

1) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 จากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์ได้ใช้ถ้อยค าท่ีแสดงให้เห็นถึงความไพเราะของ

ส านวน ดงัเช่นตอนท่ีเจา้ชายจิตรเสนไดพ้บกบัเจา้ชายวรีะวรมนั พระบิดา ท่ีปกติมกัจะมีเร่ืองผิดใจ
กนัอยูเ่สมอ แต่หลงัจากท่ีเจา้ชายจิตรเสนแสดงความจงรักภกัดีดว้ยการหาทางออกสู่ทะเลมาถวาย
พระเจา้ศรีภววรมนัแลว้ ท่าทีของทั้งคู่ก็เปล่ียนไป โดยวรรณวรรธน์ไดใ้ชส้ านวนท่ีไพเราะ ดงัน้ี 

เจา้ชายวีรวรมนัน้อมรับการถวายค านับของโอรสอย่างปล้ืมปีติ วรองค์สูงตระหง่าน
ช่างงามสง่าดูองอาจน่าเกรงขาม จนเหล่าบรรดาอ ามาตยท่ี์นัง่เฝ้าอยูด่า้นล่าง ยงัรู้สึกถึง
ท่วงท่าน่าเกรงขามของเจ้าชายจิตรเสน พระบิดาพยกัพกัตร์รับหน่ึงครา สายเนตร
อ่อนโยนฉายฉาน เมฆหมอกท่ีคลุมเครือ บดัน้ีมนัลดเลือนไปส้ิน หากมิมีส่ิงใดหลุดพน้
พระโอษฐ์ดว้ยถือศกัด์ิสูงยิ่ง เพียงเท่าน้ีแค่ขยบัองค ์สายเนตรจบัจอ้ง สายสัมพนัธ์แห่ง
บิดากบับุตรชายย่อมหยัง่รู้ถึงกนั เจา้ชายจิตรเสนทรุดวรองค์หมอบค านบัพระบิดาท่า
นั้นอยูเ่ป็นนาน (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 482, 2549) 

 ขณะเดียวกนัวรรณวรรธน์ยงัได้พรรณนาให้เห็นถึงความงดงามของฉาก โดยเฉพาะ
การจัดเตรียมกระบวนทัพ ก่อนออกศึกสงครามซ่ึงอาจจะห่างไกลจากความเป็นจริงใน
ประวติัศาสตร์สมยันั้น ดงัน้ี 
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ตมิสาถูกพาไปร่วมขบวนเสด็จของเจา้ชายจิตรเสนพร้อมกบับรรดานางศฤงคารและ
เคร่ืองราชูปโภคต่างๆ อนัประกอบกีรติยศของจอมทพัแห่งเศรษฐปุระ คชาธารทรง
เป็นชา้งตวัใหญ่มีงายาวไม่ต ่ากวา่สามเมตร หมอบสยบรอรับเสด็จอยูด่า้นหน้าต าหนกั 
กูบประทุนหลงัคชาธารถกัทอข้ึนจากไมไ้ผ่ฝีมือประณีตแลดูมัน่คง ตมิสาตอ้งข้ึนนั่ง
บนเสล่ียงน าหน้าคชาธารเชือกนั้น เสล่ียงไมไ้ผปู่ลาดผา้สีทอง ไม่มีหลงัคา ทหารร่าง
ใหญ่ส่ีคนกม้หนา้ไม่ล่วงล ้าข้ึนมองจว้งจาบนางหา้มขององคจิ์ตรเสน 
หญิงสาวเดินขาสั่นดว้ยความประหม่าน้อยๆ ตอนท่ีก้าวเขา้ไปนั่งบนเสล่ียง พอพวก
ทหารส่งสัญญาณยกเสล่ียงข้ึน เจา้ตวัถึงกบัออกปากอุทานเบาๆ กบัจงัหวะไหวยวบไม่
คุน้เคย 
ลอ้มรอบเสล่ียงของเธอเป็นบรรดานางศฤงคารท่ีแต่งตวัสวยงาม ทุกนางจุดเทียนข้ีผึ้ง
เดินน าทางทั้งท่ีเป็นเวลากลางวนั ติดตามดว้ยกระบวนพดัโบกขนนกยูง ร้ิวธงและพาน
ดอกไมร้าวกบัแท่นบูชา จากนั้นจึงเป็นแถวของบรรดาทหารท่ีถืออาวุธคลา้ยดาบและ
โล่ใหญ่เดินกระหนาบตามขาขา้งคชาธารทรง ราวกบัทหารท าหนา้ท่ีจตุรบาทป้องกนั
เทา้คชาธารยามออกศึก วรองค์สูงประทบัอยู่บนคชาธารทรง ชนัพระชานุซ้ายบนกูบ
ประทุนหลงัชา้ง เหยียดพระบาทขวาทอดราบไปกบัหลงักูบ วาดพระกรคลอ้งชายผา้สี
ชาดข้ึนคลอ้งองค์ ก่อนโบกหตัถ์บอกสัญญาณเคล่ือนขบวนอนัทรงเกียรติ เสียงกลอง
น าขบวนตีประโคมลัน่ นางมฑุัริกาบ่าวไพร่นบัร้อยนัง่เรียงอยูแ่ทบพื้นหนา้ต าหนกักม้
กราบกระบวนเสด็จใหญ่ตามขนบประเพณี (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 179-180, 2549) 

 นอกจากน้ียงัพบว่าวรรณวรรธน์มีการบรรยายให้เห็นความยิ่งใหญ่ของตวัละคร คือ
เจา้ชายจิตรเสนท่ีไดรั้บการตอ้นรับอยา่งสมพระเกียรติหลงัจากท่ีหาเส้นทางออกสู่ทะเลมาถวายต่อ
พระเจา้ศรีภววรมนัไดแ้ลว้ ดงัขอ้ความตอนหน่ึงวา่ 

ลุเข้าวนัข้ึนส่ีค ่า กระบวนคชสารใหญ่ก็ได้มาถึงแนวก าแพงเศรษฐปุระตามก าหนด 
พระเจา้ศรีภววรมนัทรงคชสารประทับรอรับกระบวนเสด็จอยู่ ณ ปากประตูนครา 
ท่ามกลางเสียงดนตรีประโคมตอ้นรับกระห่ึมทัว่ทอ้งนภาเมืองเศรษฐปุระ เหล่านาง
อปัสราร่ายระบ าอ่อนช้อยออกมาตอ้นรับ กลีบดอกไมถู้กจดัเป็นพุ่มบายศรีบนเสล่ียง
มาวางถวายแทบหนา้ปากประตู สักการะกราบกราน 
วรองค์สูงประทบับนศอพญาฌรีกาจน่ิงสงบ เนตรสีนิลกราดจบัดูผูค้น ทหารไพร่พล 
กม้หมอบอยูบ่นผืนดินกวา้งตามแนวถนนสู่ก าแพงเศรษฐปุระ นคราบา้นเกิดเมืองนอน
ท่ีพระองคไ์ม่คิดวา่จะไดนิ้วติัเร็ววนั ไดเ้สด็จกลบัมาพร้อมความส าเร็จยิง่ใหญ่ ท่ีไม่เคย
มีผูใ้ดในดินแดนแถบน้ีกระท าได ้(จนัทราอุษาคเนย,์ น. 480, 2549) 
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2) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 
 จากการศึกษาพบวา่วรรณวรรธน์ไดค้  านึงถึงสุนทรียภาพในการเล่าเร่ืองในนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” โดยเฉพาะการใช้ส านวนภาษาท่ีไพเราะ ดงัเช่นตอนท่ีคุณป่ิน
ปรึกษาหารือกบัท่านขุนนาฏยโกศลเร่ืองท่ีล าดวนรักใคร่ชอบพอกบัเหม ซ่ึงคุณป่ินไดใ้ช้ส านวน
เปรียบเทียบกบับทละครเร่ืองสังขท์อง ดงัน้ี 

“ท่านขุนเจา้ขา เจา้เงาะในละครยงัมีฤทธ์ิหาเน้ือหาปลาเล้ียงดูเมียไดไ้ม่ล าบาก แต่เจา้
เงาะนอกละครน่ีจะมีฤทธ์ิอนัใด ความรักความหลงประสาหนุ่มสาวมนัก็เป็นเร่ือง
ชั่วคราวประเด๋ียวประด๋าว สุขสมกับรักเพียงชั่วไม่ก่ีวนั เม่ือมนัยากล าบากนานไป 
ความทุกข์กายก็จะเขา้มาเบียดบงัจนรสรักท่ีเคยมีมนัก็เร่ิมจืดจางชินชา ถึงเวลานั้นไม่
ตบตีด่าทอ ก็จ  าตอ้งร้างลากนัไป ไอเ้ราจะจบัลูกสาวใส่ตะกร้าลา้งน ้าใหใ้หม่เหมือนเก่า
ก็ไม่ได ้คนเป็นพ่อแม่ก็ตอ้งเฝ้าทนแบกหนา้ดูชีวิตลูกตกอบัไปชัว่ชีวติ” (ขา้บดินทร์, น. 
513-514, 2550) 

 อีกทั้งในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ยงัมีการพรรณนาฉากการคลอ้งช้างท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึง
ปัจจุบนัไม่มีใหเ้ห็นแลว้ แต่วรรณวรรธน์ก็ไม่ละเลยท่ีจะใหค้วามส าคญั ดงัน้ี 

พอถึงวนัรุ่งข้ึน บรรดาควาญก็ตอ้นชา้งป่าผา่นซองเสาโตงเตงเขา้วงพาศทีละตวั เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจลกัษณะเขา้เกณฑ์ท่ีจะคลอ้ง ชา้งนบัหลายสิบตวัพอผา่นเสาโตงเตงเขา้
ไปก็พากนัวิ่งวนอยู่ในวงพาศ คนท่ีมาชมข้ึนไปนั่งดูช้างบนปะร าสูงด้านขา้งวงพาศ 
บา้งก็ส่งเสียงโห่ร้องดว้ยความต่ืนเตน้ตามไปดว้ย 
ตกบ่ายจึงจะปล่อยชา้งต่อชา้งเชือกของหมอควาญอนัเป็นชา้งท่ีฝึกกนัมาอยา่งดีแลว้ เขา้
ไปดา้นในเพื่อท าการคลอ้ง เม่ือคลอ้งไดช้า้งตวัใดก็พากนัออกไปนอกวงพาศ แลว้ก็มี
ช้างต่อช้างเชือกกลุ่มใหม่เข้ามาสลบัผลดัเวรกันคล้องหลายสิบเชือก ยิ่งช้างน้อยลง 
ความต่ืนเตน้ก็ยิ่งเพิ่มมากข้ึน เพราะท่ีเหลือจะเป็นช้างตวัใหญ่ๆ ท่าทางดุดนั คลอ้งได้
ยาก ควาญก็ยิ่งตอ้งแสดงฝีมือ คนดูต่างส่งเสียงร้องโห่บา้ง ช่วยลุน้ควาญตอ้นช้างกนั
เป็นท่ีครึกคร้ืน 
ควาญช้างเชือกปะทะกบัเจา้ช้างตวัใหญ่ จดจอ้งกนั โดยมีช้างต่อวิ่งล่อน าหน้า เจา้ชา้ง
ตวัเป้าหมายก็วิ่งตาม แต่มนัสะบดัตวัดีด ร้ายนกั พาชา้งต่อชา้งเชือกวิ่งไล่วนกนัไปมา
รอบเพนียดหลายรอบ ก็ยงัมีทีท่าจะคลอ้งเจา้ตวัใหญ่นั้นได ้ทา้ยสุด ควาญชา้งเชือกเร่ง
ชา้งของตนเร็วสุดฝีเทา้ แลว้ลุกข้ึนเหยียดยืดกลางหลงัขณะช้างวิ่งเร็วเต็มท่ี มีเพียงขอ้
เทา้เหน่ียวเชือกทามคอไว ้แลว้โลต้วัทิ้งไปขา้งหนา้สุดเอ้ือม ตวดับ่วงบาศลงปลายพื้น 
ไล่ตามเท้าหลังเจ้าช้างตัวข้างหน้า เหมือนตัวเขาจะตกร่วงลงพื้นอยู่ตลอดเวลา 
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ท่ามกลางเสียงหวดีร้องหวาดเสียวของคนนัง่ดูอยูร่ายรอบวงพาศ แต่เขาก็ไม่เป็นอนัใด 
กลบัคลอ้งเชือกเขา้เทา้หลงัชา้งตวัใหญ่นัน่ไดส้ าเร็จ 
พอเห็นช้างถูกคล้องได้ ควาญคนอ่ืนๆ ท่ีซ่อนอยู่ใตศ้าลปะก ากลางวงพาศต่างวิ่งกรู
ออกมาลากเชือกบาศผกูชา้งท่ีคลอ้งไวเ้ขา้กบัเสาตะลุงติดกบัศาลปะก า เสียงคนดูก็ร้อง
ฮือฮาอย่างยินดีท่ีควาญร่างใหญ่คล้องเจา้ตวันั้ นส าเร็จได้ด้วยฝีมือโลดโผนนัก (ข้า
บดินทร์, น. 713-714, 2550) 

 ขณะเดียวกนัยงัพบวา่วรรณวรรธน์ไดบ้รรยายให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตวัละคร คือ
เจา้พระยาบดินทร์เดชา หรือเจา้คุณผูใ้หญ่ ในการน าทพัเขา้สู้รบกบักองทพัญวน ซ่ึงนอกจากจะใช้
ก าลงัทหารแลว้ ยงัใชส้ติปัญญาของแม่ทพัใหญ่ในการต่อสู้ดว้ย ดงัน้ี 

ศึกคร้ังนั้น ไทยกวาดต้อนญวนมาได้เป็นจ านวนมาก แต่ท่านเจา้คุณผูใ้หญ่กลบัส่ง
บรรดาไพร่ญวนท่ีจบัได ้พร้อมหนงัสือยกเมืองยกไพร่ญวนของแม่ทพัองเดดกนั้นคืน
แก่แม่ทพัใหญ่องเตรืองกุนเหมือนเยาะเยย้อยูใ่นที ท าใหแ้ม่ทพัองเตรืองกุนพอไดท้ราบ
เร่ืองรู้สึกเส่ือมเสียเกียรติภูมิเป็นอย่างมาก ทั้งคบัแคน้ใจในกลวิธีศึกของแม่ทพัใหญ่
ชาวไทยท่ีใช้วางแผนการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างแยบคายจนนายทพัญวนลูกน้องตนยอมยก
ค่าย และประกาศยกเมืองโจฎกให้กองทัพไทยเข้ายึดโดยง่าย (ข้าบดินทร์, น. 564, 
2550) 
3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 สุนทรียภาพในการเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ไม่
แตกต่าง จากนวนิยายทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาแล้ว โดยนวนิยายเร่ืองน้ีวรรณวรรธน์ได้ใช้ส านวนท่ี
ไพเราะ โดยเฉพาะค ากลอนต่างๆ ดงัเช่นตอนท่ีแมงเม่าอ่านกลบทตะเข็บไต่ขอนให้ยายชมคนงาน
ในโรงท ากระดาษฟัง ดงัน้ี 

“เห็นเสือสิงห์ กระทิงกระแทะ  อิแกะอิเกง้ 
ก็โป่งก็เป่ง  ระเห็จระหนั  ช่างขนัช่างขึง 
พยคัฆท์ะยาน ก็รานก็ร้อง  ก็กอ้งก็อึง 
ตะลานตะลึง  ก็รุงก็เริง  ก็เจ่ิงก็จร 
ละมาดละมัง่  พะวงัพะวง  กะจงมุสัง 
ระไวระวงั  ระเหิดระหนั   จะผนัจะผอ่น 
อีลุม้จะเลียง  อีเอ้ียงอีแอ่น  จะแน่นจะนอน 
จะจากจะจร  จะจิกจะจบั  ระงบัระงงั” (หน่ึงด้าวฟ้าเดียว, น. 63-

64, 2557) 
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 ขณะท่ีการพรรณนาให้เห็นถึงความสวยงามของฉากก็ปรากฏให้เห็นในนวนิยายเร่ือง 
“หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” อาทิ ตอนท่ีแมงเม่าเขา้มาในพระบรมมหาราชวงัคร้ังแรกเพื่อมาช่วยกรมขุนวมิล
ถอดกลบท จึงไดเ้ห็นความสวยงามของปราสาทราชวงั ดงัน้ี 

เม่ือมาถึงท่าน ้าใหญ่ ริมก าแพงขาวยาวทอดตวัขนานไปกบัล าคลองสูงชนัจนตอ้งแหงน
คอมองเห็นยอด บนราวก าแพงตั้งกลีบปูนป้ันเป็นบวัสวยงามราวกบัทิพยวิมาน และ
เห็นทหารถือเวรยามเดินไปมาบนก าแพงดูน่าคร่ันคร้าม เป็นคร้ังแรกท่ีเธอเดินเฉียด
ใกลก้ าแพงพระบรมมหาราชวงัในเวลากลางวนัมากเพียงน้ี มองผ่านประตูเขา้ไปก็แล
เห็นความงดงามโอฬารตาของยอดพระมหาปราสาทราชมณเฑียรท่ีเสียดยอดสู่ฟ้า
เหลืองอร่ามท่ีอยูด่า้นใน ระยบิระยบัเขา้ตา (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 237, 2557) 

 นอกจากน้ียงัพบวา่วรรณวรรธน์ไดพ้รรณนาให้เห็นถึงความสามารถและความยิง่ใหญ่
ของขุนหลวงตากท่ีตีเมืองจนัทบุรีไดส้ าเร็จเพื่อรวบรวมชุมนุมต่างๆ ก่อนจะกอบกูเ้อกราชกลบัคืน
มา ดงัน้ี 

ชุมนุมของขุนหลวงตากมุ่งหมายเอาเมืองจนัทบุรีเป็นท่ีตั้งมัน่ด้วยเป็นเมืองริมทะเล 
เป็นยุทธภูมิหลกัของภูมิภาคทะเลฝ่ังตะวนัออกและเป็นเมืองท่าเรือใหญ่มีอู่ต่อเรือท่ี
ครบครัน แต่หลงัจากท่ีขุนหลวงเจรจาความกบัเจา้เมืองจนัทบุรี เจา้เมืองจนัทบุรีไม่
ยินยอมสวามิภกัด์ิต่อขุนหลวงตาก และท าทีจะต่อตีเป็นส าคญั แต่ขุนหลวงตอ้งการ
เมืองน้ีเป็นท่ีมัน่ก่อนท่ีจะมุ่งหมายไปยดึคืนพระนครจากพวกพุกาม 
ในท่ีสุดในวนัแรม ๒ ค ่าเดือน ๗ เยน็นั้น ขุนหลวงตากประกาศแก่กองทหารทุกคนใน
ชุมนุมทพัของท่านวา่ 
“เราจะตีเมืองจนัทบุรีในค ่าวนัน้ี เม่ือกองทพัหุงขา้วเสร็จแลว้ ทั้งนายไพร่ใหเ้ทอาหารท่ี
เหลือและต่อยหมอ้เสียให้หมด หมายไปกินขา้วเชา้ดว้ยกนัท่ีในเมืองเอาพรุ่งน้ี ถา้ตีเอา
เมืองไม่ไดใ้นค ่าวนัน้ีก็จะใหไ้ดต้ายเสียดว้ยกนัใหห้มดทีเดียว” 
เพลาทุ่มในวนันั้น ขุนหลวงตากสั่งทหาร ทั้งชาวไทยและจีนลอบเข้าไปอยู่ตามจุด
ต่างๆ ลอ้มก าแพงเมืองจนัทบุรี แลว้คอยฟังสัญญาณเขา้ตีเมืองพร้อมกนั 
ในเวลาตีสาม ขุนหลวงตากข้ึนคอชา้งพงัคีรีบญัชร สั่งให้ส่งสัญญาณโห่ร้องพร้อมกนั
แลว้บุกเขา้ตีเมืองจนัทบุรีทนัที 
ขนุหลวงตากไสชา้งเขา้พงัประตูเมืองจนบานประตูเมืองจนัทบุรีพงัลามา บรรดาทหาร
ท่ีตามอยูจึ่งกรูกนัเขา้ไปในเมืองได ้ผูค้นในเมืองจนัทบุรีก็เกิดสับสนอลหม่าน เจา้เมือง
จนัทบุรีเห็นท่าทีเพล่ียงพล ้ า ก็เร่งพาครอบครัวตวัเองหนีลงเรือข้ามไปขอพึ่ งบารมี
กษตัริยเ์มืองกมัพุชต่อไป (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 599-600, 2557) 
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 กล่าวโดยสรุปคือในการประพันธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ือง พบว่าวร
รณวรรธน์มีลกัษณะท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยการใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีสวยงามในการเล่าเร่ือง
โดยค านึงถึงสุนทรียภาพ เพื่อให้ผูอ่้านสัมผสัไดถึ้งความงดงามของฉากต่างๆ รวมถึงความยิ่งใหญ่
ของตวัละคร แมใ้นบางคร้ังจะห่างไกลจากความเป็นจริงในประวติัศาสตร์ก็ตาม แต่ทั้งหมดลว้นมา
จากจินตนาการท่ีผสานกับข้อมูลข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์จนปรากฎอย่างเด่นชัดในงาน
เขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง  

3. การแสดงความรู้สึกส่วนตวัในงานเขียน 
 ในการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั้น นักเขียนมีอิสระเต็มท่ีในการแสดงอตั

วสิัยหรือความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปในเหตุการณ์และตวัละคร เพื่อท าให้เร่ืองราว ตลอดจนบุคคลท่ีไม่
มีตวัตนอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัไดก้ลบัมามีตวัตนและมีชีวติชีวาอีกคร้ัง 

1) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 การแสดงความรู้สึกส่วนตวัในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ นั้น 

พบได้บ่อยในตอนท่ีมีการพรรณนาถึงตวัละคร โดยใช้วิธีการแสดงความรู้สึกผ่านสายตาของตวั
ละครอ่ืน ท าใหรู้้สึกคลอ้ยตามเสมือนวา่ตวัละครนั้นมีตวัตนอยูจ่ริง อาทิ ตอนท่ีนางชวนัจาลอบมอง
เจา้ชายจิตรเสน ดงัน้ี 

ยิง่เห็นรูปองคง์ดงามดัง่องคว์ษิณุจ าแลงในฉลองพระองคร์าชพิธี สร้อยสังวาลเส้นใหญ่
คาดเหลืองอร่าม บนแผน่อุระหนัน่หนา ภูษาฉลองผืนยาวถกัยกลายดอกอร่ามตาผูกผา้
ทิ้งชายสีชาดลงยาวเกือบถึงขอ้ก าไลพระบาท พระกรยามเยื้องยา่งคลอ้งผา้สีชาดข้ึนขา้ง
องค ์ตรึงตาผูค้นนบัพนันบัหม่ืนท่ามกลางพระราชพิธีใหญ่เป็นจุดเดียว ยลก่ีคร้ังก็แลดู
งามสง่าน่าเกรงขามราวกบัเทวรูปบนยอดพระศรีให้เหล่าผูค้นกราบไหวบู้ชา (จนัทรา
อุษาคเนย,์ น. 181, 2549) 
2) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 

 จากการศึกษาพบว่าวรรณวรรธน์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวละคร โดยเฉพาะ
ความรู้สึกของเหมท่ีมีต่อชาววิลาศ จากอดีตท่ีเหมรู้สึกเป็นมิตรกบัชาววิลาศท่ีเขา้มาท าการคา้ใน
ประเทศ จนกระทั่งแอบลักลอบไปเรียนภาษาองักฤษกับครูแหม่มจนถูกพระยาบริรักษ์ต าหนิ 
กระทัง่เติบโตข้ึนเหมไดรั้บรู้ถึงจุดประสงค์ในการเขา้มาในดินแดนสยามของชาววิลาศว่าตอ้งการ
หาผลประโยชน์ จึงมีความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

เพราะนบัแต่วนัท่ีเจา้คุณพ่อเขาส้ิน ก็รู้แลว้วา่การท่ีจะให้เขา ‘เช่ือใจ’ ในพวกวิลาศนั้น
ลดเหลือนอ้ยเตม็ที 
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วิลาศไม่เคยหยิบยื่นของให้ดว้ยมือเปล่า ตอ้งหยิบฉกฉวยของติดมือกลบัไปบา้นเมือง
ของพวกเขาดว้ยเสมอ เวลาน้ีเขาจึงคิดได ้แมแ้ต่คร้ังท่ีมิสเตอร์เจเมสันให้ภรรยาเขามา
สอนวิลาศให้กบัเหมในคราวก่อน…ก็เพียงเพราะตอ้งการหาช่องทางเขา้ถึงเจา้คุณพ่อ
ของตนผา่นลูกชาย ท่ีพวกวลิาศนอ้ยคนจะเขา้ถึงเจา้คุณไดน้ัน่เอง 
เจ้าคุณพ่อหย ัง่รู้ ถึงระแวง และเตือนปรามเขาไวก่้อน แต่ก็มาเกิดเร่ืองกับท่านใน
ทา้ยสุด แลว้เช่นน้ีเขาจะไวใ้จพวกวลิาศไดอ้ยา่งไร (ขา้บดินทร์, น. 583-584, 2550) 

 สาเหตุท่ีวรรณวรรธน์บรรยายความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงไปของเหมท่ีมีต่อชาววิลาศ 
เน่ืองจากการศึกษาขอ้มูลและบรรยากาศในยุคสมยันั้น พบว่ามีบุคคลท่ีต่อตา้นชาววิลาศจริง จึง
ก าหนดให้พระยาบริรักษ์เป็นบุคคลท่ีต่อตา้น ขณะท่ีคุณชายช่วงเป็นคนท่ีสนบัสนุนการศึกษาวิชา
ความรู้จากวลิาศเพื่อน ามาพฒันาประเทศ โดยไม่ไดไ้วใ้จวลิาศเสมอไป  

 “เร่ืองของการรัก ท่ีจะ เรียนภาษาอังกฤษ  ตัวละครพ่อพระเอก เป็นตัวแอน ต้ี 
ขณะเดียวกนัมีตวัละครในประวติัศาสตร์จริงๆ คือคุณช่วงเป็นฝ่ายท่ีสนบัสนุนภาษาต่างประเทศ 
แลว้พระเอกอยู่ตรงกลาง น่ีเป็นเพราะว่าเราอ่านประวติัศาสตร์ แลว้เราเห็นบรรยากาศ ณ เวลานั้น 
เราก็วิ เคราะห์แล้วใส่ไปในพล็อต เพราะเราเช่ือแบบนั้ น  เราก็ เลยเขียนออกมาแบบนั้ น” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
 วรรณวรรธน์ไดแ้สดงความรู้สึกรักชาติในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้า

เดียว” ผา่นความรู้สึกของตวัละครเอกคือพระศรีขนัทิน ท่ีมีต่อตวัละครประกอบคือพระยาพลเทพ 
โดยใส่ความรู้สึกรังเกียจต่อการกระท าของพระยาพลเทพ ในตอนท่ีก าลงัจะเสียกรุงศรีอยธุยา ดงัน้ี  

“ออกพระ…เร่ืองพระยาพลเทพเห็นจริงแน่แท้ ขา้เห็นกบัตาว่าเขาเป็นคนเปิดประตู
เมืองใหพ้วกองัวะเขา้มา” 
ตอนท่ีก าแพงเมืองทรุด ทหารองัวะเอาบนัไดไมพ้าดเขา้มายงัไม่เท่าไหร่ แต่พระยาพล
เทพวิง่ไปเปิดประตูวงัให้พวกนั้นถลนัเขา้มาไดอี้ก เพราะเหตุน้ีพวกองัวะถึงไดด้าหนา้
เขา้วงัราวกบัสายน ้าจนคนดา้นในตั้งตวัไม่ทนั 
“นัน่ปะไรไอค้นชัว่” เขาค ารามลัน่ “แลว้มนัวิง่ไปทางใด” 
“วิ่งไปทางค่ายโพธ์ิสามตน้ สุก้ี นายกองแม่ทพัใหญ่มนัอยูท่ี่นัน่” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 
577, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือวรรณวรรธน์ไดแ้สดงความรู้สึกโดยอิสระในการประพนัธ์นวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง โดยบรรยายออกมาผ่านความรู้สึกของตวัละคร เพื่อให้มองเห็นภาพ
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เหตุการณ์ในอดีต รวมถึงตวัละครแต่ละตวัวา่มีตวัตนอยา่งไร โดยผูแ้ต่งไดแ้สดงความรู้สึกทั้งในเชิง
ช่ืนชมและรังเกียจตวัละคร ตลอดจนการกระท าของตวัละคร เป็นตน้ 

4. ความบนัเทิงเริงรมยใ์นงานเขียน 
 ความบนัเทิงถือเป็นหัวใจหลกัของการเขียนนวนิยายทุกประเภท แมว้่านวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์จะตอ้งมีส่วนท่ีเป็นขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงในประวติัศาสตร์ แต่จุดมุ่งหมายเดียวของ
นกัเขียนนวนิยายก็คือการสร้างความเพลิดเพลินใหก้บัผูอ่้าน 

1) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 การด าเนินเร่ืองราวต่างๆ ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ มีการ

ให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เป็นระยะ แต่ขณะเดียวกนัก็ไดส้อดแทรกความบนัเทิงเอาไวด้ว้ยเพื่อให้
ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลินและผ่อนคลาย อาทิ ตอนท่ีตมิสาลอบมองเจา้ชายจิตรเสนพลางคิดถึงความ
เป็นจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีไดศึ้กษามา ท าใหน้างเอกของเร่ืองอดปลาบปล้ืมใจไม่ได ้ดงัน้ี  

เธอพอจะจดจ าร่องรอยหลกัฐานของพระองค์ในประเทศไทยท่ีพบอยู่มากมายบริเวณ
ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะจารึกช้ินส าคญัๆ ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 ท่ีระบุ
การมาถึงของเจ้าชายจิตรเสนในประเทศไทยปรากฏอยู่ทั่วไป ทั้ งในจังหวัด
อุบลราชธานี บุรีรัมย ์และสระแกว้ พระองคส์ามารถเดินทางเขา้สู่เส้นทางแม่น ้ ามูล ไป
ทางจงัหวดับุรีรัมยข์องประเทศไทยปัจจุบนั และทรงเขา้สู่บริเวณแอ่งท่ีราบโคราช 
ก่อนเดินทางลงใตไ้ปพบทะเลใหญ่  
นึกแลว้ให้ปล้ืมใจไม่หาย ว่าโชคดีเหลือเกินท่ีเธอไดม้าใกลชิ้ดบุรุษผูน้ าพาอาณาจกัร
อนัยิ่งใหญ่ อาณาจกัรท่ีมีช่ือว่า ‘เจนละ’ ส่วนหน่ึงอยู่บนผืนดินประเทศไทย นาม
อาณาจกัรของพระองค์ท่ีไปปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของชาวจีน จากค าว่า ‘เจ้ินละ’ 
หรือ ‘เจ้ินลา’ ออกส าเนียงไทยวา่ ‘เจนละ’ จนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่มีใครรู้เคา้ความเป็นมา
ของช่ืออาณาจกัรแห่งน้ีของพระองค ์วา่แปลความหมายอะไร 
แต่ไม่วา่อะไรก็ตาม...เจา้ชายจิตรเสนองคอ์ธิราชนัแห่งเจนละพระองค์น้ีเองเล่า จกัได้
กลายเป็นกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่เหนือดินแดนอุษาคเนย ์ในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ 
เธอนัง่เทา้คางมองพกัตร์งามบรรทมหลบัใหล แลว้แอบยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่ให้ตวัเองอยูค่น
เดียว เคยอยากหา้มตวัเองกบัพระองคไ์วส้ักเท่าไหร่ มาจนป่านน้ีคงห้ามหวัใจตวัเองไม่
ไหวแลว้กระมงั ตมิสา (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 269-270, 2549) 
2) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 

 ความบนัเทิงในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” ปรากฏให้เห็นไม่แตกต่าง
จากใน    นวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ กล่าวคือจะสอดแทรกความบนัเทิงในระหว่างการให้
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ เพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลิน อาทิ ตอนพระราชพิธี
ออกพระเมรุพระเจา้อยูห่วัแผน่ดินกลาง มีงานมหรสพ เช่น การแสดงโขน รวมถึงกิจกรรมท่ีคนสมยั
นั้นไม่พลาดนัน่คือการโปรยมะนาว หรือการโปรยทานนัน่เอง ดงัน้ี 

พอถึงเวลาโปรยมะนาว ผูค้นต่างกระโจนแยง่ชิงมะนาวสอดไส้อฐักนัจา้ละหวัน่ บา้งก็
มีสวิงมารอตกักนักลางอากาศ เหมคอยจอ้งจบัจงัหวะแต่ไม่ไดห้วงัมะนาวท่ีโปรยลงมา
หวา่นแจก แต่สายตาจบัตามร่างนอ้ยๆ ท่ีกระโจนไหวๆ ท่ามกลางฝูงชน ยื้อแยง่กบัเขา 
สีหน้าร่าเริงสดใสนัก เขาพยายามเบียดตวัเองเขา้ไปจนใกล้ เห็นไหล่บางโดดข้ึนลง
สนุกสนาน มะนาวหล่นไปดา้นขา้งเจา้ตวัก็รีบทรุดลงคลุกไล่ควา้ ทนัทีท่ีมือนอ้ยจบัถูก 
คนร่างใหญ่ท่ีจอ้งตามอยูก่็รีบตะครุบกอบกุมมือนอ้ยไวแ้น่น 

 “อุย๊”  
 ล าดวนตกใจสะดุง้ท่ีจู่ๆ มือของตนก็ถูกจว้งจบัไวแ้บบนั้น พอรู้ว่าเป็นใครก็หลุด
ปากร้องเรียกช่ือเสียงดงั 
“พี่เหม…พี่มาไดอ้ยา่งไร” 
“มาตามแรงคิดถึงเจา้ล าดวนของพี่น่ะสิ” 
ทั้งท่ีคราวแรกอยากดึงมือกลบั แต่พอรู้วา่ใครเป็นเจา้ของอุง้มืออุ่น ก็อยากปล่อยให้มือ
นั้ นอยู่ในการกอบกุมของคนร่างใหญ่ไวอ้ย่างนั้ น เหมกุมมือบางนั้ นไวแ้น่น (ข้า
บดินทร์, น. 586-587, 2550) 
3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 จากการศึกษาพบวา่ความบนัเทิงในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
คลา้ยคลึงกบันวนิยายทั้ง 2 เร่ืองท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคือ มีการสอดแทรกความบนัเทิงในระหวา่ง
ให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการกอบกูบ้า้นเมืองข้ึนใหม่ภายใตก้ารน าของขุนหลวงตาก ซ่ึง
แมงเม่าไดบ้อกความจริงกบัออกญาวงัวา่พระศรีขนัทินไม่ใช่ขนัที แต่เป็นจารบุรุษท่ีลอบเขา้ไปใน
วงัเพื่อสืบข่าวไปแจง้แก่ขุนหลวงตาก ท าให้ออกญาวงัหายขอ้งใจ ซ่ึงบทสนทนาและบทบรรยาย
ในช่วงน้ีไดส้อดแทรกความบนัเทิงเอาไว ้ดงัน้ี 

“นัน่ปะไร…ขา้วา่แลว้…มิน่าท าไมขา้ถึงสงสัยออกพระศรีคนน้ีมาตลอด ขา้เฝ้าคิดอยู่
แต่วา่ขนัทีใหญ่คนน้ีดูแปลกจริงหนอ ท าไมถึงไดต้่างจากคนอ่ืน ยามออกความคิดเห็น
ก็ฉลาดเป็นกรด ยามพิจารณาเร่ืองใดก็ดูลึกซ้ึง…ก็เพราะเขาเป็นจารบุรุษมา แต่ก็เก็บ
ความลบัน้ีไดแ้นบเนียนนกั ขา้นั้นยิ่งสงสัยยิ่งเฝ้าแอบดู แอบดูไปแอบดูมา ออกพระก็
เกิดมาหาว่าขา้คิดจะเอาเขาไปเป็นสวาทอีก โอย…ตอนนั้นชีวิตของขา้มนัช่างยุง่เหยิง
ก ากวมนกั” 
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ออกญาวงัระบายความในใจ ท่ีเกือบเป็นความเขา้ใจผิดออกพระศรีคราวนั้น ถา้หาก
ออกพระศรีไม่เจรจาสอบถามเขาตามตรงในวนัท่ีจบักุมนางเล่ือนก็คงกงัวลใจไม่จบ 
แมงเม่าถึงกบัหัวเราะข ากบัท่าทางจริงใจของออกญาวงั แม่เป้าแอบหนัไปคอ้นสามีวง
เล็ก 
“ออ…พอท่านรู้ตวัว่าท่านไม่ไดส้นใจออกพระศรีท านองนั้น ท่านก็เลยมากวาดตอ้น
พวกฉนัเป็นเมียอยา่งทุกวนัน้ีนะรึ” 
“โถ…โถ…แม่เป้าจ๋า พวกเราอยู่กนัดว้ยความรักและเขา้ใจต่างหาก จริงไหมจ๊ะทุกๆ 
คน” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 577, 2557) 

 กล่าวโดยสรุปคือ แมใ้นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองจนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ 
และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว จะมีขอ้มูลขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นการเขียนหรือจดบนัทึก
ทางประวติัศาสตร์ แต่เป็นการน าข้อมูลส่วนหน่ึงมาผสานกับจินตนาการของนักเขียน เพื่อให้
เร่ืองราวต่างๆ ด าเนินไปอยา่งมีสาระ โดยไม่ละเลยจุดประสงค์หลกัของวรรณกรรม นัน่คือการให้
ความบันเทิงกับผู ้อ่าน ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงเอกลักษณ์ของงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์นัน่เอง 

5. การเพิ่มเติมส่วนท่ีขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ 
 นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ไม่ใช่หนงัสือประวติัศาสตร์หรือเอกสารส าหรับการอา้งอิง 

ดงันั้นนกัเขียนสามารถก าหนดตวัละครให้มีบทบาทต่างๆ รวมถึงเพิ่มเติมตวัละครท่ีไม่มีอยูจ่ริงไป
ในส่วนท่ีขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ได ้

1) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 วรรณวรรธน์ได้เพิ่มเติมตัวละครเอกฝ่ายหญิง คือตมิสาเข้าไปในส่วนท่ีจารึกทาง

ประวติัศาสตร์ไม่ไดมี้การจดบนัทึกไว ้โดยให้ตมิสามีบทบาทส าคญัในการน าทางเจา้ชายจิตรเสน
ไปสู่ทางออกทางทะเล ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้ท  าคุณประโยชน์ใหก้บัแผน่ดินเศรษฐปุระ ดงัน้ี 

องค์จอมทพัหันมาพยกัพกัตร์ให้ตมิสาคลานเขา้ไปหา เธอจึงค่อยๆ คลานเขา้ไปนั่ง
ดา้นหลงัวรองค์สูง ต่อเบ้ืองพกัตร์เจา้ชายวีรวรมนัและพระเจา้ศรีภววรมนักลางทอ้ง
พระโรง  
“นางตมิสาเป็นนางห้ามของข้าท่ีได้น าพาไปถึงทะเลใหญ่ นางเป็นผูน้ าทางท่ีองค์
มหาเทพประทานมาสมดงัท่ีขา้มัน่หทยั นางจึงมีคุณูปการต่อราชการงานเมืองเรายิง่” 
พระเจา้ศรีภววรมนัประทานแกว้แหวนเงินทองเคร่ืองแต่งกายท่ีดูงดงามระยิบระยบัตา 
รวมทั้งผา้นุ่งผนืใหม่ลายอดักลีบยกดอกระยิบระยบัใหเ้ธออีกมากมาย องคจิ์ตรเสนทรง
ปล้ืมหทยันกัหนา 
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“น่ีคือภูษายกทอลายเดียวกับปารมิตาเทวีพระองค์ก่อน เป็นเคร่ืองหมายแห่งสรีท่ีมี
คุณูปการต่อบา้นเมืองเรา ขา้จึงขอมอบต่อนางห้ามคนส าคญัขององคจิ์ตรเสน” (จนัทรา
อุษาคเนย,์ น. 483, 2549) 

 นอกจากน้ียงัพบว่าวรรณวรรธน์ ได้ก  าหนดให้ตมิสาเป็นมารดาของพระเจา้อีศานวร
มนั พระโอรสของเจา้ชายจิตรเสนกบัมารดาท่ีไม่ปรากฎพระนาม ซ่ึงพระเจา้อีศานวรมนัเป็นกษตัริย์
ท่ียิง่ใหญ่ครองดินแดนเศรษฐปุระต่อจากเจา้ชายจิตรเสน ดงัน้ี 

“จงเช่ือเถิดตมิสา…ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน เราก็จะมีเจา้เพียงคนเดียว เป็นบดีท่ีรักของเจา้ 
ส่วนเจา้จงท าหนา้ท่ีเป็นศกัติแห่งเรา น าพาเราไปทุกท่ีท่ีเราปรารถนาเพื่อดูแลสายเลือด
แห่งเรา” 
“สายเลือดอนัใดหรือเพคะ…” คิ้วบางขมวดนอ้ยๆ 
เธอเร่ิมตามความคิดของพระองคไ์ม่ทนัจริงๆ  
สุรเสียงกระซิบแผว่ขา้งหู 
“ลูกชายของเรา…ลูกชายท่ีเราใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต เวลาน้ีเราไดม้ารดาของมหาบุรุษท่ี
ยิ่งใหญ่มาเป็นศกัติแห่งเราแลว้ เราไม่อยากรอช้าท่ีจะให้ก าเนิดโอรสท่ียิ่งใหญ่คนนั้น
เสียที” (จนัทราอุษาคเนย,์ น. 483, 2549) 
2) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “ขา้บดินทร์” 

 ตวัละครท่ีขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ตามท่ีมีการจดบนัทึกคือหน่ึงใน 16 คนท่ีร่วม
คณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพนัธไมตรีและถวายเคร่ืองราชบรรณาการต่อพระราชินีแห่งองักฤษ ซ่ึง
วรรณวรรธน์ไดก้ าหนดใหเ้หม ตวัละครท่ีหลายคนเขา้ใจวา่เสียชีวิตแลว้ เป็นหน่ึงในคณะ เน่ืองจาก
ตามพงศาวดารท่ีพบไม่ได้มีการระบุ ช่ือผู ้ร่วม เดินทางคนสุดท้าย เอาไว้ จึงเป็นช่องว่าง
ใหว้รรณวรรธน์สามารถน าตวัละครท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ไปเป็นหน่ึงในคณะทูต ดงัน้ี 

“ไหนพี่เหมวา่มีสิบหกคน แลว้คนสุดทา้ยล่ะจะ๊ ไม่มีช่ือหรือ” 
เหมวางกระดาษแผน่นั้น มองบรรทดัสุดทา้ยท่ียงัวา่งเปล่า 
“คนท่ีสิบหก ยงัไม่มี…” ล าดวนนวดน ้ ามนัตามไหล่หนา แลว้เอียงคอมองคนรูปหน้า
คมครุ่นคิด น่ีคงพะวงไปทัว่วา่จะเอาอยา่งไร ช่ือสุดทา้ยเท่านั้นท่ีรอเพิ่มลงไป 
“แลว้หลวงสุรบดินทร์เล่าจะ๊” เธอถามยิม้ๆ 
เหมยิ้มพลางส่ายหน้า “หลวงสุรบดินทร์คงไปวิลาศไม่ได้ดอก ทนัทีท่ีเขียนบอกไป 
พวกนั้นตอ้งรู้ว่าพี่ยงัมีชีวิตอยู่ แลว้ปัญหาใหญ่ก็จะถูกร้ือฟ้ืนตามมา ถ้าจะไปพี่ก็ตอ้ง
ปกปิดตวั แสร้งเป็นแค่หมอนวดรับใช ้เช่นนั้นถึงจะเหมาะ” 
ปกปิดตวัเองทั้งท่ีไปการงานยิง่ใหญ่ส าคญั ล าดวนเหลือบมองหนา้เขา 
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“คนเราท าดีตอ้งบอกใหใ้ครรู้วา่เราท าดว้ยหรือจะ๊” (ขา้บดินทร์, น. 586-587, 2550) 
3) นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 ส าหรับนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” ผูว้ิจยัพบวา่วรรณวรรธน์ได้
ก าหนดให้มีตวัละครท่ีเพิ่มเขา้ไปในส่วนท่ีขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ นัน่คือขนัทีท่ีช่ือว่าสิขนั
ทิน โดยผูกโยงเร่ืองราวไวต้ั้งแต่ตน้เร่ืองให้สิขนัทินถูกฆ่าตาย เพราะไม่ยนิยอมใหพ้วกของพนัหาญ
ร่วมคณะปลอมตวัเขา้ไปเป็นผูรั้บใชข้นัทีในวงัหลวง ดงัน้ี 

“เอาคนพวกนั้นคืนมา ขา้ไม่ยอมให้พวกกเฬวรากพวกน้ีดูแลขา้ใกลชิ้ดในวงัหลวงได้
หรอก” 
“น่ีเจา้…อยา่มากเร่ืองนกัเลยสิขนัทิน” 
นกัเทศท่ีถูกเรียกช่ือวา่ สิขนัทิน มองดูท่าทางคนท่ีมาใหม่ทั้งส่ีและพระราชาข่าน ก็เร่ิม
จบัทางได ้วา่คนทั้งหมดก าลงัวางแผนร่วมกนักระท าส่ิงใด 
“หากการเป็นเช่นน้ี หมายความวา่พวกท่านคิดเอาขา้เป็นก าบงัแฝงคนกลุ่มน้ีเขา้ไปใน
วงัหลวงกบัขา้ใช่ไหม” นักเทศสิขนัทินพูดดว้ยน ้ าเสียงต่ืน สั่น “พระราชาข่าน ท่าน
ก าลงัคิดขบถใช่หรือไม่” 
พระราข่านหนา้ถอดสี 
“เจา้คิดอนัใดเช่นนั้น การพูดเช่นน้ีหาเร่ืองให้ขา้โดนตดัหวัรึ” (หน่ึงดา้วฟ้าเดียว, น. 11, 
2557) 

 โดยเหตุการณ์หลงัจากท่ีพระราชาข่านทะเลาะกบัสิขนัทินจนเกิดพลาดพลั้งท าให้สิขนั
ทินเสียชีวิต ตวัละครเอกของเร่ืองคือขนัทองจึงตอ้งเขา้ไปสวมรอยเป็นสิขนัทิน และท าหน้าท่ีจาร
บุรุษแฝงตวัอยูใ่นวงัหลวง 

 กล่าวโดยส รุปคือวรรณวรรธน์ได้อาศัย ช่องว่างห รือส่วน ท่ีขาดหายไปจาก
ประวติัศาสตร์ แลว้ก าหนดให้ตวัละครเอกเขา้ไปมีบทบาทในส่วนนั้น เพื่อเติมเต็มเร่ืองราวและให้
การด าเนินเร่ืองสนุกสนานน่าติดตาม ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ตอนหน่ึงแลว้วา่ เป็นการใชจิ้นตนาการ
เพื่อให้ตวัละครโลดแล่น แต่ไม่ไดเ้ป็นการปลอมประวติัศาสตร์ เพราะไดมี้การศึกษาขอ้มูลมาเป็น
อย่างดี ก่ อนจะลงมือ เขี ยนนวนิยายอิงประวัติศ าสต ร์ ซ่ึ งถือ เป็น เอกลักษณ์ ท่ี โดด เด่น
ของวรรณวรรธน์ในการสร้างตวัละครให้เขา้ไปมีความส าคญัเพื่อให้ผูอ่้านเพลิดเพลินไปกบันว
นิยาย 
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 4.1.2 ตัวตนของ “วรรณวรรธน์” ในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบ
ความส าเร็จ 

 วรรณวรรธน์ถือเป็นนกัเขียนนวนิยายรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมมีผลงานเขียนนวนิยายรวมเล่มในปี 
พ .ศ. 2548 มีผลงานมาแล้วทั้ งหมด  16 เร่ือง ในจ านวนน้ี มีอยู่  10 เร่ือง ท่ี เป็นนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ ทั้ งประวติัศาสตร์ไทย และประวติัศาสตร์ตะวนัออกกลาง หรือนวนิยายแนว
ทะเลทรายท่ีเคยได้รับความนิยมในกลุ่มผู ้อ่านช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่ในช่วงหลังนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ไทยของวรรณวรรธน์เร่ิมเป็นท่ีนิยมจากนักอ่านมากข้ึน เพราะด้วยการผูกโยง
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ มีการสอดแทรกเน้ือหาสาระและเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์เขา้ไปในนว
นิยาย ประกอบกบันวนิยายเร่ืองนั้นๆ ถูกหยิบยกมาสร้างเป็นละคร จึงท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบในเวลา
อนัรวดเร็ว  

 นอกจากผลงานการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์จะเป็นท่ีช่ืนชอบ 
จนกระทั่ งท าให้ น ามปากกา “วรรณ วรรธน์ ”  ติดตลาดในก ลุ่มนัก อ่ านแล้ว  “ตัวตน ” 
ของวรรณวรรธน์เองก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูอ่้านติดตามผลงานดว้ย และเน่ืองจากตวัตนของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีจิตเป็นพื้นฐานอยูภ่ายใน สามารถแสดงออกมาผา่นภาษาท่ีเป็นไปตามจิตของ
ผูน้ั้น กรณีของวรรณวรรธน์ในฐานะท่ีเป็นนกัเขียน    นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีไดป้ระพนัธ์นว
นิยายแต่ละเร่ืองออกมาผา่นภาษาหรือขอ้ความท่ีปรากฎใน       นวนิยาย จึงถือเป็นการสะทอ้นส่ิงท่ี
อยูภ่ายในจิตใจออกมานัน่เอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การก าหนด “แก่นเร่ือง” หรือแกนหลกัส าคญัในนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง คือ จนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว ลว้นมีแก่น
เร่ืองอยู่ท่ีความจงรักภกัดีต่อชาติและสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงวรรณวรรธน์ระบุว่า เน่ืองจากตวั
เธอเป็นข้าราชการ จึงอยากจะสะท้อนความจงรักภักดีในฐานะข้าราชการของแผ่นดินผ่าน
ตวัหนงัสือใน    นวนิยายอิงประวติัศาสตร์นัน่เอง  

 เช่นเดียวกบัการใช้ภาษาทางวรรณกรรมท่ีปรากฏในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 
เร่ือง ก็พบว่ามีการใช้ภาษาท่ีสละสลวย สอดคล้องกับยุคสมัยและเร่ืองราวท่ีด าเนินอยู ่
โดยวรรณวรรธน์จะให้ความส าคญักบัความเหมาะสมของการใชภ้าษาในการพรรณนาฉากรัก ซ่ึงจะ
ไม่ใช้พร ่ าเพร่ือหรืออธิบายอย่างโจ่งแจง้ เพราะมีความเช่ือส่วนตวัว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีคุณค่า
และสละสลวยจึงไม่เหมาะท่ีจะน ามาใชใ้นการพรรณนาฉากหวอืหวา 

 ขณะเดียวกันย ังพบว่าก่อนการลงมือเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ทุกคร้ัง 
วรรณวรรธน์จะเน้นเร่ืองการศึกษาขอ้มูลขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงอาจท าให้
พบช่องวา่งทางประวติัศาสตร์ท่ีนกัเขียนจะสามารถเพิ่มเติมตวัละครเขา้ไปมีบทบาทในช่องวา่งนั้น 
เพื่อเป็นการเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดหายไป และให้เร่ืองราวด าเนินไปอยา่งน่าติดตาม นอกจากน้ียงัมีการลง
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พื้นท่ีจริงเพื่อให้มองเห็นภาพสถานท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นการสร้าง
ความเช่ือในจิตใจของตวัเองก่อนท่ีจะน ามาเรียงร้อยถอ้ยค าออกมาเป็นภาษาท่ีปรากฎในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ 

 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าเน้ือหาและข้อความต่างๆ ท่ีปรากฎออกมาในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ืองจนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงด้าวฟ้าเดียว สะท้อนออกมาจากจิตใจ
ของวรรณวรรธน์ ซ่ึงการน าเสนอเร่ืองราวผา่นตวัหนงัสือในรูปแบบนวนิยายนั้นเรียกไดว้า่เป็นการ
อาศัยการส่ือสารเป็นตัว เช่ือมโยง เพื่ อสะท้อนให้ เห็น เอกลักษณ์ ในงาน เขียนนวนิยาย
ของวรรณวรรธน์ท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผูอ่ื้น โดยเอกลกัษณ์นั้นเปรียบไดก้บัระบบรหสั 
อนัประกอบดว้ย สัญลกัษณ์ ถอ้ยค า ขอ้ความ และความหมายท่ีใชส่ื้อตวัตน ท่ีส่งผา่นความรู้สึกนึก
คิดภายใตจิ้ตใจของวรรณวรรธน์ออกมาให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ถึงตวัตนของวรรณวรรธน์และเอกลกัษณ์
ในงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์นัน่เอง  

 นอกจากตวัตนและเอกลกัษณ์ท่ีวรรณวรรธน์ส่ือสารออกมาผ่านงานเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบวา่ วรรณวรรธน์มีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนในฐานะนกัเขียนนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นเร่ืองของการคน้ควา้ขอ้มูลก่อนลงมือเขียนนวนิยาย การน าเสนอ
นวนิยายผ่านองค์ประกอบต่างๆ ดังท่ีกล่าวไวข้้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแก่นเร่ือง 
ตลอดจนการใชภ้าษาทางวรรณกรรม และการน าตวัละครท่ีไม่มีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์เขา้ไปเป็น
ส่วนเติมเต็มช่องว่างทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ โดยมีการ
ใช้ภาษาในรูปแบบของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เป็นส่ิงประกอบสร้างอตัลกัษณ์ หรือการก่อรูป 
“ตวัตน”   

 จากการศึกษายงัพบด้วยว่า “วรรณวรรธน์” ซ่ึงเป็นนามปากกาของ “วรรธนวรรณ 
จนัทรจนา” เปรียบไดก้บัตราสินคา้หรือแบรนด์ของนักเขียนท่ีมีผลงานการประพนัธ์นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่ีผูอ่้านยอมรับและจดจ าได้ โดยการศึกษาตวัตนของแบรนด์ หรืออตัลักษณ์ตรา
สินคา้ “วรรณวรรธน์” ในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั้น ผูว้ิจยัพบว่าประกอบด้วย
โครงสร้างส าคญั 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. Core Identity แก่นหรือจุดยนืของแบรนด ์
 วรรณวรรธน์มีความโดดเด่นและมีจุดยืนท่ีชัดเจนในฐานะนักเขียนนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์ท่ีคน้ควา้ขอ้มูลอยา่งรอบคอบ ตลอดจนการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาฉากของเร่ืองราวต่างๆ 
ก่อนท่ีจะลงมือเขียนนวนิยาย ท าให้ผูอ่้านไดรู้้รายละเอียดหรือฉากหลงัของเร่ืองราวในนวนิยายแต่
ละเร่ืองอย่างชัดเจน แตกต่างจากนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์บางคนท่ีอาจจะอ่านเฉพาะ
เอกสารหลกัฐานท่ีมีอยู่ในมือเท่านั้น แต่ไม่ได้ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลหรือส ารวจองค์ประกอบอ่ืน จึง
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อาจจะฉายภาพออกมาได้ไม่ชัดเจนเท่ าท่ีควร จุดน้ี เองท่ีท าให้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ของวรรณวรรธน์มีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จ จนกระทั่งถูกน าไปสร้างเป็นละคร 
เน่ืองจากภาพรวมต่างๆ ท่ีปรากฏในนวนิยายมีความชัดเจน ซ่ึงถือเป็นจุดยืนของแบรนด์ โดยมี
องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหแ้บรนด ์“วรรณวรรธน์” มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ 

1.1 ต าแหน่งตราสินคา้ (Brand Positioning)  
 จดัเป็นขอ้เสนอดา้นคุณค่าท่ีสามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย และเป็น

การแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยวรรณวรรธน์ถือเป็นนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความ “รักชาติ” อนัถือเป็นการจดัวางต าแหน่งตราสินคา้ไวอ้ย่างชัดเจน เน่ือง
จากวรรณวรรธน์มีอาชีพหลกัเป็นขา้ราชการ ยดึหลกัการท างานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
หลกั ดงันั้นในงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองท่ีผูว้ิจยัศึกษาจึงพบวา่มีแก่นเร่ืองอยู่ท่ี
ความรักชาติและการเสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นหลกั ขณะท่ีงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์ย ังมีความโดดเด่นในการค้นคว้าหาข้อมูลข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริงมากท่ีสุด ก่อนจะน ามาผนวกเข้ากับจินตนาการ
ส่วนตวัแลว้เร่ิมลงมือเขียนนวนิยายซ่ึงเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกบัผูอ่้านกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็น
การเพิ่มคุณค่าให้กบังานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ และเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง เพราะ
นอกจากผูอ่้านจะไดรั้บอรรถรสความเพลิดเพลินแลว้ ยงัไดรั้บเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ควบคู่
ไปดว้ย อีกทั้งยงัสามารถสัมผสัได้ถึงความ “รักชาติ” อนัเป็นหัวใจส าคญัของเร่ืองและปรากฏใน
งานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 

1.2 บุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand Personality)  
 เป็นการเช่ือมโยงระหว่างบุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคกับตราสินค้าเข้าไวด้้วยกัน 

แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของผูใ้ชต้ราสินคา้นั้น โดยจากการศึกษาพบวา่บุคลิกภาพของตราสินคา้ 
“วรรณวรรธน์” ก็คือการใช้ค  าพูดแทนตวัเองว่า “เจา้ป้า” ในการส่ือสารพูดคุยกับผูอ่้านบนโลก
ออนไลน์ ถือเป็นจุดเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มผูอ่้านกบัตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” ท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่า
ก าลงัสนทนากบัญาติผูใ้หญ่และไดรั้บเกร็ดความรู้ควบคู่ไปดว้ย โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏในนวนิยาย รวมไปถึงการสนทนาเร่ืองทัว่ไป ซ่ึงวรรณวรรธน์จะเปิด
โอกาสให้มีการพูดคุยโต้ตอบกันตามช่องทางต่างๆ บนโลกออนไลน์ ท าให้ผู ้อ่านสามารถ
เขา้ถึงวรรณวรรธน์ไดง่้ายนัน่เอง 

2. Extended Identity ส่วนขยายแก่นของแบรนด ์
 นอกเหนือจากความโดดเด่นเร่ืองจุดยืนของการเขียนนวนิยายแล้ว ผูว้ิจยัยงัพบว่า

วรรณวรรธน์มีจุดเด่นเฉพาะตวัท่ีท าใหม้องเห็นตวัตนไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
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2.1 เอกลกัษณ์ดา้นภาพ (Visual Identity)  
 เป็นส่ิงท่ีมีรูปร่างและสามารถมองดว้ยตาเปล่าได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้นกัเขียนนวนิยายจะ

มี “ลายเซ็น” ท่ีท าให้กลุ่มผูอ่้านสามารถรับรู้ได้ทนัทีท่ีเห็นว่าลายเซ็นนั้นๆ เป็นของนักเขียนนว
นิยายท่ีตนเองช่ืนชอบหรือไม่ โดยลายเซ็นของนกัเขียนนวนิยายก็จะบ่งบอกตวัตนของนกัเขียนแต่
ละคน อย่างเช่นนามปากกา “วรรณวรรธน์” ก็มีลายเซ็นท่ีเม่ือมองดว้ยตาก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็น
ลายเซ็นของวรรณวรรธน์ อนัเปรียบไดก้บัโลโก ้นัน่เอง 

 

 
ภาพที ่4.1 ตวัอยา่งลายเซ็นของวรรณวรรธน์ 
 

 
  
ภาพที ่4.2 ตวัอยา่งการแจกลายเซ็นของวรรณวรรธน์ 
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2.2 เอกลกัษณ์ดา้นพฤติกรรม (Behavioral Identity)  
 เป็นส่ิงท่ีสัมผสัได้จากการพบปะกบับุคคลอ่ืน หรือส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืน เช่น การฝึกอบรม หรือการใหส้ัมภาษณ์ เป็นตน้ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์เป็น
นกัเขียนนวนิยายท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการไดรั้บเชิญไปร่วมในงานเสวนาต่างๆ โดยเฉพาะงานท่ี
เก่ียวกบัหวัขอ้นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดความรู้และวิธีการเขียนนวนิยาย 
ซ่ึงบนเวทีเสวนาหรือในการให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ วรรณวรรธน์ก็จะถ่ายทอดพฤติกรรมดา้น
การคน้ควา้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ในแบบ
ฉบบัของตวัเอง ซ่ึงผูร่้วมเสวนาหรือกลุ่มผูอ่้านท่ีเป็นแฟนนวนิยายของวรรณวรรธน์ก็จะรับรู้ไดถึ้ง
พฤติกรรมท่ีโดดเด่นขา้งตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4.3 ตวัอยา่งการร่วมงานเสวนา “เขียนนิยายอิงประวติัศาสตร์ใหข้ายดี” ในงาน CMU Book 
Fair 2016 

 



184 

 
 

ภาพที ่4.4 ตวัอยา่งการใหส้ัมภาษณ์ในหวัขอ้ “วรรณวรรธน์กบัการคน้ควา้ในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์” ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

 
 จากตัวอย่างจะเห็นว่าเม่ือได้รับเชิญไปพูดในเวทีเสวนาต่างๆ วรรณวรรธน์จะมี

พฤติกรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และถ่ายทอดออกมาอยา่งมัน่ใจ โดยเฉพาะพฤติกรรมการตอบ
ค าถามดว้ยความเช่ือมัน่และชดัเจนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ รวมถึงการให้ความรู้ดา้นงานเขียนนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์  

 ขณะเดียวกนัในการศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) นั้น จ าเป็นตอ้ง
รับรู้ถึงแหล่งท่ีมาของอตัลกัษณ์ตราสินคา้ ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาเป็นแนวทางในการสร้างตรา
สินคา้ใหมี้เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภค ดงัน้ี 

1. สินคา้ (Product)  
 เป็นแหล่งท่ีมาของอตัลักษณ์ตราสินคา้อนัดบัแรก เน่ืองจากตราสินคา้ส่วนใหญ่มกั

แสดงใหเ้ห็น จุดเด่นท่ีมาจากตวัสินคา้และบริการ ไม่วา่จะเป็นคุณประโยชน์หรือคุณสมบติัภายนอก
ท่ีโดดเด่น เพราะส่ิงเหล่านั้นจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยส่ือความหมายหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบวา่ จากจ านวนนวนิยายทั้งหมด 16 
เร่ืองของวรรณวรรธน์ มีอยู ่10 เร่ืองท่ีเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงถือ
เป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบท่ีท าให้วรรณวรรธน์ถูกกล่าวขานว่าเป็นนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ เพราะในช่วงระยะเวลา 12 ปีท่ีมีผลงานรวมเล่ม วรรณวรรธน์ไดถ่้ายทอด
ผลงานแนวประวติัศาสตร์ไวเ้กินกวา่คร่ึงของผลงานทั้งหมด จนท าให้นวนิยายถูกหยบิยกไปท าเป็น
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ละครท่ีประสบความส าเร็จในเร่ืองเรตต้ิงและกระแสความนิยม ส่ิงเหล่าน้ียงัถือวา่เป็นปัจจยัส าคญั
ในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งแบรนด ์“วรรณวรรธน์” กบักลุ่มผูอ่้านไดอี้กดว้ย 

2. ช่ือตราสินคา้ (Power of the Name)  
 นบัวา่เป็นแหล่งท่ีมาของอตัลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นช่ือเฉพาะท่ี

สามารถถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตราสินค้าได้ โดยจากการศึกษาพบว่า นามปากกา 
“วรรณวรรธน์” มีท่ีมาจากการน าช่ือจริง คือ “วรรธนวรรณ” มาใช้เป็นนามปากกา ซ่ึงปัจจุบนัได้
กลายเป็นตราสินค้าท่ีถูกพูดถึงในวงกวา้งในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ และเป็นตวัตนท่ีสะทอ้นให้ผูอ้่านไดรั้บรู้วา่นวนิยายภายใตน้ามปากกา “วรรณวรรธน์” 
เป็นนวนิยายแนวใด 

3. บุคลิกตราสินคา้และสัญลกัษณ์ (Brand Characters and Symbols) 
 ตราสินคา้จ านวนไม่นอ้ยใช้วิธีการสร้างบุคลิกลกัษณะของตราสินคา้เพื่อให้ผูบ้ริโภค

รับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสินคา้ของตวัเองกบัคู่แข่ง โดยอาจใชว้ิธีการสร้างสัญลกัษณ์ข้ึนมาเพื่อ
เป็นตวัแทนหรือสะทอ้นให้เห็นบุคลิกของตราสินคา้ ซ่ึงจะช่วยสะทอ้นความโดดเด่นของสินคา้ 
รวมทั้งส่ือให้เห็นบุคลิกลกัษณะของผูใ้ช้สินคา้นั้นๆ ดว้ย โดยปัจจยัเหล่าน้ีถือเป็นส่ือกลางท่ีช่วย
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภคได ้ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์ถือเป็น
นกัเขียนนวนิยายท่ีใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารกบัผูอ่้าน โดยในระหวา่งท่ีมีการส่ือสาร ทั้งทางตรง
ผา่นการพูดคุยก็จะให้ความสนิทสนมกบัผูอ่้านดว้ยการแทนตวัเองตามความอาวุโสของคู่สนทนา 
แต่ในเวลาท่ีส่ือสารผา่นช่องทางออนไลน์ จะมีการใชค้  าแทนตวัเองวา่ “เจา้ป้า” ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์
ท่ีสะทอ้นบุคลิกของตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” ให้ผูอ่้านสามารถสัมผสัได ้อีกทั้งยงัเป็นส่ือกลางท่ี
ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณวรรธน์กบักลุ่มผูอ่้านดว้ย นอกจากน้ีค าแทนตวัเองวา่ “เจา้ป้า” 
ยงัท าให้ผูอ่้านรู้สึกว่าก าลงัสนทนากบัญาติผูใ้หญ่ซ่ึงก็จะไดรั้บเกร็ดความรู้ ตลอดจนเน้ือหาต่างๆ 
ท่ีวรรณวรรณธน์ตอ้งการส่ือสารควบคู่ไปดว้ย อาทิ การส่ือใหเ้ห็นถึงความรักชาติและความเสียสละ
เพื่อประเทศชาติท่ีสะทอ้นออกมาในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ก็ท  าให้ผูอ่้านหรือผูบ้ริโภครู้สึกรัก
ชาติตามไปดว้ย และก็จะสะทอ้นบุคลิกลกัษณะดา้นความรักชาติออกมาดว้ยเช่นกนั 

 “ส่วนหน่ึงคือพี่เกิดจากการเขียนทางอินเทอร์เน็ต ตอนนั้นสมยั 10 กวา่ปีก่อน คนเขียน
นิยายในเน็ตจะมีแต่เด็ก คือพี่โผล่ไปก็แก่แลว้อายุ 35 แลว้ แต่เด็กๆ ท่ีเล่นเน็ตคือเด็กมธัยม ก็เลยคิด
ว่าจะคุยกันยงัไง ก็เลยลงตวัว่าเรียกตวัเองว่า ‘เจา้ป้า’ ดีกว่า พอได้รวมเล่มแล้วทุกคนท่ีมาหาเรา
หน้าบูธก็จะเรียกว่าเจา้ป้าๆ ซ่ึงพี่ถือว่าช่วยลดทอนช่องว่างไดร้ะดบัหน่ึง เขาจะรู้สึกวา่สามารถคุย
เล่นกบัเราได ้ความใกลชิ้ดมนัจะเกิดข้ึนมากกว่าแทนตวัเองว่าพี่หรือดิฉัน แต่ค าว่า ‘เจา้ป้า’ จะใส่
เฉพาะในอินเทอร์เน็ต ในโลกโซเชียล แต่เวลาท่ีเจอกนัตวัต่อตวัหรือข้ึนบนเวทีก็จะใช้ค  าวา่พี่หรือ
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ดิฉันตามปกติ จะไม่ใช้เจา้ป้าในท่ีชุมชน” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหว่างบุคคล, 2 
กรกฎาคม 2559) 

 จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ จะเห็นวา่วรรณวรรธน์ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารกบัผูอ่้าน 
เพื่อให้สัมผสัไดถึ้งตวัตน อนัจะช่วยท าให้เกิดความรู้สึกใกลชิ้ด สนิทสนม และความรู้สึกผูกพนั
ระหว่างนักเขียนนวนิยายกับผูอ่้าน น าไปสู่การติดตามเป็นแฟนคลับในอนาคต  ส่วนสาเหตุท่ี
เลือกใช้ค  าว่า “เจา้ป้า” เฉพาะในช่องทางออนไลน์นั้น เน่ืองจากกลุ่มผูอ่้านท่ีส่ือสารกนับนโลก
ออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กท่ีวยัต่างกบัวรรณวรรธน์ค่อนขา้งมาก จึงเลือกใชค้  าท่ีเป็นสัญลกัษณ์
ในการลดทอนความห่างเหิน และสร้างความรู้สึกเสมือนก าลงัพูดคุยกบัญาติผูใ้หญ่ ในขณะท่ีการ
ส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้านท่ีพบเจอกนัตามงานหรือในสถานท่ีต่างๆ จะใชค้  าแทนตวัเองตามล าดบัอาวโุส
เพราะเป็นการพูดคุยแบบเผชิญหน้าจึงสามารถส่ือสารกันได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ค  าเป็นท่ีเป็น
สัญลกัษณ์  

 นอกจาก น้ี ย ังพ บ ว่ า บุ ค ลิ กห รือตัวตน ท่ี ค่ อน ข้ างชัด เจน อีกป ระก ารห น่ึ ง
ของวรรณวรรธน์คือการเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองสูง ท าให้น าเสนอผลงานเขียนนวนิยายแต่
ละเร่ืองออกมาอยา่งมัน่ใจและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  

 “เราค่อนขา้งเช่ือมัน่ในตวัเองวา่งานของเราก็อปไม่ได ้คุณก็อปไป แต่ทา้ยสุดคุณก็ตอ้ง
เขียนเป็นแนวของตวัเอง คุณจะมาเขียนแนวเราเป็นไปไม่ได ้และส่ิงท่ีคนตามอ่านพี่ เขาไม่ไดต้าม
อ่านท่ีเร่ืองมนัสนุกหรืออะไร ส่วนใหญ่ท่ีคนตามอ่านคือเร่ืองของพี่มนัมีอะไรอยูใ่นเน้ือเร่ืองเสมอ” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

4. เคร่ืองหมายการคา้และโลโก ้(Trademarks and Logos)   
 ถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ท่ีจะช่วยสะทอ้นบุคลิกภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะของตรา

สินคา้ได้ โดยนามปากกา “วรรณวรรธน์” ถือเป็นตวัตนท่ีโดดเด่นท่ีท าให้ผูอ่้านรับรู้ได้ทนัทีว่า
ผลงานนวนิยายภายใต้นามปากกาหรือตราสินค้าน้ีจะเป็นนวนิยายแนวใด ขณะท่ี “ลายเซ็น” 
ของวรรณวรรธน์ก็เปรียบไดก้บัโลโกห้รือสัญลกัษณ์ดา้นภาพ ท่ีท าให้ผูอ่้านรับรู้ไดถึ้งเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นของตราสินคา้  

5. บรรจุภณัฑ ์(Packaging)  
 เป็นการออกแบบและผลิตส่ิงบรรจุหรือส่ิงห่อหุ้มผลิตภณัฑ์ เพื่อความปลอดภยั ความ

สวยงาม และเพิ่มประโยชน์ใชส้อย โดยบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามและดึงดูดใจผูบ้ริโภคจะช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ซ่ึ งบรรจุภัณฑ์ในท่ี น้ี  หมายถึง บรรจุภัณฑ์ของนวนิยาย
ของวรรณวรรธน์ รวมถึงบรรจุภณัฑข์องตวัวรรณวรรธน์เอง ซ่ึงถือเป็นภาพสะทอ้นตวัตนไดอี้กทาง
หน่ึง จ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี 
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(1) บรรจุภณัฑ์ของนวนิยายของวรรณวรรธน์ ประกอบดว้ย หนา้ปกนวนิยาย โดยนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีจะน าบุคลิกลกัษณะท่ีโดดเด่น
ของตวัละครเอกมาเป็นภาพวาดบนปกเสมอ อาทิ หน้าปกนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ ฉบบั
ตีพิมพ์ใหม่ จะเป็นภาพของเจ้าชายจิตรเสนก าลังตระกองกอดตมิสา ซ่ึงสะท้อนถึงเร่ืองราวใน
ช่วงแรกท่ีทั้งคู่ไดพ้บกนั โดยมีฉากหลงัของหนา้ปกนวนิยายเป็นรูปพระจนัทร์ อนัเป็นความหมาย
ของค าวา่ “ตมิสา” อีกทั้งยงัมีภาพของปราสาทราชวงั และขบวนมา้เทียมเกวยีน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีตวั
ละครเอกอาศยัอยูท่ ั้งตอนท่ีอยูใ่นเมืองเศรษฐปุระและตอนท่ีตอ้งเดินทางออกคน้หาทางออกสู่ทะเล 
ขณะนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” จะมีเหม ซ่ึงเป็นตวัละครเอกของเร่ืองยืนถือดาบอยู่บนปก โดยมี
ฉากหลงัเป็นรูปชา้ง ซ่ึงตวัละครเอกมีความผูกพนัดว้ยในฐานะท่ีเป็นตะพุน่หญา้ชา้ง รวมถึงภาพเรือ 
เพื่อเป็นการสะทอ้นให้เห็นตอนจบของนวนิยายเร่ืองน้ีท่ีเหมถูกก าหนดให้เป็นหน่ึงในคณะราชทูต
ท่ีจะตอ้งเดินทางไปเจริญสัมพนัธไมตรีกับต่างประเทศ เช่นเดียวกบันวนิยายเร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้า
เดียว” ก็มีออกพระศรี หรือขนัทอง ตวัละคนเอกของเร่ืองปรากฏอยู่บนหน้าปกนวนิยาย แต่งกาย
ดว้ยเคร่ืองนุ่งห่มและโพกศีรษะแบบขนัทีในราชส านกัโตร้ะก่ีหรือตุรกี มีฉากหลงัเป็นปราสาทราช
มณเฑียรในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี 

 นอกจากรูปภาพบนหน้าปกนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ท่ีมีความโดด
เด่นดว้ยการน าตวัละครเอกและฉากส าคญัของเร่ือง ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ อาทิ เคร่ืองแต่ง
กายและเคร่ืองประดบัตามยุคสมยัของนวนิยายมาวาดลงบนหนา้ปกแลว้ จากการศึกษายงัพบวา่การ
ใชสี้บนหนา้ปกนวนิยายทุกเร่ืองจะใชสี้ท่ีไม่ฉูดฉาด ต่างจากนวนิยายแนวอ่ืนของส านกัพิมพน้ี์ท่ีบาง
เร่ืองจะใชสี้ท่ีท าใหเ้ห็นเด่นชดั ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองราวและฉากหลงัในนวนิยาย 

 ขณะท่ีช่ือตวัอกัษรท่ีใชพ้ิมพช่ื์อตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” ท่ีปรากฎบนหนา้ปกนั้นก็จะ
ไม่เหมือนกนัทุกเร่ือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของส านกัพิมพต์น้สังกดั  

 กล่าวโดยสรุปคือ จากการศึกษาบรรจุภณัฑ์ของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง
ของวรรณวรรธน์ พบว่า หน้าปกนวนิยายถูกออกแบบอย่างสวยงาม โดยมีตวัละครเอกและฉาก
ส าคญั ตลอดจนเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละครเอกมาเป็นแบบบนหนา้ปก ใชว้ธีิการวาดและการลง
สีท่ีไม่ฉูดฉาดทั้ ง 3 เร่ือง และแม้ว่าวรรณวรรธน์จะไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบ แต่หากมี
ขอ้ผดิพลาดก็จะแสดงความคิดเห็นไปยงัส านกัพิมพเ์พื่อใหส่ื้อออกมาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

  “จริงๆ เป็นเร่ืองการออกแบบของส านกัพิมพ ์เป็นเร่ืองลิขสิทธ์ิ พี่จะไม่เขา้ไปกา้วล่วง 
ส่วนใหญ่พี่จะเป็นลกัษณะของความผดิพลาด เช่น เร่ืองจนัทราอุษาคเนย ์ปกแรกจะเป็นหนา้ปกสีด า 
เป็นประมิตราอยู่บนศีรษะ แต่เขาลบออกไป พี่ก็บอกว่าศิลปะผิดนะ ถา้เอาประมิตราออกก็คือผิด 
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เพราะเร่ืองน้ีเป็นไศวะนิกาย คนละศาสนา ดงันั้นเร่ืองจนัทราอุษาคเนยจึ์งตอ้งเปล่ียนหน้าปกใหม่” 
(วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

 

 
  
ภาพที ่4.5 ตวัอยา่งปกนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ แบบเดิม 
 

 
  
ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งปกนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ แบบใหม่ 
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ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งปกนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” 
 

                                     
ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งปกนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
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 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าบรรจุภณัฑ์หรือหน้าปกนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 
เร่ืองของวรรณวรรธน์ออกแบบดว้ยการน าลกัษณะท่ีโดดเด่นของตวัละครเอกในแต่ละเร่ืองมาเป็น
แบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นตวัละครเอกฝ่ายชาย เน่ืองจากมีบทบาทส าคญัในการด าเนินเร่ือง และตรง
กบัท่ีวรรณวรรธน์เคยกล่าวไวว้า่กลุ่มผูอ่้านส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จึงตอ้งสร้างให้ตวัละครเอกฝ่ายชาย
เป็นบุรุษรูปงามเพื่อใหดึ้งดูดใจผูอ่้านนัน่เอง 

(2) บรรจุภัณฑ์ของตัววรรณวรรธน์  ในท่ีน้ีประกอบด้วย เคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายท่ีมีลักษณะการแต่งกายตามปกติ ข้ึนอยู่กับ
สถานท่ีและบทบาท ณ ขณะนั้น อาทิ ในการให้สัมภาษณ์หรือการร่วมวงเสวนาก็จะแต่งกายเป็น
ทางการ แต่เม่ือพบปะกบักลุ่มผูอ่้านก็จะแต่งกายตามปกติ  

 ขณะท่ีทรงผมของวรรณวรรธน์ก็ไม่ไดต้ายตวัเสมอไป แต่จะเปล่ียนแปลงไปตามปกติ
เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป บางคร้ังอาจจะไวผ้มสั้น และบางคร้ังไวผ้มยาว 

 ส่วนบุคลิกภาพท่ีแสดงออกมาจะค่อนข้างชัดเจนว่าวรรณวรรธน์เป็นคนท่ีมีมนุษย
สัมพนัธ์ดี พูดคุยและส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้านอยา่งเป็นกนัเอง และท่ีเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัคือรอยยิม้ท่ีจะ
เปิดเผยจริงใจ 

6. เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา (Advertising : Content and Form) 
 เน้ือหาและเร่ืองราวของโฆษณาสามารถกลายมาเป็นอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ได้ ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าการสร้างอตัลกัษณ์ตราสินคา้สามารถพฒันามาจากกลยุทธ์การโฆษณาท่ีแข็งแกร่ง 
ภายใตเ้น้ือหาและรูปแบบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ โดยจากการศึกษาเน้ือหาและเร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ปรากฏบนหน้าเวบ็ไซต์  เฟซบุ๊ก และแฟนเพจของวรรณวรรธน์ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีวรรณวรรธน์ใช้
ส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้าน ถือวา่เป็นการบ่งบอกอตัลกัษณ์ของวรรณวรรธน์ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะ
การให้ข้อมูลเก่ียวนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ตั้ งแต่ก่อนลงมือเขียน ระหว่างเขียน หรือแม้แต่
หลงัจากท่ีนวนิยายตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ หากมีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้พบทางประวติัศาสตร์ใหม่ๆ อนั
เก่ียวขอ้งกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองใด วรรณวรรธน์ก็จะน ามาบอกเล่าให้กลุ่มผูอ่้านไดรั้บรู้
ผ่านเคร่ืองมืออย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้ง 3 เคร่ืองมือ ประกอบด้วย เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊กส่วนตวั และ
แฟนเพจ   
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 จากการศึกษาตวัตนของวรรณวรรธน์ในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ี
ประสบความส าเร็จ ผูว้ิจยัพบว่าวรรณวรรธน์มีตวัตนท่ีชดัเจนและโดดเด่น อนัสะทอ้นออกมาใน
รูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย แก่นหรือจุดยืนของแบรนด์ (Core Identity) “วรรณวรรธน์” ท่ีปรากฎ
อย่างเด่นชัดในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์
อยา่งละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการลงพื้นท่ีจริงเพื่อให้สัมผสัไดถึ้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ของยคุสมยั ก่อนจะน ามาเขียนเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีการจดัวางต าแหน่งตรา
สินคา้ “วรรณวรรธน์” ไวอ้ยา่งชดัเจนในฐานะท่ีเป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ี “รักชาติ” 
ซ่ึงผูอ่้านรับรู้ได้จากแก่นของเร่ืองท่ีปรากฏในนวนิยาย ขณะท่ีบุคลิกภาพของตราสินคา้ก็มีความ
ชดัเจน โดยเฉพาะการใช้ค  าแทนตัวเองว่า “เจา้ป้า” ในการส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้านบนโลกออนไลน์ 
อนัถือเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มผูอ่้านกบัตราสินคา้เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยผูอ่้านจะรู้สึกคลา้ยกบัวา่
ก าลงัสนทนาเร่ืองประวติัศาสตร์หรือเทคนิคการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์กับญาติผูใ้หญ่ 
ขณะเดียวกนัจากการศึกษายงัพบดว้ยวา่ตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” มีเอกลกัษณ์ดา้นภาพ คือ ลายเซ็น 
ท่ีท าให้ผูอ่้านรับรู้ได้ทันทีว่าลายเซ็นน้ีเป็นผูป้ระพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองใด ส่วน
เอกลักษณ์ด้านพฤติกรรมก็มีความโดดเด่นในเร่ืองการให้สัมภาษณ์หรือการตอบค าถามในเวที
เสวนาเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ตลอดจนเอกลกัษณ์ของ
งานเขียน ซ่ึงส่วนน้ีเปรียบได้กบัส่วนขยายแก่นของแบรนด์ (Extended Identity) “วรรณวรรธน์” 
นัน่เอง 

นอกจากน้ียงัพบว่าตราสินค้า “วรรณวรรธน์” มีแหล่งท่ีมาของอัตลักษณ์ตราสินค้า 
ประกอบด้วย สินคา้ คือ นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ช่ือตราสินคา้คือนามปากกา “วรรณวรรธน์” 
บุคลิกตราสินคา้คือการแทนตวัดว้ยค าวา่ “เจา้ป้า” โลโกคื้อลายเซ็นของวรรณวรรธน์ บรรจุภณัฑ์ใน
ท่ีน้ี หมายถึง บรรจุภณัฑ์ของนวนิยายของวรรณวรรธน์ และบรรจุภณัฑ์ของตวัวรรณวรรธน์เอง ซ่ึง
ถือเป็นภาพสะทอ้นตวัตนไดอี้กทางหน่ึง โดยวรรณวรรธน์จะให้ความส าคญักบัความถูกตอ้งของ
องค์ประกอบต่างๆ ของตวัละครท่ีถูกน ามาวาดบนหน้าปก อาทิ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั ท่ี
จะตอ้งตรงตามยุคสมยัของตวัละคร เป็นตน้ ในขณะท่ีเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาท่ีปรากฏบน
ช่องทางการส่ือสารการตลาดออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง คือ เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊กส่วนตวั และแฟนเพจ มี
การบ่งบอกอตัลกัษณ์ของวรรณวรรธน์ไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งเอกลกัษณ์ของงานเขียนและตวัตนของ
นักเขียน โดยเฉพาะการให้ขอ้มูลเก่ียวนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนลงมือเขียน ระหว่าง
เขียน รวมไปถึงหลงัจากท่ีนวนิยายตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ เพราะหากมีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้พบทาง
ประวติัศาสตร์ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองใด วรรณวรรธน์ก็จะน าเน้ือหา
หรือเร่ืองราวนั้นๆ มาส่ือสารผา่นเคร่ืองมือออนไลน์ท่ีเลือกใชน้ัน่เอง 
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4.2 เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์และวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการ
ส่ือสาร อัตลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา 
“วรรณวรรธน์” 

 วรรณวรรธน์กบัการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ส่ืออินเทอร์เน็ตเร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มคน

วยัท างาน นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีจะตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตในการคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการเรียนและการ
ท างาน ขณะเดียวกนัอินเทอร์เน็ตยงักลายเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีนกัเขียนนวนิยายใชใ้นการน าเสนอ
ผลงานของตวัเอง ซ่ึงวรรณวรรธน์ก็เป็นหน่ึงในนักเขียนนวนิยายในยุคนั้นท่ีเร่ิมตน้มีผลงานคร้ัง
แรกดว้ยการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเม่ือปี พ.ศ. 2546 กระทัง่ในปี พ.ศ. 2548 มีส านกัพิมพเ์กิดใหม่
เปิดตวัมากข้ึน หลายส านกัพิมพต์อ้งการสร้างนกัเขียนในสังกดัดว้ยการคน้หาทางส่ืออินเทอร์เน็ต
แลว้จึงติดต่อทาบทามให้มาตีพิมพร์วมเล่ม ขณะท่ีนกัเขียนบางคนก็มองหาช่องทางขยบัขยายดว้ย
การน าผลงานไปเสนอตามส านกัพิมพ ์ซ่ึงวรรณวรรธน์ก็เลือกท่ีจะน างานเขียนนวนิยายเร่ือง “อสัวดั 
ราชันย์แห่งความมืด” ไปเสนอกับส านักพิมพ์ยาหยียาใจ ซ่ึงเป็นส านักพิมพ์ในเครือ ณ บ้าน
วรรณกรรม แต่เน่ืองจากแนวงานเขียนนวนิยายเร่ืองดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัส านกัพิมพย์าหยียาใจ 
ทางกองบรรณาธิการจึงติดต่อเพื่อให้ตีพิมพก์บั ณ บา้นวรรณกรรม ท าให้วรรณวรรธน์กลายเป็น
นกัเขียนนวนิยายในสังกดั ณ บา้นวรรณกรรมนบัแต่นั้นเป็นตน้มา โดยมีจุดเร่ิมตน้มาจากการเขียน
ลงในอินเทอร์เน็ต 

 เม่ือเร่ิมมีผลงานนวนิยายตีพิมพ์มากข้ึน วรรณวรรธน์จึงเร่ิมคิดหาช่องทางในการ
ส่ือสารกบัผูอ่้านดว้ยการใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งน้ีเพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารความเป็นตวัตน รวมไปถึง
เอกลกัษณ์ของงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ อนัหมายถึงอตัลกัษณ์ออนไลน์ของวรรณวรรธน์
นัน่เอง ซ่ึงการตลาดบนอินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเขา้กบัยคุสมยั
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด และเป็นการส่ือสารแบบสองทางจากผูส่้งสาร
ไปยงักลุ่มคนในวงกวา้งท่ีอยู่บนโลกออนไลน์ และสามารถสะทอ้นส่ิงท่ีผูค้นบนโลกออนไลน์คิด
หรือรู้สึกกลบัมายงัผูส่้งสารได ้มีจุดเด่นคือสร้างการรู้จกั ความรู้ ความรู้สึกท่ีดี ความช่ืนชอบ ความ
เช่ือมัน่ อนัน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ขณะเดียวกันผูใ้ช้ยงัสามารถมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาท่ีไดรั้บอยา่งทนัท่วงที   
  ส าหรับการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานหรือแบบบูรณาการน้ี มีส่วนช่วยสร้าง 
“อตัลกัษณ์ท่ีแข็งแกร่งของตราสินคา้” (Strong Brand Identity) ดว้ยการผูกโยงเร่ืองราว ภาพลกัษณ์ 
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และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไวด้้วยกนั เพื่อส่ือสารออกมาอย่างผสมกลมกลืนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ไม่วา่จะถูกส่ือสารออกมาจากเคร่ืองมือใดก็ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั ผล
ท่ีตามมาก็จะสามารถท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเขม้แข็งได ้อนัจะช่วยสร้างบุคลิกและคุณค่าแก่สินคา้ 
น าเสนอความแตกต่างท่ีชัดเจน ไม่สับสนกบัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง และช่วยให้เกิดภาพลกัษณ์ใน
จิตใจ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์ได้ใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อเป็น
ช่องทางในการส่ือสารโตต้อบกบักลุ่มผูอ่้าน และในอีกแง่มุมหน่ึงยงัช่วยเสริมสร้างให้บุคลิกของ
ตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” มีความโดดเด่น ก่อให้เกิดคุณค่าต่อตราสินคา้และตวัสินคา้ เพราะมีการ
น าเสนอความแตกต่างท่ีชดัเจนในฐานะท่ีเป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีศึกษาคน้ควา้และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนการลงพื้นท่ี เพื่อน าเน้ือหาและบรรยากาศท่ีได้มา
ถ่ายทอดเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะท าใหผู้อ้่านสามารถแยกแยะไดว้า่นวนิยายเร่ืองใดเป็น
ผลงานการประพนัธ์ของวรรณวรรธน์ อนัจะช่วยให้ไม่เกิดความสับสนกบันักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่านอ่ืน และยงัท าใหผู้อ่้านเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีเก่ียวกบัตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” ดว้ย 
 และเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป โดยส่วนใหญ่จะ
เน้นการสืบเสาะหาขอ้มูลจากช่องทางต่างๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือเลือกใช้บริการ 
เป็นเหตุผลท่ีท าให้นักการตลาดหรือเจา้ของตราสินค้าจ าเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักและผูกพนั
ระหวา่งกลุ่มผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภครู้สึกมัน่ใจ สนบัสนุน และแนะน าบอกต่อสินคา้
ไปยงัคนรู้จัก เรียกว่าเป็นการสร้างความผูกพันกับผู ้บริโภค (Customer Engagement) โดยจะ
สอบถามความต้องการของผู ้บ ริโภคเพื่ อเป็นการตอกย  ้ าแนวทางการท างานนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ของตวัเอง ดงัตวัอยา่งต่อไป 
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ภาพที ่4.9 ตวัอยา่งการสอบถามความเห็นจากกลุ่มผูอ่้านบนเฟซบุก๊ส่วนตวั 
 

 
ภาพที ่4.10 ตวัอยา่งการส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้านบนแฟนเพจเพื่อใหเ้กิดการทดลองซ้ือสินคา้ 
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 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ก่อนจะลงมือเขียนนวนิยาย วรรณวรรธน์จะใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผูอ่้านเพื่อตอกย  ้าแนวทางการ
เขียนนวนิยายของตวัเอง และเม่ือนวนิยายเร่ืองใดถึงก าหนดการพิมพเ์ผยแพร่แลว้ก็จะใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการบอกต่อไปยงักลุ่มผูอ่้านให้ไปเลือกซ้ือนวนิยาย เพื่อให้เกิดการซ้ือ
สินคา้นัน่เอง 
 ส าหรับขั้นตอนท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่รู้จกัตราสินคา้ กลายมาเป็นลูกคา้ท่ีมีความรู้สึก
ผกูพนักบัตราสินคา้ มีวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

1. Awareness Engagement คือ การท าให้ผู ้บ ริโภครู้จักสินค้า  ซ่ึงในปัจจุบันน้ีมี
เคร่ืองมือท่ีเข้ากับยุคสมยัมากข้ึน เช่น Convergence Media, New Media และ Online Media โดย
จากการศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อท าใหผู้บ้ริโภครู้จกันวนิยายมากข้ึน  

2. Product Engagement คือ การท่ีผูบ้ริโภคเกิดการใช้สินคา้คร้ังแรก แต่ยงัไม่รู้สึก
ผูกพัน  โดยวิธีท่ี ง่ายท่ีสุดคือการแจกสินค้าตัวอย่างให้ไปทดลองใช้ แต่จากการศึกษาพบว่า 
วรรณวรรณธน์ไม่ไดใ้ช้วิธีการแจกสินคา้หรือนวนิยาย แต่จะท าให้เกิดการลองซ้ือนวนิยายมาอ่าน
ดว้ยการบอกต่อ 

3. Brand Engagement คือ ผูบ้ริโภคเร่ิมมีความมัน่ใจในตราสินค้ามากข้ึน นักการ
ตลาดจึงตอ้งสร้างความแตกต่าง และมีนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและท าให้ลูกคา้
รู้สึกภูมิใจ โดยกรณีของวรรณวรรธน์นั้น สร้างความแตกต่างและโดดเด่นดว้ยการเน้นขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์และเกร็ดความรู้ต่างๆ สอดแทรกเขา้ไปในนวนิยาย ผสานกบัจินตนาการของนกัเขียน 
ซ่ึงนอกจากจะท าให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินแลว้ ยงัท าให้ได้รับความรู้ทางประวติัศาสตร์ และ
เกิดความรู้สึก “รักชาติ” ดังท่ีวรรณวรรธน์ได้ส่ือสารออกมาเป็นแก่นเร่ืองในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองดว้ย 

4. Community Engagement คือ การท่ีผูบ้ริโภคใช้สินคา้แลว้รู้สึกพอใจสินคา้ อยาก
ใชต่้อ น าไปสู่การติดตราสินคา้ จากนั้นจึงตั้งเป็นกลุ่ม (Community) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
กัน จุดน้ีเองนักการตลาดหรือเจ้าของตราสินค้าจะต้องสนับสนุนให้ลูกค้าได้มาพบกัน โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดในยุคปัจจุบนั อย่าง Social Media มาช่วยสนบัสนุนให้เกิด Community 
ซ่ึงวิธีการน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีวรรณวรรธน์ใช ้กล่าวคือ เม่ือกลุ่มผูอ่้านติดใจนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์แลว้ ก็จะเกิดการรวมกลุ่มกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนการจดัมีทต้ิงพบ
ปะระหวา่งนกัเขียนกบักลุ่มผูอ่้าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   
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ภาพที ่4.11 ตวัอยา่งการจดัมีทต้ิงระหวา่งวรรณวรรธน์และกลุ่มผูอ่้าน  
 

 
  
ภาพที ่4.12 ตวัอยา่งการจดัมีทต้ิงระหวา่งวรรณวรรธน์และกลุ่มผูอ่้าน  
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 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเม่ือมีกลุ่มผูอ่้านท่ีช่ืนชอบนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์แลว้ ก็จะมีการรวมกลุ่มกนั แมจ้ะไม่ใช่จ านวนมากแต่ก็จะนดัพบปะสังสรรคก์นั
บา้งบางคราว โดยนัดหมายกนัผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีวรรณวรรธน์เป็นคน
กลางระหวา่งกลุ่มผูอ่้านคนอ่ืนๆ  

5. Advocacy Engagement คือ  การส ร้างความผูกพันให้ ลูกค้า รู้ สึ กมั่น ใจและ
ภาคภูมิใจในตราสินคา้ และยงัสามารถเป็นพนกังานขายท่ีบอกต่อ หรือแนะน าสรรพคุณของสินคา้
ใหก้บับุคคลอ่ืนโดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งเสียเงินจา้ง โดยจากการศึกษาพบวา่เม่ือผูอ่้านรู้สึกช่ืนชอบ มัน่ใจ 
และภาคภูมิใจท่ีไดอ่้าน      นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์แลว้ พวกเขาจะท าหนา้ท่ีเป็น
ผูส่้งต่อขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการแนะน านวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ เพื่อเชิญ
ชวนใหผู้อ่้านคนอ่ืนไดเ้ลือกซ้ือ   

