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รวมสมัยรุนกลาง (อายุระหวาง ๓๕-๕๐ ป%)
โครงการวิจัยเรื่อง “เสนทางกาวสูความเปนเลิศทางวรรณศิลปของนักเขียนไทยรวมสมัยในรุนกลาง”
(อายุ ร ะหวาง ๓๕-๕๐ ป% ) เปนกรอบการวิ จั ย ที่ กํา หนดโดย สํ า นั กงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมรวมสมัย กระทรวง
วั ฒ นธรรม ผู วิ จั ย เลื อ กกํ า หนดเฉพาะกลุ มตั ว อยางนั ก เขี ย นรุ นกลางที่ ต องการศึ ก ษา จํ า นวน ๖ ราย
โดยพิจารณาจากผูที่ ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรค*ยอดยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต*) และรางวั ลศิลปาธร
ทั้งในประเด็ น ดานอายุที่ร ะบุ ใหอยูระหวาง ๓๕-๕๐ ป% ดานประเภทของผลงานที่ นั กเขีย นไดรับ รางวั ล
ซึ่งสําหรับรางวั ลซีไรต* ประกอบดวยสามหมวด คือ กวีนิพนธ* เรื่องสั้น และนวนิยาย และประเด็นดานมิ ติ
หญิ งชาย (gender) โดยคั ด สรรนั กเขี ย นหญิ งเปนกลุ มตั ว อยาง จํ า นวน ๒ ใน ๖ ราย แมวาสั ด สวนจะมี
นอยกวานักเขียนชายในเวทีรางวัลอยูมากก็ตาม รายชื่อนักเขียนในโครงการวิจัย มีดังนี้ งามพรรณ เวชชาชีวะ
ปราบดา หยุน เดือนวาด พิมวนา ไพวรินทร ขาวงาม เรวัตร พันธุพิพัฒน และ ศิริวร แก$วกาญจน
การวิ จั ย นี้ เปนเชิงสํ า รวจและเชิ งคุ ณภาพที่มุงประมวลผลจากการสั มภาษณ* กลุมตั ว อยางโดยใช
รูปแบบกึ่งมีโครงสราง(Semi-structured interview) พรอมวิเคราะห*แบบสอบถาม (survey questionnaire)
ในการนี้ คํ า ถามไดรั บ การออกแบบมาเพื่ อ ใหสะทอนความเปนจริ ง ในมิ ติ ต างๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การเขี ย น
ตัวผูเขียน ทัศนะตอสังคมการอานการเขียน การศึกษาและชองทางการพัฒนาอันนําไปสูการวิเคราะห*ขอมูล
อยางเปนระบบ เพื่อศึกษารวบรวมองค*ความรูและปXจจัยรวมที่มีสวนเหนี่ยวรั้งและสวนสงเสริม สนับสนุน
ในการกาวสูความเปนเลิศทางวรรณศิลปของนักเขียนไทยรวมสมัยในรุนกลาง
จากการศึ ก ษา พบวา ปX จ จั ย เกื้ อ หนุ น ความเปนนั ก เขี ย นในดานพื้ น ฐานครอบครั ว มี เ ฉพาะ
ปราบดา หยุน และ งามพรรณ เวชชาชีวะ แตปXจจัยรวมของนักเขียนทุกรายคือ การไดรับแรงบันดาลใจจาก
งานของนักเขียนที่ไดอานและตองการยึดเปนแบบอยาง โดยความเปนนักอานสงผลตอความเปนนักเขีย น
เพราะทุกรายลวนไดอานวรรณกรรมชั้ นดีของไทยและตางประเทศ สวนปXจจั ยเหนี่ยวรั้ งที่พบมากที่ สุดคื อ
การขาดการสงเสริ ม งานวรรณกรรมตั้ งแตระดั บ นโยบายจนถึ งปฏิ บั ติ จ ากจากรั ฐ บาลและสั ง คมโดยรวม
โดยเฉพาะดานสวัสดิการนักเขียน และองค*กรดูแลลิขสิทธิ์และจัดแปลวรรณกรรมไทย รองลงมาคือระบบ
การศึกษาที่ไมเนนวรรณศิลปหรือกิจกรรมสรางสรรค*ทางวรรณกรรม โดยพบวา วัตถุดิบในการเขียนไมไดมา
จากการศึ ก ษา แตมาจากแรงบั น ดาลใจจากธรรมชาติ แรงขั บ เคลื่ อ นในตั ว เองและประสบการณ* ชี วิ ต
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ไมใชแรงจู งใจในการสรางสรรค* แตมิ ไดเปนอุ ป สรรคเหนี่ ย วรั้ ง แมจะไมไดรั บ
การสนับสนุนจากภาครัฐ นักเขียนทั้งหมดระบุวาพวกเขาเลือกที่จะเรียกรองจากตัวเอง เพื่อความเปนเลิศทาง
วรรณศิลปของตน ผูวิจัยยังไดนําเสนอฐานขอมูลรายชื่อตางๆ ไดแก ๑) นิตยสาร วารสารวรรณกรรมสากล
ระดับภูมิภาคอาเซีย-แปซิฟ^ก ๒) สมาคมสําหรับนักเขียนระดับตางๆ ๓) รางวัลวรรณกรรมระดับชาติสําหรับ
นั ก เขี ย นไทย ๔) รางวั ล วรรณกรรมระดั บ นานาชาติ ที่ นั ก เขี ย นไทยมี สิ ท ธิ์ เ ขารั บ การพิ จ ารณา ๕) ผู แปล
วรรณกรรมรวมสมัยจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และ ๖) สํานักพิมพ*สําหรับงานวรรณกรรมไทยฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษ พรอมประมวลขอเสนอแนะถึงแนวทางสงเสริมความเปนเลิศทางวรรณศิลปของนักเขียนไทย
