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บทคัดย่อ

	 บทความนี้	เป็นการวิเคราะห์สารคดีส�าหรับเยาวชนเรื่อง	“พวกเราแปลงร่าง

ได้”	ผลงานของร้อยเอกหญิงธิติมา	ช้างพุ่ม	มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา	๒	ประการ	คือ

เพื่อศึกษากลวิธีการประพันธ์	 และคุณค่าของสารคดีที่มีต่อผู้อ่าน	 จากการศึกษาสรุป

ได้ว่า	 ด้านกลวิธีการประพันธ์	 ผู้เขียนได้น�ากลวิธีการเขียนงานบันเทิงคดี	 (นวนิยาย)	

จ�านวน	๙	กลวิธีมาท�าให้สารคดีเรื่องนี้มีความสนุกสนาน	ชวนติดตาม	ได้แก่	การตั้งชื่อ

เรื่องและชื่อตอน	การสร้างแก่นเรื่อง	โครงเรื่อง	ตัวละคร	ฉากและบรรยากาศ	ทัศนะ

หรือมุมมองในการเล่าเรื่อง	ท่วงท�านองการเขียน	(ศิลปะการใช้ภาษา)	และการใช้ภาพ

ประกอบ	ส่วนด้านคุณค่าที่มีต่อผู้อ่าน	พบว่าสารคดีเรื่องนี้ให้คุณค่าแก่ผู้อ่าน	 ๔	ด้าน	

ได้แก่	คุณค่าทางภาษา	คุณค่าด้านการพัฒนาทางความคิดและสติปัญญา	คุณค่าด้าน
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พฒันาการทางบุคลิกภาพ	และคณุค่าด้านพฒันาการทางสังคม	อาจกล่าวได้ว่า	“พวกเรา

แปลงร่างได้”	คอื	สารคดแีนวใหม่หรอื	แนว	“edutainment”	ทีม่กีารผสมผสานระหว่าง

สาระความรู้	 (education)	 และความบันเทิง	 (entertainment)	 สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้อ่านที่มุ่งเสพความสนุกสนานเพลิดเพลิน	 ขณะเดียวกันก็ได้รับ

ความรู้จากการอ่านอันเป็นวัตถุประสงค์หลัก

ค�าส�าคัญ: สาระบันเทิง,	สารคดีส�าหรับเยาวชน	
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Abstract

	 This	article	aims	to	detail	a	study	of	the	young-adult	documentary	

book	entitled	“We	Can	Transform”,	which	was	written	by	Captain	Thitima	

Changpoom.	The	purpose	of	this	study	is	two-fold:	to	investigate	the	author’s	

writing	techniques	and	to	explore	the	book’s	values.

	 The	 findings	 reveal	 that	 the	 author	 adopted	nine	 literary	writing	

techniques	to	seize	the	reader’s	attention.	Such	techniques	include	the	name	

of	the	title	and	use	of	plots,	themes,	characters,	setting	and	tone,	writing	style	

(language	arts)	and	illustration.	With	respect	to	the	book’s	values,	it	was	found	

that	this	documentary	book	offers	significant	value	to	the	reader	in	four	aspects:	

language	value,	and	values	in	enhancing	the	reader’s	intellect,	personality	and	

social	development.	It	might	be	concluded	that	“We	Can	Tranform”	is	a	new	

type	of	documentary	fiction	or	edutainment	literary	genre	that	manages	to	

blend	knowledge	and	entertainment	and	meet	the	needs	of	those	who	seek	

the	pleasure	of	reading	while	simultaneously	gaining	the	knowledge	that	the	

author	aims	to	provide.

