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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิเคราะหพัฒนาการของนักเขียนหนึ่งคนที่งานเขียนมีความเปลี่ยน
แปลงดานลักษณะการเขียน ซึ่งสัมพันธกับกระแสวรรณคดีหลายกระแสอันเปนตัวอยางของการวเิคราะห
วรรณกรรมแนวกระแสและแนวโนมของวรรณคดี 

ในชวงเวลากวา ๖ ทศวรรษในวงวรรณกรรมไทย วรรณกรรมของเสนีย เสาวพงศสัมพันธกับ
กระแสวรรณกรรมตางๆในวงวรรณกรรมไทย ไดแก กระแสสัจจนิยม กระแสจินตนิยม กระแสสัจจสังคม
นิยม กระแสโพสตโคโลเนียลและประวัติศาสตรแนวใหม ทั้งในแงการปรับประยุกตทฤษฎีวรรณกรรมมา
เปนกระบวนทัศนในการสรางสรรคผลงาน การนําเสนอทฤษฎีวรรณกรรม  การจุดกระแสวรรณกรรม 
และสรางสรรคผลงานที่รวมขบวนกับกระแสวรรณกรรมนานาชาติ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมของเสนีย เสาวพงศในแงที่สัมพันธกับ
กระแสวรรณกรรมทั้งในบริบทสังคมไทยและในบริบทนานาชาติซึ่งเปนงานวิจัยที่ยังไมเคยมีผูศึกษาใน
ลักษณะนี้มากอน เพื่อเปนตัวอยางของการวิเคราะหวรรณกรรมในแนวทางนี้อันจะเปนประโยชนตอการ
สรางองคความรูเกี่ยวกับกระแสวรรณกรรมในวงวรรณกรรมไทยและเปนแนวทางในการวิเคราะห
วรรณกรรมตามแนวทางนี้ตอไป 
 
หลักการและเหตุผล 

 
“เสนีย เสาวพงศ” เปนนามปากกาของ ศักดิ์ชัย บํารุงพงศซึ่งเริ่มงานประพันธตั้งแตป พ.ศ. 

๒๔๘๔ ซึ่งเปนชวงสมัยรัฐนิยมในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กวา ๖๐ ป ในบรรณพิภพไทยที่นัก
เขียนทานนี้สรางสรรคผลงานสืบเนื่

                                                

องตอมาจนกลาวไดวา เสนีย เสาวพงศ เปน “ศิลปนแหงชาติและ
ประชาชนไทย” อยางแทจริง 

 
 

 
*

  ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ และประธานหลักสูตรอักษรศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ  ผูอํานวยการศูนยวรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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อรุณรุงของ เสนีย เสาวพงศ กับกระแสสัจจนิยมในวงวรรณกรรมไทย 
 
ผลงานนวนิยายเรื่องแรกคือ ชัยชนะของคนแพ ทาทายนโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. 

พิบูลสงครามที่มีนโยบายควบคุมการเขียนและการใชภาษาหลายประการ อาทิ อักขรวิธี การใชสรรพ
นาม คําตอบรับและปฏิเสธ และเนื้อหาในวรรณกรรมที่นักประพันธบางทาน(อาทิ มาลัย ชูพินิจ หรือ 
“แมอนงค” ถึงกับยุติการเขียนชั่วคราว (ตรีศิลป บุญขจร ๒๕๔๒: หนา ๘๕  )  แต เสนีย เสาวพงศและ
นักเขียนหนุมในยุคนั้นคือ อิศรา อมันตกุล  

ผูเขียน นักบุญ-คนบาป กลับสรางความโดดเดนทางภาษาดวยการใชภาษาที่เรียกกันสมัยนั้น
วา “ภาษาสะวิง” ภาษาที่รุมรวยดวยภาพพจนโดยเฉพาะอยางยิ่งภาพพจนประเภทอรรถวิภาษหรือ     
พาราด็อกซ (Paradox) การใชคําที่ขัดแยงกันอยางไมนาเปนไปไดนํามาเขาคูกันเพื่อใหความหมาย
อยางลุมลึก  นักเขียนทั้งสองจึงไดชื่อวาเปนนักเขียนภาษา”สะวิง” 

