
หนังสือรางวัลซีไรต  (The Sea Write Award) 
หนังสือเร่ืองสั้น 
1. ขุนทองเจาจะกลับเมื่อฟาสาง 

 ผูแตง :  อัศศิริ ธรรมโชติ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 19  
 ปพิมพ :  2551 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2524 
 
             ขุนทอง ช่ือนี้สําหรับคนวัยกรี๊ดอาจจะฟงดูเชยๆ หรืออาจจะไมเคยไดยินมากอนเลย แตคน
จํานวนมากก็รูจัก "เจาขุนทอง" เปนอยางดีจากบทเพลงกลอมเด็ จากบทกวี จากเรื่องสั้นขุนทอง-ไมวา
จะอยูในเพลงกลอมเด็กบทกวีเรื่องสั้นเรื่องราวของเขากลาย เปนตํานานสืบทอด และตอเนื่องจากอดึ
ตถึงปจจุบันยากจะลืมเลือนพูดถึงเจาขุนทอง หลายคนก็แววเสียงเพลง "วัดโบสถ"ซึ่งคนภาคกลาง
รองกลอมลูกหลานมาหลายชั่วอายุคน 
 

2. ซอยเดียวกัน 

 ผูแตง : วาณิช จรุงกิจอนนัต 
ปพิมพ : 2549 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2527  
 
                 เปนผลงานรวมเรื่องสั้นที่มีกลวิธีการนําเสนอที่แปลกใหมกลาสรางสรรครูปแบบที่
แตกตาง มีเนื้อหาสะทอนชีวิตไดอยางโดดเดน บวกกับฝมือทางวรรณศิลปที่โดดเดน ชวนติดตาม
ตลอดทั้งเลม 
 

3. กอกองทราย 

ผูแตง : ไพฑูรย ธัญญา  
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 35  
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2530  
 

               กอกองทรายเปนผลงานรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรตป 2530 ของไพฑูรย ธัญญา ถึงแมเวลาจะ
ลวงเลยมากวาสิบปแลว แตเนื้อหาสาระที่ผูเขียนไดถายทอดออกมาในวรรณกรรมทั้ง 12 เรื่อง 
ใน "กอกองทราย" ยังคงเปนจริงในปจจุบัน ซึ่งฟองใหเห็นถึงความลมเหลวของระบบการศึกษา  
การพัฒนาประเทศ และความดอยคุณภาพของประชาชนไดอยางนาสะเทือนใจ 



4. อัญมณีแหงชีวิต 
 ผูแตง : อัญชัน 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 11  
ปพิมพ : 2551 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2533 
 

               เร่ืองสั้น อัญมณีแหงชีวิต งานเขียนของ " อัญชัน " นักเขียนหนาใหมที่มีผลงาน
อยางตอเนื่อง รวมเรื่องสั้นเลมนี้เธอไดจําลองออกมาจากประสบการณของตวัเอง  
และจากคําบอกเลาของผูอานบาง ตัวละครทั้งหมดเกดิมาจากจิตนาการของเธอ ผูอาน
ทานใดที่ช่ืนชอบผลงานของเธอไมควรพลาดเลมนี ้
 
 

5. ครอบครัวกลางถนน 
 ผูแตง :  ศิลา โคมฉาย 
คร้ังที่พิมพ : พมิพคร้ังที่ 16 
ปพิมพ : 2552 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ.  2536 
 
               ครอบครัวกลางถนน เปนหนังสือรวมเรื่องสั้น โดยศิลา โคมฉาย ที่ผูเขียนใช
ความหลักแหลมแยบยล สรางสรรคงานขึ้น จากความเขาใจชีวิตและสงัคมรอบตัว มลีีลา
การเขียน ทีส่มบูรณดวยกลวิธีทางวรรณศิลป ใชสํานวนโวหาร ที่สรางบรรยากาศ 
และจินตภาพ ทําใหผูอานสามารถสัมผัสอารมณ ความรูสึกนึกคิดของตัวละครไดอยาง
แนบเนยีน 
 
นอกจากนี้ยังมเีร่ืองสั้นอีก 12 เร่ืองดวยกนั สวนใหญแสดงภาพชวีิตของคนชั้นกลางใน
เมืองหลวง ที่กําลังตอสูดิ้นรนทามกลางความผันแปรของสังคมปจจุบัน ผูเขียนไดดึง
ปญหาตางๆ หลากหลายแงมมุ มารอยเปนเรื่องราว ที่สะทอนสภาพชีวติของคนในสงัคม
ปจจุบัน ที่กําลังเผชิญกับปญหาครอบครัว เศรษฐกจิและการเมือง สรางสรรคภาพชีวิต
ดวยภาษาที่กระชับ กอใหเกดิจินตนาการ ทําใหรูสึกสะเทือนใจ และสํานึกถึงบทบาท
ของตนเอง ในฐานะสมาชิกของสังคม 
 



6. สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน 

 ผูแตง :  วินทร เลียววารณิ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพรวมเลมครั้งแรกเมื่อ 2542  
ปพิมพ : 2549 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ.  2542 
 

