
THE BRIEF HISTORY OF 
SCI-FI 
IN THAILAND

ประววตตยยอไซไฟในประเทศไทย

ชมรมนนยายวนทยาศาสตรรไทย
http://thaiscifi.izzisoft.com/

https://www.facebook.com/scifi.thai



Disclaimer

บทความนนน จจดสรนางขขนนมาเพพพอเปปนแนวทาง
ในการเสวนาในเรพพองนนยายวนทยาศาสตรรใน
ประเทศไทย
เนพน อหาของบทความอาจจะผนดเพนนยนไป
เนพพ องจากขนอมมลทนพไมพสมบมรณรตกหลพนไป

  ตามกาลเวลา และความเขนาใจคลาด
   เคลพพอนของผมนจจดททา ทางคณะผมนจจดททาตนอง

 ขออภจยมา ณ. ทนพนนน ดนวย



What’s Sci-Fi?

Definitions

"   นนยายวนทยาศาสตรร มนสามแบบคพอ หนขพ งอะไรจะ
เกนดขขนน...ถนา... สองเพนยงแตพ....    ถนา และ สาม ถนา
สนพงนนน เกนดขขนนตพอๆไป"

"  นนยายวนทยาศาสตรร หมายถขงงานวรรณกรรมทนพ
สะทนอนพฤตนกรรมของมนนษยรในบรนบทแหพง
วจฒนธรรมของสจงคมแหพงตนภายใตนอนทธนพล

 ของพจฒนาการทางดนานวนทยาศาสตรร และ
เทคโนโลยน"

"  นนยายวนทยาศาสตรร เปปนเรพพองของการคาดคะเน
เหตนการณรทนพจะเกนดขขนนในอนาคตโดยอาศจยความรมนของ

 โลกปจ จจนบจนและอดนต และโดยอาศจยความเขนาใจอยพางลขก
 ซขนงในธรรมชาตน และความสทาคจญของระเบนยบวนธนทาง

 วนทยาศาสตรร (   การสจงเกต การตจ นงสมมตนฐาน การทดสอบ
 สมมตนฐาน และการสรนปผล)”

"นนยายวนทยาศาสตรรเปปนนนยายทนพแสดงถขงผลทนพตาม
  มา เปปนเครพพองมพอส ทาคจญสทาหรจ บการศขกษา ผลกระ

“ทบจากการกระททาและสนพงประดนษฐรของมนนษยร

"  ไอแซก อาซซมอฟ"

"   อารรเธอรร ซซ คลารรก"

"   โรเบซรรต เอ ไฮนรไลนร"

"  เฟรดเดอรซก โพหรล" 

นนยามของนนยายวนทยาศาสตรรในมนมมองของนจ กเขนยนไซ
ไฟชจ นนครม

 คทาวพา ไซไฟ(Science fiction)  นจ นนถมกนนยามขขนนครจ นงแรกในปน 1923  โดยฮนวโกน เกนรรนส
 เบนรรก (Hugo Gernsback) โดยเขาเปปนผมนกพอตจ นงนนตยสารScience and Invention 

และเปปนคนแรกทนพเรนยกแนวนนน วพา"Scientification" 



What’s Sci-Fi?

Definitions

Hard Sci-Fi 
ไซไฟจจดหนจ ก

Soft Sci-Fi 
ไซไฟสบาย

Sci-Fi Fantasy 
ไซไฟเพพอฝจ น

เปปนไซ-ไฟทนพมนองครประกอบรวมทจ นง
 บรรยากาศตพางๆ ออกมาคพอนขนางสมจรนง

 สมเหตนสมผล ใหนความสทาคจญกจบการ
อนางอนงในหลจกการหรพอทฤษฎนของ
วนทยาศาสตรรยนคใหมพตามความเปปนจรนง