นวนิยายของเสนีย เสาวพงศในชวงแรกไดแกชัยชนะของคนแพ และไมมีขาวจากโตเกียวยัง
เปนสวนหนึ่งของสายธารนวนิยายแนวสัจจนิยมในยุคนั้นที่สะทอนถึงโลกทัศนของนักเขียนที่มองโลก
ดวยความเศราและความผิดหวังในชีวิต  การจบลงดวยความโศกสลดและรักไมสมหวัง  ความพายแพ
ตอโลกที่เต็มไปดวยการแกงแยงแขงดีเปนความพายแพที่มีคุณธรรม  นักเขียน เชน ศรีบูรพา หมอมเจา
อากาศดําเกิงรพีพัฒน ก.สุรางคนางค (ยุคแรก) ลวนรวมขบวนของกระแสสัจจนิยมในชวงเวลานั้น 

 
ยุคเบิกบานของกระแสสัจจสังคมนิยมหรือ “ศิลปเพื่อชีวิต” 

 
วรรณกรรมในชวงที่สองของเสนีย เสาวพงศ  คือ ความรักของ วัลยา (๒๔๙๕)  และ ปศาจ 

(๒๔๙๖) อันเปนนวนิยายแนวสัจจสังคมนิยมหรือที่เรียกกันวา “นวนิยายเพื่อชีวิต” ซึ่งกําลังเติบโตเบง
บานอยูในกระแสวรรณกรรมไทยในชวง พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนตนมา จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ทฤษฎีวรรณกรรม
แนวสัจจสังคมนิยมเปนกระบวนทัศนสําคัญของการสรางสรรค  นวนิยายสองเรื่องนี้ของเสนีย เสาว
พงศ การมองโลกของนักเขียนทานเปลี่ยนไปเปนการนําเสนอโลกแหงความขัดแยงแตเปนความขัดแยง
ที่มีความหวังวาการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพการณที่ดีกวายอมเกิดขึ้นอยางแนนอน  กฎแหงความ
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได ความเปลี่ยนแปลงเปนสัจจธรรม  ส่ิงที่ยืนยงจีรังกาลไมมี  การดับ
สูญและการเกิดใหมเทานั้นเปนสิ่งที่แนนอน ในทามกลางความเลวรายในสังคม ความดีงามก็ยังมีอยู 
ปญหาอยูที่วาจะตองมองอยางแยกแยะวาความดีงามนั้นอยูที่ไหนและกับใคร 

 
“โลกนี้มีทั้งมืดและสวาง และในที่ที่เรายืนอยูมันก็ไมมืดทีเดียวและก็ไมสวางแจงที

เดียวเชนกัน  มันเปนอะไรบางอยางที่ผสมกันระหวางมืดกับสวาง ระหวางสีขาวกับสีดํา อะไร
บางอยางเหมือนกับหมอกสีเทา และความลําบากทั้งหลายมันอยูที่วา คนยังไมรูวาอะไรคือ
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ความมืด และอะไรคือความสวาง  เมื่อคนรูวาความสวางอยูที่ไหนและเดินไปสูที่นั้น  ความ
มืดก็จะปลาสนาการไปชั่วนิรันดร” (ความรักของวัลยา) 

 
นวนิยายเรื่อง ความรักของวัลยา และ ปศาจ ทําให เสนีย เสาวพงศ เปนที่รูจักกันเปนอยาง

มาก ในหมูนิสิตนักศึกษาปญญาชนที่เรียกกันวา “คนเดือนตุลา”  ในบทความชื่อ “เสนีย เสาวพงศ หนึ่ง
ในตนธารวาทกรรมฝายซายไทย” ของเกษียร เตชะพีระ (หนา ๔๖–๔๗) กลาววา 