               รวมเรื่องสั้นชุดนี้ไดเสนอแนวคิดเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับความเปนคน ซึ่งมีพฤติกรรมแตกตาง
กันไป อันเปนผลจากปจจัยทั้งภายใน และภายนอก ตามสภาวะธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม 
การริเริ่มสรางสรรค และกลวิธีการนําเสนอไมธรรมดา สมกับรางวัลซีไรต ป 2542 ประเภทเรื่องสั้น
เปนอยางยิ่ง 
 

7. ความนาจะเปน 

ผูแตง : ปราบดา หยุน 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 33 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2545 
             
               รวมเรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีลีลาและกลวิธีการเขียนเฉพาะตัวและมีความ
หลาก หลาย แปลกใหมในดานกลวิธีและขนบวรรณศิลป นอกจากนี้ยังมีความโดดเดนในดานการ
เลนกับภาษาอยางมีรากทางวัฒนธรรม (คําแนะนําจาก คําประกาศของคณะกรรมการตัดสินรางวัล 
ซีไรตประจําป 2545) 
 

8. เจาหงิญ 

 ผูแตง : บินหลา สันกาลาคีรี 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 22 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2548 
             
                 "เจาหงิญ" เปนเรื่องเลาของ "บินหลา" เปนการสรางเรื่องจากจินตนาการมองโลกในแงมุม
ตางๆไมวาจะเปนแง เหงาเศรา สดใส ชางจินตนาการ เยยหยัน...แตละเรื่องถาอานเอารสและรื่นรมย 
ก็จะสัมผัสกับความหมายเล็ก ๆ ที่ "บินหลา" แอบซุกซอนไวคือศักยภาพแหงจินตนาการและความ
ฝนของมนุษยถาอานเอาจริงเอาจังก็จะพบความหมายใหญนั่นก็คือวิญญาณขบถในตัวมนุษยทุกนาม 
 



9. เราหลงลมือะไรบางอยาง 

ผูแตง  วัชระ สัจจะสารสิน  
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 6  
ปพิมพ : 2552  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea Write Award)  
เร่ืองสั้นรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2551  
                  
                รวมเรื่องสั้น 'เราหลงลืมอะไรบางอยาง' ของนักเขียนคลื่นลูกใหม 'วัชระ สุจจะสารสิน' 
เปนงานเขียนที่ผูกติดกับความเปนไปของสังคมเพื่อต้ังคําถามกับประชาธิปไตย การปฏิวัติ เมืองที่เต็ม
ไปดวยขยะ ความเชื่อในชนบทที่กําลังสั่นคลอน ความแปลกหนาตอเมืองสังคมอุดมการณที่กําลังสูญ
หาย ความหวาดระแวงของคนในสังคมเดียวกัน และความเปนปจเจกบุคคล ทั้งที่เกี่ยวโยงและสวน
เด็ดขาดกับสังคม พินิจดวยสายตาของคนรุนใหม 
 

นวนิยาย 
1. ลูกอีสาน 

 ผูแตง : คําพูน บุญทวี  
 ปพิมพ : 2552 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2522 
 
                   ลูกอีสาน เปนการนําเอาเรื่องราว จากประสบการณ ที่ผูเขียนพบเห็น ถายทอดในรูปนิยาย 
โดยไดเขียนเปนตอนๆ ประมาณ 36 ตอน เพื่อพิมพลง ในนิตยสารฟาเมืองไทย ชวงปพ.ศ.2518-2519 
ลูกอีสาน ใชวิธีการเลาเรื่องราว โดยผานเด็กชายคูน ซึ่งใชชีวิตอยู ในถิ่นชนบท ของอีสาน แถบที่จัด
ไดวา เปนถิ่นที่แหงแลง แหงหนึ่งของไทย ผูเขียนไดเลาถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจน ความ
เช่ือของชาวอีสาน รวมไปถึง การบรรยาย ถึงสภาพความเปนไป ตามธรรมชาติ ของผูคน และ
สภาพแวดลอม เชน การเกี้ยวพาราสีกัน ของทิดจุน และพี่คํากอง จนทายที่สุด ก็ไดแตงงานกัน การ
ออกไปจับจิ้งหรีดของคูน การเดินทางไปหาปลา ที่ลําน้ําชี เพื่อนําปลามาทําอาหาร และเก็บถนอม 
เอาไวกินนานๆ ดวยการทําปลารา เปนตน นอกจากนั้น ยังแทรกความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จาก
การทําบุญ ตามประเพณี ไวหลายตอน ดวยเชนกัน ไดแก การจางหมอลําหนู ซึ่งเปนหมอลํา ประจํา
หมูบาน ลําคูกับหมอลําฝายหญิง ที่วาจางมาจากหมูบานอื่น ทั้งกลอนลํา และการแสดงออก ของหมอ
ลําทั้งสองสรางความสนุกสนานครึกครื้นแกผูชมที่มาเที่ยวงานอยางมาก  
                   ลูกอีสาน เปนการถายทอดเรื่องราว จากประสบการณ ดวยภาษาที่ตรงไปตรงมา และ
แสดงใหเห็นวิถีชีวิต ความเปนอยู ของชาวอีสานวา ตองเผชิญ กับความยากลําบากอยางไร การเรียนรู 
ที่จะอดทน เพื่อเอาชนะ กับความยากแคน ตามธรรมชาติ ดวยความมานะบากบั่น ความเอื้ออารี ที่มี
ใหกันในหมูคณะ ความเคารพ ในระบบอาวุโส สิ่งเหลานี้ ปรากฏอยูในแตละตอน ของลูกอีสาน 
รวมทั้ง การแทรกอารมณขัน ลงไปดวย 



