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เรื่อง มาลัย ชูพินิจ : บุคคลสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร
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รายละเอียด

บทนํา

         บทความมีวัตถุประสงคกลาวถึงเรื่องราวของมาลัย ชูพินิจ บรมครูแหงวงการหนังสือพิมพและวรรณกรรม

นับวาเป็นนักประพันธที่มีพรสวรรคเป็นเลิศ เป็นหน่ึงในจํานวนน อยคนของนักเขียนไทยที่สามารถเปลี่ยนแนว

การเขียนไปไดหลาย และสามารถเขียนไดดีทุกประเภท นอกจากนัน้ยังสามารถเขียนไดวันตอวัน ซึ่งนับวาเป็น

อัจฉริยะอยางยิ่ง ยากที่จะหาผูใดทัดเทียมได

         ผลงานทกุประเภทของมาลยั ชูพนิิจ ไดรบัการยอมรบันับถอืจากทกุวงการ เกยีรตยิศกอนเสยีชีวิต คอืการได

รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อปี 2505  มีผล

งานเขียนทัง้ประเภทเขียน ประเภทบันเทิงคดีและสารคดีจํานวนมากกวา 2,500 เรื่อง บางเรื่องออกอากาศทาง

วิทยุติดตอกันถึง 5 ปี คือเรื่อง “ลองไพร” ที่สวนหน่ึงของเรื่องใชฉากในจังหวัดกําแพงเพชร นอกจากผลงานดาน

การประพันธแลวครูมาลัย ชูพินิจ ยังมีผลงานที่อุทิศตนเพื่อประโยชนแกสังคมโดยใหความสนใจงานดานการ

ศึกษา และงานเกี่ยวกับเยาวชนการปฏิบัติเพื่อสังคม บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องราวของมาลัย

ชูพินิจดาน 1) ชีวประวัติ 2) ความชํานาญ 3) ผลงานสําคัญ/ที่สรางชื่อเสียง และ 4)ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัลอื่นๆ

 

ชีวประวัติ

         มาลยั ชูพนิิจ เป็นชาวกาํแพงเพชรโดยกาํเนิด เกดิเมื่อวนัพธุที่ 25 เมษายน พ.ศ.2449 บานอยูรมิฝ่ังแมน้ําปิง

ตําบลคลองสวนหมาก อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร บิดามารดาคือ นายสอนและนางระเบียบ ชูพินิจ ตระกูลชู

พินิจ มีบรรพบุรุษสืบตอมาจากตระกูล ณ บางชาง ซึ่งนิยมรับราชการสืบตอกันมา จนกระทัง่ถึงชัน้ป ูของมาลัย ชู

พินิจ ซึ่งไดยายไปรับราชการประจําอยูที่จังหวัดกําแพงเพชรในรัชกาลที่ 5 แตบิดามารดาของมาลัย ชูพินิจ มิได

รับราชการตามบรรพบุรุษ หากหันมาคาไมสักและไมกระยาเลย อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติสําคัญของจังหวัดนัน้

         มาลัย ชูพินิจ มีน องชายรวมมารคา 1 คน หากเสียชีวิตแตเยาววัย ดวยไขทรพิษ ตอมาเมื่อมาลัย  ชูพินิจ

มีอายุประมาณ 10 ขวบเศษมารดาไดเสียชีวิตลง หลังมรณกรรมของมารดา บิดาของเขาไดแตงงานใหม และมี

บุตรชาย หญิงซึ่งนับเป็นน องตางมารดาของมาลัย ชูพินิจ อีก 4 คน คือ

         1. เด็กชาย... ชูพินิจ (ถึงแกกรรม)

         2. นางสาวสําเนียง ชูพินิจ

         3. นายประสาน ชูพินิจ

         4. นางสาวมาลี ชูพินิจ (ถึงแกกรรม)

         มาลยั ชูพนิิจ ใชชวีติวยัเดก็ที่ตาํบลคลองสวนหมาก จงัหวดักาํแพงเพชร อยูจนอายุประมาณ 10 ขวบเศษ จงึ
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ไดเดินทางไปพํานักอยูที่กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาตอ โดยในชัน้แรกไดพักอาศัยอยูกับญาติผูหน่ึง จนยางเขาวัย

รุน จึงไดเขาไปอาศัยอยูกับพระยามหาอํามาตยาธิบดี ที่ตําบลยศเสจนกระทัง่สําเร็จการศึกษา (สุธิรา สุขนิยม,

2532, ออนไลน)

ดานการศึกษา

         มาลยั ชูพนิิจ ไดรบัการศกึษาขัน้ตนที่วดับรมธาตุ ซึ่งตัง้อยูใกลบานที่ตาํบลคลองสวนหมาก จงัหวดักาํแพงเพ

ชร แลวยายไปเรียนที่โรงเรียนประจําจังหวัดกําแพงเพชร จนจบประถมศึกษา

         เริม่เรยีนชัน้มธัยมศกึษาที่โรงเรยีนวดับพติรพมิขุ เมื่อจบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มาลยั  ชูพนิิจ ไดยายไปเรยีน

วิชาครูโดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

         เมื่อจบการศกึษาวชิาครูจากโรงเรยีนวดับวรนิเวศ มาลยั ชูพนิิจไดกลบัเขาเรยีนวชิาสามญัในมธัยมศกึษาปีที่