 คพอนขนางเครพงครจ ดมากเปปนพนเศษ
 เทคโนโลยนหรพอสนพงประดนษฐรตพางๆ ทนพ

 ประกอบในเรพพองจขงนพาเชพพอถพอ ทจ นงมนแนว
  โนนมสามารถเปปนไปไดนจรนงสมง อาทน

   เครพพองมพอ อนปกรณร ยานอวกาศ ยาน
 พาหนะตพางๆ ฯลฯ

ไซ-ไฟประเภทนนน จนนตนาการอาจมนความ
เปปนไปไดนจรนงเชนงทฤษฎนวนทยาศาสตรรอยม พ

 พอควร แตพกปมนความเปปนแฟนตาซนมาก
 ขขนนกวพา Hard Sci-Fi  แตพจะเนนน

บทบาทและผลกระทบของวนทยาศาสตรร
 และเทคโนโลยนทนพมนตพอมนนษยร

Soft Sci-Fi จขงมนความยพดหยน พนของ
   บรรยากาศ เนพน อเรพพอง และตจวละคร

สามารถเตนมแตพงจนนตนาการไดนมากยนพง
 ขขนน โดยไมพจทาเปปนตนองคทานขงถขงหลจก

ความเปปนจรนงอยพางเครพงครจ ดเกนนไป

ไซ-  ไฟแฟนตาซน เปปนไซ-ไฟทนพผมนเขนยน
สามารถจนนตนาการไดนอยพางไมพมนขนด

    จทากจด สรนางโลก สรนางจจกรวาล มนนษยร
  สจตวร ทนกสนพงทนกอยพาง รวมทจ นง

 วนทยาศาสตรรไดนตามใจชอบ ทนพมนกจนมาก
คพอเรพพองเชนงอนทธนฤทธน?ปาฏนหารยรเหนพอ

    ธรรมชาตน เรพพองของเทพเจนา สจตวร
   ประหลาด เชพน มจ งกร และอาวนธวนเศษ
  ในตทานาน การผจญภจยในดนนแดน
  มหจศจรรยร เรพพองอทานาจเหนพอธรรมชาตน

(ทนพไมพใชพไสยศาสตรรบรนสนทธนร)

ประเภทของไซไฟ



What’s Sci-Fi?

Definitions

 ถนาจะสรนปใหนเขนาใจสจ นนๆเขนาใจงพายๆทนพสนดกปคพอ นวนนยาย-ภาพยนตรร-   หนจ งสพอการรตมน หรพอสพพอบจนเทนงคดนอพพนๆ ถนาหาก
 โครงเรพพองโดยรวมมนการจนนตนาการถขงองครประกอบหลจกอยพางใดอยพางหนขพ ง ไดนแกพ

1. มนสนพงประดนษฐร-อนปกรณรเทคโนโลยนไฮเทค,   หนพนยนตร ฯลฯ รวมทจ นงผลกระทบของมจน(อจนมจกวพาดนวยโลก-เมพองใน
อนาคต)
2. มนมนนษยรตพางดาว, สนพงมนชนวนตประหลาดนอกโลก, หรพอแมนแตพสนพงมนชนวนตพนเศษในโลก(ทนพเกนดจากกระบวนการพนเศษ
ทางวนทยาศาสตรร)
3. มนเดนนทางออกนอกโลก-  การทพองส ทารวจอวกาศ ไปยจงตพางดาวอพพนๆ,  หรพอแมนการเดนนทางผพานกาลเวลา ยนอนอดนต-
ทพองอนาคต

  ถนามนอยพางใดอยพางหนขพ งในสามอยพางนนน กปพอจะเรนยกไดนวพาเปปน ไซ-    ไฟ ไดนแลนว และแนพนอนวพาในโลกยนคใหมพปจ จจนบจน
 อจนมจกเรนยกกจนวพา ยนคโพสตรโมเดนรรน(Post-Modern)  เปปนยนคแหพงความหลากหลาย ไซ-  ไฟ สามารถจจดเปปน

 ประเภทลมกผสม (Hybrid)  ไดนมากมายไมพวพาจะเปปน Sci-fi Action, Sci-fi Thriller, Sci-fi Horror, Sci-fi 
Drama, Sci-fi Comedy ฯลฯ...  สนดแทนแตพผมนแตพงหรพอผมนชมจะตนความจจดใหนเปปนประเภทไหน (*  ในขณะเดนยวกจน
หนจ ง-นนยาย-   บจนเทนงคดนตระกมลอพพนๆ บางทนกปมนความเปปน ไซ-   ไฟ เจพอปนอยม พดนวยบนางเชพนกจน แตพอาจเปปนเพนยงสพวนเสรนม

 เลปกๆนนอยๆ หรพอมากพอสมควรกปแลนวแตพ)



What’s Sci-Fi?