 

 
 

ภาพที ่4.13 ตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูอ่้านมัน่ใจและภาคภูมิใจในตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” 
และนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 
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แม้ว่าวิธีการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยท าให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่รู้จกัตราสินคา้กลายมาเป็น

ลูกคา้ท่ีรักและผูกพนักบัตราสินคา้ได ้แต่นกัการตลาดหรือเจา้ของตราสินคา้ส่วนใหญ่ จะไม่หยดุอยู่
แค่นั้ น เพราะในการจะรักษากลุ่มผูบ้ริโภคให้คงอยู่กับตราสินค้าได้ยาวนานจะต้องสร้างความ
เช่ือมัน่ในตวัสินคา้และบริการ โดยมีจุดส าคญัอยูท่ี่การ “รู้ใจ” ลูกคา้ ทั้งส่ิงท่ีลูกคา้อยากได ้และส่ิงท่ี
ลูกคา้ไม่ไดบ้อกแต่เป็นส่ิงท่ีพวกเขาอยากได ้เพราะหากสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่และเช่ือ
ใจไดแ้ลว้ก็จะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ผลท่ีตามมาก็คือการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) อนัเปรียบได้กบัการเป็น Brand Ambassador โดยไม่ตอ้งเสียเงินจา้งนั่นเอง 
เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้มกัจะเช่ือในส่ิงท่ีเพื่อนหรือคนรู้จกับอก มากกว่าการเช่ือตามท่ี
ได้เห็นในโฆษณาเท่านั้ น ดังเช่นท่ีวรรณวรรธน์ใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอกย  ้าแนวทางการผลิตผลงาน       นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ภายใตน้ามปากกา “วรรณวรรธน์” จากนั้นจึงลงมือตามขั้นตอนในการท างาน    นว
นิยาย ทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการลงพื้นท่ีเพื่อน ามาแต่งเป็นนวนิยาย และเม่ือนวนิยาย
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วก็จะใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการบอกต่อในกลุ่มผูอ่้านว่านว
นิยายวางแผงเม่ือไหร่และสามารถหาซ้ือไดท่ี้ไหน จากนั้นจึงเปิดพื้นท่ีให้กลุ่มผูอ่้านไดเ้ขา้มาแสดง
ความคิดเห็นว่าเม่ือทดลองอ่านแล้วรู้สึกอย่างไร ซ่ึงผูอ่้านท่ีช่ืนชอบและยอมรับในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ืองนั้นๆ ก็จะมาแลกเปล่ียนและส่งต่อขอ้มูลระหวา่งกนั รวมทั้งมีการเชิญชวนให้
ผูอ่้านคนอ่ืนซ้ือหามาอ่านด้วย วิธีการน้ีเรียกว่า Blue Diamond หรือแนวทางในการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดท่ีเน้นความเช่ือมโยงกับเป้าหมายของการสร้างความจงรักภกัดีและความ
ผกูพนัระหวา่งผูบ้ริโภค อนัจะส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื  

อยา่งไรก็ตาม ในยุคท่ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป นกัการตลาดหรือ
เจา้ของตราสินคา้จึงจ าเป็นตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมเหล่านั้น 
ซ่ึงการเกิดข้ึนของเครือข่ายสังคมออนไลน์นับว่าตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคในยุค
ปัจจุบนัท่ีชอบความรวดเร็ว สามารถคน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือเลือกใช้
บริการไดเ้อง ท าให้นักการตลาดหรือเจา้ของตราสินคา้ตอ้งปรับตวัและเลือกใช้เคร่ืองมือ ส่ือสาร
การตลาดท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ได้อย่างทนัท่วงที โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการใชส่ื้อใหม่ (New Media) หรือส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ผูค้รอบครองขอ้มูล
ข่าวสารกลายเป็นผูท้รงอิทธิพล ดังค ากล่าวท่ีว่า Content is the king ซ่ึงการตลาดในยุคน้ีจะต้อง
ค านึงถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีช่ืนชอบความรวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค 
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และท่ีส าคญั ส่ือใหม่มีคุณสมบติัท่ีโดดเด่นคือการแบ่งปัน (Share) ขอ้มูลข่าวสาร หาก
นกัการตลาดหรือเจา้ของตราสินคา้สามารถใชใ้หส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย หรือท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมจะยิ่งกระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้ตามมา ดงัเช่นท่ีวรรณวรรธน์ใช้ส่ือใหม่หรือ
ส่ืออนไลน์ในการเผยแพร่ แบ่งปันขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ เพื่อกระตุน้ให้
กลุ่มผูอ่้านเกิดความตอ้งการอ่านและตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด จนน าไปสู่การบอกต่อไปยงักลุ่มผูอ่้าน
รายอ่ืนๆ ต่อไป ขณะเดียวกนัยงัพบด้วยว่า นอกจากส่ือใหม่จะช่วยส่ือสารส่ิงท่ีนักการตลาดและ
เจา้ของตราสินคา้ตอ้งการถ่ายทอดออกไปแลว้ ยงัสามารถรับฟีดแบค (Feedback) จากผูรั้บสารหรือ
ผูบ้ริโภคกลบัมาได้อีกดว้ย ดงัเช่นท่ีกลุ่มผูอ่้านนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์มกัจะ
สนทนา โตต้อบ หรือสะทอ้นความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
  
ภาพที ่4.14 ตวัอยา่งการสนทนาโตต้อบบนแฟนเพจระหวา่งวรรณวรรธน์และผูอ่้าน  

 
 จากการศึกษาพบว่าวรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ี

เลือกใชส่ื้อใหม่หรือส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดกบักลุ่มผูอ่้าน เพื่อประโยชน์ในดา้น
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ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยสามารถจ าแนกเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีวรรณวรรธน์
ใชไ้ดด้งัต่อไปน้ี  

1. เวบ็บอร์ด 
1.1 ความหมายของเวบ็บอร์ด 

เวบ็บอร์ด หมายถึง กระดานประชาสัมพนัธ์หรือกระดานสนทนาบนเวบ็ไซตใ์ด
เวบ็ไซต์หน่ึง เป็นช่องทางท่ีผูเ้ขา้ถึงเวบ็ไซต์นั้นๆ จะเขา้มาสนทนา โตต้อบ หรือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นตามเร่ืองท่ีเป็นหวัขอ้สนทนา 

1.2 ลกัษณะของเวบ็บอร์ด  
เว็บบอร์ดมีลักษณะเป็นเสมือนหัวข้อสนทนาท่ีเจ้าของเว็บไซต์หรือผูเ้ข้าถึง

เวบ็ไซตน์ั้นๆ จะเป็นผูต้ ั้ง หรือท่ีเรียกวา่ตั้งกระทู ้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือ
สอบถามเร่ืองต่างๆ ไดโ้ดยอิสระ 

1.3 วรรณวรรธน์กบัการใชเ้วบ็บอร์ด 
เวบ็บอร์ดเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์อยา่งแรกท่ีวรรณวรรธน์ใชใ้น

การส่ือสารกบัผูอ่้าน แต่หลงัจากท่ีใช้งานมาไดร้ะยะหน่ึงท าให้วรรณวรรธน์คน้พบว่าเวบ็บอร์ดมี
ขอ้เสียคือไม่ว่าใครก็สามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นหรือตอบโตเ้ร่ืองอะไรก็ได ้เพราะนอกจาก
เวบ็บอร์ดจะเป็นช่องทางท่ีนักเขียนใช้ส่ือสารกบัผูอ่้าน และผูอ่้านใช้ส่ือสารกบันักเขียนแล้ว ใน
ขณะเดียวกนัผูอ่้านก็ยงัใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารกนัเองไดอี้กดว้ย ซ่ึงจุดน้ีเองท่ีท าให้เกิดปัญหา
ตามมา นัน่คือการโจมตีระหวา่งกนั 

“การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมนัตามมา เช่น จะมีกลุ่มโปรพี่ วา่กนัตามตรงคือเขา
ช่ืนชมเรา แต่นกัเขียนอีกคนหน่ึง ฉนัไม่ชอบเขาเลย เขียนไม่ดี กลายเป็นวา่เขามาใชพ้ื้นท่ีเราเพื่อจะ
มาต าหนิคนอ่ืน ซ่ึงการท่ีเขามาแปะในพื้นท่ีเรา เราก็ตอ้งรับผิดชอบ พอมนัเกิดข้ึนเยอะและเร็วมาก 
เราก็กดลบไม่ทนั หรือบางกรณีมาใชพ้ื้นท่ีเราในการขายหนงัสือลามก หนงัสือติดเรท เราก็ไม่อยาก
สนบัสนุน สุดทา้ยก็เลยเลิกท าเวบ็บอร์ดไป” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 
กรกฎาคม 2559) 

2. เวบ็ไซต ์
2.1 ความหมายของเวบ็ไซต ์

เว็บไซต์ หมายถึง พื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ธุรกิจ อาทิ ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้รายละเอียด
ของตราสินคา้ เช่น ช่ือสินคา้ คุณสมบติั บรรจุภณัฑ์ สถานท่ีขาย และโปรโมชัน่ โดยเวบ็ไซต์ท่ีดี
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ควรจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รหรือตราสินคา้อยา่งละเอียด เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ถึงเวบ็ไซต ์สามารถ
ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้นั้นหรือไม่  

2.2 ลกัษณะของเวบ็ไซต ์
เว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีพื้นท่ีไม่จ  ากัด จึงเป็นข้อได้เปรียบ

เหนือส่ือเก่าประเภทส่ิงพิมพท่ี์มกัจะมีการก าหนดยอดพิมพ ์ดงันั้น การเกิดข้ึนของเวบ็ไซต์จึงเป็น
ช่องทางท่ีท าให้นักการตลาดหรือเจา้ของแบรนด์ใช้ในการติดต่อส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
สามารถก าหนดรูปแบบและเน้ือหาบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคได ้
ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัมีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารด้วยตวัเอง จึงถือเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เวบ็ไซตเ์ป็นช่องทางท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และหากขอ้มูล
เหล่านั้นถูกใจกลุ่มผูบ้ริโภคก็จะท าใหพ้วกเขาเกิดการแนะน าและบอกต่อ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเว็บไซต์จะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีค่อนข้างตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่ในขณะเดียวกนัหากผูใ้ช้งานหรือเจา้ของแบรนด์ไม่ให้ความส าคญั
กบัการอพัเดทขอ้มูล ก็อาจจะท าให้เว็บไซต์กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ทนัสมยั โดยเฉพาะหากไม่
อพัเดทขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะขององค์กร สินค้า และโปรโมชั่น ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจผิดได ้
ดงันั้น วิธีการท่ีจะป้องกนัความผิดพลาดในการใช้งานเวบ็ไซต์ก็คือ การเก็บขอ้มูลติดต่อของผูเ้ขา้
ชมโดยสมคัรใจ ซ่ึงสามารถท าไดด้ว้ยการใชข้อ้ความส่ือสารท่ีชดัเจน จริงใจ ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู ้
เขา้ชมเห็นถึงประโยชน์ของการให้ขอ้มูลติดต่อ นอกจากน้ีจะตอ้งไม่ลืมเช่ือมต่อเวบ็ไซตก์บั Social 
Network เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมหรือผูบ้ริโภคสามารถกดถูกใจ (Like) กดเผยแพร่ (Share) หรือกดติดตาม 
(Follow) ได้ เพราะเป้าหมายส าคญัในการให้ผูช้มเขา้มาในเว็บไซต์ก็คือการอ่านขอ้มูล การแชร์
เน้ือหา การสมคัรสมาชิก รวมไปถึงการซ้ือสินคา้  

2.3 วรรณวรรธน์กบัการใชเ้วบ็ไซต ์
เวบ็ไซตเ์ป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีวรรณวรรธน์ใชห้ลงัจากท่ีเวบ็

บอร์ดปิดตวัไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอ้งการให้ผลงานเขียนนวนิยายและเกร็ดความรู้หรือขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั    นวนิยายของตวัเอง รวมถึงเร่ืองราวในแวดวงวรรณกรรมรวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั ซ่ึง
วรรณวรรธน์จะใชรู้ปแบบการส่ือสารทางเดียว (one-way communication) เพื่อแกปั้ญหาการละเมิด
บุคคลอ่ืนแบบท่ีเคยเกิดข้ึนบนเวบ็บอร์ด อีกทั้งยงัเป็นการจดัระบบ แบ่งแยกหมวดหมู่อยา่งชดัเจน 
ถือเป็นการส่ือสารอตัลกัษณ์ออนไลน์ท่ีมีการน าเสนอส่ิงท่ีเป็นตวัตน รวมถึงน าเสนอส่ิงท่ีตวัเอง
สนใจไวบ้นหนา้เวบ็ไซต ์ 

“พี่เปิดพื้นท่ีเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อให้งานของเราไปกระจุกรวมตวัอยูท่ี่นัน่ ไปเก็บไว ้
เวลาท่ีมีการหา Google มนัก็จะรู้วา่เรามีตวัตน เราอยูต่รงน้ีนะ และเรามีอะไรบา้ง เวลาท่ีมีคนคน้หา
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วา่วรรณวรรธน์คือใคร ไม่ตอ้งพูดมาก แปะเวบ็ไซตใ์ห้อ่านก็จะรู้จกัเราทั้งหมด มนัเหมือนเป็นส่ิงท่ี 
Introduction ตวัเราไดร้ะดบัหน่ึง เพราะตอนท่ีเปิดเวบ็ไซตมี์งานอยูป่ระมาณ 3 – 4 ช้ินแลว้ เราก็เลย
มีความรู้สึกว่าอยากจะรวบรวมงานของเราให้เป็นก้อน” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

เม่ือเปิดเว็บไซต์มาได้ระยะหน่ึง วรรณวรรธน์ก็เร่ิมมองว่าเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์น้ีมีประโยชน์ในแง่ของการใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารกบัผูอ่้านและเป็นพื้นท่ีในการ
เก็บรวบรวมผลงาน ตลอดจนตวัตนของวรรณวรรธน์เอง โดยจะไม่ใช้เป็นช่องทางในการขาย
หนงัสือ จากนั้นจึงเร่ิมพฒันาเน้ือหาและคอนเซ็ปตห์ลกัในการส่ือสารกบัผูอ่้านผา่นเวบ็ไซต ์เรียกวา่
เป็นการจดัการอตัลกัษณ์ออนไลน์ ดว้ยการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ เสมือนเวบ็ไซตน้ี์เป็นร้านกาแฟท่ี
ผูอ่้านสามารถเขา้มาด่ืมด ่ากบัผลงานเขียนนวนิยาย และเม่ือใช้งานเวบ็ไซต์มาไดร้ะยะหน่ึงจึงรู้ว่า
ควรจะตอ้งวางกลยทุธ์ในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์เวลาท่ีคน้หา
ใน www.google.com จะไดติ้ดอนัดบัสูงสุด ท าใหผู้อ่้านคน้หาไดง่้ายข้ึน  

“เม่ือมีวรรณวรรธน์คาเฟ่เราก็รู้สึกวา่เป็นตวัเป็นตนมากข้ึน เพราะเป็นพื้นท่ีส่วนตวัของ
เราในการเก็บรวบรวมตวัตน อีกอยา่งหน่ึงคือเวบ็ไซตมี์ขอ้ดีอยูท่ี่เวลาคน้ใน Google แลว้ติด มนัจะ
ข้ึนมาหมดเลยวา่นามปากกาน้ีเป็นใคร มีผลงานอะไร นวนิยายเร่ืองน้ีเขียนโดยเจา้ของนามปากกาน้ี 
ช่ือผลงานของเราก็จะข้ึนตามมา และเวบ็ไซตท่ี์เขียนดว้ย HTML ท่ีมนัสามารถติดแฮชแท็กแลว้เขา้ 
Google ได ้เราก็จะเขา้ เพราะฉะนั้นตอ้งเลือกนิดนึงวา่เราจะเอาตวัไหน” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559) 

2.4 เวบ็ไซตข์องวรรณวรรธน์ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่าวรรณวรรธน์ท าให้เว็บไซต์ของตวัเองเป็นเสมือนร้านกาแฟ 

ดงันั้น จึงมีการออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ www.watcafe.com รวมถึงเน้ือหาต่างๆ ให้เหมือนร้านกาแฟ 
เพื่อใหผู้อ่้านหรือผูใ้ชง้านเวบ็ไซตท่ี์กดเขา้มาชมรู้สึกเหมือนการกา้วเขา้มาในร้านกาแฟ ดงัน้ี 

1) การออกแบบสัญลกัษณ์ประจ าเวบ็ไซต ์ 
มีการระบุช่ือ “วรรณวรรธน์” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษก ากบัไว ้รวมทั้งมีค  าวา่ café 

หรือร้านกาแฟ และยงัมีรูปแกว้กาแฟอยูต่รงกลาง  
 

http://www.google.com/
http://www.watcafe.com/
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ภาพที ่4.15 ตวัอยา่งการออกแบบสัญลกัษณ์บนหนา้เวบ็ไซต ์www.watcafe.com 

 
2) การใหค้  านิยามตวัตนบนเวบ็ไซต ์ 
นอกเหนือจากการออกแบบเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นเสมือนร้านกาแฟแลว้ วรรณวรรธน์ยงัให้

ค  านิยามตวัตนบนเวบ็ไซต์ว่าเปรียบเสมือน “คนชงกาแฟ” ท่ีท าหน้าท่ีผสมผสานขอ้มูลต่างๆ บน
เวบ็ไซตน์ัน่เอง  

 “กาแฟถือเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อชีวิต มนัเป็นสารกระตุน้ท่ีจะแปรเปล่ียนเป็นพลงังาน ท า
ใหเ้รารู้สึกมีชีวติชีวา และบางคร้ังก็ท าให้เราผอ่นคลาย ก็เหมือนหนงัสือนิยายท่ีท าใหเ้รามีความรู้สึก
หลายอารมณ์ และพี่เองก็เป็นเพียงคนชงกาแฟ นอกจากจะเป็นกาแฟของตวัเองแลว้ ก็ยงัมีกาแฟของ
คนอ่ืนๆ ท่ีเอามารวมไวใ้นเวบ็” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 
2559) 

 
ภาพที ่4.16 ตวัอยา่งการใหค้  านิยามตวัตนบนหนา้เวบ็ไซต ์www.watcafe.com ในฐานะคนชงกาแฟ 

http://www.watcafe.com/


204 

 
ภาพที ่4.17 ตวัอยา่งการอธิบายตวัตนบนหนา้เวบ็ไซต ์www.watcafe.com   

 
ปัจจุบนัน้ีถือว่าเว็บไซต์ www.watcafe.com เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอนัดบั 1 

ท่ีวรรณวรรธน์เลือกใช้ โดยขอ้มูลท่ีปรากฏบนเวบ็ไซต์ส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัเบ้ืองลึกเบ้ืองหลงัใน
การเขียน นวนิยายแต่ละเร่ือง การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลก่อนการลงมือเขียน เน้ือหาบางส่วนของนว
นิยาย รวมถึงประวติัและผลงานของวรรณวรรธน์ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่4.18 ตวัอยา่งขอ้มูลในเวบ็ไซตท่ี์วรรณวรรธน์ใชใ้นการส่ือสารกบัผูอ่้านเก่ียวกบัท่ีมาของ     
นวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
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ภาพที ่4.19 ตวัอยา่งการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลก่อนการเขียนนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ 
 

 
 
ภาพที ่4.20 ตวัอยา่งการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาและแรงบนัดาลใจในการเขียนนวนิยายเร่ือง           
“ขา้บดินทร์” 
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ภาพที ่4.21 ตวัอยา่งการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรายช่ือคณะทูตท่ีเดินทางไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการแด่
พระราชินีองักฤษในสมยัรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
ภาพที ่4.22 ตวัอยา่งบทสนทนาและแก่นเร่ืองในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” 
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ภาพที ่4.23 ตวัอยา่งลิงคข์อ้มูลและเกร็ดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์ 

 

 
 
ภาพที ่4.24 ตวัอยา่งการน าเสนอภาพหนา้ปกนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างการให้ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองราวและตัวละครเอกในนวนิยายเร่ือง       
“หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 

 

 
 
ภาพที ่4.26 ตวัอยา่งบทสนทนาในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
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ภาพที ่4.27 ตวัอยา่งคลิปวดีิโอการใหส้ัมภาษณ์ของวรรณวรรธน์ 

 
จากขอ้มูลท่ีพบในเวบ็ไซต ์www.watcafe.com จะเห็นวา่ขอ้มูลท่ีปรากฏส่วนใหญ่มีทั้ง

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของงานเขียน อาทิ แก่นเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ บทสนทนา ตวัละคร 
ฉาก ตลอดจนตวัตนของนักเขียน อาทิ บุคลิกภาพของนักเขียนท่ีปรากฏในคลิปการให้สัมภาษณ์ 
เป็นตน้ ทั้งน้ี เน่ืองจากวรรณวรรธน์ตอ้งการให้เวบ็ไซต์เป็นพื้นท่ีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เอกลกัษณ์
ของงานเขียน และความเป็นตวัตนเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด 

“เราใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นตวัโปรโมทผลงานและรวบรวมผลงาน แลว้ก็ส่ือสารให้คนเขา้ใจ
วา่งานของเรามีมิติอะไรท่ีมากกวา่หนงัสือ จะเห็นเลยวา่มีเบ้ืองลึกเบ้ืองหลงัในเวบ็ไซตข์องพี่ แต่ละ
เร่ืองจะเก็บไวใ้นนั้นทั้งหมด อะไรท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเราเสียดาย ไม่อยากตดัออก และเราอยากส่ือสารให้
คนอ่านเขา้ใจมากกวา่ในหนงัสือ พี่จะเก็บไวใ้นเวบ็ไซต์ของพี่ ฉะนั้นเวบ็ไซต์ของพี่ก็จะอยู่ยาว ยงั
เดินหนา้ต่อไป” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559)  

3. เฟซบุก๊ 
3.1 ความหมายของเฟซบุก๊  

เฟซบุ๊ก คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใช้ต้นทุนต ่าเม่ือเทียบกับส่ือเดิม (Traditional Media) โดยเฟซบุ๊ก
สามารถท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารไดใ้นเวลาเดียวกนั  

http://www.watcafe.com/
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3.2 ลกัษณะของเฟซบุก๊ 
ผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กสามารถสนทนาโตต้อบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที จึงอาจกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊กเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างอารมณ์ร่วมและการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยมีจุดเด่น คือ เป็น Social Network ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถสร้าง
กลุ่มผูช้มไดห้ลากหลายวิธี ผา่นกิจกรรมท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย นอกจากน้ียงัสามาถสร้างเพจของบริษทั
หรือองคก์ร โพสตข์อ้มูลข่าวสาร สร้างลูกคา้ และมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ดว้ย
การกดปุ่ม Like, Share และ comment ขณะเดียวกนัเฟซบุ๊กยงัสามารถใช้งานบนโทรศพัทมื์อถือได้
อยา่ง่งายดาย   

3.3 วรรณวรรธน์กบัการใชเ้ฟซบุก๊ 
หลังจากท่ีวรรณวรรธน์ใช้เว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารกับผูอ่้านมาได้

ประมาณ 3 – 4 ปี จึงคิดขยบัขยายช่องทางการส่ือสาร โดยในช่วงนั้นความนิยมในการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ หรือ Social Media อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) ไดรั้บความนิยมอย่างมาก วรรณวรรธน์จึง
เปิดเฟซบุ๊กส่วนตวัในช่ือ “Wannawat Chantarodjana” และแฟนเพจในช่ือ “วรรณวรรธน์” เพื่อเป็น
อีก ช่องทางในการพู ด คุ ยกับผู ้ อ่ าน  เรียกได้ว่า เป็นการส่ื อส ารแบบสองทาง ( two-way 
communication) เพื่อท าใหเ้กิดความรู้สึกใกลชิ้ดและผูกพนักบัผูอ่้าน แมว้า่เฟซบุก๊จะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ง่ายในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั แต่ก็มีขอ้เสียอยูบ่า้ง ตรงท่ีไม่สามารถใส่ขอ้มูลในปริมาณท่ีมาก
ในคราวเดียว รวมถึงการจดัหมวดหมู่ท่ีไม่สามารถท าไดเ้หมือนเวบ็ไซต ์

“เฟซบุ๊กอาจจะท าเป็นขอ้เขียนหรือเร่ืองสั้นท่ีไม่เกินพนัค า และเป็นเร่ืองท่ีต่อเน่ืองมาก
ไม่ได ้ขอ้เสียของเฟซบุ๊กคือความต่อเน่ือง สมมติเขียนตอนท่ี 1 จะต่อตอนท่ี 2 มนัลากลิงคย์ากมาก 
เช่นถา้คุณทิ้งเวลาไปประมาณ 2 เดือนคุณจะมาลากหา มนัจะไม่เจอ เพราะมนัรันตามไทมไ์ลน์ ท า
ให้การจดัหมวดหมู่ หรือการ Grouping มนัท าไม่ได ้ทั้งเฟซบุ๊กและแฟนเพจเหมือนกนั ถึงแมจ้ะมี
ตวัเลือกให้ท าบนัทึก Memory แต่มนัก็ยงัลิงค์ไม่ได้อยู่ดี” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 2 กรกฎาคม 2559)  

3.4 เฟซบุก๊ของวรรณวรรธน์ 
จากการศึกษาพบวา่เน้ือหาท่ีพบในเฟซบุก๊ส่วนตวัของวรรณวรรธน์จะไม่เนน้ท่ีการให้

ขอ้มูลเบ้ืองหลงัเก่ียวกบันวนิยายมากนกั แต่จะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชพู้ดคุยกบัผูอ่้านหรือเพื่อน
ในสังคมออนไลน์ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ผลงาน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.28 ตวัอยา่งการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊ส่วนตวัเก่ียวกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์โดยใชค้  าพูด
แทนตวัวา่ “เจา้ป้า” 

 
ภาพที ่4.29 ตวัอยา่งการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊เก่ียวกบันวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ท่ีถูกน าไปผลิตเป็น
ละครโทรทศัน์ 
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ภาพที ่4.30 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในการปูพื้นฐานและใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวนิยาย 
 

                                                   
 
ภาพที ่4.31 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในการน าเสนอบทสนทนาในนวนิยายเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” 
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ภาพที ่4.32 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในการส่ือสารโตต้อบกบัผูอ่้าน  
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ภาพที ่4.33 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในการส่ือสารและสอบถามความคิดเห็นจากผูอ้่าน  
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ภาพที ่4.34 ตวัอยา่งการใชเ้ฟซบุก๊ในการส่ือสารโตต้อบกบัผูอ่้าน  

 
 จากตวัอย่างข้างตน้จะเห็นได้ว่าวรรณวรรธน์ใช้เฟซบุ๊กส่วนตวัเป็นช่องทางในการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเขียน และส่ือสารกับกลุ่มผู ้อ่าน ซ่ึงจะท าให้ผู ้อ่านรู้จักตัวตน
ของวรรณวรรธน์มากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง
ตวันักเขียนกับกลุ่มผูอ่้านได้อีกด้วย ขณะเดียวกันผูอ่้านท่ีช่ืนชอบวรรณวรรธน์ยงัสามารถเป็น
กระบอกเสียงหรือผูบ้อกต่อผลงานของวรรณวรรธน์ ดว้ยการ Share ขอ้ความต่างๆ ออกไปในวง
กวา้ง  

4. แฟนเพจ 
4.1 ความหมายของแฟนเพจ 

แฟนเพจเป็นส่วนหน่ึงของเฟซบุ๊ก ซ่ึงผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กจะสร้างแฟนเพจข้ึนมาเพื่อ
ใช้ เป็นฐานในการเช่ือมต่อกับผู ้ใช้งาน เฟซบุ๊ก ท่ี มีอยู่มากด้วยการกดถูกใจ (Like) ท าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดจ้ากแฟนเพจ  

4.2 ลกัษณะของแฟนเพจ 
แฟนเพจเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีท าหนา้ท่ีรับและส่งต่อขอ้มูลข่าวสารใน

เวลาเดียวกนัเหมือนเฟซบุ๊ก โดยทุกคร้ังท่ีผูใ้ช้งานโพสต์ขอ้ความ รูปภาพ และวิดีโอบนแฟนเพจ 
ระบบจะท าการประมวลผลและน าไปแสดงบนหน้า News Feed ของผูใ้ช้งานแต่ละคน จึงเป็น
เหตุผลหลกัท่ีนักการตลาดหรือเจ้าของแบรนด์พยายามเพิ่มยอดการกด Like ให้มากท่ีสุด เพราะ
เท่ากบัเป็นการเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคท่ีจะรับรู้และเขา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอมากข้ึนตามไปดว้ย และ
เม่ือผูใ้ชง้านน าขอ้มูลเหล่านั้นไปเผยแพร่และบอกต่อก็จะช่วยเพิ่มจ านวนผูรั้บสารมากยิง่ข้ึน เรียกวา่
เป็นการตลาดแบบบอกต่อ (Words of Mouth) นัน่เอง  
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4.3 วรรณวรรธน์กบัการใชแ้ฟนเพจ 
จากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์ใช้ช่ือแฟนเพจช่ือเดียวกับนามปากกา คือ 

“วรรณวรรธน์” เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หาและจดจ า โดยขอ้มูลท่ีพบในแฟนเพจส่วนใหญ่จะใกลเ้คียง
กบัในเวบ็ไซต์ คือมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการเขียนนวนิยาย ผลงานแต่ละเร่ือง รวมทั้งเป็นพื้นท่ีท่ีใชใ้น
การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณวรรธน์ อาทิ การเสวนา การใหส้ัมภาษณ์ เป็นตน้ 

4.4 แฟนเพจของวรรณวรรธน์ 
จากท่ีกล่าวมาแล้วว่าเน้ือหาและข้อมูลในแฟนเพจส่วนใหญ้จะคล้ายกับบน

เวบ็ไซต์ มีทั้งขอ้มูลเบ้ืองหลงัการท างาน การคน้ขอ้มูล การลงพื้นท่ี ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์
ผลงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ือสารให้ผูอ่้านรับรู้ รวมไปถึงการสอบถามความคิดเห็น และตอบ
ขอ้สงสัยต่างๆ ของผูอ่้าน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
 
ภาพที ่4.35 ตวัอยา่งการส่ือสารผา่นแฟนเพจเก่ียวกบัการลงพื้นท่ีศึกษาฉากในสถานท่ีจริงก่อนการ
ลงมือเขียนนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์  
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ภาพที่ 4.36 ตวัอย่างการใช้แฟนเพจในการแชร์ขอ้ความจากเฟซบุ๊กส่วนตวัเพื่อประชาสัมพนัธ์
ผลงานและนดัพบผูอ่้าน 

 

 
  
ภาพที ่4.37 ตวัอยา่งการใชแ้ฟนเพจในการประชาสัมพนัธ์ผลงาน 
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ภาพที ่4.38 ตวัอยา่งการใชแ้ฟนเพจในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
 

 
ภาพที ่4.39 ตวัอยา่งการใชแ้ฟนเพจในการส่ือสารโตต้อบกบัผูอ่้าน  
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 จากการศึกษาการใช้งานแฟนเพจของวรรณวรรธน์ ผูว้ิจ ัยพบว่าประกอบไปด้วย
เร่ืองราวเก่ียวกบัการเขียนนวนิยาย การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล เบ้ืองหลงัการท างาน ซ่ึงก็คือเอกลกัษณ์
ของงานเขียนนวนิยาย รวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์ผลงานแต่ละเร่ือง และยงัใชแ้ฟนเพจเป็นพื้นท่ี
ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา การใหส้ัมภาษณ์ เป็นตน้ 