7 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

         ในขณะที่เรยีนอยูที่โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั มาลยั ชูพนิิจ ไดใชเวลาวางในตอนกลางคนืเรยีนกวดวชิา

ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเทพศิรินทร เขาจึงได ชื่อวาเป็นนักเรียนเกาโรงเรียนเทพศิรินทรดวยผูหน่ึง 

ดานการทํางาน

         พ.ศ.2469 ทาํหนังสอืไทยใต ที่จงัหวดัสงขลา ตามคาํชกัชวนของ นายบญุทอง เลขะกลุ ซึ่งเป็นเพื่อนคนหน่ึง

         พ.ศ.2470 เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ตามคาํชกัชวนของนายกุหลาบ สายประดษิฐ เขาทาํงานที่หนังสอืพมิพราย

วัน บางกอกการเมือง รับผิดชอบงานในแผนกสารคดี

         พ.ศ. 2471 รวมกอตัง้ หนังสือพิมพสุภาพบุรุษ มีตําแหนงเป็นผูชวยบรรณาธิการ นับเป็นงานที่ประสบผล

สําเร็จ มียอดขายถึง 4,000 ฉบับ

         พ.ศ.2473 รวมกันทําหนังสือพิมพใหมรายวัน  มีตําแหนงเป็นหัวหน าแผนกสารคดี และบันเทิง ไดรับเงิน

เดือนชัน้หลังสุดที่ไดรับกอนลาออกจากครู ทําได 1 ปี คณะผูจัดทําลาออกทัง้คณะ เพราะถูกบีบบังคับจากนายทุน

ผูดําเนินการในสิ่งที่ไมถูกตอง

         พ.ศ.2475 รวมดาํเนินงานจดัทาํหนังสอืพมิพประชาชาติ มีตาํแหงเป็นหวัหน าแผนกสารคดีและบนัเทงิคดีตอ

มาไดเลื่อนเป็นผูชวยบรรณาธิการและบรรณาธิการ การทํางานดานหนังสือพิมพน้ีครูมาลัย ชูพินิจ ถือวาเป็น

มหาวิทยาลัยในการทําหนังสือพิมพทีเดียว ทํางานอยู 7 ปี จึงลาออกดวยเหตุผลทางการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2480

         พ.ศ.2480 ไปทําไรถัว่เหลือง ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

         พ.ศ.2481 รวบรวมพรรคพวกตัง้บรษิทัจาํกดั ไทยววิฒัน (ตอมาเป็นบรษิทั อกัษรนิติ) ออกหนังสอืพมิพฉบบั

บาย ประชามิตร รายวัน ตําแหนงผูชวยบรรณาธิการ และหนังสือพิมพสุภาพบุรุษ ฉบับเชา ตําแหนงบรรณาธิการ

จนถึง พ.ศ. 2486 จึงลาออกเพราะสุขภาพไมดี และขณะนัน้ประเทศไทยอยูในภาวะสงคราม
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         พ.ศ.2486 ไปทําสวนมะพราวที่อางพนังตัก จังหวัดชุมพร เป็นเวลา 1 ปี

         พ.ศ.2488 รวมกบัคณุอารีย ลีวีระ กอตัง้บรษิทั ไทยพาณิชยการ จาํกดั จดัทาํหนังสอืพมิพรายวนัสยามนิกร

พิมพไทย สยามสมัย ตําแหนงที่ปรึกษาของหนังสือพิมพไทย และเป็นนักเขียนประจําของบริษทัไทยพาณิชยการ

จํากัด ทํางานอยูนานถึง 17 ปี (อางถึงใน สันติ อภัยราช, 2562, ออนไลน)

ครอบครัว

         มาลยั ชูพนิิจ สมรสกบันางสาวสงวน จนัทรสงิห เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2479 ทัง้สองไดพบและรจูกั

กันเมื่อครัง้มาลัย ชูพินิจเป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษอยูที่โรงเรียนรวมการสอนและนางสาวสงวน จันทร

สิงหไปเรียนพิเศษอยูที่นัน่ มาลัย ชูพินิจ มีบุตรและธิดา รวม 5 คน คือ

         1. นายสุคต ชูพินิจ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

         2. นายกิตติ ชูพินิจ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

         3. นางขนิษฐา ณ บางชาง ศิลปะบัณฑิต (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

         4. นางสาวโสมนัส ชูพินิจ อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

         5. นางสาวสมาพร ชูพินิจ นิสิตคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

         ชีวิตครอบครัวของมาลัย ชูพินิจเป็นชีวิตที่สงบ ราบรื่นและมีความสุข แมจะมีงานในตําแหนงหน าที่ตางๆ

เป็นอันมาก แตมาลัย ชูพินิจ ก็สามารถแบงเวลาสําหรับครอบครัวไดเสมอ เขาเป็นพอที่ลูกจะเขาไปหาเพื่อปรึกษา

และขอคําแนะนําไดทุกเวลาและทุกกรณี

ถึงแกกรรม

         มาลัย ชูพินิจ เป็นผูที่ทํางานหนักมาตลอดชีวิต โดยมิไดคํานึงถึงสุขภาพของตนเอง แมกระนัน้เขาก็ยังคง