 
“…แนนอน ตนธารสําคัญแหลงหนึ่งยอมไดแก เสนีย เสาวพงศ กับ ปศาจของเขา  เมื่อ

วาทกรรมความรักระหวางสาย สีมา กับรัชนี กลายเปนแมบทแบบอยางอางอิงสําหรับวิวาทะวา
ทาในประเด็นความรักกับอุดมการณระหวาง พิน บางพูด นิศา และ เดนรวี ในดวยรักแหงอุดม
การ (ของวัฒน วรรลยางกูร) ในสองทศวรรษตอมา  ความสําเร็จยิ่งใหญของ เสนีย เสาวพงศ 
กับปญญาชนฝายซายรุนพุทธศตวรรษ ๒๔๙๐ หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือพวกเขาได
ประดิษฐสรางประเพณีวาทกรรมฝายซายของไทยเองขึ้นมา แลวถายทอดเปนมรดกตกถึงนัก
ศึกษาปญญาชนรุน “คนเดือนตุลา”ในรูปผลงานศิลปะวรรณกรรมนานาชนิด…” 
 
ในฐานะปญญาชนรุนที่แบกรับภารกิจทางประวัติศาสตรในการทําลัทธิมารกซใหเปนไทย ปฏิบตัิ

การวาท-กรรมของพวกเขานอกจากแปลศัพทแสงสังคมนิยมแลวก็คือการแสวงหาสรรคสราง “ความ
หมาย” (signified) และกําหนดบงชี้ “ส่ิงของ” (referents) ในสังคมวัฒนธรรมไทยเพื่อใหเปนที่ฝากฝงผูก
พักสิงสถิตของบรรดา “ถอยคํา” (signifiers)จากวาทกรรมฝายซายตางภาษาซึ่งมีตนตอในตางสังคม
วัฒนธรรมเหลานั้น” 

ในบทความชื่อ “ปศาจของกาลเวลา: การรื้อฟนงานของเสนีย เสาวพงศ ในยุคแสวงหา ของ 
ประจักษ กองกีรติ กลาวถึงการรื้อฟนนวนิยายสองเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดของเสนีย เสาวพงศมาตีพิมพ
ใหมในชวงกอน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๗วา  

 

“ผลงานของเสนียที่ถูกคนกลับมาใหมเปนเสียงจากอดีตที่ขามผานกาลเวลามาปลุก
สํานึกของคนหนุมสาวในยุคแสวงหา  ตัวละครในนิยายของเขาออกมาโลดแลนใหเห็นชีวิตจริง
ของคนหนุมสาวยุคกอน ๑๔ ตุลาฯ  พวกเขาลุกขึ้นมากาวเดินตามเสนทางของวัลยา  สาย สีมา 
และรัชนี้ที่เสนียบรรจงเสกสรรคข้ึนเมื่อเกือบ ๒ ทศวรรษกอน” ( หนา ๖๖) 

 
อันที่จริงแลว นวนิยายแนวสัจจสังคมนิยม (Social Realism) ทั้งสองเรื่องนี้ไมเพียงแตมีบทบาท

ทางการเมืองที่สงผลกระทบในเชิงอุดมคติและการปฏิบัติของหนุมสาวยุคกอน ๑๔ ตุลาเทานั้น แตใน
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ดานวรรณกรรมนวนิยายทั้งสองเรื่องเปนการแปรทฤษฎีวรรณกรรมแนวสัจจสังคมนิยมใหเปนรูปธรรม 
กลาวไดวาบทบาทของกระแสวรรณคดีมีสวนสําคัญยิ่งตอการสรางสรรคผลงานทั้งสองเลมนี้ และใน
ขณะเดียวกัน นวนิยายทั้งสองเรื่องก็เปนประจักษพยานทางวรรณกรรมชิ้นสําคัญที่แสดงกระแส
วรรณกรรมแนวสัจจสังคมนิยมในวงวรรณกรรมไทย 

 
สูกระแสวรรณกรรมสากลกับกระแสวรรณกรรมโพสตโคโลเนียล 

 
เสนีย เสาวพงศ ไปทํางานประจําที่สถานทูตไทยในประเทศอารเจนตินาระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๘–