 กล่าวโดยสรุปคือ วรรณวรรธน์มีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์เป็น
ช่องทางในการส่ือสารกบัผูอ่้าน โดยจะไม่ใช้เป็นพื้นท่ีในการขายหนงัสือ เพราะถือเป็นหน้าท่ีของ
ส านกัพิมพใ์นการจดัจ าหน่าย แต่ช่องทางและเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ของวรรณวรรธน์
จะถูกใช้เพื่อให้ขอ้มูลและ   โปรโมทผลงาน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบังานเขียนนวนิยาย เบ้ืองหลงัการ
ท างานต่างๆ ตลอดจนผลงานทั้งด้านการเขียน การให้สัมภาษณ์ หรือการบรรยายในเวทีเสวนา 
รวมถึงการส่ือสารโตต้อบกบักลุ่มผูอ่้าน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดและวธีิการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ อนัถือเป็นการส่ือสารเอกลักษณ์ของงานเขียน ตวัตนของ
นกัเขียน ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์ ผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ ทั้ง
เว็บไซต์ เฟซบุ๊กส่วนตวั และแฟนเพจ โดยวรรณวรรธน์ถือหลกัท่ีว่า “ใช้เวลากบัส่ือออนไลน์ให้
นอ้ยท่ีสุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด” นัน่เอง 



   

 
 

บทที ่5 
สรุป การอภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอัตลักษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ :กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) และการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง (Documentary Source) โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการของนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกบัการเขียนนวนิยายและการเล่าเร่ือง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตวัตน 
(Self) เอกลักษณ์ (Uniqueness) และอัตลักษณ์ (Identity) แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ตราสินค้า 
(Brand Identity) และแนวคิดเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ตลอดจนเพื่อศึกษาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์และวิธีการใช้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ :กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์” โดยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

 “วรรณวรรธน์” เป็นนามปากกาของ “วรรธนวรรณ จนัทรจนา” เร่ิมมีงานเขียนนว
นิยายรวมเล่มคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2548 กบัส านกัพิมพ ์ณ บา้นวรรณกรรม โดยผลงานในช่วงแรกท่ี
โดดเด่นและติดปากนักอ่านชาวไทยคือ “นิยายแนวทะเลทราย” ซ่ึงวรรณวรรธน์ได้สอดแทรก
เกร็ดความรู้ดา้นต่างๆ ของดินแดนตะวนัออกกลาง อาทิ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างการเมือง 
และลกัษณะภูมิประเทศ มาผสานกบัจินตนาการส่วนตวั ท าให้วรรณวรรธน์กลายเป็นนกัเขียนนว
นิยายหนา้ใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจในหมู่นกัอ่านภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว จนกระทัง่ผา่นมา 1 ปี 
วรรณวรรธน์ไดเ้ร่ิมเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองแรก ซ่ึงก็ไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีจาก
ผูอ่้าน ท าให้นวนิยายในล าดบัต่อมาเร่ิมมีความชดัเจนในแนวการเขียนอิงประวติัศาสตร์ ดงัท่ีผูว้ิจยั
เลือกมาศึกษาในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1) “จนัทราอุษาคเนย”์ เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองแรกของวรรณวรรธน์ท่ีออก
สู่สายตาผูอ่้าน โดยไดห้ยิบเอานิทานท่ีเคยไดฟั้งจากบิดามาเขียน ซ่ึงฉากส าคญัของเร่ืองอยูใ่นสมยั
พุทธศตวรรษท่ี 12 ในดินแดนเอเชียอาคเนย ์นวนิยายเร่ืองน้ีใช้วิธีการเล่าเร่ืองแบบสลบัไปสลบัมา
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ระหวา่งยคุอดีตกบัปัจจุบนั บอกเล่าเร่ืองราวของ “ตมิสา” นางเอกของเร่ืองท่ีอาศยัอยูก่บับิดา แต่เกิด
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ท าใหเ้ธอยอ้นอดีตกลบัไปในยคุของพระเจา้จิตรเสน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
ตวัตนอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 12 โดยตมิสาเขา้ไปเป็นมเหสีของเจา้ชายจิตร
เสน ซ่ึงตามหลกัฐานไม่ไดป้รากฏนามมเหสี มีเพียงนามของพระโอรสของเจา้ชายจิตรเสนเท่านั้น 
วรรณวรรธน์จึงใช้ช่องว่างในจุดน้ีพาตัวละครเอกฝ่ายหญิงเข้าไปมีบทบาท ส าหรับการเขียน        
นวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” น้ี วรรณวรรธน์ยอมรับว่าเป็นความท้าทายอย่างหน่ึงในชีวิต
นกัเขียน เน่ืองจากขอ้มูลทางประวติัศาสตร์หรือหลกัฐานต่างๆ มีอยูไ่ม่มากนกั เพราะเป็นการเล่าถึง
เร่ืองราวในอดีตสมยัท่ียงัไม่มีการจดบนัทึก 

2) “ขา้บดินทร์” เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ล าดบัท่ี 2 ท่ีวรรณวรรธน์ประพนัธ์ข้ึน 
โดยมีความโดดเด่นอยูท่ี่การน าตวัละครเอกของเร่ืองเขา้ไปมีบทบาทส าคญัในส่วนท่ีประวติัศาสตร์
ไม่ไดจ้ดบนัทึกไว ้นั่นคือ “เหม” ตวัละครเอกฝ่ายชาย ซ่ึงบทสรุปในตอนทา้ยของนวนิยายเร่ืองน้ี
ก าหนดให้ “เหม”  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี เป็นหน่ึงในคณะทูตไทยท่ีเดินทาง
ไปถวายเคร่ืองราชบรรณาการต่อสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย ณ ประเทศอังกฤษ ในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรายนามคณะทูตไทยท่ีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์มีอยู่ 16 ท่าน แต่รายนามสุดท้ายของคณะทูตไม่ระบุช่ือและจนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่
สามารถสืบคน้ได ้ซ่ึงวรรณวรรธน์ใชช่้องวา่งในส่วนน้ีน าตวัละครเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของคณะทูต 
ส าหรับนวนิยายเร่ือง “ข้าบดินทร์” น้ีได้รับความนิยมจากผู ้อ่านมากข้ึน และท าให้ ช่ือเสียง
ของวรรณวรรธน์โดดเด่นมากยิ่งข้ึน เม่ือถูกน ามาสร้างเป็นละครออกอากาศในช่วงไพร์มไทม์ทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพราะไม่เพียงแต่การสร้างให้ตวัละครเขา้ไปอยูใ่นใจของผูอ่้านและ
ผูช้มจนเกิดเป็นวลี “พ่อเหมเน้ือทอง” แลว้ การผูกโยงเร่ืองราวในประวติัศาสตร์กบัจินตนาการของ
นกัเขียนก็ไดรั้บเสียงช่ืนชมตามมา  

3) “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” เป็นนวนิยายท่ีก าลังถูกสร้างเป็นละครออกอากาศทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีจุดเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 2 เร่ืองแรก นัน่
คือเร่ือง “หน่ึงดา้วฟ้าเดียว” เกิดจากความตอ้งการของผูจ้ดัละครคือคุณป่ิน ณัฏฐนนัท์ ฉวีวงษ ์แห่ง
ค่ายทีวีซีน ผูส้ร้างละครเร่ือง “ขา้บดินทร์” ท่ีตอ้งการให้วรรณวรรธน์เขียนนวนิยายท่ีมีฉากอยู่ใน
สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน แต่ตอ้งไม่ใช่นวนิยายแบบท่ีเคยมีมาก่อน วรรณวรรธน์จึงคน้ควา้ขอ้มูล
กระทัง่พบว่าในสมยันั้นมี “ขนัที” จากต่างประเทศเขา้มารับราชการในราชส านักไทย จึงถือเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการเขียนนวนิยายเร่ืองน้ี ท่ีก าหนดให้ตวัละครเอกฝ่ายชาย คือ “ขนัทอง” ปลอมตวั
เป็นจารบุรุษเขา้ไปอยูใ่นราชส านกัสยามในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยเขา้ไปในฐานะขนัที 
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ซ่ึงนวนิยายเร่ืองน้ีนอกจากจะเนน้ความดราม่า (Drama) ในเน้ือเร่ืองแลว้ ยงัสอดแทรกกลวิธีการใช้
ภาษาของคนไทยในอดีต นัน่คือ “กลบท” เพื่อใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้ไปในตวัดว้ย  

จากการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอัตลักษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ ท่ีประสบความส าเร็จ :กรณีศึกษา วรรณวรรธน์ ” สามารถสรุปตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

5.1.1 อตัลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จ : กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์”  

5.1.2 เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์และวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ในการส่ือสารอัตลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบ
ความส าเร็จ :กรณีศึกษา “วรรณวรรธน์” 
 5.1.1 อตัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนักเขียนนวนิยายองิประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ : 
กรณศึีกษา “วรรณวรรธน์”  
 5.1.1.1 เอกลกัษณ์ของการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 
 1. โครงเร่ือง (Plot) ถือเป็นองคป์ระกอบแรกของการเขียนนวนิยาย หมายถึง การล าดบั
เหตุการณ์ท่ีผูแ้ต่งผูกโยงไว ้โดยแต่ละเหตุการณ์จะมีความเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึง
เหตุการณ์หน่ึงจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดอีกเหตุการณ์หน่ึงตามมาและต่อเน่ืองกันเป็นลูกโซ่
จนกวา่เร่ืองนั้นๆ จะจบลง จากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์ คือ 
จนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว พบวา่มีการก าหนดทั้งโครงเร่ืองหลกัและโครง
เร่ืองรองไวอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งยงัผูกโยงเร่ืองราวในแบบท่ีเรียกว่า “พล็อตสนุก” กล่าวคือมีความ
สลับซับซ้อนของเน้ือหา น่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ และท่ีส าคญัคือวรรณวรรธน์จะสอดแทรก
เกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ อาทิ ข้อเท็จจริงท่ีมีการบันทึกในพงศาวดารหรือจารึกต่างๆ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ รวมถึงค ากลอนต่างๆ เขา้ไวใ้นนวนิยายด้วย ท าให้ผูอ่้านได้รับ
ความเพลิดเพลินควบคู่กบัการได้รับความรู้ทางประวติัศาสตร์ และอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
ของวรรณวรรธน์คือการอาศยัช่องว่างทางประวติัศาสตร์ในการพาตวัละครเอกของเร่ืองเขา้ไปมี
บทบาทส าคญั เพื่อเพิ่มอรรถรสใหก้บัผูอ่้าน  

 เม่ือจ าแนกตามองคป์ระกอบของโครงเร่ือง (Plot) แลว้พบวา่ประกอบดว้ย  
1) บทเปิดเร่ือง (Exposition) 
วรรณวรรธน์ใช้วิธีการเปิดเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ือง

เหมือนกนั คือ บรรยายให้ผูอ่้านรับรู้ไดว้า่ฉากของนวนิยายแต่ละเร่ืองเกิดข้ึนท่ีใด เปิดเร่ืองดว้ยการ
ให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์และเกร็ดความรู้ ตลอดจนการเปิดเร่ืองโดยน าเสนอเคา้ลาง
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ของปัญหา เพื่อดึงความสนใจของผูอ่้านใหติ้ดตามเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ ซ่ึงถือเป็นลกัษณะเด่นใน
การเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 

2) การผกูปม (Complication)  
ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง พบว่าวรรณวรรธน์ไดผู้กปมเพื่อให้

เกิดเป็นปัญหาท่ีตวัละครจะตอ้งเผชิญ ซ่ึงปมท่ีผูกไวจ้ะน าไปสู่จุดวิกฤตและจุดหักเห ก่อนท่ีตวั
ละครจะค่อยๆ แก้ปมปัญหาลง โดยจุดเด่นของการผูกปมของวรรณวรรธน์นั้ นก็คือความ
สลบัซับซ้อนท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกิดความยากล าบากของตวัละครตามมา แต่ในทา้ยท่ีสุดก็จะสามารถ
คล่ีคลายลงได ้  

3) จุดวกิฤต (Crisis) 
จากการศึกษา “จุดวิกฤต” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองนั้น พบว่า 

วรรณวรรธน์ไดก้  าหนดจุดวิกฤตไวอ้ย่างน่าต่ืนเตน้เพื่อให้ผูอ่้านติดตามเอาใจช่วยตวัละคร โดยใน
ระหวา่งท่ีเร่ืองราวด าเนินอยูจ่ะมีจุดวิกฤตหรือจุดพลิกผนัคร้ังสุดทา้ย เรียกวา่ “จุดสุดยอด” ของเร่ือง
ปรากฎอยูด่ว้ยเสมอ ซ่ึงลกัษณะเด่นของจุดวกิฤตท่ีพบในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองคือการ
ผกูโยงเร่ืองราวให้ตวัละครและเหตุการณ์ต่างๆ ด าเนินมาถึงทางตนั เพื่อให้ผูอ่้านลุน้ไปกบัตวัละคร
วา่จะผา่นพน้จุดพลิกผนันั้นไปไดอ้ยา่งไร  

4) การแกป้ม (Falling Action)  
ส าหรับ “การแก้ปม” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ือง ผูว้ิจยัพบว่า

วรรณวรรธน์ได้แก้ปมไวใ้นช่วงท้ายของเร่ืองราวทั้งหมด โดยค่อยๆ คลายปมปัญหาท่ีผูกไวใ้ห้
กระจ่างเพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปสู่ตอนจบของเร่ืองอยา่งน่าติดตาม โดยมีลกัษณะเด่นท่ีเหมือนกนั
ทั้ง 3 เร่ืองคือ การใหต้วัละครผูกุ้มความลบัเป็นผูไ้ขความกระจ่างทั้งหมด 

5) การคล่ีคลายเร่ือง (Resolution) 
จากการศึกษา “การคล่ีคลายเร่ือง” ในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง 

ผูว้ิจยัพบว่าวรรณวรรธน์ไดด้ าเนินเร่ืองมาถึงตอนสุดทา้ยโดยให้เร่ืองราวทั้งหมดคล่ีคลายลงอย่าง
ละเอียด และท าใหเ้ห็นความเป็นไปของตวัละครเอกท่ีด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุขในตอนจบ  

 นอกจากองค์ประกอบทั้ ง 5 ข้อท่ีปรากฏในการวางโครงเร่ืองแล้ว ผูว้ิจยัยงัพบว่า
วรรณวรรธน์ได้ให้ความส าคัญกับ  “ความขัดแย้ง” (Conflict) ห รือปัญหาในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคญัของการเขียนนวนิยาย ไม่ว่าจะเป็น ความขดัแยง้
ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย,์ มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม และมนุษยก์บัตวัเอง เน่ืองจากความขดัแยง้ต่างๆ 
เหล่าน้ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้โครงเร่ืองสนุก น่าติดตาม ขณะเดียวกนัผูอ่้านจะรู้สึกมีส่วนร่วมไปกบั
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ตวัละคร หรือเรียกไดว้า่เป็นการเดินทางไปสู่ความขดัแยง้พร้อมกบัตวัละคร และเอาใจช่วยตวัละคร 
เสมือนผูอ่้านเป็นอีกตวัละครหน่ึงในนวนิยายเร่ืองนั้นๆ  

2. แก่นเร่ือง (Theme) ถือวา่มีส่วนส าคญัเพราะเป็นตวัควบคุมองค์ประกอบทั้งหมด 
โดยแก่นเร่ืองอาจจะอธิบายได้ด้วยถ้อยค าเพียงไม่ก่ีค  า แต่ท าให้ผูอ่้านรับรู้เร่ืองราวโดยภาพรวม
ของนวนิยายได ้และจากการศึกษานวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง พบวา่ แก่นเร่ืองหรือแนวคิด
ท่ีปรากฎให้เห็นอยา่งชดัเจนคือเร่ืองความเสียสละต่อประเทศชาติ เน่ืองจากนกัเขียนตอ้งการส่ือสาร
ให้ผูอ่้านเขา้ใจหลกัส าคญั คือ “ความจงรักภกัดีต่อชาติและสถาบนัพระมหากษตัริย”์ ไม่วา่ตวัละคร
เอกของเร่ืองจะอยูใ่นยุคสมยัใด และมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร ต่างก็ยินดีท่ีจะเสียสละเลือดเน้ือเพื่อ
ป้องกนัประเทศชาติในฐานะท่ีท างานรับใช้คุณแผ่นดิน เช่นเดียวกบัวรรณวรรธน์ซ่ึงรับราชการ
สังกดัศาลปกครองสูงสุดก็ตั้งใจเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เพื่อเป็นส่ือกลางในการน าเสนอ
ความส าคญัของสถาบนัชาติและพระมหากษตัริยเ์พื่อให้เยาวชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาความเป็นมาของ
ชาติแต่ละยคุสมยั  

3. ตวัละคร (Character) เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั เน่ืองจากนกัเขียนนวนิยาย
จะด าเนินเร่ืองราวต่างๆ ผา่นบทบาทของตวัละคร จนน าไปสู่จุดมุ่งหมายของนวนิยาย หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงคือ ตวัละครเป็นผูท่ี้พาผูอ่้านให้เดินทางไปสู่บทสรุปของนวนิยาย ซ่ึงตวัละครท่ีดีจะตอ้งมี
ชีวติชีวาและน่าสนใจ เพื่อท่ีผูอ่้านจะไดติ้ดตามและเอาใจช่วยตวัละครนั้นๆ โดยการสร้างตวัละครท่ี
มีอยู่จริงในประวติัศาสตร์ในนวนิยายของวรรณวรรธน์นั้น จะเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลขอ้เท็จจริง
จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีมีการกล่าวถึงบุคคลในประวติัศาสตร์ แลว้จึงน ามาผนวกเขา้กบั
จินตนาการและความเช่ือส่วนตวั บรรยายออกมาเป็นตวัละครท่ีมีอยู่จริงในประวติัศาสตร์ให้มี
บทบาทและโลดแล่นในนวนิยาย โดยจะก าหนดให้แต่ละบุคคลมีลกัษณะท่ีโดดเด่นคลา้ยคลึงกนั 
คือมีความมุ่งมัน่ เด็ดเด่ียว ซ่ึงการจะเขียนรายละเอียดของตวัละครประเภทน้ี วรรณวรรธน์ ยอมรับ
วา่ ไม่ไดรู้้สึกล าบากใจ เพราะทุกคร้ังก่อนเร่ิมลงมือจะตอ้งศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัละครท่ีมีตวัตนอยู่จริงในประวติัศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงวิธีคิดและลกัษณะส่วนตวัท่ีถูกจด
บนัทึกไว ้ท าใหมี้ความเช่ือและมัน่ใจในการเขียนถึงบุคคลเหล่านั้น ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงลกัษณะท่ีโดด
เด่นของวรรณวรรธน์  
 ขณะท่ีตวัละครอ่ืนๆ จะใช้วิธีการสังเกตบุคคลท่ีอยู่รอบขา้งเพื่อจดจ าและเก็บบุคลิก
ของคนเหล่านั้นมาใส่ให้กบัตวัละครในนวนิยาย ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีวรรณวรรธน์ไม่ละเลยก็คือการใส่
ชีวติชีวาและความเป็นธรรมชาติเขา้ไปในตวัละคร โดยจากการศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์ไดก้  าหนด
บทบาท ลกัษณะนิสัย ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความมุ่งมัน่ของตวัละคร เพื่อให้ผูอ้่านสัมผสัไดถึ้ง
ความเป็นธรรมชาติของตวัละคร ท่ีมีความรู้สึกรัก โลภ โกรธ หลง อนัเป็นลกัษณะทัว่ไปของมนุษย ์
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อีกทั้งยงัพบจุดเด่นท่ีวรรณวรรธน์มกัเนน้เป็นพิเศษคือตวัละครเอกฝ่ายชาย จะตอ้งเป็นบุรุษท่ีรูปร่าง
หน้าตาดีและเป็นท่ีหมายปองของหญิงสาว เน่ืองจากผู ้อ่านนวนิยายส่วนใหญ่เป็นผู ้หญิงจึง
จ าเป็นตอ้งก าหนดใหพ้ระเอกมีเสน่ห์ดึงดูดกลุ่มผูอ่้าน 

4. บทสนทนา (Dialougue) มีส่วนส าคัญในด าเนินเร่ืองแทนการบรรยาย ถือเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีจะอยู่คู่กับตัวละคร เน่ืองจากบทสนทนาหรือค าพูดของตวัละครจะต้อง
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบับทบาทและบุคลิกของตวัละคร ซ่ึงนักเขียนจะตอ้งสร้างบท
สนทนาท่ีดึงดูดความสนใจจากผูอ่้าน รวมทั้งเป็นค าพูดท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ได ้โดยจาก
การศึกษาพบวา่วรรณวรรธน์ใชบ้ทสนทนาทั้งแบบสั้นและแบบยาว โดยจะค านึกถึงความพอเหมาะ
พอดีระหว่างบทสนทนากบัฉากหรือเหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ หากเป็นบทสนทนาท่ียาวก็จะใช้
วิธีการพรรณนากิริยาอาการของผูพู้ด เพื่อคัน่อารมณ์ของผูอ่้านและเพื่อให้มองเห็นภาพไดช้ดัเจน
ข้ึน อีกทั้งบทสนทนาท่ีพบในนวนิยายทั้ง 3 เร่ืองยงัเป็นบทสนทนาท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนิน
เร่ือง ท าให้เห็นอุปนิสัยท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูพู้ด สร้างความประทบัใจ สะทอ้นความคิดเห็น และ
ช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดได ้ซ่ึงวรรณวรรธน์มีหลกัการส าคญัในการท าใหบ้ทสนทนาไม่น่าเบ่ือ
ดว้ยการอ่านทบทวนงานเขียนหลายรอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่อารมณ์ของตวัละครท่ีก าลงัสนทนาอยูน่ั้น
ไม่ติดขดั และอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้บทสนทนาไม่น่าเบ่ือก็คือการสอดแทรกค าบรรยายกิริยาอาการ
หรือความรู้สึกของตวัละครนัน่เอง 

5. ฉาก (Setting) หรือสถานท่ีและห้วงเวลาท่ีเร่ืองราวด าเนินอยู ่ซ่ึงก่อนท่ีวรรณวรรธน์
จะลงมือเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองนั้นจะต้องศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ 
อยา่งละเอียด รวมถึงการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริงซ่ึง
ถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ ทั้งน้ีเพื่อให้มองเห็น
ภาพ ทราบวิถีชีวิต และรู้ถึงความเป็นมาของสถานท่ีหรือเหตุการณ์นั้นๆ ซ่ึงในการก าหนดฉาก
ส าหรับการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะมีทั้ งท่ีเป็นฉากจริงและฉากท่ีเกิดจากจินตนาการ
ส่วนตวั หรือฉากสมมติ เพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั ขณะท่ีบรรยากาศในการ
ด าเนินเร่ืองก็จะตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุด ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ในนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์จะมีการใหข้อ้มูล รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี ยุค
สมยั และบรรยากาศอย่างชัดเจน ถือเป็นเอกลักษณ์ในงานเขียน       นวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์นัน่เอง 

6. กลวิธีการประพันธ์และการเล่าเร่ือง จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกท าให้ทราบว่า 
วรรณวรรธน์ใชว้ิธีการเล่าเร่ืองหลากหลายรูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดความซ ้ าซากจ าเจ โดยยึดหลกัการ
ด าเนินเร่ืองให้ไม่น่าเบ่ือ เพื่อให้ผูอ่้านติดตามเอาใจช่วยตัวละครตั้ งแต่ต้นจนจบ  วิธีการหน่ึง
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ท่ีวรรณวรรธน์ใชใ้นการทดสอบวา่นวนิยายท่ีเขียนนั้นน่าเบ่ือหรือไม่ คือการอ่านทบทวนดว้ยตวัเอง
หลายคร้ังจนกวา่จะพอใจ และมัน่ใจไดว้า่ผูอ่้านจะเพลิดเพลินไปกบันวนิยาย และเพื่อป้องกนัความ
ผิดพลาด วรรณวรรธน์จะให้ทีมงาน ซ่ึงก็คือกลุ่มผูอ่้านนวนิยายประจ าหรือแฟนนวนิยายน าไป
ทดลองอ่าน หากพบว่าจุดใดไม่น่าสนใจ หรือควรแกไ้ขเพิ่มเติมเน้ือหาเขา้ไป ก็จะสะทอ้นกลบัมา
ให้นกัเขียนพิจารณาใหม่อีกคร้ัง สาเหตุท่ีใชว้ิธีการน้ีเพราะวรรณวรรธน์มีความเช่ือวา่ผูอ่้านบางคน
มีองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญ จึงจ าเป็นตอ้งเปิดใจรับฟังค าวพิากษ์วจิารณ์ ก่อนท่ีนวนิยายจะออก
สู่สายตาผูอ่้านทัว่ไป 

 จากการศึกษาวิธีการเล่าเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ ผูว้ิจยั
พบวา่มีองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองครบถว้น อาทิ ช่วงเวลา สถานท่ี ตวัละครเอกฝ่ายชาย ตวัละคร
เอกฝ่ายหญิง ผูร้้าย ตวัรอง แก่นเร่ือง โครงเร่ือง และความขดัแยง้ ขณะท่ีจุดยืนของผูเ้ล่าเร่ืองหรือ
มุมมองของผูเ้ล่าเร่ือง อนัประกอบไปด้วย การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง ซ่ึงผูเ้ล่าจะก าหนด
ตวัเองเป็นตวัละครเอกของเร่ือง มกัจะปรากฏค าว่า “ผม” “ฉัน” ในเร่ืองเล่านั้นๆ, การเล่าเร่ืองจาก
มุมมองบุรุษท่ีสาม ผูเ้ล่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัละครเอก, การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง ไม่
ปรากฏตวัผูเ้ล่า แต่ผูเ้ล่าจะเป็นผูร้ายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของคนวงนอก, การเล่าเร่ือง
แบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอยา่ง เป็นการเล่าเร่ืองท่ีรวมเอา 3 วิธีขา้งตน้มาใช ้ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ วรรณวรรธ์
ใชว้ธีิการเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอยา่ง โดยผสมผสานจาก 3 วิธี คือ การเล่าเร่ืองจากมุมมอง
บุรุษท่ีหน่ึง, การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีสาม และการเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลาง หรือมุมมอง
ของบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับตวัละคร ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินเร่ืองมีมิติ มีความน่าสนใจ และ
ส่ือสารให้ผู ้อ่านประทับใจได้ ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์อันสะท้อน     
เอกลกัษณ์ในการเขียนนวนิยายนัน่เอง 

7. การใชภ้าษาทางวรรณกรรม ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีเปรียบไดก้บัตวัตนของนกัเขียน
นวนิยาย โดยส่ิงส าคญัท่ีนกัเขียนนวนิยายจะหลงลืมไม่ไดก้็คือตอ้งมัน่ใจวา่ส านวนในวรรณกรรม
เป็นไปในท านองเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง เพราะถือเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงลีลาในการเขียนท่ีเป็น
แบบฉบบัของตวัเอง ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าวรรณวรรธน์ใช้ภาษาท่ีสอดคล้องตอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง เป็น
ภาษาท่ีเขา้กบัยุคสมยัท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง ทั้งบทสนทนาและบทพรรณนา โดยก่อนลงมือเขียนนว
นิยายนั้น วรรณวรรธน์จะใชว้ิธีการศึกษาจากหนงัสือประวติัศาสตร์ หลกัศิลาจารึก พงศาวดาร รวม
ทั้งนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของนกัเขียนชั้นครู เพื่อเป็นแนวทางในการน ากล่ินอายของภาษามาใส่
ในนวนิยายของตวัเอง ขณะท่ีการใช้ภาษาในบทโรแมนติกหรือบทรัก จะระมดัระวงัเร่ืองการใช้
ภาษามากเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ความสวยงามของภาษาไทยถูกท าลาย โดยจะก าหนดเรทฉากรัก
ในนวนิยายไวท่ี้ 13+ และใชว้ิธีการบรรยายแบบไม่โจ่งแจง้ เพียงเขียนให้ผูอ่้านเขา้ใจว่าเร่ืองราวท่ี
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ก าลงัด าเนินอยูเ่ป็นอยา่งไร เน่ืองจากวรรณวรรธน์มีความเช่ือว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสวยงามและ
ศกัด์ิสิทธ์ิเกินกวา่ท่ีจะใชใ้นการบรรยายฉากพรอดรัก ซ่ึงจุดน้ีถือเป็นเอกลกัษณ์ในงานเขียนนวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ 

8. ลีลาและน ้ าเสียง จากการศึกษาพบว่านักเขียนนวนิยายหน้าใหม่บางคนอาจจะ
เร่ิมตน้งานเขียนดว้ยการยดึท่วงท านองการเขียนจากนกัเขียนนวนิยายรุ่นเก่า จากนั้นจึงประยกุตแ์ละ
พฒันาใหเ้ป็นแนวทางของตวัเอง โดยองคป์ระกอบของลีลาในการเขียนนวนิยาย ประกอบดว้ย การ
ใชถ้อ้ยค า (Diction) ซ่ึงจะตอ้งใชใ้ห้เหมาะสมกบัเน้ือและสถานภาพของตวัละคร รวมถึงการใชค้  า
ให้เกิดภาพ (Imagery) เป็นการใช้ค  าท่ีสร้างจินตนาการให้ผูอ่้านเกิดภาพในใจและมีอารมณ์ร่วมไป
กับตัวละครและเร่ืองราว โดยผู ้แต่งสามารถใช้ค  าอย่างตรงไปตรงมา หรือใช้ค  าในลักษณะ
เปรียบเทียบเชิงสัญลกัษณ์ อาทิ อุปมาอุปไมย (Simile) คือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงวา่เหมือนอีกส่ิง
หน่ึง, อุปลักษณ์  (Metaphor) คือการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงว่าเป็นอีกส่ิงหน่ึง, บุคลาธิษฐาน 
(Personification) คือการสมมติส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษยใ์ห้มีกิริยาอาการเหมือนมนุษย ์และภาพพจน์แบบ
ประชด (Irony) คือการพูดอย่างหน่ึงแต่มีจุดมุ่งหมายตรงข้าม ซ่ึงจากการศึกษานวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง พบวา่มีการใชค้  าเพื่อให้เกิดภาพทั้ง 3 แบบ ไม่วา่จะเป็นการอุปมาอุปไมย, 
อุปลกัษณ์ และภาพพจน์แบบประชด แต่ส าหรับการใช้ค  าเพื่อให้เกิดภาพในแบบบุคลาธิษฐานนั้น 
จะพบเฉพาะในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” ท่ีมีการพรรณนากิริยาอาการของช้างป่าช่วงใกล้ผสม
พนัธ์ุคลา้ยกบัมนุษยพ์รอดรักกนั 