เป็นผูมีสุขภาพดีและแข็งแรงอยูเสมอ จนกระทัง่ประมาณตนปี 2506 สุขภาพเขาเริ่มทรุดโทรมลง มีอาการเจ็บ

ปวยบอยๆ แตก็ยังคงทํางานในหน าที่ของเขาตอไปโดยไมหยุดยัง้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2506 กอนหน าที่จะ

เดินทางไปสํารวจความขาดแคลนของนักเรียนในภาคเหนือ ตามโครงการของมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนใน

พระบรมราชินูปถัมภ ซึ่งเขาเป็นกรรมการอยู เขาก็ลมเจ็บลง แตยังไมทันที่จะหายเขาก็ไดเดินทางไปภาคเหนือ

ตามโครงการนัน้ๆ จนเสร็จสิน้ภาระ จึงเดินทางกลับกรุงเทพฯและลมเจ็บอีกครัง้หน่ึง จนตองเขารักษาตัวที่โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณจากการตรวจรักษาของแพทยปรากฏวา เขาเป็นมะเร็งที่ปอดขัน้รายแรง มาลัย ชูพินิจถึงแก

กรรม ณ หอง 22 ตึกปัญจราชินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2506 เวลา 17.45 น.      (สุธิรา

สุขนิยม, 2532, ออนไลน) 

ความชํานาญ

         จากการศึกษาชีวิตและงานของนักประพันธที่มีชื่อเสียงของไทยหลายคนทัง้ในอดีตและปัจจุบัน ไดพบวา
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กอนหน าที่จะกาวเขาสูวงการหนังสือ เขาเหลานัน้ลวนมีสิ่งผลักดันหรือไดรับความบันดาลใจใหเกิดความ

ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเป็นคนเขียนหนังสือมาแลวทัง้สิน้

         สําหรับมาลัย ชูพินิจ ความเป็นนักประพันธและนักหนังสือพิมพของเขามีที่มาจากภาวการณและแรงดลใจ

หลายประการ ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี

         ประการแรก มาลยั ชูพนิิจ มีนิสยัรกัการอานเป็นคณุสมบตัิประจาํตวัมาตัง้แตเดก็ จากการเป็นนักอานหนังสอื

น่ีเองที่เป็นแรงบันดาลใจใหมาลัย ชูพินิจ เป็นนักเขียนในเวลาตอมา

         ประการที่สอง มาลยั ชูพนิิจ เคยเป็นนักเรยีนเกาโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยัและโรงเรยีนเทพศริินทร ซึ่ง

ลวนเป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักประพันธผูมีชื่อเสียงของไทยมาหลายยุค หลายสมัย

         ประการที่สาม ซึ่งอาจจะเป็นประการสําคัญที่สุด คือ ความรัก นักประพันธชายเป็นจํานวนมากไดรับแรง

บันดาลใจใหเป็นนักเขียนจากความรัก มาลัย ชูพินิจ ไมยอมรับวา แรงดลใจใหเป็นนักประพันธของเขามาจาก

ความรักอยางเดียว หากแตถือวามันเป็นเพียงโซวงหน่ึงของสายโซเทานัน้ และโซวงน้ีเขาเรียกมันวาความบัง

เอิญ

         ประการที่สี่ เชนเดยีวกบัที่หลวงวจิติรวาทการ เคยสรปุสาเหตุที่ทาํใหคนเป็นนักประพนัธไวขอหน่ึงวา คนบาง

คนเป็นนักประพันธเพื่อกระทําใหความปรารถนาของตนบริบูรณ มาลัย ชูพินิจ ตองสูญเสียความหวังและความ

ฝันที่จะเป็นเจาของไรหรือพอคาไมไปกับภาวะตลาดไมตกตํ่าใน พ.ศ.2463 แตเขาก็ไดความฝันน้ีกลับคืนมาเมื่อ

เขาเขียน “ทุงมหาราช” "แผนดินของเรา" และเรื่องสัน้อีกหลายเรื่อง สมกับความปรารถนาของเขาเองที่ตองการ

เป็นนักประพันธเพื่อฝันถึงสิ่งที่ตนตองการแตไมมี ฝันถึงความสําเร็จที่ตนปรารถนาแตไมได (สุธิรา สุขนิยม,

2532, ออนไลน) 

ผลงานสําคัญ/ที่สรางชื่อเสียง

         - ทงุมหาราช มหาราช เป็นประวตัิของตาํบลคลองสวนหมาก จงัหวดักาํแพงเพชร สะทอนภาพชวีติและความ

เป็นอยูของชาวบานในตําบลนัน้ แสดงการตอสูของมนุษยกับโรคระบาดและไฟปา

         - แผนดนิของเรา แสดงการตอสูของภคัคนีิกบัเคราะหกรรมที่บงัเกดิขึ้นภายหลงัจากที่หลอนหนีสามีไปอยูกบั

ชูรัก จนถูกชูรักทอดทิง้ไปมีภรรยาใหม บานถูกไฟไหมและตนเองตองไปประกอบอาชีพเป็นโสเภณี เพื่อหาเงินมา

รักษาโรคใหชูรัก จนในที่สุดก็ลมเจ็บอยูอยางโดดเดี่ยวและกลับมาตายในบานของสามีเกา

         - บนัทกึจอมพลเป็นสารคดีทางการเมอืงเลมสาํคญัเมหน่ึง ซึ่งสะทอนบรรยากาศของการเมอืง ความเป็นอยู