Keywords:	Edutainment,	Young-adult	Documentary	Fiction
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๑. บทน�า

	 สารคดีเป็นรูปแบบงานเขียนชนิดหน่ึงที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป็นส�าคัญ	

โดยทั่วไปสารคดีจะมีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับความรู้ในแขนงต่าง	 ๆ	 เช่น	 ประวัติศาสตร	์

ภูมิศาสตร์	วิทยาศาสตร์	เกษตรศาสตร์	ชีววิทยา	ความรู้เกี่ยวกับชีวิตบุคคล	ชีวิตสัตว์	

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่	เหตุการณ์ที่มีจริงหรือเกิดขึ้นจริง	เป็นต้น	โดยเนื้อหาความรู้ใน

สารคดจีะต้องถกูต้อง	การใช้ภาษาอธบิายความจะต้องถกูตามหลักการใช้ภาษา	ตรงไป

ตรงมา	 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและได้รับความรู้ตามความเป็นจริง	 ลักษณะ

การน�าเสนอเรือ่งสารคดโีดยทัว่ไปจึงมกัจะเป็นการเขียนอธบิายหรอืบรรยายความเป็น

ส�าคัญ	

	 สารคดีก็เป็นเช่นเดียวกับงานเขียนประเภทอื่น	ๆ	ที่มีการเปลี่ยนแปลง	และ

คล่ีคลายรูปแบบวิธีการเขียนไปตามความเปล่ียนแปลงของสังคม	 เพื่อตอบสนอง

ผู้อ่านทีอ่าจต้องการเสพงานเขยีนทีใ่ห้ทัง้ความรูแ้ละความบันเทงิไปพร้อมกนั	โดยเฉพาะ

กลุ่มเยาวชนในวัย	 ๑๒-๑๘	 ปี	 (ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายถึงกลุ่มมัธยมศึกษา)	

อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“กลุ่มวัยรุ่น”	ที่มักชอบเรื่องสนุกสนาน	ท้าทาย	ผู้อ่านกลุ่มนี้

มกัให้ความส�าคญัแก่ภาพประกอบน้อยลง	แต่เน้นเน้ือหาสาระและรายละเอียดมากขึน้	

ด้านผู้ปกครอง	และครู	ก็คาดหวังจะให้ลูกหลาน	และนักเรียน	ได้รับประโยชน์ในเรื่อง

ต่าง	ๆ 	จากการอ่าน	โดยเฉพาะประโยชน์ด้านการใช้ภาษา	ด้านพฒันาทางความคดิและ

สตปัิญญา	ด้านพฒันาการทางบคุลิกภาพ	รวมถงึด้านพฒันาการทางสังคม	อันจะน�าไป

สู่การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแก่บุตรหลาน	 ด้วยเหตุน้ี	 จึงเกิดงานเขียนสารคดี

ส�าหรับเยาวชนแนวใหม่ที่ผู้เขียนสามารถเลือกใช้กลวิธีการประพันธ์อันหลากหลาย

มารังสรรค์ให้ผลงานมีความสนุกสนาน	 ชวนติดตาม	 และเข้ากับวัยผู้อ่าน	 หน่ึงในน้ัน

ก็คือ	ใช้วิธีการเขียนแบบนวนิยายหรือเรื่องสั้น	

	 สารคดีแนวใหม่นี้	อาจเรียกอีกอย่างว่า	“edutainment”	หรือ	“สาระบันเทิง”	

กล่าวคือ	 เป็นการผสมผสานระหว่างสาระความรู้	 (education)	 และความบันเทิง	

(entertainment)	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่มุ่งเสพความสนุกสนาน

เพลิดเพลินจากกลวิธีการประพันธ์	 ขณะเดียวกันก็หวังได้รับความรู้จากเน้ือหาในเล่ม	

ซ่ึงสารคดีส�าหรับเยาวชนรางวัลชนะเลิศ	 รางวัลแว่นแก้ว	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๓	 เรื่อง
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พวกเราแปลงร่างได	้ผลงานของร้อยเอกหญิงธิติมา	ช้างพุ่ม	นับเป็นวรรณกรรมเรื่อง