 ขณะท่ีน ้ าเสียงในการประพนัธ์นวนิยายมีหลายลกัษณะ คือ น ้ าเสียงประชดประชนั, 
น ้ าเสียงเคร่งครัดจริงจงั, น ้ าเสียงร่าเริง และน ้ าเสียงเรียบง่ายตรงไปตรงมา โดยจากการศึกษาพบว่า
น ้ าเสียงหรือท่าทีของผูแ้ต่งท่ีปรากฎในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองมีการใชน้ ้ าเสียงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง กล่าวคือ เป็นน ้ าเสียงแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก และทัศนะของตัวละครอย่างไม่อ้อมค้อม อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์และตัวตน
ของวรรณวรรธน์ท่ีมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา มีความมัน่ใจในตวัเอง และแสดงความคิดเห็นอย่าง
ชดัเจน ซ่ึงผูว้จิยัสัมผสัไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่างๆ ท่ีศึกษา 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษากลวธีิการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ผูว้จิยัพบวา่มี
ลักษณะการประพันธ์ประกอบด้วย การบรรยายเร่ืองราวตามล าดับก่อน-หลัง, การค านึงถึง
สุนทรียภาพในการเล่าเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นความไพเราะของส านวน ความงดงามของฉาก และความ
ยิ่งใหญ่ของบุคคล, ความมีอิสระในการแสดงความรู้สึกส่วนตวัในนวนิยาย, จุดมุ่งหมายของงาน
เขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เพื่อสร้างความบนัเทิงให้กบัผูอ่้าน โดยไม่มีจุดมุ่งมายให้นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เป็นทางการเหมือนการเขียนประวติัศาสตร์ ตลอดจนการเสริมตัวละครเอกของเร่ือง
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เข้าไปในส่วนท่ีขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ ซ่ึงวรรณวรรธน์ถือเป็นนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่ีใหค้วามส าคญักบัหลกัการต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ โดยไดบ้รรยายเร่ืองราวในนวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง ตามล าดบัเหตุการณ์ก่อน-หลงั และมีการระบุช่วงเวลา หรือวนั เดือน ปี
ไวอ้ย่างชัดเจน อีกทั้งยงัพบว่ามีการวิเคราะห์และใส่จินตนาการในแต่ละช่วงเวลาของเร่ืองราว 
เพื่อให้การด าเนินเร่ืองเป็นไปอยา่งราบร่ืนตั้งแต่ตน้จนจบ ขณะเดียวกนัก็ไม่ละเลยสุนทรียภาพใน
การเล่าเร่ือง ซ่ึงถือเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ โดยจะใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีสวยงามเพื่อให้
ผูอ่้านสัมผสัไดถึ้งความงดงามของฉาก รวมถึงความยิง่ใหญ่ของตวัละคร แมใ้นบางคร้ังจะห่างไกล
จากความเป็นจริงในประวติัศาสตร์อยู่บ้าง แต่ผูแ้ต่งก็ได้ใช้จินตนาการผสมผสานกบัขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์เพื่อถ่ายทอดสุนทรียภาพต่างๆ ออกมาได้อย่างชัดเจน ส่วนการแสดงความรู้สึก
ส่วนตวัในนวนิยายนั้น จะใชว้ิธีการบรรยายออกมาเป็นความรู้สึกของตวัละคร เพื่อให้มองเห็นภาพ
เหตุการณ์ในอดีต ตลอดจนตัวละครแต่ละตัวว่ามีตัวตนอย่างไร โดยวรรณวรรธน์ได้แสดง
ความรู้สึกทั้ งในเชิงช่ืนชมและรังเกียจตวัละคร รวมไปถึงการกระท าของตวัละครบางตัวด้วย 
นอกจากน้ียงัเน้นการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ให้เป็นบนัเทิงคดีท่ีมุ่งสร้างความเพลิดเพลิน
ให้กบัผูอ่้าน แมว้่าจะมีส่วนท่ีเป็นขอ้มูลขอ้เท็จจริงและเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ แต่ก็ไม่ได้
เป็นการเขียนหรือจดบนัทึกทางประวติัศาสตร์ เพียงแต่น ามาเป็นสาระส่วนหน่ึงท่ีเม่ือผนวกเขา้กบั
จินตนาการของผูเ้ขียนแลว้ จะช่วยให้การด าเนินเร่ืองราวมีความสนุกสนานและน่าติดตาม ขณะท่ี
หวัใจส าคญัของการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น คือการอาศยัช่องวา่งทาง
ประวติัศาสตร์ในการน าพาตวัละครเอกของเร่ืองเขา้ไปมีบทบาทส าคญั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า นว
นิยายเร่ืองจนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว ลว้นมีลกัษณะเด่นขอ้น้ีประกอบอยู่
ดว้ย ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการเติมเต็มเร่ืองราวและให้การด าเนินเร่ืองสนุกสนาน โดยวรรณวรรธน์จะใช้
จินตนาการเพื่อให้ตวัละครโลดแล่น แต่ยืนยนัวา่ไม่ไดเ้ป็นการปลอมประวติัศาสตร์ เพราะไดศึ้กษา
ขอ้มูลมาเป็นอย่างดีก่อนจะลงมือเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
ของวรรณวรรธน์ในการสร้างตวัละครให้เขา้ไปมีความส าคญัเพื่อให้ผูอ่้านเพลิดเพลินไปกบันว
นิยาย 

5.1.1.2 ตัวตนของ “วรรณวรรธน์” ในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่
ประสบความส าเร็จ   

 วรรณวรรธน์ในฐานะท่ีเป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีไดป้ระพนัธ์นวนิยาย
แต่ละเร่ืองผ่านภาษาหรือขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฎในนวนิยาย ถือเป็นการสะท้อนส่ิงท่ีอยู่ภายใน
จิตใจหรือตวัตนออกมาทางภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเพื่อเช่ือมโยงและสะทอ้นให้เห็นเอกลกัษณ์ใน
งานเขียนนวนิยายท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผูอ่ื้น ซ่ึงเอกลกัษณ์ก็เปรียบไดก้บัระบบรหสั ท่ี
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ประกอบไปดว้ย สัญลกัษณ์ ถอ้ยค า ขอ้ความ และความหมายท่ีใชส่ื้อตวัตน ท่ีส่งผา่นความรู้สึกนึก
คิดภายใตจิ้ตใจของวรรณวรรธน์ออกมาให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ถึงตวัตนของวรรณวรรธน์และเอกลกัษณ์
ในงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั่นเอง โดยส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างชัดเจนก็คือการก าหนด “แก่น
เร่ือง” หรือแกนหลกัส าคญัในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง คือ จนัทราอุษาคเนย,์ ขา้บดินทร์ 
และหน่ึงดา้วฟ้าเดียว ลว้นมีแก่นเร่ืองอยูท่ี่ความจงรักภกัดีต่อชาติและสถาบนัพระมหากษตัริย ์เน่ือง
จากวรรณวรรธน์ระลึกอยูเ่สมอวา่ตวัเธอเป็นขา้ราชการ จึงอยากจะสะทอ้นความจงรักภกัดีในฐานะ
ขา้ราชการของแผน่ดินผา่นตวัหนงัสือในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์  

 จากการศึกษายงัพบด้วยว่า “วรรณวรรธน์” ซ่ึงเป็นนามปากกาของ “วรรธนวรรณ 
จนัทรจนา” เปรียบไดก้บัตราสินคา้หรือแบรนด์ของนักเขียนท่ีมีผลงานการประพนัธ์นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่ีผูอ่้านยอมรับและจดจ าได ้ซ่ึงการศึกษาตวัตนของแบรนด์ หรืออตัลกัษณ์ตราสินคา้ 
“วรรณวรรธน์” ในฐานะนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์นั้น ผูว้ิจยัพบวา่ประกอบดว้ยโครงสร้าง
ส าคญั ดงัน้ี 

 1. Core Identity แก่นหรือจุดยืนของแบรนด์ จากการศึกษาพบวา่วรรณวรรธน์มีความ
โดดเด่นและมีจุดยืนชัดเจนในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีค้นควา้ข้อมูลอย่าง
รอบคอบ รวมถึงการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาฉากของเร่ืองราวต่างๆ ก่อนเร่ิมลงมือเขียนนวนิยาย ท าให้
ผูอ่้านได้รู้รายละเอียดหรือฉากหลังของเร่ืองราวอย่างชัดเจน แตกต่างจากนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์บางคนท่ีอาจจะอ่านเฉพาะเอกสารหลกัฐานท่ีมีอยูใ่นมือ แต่ไม่ไดล้งพื้นท่ีเก็บขอ้มูล
หรือส ารวจองค์ประกอบอ่ืน จึงอาจจะฉายภาพออกมาไดไ้ม่ชดัเจนเท่าท่ีควร จุดน้ีเองท่ีท าให้นว
นิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์มีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จ จนกระทัง่ถูกน าไป
สร้างเป็นละคร เน่ืองจากภาพรวมต่างๆ ท่ีปรากฏในนวนิยายมีความชดัเจน ซ่ึงถือเป็นจุดยืนของแบ
รนด ์ 

 1) ต าแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) ถือเป็นข้อเสนอด้านคุณค่าท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง ซ่ึง
วรรณวรรธน์ไดจ้ดัวางต าแหน่งตราสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ี 
“รักชาติ” อนัจะท าใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกรักชาติตามไปดว้ย และการท่ีวรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีคน้ควา้หาขอ้มูลขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ แลว้น ามาผสาน
กับจินตนาการส่วนตวั จากนั้ นจึงลงมือเขียนนวนิยายซ่ึงเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับผูอ่้าน
กลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับงานเขียน  นวนิยายของวรรณวรรธน์ และเป็นข้อ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เพราะนอกจากผู ้อ่านจะได้รับอรรถรสความเพลิดเพลินแล้ว ยงัได้รับ
เกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ควบคู่ไปกบัความรู้สึกรักชาติดว้ย 
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2) บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) ถือเป็นการเช่ือมโยงระหว่าง
บุคลิกภาพของกลุ่มผูบ้ริโภคกบัตราสินคา้เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยจากการศึกษาพบวา่บุคลิกภาพของตรา
สินคา้ “วรรณวรรธน์” ก็คือการใช้ค  าพูดแทนตวัเองว่า “เจา้ป้า” ในการส่ือสารพูดคุยกบัผูอ่้านใน
โลกออนไลน์ ถือเป็นจุดเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มผูอ่้านกบัตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” 

2. Extended Identity ส่วนขยายแก่นของแบรนด ์ 
1) เอกลกัษณ์ดา้นภาพ (Visual Identity) คือ “ลายเซ็น” ท่ีบ่งบอกตวัตนของนกัเขียน 

ซ่ึงนามปากกา “วรรณวรรธน์” ก็มีลายเซ็นท่ีเม่ือมองด้วยตาก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นลายเซ็น
ของวรรณวรรธน์ อนัเปรียบไดก้บัโลโก ้นัน่เอง 

2) เอกลกัษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral Identity) คือการได้รับเชิญไปร่วมในงาน
เสวนาต่างๆ โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการ
ถ่ายทอดความรู้และวิธีการเขียนนวนิยาย ซ่ึงบนเวทีเสวนาหรือในการให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ 
วรรณวรรธน์ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมท่ีโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการตอบค าถามอย่างมั่นใจและ
ค่อนขา้งชดัเจนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ รวมถึงการใหค้วามรู้ดา้นงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
เป็นตน้ 

3. แหล่งท่ีมาของอตัลกัษณ์ตราสินคา้  
1) สินคา้ (Product) คือนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้งหมดของวรรณวรรธน์จ านวน 16 

เร่ือง ในจ านวนน้ีมีอยู่ 10 เร่ืองท่ีเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ จุดน้ีเองจึงถือเป็นจุดเด่นและข้อ
ไดเ้ปรียบท่ีท าให้วรรณวรรธน์ถูกกล่าวขานวา่เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ เพราะ
ในช่วงระยะเวลา 12 ปีท่ีมีผลงานรวมเล่ม ไดถ่้ายทอดผลงานแนวประวติัศาสตร์ไวเ้กินกวา่คร่ึงของ
ผลงานทั้งหมด จนท าให้      นวนิยายถูกหยิบยกไปท าเป็นละครท่ีประสบความส าเร็จ ทั้งในเร่ืองเร
ตต้ิงและกระแสความนิยม จึงอาจกล่าวไดว้า่สินคา้ หรือ นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์
เป็นปัจจยัส าคญัในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” กบักลุ่มผูอ่้านได ้

2) ช่ือตราสินค้า (Power of the Name) หรือนามปากกา “วรรณวรรธน์” เป็นตรา
สินคา้ท่ีถูกพูดถึงในวงกวา้งในฐานะนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จ และ
เป็นตัวตนท่ีสะท้อนให้ผูอ่้านได้รับรู้ว่านวนิยายภายใต้นามปากกาวรรณวรรธน์เป็นนวนิยาย
ประเภทใด 

3) บุคลิกตราสินค้าและสัญลักษณ์ (Brand Characters and Symbols) วรรณวรรธน์
เป็นนักเขียนนวนิยายท่ีให้ความส าคญักบัการส่ือสารกับผูอ่้าน โดยในระหว่างท่ีมีการพูดคุยกัน
มกัจะให้ความสนิทสนมกบัผูอ่้านดว้ยการแทนตวัเองตามความอาวุโสของคู่สนทนา แต่หากเป็น
การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ จะใช้ค  าแทนตวัเองว่า “เจา้ป้า” ซ่ึงถือเป็นบุคลิกของตราสินคา้ 
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“วรรณวรรธน์” ท่ีสะทอ้นถึงตวัตนท่ีโดดเด่นท่ีผูอ่้านสามารถสัมผสัได ้อีกทั้งยงัเป็นส่ือกลางท่ีช่วย
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณวรรธน์กบักลุ่มผูอ่้าน นอกจากน้ียงัพบวา่ตวัตนท่ีชดัเจนอีกอยา่ง
หน่ึงของวรรณวรรธน์ คือการเป็นคนมีความมัน่ใจในตวัเอง เพราะไม่ว่าจะส่ือสารดว้ยการพูดคุย
หรือส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ผูอ่้านหรือผูรั้บสารจะรับรู้ไดถึ้งความมัน่ใจของวรรณวรรธน์ท่ี
สะทอ้นออกมาทางค าพูด รวมไปถึงงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 

4) เค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า แ ล ะ โ ล โ ก้  (Trademarks and Logos)  น า ม ป า ก ก า 
“วรรณวรรธน์” ถือเป็นตวัตนท่ีโดดเด่นท่ีท าใหผู้อ่้านรับรู้ไดท้นัทีวา่นวนิยายภายใตน้ามปากกาน้ีจะ
เป็น    นวนิยายประเภทใด ขณะท่ี “ลายเซ็น” ของวรรณวรรธน์ก็เปรียบไดก้บัโลโกห้รือสัญลกัษณ์
ดา้นภาพ ท่ีท าใหผู้อ่้านรับรู้ไดถึ้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นของตราสินคา้  

5) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ในท่ีน้ีหมายความรวมถึงบรรจุภัณฑ์ของนวนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ของวรรณวรรธน์  และบรรจุภัณฑ์ของตัววรรณวรรธน์ เอง โดยนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เปรียบไดก้บัสินคา้ ดงันั้น หนา้ปกนวนิยายจึงถือวา่เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถสะทอ้น
ตวัตนของวรรณวรรธน์ได ้เน่ืองจากหนา้ปกนวนิยายทุกเร่ืองจะน าบุคลิกลกัษณะท่ีโดดเด่นของตวั
ละครเอกมาเป็นภาพวาดบนปกเสมอ โดยมีองคป์ระอบของหนา้ปกเป็นฉากส าคญัในนวนิยายแต่ละ
เร่ือง ส่วนสีสันก็จะใช้สีโทนเรียบง่ายไม่ฉูดฉาด ซ่ึงหน้าปกนวนิยายของวรรณวรรธน์นั้นนบัว่ามี
ความสวยงาม จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีดึงดูดผูอ่้านให้ตดัสินใจเลือกซ้ือนวนิยายเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงความ
สวยงามและโดดเด่นน้ีเองถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้อีกทางหน่ึง 
ขณะท่ีบรรจุภัณฑ์ของวรรณวรรธน์ ท่ีพบในการศึกษาค ร้ังน้ี  คือ เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึง
วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีแต่งกายตามกาลเทศะและสถานท่ีท่ีจะตอ้งไป 
อาทิ การให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชนหรือการร่วมวงเสวนา ก็จะแต่งกายด้วยความสุภาพ แต่หากไป
พบปะและแจกลายเซ็นใหก้บัผูอ่้านในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ ก็จะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้เรียบง่าย
ธรรมดา สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพท่ีเห็นอย่างชดัเจนของวรรณวรรธน์ก็คือความเรียบง่าย มีมนุษย
สัมพนัธ์ดีและรอยยิม้เปิดเผยจริงใจ ซ่ึงถือเป็นการสร้างความรู้สึกผกูพนัใหก้บักลุ่มผูอ่้านได ้

6) เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา (Advertising : Content and Form) จากการศึกษา
พบวา่ เน้ือหาและเร่ืองราวต่างๆ ท่ีปรากฏบนช่องทางท่ีวรรณวรรธน์ใชส่ื้อสารกบักลุ่มผูอ่้าน ไม่วา่
จะเป็นเวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ และแฟนเพจ ถือเป็นการบ่งบอกอตัลกัษณ์ของวรรณวรรธน์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนลงมือเขียน ระหวา่งเขียน หรือ
แมแ้ต่หลงัจากท่ี       นวนิยายตีพิมพเ์ผยแพร่แลว้ หากมีขอ้มูลท่ีนกัโบราณคดีหรือนกัประวติัศาสตร์
คน้พบเพิ่มเติมอนัเก่ียวขอ้งกบันวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองใด วรรณวรรธน์ก็จะน ามาบอกเล่าให้
กลุ่มผูอ่้านไดรั้บรู้ผา่นเคร่ืองมืออยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้ง 3 เคร่ืองมือ   
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 5.1.2 เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์และวิธีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ใน
การส่ือสารอัตลักษณ์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จ :
กรณศึีกษา “วรรณวรรธน์” 

จากการศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีใหค้วามส าคญั
กบัการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ เน่ืองจากเป็นช่องทางในการส่ือสารกบัผูอ่้าน และยงั
เป็นช่องทางในการส่ือสารความเป็นตัวตน รวมไปถึงเอกลักษณ์ของงานเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ อนัหมายถึงอตัลักษณ์ออนไลน์ของวรรณวรรธน์นั่นเอง โดยส่ือออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเขา้กบัยุคสมยัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัมากท่ีสุด และ
เป็นการส่ือสารแบบสองทางจากผูส่้งสารไปยงักลุ่มคนในวงกวา้งท่ีอยู่บนโลกออนไลน์ อีกทั้งยงั
สามารถสะทอ้นส่ิงท่ีผูค้นบนโลกออนไลน์คิดหรือรู้สึกกลบัมายงัผูส่้งสารได ้มีจุดเด่นอยูท่ี่การสร้าง
ความรู้จกั ความรู้ ความรู้สึกท่ีดี ความช่ืนชอบ ความเช่ือมัน่ อนัน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
ขณะเดียวกนัผูใ้ช้ยงัสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาท่ีไดรั้บอย่าง
ทนัท่วงที  
 นอกจากน้ีเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ยงัเป็นช่องทางท่ีท าให้ผูบ้ริโภคท่ีไม่รู้จกั
ตราสินคา้ กลายมาเป็นลูกคา้ท่ีมีความรู้สึกผกูพนักบัตราสินคา้ โดยมีวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

1. Awareness Engagement คือ การท าให้ผู ้บ ริโภครู้จักสินค้า  ซ่ึงในปัจจุบันน้ีมี
เคร่ืองมือท่ีเข้ากับยุคสมยัมากข้ึน เช่น Convergence Media, New Media และ Online Media โดย
จากการศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีเลือกใชเ้คร่ืองมือ
ต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อท าใหผู้บ้ริโภครู้จกันวนิยายมากข้ึน  

2. Product Engagement คือ การท่ีผูบ้ริโภคเกิดการทดลองใชสิ้นคา้คร้ังแรก แต่ยงัไม่
รู้สึกผูกพัน  วิธีท่ี ง่ายท่ีสุดคือการแจกสินค้าตัวอย่างให้ไปทดลองใช้ แต่จากการศึกษาพบว่า 
วรรณวรรณธน์ไม่ไดใ้ชว้ิธีการแจกสินคา้หรือนวนิยาย แต่จะใชว้ิธีการบอกต่อเพื่อให้ผูอ่้านซ้ือนว
นิยาย 

3. Brand Engagement คือ ผู ้บ ริโภคเร่ิมมีความมั่นใจในตราสินค้ามากข้ึน  จึง
จ าเป็นตอ้งสร้างความแตกต่าง และมีนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหเ้กิดความโดดเด่นและท าให้ลูกคา้รู้สึก
ภูมิใจ โดยกรณีของวรรณวรรธน์นั้น ได้สร้างความแตกต่างและโดดเด่นด้วยการเน้นขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์และเกร็ดความรู้ต่างๆ สอดแทรกเขา้ไปในนวนิยาย ผสานกบัจินตนาการของนกัเขียน 
ซ่ึงนอกจากจะท าให้ผูอ่้านเกิดความเพลิดเพลินแลว้ ยงัท าให้ได้รับความรู้ทางประวติัศาสตร์ และ
เกิดความรู้สึก “รักชาติ” ตามไปดว้ย  
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4. Community Engagement คือ การท่ีผูบ้ริโภคใช้สินคา้แลว้รู้สึกพอใจสินคา้ อยาก
ใชต่้อ น าไปสู่การติดตราสินคา้ จากนั้นจึงตั้งเป็นกลุ่ม (Community) เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
กัน จุดน้ีเองนักการตลาดหรือเจ้าของตราสินค้าจะต้องสนับสนุนให้ลูกค้าได้มาพบกัน โดยใช้
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดในยุคปัจจุบนั อย่าง Social Media มาช่วยสนบัสนุนให้เกิด Community 
ซ่ึงวิธีการน้ีสอดคลอ้งกบัท่ีวรรณวรรธน์ใช ้กล่าวคือ เม่ือกลุ่มผูอ่้านติดใจนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์แลว้ ก็จะเกิดการรวมกลุ่มกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น และมีการจดัมีทต้ิงพบปะ
ระหวา่งนกัเขียนกบักลุ่มผูอ่้านตามมา    

5. Advocacy Engagement คือ  การส ร้างความผูกพันให้ ลูกค้า รู้ สึ กมั่น ใจและ
ภาคภูมิใจในตราสินคา้ และยงัสามารถเป็นพนกังานขายท่ีบอกต่อ หรือแนะน าสรรพคุณของสินคา้
ใหก้บับุคคลอ่ืนโดยท่ีบริษทัไม่ตอ้งเสียเงินจา้ง โดยจากการศึกษาพบวา่เม่ือผูอ่้านรู้สึกช่ืนชอบ มัน่ใจ 
และภาคภูมิใจท่ีไดอ่้าน      นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์แลว้ พวกเขาจะท าหนา้ท่ีเป็น
ผูส่้งต่อขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการแนะน านวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ เพื่อเชิญ
ชวนใหผู้อ่้านคนอ่ืนไดเ้ลือกซ้ือ   

ส าหรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ของวรรณวรรธน์ ประกอบดว้ย 
1. เว็บบอร์ด หมายถึง กระดานประชาสัมพันธ์หรือกระดานสนทนาบนเว็บไซต์ใด

เวบ็ไซต์หน่ึง เป็นช่องทางท่ีผูเ้ขา้ถึงเวบ็ไซต์นั้นๆ จะเขา้มาสนทนา โตต้อบ หรือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นตามเร่ืองท่ีเป็นหัวข้อสนทนา โดยเจา้ของเว็บไซต์หรือผูเ้ขา้ถึงเว็บไซต์จะเป็นผูต้ ั้ งกระทู ้
เพื่อให้ผูใ้ช้งานเข้ามาแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือสอบถามเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า เวบ็บอร์ดเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์อย่างแรกท่ีวรรณวรรธน์ใช้ใน
การส่ือสารกบัผูอ่้าน แต่หลงัจากท่ีใช้งานมาไดร้ะยะหน่ึงท าให้วรรณวรรธน์คน้พบว่าเวบ็บอร์ดมี
ขอ้เสีย คือไม่ว่าใครก็สามารถเขา้มาแสดงความคิดเห็นหรือตอบโตเ้ร่ืองอะไรก็ได ้เพราะนอกจาก
เวบ็บอร์ดจะเป็นช่องทางท่ีนักเขียนใช้ส่ือสารกบัผูอ่้าน และผูอ่้านใช้ส่ือสารกบันักเขียนแล้ว ใน
ขณะเดียวกนัผูอ่้านก็ยงัใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารกนัเองไดอี้กดว้ย ซ่ึงจุดน้ีเองท่ีท าให้เกิดปัญหา
ตามมา นัน่คือการโจมตีระหวา่งกนั ปัญหาท่ีตามมาคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบนหนา้เวบ็บอร์ด
ของวรรณวรรธน์ ซ่ึงแมเ้วลาจะผา่นไปก็ไม่สามารถลบขอ้ความเหล่านั้นได ้ในท่ีสุดวรรณวรรธน์จึง
ตดัสินใจปิดเวบ็บอร์ด  

“การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมนัตามมา เช่น จะมีกลุ่มโปรพี่ วา่กนัตามตรงคือเขาช่ืนชมเรา 
แต่นกัเขียนอีกคนหน่ึง ฉันไม่ชอบเขาเลย เขียนไม่ดี กลายเป็นวา่เขามาใชพ้ื้นท่ีเราเพื่อจะมาต าหนิ
คนอ่ืน ซ่ึงการท่ีเขามาแปะในพื้นท่ีเรา เราก็ตอ้งรับผิดชอบ พอมนัเกิดข้ึนเยอะและเร็วมาก เราก็กด
ลบไม่ทัน หรือบางกรณีมาใช้พื้นท่ีเราในการขายหนังสือลามก หนังสือติดเรท เราก็ไม่อยาก
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สนบัสนุน สุดทา้ยก็เลยเลิกท าเวบ็บอร์ดไป” (วรรธนวรรณ จนัทรจนา, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 2 
กรกฎาคม 2559) 

2. เว็บไซต์ หมายถึง พื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ตท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ 
ตลอดจนการให้รายละเอียดของตราสินคา้ โดยเวบ็ไซตท่ี์ดีควรจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรหรือตรา
สินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถใช้เป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจว่าจะซ้ือ
สินคา้นั้นหรือไม่ ซ่ึงการเกิดข้ึนของเวบ็ไซต์ถือเป็นช่องทางท่ีท าให้นักการตลาดหรือเจา้ของแบ
รนดใ์ชใ้นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถก าหนดรูปแบบและเน้ือหาบนเวบ็ไซตใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ี
มกัจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดว้ยตวัเอง จึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เวบ็ไซต์เป็นช่องทางท่ีตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะหากขอ้มูลเหล่านั้นถูกใจกลุ่มผูบ้ริโภคก็จะท าใหพ้วกเขาเกิด
การแนะน าและบอกต่อ 

จากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์ใช้งานเว็บไซต์เพื่อต้องการให้งานเขียนนวนิยาย 
เกร็ดความรู้หรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบันวนิยายของตวัเอง ตลอดจนเร่ืองราวในแวดวงวรรณกรรม
รวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั ซ่ึงวรรณวรรธน์จะใช้รูปแบบการส่ือสารทางเดียว (one-way communication) 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดบุคคลอ่ืนเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนบนเวบ็บอร์ด อีกทั้งยงัมีการจดัระบบ 
แบ่งแยกหมวดหมู่ไวช้ดัเจน เพื่อเป็นการส่ือสารอตัลกัษณ์ออนไลน์ท่ีมีการน าเสนอส่ิงท่ีเป็นตวัตน 
รวมถึงน าเสนอส่ิงท่ีตวัเองสนใจไวบ้นหนา้เวบ็ไซต ์โดยจ าลองให้เวบ็ไซต ์www.watcafe.com เป็น
เสมือนร้านกาแฟ และวรรณวรรธน์เป็นคนชงกาแฟ ซ่ึงร้านกาแฟแห่งน้ีผูอ่้านสามารถเขา้มาด่ืมด ่า
ผลงานเขียนนวนิยายได ้จากนั้นเม่ือใชง้านเวบ็ไซตม์าไดร้ะยะหน่ึงก็พบวา่ควรจะตอ้งวางกลยทุธ์ใน
การใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ประเภทน้ีเพื่อให้ผูอ่้านหรือคนทัว่ไปสามารถคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัวรรณวรรธน์ไดง่้ายข้ึน ขณะเดียวกนัยงัพบวา่บนหนา้เวบ็ไซตข์องวรรณวรรธน์มีการ
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของงานเขียน อาทิ แก่นเร่ืองในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์, บทสนทนา, 
ตวัละคร, ฉาก ตลอดจนตวัตนของนักเขียน อาทิ บุคลิกภาพของนักเขียนท่ีปรากฏในคลิปการให้
สัมภาษณ์ เป็นตน้ เน่ืองจากวรรณวรรธน์ตอ้งการให้เว็บไซต์เป็นพื้นท่ีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ความเป็นตวัตนเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด 

3. เฟซบุ๊ก นับเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็น
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใช้ตน้ทุนต ่าเม่ือเทียบกบัส่ือเดิม (Traditional Media) อีกทั้งยงัสามารถ
ท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารได้ในเวลาเดียวกนั เพราะผูใ้ช้งานสามารถสนทนาโตต้อบ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที จึงอาจกล่าวไดว้า่เฟซบุก๊เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถสร้าง
อารมณ์ร่วมและการมีส่วนร่วมของผู ้บริโภคได้อย่างกวา้งขวาง โดยมีจุดเด่น คือ เป็น Social 
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Network ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สามารถสร้างกลุ่มผูช้มได้หลายวิธี ผ่านกิจกรรมท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
นอกจากน้ียงัสามาถสร้างเพจของบริษัทหรือองค์กร โพสต์ข้อมูลข่าวสาร สร้างลูกค้า และมี
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการกดปุ่ม Like, Share และ comment ขณะ
เดียวกนัเฟซบุก๊ยงัสามารถใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือไดอ้ยา่งง่ายดาย   

จากก ารศึกษ าพบว่ า  วรรณ วรรธ น์ ได้ เปิ ด เฟ ซ บุ๊ ก ส่ วนตัว ใน ช่ื อ  “Wannawat 
Chantarodjana” และแฟนเพจในช่ือ “วรรณวรรธน์” เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยกบัผูอ่้าน ซ่ึงถือ
ว่าเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) ทั้ งนักเขียนและผูอ่้านสามารถพูดคุย
โตต้อบกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที อนัจะท าให้เกิดความรู้สึกใกลชิ้ดผกูพนั อยา่งไรก็ตาม แมว้า่เฟซบุ๊กจะ
เป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั แต่ก็มีขอ้เสียอยูบ่า้ง ตรงท่ีไม่สามารถใส่ขอ้มูล
ปริมาณมากในคราวเดียว รวมถึงการจดัหมวดหมู่ท่ีไม่สามารถท าไดเ้หมือนเวบ็ไซต ์ส่วนในเร่ือง
ของเน้ือหาท่ีพบในเฟซบุ๊กส่วนตัวของวรรณวรรธน์นั้ น จะไม่เน้นท่ีการให้ข้อมูลเบ้ืองหลัง
เก่ียวกับนวนิยายมากนัก แต่จะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้พูดคุยกับผู ้อ่านหรือเพื่อนในสังคม
ออนไลน์ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ผลงานเขียนนวนิยาย โดยจะพบว่าวรรณวรรธน์ใช้ค  าแทน
ตวัเองว่า “เจา้ป้า” ในขณะท่ีสนทนาโต้ตอบกับผูอ่้านท่ีเข้ามาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงถือเป็นการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์อยา่งหน่ึงนัน่เอง  

4. แฟนเพจ เป็นส่วนหน่ึงของเฟซบุ๊ก ซ่ึงผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กจะสร้างแฟนเพจข้ึนมาเพื่อใช้
เป็นฐานในการเช่ือมต่อกบัผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กท่ีมีอยู่มากดว้ยการกดถูกใจ (Like) ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ได ้โดยแฟนเพจเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีท าหน้าท่ีรับ
และส่งต่อขอ้มูลข่าวสารในเวลาเดียวกนัเหมือนเฟซบุ๊ก ซ่ึงทุกคร้ังท่ีผูใ้ชง้านโพสตข์อ้ความ รูปภาพ 
และวิดีโอบนแฟนเพจ ระบบจะประมวลผลและน าไปแสดงบนหน้า News Feed ของผูใ้ช้งาน จึง
เป็นเหตุผลหลกัท่ีนกัการตลาดหรือเจา้ของแบรนด์พยายามเพิ่มยอดการกด Like ให้มากท่ีสุด เพราะ
เท่ากบัเป็นการเพิ่มจ านวนผูบ้ริโภคท่ีจะรับรู้และเขา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอมากข้ึนตามไปดว้ย และ
เม่ือผูใ้ชง้านน าขอ้มูลเหล่านั้นไปเผยแพร่และบอกต่อก็จะช่วยเพิ่มจ านวนผูรั้บสารมากยิง่ข้ึน เรียกวา่
เป็นการตลาดแบบบอกต่อ (Words of Mouth)  

 จากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์ เลือกใช้แฟน เพจช่ือเดียวกับนามปากกา 
“วรรณวรรธน์” เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หาและจดจ า โดยขอ้มูลท่ีพบในแฟนเพจส่วนใหญ่จะใกลเ้คียง
กบัในเวบ็ไซต์ คือมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการเขียนนวนิยาย ผลงานแต่ละเร่ือง รวมถึงเป็นพื้นท่ีในการ
ประสัมพนัธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวรรณวรรธน์ อาทิ การเสวนา การให้สัมภาษณ์ ขณะท่ีการ
สนทนาโตต้อบกบัผูอ่้านก็จะใชค้  าแทนตวัเองวา่ “เจา้ป้า” เช่นเดียวกบับนเฟซบุ๊กส่วนตวั เพื่อแสดง
ตวัตนและใหผู้อ่้านจดจ าได ้
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 กล่าวโดยสรุปคือ วรรณวรรธน์ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางใน
การส่ือสารอตัลกัษณ์กบัผูอ่้าน โดยจะไม่ใช้เป็นพื้นท่ีในการขายหนงัสือ เพราะถือเป็นหน้าท่ีของ
ส านกัพิมพใ์นการจดัจ าหน่าย แต่ช่องทางและเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ของวรรณวรรธน์ 
ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊กส่วนตวั และแฟนเพจ จะถูกใชเ้พื่อโปรโมทผลงาน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
งานเขียนนวนิยาย เบ้ืองหลงัการท างานต่างๆ ตลอดจนผลงานทั้งดา้นการเขียน การให้สัมภาษณ์ 
หรือการบรรยายในเวทีเสวนา โดยจะมีการส่ือสารโตต้อบกบักลุ่มผูอ่้าน ทั้งในเร่ืองของแนวคิดและ
วธีิการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงนบัวา่เป็นการส่ือสารอตัลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นของวรรณวรรธน์ อนัประกอบดว้ย เอกลกัษณ์ของงานเขียน ท่ีเปรียบไดก้บัส่วนขยายแก่น
ของแบรนด์ (Extended Identity) และตัวตนของนักเขียน หรือ แก่นของแบรนด์ (Core Identity) 
ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ ทั้งเวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ส่วนตวั และแฟนเพจ โดยวรรณวรรธน์
ถือหลกัการท่ีวา่ “ใชเ้วลากบัส่ือออนไลน์ให้นอ้ยท่ีสุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด” จนปรากฏออกมา
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของวรรณวรรธน์นัน่เอง 

 

 5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 นวนิยาย (Novel) ตามความหมายของเปล้ือง ณ นคร (2541, น. 15) หมายถึง เร่ืองราวท่ี
มีพฤติกรรมต่อเน่ืองกนั เป็นเร่ืองท่ีสมมติข้ึน อาจจะมีมูลความจริงแฝงอยู่บา้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างความบนัเทิงและเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ขณะท่ีสมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2539, 
น. 143) ให้ความหมายค าวา่นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ (Historical Novel) หมายถึง นวนิยายท่ีอาศยั
เหตุการณ์หรือตัวละครในประวติัศาสตร์เป็นแกนหลัก แล้วเพิ่มเติมเร่ืองราวให้สมจริงและมี
ชีวิตชีวา เช่นเดียวกบัสุพรรณี วราทร (2519, น. 17) ท่ีระบุว่า นวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะอาศยั
เหตุการณ์สมยัใดสมยัหน่ึงในประวติัศาสตร์เป็นโครงเร่ือง ใชบุ้คคลท่ีมีชีวติจริงเป็นตวัละครบางตวั 
โดยผูเ้ขียนจะก าหนดบทบาทและบทสนทนาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาท่ีพบว่า 
วรรณวรรธน์ไดป้ระพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ข้ึนโดยอาศยัเหตุการณ์ ฉาก และตวัละครท่ีมีอยู่
จริงในประวติัศาสตร์ จากนั้นจึงใช้จินตนาการส่วนตวัในการก าหนดตวัละครและการด าเนินเร่ือง
ให้มีชีวติชีวา โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้ความบนัเทิงกบัผูอ่้านควบคู่ไปกบัเกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์ท่ี
ได้ศึกษามา อาทิ การก าหนดฉากหลกัในนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ อยู่ท่ีเมืองเศรษฐปุระ 
หรือปราสาทวดัพู ในแขวงจ าปาศกัด์ิของ สปป.ลาว ในปัจจุบนั รวมถึงการก าหนดตวัละครท่ีมีอยู่
จริงในประวติัศาสตร์ให้มีบทบาทอยู่ในนวนิยาย อาทิ เจา้พระยาบดินทรเดชา หรือเจา้คุณผูใ้หญ่ 
ในนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” และพระยาตาก หรือสมเด็จพระเจา้ตากสิน ในนวนิยายเร่ือง “หน่ึง
ดา้วฟ้าเดียว” เป็นตน้  
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ส่วนคุณลักษณะของนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ตามท่ีกระแสร์ มาลยาภรณ์ 
(2512, น. 72) ให้ค  าจ  ากดัความนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้คน้ควา้และเสนอขอ้เท็จจริงให้แม่นย  าเท่าท่ีจะท า
ได้ เพราะแม้ว่านวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะท าหน้าท่ีหลกัคือการให้ความบนัเทิง โดยไม่ได้ให้
ประวติัศาสตร์โดยตรง แต่คุณค่าของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะเน้นทั้ งความเพลิดเพลินและ
ความรู้ควบคู่กนัไป ซ่ึงผลการศึกษาก็พบวา่ วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ี
ใหค้วามส าคญักบัการคน้ควา้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนการลงพื้นท่ี
จริง เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ วฒันธรรม ความเช่ือ และประเพณีของคนท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีท่ี
ใกล้เคียงกับฉากในนวนิยายมากท่ีสุด เพื่อน ามาบรรยายในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ให้ผูอ่้าน
มองเห็นภาพท่ีชดัเจนข้ึน อีกทั้งยงัศึกษาเกร็ดความรู้ของสังคมไทยในอดีต เพื่อน ามาเป็นส่วนหน่ึง
ในนวนิยายให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ควบคู่ไปกบัความบนัเทิง อาทิ การลงพื้นท่ีปราสาทวดัพู เพื่อเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัฉากในนวนิยายเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย”์ รวมถึงการอ่านค าแปลจากจารึกของพระเจา้
ศรีมเหนทรวรมนั หรือเจา้ชายจิตรเสน ท่ีไดจ้ารึกไวต้ามสถานท่ีต่างๆ ท่ียกทพัผา่น ซ่ึงรวมถึงส่วน
หน่ึงของประเทศไทยในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นส่วนหน่ึงใน       
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ขณะท่ีนวนิยายเร่ือง “ขา้บดินทร์” มีการให้เกร็ดความรู้เก่ียวกบัการโพน
ช้างกลางป่าเพื่อน ามาใช้ในศึกสงคราม ซ่ึงปัจจุบนัน้ีวิชาความรู้ดงักล่าวมีแต่เพียงในต าราเท่านั้น 
เช่นเดียวกับนวนิยายเร่ือง “หน่ึงด้าวฟ้าเดียว” ท่ีให้เกร็ดความรู้เร่ืองกลบทค ากลอน ซ่ึงเป็นภูมิ
ปัญญาของคนไทยในสมยัโบราณท่ีใช้ถ้อยค าในภาษาไทยมาถอดตีความให้มีความหมายลึกซ้ึง    
อีกทั้ งย ังใช้ เป็นรหัสลับในการท าศึกสงคราม  เป็นต้น  ส่ิ งเห ล่าน้ีล้วน เป็น คุณลักษณะ
ของวรรณวรรธน์ ในฐานะนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีให้ความส าคญักับการ
สอดแทรกขอ้มูลและความรู้ทางประวติัศาสตร์ท่ีไดศึ้กษามาอยา่งละเอียดเขา้ไปในนวนิยาย แต่ก็ไม่
ละเลยหวัใจส าคญัของงานเขียนนวนิยายท่ีมุ่งสร้างความบนัเทิงใหก้บัผูอ่้าน ดงัท่ีวนิิตา ดิถียนต ์(อา้ง
ถึงใน รตชา, 2552, น. 276-277) เจา้ของนามปากกา ว.วินิจฉัยกุล บอกไวว้่า การเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ไม่ใช่การใหข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ีอดัแน่นจนลืมแก่นแทข้องงานเขียนนวนิยายท่ี
มุ่งเนน้ใหค้วามบนัเทิง ซ่ึงนกัเขียนนวนิยายมีหนา้ท่ีท าให้สองส่ิงน้ีสอดประสานกนัอยา่งลงตวั แต่ก็
ยงัมีนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นเก่าท่ีให้ความส าคญักับการเทียบเคียงการด าเนินเร่ือง
ในนวนิยายกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ นัน่คือหลวงวจิิตรวาทการ ดงัจะพบไดจ้ากงานวจิยัเร่ือง 
“การศึกษานวนิยายเชิงประวติัศาสตร์ของหลวงวจิิตรวาทการ” ของสุภิญญา ขจรกิตติยทุธ (2547) ท่ี
พบวา่ มีการเน้นศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกบัเอกสารทางประวติัศาสตร์เพื่อตอ้งการให้ความรู้แก่
ผูอ่้านนัน่เอง  
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 ขณะเดียวกนันักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์จะตอ้งให้ความส าคญักบัขอ้เท็จจริง
ทางประวติัศาสตร์และการวางโครงเร่ืองเท่าๆ กัน เพื่อให้เน้ือเร่ืองสอดประสาน และให้ผูอ่้าน
มองเห็นภาพท่ีชดัเจน เน่ืองจากประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านส่วนใหญ่เกิดไม่ทนั ดงันั้น นกัเขียน
จึงมีหน้าท่ีชักจูงให้ผู ้อ่านมองเห็น เร่ิมต้นจากการท าการบ้านอย่างหนักเพื่อหาข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้ จากนั้นจึงใช้จินตนาการหรือสร้างภาพเพื่อให้ตวัผูเ้ขียนมองเห็นภาพ
ก่อนท่ีจะพาผูอ่้านเขา้ไปสัมผสั ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ในการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ือง
แรกในชีวิตคือเร่ือง “จนัทราอุษาคเนย์” นั้น วรรณวรรธน์ได้ศึกษาขอ้มูลอย่างละเอียดแล้วจึงใช้
จินตนาการในการก าหนดให้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงคือ  ตมิสา หญิงสาวท่ีเกิดในยุคปัจจุบนั หลงเขา้
ไปในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงวรรณวรรธน์สร้างให้ตมิสาเป็นผูท่ี้พาผูอ้่านเข้าไปสัมผสักับ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ โดยจากการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมีความเห็นว่า นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์ แมจ้ะมีการให้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และความบนัเทิง
ควบคู่กนัไป แต่ส่วนใหญ่จะเน้นหนกัไปท่ีการให้ขอ้มูลและเกร็ดทางประวติัศาสตร์มากกวา่ความ
บนัเทิง ซ่ึงน่าจะมาจากความตั้งใจส่วนตวัของวรรณวรรธน์ท่ีตอ้งการใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เชิงลึกท่ี
อาจจะหาอ่านไดย้ากในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองอ่ืนๆ 
 หลงัจากท่ีนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งละเอียดแลว้ ก่อนท่ีจะ
เร่ิมลงมือเขียนนวนิยายจะต้องก าหนดโครงเร่ือง (Plot) ซ่ึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบของการ
เขียนนวนิยายหรือการเล่าเร่ือง ซ่ึงยวุพาส์ (ประทีปะเสน) ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 111-118) ระบุวา่ 
นอกจากโครงเร่ืองแล้ว ยงัตอ้งมีแก่นเร่ือง(Theme), ตวัละคร (Character), ฉาก (Setting) และบท
สนทนา (Dialogue) โดยโครงเร่ืองก็จะมีทั้งโครงเร่ืองหลกัและโครงเร่ืองรอง ซ่ึงวรรณวรรธน์ได้
ก าหนดเอาไวอ้ยา่งชดัเจนในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองท่ีศึกษา ขณะท่ีลกัษณะของโครง
เร่ืองท่ีพบในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์นั้น พบวา่เป็นพล็อตสนุกทั้ง 3 เร่ือง เพราะ
มีการด าเนินเร่ืองด้วยความสนุกเร้าใจและชวนให้ติดตามตั้งแต่ตน้จนจบ โดยในตอนสุดทา้ยของ
เร่ืองจะสามารถคล่ีคลายเหตุการณ์ทุกๆ อย่างท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้เร่ืองได ้ดงัท่ีรตชา (2552, น. 158) 
ระบุว่าพล็อตสนุกจะต้องมีลักษณะคล้ายทางโค้ง ทางอ้อม วนเวียนเป็นห่วงโซ่ และสามารถ
ยอ้นกลบัมาสู่จุดเร่ิมตน้ของเร่ืองไดใ้นตอนจบ ขณะเดียวกนัยงัพบดว้ยว่าโครงเร่ืองในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองมีความขดัแยง้ปรากฏอยู่ดว้ย ขอ้น้ีเองถือว่าเป็นหัวใจส าคญัในงานเขียน  
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ เน่ืองจากมองวา่หากนวนิยายเร่ืองใดไม่มีความขดัแยง้
จะถือวา่งานเขียนนั้นเป็นเพียงเรียงความ 
 ส าหรับการวางโครงเร่ืองในการเขียนนวนิยายนั้น ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์
วฒันา อธิบายไวว้่ามีองค์ประกอบหลกั คือ บทเปิดเร่ือง, การผูกปม, จุดวิกฤต, การแกป้ม และการ



   239 

คล่ีคลายเร่ือง ซ่ึงจากการศึกษาก็พบว่าวรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีใช้
องค์ประกอบของโครงเร่ืองอย่างครบถ้วน มีบทเปิดเร่ืองท่ีอธิบายให้เห็นถึงฉาก ข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์ รวมถึงการบ่งบอกเคา้ลางของปัญหา ขณะท่ีการผูกปมในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ทั้ง 3 เร่ือง พบวา่ ไดส้ร้างความยุง่ยากล าบากให้กบัตวัละครและสถานการณ์ โดยปมปัญหาจะค่อยๆ 
ชดัเจนข้ึนจนถึงจุดวิกฤตท่ีท าให้สถานการณ์ตึงเครียด จากนั้นเร่ืองราวต่างๆ จะไดรั้บการแกไ้ขแก้
ปม โดยวรรณวรรธน์มีจุดเด่นอยูท่ี่การให้ตวัละครท่ีกุมความลบัเป็นคนเขา้มาแกป้มปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
น าไปสู่การคล่ีคลายเร่ืองในท่ีสุด เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของวรารัตน์ สุขวจันี (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์สมยักรุงศรีอยุธยา” พบว่าในนวนิยายทั้ง 14 เร่ือง มี
การเปิดเร่ืองและสร้างความขดัแยง้ มีการเรียงล าดบัเหตุการณ์ในการด าเนินเร่ือง ตลอดจนการจบ
เร่ืองไวไ้ม่ต่างจากนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบั
ความขดัแยง้ 
 หลงัจากท่ีมีการวางโครงเร่ืองทั้งหมดแลว้ นกัเขียนนวนิยายจะตอ้งก าหนดแก่นเร่ือง
หรือแนวคิดหลกัของนวนิยาย ซ่ึง Isabelle Zilgler (อา้งถึงใน กาญจนา วิชญาปกรณ์, 2534, น. 67) 
ให้ความหมายว่า แนวคิดเป็นส่ิงท่ีแสดงออกในรูปของนามธรรมว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร โดย
สามารถสรุปใจความให้เขา้ใจได้ด้วยถ้อยค าเพียงไม่ก่ีค  า ขณะท่ียุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์
วฒันา (2542, น. 153-155) อธิบายว่า แก่นเร่ืองไม่ใช่การเล่าเร่ืองย่อ แต่เป็นความคิดหลกัท่ีผูแ้ต่ง
ต้องการน าเสนอเป็นความหมายรวมของเร่ืองราว และแก่นเร่ืองก็เปรียบเสมือนตัวควบคุม
องค์ประกอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงเร่ือง ตวัละคร ผูเ้ล่าเร่ือง ความขดัแยง้ของเร่ือง เหตุการณ์ 
สถานท่ี รวมถึงแนวและลีลาในการเขียนนวนิยาย โดยผลการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์มีการ
ก าหนดแก่นเร่ืองหรือแนวคิดหลักของนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ ง 3 เร่ืองเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั คือการแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติและสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงสะทอ้นผา่นพฤติกรรม
และบทบาทของตวัละครเอก  
 จากผลการศึกษาขอ้น้ีเองท าให้ผูว้ิจยัมองว่า แม้งานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
ของวรรณวรรธน์จะบ่งบอกตัวตนได้ชัดเจนว่าเป็นผู ้ท่ีมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน
พระมหากษตัริย ์แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงอาจจะท าให้นวนิยายท่ีประพนัธ์น้ีไม่มีความหลากหลาย ซ่ึง
อาจจะท าให้ผู ้อ่านท่ีชอบความแปลกใหม่ไม่ ติดตามงานเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ของวรรณวรรธน์     
 ส าหรับองคป์ระกอบในการเขียนนวนิยายท่ีขาดไม่ไดก้็คือ “ตวัละคร” ซ่ึงผลการศึกษา
พบว่า วรรณวรรธน์ให้ความส าคญักบัการก าหนดตวัละคร โดยเร่ิมจากการสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั แลว้น ามารวมกบัจินตนาการส่วนตวั เพื่อให้บุคคลนั้นๆ เขา้ไป
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เป็นตวัละครในนวนิยาย ซ่ึงวิธีการน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพิมาน แจ่มจรัส (2550, น. 203-206) 
ท่ีบอกว่างานของนักเขียนนวนิยายคือการมองดูและเขียนถึงผูค้นออกมาอย่างแจ่มแจง้ กล่าวคือ 
นกัเขียนจะตอ้งใส่จินตนาการลงไปในคนจริงๆ ท่ีเคยพบเห็น โดยตวัละครจะตอ้งมีจ านวนมากและ
มีความหลากหลาย อีกทั้ งนักเขียนนวนิยายจะต้องรู้จักตัวละครนั้ นๆ เป็นอย่างดี ทั้ งอารมณ์ 
ความรู้สึก และพฤติกรรม ซ่ึงวรรณวรรธน์ก็ได้ก าหนดบทบาท ลกัษณะนิสัย ความรู้สึกนึกคิด 
ตลอดจนความมุ่งมัน่ของตวัละครเอาไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อสร้างให้ตวัละครมีชีวิตชีวา ดงัท่ี รตชา 
(2552, น. 99-107) ระบุวา่ หน้าท่ีของนกัเขียนนวนิยายคือการให้ก าเนิดตวัละครแต่ละตวั และตอ้ง
สร้างให้มีชีวิตชีวาน่าสนใจเพื่อให้ผูอ่้านเอาใจช่วยตวัละครนั้นๆ ท่ีส าคญัคือนวนิยายท่ีใชต้วัละคร
น าเร่ืองจะตอ้งท าให้ผูอ่้านรู้จกัตวัละครอย่างลึกซ้ึง จากการก าหนดบุคลิกภาพ อุปนิสัยใจคอ และ
เอกลกัษณ์ของตวัละครนัน่เอง  
 ในนวนิยายแต่ละเร่ืองไม่มีขอ้จ ากดัตายตวัว่าจะตอ้งมีตวัละครมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัความสลบัซับซ้อนของการด าเนินเร่ือง ซ่ึงวรรณวรรธน์ได้สร้างตวัละครหลกัๆ คือ ตวั
ละครเอกฝ่ายชาย-ฝ่ายหญิง ตวัละครประกอบ และตวัละครขดัแยง้ โดยตวัละครแต่ละตวัก็จะมี
บทบาทและหน้าท่ีต่อการด าเนินเร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นตวัละครท่ีมีชีวิต
จิตใจ และมีอารมณ์ความรู้สึกตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นไปตามท่ียุวพาส์ (ประทีปะเสน) 
ชยัศิลป์วฒันา (2542, น. 124-129) อธิบายไวว้า่ ส่ิงท่ีนกัเขียนนวนิยายจะหลงลืมไม่ไดใ้นการสร้าง
ตวัละครก็คือการสร้างให้มีความสมจริง มีชีวิตชีวา มีพฤติกรรมและการกระท าท่ีคงเส้นคงวา 
รวมถึงมีแรงจูงใจในการกระท าท่ีสมเหตุสมผลเพื่อใหผู้อ่้านเช่ือในตวัละครท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึน  

นอกจากตวัละครส าคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แล้ว วรรณวรรธน์ยงัก าหนดให้มีตวัละครซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีมีตวัตนอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์เขา้มามีบทบาทส าคญัในนวนิยายทั้ง 3 เร่ืองดว้ย ซ่ึงถือ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์ โดยจะก าหนด
บทบาท พฤติกรรม อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดเสมือนตวัละครอ่ืนๆ แต่ท่ีแตกต่างไปก็คือในการ
เขียนถึงตวัละครท่ีมีอยู่จริงในประวติัศาสตร์จะตอ้งศึกษาขอ้มูลขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานต่างๆ ท่ีมี
การบนัทึกไว ้เพื่อให้รู้วา่แต่ละท่านมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์อยา่งไร จากนั้นนกัเขียนก็จะใส่
จินตนาการเขา้ไปในตวัละคร เพื่อให้ดูสมจริงและมีชีวิตชีวาไม่ต่างจากตวัละครอ่ืน แต่วิธีการน้ี
ขดัแยง้กบัผลงานวิจยันวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของต่างประเทศบางเร่ือง ท่ีพบว่านักเขียนไดแ้ต่ง
เติมตวัละครท่ีไม่มีอยู่จริงในประวติัศาสตร์เขา้ไปมีบทบาทส าคญั โดยให้เหตุผลว่าเพราะตอ้งการ
ให้นวนิยายเป็นส่ือท่ีจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กบัผูอ่้านเท่านั้น เช่นงานวิจยัของเสาวรส มิ
ตราปิยานุรักษ ์(2539) ท่ีศึกษาเร่ือง “นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นของเจมส์ คลาเวลล ์: การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีกบัประวติัศาสตร์” โดยพบวา่ ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ปล่ียนแปลงขอ้มูลทาง
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ประวติัศาสตร์ให้คลาดเคล่ือนไปจากขอ้เท็จจริง โดยการแต่งเติมเหตุการณ์และตวัละครท่ีไม่มีอยู่
จริงในประวติัศาสตร์ให้มีบทบาทส าคัญในนวนิยาย สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะได้ยึดหลักการ
เขียนนวนิยายให้น่าสนใจและน่าต่ืนเตน้เพื่อสร้างความบนัเทิงแก่ผูอ่้านเป็นส าคญั จึงไม่ไดค้  านึงถึง
ความถูกตอ้งตามขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไว ้เน่ืองจากนิยายไม่ใช่ประวติัศาสตร์จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีความ
ถูกตอ้งตรงตามประวติัศาสตร์  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ตวัละครในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง 
แม้จะมีชีวิตชีวาน่าติดตาม และมีบุคลิกลักษณะเหมือนคนจริงๆ แต่จ านวนตัวละครมีมากจน
บางคร้ังอาจจะท าให้ผูอ่้านจดจ าไม่ได้ทั้งหมด ส่งผลต่อผูอ่้านในการติดตามเอาใจช่วยตวัละครก็
เป็นได ้ 
 อยา่งไรก็ตาม ในการก าหนดบทบาท พฤติกรรม และความส าคญัของตวัละครแต่ละตวั
แล้ว อีกส่ิงหน่ึงท่ีอยู่คู่กบัตวัละคร ก็คือบทสนทนา ซ่ึงสมบติั จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ 
(2539, น. 139) กล่าวไวว้า่การเขียนนวนิยายจะตอ้งอาศยัการสนทนาโตต้อบระหว่างตวัละคร โดย
แทรกด้วยค าบรรยาย ส านวนโวหารท่ีไพเราะ หรือปรัชญาน่าคิด ซ่ึงผูแ้ต่งจะตอ้งรู้จกัใช้ถ้อยค า
เพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกลึกซ้ึงในขอ้ความนั้นๆ เช่นเดียวกับผลการวิจยัของวรารัตน์ สุขวจันี (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์สมยักรุงศรีอยุธยา” ท่ีพบวา่ บทสนทนาท่ี
ใชมี้ทั้งค  าโบราณ ภาษาในปัจจุบนั และการใชค้วบคู่กนัไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง อีกทั้งยงัมี
การใชโ้วหารภาพพจน์เพื่อส่ือความหมายให้ชดัเจนและยงัสร้างอารมณ์ความรู้สึกไดอี้กดว้ย ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ วรรณวรรธน์ไดก้ าหนดบทสนทนาท่ีมีการโตต้อบกนัระหวา่งตวัละคร และมกัจะ
คัน่ดว้ยบทพรรณนาเพื่อให้ผูอ่้านรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร ขณะเดียวกนับทสนทนาท่ี
พบยงัมีความส าคญัต่อการด าเนินเร่ือง ท าให้เห็นอุปนิสัยท่ีแตกต่างระหว่างผูพู้ด และบทสนทนา
บางคร้ังยงัแสดงกิริยาอาการของตวัละคร สร้างความประทบัใจ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 
สอดคลอ้งกบัท่ีรตชา (2552, น. 228-235) กล่าววา่ บทสนทนาท่ีดีจะตอ้งถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ของตวัละคร มีเน้ือหาสาระและท าใหผู้อ่้านคลอ้ยตามได ้ไม่ใช่ “สักแต่วา่พูด” ท่ีส าคญัจะตอ้งระลึก
ไวเ้สมอว่าในความเป็นจริงแลว้บทสนทนาของมนุษยน่์าเบ่ือ แต่วรรณวรรธน์ก็มีวิธีการท าให้บท
สนทนาในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ไม่น่าเบ่ือดว้ยการอ่านทบทวนงานเขียนหลายๆ คร้ัง เพื่อให้
มัน่ใจวา่อารมณ์ของตวัละครท่ีก าลงัสนทนาอยูน่ั้นไม่ติดขดั นอกจากน้ียงัแกปั้ญหาความน่าเบ่ือของ
บทสนทนาหรือค าพูดของตวัละครดว้ยการแทรกค าบรรยายกิริยาอาการหรือความรู้สึกของตวัละคร
เขา้ไปดว้ย เพื่อใหผู้อ่้านไดม้องเห็นภาพ 
 ขณะท่ีฉากในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ก็เป็นเร่ืองท่ีนกัเขียนนวนิยายจะละเลยไม่ได ้
เน่ืองจากมีความส าคญัต่อการด าเนินเร่ืองเพื่อให้ผูอ่้านรู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนท่ีใด ยุคสมยัใด 
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และการท่ีนักเขียน  นวนิยายจะท าให้ผูอ่้านรู้ว่าเร่ืองราวต่างๆ เกิดข้ึนท่ีใดจ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัฉากและเหตุการณ์นั้นๆ ดงัท่ีรตชา (2552, น. 295-301) กล่าวไวว้า่ นกัเขียนนวนิยายจะตอ้ง
รู้จกัสถานท่ีหรือหว้งเวลาของเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือสาร พอๆ กบันกัเขียนสารคดีหรือนกัประวติัศาสตร์ 
ดงันั้น ส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือเร่ิมลงมือเขียน   นวนิยายคือการเก็บขอ้มูล รายละเอียด และภูมิหลงัท่ีเป็น
ความจริงของฉากท่ีน ามาใช้ในนวนิยาย เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู ้อ่านควบคู่ไปกับความ
เพลิดเพลิน โดยนักเขียนบางคนจะใช้วิธีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานท่ีท่ีตอ้งการใช้เป็นฉาก
ในนวนิยาย การลงพื้นท่ีเขา้ไปพูดคุยกบัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนนั้นๆ ซ่ึงวรรณวรรธน์ถือเป็นนกัเขียน
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีใชว้ิธีการต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ไม่วา่จะเป็นการศึกษาคน้ควา้
จากพงศาวดาร จารึก และบันทึกทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการสอบถามข้อมูลจากนัก
ประวติัศาสตร์หรือผูมี้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเขียนถึง และท่ีส าคญัคือการลงพื้นท่ีจริงเพื่อให้
มองเห็นภาพและเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ก่อนจะน ามาเรียงร้อยเป็นฉากในนวนิยายเพื่อให้ผูอ่้าน
มองเห็นภาพตามท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด โดยวิธีการจดัฉากท่ีพบในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง
ท่ีศึกษานั้น ผูว้ิจยัยงัพบด้วยว่าวรรณวรรธน์ใช้วิธีการเล่าเร่ืองราวของฉาก สถานท่ี และห้วงเวลา
ต่างๆ ผ่านสายตาของตวัละคร (Point of View) ดงัท่ีรตชากล่าวไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกว่าก าลงั
อ่านนวนิยายท่ีมีตวัละครด าเนินเร่ืองในฉากหรือห้วงเวลานั้นๆ อนัจะช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน 
เป็นไปในแนวทางเดียวกับผลวิจัยของสายสร้อย สุดหอม (2530) ท่ีศึกษาเร่ือง “นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์เร่ืองเศวตฉัตรน่านเจา้ : การศึกษาดา้นกลวิธีเสนอเร่ืองและท่วงท านองการแต่ง” ท่ี
พบว่า ผูป้ระพนัธ์คือลพบุรี ใช้กลวิธีเสนอเร่ืองเก่ียวกบัโครงเร่ือง ตวัละคร บทสนทนา และฉาก
อยา่งมีชั้นเชิง เร้าความสนใจใคร่รู้ ส่งผลให้นวนิยายเร่ืองน้ีมีความสมจริงตามลกัษณะของนวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์ และไม่เป็นการฝืนธรรมชาติของปุถุชน อีกทั้งยงัใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้านดว้ย 
 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ว่าวรรณวรรธน์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือมกัจะสอดแทรกขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เขา้ไปในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ือง โดยจะ
น ามาผูกร้อยให้เป็นเร่ืองราวผ่านบทสนทนาของตวัละครหรือการพรรณนาเน้ือเร่ืองต่างๆ และท่ี
เป็นลกัษณะเด่นท่ีพบอีกอยา่งหน่ึงในงานเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์คือกลวิธี
การประพนัธ์หรือการเล่าเร่ือง ท่ีจะใช้การเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดทุกอย่าง (The omniscient) 
เป็นวิธีการท่ีน าเอาการเล่าเร่ือง 3 รูปแบบ คือ การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุรุษท่ีหน่ึง การเล่าเร่ืองจาก
มุมมองบุรุษท่ีสาม และการเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลางมาผสมผสานกนั ดงัท่ี W. Fisher (อา้งถึง
ใน กาญจนา แกว้เทพ, 2554, น. 161-166) อธิบายไวว้า่ ผูเ้ล่าเร่ืองจะเคล่ือนยา้ยจุดยืนไปเร่ือยๆ เป็น
บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสาม หรือเล่าจากมุมมองท่ีเป็นกลางจากบุคคลภายนอก โดยลกัษณะพิเศษของ
วธีิการเล่าเร่ืองแบบผูร้อบรู้ไปหมดคือไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน ผูเ้ล่าจะบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตวั
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ละครและสถานการณ์ต่างๆ ให้ผูอ่้านรับรู้ไดอ้ยา่งละเอียด ซ่ึงการท่ีวรรณวรรธน์ใชว้ิธีการเล่าเร่ือง
ลกัษณะน้ีเน่ืองจากตอ้งการใหเ้ร่ืองราวสนุก เพราะเช่ือวา่การเล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงโดยเฉพาะจะท าใหน้วนิยายไม่น่าติดตาม  
 ในส่วนของการใช้ภาษาทางวรรณกรรมท่ีพบในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ของวรรณวรรธน์นั้น ผูว้ิจยัพบวา่มีการใชภ้าษาตามยุคสมยัท่ีเกิดข้ึนจริงในฉากและห้วงเวลานั้นๆ 
โดยภาษาท่ีใช้ก็สอดคลอ้งตอ้งกนัตลอดทั้งเร่ือง และท่ีส าคญัคือวรรณวรรธน์จะไม่ใช้ภาษาท่ีเป็น
การบรรยายอยา่งโจ่งแจง้โดยเฉพาะในฉากรัก เพราะถือวา่ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสวยงามเกินกวา่จะ
น ามาใชใ้นบทดงักล่าว แต่จะเขียนเพื่อให้ผูอ่้านรู้สึกว่าก าลงัด าเนินเร่ืองเขา้สู่ฉากรัก จากนั้นจะให้
ผูอ่้านใช้จินตนาการของตัวเอง สอดคล้องกับท่ีพิมาน แจ่มจรัส (2550, น. 251-255) กล่าวไวว้่า 
ส านวนเปรียบไดก้บัตวัตนหรือลายมือของนกัเขียน ซ่ึงนกัเขียนสามารถใชก้ารบรรยายความใหน้อ้ย
เท่าท่ี รู้สึก ซ่ึงจะดีกว่าการบรรยายท่ีมากเกินความรู้สึก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผูอ่้านเพิ่ม
ความรู้สึกของตวัเองเขา้ไป 
 นอกจากองค์ประกอบต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว อีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคญั
ส าหรับการเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ก็คือลีลาและน ้ าเสียง หรือท่วงท านองในการแต่งนว
นิยาย ซ่ึงวรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ียอมรับว่าเม่ือเร่ิมเขียนนว
นิยายอิงประวติัศาสตร์จ าเป็นตอ้งศึกษาส านวนภาษาจากนกัเขียนรุ่นครูเพื่อน ามาเป็นแนวทางใหก้บั
งานของตวัเอง แต่ต่อมาเม่ือเร่ิมจบัทางได้ วรรณวรรธน์ก็มีลีลาและน ้ าเสียงท่ีเป็นแบบฉบบัของ
ตัวเอง โดยเฉพาะการใช้ค  าให้เกิดภาพ (Imagery) ซ่ึงกาญจนา วิชญาปกรณ์ (2534, น. 90-97) 
อธิบายวา่ เป็นการใชค้  าท่ีสร้างจินตนาการใหผู้อ่้านเกิดภาพในใจและมีอารมณ์ร่วมกบัตวัละครและ
เน้ือเร่ือง โดยผูแ้ต่งอาจกล่าวอย่างตรงไปตรงมาหรือกล่าวในลกัษณะภาพพจน์ (Figure or Speech) 
หมายถึง การกล่าวในลักษณะเปรียบเทียบเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นให้เห็นภาพ อารมณ์ และ
ความรู้สึกร่วม โดยวรรณวรรธน์ใช้ครบทั้ง 4 ประเภท คือ อุปมาอุปไมย อุปลกัษณ์ บุคลาธิษฐาน 
และภาพพจน์แบบประชด ขณะท่ีน ้ าเสียงท่ีพบในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ก็เป็นไปในท านอง
เดียวกนัตลอดทั้งเร่ือง กล่าวคือ เป็นน ้ าเสียงเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แสดงอารมณ์ ความรู้สึก แสดง
ทศันะของตวัละครอยา่งไม่ออ้มคอ้ม ซ่ึงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของวรรณวรรธน์ท่ีเป็นคน
ตรงไปตรงมา มีความมัน่ใจในตวัเอง และแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
เร่ือง “การวิเคราะห์นวนิยายเร่ืองขุนศึกของไม้ เมืองเดิม” ของสุวรรณ เช้ือนิล (2523) ท่ีพบว่า 
ผูป้ระพนัธ์ด าเนินเร่ืองราวไปตามล าดบัเวลาท่ีสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ในพงศาวดาร และสร้างตวั
ละครต่างๆ ให้มีบทบาท พร้อมก าหนดบทสนทนาตามฐานะของตัวละคร สภาพสังคมและ