Genres

โลกโบราณ, โลกอนาคต, ภจยพนบจตน,  สนนนโลก
 และ อวกาศ



What’s Sci-Fi?

Genres

ทพองเวลา, จจกรวาลคมพขนาน, มนตนพนศวง, 
ประวจตนศาสตรรอพพน



What’s Sci-Fi?

Genres

มนนษยรพนเศษ, หนพนยนตรและมนนษยกล, เทคโนโลยนใน
อนาคต, 



WHY SCI-FI?
ทททไมเรทถถงอยทนไซไฟ

"  จซนตนาการ สสาคจญกววาความรรพ"  อจลเบนรรต
 ไอสไตนร กลพาว...เปปนประโยคทนพคนนนเคยกจนดนและยจง

 คงเปปนอมตะ ถนามนนษยรขาดจนนตนาการหรพอความคนด
 สรนางสรรคร มนนษยรกปคงเปปนเพนยงสจตวรเลนนยงลมกดนวย

 นมธรรมดาๆทจ พวๆไป ไมพสามารถพจฒนาเปปน
อารยธรรมลทนาสมจย-ยนพงใหญพกวพาสนพงมนชนวนตสปน ชนยรอพพนๆ

 ของโลกไดน ความจรนงขนอนนน เปปนทนพประจจกษรอยม พแลนวใน
   ยนคปจ จจนบจน และถนาสจงเกต จนนตนาการในเชนง ไซ-  ไฟ

นนพ แหละทนพเปปนจนนตนาการอจนทรงอนทธนพลใหญพหลวง
 ตพอความเปปนอยม พของมนนษยชาตน ทจ นงในแงพการเกนดขขนน

ของเทคโนโลยน-  นวจตกรรมใหมพๆ มนมมองตรรกะวนธน
 คนด พพนนฐานความเชพพอเรพพองความสจมพจนธรของชนวนต-

โลก-  จจกรวาล หรพอแมนแตพถนาหากจะเปปนแคพเพนยง
  ความบจนเทนง สพพอทนพมาในแนว ไซ-  ไฟ กปดมจะเหมพอน

 จะใหนความตพพนตาตพพนใจ ทจ นงกระตนนนตพอมความคนด
จนนตนาการตพอผมนเสพไดนคพอนขนางรนนแรง! โดยเฉพาะ
จากภาพยนตรรไซ-ไฟ



Why Sci-Fi?

รพอยพจนสซวงสรรครสรพางจากไซไฟ

แรงบจนดาลใจ, พลจงสรนางสรรคร,เทคโนโลยนใหมพ, 
สจงคมและนนเวศนร



TIMELINE
Sยยคสมวย

ยยคสมจยของไซไฟในประเทศไทย
มนนษยรลพองหน, หนนาผน,
การทดลองของศาตราจารยร
ชจยพฤกษรวนทยาศาสตรร
วนทยาศาสตรร-  มหจศจรรยร
วนทยาศาสตรร-อจศจรรยร

 จจนตรซ ศซรซบยญรอด, ป.อซนทรปาลซต

ออบนท, สเปคตรจ ม, มนตนทนพสนพ, 
ชจยพฤกษร, ไตนฝนพ น, ดวงกมล,  
ซนเอปดฯ, วนทยาศาสตรรสรนางสรรคร

       ยยคทอง 

โปรวนชจ พน, ASK MEDIA, 

เออารร, แพรว  
กาแลคซนพ,  อณม 401,ไดเมน

 ชจ พน
ในรจ พวมหาวซทยาลจ ย

ยยคอะไรดซ???