หน่ึงที่ผู้เขียนได้หยิบยืมแนวความคิดและวิธีการแต่งดังกล่าวมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน	 ด้วยเหตุน้ี	 ผู้วิจัยจึงมุ่งวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียด	 เพื่อให้เห็นกลวิธีการ

ประพันธ์รวมทั้งคุณค่าของสารคดีที่มีต่อผู้อ่าน

๒. งานเขียนแนว “edutainment” หรือ สารคดีแนวใหม่ 

	 งานเขียนแนว	“edutainment” Phakdiphasuk	(2015,	p.	159)	ให้ค�าอธิบาย

ไว้ว่า “เกดิจากการรวมค�าว่า education (การศกึษา) กบั entertainment (ความบนัเทงิ) 

เข้าด้วยกัน แนวคิด edutainment คือการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบที่

ให้ความบันเทิง แนวคิดนี้เกิดเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่สนุกสนานและ

มีประสิทธิภาพ และส่ือ edutainment นับเป็นเครื่องมือประสานโลกความบันเทิง

และโลกสาระความรู้เชิงวิชาการเข้าด้วยกัน”	 ซ่ึงจากค�ากล่าวน้ี	 หากน�ามาเทียบเคียง

กับงานเขียนประเภทสารคดีที่น�ากลวิธีแบบงานบันเทิงคดี	 ที่มีโครงเรื่องชัดเจน	 เช่น	

มีตัวละคร	บทสนทนา	ฉากและบรรยากาศที่สมจริง	ฯลฯ	มาใช้เป็นจุดดึงดูดใจผู้อ่าน	

ก็ดูจะสอดรับกันอย่างกลมกลืน	

	 ส่วนนักวิชาการและนักเขียนสารคดีที่มีช่ือเสียงเรียกงานเขียนเชิงความรู้

ที่มีการผสมผสานความบันเทิงไว้ด้วยกันว่า	 “สารคดีแนวใหม่”	 อาทิ	 Kongthong	

(1989,	p.	42)	ได้ให้ค�าอธิบายว่า	สารคดีแนวใหม่ต่างจากสารคดีแนวเก่าที่เป็นข้อเขียน

ที่เคร่งครัด	 เสนอแต่เรื่องราวที่เป็นปัญหา	 การน�าเสนอเป็นแบบแผนและมักจะเขียน

ในลักษณะตอบค�าถาม	แต่สารคดีแนวใหม่เป็นงานเขียนที่มีชีวิตชีวา	มีสีสัน	มีการปรุง

แต่งจินตนาการ	ประกอบไปด้วยการใช้เหตุผล	หลักฐาน	และความรู้สึก	ทั้งนี้การเขียน

สารคดีแนวใหม่ต้องเกิดจากการหาข้อมูลอย่างรอบด้าน	สามารถคิดค้นรูปแบบการน�า

เสนอใหม่	ไม่ยดึตดิกบัรปูแบบทีเ่ป็นแบบแผนดงัในต�ารา	และผู้เขียนอาจใช้วิธกีารเขียน

แบบบนัเทงิคดเีข้ามาช่วย	สารคดแีนวใหม่จึงมลัีกษณะทีอ่ยูก่ึง่กลางระหว่าง	“นวนิยาย”	

กบั	“วิชาการ”	ซ่ึงค�าอธบิายดงักล่าวสอดคล้องกบัทศันะของ	Lohitkun	(2001,	p.	152)	

ที่ว่า	 สารคดีแนวใหม่	 เป็นการน�าเสนอความจริงอย่างสร้างสรรค์	 มิใช่แบบเรียน	 คือ

ส่วนหน่ึงของความบันเทิง	 แต่เป็นความบันเทิงที่ได้สาระ	 หากกล่าวโดยสรุป	 สารคดี

แนวใหม่จึงเป็นงานเขียนที่เป็นรอยต่อของงานวิชาการและวรรณกรรม	 ซ่ึงให้รสชาติ
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การอ่านอยู่กึ่งกลางระหว่างสาระความรู้ทางวิชาการและสุนทรียรสทางอารมณ์