   244 

วฒันธรรม ขณะท่ีท่วงท านองการเขียนนั้น ผูป้ระพนัธ์เลือกใช้ค  าและส านวนภาษาท่ีเหมาะสม ทั้ง
การใชบ้รรยายโวหารและพรรณนาโวหาร ตลอดจนการอุปมาอุปไมย 
 ท่ีกล่าวมาข้างต้นจัดเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเขียนนวนิยายทั่วๆ ไป แต่
ส าหรับนวนิยายอิงประวติัศาสตร์แลว้จะมีลกัษณะการประพนัธ์เฉพาะตวั ดงัท่ีสิทธา พินิจภูวดล 
และกุลทรัพย ์เกษแม่นกิจ (2530, น. 474) จ  าแนกลกัษณะไวว้่าประกอบดว้ย การบรรยายเร่ืองราว
ตามล าดบัก่อน-หลงั ผูแ้ต่งจะตอ้งค านึงถึงสุนทรียภาพในการเล่าเร่ือง ผูแ้ต่งมีอิสระเต็มท่ีในการ
แสดงความรู้สึกส่วนตัวในนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นงานเขียน
ประวติัศาสตร์แต่เขียนเพื่อสร้างความบนัเทิงให้กบัผูอ่้าน และมีการเพิ่มเติมตวัละครหรือบางส่วนท่ี
ขาดหายไปจากประวติัศาสตร์ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า วรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายท่ีให้
ความส าคญักบัลกัษณะการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ เน่ืองจากมีองค์ประกอบดงัท่ีกล่าว
มาแลว้อยา่งครบถว้น และท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของวรรณวรรธน์ก็คือการอาศยัช่องวา่งทาง
ประวติัศาสตร์ ในการน าพาตวัละครเอกเขา้ไปมีบทบาทส าคญัเพื่อเติมเต็มเร่ืองราวและให้การ
ด าเนินเร่ืองสนุกสนานน่าติดตาม โดยใช้จินตนาการส่วนตวัในการพาตวัละครเขา้ไปโลดแล่นใน   
นวนิยาย สอดคลอ้งกบัผลวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์เร่ืองฟ้าใหม่” ของรัชนีกร 
แท่นทอง (2539) ท่ีพบวา่ ผูป้ระพนัธ์น าเสนอเร่ืองราวแบบปฏิทิน โดยใชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์ท่ี
มีการจดบนัทึกไวเ้ป็นโครงเร่ืองและฉากของเร่ือง มีตวัละครเป็นผูด้  าเนินเร่ืองเพื่อสะทอ้นให้เห็น
ภาพเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ พร้อมกนัน้ียงัไดแ้สดงทศันะต่อเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี
น ามาใช้เป็นฉากของเร่ืองและแก่นเร่ือง เพื่อแสดงถึงวีรกรรมของวีรบุรุษควบคู่ไปกบัการแทรก
เกร็ดความรู้ทางประวติัศาสตร์เขา้ไปในการเล่าเร่ืองดว้ย  
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษายงัพบด้วยว่าวรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นส่ิงท่ีตวัเองคิดหรือส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจออกมาเป็นภาษาท่ีใช้ส่ือสารใน
รูปแบบของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะความจงรักภัก ดีต่อสถาบันชาติและ
พระมหากษตัริย ์อนัถือเป็นการสะทอ้นตวัตนออกมาให้ผูอ่้านรับรู้ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ     
สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2556, น. 96-98) ท่ีระบุว่า ตวัตนถูกพฒันามาจากจิตท่ีส่งผา่นความรู้สึกนึก
คิดไปสู่โลกภายนอกเพื่อแสดงความเป็นตวัตนท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน เน่ืองจากตวัตนของบุคคลมีจิต
เป็นพื้นฐานอยู่ภายในสามารถแสดงออกมาผ่านภาษาท่ีเป็นไปตามจิตของผูน้ั้น ดงันั้น ตวัตนของ
คนจึงสามารถวิเคราะห์ไดผ้่านภาษาท่ีแสดงออกมาจากจิต ซ่ึงในกรณีของวรรณวรรธน์ก็สามารถ
ตีความได้ว่าเป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติและ
พระมหากษตัริยอ์ย่างชัดเจน ผ่านตวัหนังสือ ถ้อยค า และขอ้ความต่างๆ ท่ีปรากฏในนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ เปรียบไดก้บัระบบรหัสท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกบับุคคอ่ืนในสังคม ในท่ีน้ีหมายถึงกลุ่ม
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ผูอ่้าน ดงัท่ีสุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2556, น. 91) กล่าวไวว้า่บุคคลจะใชค้วามเป็นตวัตนในการติดต่อ
กบับุคคลอ่ืน กลุ่มอ่ืน หรือสังคมอ่ืน โดยอาศยัการส่ือสารเป็นตวัเช่ือมโยง ดังนั้น เอกลกัษณ์จึง
เปรียบเหมือนระบบรหัสท่ีประกอบไปด้วยสัญลกัษณ์  ถ้อยค า ขอ้ความ และความหมายท่ีใช้ส่ือ
ตวัตน  
 นอกจากน้ียงัพบวา่นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองของวรรณวรรธน์มีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีแตกต่างจากผู ้อ่ืน นั่นคือการให้ความส าคัญกับข้อมูลข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ 
เกร็ดความรู้ดา้นภาษา ตลอดจนการอาศยัช่องว่างทางประวติัศาสตร์ในการน าพาตวัละครเอกของ
เร่ืองเขา้ไปมีบทบาทส าคญัเพื่อให้เร่ืองราวด าเนินไปอยา่งสนุกและน่าติดตาม อีกทั้งการใชภ้าษายงั
สละสลวยและค านึงถึงคุณค่าของภาษาไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบรรยายถึงฉากรักจะไม่ใชถ้อ้ยค า
โจ่งแจง้ หรือจะใช้พอเหมาะพอควรแลว้ให้ผูอ่้านจินตนาการต่อเอง ขณะท่ีตวัตนของวรรณวรรธน์
เองก็ถือวา่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะบุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพนัธ์ดี รอยยิม้ และการใช้
ค  าแทนตวัเองว่า “เจา้ป้า” สอดคล้องกบังานวิจยัของประกายกาวิล ศรีจินดา (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีสะท้อนอตัลกัษณ์ความเป็นนักร้องของมาช่า วฒันพานิช” โดยพบว่า 
อลับั้มเพลง แนวเพลง แฟชัน่เส้ือผา้ ทรงผม โลโกต้วัหนงัสือช่ือ MARSHA สีท่ีใชใ้นปกอลับั้ม การ
มีส่วนร่วมในอลับั้ม และวิธีการร้องเพลง ถือเป็นอตัลกัษณ์ความเป็นศิลปินนกัร้องของมาช่า วฒัน
พานิช และเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาญจนา แกว้เทพ (2544, น. 
162-163) กล่าวไวว้า่ เอกลกัษณ์คือความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะไม่เหมือนผูอ่ื้น หรือความตอ้งการท่ี
จะแตกต่าง ซ่ึงมนุษยจ์ะก่อรูป “ตวัตน” หรือประกอบสร้าง “อตัลกัษณ์” ข้ึนมาผ่านกิจกรรมการ
บริโภคในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงในกรณีของวรรณวรรธน์ถือวา่ใชภ้าษาในการก่อรูป “ตวัตน” รวมทั้ง
ใชใ้นการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ นัน่เอง 
 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า “วรรณวรรธน์” เปรียบได้กับตราสินค้าหรือแบรนด์ของ
นักเขียนท่ีมีผลงานการประพนัธ์นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ โดยพบว่าอตัลักษณ์ของตราสินค้า 
“วรรณวรรธน์” (Brand Identity) มีส่วนประกอบส าคญัดงัท่ี David Aaker (1996, P. 85-89) จ  าแนก
ไวคื้อ Core Identity หรือจุดยืนของแบรนด์ ในฐานะนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่น
ด้านการค้นควา้ข้อมูลอย่างรอบคอบ ตลอดจนการลงพื้นท่ี และยงัมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ 
ต าแหน่งตราสินคา้ คือเป็นนักเขียนนวนิยายท่ีมีความรักชาติ ขณะท่ีบุคลิกภาพของตราสินคา้ คือ 
การใชค้  าพูดแทนตวัวา่ “เจา้ป้า” ท าใหผู้อ่้านรู้สึกวา่ก าลงัสนทนากบัญาติผูใ้หญ่และไดรั้บความรู้ไป
ดว้ยในตวั ขณะเดียวกนัก็พบวา่มี Extended Identity หรือส่วนขยายแก่นของแบรนด์ ทั้งเอกลกัษณ์
ดา้นภาพ คือ ลายเซ็น อนัเปรียบไดก้บัโลโก ้รวมถึงเอกลกัษณ์ดา้นพฤติกรรมท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะ
เม่ือไดรั้บเชิญไปร่วมงานเสวนาก็จะแสดงออกดา้นพฤติกรรมการคน้ควา้ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ 
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ตลอดจนเทคนิคการเขียนนวนิยายในแบบฉบบัของตวัเอง ผา่นการแสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค าถาม ส่วนแหล่งท่ีมาของตราสินค้านั้ น ผูว้ิจยัพบว่าตราสินค้า “วรรณวรรธน์” มีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัและสามารถเขา้ไปอยูใ่นใจผูบ้ริโภคได ้ตามท่ี Jean-Noel Kapferer (1992, P. 57-68) ระบุ
ไว ้ไม่ว่าจะเป็น สินค้า, ช่ือตราสินค้า, บุคลิกของตราสินค้าและสัญลักษณ์, เคร่ืองหมายการค้า
และโลโก ้รวมถึงบรรจุภณัฑ ์ 
 แมว้า่ในการศึกษาจะพบวา่ ตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” มีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน แต่ผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่า เน่ืองจากวรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยาย ไม่ใช่นกัการตลาด ดงันั้น ส่ิงท่ีพบจาก
การศึกษาจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีวรรณวรรธน์ตั้งใจให้เกิดข้ึน แต่เป็นตวัตนท่ีอยู่ขา้งในและถ่ายทอดออกมา
อยา่งเป็นตวัของตวัเองเท่านั้น   
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาเร่ืองเอกลกัษณ์ของงานเขียนและตวัตนของนกัเขียนแลว้ ผูว้จิยัยงัพบ
ด้วยว่า วรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีมีการส่ือสารอัตลักษณ์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์กบักลุ่มผูอ่้าน เน่ืองจากส่ือออนไลน์มีประโยชน์และมีบทบาทส าคญั 
เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีนกัการตลาดใชส่้งต่อขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ไปยงัผูบ้ริโภคได้แล้ว ในทางกลบักนัผูบ้ริโภคก็สามารถสะทอ้นความคิดเห็นหรือส่ิงท่ีตอ้งการ 
ตลอดจนค าแนะน าท่ีสามารถน ามาปรับปรุงสินคา้และบริการได้อย่างทนัท่วงที สอดคล้องกับ
งานวิจยัเร่ือง “การวเิคราะห์อตัลกัษณ์นวนิยายไทยบนอินเทอร์เน็ต” ของอารดา ปรีชาปัญญา (2553) 
ท่ีพบว่า อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสร้างอตัลกัษณ์ภายนอก ดว้ยการใช้ส่ือผสมทั้งภาพ
และเสียงเขา้มาเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งยงัช่วยให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนกัเขียน
และผูอ่้านง่ายข้ึน ก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการแบ่งปันแลกเปล่ียนส่ือ ผลท่ีตามมาคือท าให้เกิดอตัลกัษณ์
ภายใน ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นผลประโยชน์ส าหรับการท าการตลาดในยุคปัจจุบนั ดงัท่ี Vishnu Sharma 
(Imc&promotion mix, 2011) กล่าวไวว้่า การตลาดบนอินเทอร์เน็ตเป็นการส่ือสารแบบสองทางท่ี
ผูใ้ชส้ามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาท่ีพวกเขาไดรั้บอยา่งทนัท่วงที   
 วรรณวรรธน์ได้ใช้การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อเป็นช่องทางในการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์กบักลุ่มผูอ่้าน ทั้งเอกลกัษณ์ของงานเขียน รวมไปถึงตวัตนของนกัเขียน และในอีก
แง่มุมหน่ึงยงัช่วยเสริมสร้างให้บุคลิกของตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” มีความโดดเด่น ก่อให้เกิด
คุณค่าต่อตราสินคา้และตวัสินคา้ เพราะมีการน าเสนอความแตกต่างท่ีชดัเจนในฐานะท่ีเป็นนกัเขียน
นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนการลง
พื้นท่ี เพื่อน าเน้ือหาและบรรยากาศท่ีไดม้าถ่ายทอดเป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ ซ่ึงจะท าให้ผูอ้่าน
สามารถแยกแยะไดว้า่นวนิยายเร่ืองใดเป็นผลงานการประพนัธ์ของวรรณวรรธน์ อนัจะช่วยให้ไม่
เกิดความสับสนกบันกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่านอ่ืน และยงัท าให้ผูอ่้านเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี
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เก่ียวกบัตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” ดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีถือวา่มีส่วนช่วยสร้าง “อตัลกัษณ์ท่ีแข็งแกร่ง
ของตราสินคา้” (Strong Brand Identity) ดงัท่ีจุลวิทย ์ปัตเมฆ (2548, น. 30-31) ระบุว่าจะตอ้งมีการ
ผูกโยงเร่ืองราวข่าวสารของสินคา้ ต าแหน่งสินคา้ท่ีครองใจ ภาพลกัษณ์ ตลอดจนอตัลกัษณ์ของ
ธุรกิจ แลว้ส่ือสารออกไปอยา่งผสมกลมกลืนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไม่วา่จะถูกส่ือสารออกมา
ผา่นเคร่ืองมือใดก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั ผลท่ีตามมาก็จะสามารถท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเขม้แข็ง อนัจะช่วยสร้างบุคลิกและคุณค่าแก่สินคา้ น าเสนอความแตกต่างท่ีชดัเจน 
ไม่สับสนกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง และช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์ในจิตใจ 

ขณะท่ีในปัจจุบนัน้ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ
เน้นการสืบหาขอ้มูลของสินคา้และบริการผ่านช่องทางต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นเหตุผล
หน่ึงท่ีท าให้วรรณวรรธน์เป็นนักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีสร้างความรู้สึกรักและผูกพนั
ระหวา่งกลุ่มผูอ่้านกบัตราสินคา้ “วรรณวรรธน์” หรือเรียกวา่เป็นการสร้างความผูกพนักบัผูบ้ริโภค 
(Customer Engagement) ตามท่ีสรรชยั เตียวประเสริฐกุล (2557, น. 20-21) กล่าวไวว้่า เจา้ของตรา
สินคา้จะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ จากนั้นจึงผลิตสินคา้ และท าการส่ือสารกบัลูกคา้ เพื่อให้
เกิดการทดลองซ้ือ เม่ือสินคา้เป็นท่ียอมรับก็จะตอ้งสร้างความรู้สึกผูกพนัให้เกิดข้ึนกบัลูกคา้ดว้ย 
โดยขั้นตอนท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคท่ีไม่รู้จกัตราสินคา้ กลายมาเป็นลูกคา้ท่ีมีความรู้สึกผกูพนั  
 อยา่งไรก็ตาม วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายท่ีเร่ิมตน้มาจากการพิมพแ์ละเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต จึงท าให้มองเห็นความส าคญัของช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ดงันั้นเม่ือไดตี้พิมพ์
นวนิยายรวมเล่มจึงไม่ละเลยท่ีจะต่อยอดงานเขียนและข้อมูลต่างๆ ลงบนอินเทอร์เน็ต เพราะ
นอกจากจะเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานของตวัเองแลว้ ในอีกแง่มุมหน่ึงยงัเป็นช่องทางท่ีจะสามารถ
ส่ือสารกบัผูอ่้าน อนัน าไปสู่การสร้างความผูกพนัในอนาคตดว้ย สอดคลอ้งกบัท่ีสมบุญ รุจิขจร, 
สัญญพงศ ์สุวรรณสิทธ์ิ, อรรถการ สัตยพาณิชย,์ และพรรษพล มงักรพิศม ์(2557, น. 12) กล่าวไวว้า่ 
การท าการตลาดในยุคน้ีจะตอ้งสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ส่วนใหญ่เป็นการใช้เคร่ืองมือ
เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างตราสินค้า หรือสินค้าและบริการ โดยหน่ึงในเคร่ืองมือท่ี มี
ประสิทธิภาพและทรงอิทธิพลในยุคดิจิทลัก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ท่ีคน
ทัว่ไปเรียกกนัว่าส่ือใหม่ (New Media) ท่ีนบัวนัจะยิ่งมีบทบาทมากข้ึน เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีโดด
เด่นคือการแบ่ งปัน  (Share) ข้อมูลข่าวสาร หากสามารถใช้ให้สอดคล้องกับวิถี ชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายหรือท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมก็จะยิง่กระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ แนวคิดน้ีสามารถอธิบายได้
ดว้ยผลการวิจยัของธันยพร วรรณประเสริฐ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดนว
นิยายไทยของส านักพิมพ์และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค” โดยพบว่า ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่
มุ่งเน้นการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างตราสินคา้ (Brand) และจะเลือกใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด
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แบบใช้ช่องทางท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจ นัน่คือส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกบังานวิจยั
เร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของหนงัสือธรรมะประยกุต ์ส านกัพิมพดี์เอ็มจี”สุ
กานดา ปานเพชร (2556) ท่ีพบว่ามีการใช้ชุมชนออนไลน์ (Community) ผ่านช่องทางการส่ือสาร
อิเลคทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใน
สังคมเครือข่าย (Social Network) 

จากการศึกษาการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ของวรรณวรรธน์ยงัพบดว้ยวา่ 
วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายท่ีใชเ้คร่ืองมือหลกัๆ 3 เคร่ืองมือ คือ เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก และแฟน
เพจ โดยจะแบ่งลกัษณะการท าหน้าท่ีของแต่ละเคร่ืองมือ อาทิ เวบ็ไซต์ www.watcafe.com จะใช้
เป็นเคร่ืองมือท่ีให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริง เอกลกัษณ์ของงานเขียนนวนิยาย รายละเอียดเก่ียวกบันวนิยาย
ของตวัเอง รวมถึงใชเ้พื่อ   โปรโมทผลงาน และบอกเล่าเร่ืองราวในแวดวงวรรณกรรม แต่จะไม่ใช้
เป็นช่องทางในการขายสินคา้ โดยวรรณวรรธน์ไดอ้อกแบบให้เวบ็ไซต์ของตวัเองเป็นเสมือนร้าน
กาแฟท่ีผูอ่้านสามารถเขา้มาจิบและเลือกสรรกาแฟหลากหลายรสชาติ โดยมีตวัของวรรณวรรธน์
เป็นคนชงกาแฟ ดงันั้น เวบ็ไซต ์จึงเปรียบไดก้บัพื้นท่ีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เอกลกัษณ์งานเขียน และ
ความเป็นตวัตนเอาไวม้ากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัท่ีเจริญ ลกัษณ์เลิศกุล (2559, น. 108-116) กล่าวไวว้่า 
เวบ็ไซตท่ี์ดีควรมีขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รหรือแบรนดอ์ยา่งละเอียด เพื่อใหผู้บ้ริโภคท่ีเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์ช้
เป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้นั้นๆ หรือไม่  

ขณะท่ีเฟซบุ๊กส่วนตวั “Wannawat Chantarodjana” และแฟนเพจ “วรรณวรรธน์” ซ่ึง
เป็นส่ือใหม่ (New Media) หรือ โซเชียลมีเดีย จะใช้เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยกบัผูอ่้าน เรียกได้
วา่เป็นการส่ือสารแบบสองทาง (two-way communication) ดงัท่ี ตนั ภาสกรนที (อา้งถึงใน สมบุญ 
รุจิขจร และคณะ, 2557, น. 107) กล่าววา่ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ในปัจจุบนัถือเป็นก าไรของ
นกัการตลาด เพราะนอกจากจะช่วยส่ือสารส่ิงท่ีตอ้งการถ่ายทอดออกไปแลว้ ยงัสามารถรับฟีดแบค 
(feedback) จากผูรั้บสารได้อีกด้วย ท่ีส าคญั โซเชียลมีเดียยงัมีตน้ทุนถูกมากเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืนๆ 
เพียงแต่ผูใ้ช้ช่องทางน้ีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงก็มีโอกาสท่ีจะท าให้ผูใ้ช้ Social Media 
กลายเป็นคนดงัไดใ้นชัว่ขา้มคืน และยงัเป็นการสร้าง Engagement ของแบรนด์ไดใ้นวงกวา้ง โดย
การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ของวรรณวรรธน์นั้นก็เพื่อเพื่อท าใหเ้กิดความรู้สึกใกลชิ้ด
และผูกพนักบัผูอ่้าน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายไปดว้ยในตวั ดงัท่ีณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง (2557, 
น. 173-181) อธิบายว่า คุณสมบติัหลกัของเฟซบุ๊กคือการกระจายขอ้มูลข่าวสารผ่านเครือข่ายของ
ผูใ้ชง้านแต่ละคน ต่างจากในอดีตท่ีเครือข่ายมกัจะเป็นของส่ือหรือแบรนด์เพียงฝ่ังเดียว ดงันั้น เม่ือ
ผูใ้ช้งานแต่ละคนมีเครือข่ายท่ีเรียกว่า “เพื่อน” มากข้ึน ก็จะท าให้การกด LIKE หรือ Share เพื่อน า
ขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูบ้ริโภครับรู้ไปส่งต่อในเครือข่ายของแต่ละคนมากข้ึนตามไปดว้ย  

http://www.watcafe.com/
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อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ผูว้ิจยัจะมีความเห็นว่าวรรณวรรธน์ไม่ไดต้ั้งใจให้เกิดอตัลกัษณ์ใน
แง่ของการตลาด แต่ในส่วนของการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดนั้น พบว่าวรรณวรรธน์ตั้งใจใช้
เคร่ืองมือและส่ือสารเร่ืองราวเก่ียวกบังานเขียนนวนิยายผา่นเคร่ืองมือเหล่านั้น เน่ืองจากเล็งเห็นว่า
จะมีประโยชน์ในแง่ของการสร้างการรับรู้ และท าให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวนิยาย แต่
ไม่สามารถบรรจุอยูใ่นหนงัสือนวนิยายไดท้ั้งหมด ดงันั้น เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์จึงเขา้
มามีบทบาทในการช่วยเผยแพร่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเขียนและตวัตนของวรรณวรรธน์นัน่เอง 

จากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า วรรณวรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีมีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่น ทั้งเอกลกัษณ์ของงานเขียน ประกอบดว้ย โครงเร่ือง 
แก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก บทสนทนา กลวิธีการประพนัธ์ ลีลาและน ้ าเสียง ตลอดจนการใชภ้าษาทาง
วรรณกรรม ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท าให้ผูอ่้านช่ืนชอบ ประกอบกบัตวัตนของนกัเขียนท่ีสะทอ้นผา่น
ต าแหน่งตราสินคา้ บุคลิกภาพของตราสินคา้ เอกลกัษณ์ดา้นภาพ เอกลกัษณ์ดา้นพฤติกรรม สินคา้ 
ช่ือตราสินคา้ บุคลิกตราสินคา้และสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้และโลโก ้รวมถึงบรรจุภณัฑ์ โดย
ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีถูกส่ือสารออกมาผา่นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ 3 เคร่ืองมือ คือ เวบ็ไซต ์
เฟซบุ๊ก และแฟนเพจ ท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดผูกพนั น าไปสู่การบอกต่อแบบปากต่อปาก 
และกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ คือ นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ของวรรณวรรธน์เพิ่มมากข้ึน จึงยิง่ท  า
ใหว้รรณวรรธน์กลายเป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จและเป็นท่ี
ช่ืนชอบในกลุ่มนกัอ่านนัน่เอง  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 จากการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาแวดวงวรรณกรรม ดงัน้ี 

1. วรรณวรรธน์เป็นนกัเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักบัหลกัการเขียน    
นวนิยายท่ีมุ่งเน้นสร้างความบนัเทิงให้กับผูอ่้าน แต่ก็ไม่ละเลยท่ีจะให้ข้อมูล รายละเอียด และ
เกร็ดความรู้ดา้นภาษา ตลอดจนขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ เพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ควบคู่ไป
ด้วย อีกทั้งยงัท าให้นวนิยายกลายเป็นผลงานท่ีทรงคุณค่าและได้รับความนิยม จนจดัได้ว่าเป็น
นักเขียนนวนิยายอิงประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ หากนักเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่านอ่ืนยึดตามแนวทางน้ีก็จะส่งผลให้งานเขียนนวนิยายของตวัเองเป็นท่ีกล่าวถึงใน
แง่ของคุณภาพและไดรั้บการยอมรับในอนาคต 
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2. การจัดวางองค์ประกอบในการเขียนนวนิยายท่ีครบถ้วน ให้ความส าคัญกับทุก
องคป์ระกอบอยา่งเท่าเทียมกนั ท าให้งานเขียนออกมามีมิติ ซ่ึงวรรณวรรธน์ไดส้อดแทรกเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัเขา้ไปในแต่ละองค์ประกอบดว้ย ยิ่งท าให้นวนิยายอิงประวติัศาสตร์ทั้ง 3 เร่ืองมีลกัษณะ
เด่นท่ีแตกต่างจากนักเขียนคนอ่ืนๆ ซ่ึงหากนักเขียนนวนิยายรุ่นใหม่ใส่ใจกบัทุกรายละเอียดและ
องคป์ระกอบในการเขียนนวนิยายแลว้ก็จะช่วยใหผ้ลงานโดดเด่นและเป็นท่ีจบัตามองมากข้ึน 

3. การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์หลากหลายช่องทางช่วยให้สามารถเผยแพร่
และประชาสัมพนัธ์ผลงานให้กลุ่มผูอ่้านไดรั้บรู้ ถือเป็นการสร้างการยอมรับ น าไปสู่การตดัสินใจ
ซ้ือ และเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด โดยวรรณวรรธน์ไดใ้ชจุ้ดเด่นในการใชค้  าแทนตวัเองวา่ 
“เจา้ป้า” เพื่อส่ือสารโตต้อบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มผูอ่้าน ผลท่ีจะตามมาก็คือความ
นิยมชมชอบในตวันกัเขียน อนัจะน าไปสู่ยอดขายนวนิยายท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง หากนกัเขียนนวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์ท่านอ่ืน หรือแมแ้ต่ส านกัพิมพใ์ชเ้คร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางใน
การส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้าน ก็อาจจะเป็นท่ียอมรับตามไปดว้ย 

 ขอ้เสนอแนะต่อการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารอตัลกัษณ์ผ่านส่ือออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์รุ่นใหม่ท่ีประสบความส าเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์” ท าให้ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัมี
ประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาและต่อยอดจากงานวจิยัดงัน้ี 

1. การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะการส่ือสารอตัลกัษณ์ผา่นส่ือออนไลน์ของนกัเขียนนวนิยาย
อิงประวติัศาสตร์เท่านั้น ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปสามารถศึกษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ของนักเขียน
นวนิยายประเภทอ่ืนได้ หรืออาจจะศึกษาเร่ืองการส่ือสารของนักเขียนนวนิยายทั้งท่ีใช้และไม่ใช่
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการส่ือสารกบัผูอ่้าน 

2. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ อนัประกอบดว้ย เวบ็ไซต ์ 
เฟซบุ๊ก และแฟนเพจเท่านั้ น ดังนั้ น ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงสามารถเพิ่มเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ท่ีนักเขียนนวนิยายสามารถใช้ในการส่ือสารกบัผูอ่้านได้ อาทิ อินสตาแกรม 
และไลน์ เป็นตน้ เน่ืองจากปัจจุบนัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดออนไลน์เพิ่มข้ึนมากและเป็นช่องทาง
ท่ีนักเขียนจะใช้ส่ือสารกบักลุ่มผูอ่้านได้ใกล้ชิดและกวา้งข้ึน หรืออาจจะศึกษาเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ทุกเคร่ืองมือ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใชง้าน 
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