๒๕๐๓ เมื่อเกิดการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑และมีการกวาดลางนักเขียน 
นักหนังสือพิมพที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาลครั้งใหญ เขาจึงรอดพนจากเงื้อมมือเผด็จการในครั้งนั้น เมื่อ
กลับมาประเทศไทย เสนีย เสาวพงศ สรางสรรคนวนิยายเรื่อง ไฟเย็น โดยลงพิมพเปนตอนๆใน
นิตยสาร สยามสมัยรายสัปดาห เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ตอมารวมพิมพเปนเลมใน ป พ.ศ. ๒๕๐๘) เปน
เร่ืองราวของประเทศอารเจนตินา ตอมา มีผลงานนวนิยายเรื่อง บัวบานในอะเมซอน ลงพิมพเปน
ตอนๆใน ปยะมิตร (รวมเลมในป พ.ศ. ๒๕๑๑) นวนิยายทั้งสองเรื่องนําเสนอเรื่องราวของสังคม
ประเทศอารเจนตินาและบราซิลซึ่งเปนประเทศกลุมละตินอเมริกาโดยไมไดเปนเพียงไพรัชนิยาย
หรือนวนิยายตางแดนเทานั้น แตผูประพันธเนนสภาพสังคมของประเทศเหลานั้นที่ตองเผชิญปญหา
ทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยเชิดชูและใหกําลังใจขบวนการตอสูของประชาชนคน
หนุมสาวที่มุงมั่นปลดปลอยประเทศของตนใหพนจากการครอบครองของเจาอาณานิคมและเผด็จการ
ทางทหาร ความเห็นอกเห็นใจชาวพื้นถิ่นดั้งเดิมหรืออินเดียนแดงที่ตองสูญเสียสิทธิในที่ดินที่ตนเคยอยู
อาศัยมาตั้งแตบรรพบุรุษและกลายสภาพเปนชนกลุมนอยที่ลําบากยากเข็ญและขาดสิทธิมนุษยชน 
แมเมื่อไดรับการปลดปลอยจากเจาอาณานิคมตะวันตกแลวแตการยังตกเปนอาณานิคมทางปญญา
และทางวัฒนธรรมก็เปนความซับซอนที่คนทั่วไปอาจไมตระหนัก  ตอนหนึ่งใน นวนิยายเรื่อง ไฟเย็น 
กลาวถึงสภาพสังคมของประเทศอาณานิคมและขบวนการตอสูเพื่อเอกราชวา 

 
“โฉมหนาของละตินอเมริกาในปจจุบันมีอยูสองอยาง  อยางหนึ่งมองเห็นได แตอีก

อยางหนึ่งมองไมเห็น  โฉมหนาที่มองเห็นได แสดงออกผานทางองคการตางๆของรัฐ หนังสือ
พิมพของรัฐบาล ผูแทนทางการฑูตในตางประเทศ ในสํานักงานแพนอเมริกัน ยูเนียน และในสห
ประชาชาติซึ่งมีเสียงอยูไมใชนอย เกือบจะหนึ่งในสี่ของเสียงทั้งหมด  อีกโฉมหนาหนึ่งที่มองไม
เห็น เปนละตินอเมริกาที่ถูกกดขี่และนิ่งเงียบ ไมมีปากมีเสียง  บุคคลที่เปนโฉมหนาอันแทจริง
เหลานี้ เปนกองหนุนอันมหึมาของการปฏิวัติ…ไมมีใครรูไดถูกตองแนนอนวา ลึกลงไปในหัวใจ
ของบุคคล ๑๕๐ ลานคน ผูเปนโฉมหนาอันแทจริงของละตินอเมริกาที่กําลังกระสับกระสายใฝ
ในและมาดหมายนั้นคิดหรือสํานึกอะไรอยู…” (ไฟเย็น, หนา ๑๗๒) 
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กลาวไดวา แมไทยจะไมไดตกเปนอาณานิคมทางการเมืองของเจาอาณานิคมตะวันตกแตนว

นิยายสองเรื่องนี้ของเสนีย เสาวพงศ ก็เปนสวนหนึ่งของกระแสวรรณกรรม 
โพสตโคโลเนียลสากล ทั้งในแงกระบวนทัศน เนื้อหาและ แนวคิด ทําใหวรรณกรรมไทยรวม

กระแสของวรรณกรรมโพสตโคโลเนียลนานาชาติ  สวนในบริบทของสังคมไทย นวนิยายสองเรื่องนี้เปน
หนอออนทางความคิดของกระบวนทัศนโพสตโคโลเนียลและจุดเริ่มตนของกระแสวรรณกรรมโพสตโคโล
เนียลในวงวรรณกรรมไทย 