แบบวรรณกรรม	

	 ในปัจจุบัน	แนวคิดเรื่อง edutainment	ก�าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	

ปรากฏให้เห็นผ่านส่ือแนวอิเล็กทรอนิกส์	 ส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้	 ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภท

ต่าง	ๆ	รวมถึงมีการจัดประกวดในเวทีต่าง	ๆ	เช่น	รางวัลวรรณกรรมเยาวชนประเภท

สารคดี	 รางวัลแว่นแก้ว	 เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 ในการศึกษางานเขียนประเภทสารคดีที่มีการ

หยบิยมืกลวิธกีารเขยีนแบบบนัเทงิคดมีาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน	ส่ิงทีค่วรพจิารณา

เป็นอันดับแรกคือองค์ประกอบของวรรณกรรม	อันได้แก่	แนวคิด	(theme)	โครงเรื่อง	

(plot)	ตัวละคร	(character)	บรรยากาศหรือฉากและสถานที่	(setting)	มุมมอง	(point	

of	 view)	 และท่วงท�านองการแต่ง	 (style)	 การเข้าใจองค์ประกอบของวรรณกรรม

จะท�าให้เราเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าทางอารมณ์จากสารคดีเรื่องนั้น	ๆ	ได้ดียิ่งขึ้น

	 ในงานบนัเทงิคดสี�าหรบัเดก็และเยาวชน	หากพจิารณาโครงเรือ่งอย่างง่าย	ๆ 	

ประกอบด้วย	 ๓	 ส่วนส�าคัญ	 คือ	 ตอนเริ่มเรื่อง	 ตอนกลางเรื่อง	 และตอนจบเรื่อง	

ตอนเริม่เรือ่ง ส่วนใหญ่เป็นการแนะน�าให้ผู้อ่านรูจั้กฉากและตวัละครเอกของเรือ่ง	และ

มกัจะบอกด้วยว่าตวัละครเอกก�าลังท�าอะไรอยูห่รอืบอกให้ผู้อ่านทราบในตอนเริม่เรือ่ง

เลยว่าตัวละครเอกก�าลังเผชิญปัญหาอะไรหรือจะต้องท�าอะไรที่ส�าคัญ	 อันจะเป็นต้น

เค้าให้เกิดเรื่องราวต่อไป	 ซ่ึงผู้อ่านจะได้พบในตอนกลางเรื่องหรือตอนด�าเนินเรื่อง

ตอนกลางเรื่อง เป็นเหตุการณ์หรอืเรื่องราวที่เป็นสาระส�าคญัของเรือ่ง	สบืเนือ่งจากที่

ได้เริ่มเรื่องไว้ในตอนต้น	 หนังสือส�าหรับเด็กเล็กอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	 ๑-๒

เหตุการณ์	 มีตัวละคร	 ๒-๓	 ตัว	 แต่หนังสือส�าหรับเด็กโต	 (เยาวชน-ผู้วิจัย)	 อาจจะ

มเีรือ่งราวเหตกุารณ์ซับซ้อนหลายเรือ่ง	ตวัละครหลายตวั	งานเขียนทีด่งึดดูความสนใจ

ผู้อ่านให้วางไม่ลง	อยูท่ีก่ารเสนอเรือ่งราว	เหตกุารณ์	ความคดิ	การกระท�าของตวัละคร

เอกในตอนช่วงกลางเรือ่งให้ทวีความตืน่เต้นเร้าใจข้ึนเรือ่ย	ๆ 	เช่น	เรือ่งราวการผจญภยั

ของตัวละครเอกที่ทวีความตื่นเต้นระทึกใจ	 และเส่ียงอันตรายข้ึนเรื่อย	 ๆ	 เหตุการณ์

ต่าง	 ๆ	 ช่วงกลางเรื่องน้ีจะต้องมีเหตุการณ์ที่เป็นขั้นสูงสุดหรือข้ันวิกฤติ	 (climax)