และจิตใจของบุคคลหลายกลุมของไทยในชวงเวลาระหวางพ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2488 ไดอยางแจมชัด แมการ

ลําดับเหตุการณบางตอนจะยังไมดีพอทางดานรายละเอียด แตการเปิดเผยเรื่องบางเรื่องซึ่งยังไมเคยถูกนํามาเปิด

เผยและเป็นเรื่องที่ออกมาจากตนตอของขาวโดยตรง ทําใหหนังสือเลมน้ีมีคุณคาทางการศึกษาประวัติศาสตรยุค

หน่ึงของไทยมิใชน อย
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         - เสอืฝ ายสบิทศิเป็นสารคดีที่เปิดเผยชวีติของเสื้อฝ ายตัง้แตตนจนไดชื่อวาเป็นขมุโจร 10 จงัหวดั ผูอานจะได

ทราบสาเหตุที่เขาเปลี่ยนชีวิตจากผูใหญบานมาเป็นโจร ความลับในเรื่องกําลังคนและอาวุธ รายละเอียดของการ

ปลนสะดมครัง้สําคัญนับแตปลนคหบดี โรงสี โรงเลื่อย ตลอดจนเรือโยงของญี่ป ุน กลวิธีที่ใชในการปลนละวินัย

ของโจรในการใชศาลเตีย้ในการชําระความ และสาเหตุที่ทําใหเขากลับตัวเป็นคนดี (วรินทรธรา  ธราณิชอิศมเดช,

2560, ออนไลน)

         ในบัน้ปลายของชีวิตครูมาลัย ชูพินิจ ประสบความสําเร็จในชีวิตที่เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นอยางมาก

ประมวลไดดังน้ี

             - พ.ศ.2502 ไดรับการแตงตัง้เป็นสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

             - พ.ศ.2505 รบัพระราชทานปรญิญาบตัร วารสารดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

         ผลงานสําคัญตางประเทศ ไดรับเชิญไปปฏิบัติงานในตางประเทศหลายครัง้ คือ

             - ไดรบัเชญิจากรฐับาลเยอรมนัตะวนัตกไปสงัเกตสถานการณ ในนครเบอรลนิและเยอรมนัตะวนัตก พ.ศ.

2502

             - ไดรบัเชญิไปประชุองคการตอตานคอมมิวนิสต (APACL) ครัง้ที่ 5 ที่นครเซอูล ประเทศเกาหลีประเทศ

เกาหลีใต และครัง้ที่ 6  ณ กรุงไทเป และดูงานที่ไตหวัน เมื่อ พ.ศ.2503    

             - ไดรับเชิญจากรัฐบาลไตหวัน ใหไปสังเกตการณ ณ เกาะคีมอย (QUEMOR)

             - ไดรบัการแตงตัง้รวมคณะผูแทนไทยไปรวมสมัมนาขององคการซีโต  ณ เมอืงละฮอร ประเทศปากสีถาน

             - ไดรับเชิญจากบริษทัการบินแอรฟรานซ (AIR FRANCE) เดินทางไปรอบโลก

             - ไดรบัเชญิจากรฐับาลเยอรมนัไปสงัเกตสถานการณเบอรลิน เยอรมนัตะวนัตก พรอมทัง้รบัเสดจ็พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

             - ไดรับเชิญจากรัฐบาลญี่ป ุน เพื่อสังเกตการณการเศรษฐกิจ ศึกษาวัฒนธรรม และเพื่อความเขาใจอันดี

ระหวางกัน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2504

             - ไดรับเชิญจากสมาคมการประพันธฟิลิปปินส ใหไปประชุมที่บาเกียว

             - ไดรับเชิญจากบริษทัการบิน SWISS AIR และรัฐบาลสวิสใหไปเยือนประเทศสวิตเซอรแลนด

ผลงาน/เกียรติคุณ/รางวัลอื่นๆ

         มาลัย ชูพินิจ เป็นนักเขียนคนหน่ึงในจํานวนน อยคนของนักเขียนไทยที่สามารถเปลี่ยนแนวการเขียนไป

ตางๆ แนว และเขียนไดดีทุกประเภท

         เน่ืองจากมาลัย ชูพินิจ เป็นทัง้นักหนังสือพิมพและนักประพันธ ในขณะเดียวกัน งานเขียนของเขาจงมีทัง้

ประเภทบันเทิงคดีและสารคดี ซึ่งจําแนกออกไดเป็น 6 ประเภท คือ

         1. นวนิยาย
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         นวนิยายของมาลัย ชูพินิจ มีทัง้ประเภทเพอฝันและสมจริง นวนิยายที่เขียนในระหวาง พ.ศ. 2469-2480

สวนใหญเป็นนวนิยายเพอฝัน และที่เขียนในระหวางพ.ศ.2480-2502 สวนใหญเป็นนวนิยายสมจริง

         นวนิยายเพอฝันของมาลัย ชูพินิจ จําแนกออกเป็นประเภทยอยไดดังน้ี

             1. นวนิยายประเภทรกัโศก เน้ือเรื่องเกีย่วกบัความรกัระหวางหนมุสาว จบลงดวยความเศรา เชน ธาตุรกั