2. คําพิพากษา 

ผูแตง :  ชาติ กอบจิตติ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 43 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2525  

                  คําพิพากษา เปนนวนิยายประพันธโดย ชาติ กอบจิตติ เปนเรื่องราวชีวิตของนายภารโรง
นามวา ฟก ณ โรงเรียนเล็กๆแหงหนึ่งในตําบล ฟกเปนคนดี มีเมตตา แตเขานี้เองไดตกเปนเหยื่อของ 
"คําพิพากษา" จากสังคม ที่ไดทํารายเขาเสียจนเสมือนวาเขานั้นไดตายทั้งเปน ความดีที่สะสมมานั้น
ไดกลายเปนสิ่งไรคา และทําใหเขานั้นถูกเหยียบย่ําโดยคํากลาวหารายตางๆนาๆของชาวบาน แสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของคานิยมสังคม ที่มีผลกระทบอันรุนแรงตอปจเจกบุคลที่ไมไดมีหนามีตาใน
สังคม เนื้อเรื่องไดนําเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรง แตกระนั้นก็แฝงไปดวยความรูและขอคิดที่
นาสนใจวา จริงหรือ ที่ศีลธรรมนําพาซึ่งความสงบสุขมาสูเรา เนื่องจากชิวิตของภารโรงผูนี้ไดถูกทํา
รายโดยสาเหตุจากการกระทําความดีของเขา  
                  นวนิยายเรื่องคําพิพากษา จึงเปนการเสนอเรื่องราวแนวคิดของคนมีฐานะเปนปจเจกชน  
ที่มักตกเปนเหยื่อของความเชื่อ และคําตัดสิน ของของสังคมไมวาเรื่องนั้นจะเปนความจริงหรือไมก็
ตาม สงผลใหบุคคลนั้นตองอางวางโดดเดี่ยวทุกขทรมาน ทั้งรางกายและจิตใจ ผูเขียนไดสราง
เรื่องราวโดยใชสังคมชนบทไทยเปนฉากมีตัวละครชื่อ ฟก เปนตัวเอกของ การดําเนินชีวิต ปญหา
รุมเราฟกมากมายจนดิ้นไมหลุด เขาพยายามตอสูเมื่อไมมีทางออกจึงหนีจากโลกของความ เปนจริง 
สรางโลกใหมที่เขาหลงคิดวาเปนหนทางออกไปสูอิสรภาพ ทายที่สุดเขาไดรับอิสรภาพที่แทจริงนั่น
คือ "ความตาย" 

 

3. ปูนปดทอง 

ผูแตง :  กฤษณา อโศกสิน 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 10 
ปพิมพ : 2552 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2528  

               ปูนปดทองเปนหนังสือนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน ไดรับรางวัลซีไรตในป พ.ศ. 2528  
มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับปญหาของครอบครัวในสังคมไทยสวนใหญ ตัวละครเอกในเรื่องไดแก สองเมือง 
และบาลี ทั้งคูเกิดมาในครอบครัวที่พอแมหยาราง เมื่อโตเปนผูใหญ บาลีศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น 
ในวัยเด็ก และชักจูงใหสองเมืองลืมความขมขื่นใจที่เคยเกิดขึ้น ทําสองเมืองรักบาลี และมั่นใจวาชีวิต
คูของเขาและเธอจะไมเปนอยางพอกับแม และจะเปนพอแมที่เปนตัวอยางที่ดี ไมใชเปนเพียงรูปหลอ
ปูนที่ปดดวยทอง ซึ่งไมมีคาอะไร 



4. ตลิ่งสูง ซงุหนัก 

ผูแตง :  นิคม รายยวา 

ปพิมพ : 2547  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนิยายรางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2531              
 
                คํางายเปนควาญชางของพลายสุด เขารักพลายสุดมากเพราะเคยเลี้ยงมันมาตั้งแตเล็ก แต
เนื่องจากความจําเปนในครอบครัวเขา จึงตองเสียพลายสุดไป เมื่อมาพบพลายสุดอีกครั้งหนึ่งเขาก็
พบวาพลายสุดไดสูญเสียงาไปหมดเหลือแตงวงที่ใชงัดและยกซุง นอกจากจะเปนควาญชางแลวคํา
งายยังแกะสลักชางไมไดดวยแตเขาไมชอบงานนี้ ตอนจบของเรื่องเขาไดตกลงกับนายของเขาโดยเอา
ชางไมแกะสลักแลกกับพลายสุด แตทั้งคํางายและพลายสุดไมมีโอกาสที่จะไดพบความสุขอยาง
แทจริง เพราะขณะที่กําลังขนซุงขนาดหนัก พลายสุดไดพลาดทาตกจาก ตลิ่งสูง ทั้งสองเสียชีวิต
พรอมกัน                
                ผูเขียนตองการจะเนนใหเห็นวาคนสวนมากชอบติดอยูกับซากมากกวาสิ่งมีชีวิต และทุกคน
มีการเกิดและตายอยางละหนึ่งครั้งเทานั้น แตสิ่งที่อยูระหวางสิ่งนั้นเราตองหาเอง ชีวิต คือ     การรับ
สวนแบงที่ตองเฉลี่ยกันไมวา ความทุกข ความสุข ความดี ความเลว แตละคนมักจะแยงกัน รับความดี
ไวมากกวา  
สวนดานไมดีไมอยากยอมรับกัน 
 