ของเรื่องอยู่ด้วย	 ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในช่วงสุดท้าย	 เป็นเหตุการณ์ซ่ึงตัวละครเอก

ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาหรือหาทางออกอย่างใดอย่างหน่ึง	 ก่อนที่เรื่องจะจบลง	 ส่วน

ตอนจบเรื่อง คือตอนที่มาถึงขั้นที่มีเหตุการณ์ส�าคัญสูงสุดของเรื่องเกิดข้ึน	 ซ่ึง



งานเขียนแนว “สาระบันเทิง” : กรณีศึกษาสารคดีส�าหรับเยาวชน 

เรื่อง “พวกเราแปลงร่างได้” ผลงานของร้อยเอกหญิงธิติมา ช้างพุ่ม

119

ตัวละครเอกได้ตัดสินใจแก้ปัญหา	 และเรื่องราวก็คล่ีคลายจบลงด้วยดี	 (Education	

Ministry,	1998,	p.	69)

	 ส่วนต�าราที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทบันเทิงคดี

ส�าหรับเด็กโต	หรือผู้ใหญ่	 (นวนิยายและเรื่องสั้น)	 มีผู้ให้แนวทางในการพิจารณ์กลวิธี

การประพันธ์	ไว้ดังนี้

 โครงเรื่องหรือเค้าโครงเรื่อง (plot)	 คือล�าดับเหตุการณ์หรือเรื่องราว

ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ต้นเรือ่งจนจบเรือ่ง	โดยทีเ่หตกุารณ์และเรือ่งราวเหล่าน้ันมคีวามสัมพนัธ์

เกีย่วโยงถงึกนัอย่างสมเหตสุมผล	Sirisingha	(1994,	p.	47)	ได้กล่าวถงึเค้าโครงเรือ่งไว้

ในหนังสือการสร้างสรรค์วรรณกรรมส�าหรบัเดก็และเยาวชนว่า	เค้าโครงเรือ่งประกอบ

ด้วยเหตุการณ์และการกระท�าของตัวละครในสภาพการณ์ที่เกิดข้ึน	 ณ	 ที่ใดที่หน่ึง	

ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง	 เค้าโครงเรื่องที่ดีควรมีเหตุการณ์ที่ทวีความตื่นเต้นเร้าใจมาก

ขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนถึงจังหวะหน่ึงซ่ึงมีเหตุการณ์ที่เป็นที่สุดของเรื่อง	 (climax)	 เกิดขึ้น	

และเมื่อตัวละครเอกผ่านเหตุการณ์อันเป็นที่สุดน้ีแล้ว	 เรื่องทั้งหมดก็คล่ีคลายและ

เรื่องก็จบลง	ส่วน	Sangkhaphanthanon	(1999,	p.	158)	ได้กล่าวในท�านองเดียวกัน

ว่า	 โครงเรื่องเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญและเป็นพื้นฐานของเรื่องเล่า	 เน้นการล�าดับ

เหตุการณ์และสถานการณ์ในเรื่อง	 การเผชิญหน้าของตัวละครกับเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	