, เกิดเป็นหญิง เป็นตน

             2. นวนิยายอิงประวัติศาสตร เป็นนวนิยายที่นําโครงเรื่องมาจากเรื่องราวทางประวัติศาสตรหรือ

พงศาวดาร เป็นผลงานประเภทแรกที่สุดของมาลัย ชูพินิจ ซึ่งเขียนตัง้แต พ.ศ. 2469 ไดแก สงครามชิงนางและ

ศึกอนงค ตอมาใน พ.ศ.2482 ไดเขียนเรื่อง ยอดทหารหาญ และหลังจากที่หันไปสนใจเขียนนวนิยายสมจริงเป็น

เวลาหลายปี เขาไดกลับมาเขียนนวนิยายประเภทน้ีอีกครัง้หน่ึงคือเรื่องลาฟ า

             3. นวนิยายองิวรรณคดี คอืน วนิยายที่เขยีนโดยนําโครงเรื่องมาจากวรรณคดี มีเพยีงเรื่องเดยีวคอื ชาย

ชาตรี

             4. นวนิยายสมจริงของมาลัย ชูพินิจ จําแนกออกเป็นประเภทยอยไดดังน้ี

                 4.1 นวนิยายแสดงแนวคดิ คอืนวนิยายที่สรางเน้ือเรื่องจากแนวความคดิ เพื่อแสดงใหเหน็แนวความ

คิดนัน้ ๆ เดนชัดขึ้น เชนเรื่อง ความรักลอยมา แสดงแนวคิดวา ผูที่สามารถดํารงชีวิตใหเป็นสุขได จะตองรูจัก

ตนเองและความตองการของตนเองใหแนนอน เพื่อที่จะไดปฏิบัติตนไปตามแนวทางที่ตนตองการ และตองไม

เรียกรองทุกสิ่งทุกอยางจากชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปไมได

                 4.2 นวนิยายแสดงปัญหา คอืนวนิยายที่มีเน้ือเรื่องเกีย่วกบัปัญหาตาง ๆ เชน ความเลวรายทางการเมอืง

, ความเหลวแหลกของสังคม, การปฏิรูปที่คุมขัง, การหยารางและปัญหาเยาวชน เป็นตน นวนิยายประเภทน้ี มา

ลัย ชูพินิจเขียนไวหลายเลม เชนเรื่อง ลมแดง แสดงปัญหาความขัดแยงระหวางนายทุนและกรรมกร เป็นตน

                 4.3 นวนิยายสังคม คือนวนิยายที่หยิบยกสวนหน่ึงของสังคมมาเป็นเน้ือเรื่อง เชน ทุงมหาราช เป็น

ประวัติของตําบลคลองสวนหมาก จังหวัดกําแพงเพชร สะทอนภาพชีวิตและความเป็นอยูของชาวบานในตําบลนัน้

                 4.4 นวนิยายผจญภยั คอืนวนิยายที่เกีย่วกบัการเสีย่งโชคและงานที่เตม็ไปดวยอนัตรายและการเสีย่ง

ภัย นวนิยายประเภทน้ีไดแก ลองไพร และลูกไพร

                 4.5 นวนิยายนักสบื คอืนวนิยายที่เกีย่วกบัการสอบสวนสบืสวนเรื่องลกึลบัตาง ๆจากรองรอยหรอืการไข

ปัญหา นวนิยายประเภทน้ีมีน อยมาก ไดแกเรื่อง เสือจําศีล และชายสามหน า (สุธิรา สุขนิยม, 2532, ออนไลน)

         2. เรื่องสัน้

         มาลัย ชูพินิจ เริ่มเขียนเรื่องสัน้ในปี พ.ศ. 2469 โดยเรื่องสัน้แรกสุดของเขาเทาที่คนพบคือ หลอนผูกอกร

รม ใชนามปากกา ม.ชูพินิจ พิมพในนิตยสารศัพทไทย ตอจากนัน้เขาก็มีผลงานประเภทน้ีลงพิมพติดตอกันเรื่อย

มา โดยไมขาดระยะในนิตยสารและหนังสือพิมพหลายฉบับ
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         เรื่องสัน้ของมาลัย ชูพินิจ แบงออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

             2.1 เรื่องสัน้ประเภทไมมีโครงเรื่อง คือเรื่องสัน้ประเภทเหตุการณที่มีความหมาย เป็นเรื่องเลาถึง

เหตุการณอยางหน่ึงที่เป็นประสบการณของตัวละคร ซึ่งในสายตาของผูอื่นแลวไมแลเห็นความสําคัญอะไร แตผู

เขียนทําใหสําคัญ เชนเรื่อง แกเผ็ด เป็นเรื่องของหญิงชายคูหน่ึงซึ่งตางคนตางถูกคนรักทรยศตอความรัก ทัง้สอง

ไดพบกันโดยบังเอิญและเมื่อไดรูวา แตละคนผิดหวังมาจากความรักแลวก็ตัดสินใจรวมชีวิตใหมกันตอไป

             2.2 เรื่องสัน้ประเภทแสดงโครงเรื่อง คอืเรื่องสัน้ที่ตองการแสดงโครงเรื่องเป็นสาํคญั มาลยั ชูพนิิจ เขยีน