 
 
 

5. เจาจันทรผมหอม : นริาศพระธาตุอินทรแขวน 

ผูแตง : มาลา คําจันทร 
ปพิมพ :  2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2534 
 
             โดยเลาเรื่องการเดินทางไปไหวพระธาตุอินทรแขวนของตัวเอก คือเจาจันท ผูมีความรูสึก
และความปรารถนาที่ขัดแยงกันอยูในใจตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เจาจันทจึง
ประจักษถึงสัจธรรมของชีวิต เห็นความแตกตางระหวางความจริงแทกับภาพมายา กอนการตัดสินใจ
ครั้งสุดทาย 
               จุดเดนของนวนิยายเรื่องนี้ อยูที่การที่ผูเขียนสามารถเลาเรื่องดวยกลการประพันธ
หลากหลาย เชนการประยุกตขนบวรรณกรรมทั้งเกาและใหมไดอยางผสานกลมกลืน การดําเนินเรื่อง
โดยใชขนบของนิราศและวรรณคดีเกาของลานนามาสานสอดเหตุการณในเนื้อเรื่อง  
 
 
 
 
 



6. เวลา 

ผูแตง :  ชาติ กอบจิตติ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 18 
ปพิมพ :  2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2537 

 
             เวลา นวนิยาย แนวใหมของ ชาติ กอบจิตติ เขียนเสร็จเมื่อวันศุกรที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536  
มีความยาวทั้งหมด 232 หนา เนื้อเรื่องเปนเรื่องราวของผูกํากับภาพยนตรคนหนึ่งที่สูญเสียภรรยา 
และลูกสาวไปใหกับการทํางานของตนเอง ที่เขาไปดูละครเวทีของนักศึกษากลุมหนึ่งที่กําลังลาโรง 
แรงจูงใจของเขาที่ทําใหไปดูละครเวทีเรื่องนี้ก็เพราะไดอานคําวิจารณมากอนวา เปนละครเวทีที่นา
เบื่อที่สุดในรอบปและเปนละครเวทีที่เกี่ยวกับคนแกในบานพักคนชราทั้งๆที่กลุมผูสรางเปนเพียง
นักศึกษาที่ยังเรียนไมจบดวยซ้ํา 
 

7. ประชาธิปไตยบนเสนขนาน 

ผูแตง :  วินทร เลียววาริณ 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2540 
 
             ประชาธิปไตยบนเสนขนาน   เปนหนังสือของ วินทร เลียววาริณ วางจําหนายใน พ.ศ. 2537 
และไดรางวัลซีไรตใน พ.ศ. 2540 ฉบับภาษาอังกฤษใหช่ือวา (Democracy, Shaken & Stirred) วาง
จําหนาย พ.ศ. 2546 เปนนิยายเชิงการเมืองไทย โดยดําเนินเรื่องตามการปฏิวัติในประเทศไทยตั้งแต 
พ.ศ. 2475 จนถึงเหตุการณพฤษภาทมิฬใน พ.ศ. 2535 ตัวละครหลักในเรื่องเปนตัวละครสมมติ แตมี
การใชบุคคลในประวัติศาสตรมากมาย วินทรไดใชลักษณะการเขียนแบบเดียวกันนี้ในนิยายอีกเรื่อง
ของเขา คือปกแดง (พ.ศ.2545) เพียงแตเปนเรื่องของลัทธิคอมมิวนิสต ทั้งในประเทศไทย 
และตางประเทศ 
 

8. อมตะ 

ผูแตง :  วิมล ไทรนิ่มนวล 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 7 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2543 
 



             อมตะ โดยวิมล ไทรนิ่มนวล เสนอประเด็นวิวาทะระหวางศาสนากับวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี ศีลธรรมกับสัญชาตญาณเถื่อน และอีกหลายประเด็นที่ลวนแตทาทาย มุงแสดง
กระบวนการของชีวิตในทรรศนะของพุทธศาสนา มนุษยใชเวลาไมนอยกวา 4 ลานป แสวงหาความ
เปนอมตะ ใหแกชีวิตตน แตครั้งแลวครั้งเลาพวกเขาลวนลมเหลว... 
 