อยางเปนระบบ

ABSTRACT
This research project entitiled “Path to Literary Excellence of Contemporary Thai
Writers (between 35-50 years of age) is part of the research framework originated by the
office of Contemporary Art and Culture. The researcher chose to study a group of subjecta
consisting of 6 writers selected among those who received the S.E.A. Write Award and
Silpathorn Award by focusing on the age range (35 – 50 years old), genres of their literary
works, and gender issues which led to the inclusion of 2 female writers though the
proportion of female awardees is much smaller than that of male awardees. These 6 writers
are : Ngampan Vejjajiva, Prabda Yoon, Duanwad Pimwana, Paiwarin Khao-ngam, Rewat
Panpipat, and Siriworn Kaewkan. This research is explorative and qualitative in nature. It
uses a semi-structured interview and survey questionnaire with the subjects. The interview
and questionnaire questions are designed to obtain different dimensions of facts about
writing, writer profiles, opinions and reflection on the society with regard to reading, writing
and education as ideas for development. The results are systematically analyzed in order to
generate a body of knowledge on factors hindering literary excellence. The finding reveal
that family background is a supporting factor for Prabda Yoon and Ngampan Vejjajiva only.
The similar supporting factor is the fact all subjects get an inspiration from the works of
previous authors and take them as their role models. Being keen readers of highly acclaimed
literature, both local and international, helps develop their writing. The most agreed
negative factor includes the lack of support from the government and society in general, in
both policy and practice, especially in terms of the lack of writers’ welfare and organization
to deal with copyright and literary translation from Thai to foreign languages. The second
most agreed negative factor is the education system that overlooks literary aesthetics and
literary activities. The subjects admit that their writing materials have nothing to do with their
education background as they mostly come from inspiration from nature, spiritual self-drive
and life experience. The economic benefits are not their motivation to continue writing, nor
are the factors holding them back. Without any support from the government, all writers
confirm that they have chosen not to demand from anyone but themselves in order to
reach their literary excellence. The researcher also presents six types of databases
concerning the research topic : 1) list of literary journals/magazines within the Asia Pacific
region, 2) list of associations supporting writers, 3) list of local literary awards, 4) list of
international literary awards available for Thai writers, 5) list of Thai-English literary
translators, and 6) list of publishing houses with their publications of English version of
selected Thai literature. In the conclusion, the researcher also systematically proposes
constructive recommendations regarding ways to further develop path to literary excellence
of contemporary Thai writers.