 
นวนิยายประวัติศาสตรของเสนีย เสาวพงศ กับกระแสประวัติศาสตรแนวใหม (The 
New Historicism) 

 
นวนิยายเรื่อง คนดีศรีอยุธยา นําเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยชวงเสียกรุงศรีอยุธยา 

คร้ังที่สอง โดยมุงเนนการตอสูกูชาติของประชาชนชาวกรุงศรีอยุธยาแมวาจะคนควาขอมูลจากเอกสาร
ประวัติศาสตรจํานวนมากแต เสนีย เสาวพงศ กลาววา 

“ผมอานประวัติศาสตรเพื่อเขียนเรื่องที่ไมมีจารึกไวในประวัติศาสตรในการนี้ ผมนําวิธี
การของจินตนิยมมาใชในการเขียนเพราะใหขอบเขตของการใชความคิดละจินตนาการกวาง
ขวางกวาในแงที่วา ไมตองเปนการแสดงชีวิตอยางที่เปนจริง แตชีวิตที่มันควรจะเปนไปไดอีก
ดวย แตทั้งนี้ตองตั้งอยูบนฐานของความเปนจริงดวยจึงจะมีความควรเปนไปได…และขอ
สําคัญ นวนิยายไมใชเอกสารประวัติศาสตร 

เมื่อเดินยอนรอยถอยหลังไปในแผนดินของประวัติศาสตรที่สวนใหญวางเปลา เลาะ
เล็มไปตามตนไมใหญที่ไดรับการบรรจุอยูในประวัติศาสตรแนนอนแลว  บนอาณาบริเวณที่รก
รางวางเปลาที่ไมมีการกลาวถึงแมสักวรรคหนึ่งหรือบรรทัดหนึ่งนั้น  มีพืชคลุมดินอีกมาก
หลายที่ดูก็เหมือนไมมีความสําคัญ  มันขึ้นอยูและเหี่ยวแหงตายไปตามกาลเวลา แตก็มีการ
เกิดขึ้นใหมเขามาทดแทนอยางตอเนื่องยาวนานไมขาดสาย  ผมพยายามขุดหารากเหงาของ
ส่ิงเหลานี้ดวยจินตนาการที่มีอยางจํากัดทามกลางปาละเมาะที่มีไมแกนที่แกรงกลาของบาง
ระจัน คงจะมีตนหญาหรือตอยติ่งขึ้นอยูบาง ผมไมไดคนพบอะไรใหมในประวัติศาสตร  และ
ผมเชื่อวา ผมไมไดปลอมประวัติศาสตร”  (คนดีศรีอยุธยา, หนา ๘) 

 

ความสัมพันธระหวางผูประพันธกับประวัติศาสตรในกระบวนการของการสรางนวนิยาย
ประวัติศาสตรเร่ืองนี้มีลักษณะนาสนใจเปนอยางยิ่ง ดูเหมือนวาสําหรับเสนีย  เสาวพงศ หลักฐานทาง
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ประวัติศาสตรหาใช “ขอเท็จจริงตายตัว”ที่ตองดําเนินตามเสมอไป  การเขาไปพินิจและใชวิจารณญาน
รวมทั้งจินตนาการถึงประวัติศาสตรซึ่งแทจริงก็คือเหตุการณที่ลสวงมาแลว และแมจะเพียรพยายามเขา
ไปถึงประวัติศาสตรก็เปนไปไดโดยผานตัวบทที่คงอยูเทานั้น  การเขียนนวนิยายประวัติศาสตรของเสนีย 
เสาวพงศก็เปนสวนหนึ่งของการสรางประวัติศาสตรคือเขียนถึงเรื่องราวในอดีตอยางที่เขาคิดวา “นาจะ
เปน” 

 
นวนิยายประวัติศาสตรอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกลาวถึงประวัติศาสตรในยุคสงครามโลกครั้งที่สองกับ