พระอภจยมณน, รามเกนยรตนร,
พระสนธน-มโนราหร, 
ไตรภมมนพระรพวง
วรรณกรรมโบราณ

ยยคบยกเบซก

ยยคฟฟพ นฟร ยยคจจ กรวรรดซยยคโบราณ

2476-
2510

2511-2520 2521-2536 2537-2557-2475 2558-



TIMELINE
Sยยคสมวย

นซตยสารไซไฟในแตวละยยคสมจย

ยยคบยกเบซก ยยคทอง 

ยยคฟฟพ นฟร ยยคจจกรวรรดซยยคโบราณ

2476-
2510

2511-2520 2521-2536 2537-2557-2475 2558-

ยยคอะไรดซ???



TIMELINE
S

•   จจนตรน ศนรนบนญรอด
•   ปรนชา อมาตยกนล
•   ชอบ ศรนสนกปลจ พง
•  ป.อนนทรปาลนต
•  สนพ. ไทยวจฒนาพาณนช
•  สนพ. ศนรนบนญรอด

งานของอ. ป.  อซนทรปาลซต และทวานอฟวนๆ  งานของ อ.  จจนตรซ ศซรซบยญรอด บยคคลสสาคจญ

ยยคบยกเบตก

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo

Wish You Were Here

AD 1933 – 1967 Missionary, Pioneers, and Colonized
BD 2476 – 2510 ยนคของมนชจนนารน, Spacer,   ผมนเปปนหจวหอกในการบนกเบนก

   กพาวเลลกๆ ของคนๆ หนนว ง แตวเปล นกพาวทซวยซวงใหญวของชาวไซไฟ



TIMELINE
Sยยคฟฟฟ นฟฟ

รยวงอรยณแหวงไซไฟ

AD 1968-1977  Rise of Science Fiction
BD 2511 – 2520  รนพงอรนณแหพงไซไฟ

 โมโนลซต บนโลกไซไฟไทย
•   กาแลคซซ 7   เลวม

   -  ชนมนนมวนชาการ คณะ
 วนศวกรรมศาสตรร

      จนฬาลงกรณมหาวนทยาลจย
   +  ธซรยยทธ บยญมซ
•   สเปคตรจ ม 10 เลวม

    -  คอลเลจ บนบคสร
•   ไดเมนชจ วน 5 เลวม

    -  คอลเลจ บนบคสร
•   ชจ ยพฤกษรวซทยาศาสตรร
•   นซยายวซทยาศาสตรร ทวพ.

    - กองบก. ชจ ยพฤกษร



TIMELINE
Sยยคทอง

AD 1978-1993  Golden Path of Sci-Fi
BD 2521– 2536   วนถนทองคทาแหพงไซไฟ

นจ กเ
ขนยน

ไทย



TIMELINE
Sยยคทอง

AD 1978-1993 Golden Path of Sci-Fi
BD 2521– 2536   วนถนทองคทาแหพงไซไฟ

 สนชาตน สวจสดนรศรน, 

 ยงยนทธ ยนทธ
วงศร, 
ชจยคนปตร, บรรยง
คร

 ณจ ฐ ศาสตรรสพอง
วนทยร,  เวหน
วนษนวจต, 

 สนเมธ เชาวชนตน,
 นพดล เวช

สวจสดนร,
กนลตน,  ฤดนดวง



TIMELINE
Sยยคจวกรวรรดต

AD 1994-2014  Legal Rights + Marketing Channel
BD 2537– 2557  ยนคลนขสนทธนรและชพองทางจจดจทาหนพาย

แปล
จาก

หนจ ง
สพอต พ

างปร
ะเทศ



TIMELINE
Sยยคจวกรวรรดต

AD 1994-2014  Legal Rights + Marketing Channel
BD 2537– 2557  ยนคลนขสนทธนรและชพองทางจจดจทาหนพาย