เรื่องสัน้ประเภทน้ีมากที่สุด และสวนใหญมีตอนจบเป็นแบบหักมุมหรือพลิกความคาดหมายของผูอาน เชนเรื่อง

อวสานของฤดูรอน

             2.3 เรื่องสัน้ประเภทแสดงแนวคดิ สวนใหญเป็นเรื่องเกีย่วกบัความรกัและการแตงงาน เชน เรื่องวนัแตง

งาน แสดงแนวคิดวา การแตงงานเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อยังใหมหรือเมื่อยังมีความรักอยูเทานัน้ แตเมื่อความรัก

เสื่อมคลายลง ถาปราศจากความซื่อตรงจงรักและการใหอภัยแลว ชีวิตแตงงานก็ไมยัง่ยืน

             2.4 เรื่องสัน้ประเภทแสดงความสําคัญของฉาก ใหฉากเป็นสิ่งสําคัญของเรื่อง เป็นการแสดงถึงอิทธิพล

ของสิ่งแวดลอมตอชีวิตมนุษย มาลัย ชูพินิจ เขียนเรื่องประเภทน้ีไดดี โดยมักกําหนดใหฉากหรือสิ่งแวดลอมเป็น

ผูแกปัญหาชีวิตของมนุษยหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย เชนเรื่อง น้ําเหนือ (สุธิรา สุขนิยม, 2532, ออนไลน)

         3. บทละคร

         งานเขียนประเภทบทละครของมาลัย ชูพินิจ มี 2 ประเภท คือ

             3.1 บทละครพดู บทละครพดูของมาลยั ชูพนิิจ มีจดุมงุหมายคอืเขยีนใหอานเพื่อความบนัเทงิ มใิชเขยีน

เพื่อการแสดงบนเวที ซึ่งเขาไดประพันธไวมากมายไดแก นักเลงดี, ละครพูด, วันวาง, แมเลีย้ง, เพลงลา, รังรัก,

การทดลองของแพรว, ฎีกา 5 บาท, เมืองใหม, ทายาทรัก, เลขานุการินี, สามชาย, ลิปสติก, ตามใจทาน, ช.ต.พ.,

ไขรายแรก, นักยองเบา, ยามพักฟ้ืน, วันดีวันราย, แขกนอกบัญชี, ลึกลับตลอดกาล, บานของเรา, สองสมัย, ไล

เบีย้, แมปลาชอน, ครูมวย, รสนิยม, นักเรียนใหม, ชีวิตเชา, สองสมัย ฯลฯ

             3.2 บทละครวทิยุและโทรทศัน บทละครวทิยุของมาลยั ชูพนิิจ มีเพยีงเรื่องเดยีวและมชีื่อเสยีงมาก คอื

เรื่อง ลองไพร สวนบทละครโทรทัศนนัน้ มาลัย ชูพินิจ เริ่มเขียนเป็นครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2502  ดวยเรื่อง สกุณา

จากรัง แสดงโดยคณะกัญชลิกา ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุไทยโทรทัศน และหลังจากนัน้ไดเขียนบทละครใหเป็น

ประจําเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 เรื่อง

              บทละครที่เขยีนใหแกคณะกญัชลิกาใชชื่อวา ละครชวีติครอบครวั เน้ือเรื่องเกีย่วกบัปัญหาชวีติครอบครวั

จุดมุงหมายเพื่อแสดงคติสอนใจและเพื่อแนะแนวทางแกปัญหาชีวิต สวนใหญเป็นบทละครที่เขียนขึ้นใหมเพื่อการ

แสดงโดยเฉพาะ มีเพียงบางเรื่องที่ดัดแปลงจากเรื่องสัน้ของตนเอง เชนเรื่อง ตายทัง้เป็นและธาตุดิน เป็นตน

              มาลยั ชูพนิิจ เขยีนบทละครโทรทศันใหกบัคณะกญัชลิกาตดิตอกนัมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี จงึหยดุเขยีน
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เน่ืองจากมีงานดานอื่นเพิ่มขึ้น บทละครที่เขียนใหแกคณะกัญชลิกาสวนหน่ึง ไดแกเรื่อง นามหลอนคือหญิง ,

สามชีวิต,  แกะในหนังราชสีห, โคกตะแบก, ล็อตเตอรี่ที่หน่ึง และเลขานุการใหม

               นอกจากคณะกญัชลิกาแลว มาลยั ชูพนิิจ ยงัเขยีนใหแกคณะพงษลดา พมิลพรรณ และแกสถาบนัตาง ๆ ซึ่ง

แสดงเพื่อการกุศล เชน มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ เชนเรื่อง ฝันราย เขียนจากเคาโครงเรื่อง

ของคุณหญิงอุศนา ปราโมช แสดงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2502 (อางถึงใน สุธิรา สุขนิยม, 2532, ออนไลน)

         4. งานเขียนคอลัมนประเภทตางๆ

         งานเขียนคอลัมนของมาลัย ชูพินิจ มีดังน้ี

             - คอลมัน ระหวางบรรทดั เป็นคอลมันที่มีขอบเขตกวางขวางครอบคลมุตัง้แตการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม

การศึกษา กีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนเรา

             - คอลมัน ระหวางยก เป็นบทนําที่เขยีนเป็นประจาํในหนังสอืพมิพสงัเวยีนซึ่งเป็นหนังสอืพมิพรายสปัดาห