หัวใจที่ส�าคัญที่สุดของโครงเรื่องคือ	 การสร้างข้อขัดแย้งหรืออุปสรรคให้กับตัวละคร

เอก	 ขั้นตอนที่ส�าคัญของการวิเคราะห์โครงเรื่องคือการสร้างข้อขัดแย้ง	 โครงเรื่อง

ที่ดีต ้องมีความสมเหตุสมผล	 ความน่าสนใจใคร่ติดตามและความสัมพันธ์กับ

องค์ประกอบอื่น	ๆ	ในเรื่อง	

 แนวคิด หรือ แก่นเรื่อง (theme)	Tailangkha	(2000,	p.	66)	ให้ความหมาย

ไว้ว่า	 หมายถึง	 ความคิดที่น�าเสนอในเรื่อง	 ซ่ึงสรุปจากสถานการณ์เฉพาะของโลก

บันเทิงคดีออกมาเป็นความเข้าใจทั่ว	 ๆ	 ไป	 เกี่ยวกับโลกในชีวิตจริง	 การหาแนวคิดมี

ความส�าคัญ	 เพราะจะท�าให้ผู้อ่านค้นพบความหมายของเรื่องที่อาจน�าไปสู่ความเข้าใจ

ชีวิตได้	 ส่วน	 Sangkhaphanthanon	 (1999,	 p.	 158)	 ให้ความหมายว่า	 คือความคิด

อันเป็นศูนย์กลางของเรื่อง	 มักจะเป็นข้อคิดหรือไม่ก็แสดงสัจธรรมบางประการ

เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์	
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 ตัวละคร (character)	 คือผู้ที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง	 หรือเป็นผู้แสดง

พฤตกิรรมต่าง	ๆ 	ในเรือ่ง	ตวัละครนับเป็นองค์ประกอบส�าคญัส่วนหน่ึงของนวนิยายและ

เรื่องสั้น	เพราะถ้าไม่มีตัวละครแล้ว	เรื่องราวต่าง	ๆ 	ในวรรณกรรมย่อมมีขึ้นไม่ได้	ดังที่	

Tailangkha	(2000,	p.	49)	กล่าวว่า	ตัวละครเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบันเทิงคดี	โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในนวนิยายทีม่ขีนาดความยาวมากพอทีผู้่เขยีนจะพรรณนาบุคลิกลักษณะ

และนิสัยใจคอของตัวละครได้ละเอียด	 ผู้อ่านจะรู้สึกเหมือนตัวละครสมจริงเสมือนมี

ตวัตน	หรอืไม่กท็�าให้นึกถงึคนทีเ่ราเคยรูจั้ก	เช่นเดยีวกบั	Sangkhaphanthanon	(1999,	

p.	173)	ทีย่�า้ว่า	ตวัละครในเรือ่งเล่าหมายถงึผู้มบีทบาทในท้องเรือ่ง	หรอืผู้เดนิผ่านเน้ือ

เรือ่งและเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	จึงอาจกล่าวได้ว่าตวัละครเป็นเจ้าของเรือ่ง	เพราะก่อนลงมอื

แต่งเรือ่งผู้แต่งจะต้องคดิก่อนเสมอว่าจะเขยีนเรือ่งของใคร	และใคร	(คนน้ัน)	ประสบ

กับเหตุการณ์อะไรบ้าง	โดยนัยนี้ตัวละครจึงเป็นผู้ที่ท�าให้เกิดเรื่องราวขึ้นมานั่นเอง	

 บรรยากาศ ฉาก และสถานที่ (setting)	 เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ท�าให้

วรรณกรรมมีความสมจริง	 โดยทั่วไปหมายถึง	สิ่งแวดล้อมของตัวละครในเรื่อง	มีทั้ง

สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ	เช่น	สถานที่	 เวลา	สิ่งประดิษฐ์	ข้าวของเครื่องใช้	รวมไป

ถึงสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจของตัวละคร	 ฉากที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์กับการ

แสดงพฤติกรรมและความคิดจิตใจของตัวละครเสมอ	 ในการประเมินค่าการใช้ฉาก

จึงดูที่ความสมจริง	 น่าเช่ือถือ	 ความสัมพันธ์กับตัวละคร	 การสร้างบรรยากาศใน

ท้องเรือ่งและความสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบอ่ืน	ๆ 	(Sangkhaphanthanon,	1999,	p.	156)