นจ กเ
ขนยน

ไทย
 สนชาตน สวจสดนรศรน,  นนรจ นศจกดนร บนญจจนทรร,  ยงยนทธ ยนทธวงศร, 

ชจยคนปตร,  จนนตวนรร วนวจฒนร,  สมเถา สนจรนตกนล, 
 ณจ ฐ ศาสตรรสพองวนทยร,  วนรวจฒนร กนกนน เคราะหร, 

 วนนทรร เลนยววารนณ,  ไพรจ ตนร ยนนมวนลจย,  โกศล อนนสนม, 
 ฉจ ตรเฉลนม ตจนตนสนข,  สมภพ อนนทรกทาแหง, 

    และ วรากนต เพชรนทนาเอก เปปนตนน



TIMELINE
S

นจ กเขนยน,  นจ กแปล และผมนอพาน

 โลก และดวงจจนทรร

สายสพง, สนพ., รนานหนจ งสพอแฟรน
ไชสร, งานสจปดาหรหนจ งสพอฯ, E-
Book,    และ รนานหนจ งสพอมพอสอง

ดาวอจ งคาร ดาวศยกรร

ยยคอนทคต

ยยคขวานขวาย

AD 2015 -   Franchise, Nitch Market, Social Funding, Direct Sale

BD 2558 -     ยนคสนทธนและการเรนยกรนองของผมนอพาน นจ กเขนยน นจ กแปล

สนพ.,ขนาดเลปก, นจ กแปลอนสระ, 
รนานหนจ งสพออนสระ, รนานบนเวปบ



TIMELINE
Sยยคจวกรวรรดต

AD 1994-2014  Legal Rights + Marketing Channel
BD 2537– 2557  ยนคลนขสนทธนรและชพองทางจจดจทาหนพาย

แปล
จาก

หนจ ง
สพอต พ

างปร
ะเทศ



TIMELINE
Sอนทคต

สสานจ กพซมพรและรพานหนจ งสฟอเครฟอขวาย

 พนมพรอยพางนนอย 2000-3000 เลพม



อนทคต

มาตรฐานวรรณกรรมพซมพรจสากจ ด

 พนมพรจ ทากจด 700-1500 เลพม



อนทคต

วรรณกรรมไมวจสากจ ด

crowd funding



Q & A



Appendix

ทซวมาของขพอมรล

•   ชมรมนนยายวนทยาศาสตรรไทย http://thaiscifi.izzisoft.com/ 

•   สนทนาไซไฟ http://www.scifi.siligon.com/

•  Blog http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo
•  Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=xwingpilot 

•  Blog 
http://www.gconsole.com/forum/show.php?page=topicdetail&id=140250 

•     มนตนทนพสนพ พนเศษ #4,  ฉบจบจจนตรน ศนรนบนญรอด
•   ชจยวจฒนร คนประตกนล, “ ” วนทยาศาสตรรในนนยายวนทยาศาสตรร
•   ชจยวจฒนร คนประตกนล, “ ”พจฒนาการและแนวเรพพองของนนยายวนทยาศาสตรร
•   Goodreads  https://www.goodreads.com  

http://thaiscifi.izzisoft.com/
http://www.scifi.siligon.com/
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=klongrongmoo
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=xwingpilot
http://www.gconsole.com/forum/show.php?page=topicdetail&id=140250
https://www.goodreads.com/

	The brief history of sci-fi in Thailand
	Slide 2
	What’s Sci-Fi?
	What’s Sci-Fi?
	What’s Sci-Fi?
	What’s Sci-Fi?
	What’s Sci-Fi?
	What’s Sci-Fi?
	Why Sci-Fi?
	Why Sci-Fi?
	ยุคสมัย
	ยุคสมัย
	ยุคบุกเบิก
	ยุคฟื้นฟู
	ยุคทอง
	ยุคทอง
	ยุคจักรวรรดิ
	ยุคจักรวรรดิ
	ยุคอนาคต
	อนาคต
	อนาคต
	อนาคต
	Q & A
	Appendix