ขบวนการเสรีไทยคือ เร่ือง ดิน น้ําและดอกไม (๒๕๒๓) ประวัติศาสตรในยุครัฐนิยมของจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม โดยนําเสนอเรื่องราวการตอสูกูชาติของขบวนเสรีไทยที่มีผูหญิงปฏิบัติภารกิจสําคัญนี้
ดวย แมบรรยากาศและเนื้อเร่ืองจะสัมพันธกับ”ขอเท็จจริง”ทางประวัติศาสตร แตก็เปนประวัติศาสตรใน
ทัศนะและจินตนาการของผูประพันธ ไมใชการเดินเรื่องตามเอกสารทางประวัติศาสตรเทานั้น  แนวการ
เขียนนวนิยายประวัติศาสตรของเสนีย เสาวพงศจึงมีลักษณะที่นาสนใจศึกษาวิเคราะหโดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับกระแสประวัติศาสตรแนวใหมซึ่งมุง”ร้ือ”องคความรูประวัติศาสตรที่เคยยึดถือกันมานาน
จนเปนขนบที่เชื่อกันตอๆมาโดยไมไดตั้งคําถามใดๆ 

 
วรรณกรรมของเสนีย เสาวพงศกับกระแสวรรณกรรมในวงวรรณกรรมไทย 

 
ในชวงเวลากวา ๖ ทศวรรษในวงวรรณกรรมไทย วรรณกรรมของเสนีย เสาวพงศสัมพันธกับ

กระแสวรรณกรรมตางๆในวงวรรณกรรมไทย ไดแก กระแสสัจจนิยม กระแสจินตนิยม กระแสสัจจสังคม
นิยม กระแสโพสตโคโลเนียลและประวัติศาสตรแนวใหม ทั้งในแงการปรับประยุกตทฤษฎีวรรณกรรมมา
เปนกระบวนทัศนในการสรางสรรคผลงาน การนําเสนอทฤษฎีวรรณกรรม  การจุดกระแสวรรณกรรม 
และสรางสรรคผลงานที่รวมขบวนกับกระแสวรรณกรรมนานาชาติ 

 
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมของเสนีย เสาวพงศในแงที่สัมพันธกับ

กระแสวรรณกรรมทั้งในบริบทสังคมไทยและในบริบทนานาชาติซึ่งเปนงานวิจัยที่ยังไมเคยมีผูศึกษาใน
ลักษณะนี้มากอน เพื่อเปนตัวอยางของการวิเคราะหวรรณกรรมในแนวทางนี้อันจะเปนประโยชนตอการ
สรางองคความรูเกี่ยวกับกระแสวรรณกรรมในวงวรรณกรรมไทยและเปนแนวทางในการวิเคราะห
วรรณกรรมตามแนวทางนี้ตอไป 
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สมมติฐานของงานวิจัย 
 
วรรณกรรมของเสนีย เสาวพงศสัมพันธกับกระแสวรรณกรรมตางๆในวงวรรณกรรมไทย ไดแก 

กระแสสัจจนิยม กระแสจินตนิยม กระแสสัจจสังคมนิยม กระแสโพสตโคโลเนียลและประวัติศาสตรแนว
ใหม ทั้งในแงการปรับประยุกตทฤษฎีวรรณกรรมมาเปนกระบวนทัศนในการสรางสรรคผลงาน การนํา
เสนอทฤษฎีวรรณกรรม  การจุดกระแสวรรณกรรม  และสรางสรรคผลงานที่รวมขบวนกับกระแส
วรรณกรรมนานาชาติ 

 
รายชื่อวรรณกรรมของ เสนีย เสาวพงศ 
๒๔๘๖ ชัยชนะของคนแพ 
๒๔๘๘ ไมขาวจากโตเกียว 
๒๔๘๙ ชีวิตบนความตาย 
๒๔๙๕ ความรักของวัลยา 
๒๔๙๖   ปศาจ 
๒๕๐๔ บัวบานในอะมาซอน 

๒๕๐๔ ไฟเย็น 
๒๕๒๔ คนดีศรีอยุธยา 
๒๕๒๖ ใตดาวมฤตยู 
๒๕๓๓ ดิน น้ําและดอกไม  หยดหนึ่งของกาลเวลา   ทานตะวันดอกหนึ่ง 

 
ผลงานของเสนีย เสาวพงศที่ใชนามปากกาอื่น ไดแก นามปากกา “โบ บางบอ”  “สุจริต  พรหม

จรรยา”  “กรัสนัย โปรชาติ”  “คมนศานติ” และ “วัลยา ศิลปวัลลภ” 
 