เกี่ยวกับวงการกีฬาและเนนหนักในเรื่องมวยเป็นสําคัญ โดยใชนามปากกาวา สมิงกะหรอง เป็นบทนําประเภทที่

มีชื่อเรื่อง

             - คอลมัน นอย อนิทนนท เขยีน...  เป็นคอลมันประจาํในสยามสมยัรายสปัดาห เริม่ตัง้แตฉบบัครบรอบปีที่

15 เป็นตนมา เป็นคอลัมนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสาธารณกิจเป็นสวนใหญ โดยเนนหนักไปในเรื่องการเมืองภายใน

ประเทศ วิธีเขียนจึงมีลักษณะเป็นแบบวิเคราะหประกอบกับแบบพรรณนา

             - คอลมัน หมายเหตุ เป็นคอลมันที่เปิดขึ้นในสยามสมยัรายสปัดาห โดยมาลยั ชูพนิิจ เขยีนแทน ธนาลยั

ซึ่งหยุดพักการเขียนเพื่อการอุปสมบท ใชนามปากกาวา น อย อินทนนท ใชวิธีเขียนแบบบทความประเภท

วิเคราะหผสมกับพรรณนา เน้ือหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมือง

             - คอลมัน พดูกนัฉันเพื่อน ใชนามปากกา ผูนํา ในไทยใหม (รายวนั) บางฉบบั เชน ฉบบัที่ 3 มกราคม 2473

แสดงขอคิดเห็นวาผูที่กาวไปสูความมีชื่อเสียงดวยการโป ปดมดเท็จตลบตะแลงยอมจะทานอานุภาพความจริงไป

ไมได และจะตองตกลงมาอยางไมเป็นทาในวันหน่ึง

             - คอลัมนของนักคิด ใชนามปากกา นายดอกไม, ม.ชูพินิจ แสดงทัศนะและปรัชญาชีวิตอยางสัน้ๆ ใน

หนังสือพิมพผูนํา

             - คอลมัน ประชาชน เป็นคอลมันแสดงแงคดิจากเหตกุารณตาง ๆ ซึ่งสวนใหญเป็นการรกัษาผลประโยชน

ของสวนรวมและสวัสดิภาพของประชาชน

             - คอลัมน ป.ล. เป็นคอลัมนที่มีลักษณะเดนและนําชื่อเสียงมาสูผูเขียนเป็นอยางมาก

             - คอลมัน แวนใจ ในพมิพไทยรายเดอืน ใชนามปากกาตาง ๆกนั เชน จติรลดา, ฮ.ฮ.ฮ, ก.ก.ก, ฐ.ฐ.ฐ แสดง

ขอคิดและปรัชญาชีวิต

             - คอลัมน ชีวิตในเดือนน้ี ในปิยมิตรรายเดือน ใชนามปากกา นายฉันทนา แสดงทัศนะและปรัชญาชีวิต
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             - คอลมัน บทเรยีนจากชีวิต ในพมิพไทยรายเดอืน ใชนามปากกาตาง ๆกนั เชน น.น.น, ส.ส.ส แสดงทศันะ

และปรัชญาชีวิต

             - คอลัมน อาณาจักรของขาพเจา ในแสนสุข ใชนามปากกา ม.ชูพินิจ แสดงทัศนะและปรัชญาชีวิต

             - คอลมัน เพื่อผูหญงิ ใชนามปากกา เรไร เน้ือหาของคอลมันมีขอบเขตกวางขวางมาก นับตัง้แตการเยบ็

ปักษถักรอย การบริหารรางกาย แบบบานและแบบเครื่องเรือนเครื่องใชสําหรับสตรีไปจนถึงแฟชัน่เครื่องแตงกาย

ของสตรีดวย

             - คอลมัน ปัญหาชีวิต โดยผุสดี เป็นคอลมันสาํหรบัผูหญงิอกีแบบหน่ึงในประชามติรรายสปัดาห มาลยั ชู

พินิจใชวิธีเขียนแบบเป็นจดหมายจากพี่ถึงน อง แนะนําแนวทางที่ควรประพฤติและปฏิบัติตนของหญิงวัยรุน ซึ่ง

นอกจากจะเกี่ยวกับความรัก การคบเพื่อนตางเพศแลว ยังแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอีกดวย

            - คอลมัน เพื่อผูชาย โดยเรยีมเอง ที่ประชาชาติรายสปัดาห เป็นขอเขยีนเกีย่วกบัทศันะและเรื่องราวตาง ๆ

ที่ผูชายควรรู รวมทัง้สอนกีฬาประเภทตางๆ

            - คอลมัน บานและโรงเรยีน โดยผุสดี ซึ่งลกัษณะการเขยีนแตละบทแตละตอนแสดงออกถงึความเขาใจใน

จิตวิทยาของเด็กและความเอาใจใสของผูเขียนที่มีตอเยาวชนไดเป็นอยางดีจนไมนาเชื่อวาผูเขียนเป็นผูชาย

            - คอลมัน ความในใจ โดยอุมา ในประชามติร-สุภาพบุรุษ เป็นคอลมันตอบปัญหาชีวิต ซึ่งสวนมากเกีย่วกบั