9. ชางสําราญ 

ผูแตง : เดือนวาด พิมวนา 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 13  
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2546 
 
                 ชางสําราญ นวนิยายเรื่องนี้แสดงภาพชีวิตของเด็กบานแตก คือเด็กชายกําพล ชางสําราญ ที่
ทําใหผูอานตองคาดเดาวา เนื้อเรื่องจะเปนอยางไร โดยเริ่มจากการเปดเรื่องดวยเหตุการณที่รุนแรง 
ทั้งการกลาวถึงแมเด็กที่มีชู และพอเด็กที่ไมมีเงินเชาบาน ตองหอบหิ้วเด็กไปอาศัยในสังคมใหม ที่มี
ชาวบานชอบยุงเรื่องของเพื่อนบาน ดังนั้นเนื้อหาของเรื่องสวนหนึ่งจึงเปนการวิพากษวิจารณเรื่อง
ของชาวบานที่ชอบยุงเรื่องของเพื่อนบาน แมวาเหมือนจะทําใหเรื่องราวยุงยาก แตในความเปนจริง
แลว ลักษณะนี้เปนรากเหงาทางวัฒนธรรมของไทย ที่แมจะเปนการยุงสอดรูสอดเห็น แตก็แฝงไป
ดวยความเอื้ออาทรที่มีตอเด็กชายคนนี้ ซึ่งในแงนี้ก็คือ ผูเขียนใชรากเหงาทางวัฒนธรรม และความ
เอื้ออาทรในหมูชาวบานมาชวยเด็กชายคนนี้นั่นเอง 
 

 
 
10. ความสขุของกะทิ 
ผูแตง :  งามพรรณ เวชชาชวีะ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 65  
ปพิมพ : 2552 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2549 

              ความสุขของกะทิ เลาเรื่องราวของกะทิ เด็กหญิงวัย 9 ขวบที่กําลังจะตองสูญเสียแม ซึ่งปวย
เปนโรคกลามเนื้อออนแรง แมรูตัวดีวาไมสามารถเลี้ยงดูกะทิได จึงฝากกะทิใหตากับยายเลี้ยง กะทิ
เติบโตมาดวยความรักของตาและยาย มีชีวิตอยางสุขสบายในบานหลังนอยริมคลองอันอบอุน 

 

 
 



11. ลับแล แกงคอย 
ผูแตง :  อุทิศ เหมาะมูล 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 14 
ปพิมพ : 2552 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
นวนยิายรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2552 
 
              ลับแล แกงคอย  เนือ้หา กลาวถึงเรื่องราวที่มีมิติอันซับซอนในตัวตนของลับแล 
วงศจูเจือ เด็กหนุมวยัคะนอง ซ่ึงมีพฤติกรรมตอตานทิพยกับสัมพันธ พอเล้ียงของตนเอง
อยางกาวราวรุนแรง อีกทั้งยงัมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเกินกวาแมและพอเล้ียงของ
ตนจะรับไหว ทั้งสองเห็นพองตองกันวา “ลับแลนั้นถูกผีเขา” เปนแนแท จึงนําตัวลับแล
ไปรักษายังวัดปาแหงหนึ่งในจังหวัดชยัภมูิเปนระยะเวลาหนึ่งเดือนเตม็ 
        ลับแลอยูในความดูแลของทานเจาอาวาส ซ่ึงเจาอาวาสมักจะใหลับแลระบายความ
ในใจและบอกเลาประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวตลอดหลังทําวัตรเย็นใน
ทุกๆวัน โดยเรื่องราวแตหนหลังจากปากลบัแล แบงออกเปนหาภาค เร่ิมตั้งแตภาคหนึ่ง 
กําเนิดจากเรื่องเลา อันเปนเรือ่งราวของปูเจอืและยาจู ซ่ึงเปนปูและยาของลับแล ที่เริ่มตน
จากการขามน้าํขามทะเลจากจีนแผนดินใหญ ขึ้นฝงไทยทีเ่มืองลับแล จังหวัดอุตรดิต 
โดยทั้งสองใหกําเนิดบุตรชายและสาวจํานวนหาคน โดยมี “ปใหม” เปนลูกชายคนโต 
ซ่ึงเปนบิดาบังเกิดเกลาของลับแลในเวลาตอมา 
        ในภาคแรกยังกลาวถึงชวงที่พอของลับแลกอรางสรางตัว การถือกําเนิดของแกง
คอย ซ่ึงเปนพีช่ายตางมารดา การพบรักของปใหมกับทพิย และการถือกําเนิดของลับแล
นั่นเอง 
        ภาคสอง ประวัติศาสตรที่เริ่มสราง วาดยเร่ืองราวการอพยพยายครอบครัววงศจูเจือ
มายังตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวดัสระบุรี และเรื่องราวในวัยเด็ก (ไมเล็ก) ของ
ลับแลและแกงคอย 
        สําหรับภาคสาม ในปาหิมพานต เปนการตัดสลับระหวางเหตุการณในอดีตและ
ปจจุบัน ซ่ึงตัวเหตุการณจากอดีตจะทวีความเขมขนนาติดตามมากขึ้น และเปนจดุเปลี่ยน
ที่ทําใหการดํารงอยูของครอบครัววงศจเูจอืตองลมสลายไปอยางสิ้นเชงิ 
        สวนภาคสี่ ฌาปนกิจความจริง กลาวถึงผลกระทบในวงกวางตอครอบครัววงศจเูจือ
จากเหตุการณในภาคสาม กบัเรื่องราวเลวรายอ่ืนๆ ที่ใหลบามาอยางไมขาดสาย ราวกับ
ระลอกคลื่น และภาคสุดทาย เถาอังคารของความลวง อันเปนบทสรุปและจุดหักเหของ
เร่ืองราวตางๆ ตั้งแตเร่ิมตน 
 