ความรักของหนุมสาว (สุธิรา สุขนิยม, 2532, ออนไลน)

         5. สารคดี

         มาลัย ชูพินิจ มักเขียนสารคดีประเภทชีวประวัติบุคคลสําคัญของตางประเทศ เชน เรื่องโซเครตีส เจาลัทธิ

และมหาปราชญคนแรกแหงกรีก ใชนามปากกา ม.ชูพินิจ, เดวิด ทิฟวิงสโตน วีรบุรุษเอกของแอฟริกา ใชนาม

ปากกา นายดอกไม, ความรักของจินตกวีเอกอิตาลี ใชนามปากกา ผูนํา เป็นตน

         ในปี พ.ศ.2475 เขาเริม่เขยีนสารคดีเชงิขาว มีเน้ือหาเกีย่วกบัสถานการณของโลกในขณะนัน้ โดยเขยีนแบบ

ขาวหน าหน่ึงของหนังสือพิมพคือใชการพาดหัวแทนชื่อเรื่อง เชน ญี่ป ุนวาจะรบอเมริกาแนในขัน้ตนจะยึดเกาะฮา

วาย ซึ่งแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาญี่ป ุน เขียนโดย นายพลโท กิโอ คัตสุชาโต

         ในปีเดียวกัน เขาเขียนสารคดีทองเที่ยวเป็นครัง้แรกใน ผูนํา คือเรื่องชีวิตของการทองเที่ยวภาคเหนือ ซึ่ง

เป็นเรื่องการทองเที่ยวครัง้ใหญของเขา

         สารคดีอกีประเภทหน่ึง ซึ่งเขาทาํขึ้นในระยะแรกคอื สารคดีภาพขาว ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพในเรื่องตางๆ

กัน เชน ชีวิตของพีระ, สงครามอิตาลี-อะบิสซิเนีย และจีนรบญี่ป ุน เป็นตน

         สารคดีที่นําชื่อเสยีงมาสูมาลยั  ชูพนิิจ อยางแทจรงิคอื สารคดีเบื้องหลงัขาว เรื่อง บนัทกึจอมพลและเสอืฝ าย

สิบทิศ ( สุธิรา สุขนิยม, 2532, ออนไลน)

         6. งานแปล
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 21:36:54 หน า 12

         มาลยั ชูพนิิจ เริม่งานแปลตัง้แต พ.ศ. 2469 ผลงานแปลในระยะแรกเริม่น้ีไดแก เรื่องสัน้ชื่อ สามวนัจากนารี

ซึ่งตีพิมพในศัพทไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2469 และสิเหนหนางละคร ในสมานมิตรบันเทิง

         หลงัจากนัน้เขาก็เริม่สนใจในงานเขยีนของมาเรีย คอเรลลี่(Marie Corelli) นักเขยีนชาวองักฤษผูมชีื่อเสยีง

โดยทดลองแปลเรื่องสัน้กอน เชนเรื่อง ผูคงแกเรียน (The Stepping Stone) , ธาตุหญิง (The Withering of a

Rose) และไปสวรรค  (The Distance voice) เป็นตน เมื่อไดผลเป็นที่พอใจแลวจึงเริ่มแปลและเรียบเรียงเรื่อง

เถาสวาท (Wormwood) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2471 แปลจบในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน แลวมอบใหสํานักพิมพ

นายเทพปรีชาจัดพิมพจําหนาย

         ผลงานชิน้สาํคญัตอมาคอืเรื่อง เตล็มา  (Thelma) ของคอเรลลี่ เชนเดยีวกนัในพ.ศ. 2479 สงพมิพเป็นตอน

ๆในสยามนิกร แตหลังจากแปลไดเพียงภาคแรก สยามนิกรก็หยุดกิจการไปชัว่คราว ทําใหมาลัย  ชูพินิจ ชะงัก

การแปลไปดวย จนกระทัง่สํานักพิมพพิพัฒนพานิชมาติดตอขอนําไปพิมพเป็นเลม เขาจึงแปลตอใหจนจบในพ.ศ.

2485 ( สุธิรา สุขนิยม, 2532, ออนไลน)

         นอกจากผลงานดานการประพนัธแลว ครูมาลยั  ชูพนิิจ ยงัมีผลงานที่อทุศิตนเพื่อประโยชนแกสงัคม โดยให

ความสนใจงานดานการศึกษา และงานเกี่ยงกับเยาวชนการปฏิบัติเพื่อสังคม ดังน้ี

             - กรรมการในคณะกรรมการฝายการสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแหงชาติวาดวย การศึกษาวิทยา

ศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ

             - กรรมการบริหารมูลนิธิชวยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ

             - กรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย

             - กรรมการสภาสังคมสงเคราะห ในพระบรมราชินูปถัมภ

             - ที่ปรึกษาสภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ

             - กรรมการสงวนและคุมครองสัตวป า

             - อุปนายกสมาคมภาษาและหนังสือ

             - อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สันติ อภัยราช, 2562, ออนไลน)

คําสําคัญ : ครูมาลัย ชูพินิจ, นักประพันธชาวกําแพงเพชรผูสรางสรรค

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=มาลัย_ชูพินิจ_:_บุคคลสําคัญของจังหวัด

กําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=127&code_db=610003&code_type=01

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=127&code_db=610003&code_type=01