 



กวีนิพนธ 
1. นาฏกรรมบนลานกวาง 

ผูแตง : คมทวน คันธน ู
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 11  
ปพิมพ : 2549 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2526  
 
              นาฏกรรมบนลานกวาง เปนวรรณกรรมไดรับรางวัลซีไรต พิมพในป 2526 เปนวรรณกรรม
ประเภทรอยกรอง โดดเดนดวยความหลากหลายของฉันทลักษณ และทํานองเสียงที่แตกตางจาก 
บทกวีรวมสมัย เขียนเปนกลอนแปด 11 บท และแทรกรวมกับฉันทลักษณอื่นอีก 11 บท นอกจากนี้
ยังประกอบดวยโคลงสาร สารโศลก 6 เพลงขอทาน เพลงชาเจาหงส เพลงโคราช กลอนลําอิสาน  
และพญา เปนเรื่องรวมสมัยที่ยอนยุกตประวัติศาสตรมาพรรณาบาง เนื้อหาของบทกวีคือการประนาม
ชนช้ันสูงหรือผูมีอํานาจในสังคม โดยโยงภาพความทุกขทรมานและความแคนของคน ยากจน 
ผูดอยโอกาสกับเหตุการณ จลาจล 14 ตุลาคม และ 6 ตุลาคม 2519 เขามาเปรียบเทียบเชิงอุปมา ผูเขียน
สามารถประสมประสานถอยคํา สํานวนทั้งเกาและใหมเขาในโครงสรางอันสมดุลแบบเกา คําที่
เลือกใชมีเสียงและความหมายเหมาะกับปริบทอยางมาก 

 
2. ปณิธานกว ี

ผูแตง : อังคาร กัลยาณพงศ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 10 
ปพิมพ : 2550 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward) กวีนิพนธ
รางวัลซีไรต ประจําป พ.ศ. 2529 
 
             ปณิธานกวี เปนหนังสือรวมกวีนิพนธของ อังคาร กัลยาณพงศ แตละบท รอยกรองดวยคํา
ประพันธที่มีลักษณะเฉพาะตัวของผูเขียนซึ่ง รักความอิสรเสรี รักธรรมชาติ และเปนศรัทธาในรส
พระธรรม บทประพันธทุกบทจะสะทอนชีวิต วิญญาณ คติชีวิต ปรัชญา และสัจธรรม ดวยกลวิธีของ
ศิลป " 

             ปณิธานกวี " เปนบทประพันธ บทหนึ่งที่ผูเขียนไดฝากความคิดแกผูอานวา "แยงแผนดิน
อํามหิตคิดแตฆา เพราะกิเลสบาหฤโหดสิงซากผี ลืมปาชาคุณธรรมความดี เสียศรีสวัสดิ์คาแท
วิญญาณฯ " อีกทั้งทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ยกยองใหอังคารเปน "กวีดีเดน" เมื่อป 
พ.ศ. 2515 และ "ปณิธานกวี " มีภาพประกอบงดงามโดย ผูเขียนและมีภาคผนวกสัมภาษณชีวิตและ
ผลงานอีกดวย 



3. ใบไมที่หายไป 

ผูแตง :  จิระนนัท พิตรปรีชา 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 26  
ปพิมพ : 2552 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2532  
 
                ใบไมท่ีหายไป จุดเดนของหนังสือรวมบทกวีอยูที่ศิลปะของการคัดสรรเรียงรอยบทกวีอยาง
มีเอกภาพ ทําใหสะทอนภาพอยางชัดเจนและมองโลกอยางแจมใสเปนผูหญิงที่มีความมคิดแข็งกลา
และมีอารมณหนักแนน บทกวีแตละบทแสดงใหเห็นการเปลี่ยนผานประสบการณชีวิต ความรัก 
ความเจ็บปวด ความพายแพทําใหหเกิดความเขาใจในโลกและชีวิต เชน  

เรียนรู ตอสูมายา  
กาวไปขางหนา เขาหามวลชน  
ชีวิต อุทิศยอมตน  
ฝาความสับสน เพื่อผลประชา  

 
 

4. มอืนั้นสีขาว 

ผูแตง :  ศักดิ์สิริ มีสมสืบ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 6  
ปพิมพ : 2551 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2535 

             มือนั้นสีขาว แตงโดย ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ เปนหนังสือรวมบทกวีนิพนธไทยสมัยใหมไดรับ
รางวัลซีไรต ที่มีลักษณะสรางสรรคทั้งความคิดและวิธีการนําเสนอ มุงแสดงอุดมคติอันเชิดชูคุณคา
ความบริสุทธิ์ และความมีน้ําใจของมนุษย กวีถายทอดความคิดเปนรูปธรรมที่เขาใจงายผานบุคคล
และเหตุการณสมมุติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในชีวิตจริงและสังคมจริง แสดงความแตกตางระหวางสภาวะ
อันบริสุทธิ์ไมเสแสรงของเด็ก กับสภาวะของผูใหญที่ถูกครอบงําดวยกรอบสังคม ในแตละบทกวีได
เสนอแงความคิดอยางประณีตหลายนัย ตีความไดกวางขวางลึกซึ้งดวยกลการประพันธที่เฉียบคม 
การประพันธลักษณะของฉันทลักษณมี รูปแบบเปนธรรมชาติสอดคลองกับเนื้อหา คําที่ใชเปนคํา
งายๆ เรียงรอยอยางมีลีลาจังหวะ สรางลํานําอันทรงพลัง ใหจินตนาการภาพชัดสื่อความคิดของกวี
กระทบอารมณและเราความคิดผูอาน เปนการจรรโลงความหวังใหเห็นวาโลกอาจสงบงดงามไดดวย
นําใจอัน บริสุทธิ์ของมนุษยดวยกันเอง เปนวรรณกรรมที่มีความดีเดนสมควรไดรับการยกยองเปน
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม 

 



5. มากานกลวย 

ผูแตง :  ไพวรินทร ขาวงาม 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 25 
ปพิมพ : 2550  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2538   
 

               มากานกลวย เปนกวีนิพนธ แตงโดยไพวรินทร ขาวงาม โดยอาศัยจินตนาการจากวัยเยาว 
เช่ือมโยงเขากับโลกปจจุบันที่เติบวัยและเติบโตเชิงความคิด เปนความผูกพันของนักเขียนที่ยังไมลืม
ถิ่นเกาบานเกิด แมจะมาใชชีวิตเพื่อหนาที่การงานในกรุงเทพฯ แตอารมณ “ถวิลหา” ตอทุงนา และน้ํา
ใสใจจริงของคนชนบทยังคงมีอยูไมเสื่อมคลาย และเปนจุดเริ่มใหกวีอาสาเปน “สารถี” ขี่มากากลวย 
หนีโลกแหงความแออัดแบบวิถีเมือง ทะยานสูโลกแหงความงามธรรมชาติแบบวิถีชนบท เพื่อนํามาสู
การตริตรองและแสวงหา “ถิ่นใด” ที่ควรคาแกการรอนแรมมาพักพิง และช่ืนชมความงามในระดับจิต
วิญญาณ 
 

 
 
6. ในเวลา 

ผูแตง : แรคํา ประโดยคํา 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 8 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2541 
 

             ในเวลา เปนบทกวีนิพนธที่แสดงความคิดแหลมคมดวยเนื้อหาหลากหลายโดยกวีสามารถจับ
จังหวะลีลาของ โคลง ฉันท กาพย กลอน รายมาเรียงรอยใหเห็นอัจฉริยลักษณของกวีนิพนธไทยอยาง
ชํ่าชองสรางจินตภาพกระทบอารมณและใหความรูสึกลึกซึ้งกวีใชเวลาเปนกรอบนําเสนอความ คิด 
ที่วาสรรพสิ่งลวนเวียนวายอยูในมิติของกาลเวลา มนุษยตองตอสูกับการเปลี่ยนแปลงอันเปนสัจจะ
ของโลกและชีวิตอยูตลอดเวลา มนุษยกับเวลาเปนสวนหน่ึงของกันและกันอยางกลมกลืนจนไมอาจ
แยกจากกันได 
 
 
 
 
 



7. บานเกา 

ผูแตง : โชคชัย บัณฑติ 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 6 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2544   
 
              บานเกา เปนหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรต ประเภทกวีนิพนธ ใน พ.ศ.2544 ไดรวบรวมบทกวี
นิพนธโดยเรียงรอยประสบการณและสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัว ซึ่งคนทั่วไปอาจมองขาม กวีสังเกต
สังคมดวยสัมผัสอันละเอียดออน จากมุมมองเฉพาะตัวที่โดดเดน โดยมีภาพ “บานเกา” ซึ่งแสดงวิถี
ชีวิตดั้งเดิมเปนพื้นฉาก แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง โดยเฉพาะกระแสบริโภค
นิยม และเทคโนโลยีสมัยใหมที่รุกเขามาลบภาพ “ บานเกา “ ไปทีละนอย 
               จุดเดนในกลวิธีทางวรรณศิลปโดยเฉพาะการนําสิ่งตรงขาม หรือคลายคลึงมาเชื่อมโยงกัน 
 
 
 
 
 

8. แมน้ํารําลกึ 

ผูแตง : เรวัตร พันธุพิพัฒน 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 10 
ปพิมพ :  2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2547 

                แมน้ํารําลึก นําเสนอเรื่องราวของการยอนทวนความคิดของชายชรา กลับไปสูชีวิตชวง 
วัยเยาว ใหภาพของการฟนความหลังไดอยางงดงาม ทั้งภาพที่สรางขึ้นมาจากจินตนาการและจาก
ประสบการณ หรือทั้งสองสวนผสมผสานกัน บทกวีสี่สิบบทโดยประมาณเลาถึงเรื่องราวของความ
ฝน ความสุข และความรูสึกสะทกสะเทือนที่จบในตัว เหมือนหยิบภาพแตละภาพมาตอกัน จนเปน
ภาพใหญของชีวิต เรื่องราวทั้งหมดปรากฏอยูในภาค "ปฐมบท" และสรุปปดฉากในภาค "ปจฉิมบท" 
ซึ่งเปนภาพของชายชราบนเกาอี้โยกริมระเบียง ที่บานชายน้ําในเวลาพลบค่ํา ยอนพินิจไปถึงเรื่องราว
กึ่งสุขกึ่งเศราเหลานั้น แลวทิ้งคางไวให ผูอานไดจินตนาการตอไป 

 
 
 
 



9. โลกในดวงตาขาพเจา 

ผูแตง :  มนตร ีศรียงค 
คร้ังที่พิมพ :  พิมพคร้ังที่ 5 
ปพิมพ : 2551  
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2550  
 
            โลกในดวงตาขาพเจา เปนกวีนิพนธที่แบงเปนสวนใหญๆสี่สวน มีการลําดับเรื่องสลับไปมา
แตพอใหผูอานเห็นความเปนไปจากดวงตาของผูเขียนอยางไมตรงตัวจนเกินไป ฉันทลักษณยึดตาม
หลักโดยไมมีบิดเบือน ทั้งเลมอานแลวพล้ิวไหว หากแตครบทุกอารมณ ไมวาจะเปนปรัชญาชีวิต 
(จากบท นิพพานที่รานบะหมีเปด)ดานความเปนไปของสังคม (นองแอมแคมฟร็อก) ดานความรัก 
(ใชช่ือบทตามชื่อคนรักเกาถึงสามคน)  เอกลักษณของกวีนิพนธเลมนี้อยูที่อารมณแหงความปลอย
วางที่วาโลกก็เปนเชนนี้ แมจะมีครบทุกรสอารมณ แตเพราะผูเขียนเขียนดวยมุมมองที่ปราศจาก 
การตัดสินจึงมีความเคลื่อนไหวแบบนิ่งๆและเปนเอกภาพ พลางชวนผูอานใหคิดตามดวยวา  
"โลกในดวงตาขาพเจา" เปนเชนนี้ ของทานเลาเปนเชนไร 

 
 
 

10. ไมมีหญิงสาวในบทกวี 
ผูแตง :  ซะการียยา อมตยา  
ปพิมพ : 2553 
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยีย่มแหงอาเซียน (The Sea WriteAward)  
กวีนพินธรางวลัซีไรต ประจําป พ.ศ. 2553 
 
 

ไมมีหญิงสาวในบทกวี เปนกวีนิพนธแบบไรฉันทลักษณ (free verse) ที่มีความสั้น-ยาว
แตกตางกันตั้งแต 11 บรรทัดจบในครึ่งหนาจนถึงรอยกวาบรรทัดหลายหนาจบ รวม 36 บท โดยสื่อ
ประสบการณและทัศนะอันหลากหลายของผูแตง ต้ังแตการสํารวจตนเอง ทัศนะตอบทบาท 
ธรรมชาติ หนาที่ของกวีและกวีนิพนธ ไปจนถึงทัศนะตอมนุษย ชีวิต ปรากฏการณและสถานการณ
รวมสมัยในสังคมทั้งในระดับบุคคลและกาวไปถึงระดับมนุษยชาติโดยเชิญชวนใหผูอานรวมคิดไป
กับเขา แตทายที่สุดแลวสิ่งที่ผูอานและผูแตงมองเห็นหรือคนพบอาจไมใชสิ่งหรือคําตอบเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรางวัลนานมีบุคส อะวอรด (Nanmeebooks Award) 
 

ฆาตกรรมลวง 
ผูแตง :  ธันวา วงษอุบล  
ปพิมพ : 2551  
หนังสือไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Nanmeebooks Award 2551) 
 
              ฆาตกรรมลวง เปนนวนิยายประเภทสืบสวนสอบสวนเกิดเหตุการฆาตกรรมที่แยบยลและ
แนบเนียนที่สุด กลุมฆาตกรลงมือทามกลางผูคน เกือบสองพันคนที่อยูในเหตุการณ นักสืบเชน
ติดตามเรื่องเพ่ือพบวา มันโยงใยไปถึงบุคคลระดับสูงของกลุมทุนธุรกิจยักษใหญที่ทรงอิทธิพล และ
เหตุการณยังเกี่ยวพันถึงการหายตัวไปของนักวิทยาศาสตรช้ันหัวกะทิของสหภาพโซเวียตเมื่อสิบกวา
ปกอนผลงานของนักเขียนไทยแนวสืบสวสอบสวน ที่สนุกตื่นเตนเขมขนจนแทบวางไมลงตั้งแตหนา
แรกจนถึงหนาสุดทาย 
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