	 ร ้อยเอกหญิงธิติมา	 ช ้างพุ ่ม	 เป ็นนักเขียนที่น�าแนวคิดและวิธีการ

สร้างสรรค์งานแบบบันเทิงคดีมาใช้ในการเขียนสารคดีส�าหรับเยาวชนเรื่อง	พวกเรา

แปลงร่างได้	จนได้รบัรางวัลชนะเลิศในการประกวดวรรณกรรมเยาวชนประเภทสารคดี	

รางวัลแว่นแก้ว	ประจ�าปี	๒๕๕๓	ค�านิยมจากสุธาทิพย์	โมราลาย	ที่ว่า	“พวกเราแปลง

ร่างได้เป็นสารคดีส�าหรับเยาวชนที่เล่าความจริง ผสานวรรณศิลป์ให้เข้ากับความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน สอดคล้องกบัธรรมชาต ิและพฤตกิรรมความสนใจ

ของเด็ก ท�าให้เรื่องน้ีมีอรรถรสแปลกไปจากสารคดีวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนทั่วไป 

ส่ิงทีน่่าสนใจยิง่กค็อื การให้ความรูเ้กีย่วกบัวงจรชีวิตสัตว์ต่าง ๆ  ด้วยการสร้างจินตภาพ

สร้างสรรค์ให้น่าสนใจ ผ่านแก่นเรือ่งว่า ‘พวกเราแปลงร่างได้!’ จนสามารถเปล่ียนหวัใจ

และ ‘แปลงร่าง’ ของเดก็ผู้ชายคนหน่ึงได้เฉกเช่นกนั” (Changphoom, 2010, p. foreword) 
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จึงเป็นข้อยืนยันถึงความสามารถของผู้เขียนในการน�ากลวิธีการประพันธ์ดังกล่าวมา

ใช้เพื่อน�าเสนอสาระข้อเท็จจริงได้อย่างสนุกสนาน	ถูกใจผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน

๓. เรื่องราวของเด็กชายต้นกล้ากับบรรดานักแปลงร่าง

	 สารคดีส�าหรับเยาวชน	 เรื่อง “พวกเราแปลงร่างได้”	 เป็นเรื่องราวของ

ต้นกล้า	 เด็กชายชาวกรุงที่ติดการ์ตูนแปลงร่างเรื่องเบ็นเท็น
* 
ที่ก�าลังฉายทางโทรทัศน์

อย่างหนัก	ถงึขัน้เอาหนังสือการ์ตนูเรือ่งดงักล่าวไปอ่านในห้องเรยีน	ไม่สนใจเรยีน	และ

ไม่สุงสิงกับเพื่อน	พฤติกรรมเหล่านี้สร้างความกังวลใจแก่ผู้เป็นแม่อย่างยิ่ง	ดังนั้นเมื่อ

ถึงช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน	แม่จึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการพาต้นกล้าไปอยู่กับพี่ชาย

ซ่ึงเป็นนักชีววิทยาทีบ้่านสวนต่างจังหวัด	ด้วยหวังว่าการไปอยูใ่นสถานทีท่ีไ่ม่มส่ิีงอ�านวย

ความสะดวก	จะช่วยให้ลูกชายได้ออกห่างจากจอโทรทัศน์	และการ์ตูนแปลงร่างเรื่อง

โปรดได้บ้าง	ครั้งแรกที่มาถึงต้นกล้าแสดงปฏิกิริยาต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่าง	แต่จอมพล

ก็สามารถน�าพาหลานชายไปรู้จักกับนักแปลงร่างที่สามารถสัมผัสได้	มีอยู่จริงรายรอบ

ตวั	และให้เขามโีอกาสผจญภยัอยูใ่นโลกของพวกมนัอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน	ต้นกล้า

จึงได้เรยีนรูว้งจรชวิีตของสัตว์และแมลงอย่างละเอียดถงึ	๑๔	ชนิด	และพร้อมจะน�าไป

บอกเล่าให้เพื่อนและครูได้ฟังในช่วงเปิดเทอม	 เวลาหน่ึงเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ในทีสุ่ดต้นกล้าได้ค้นพบความจรงิว่าชนบทไม่ได้น่าเบือ่อย่างทีค่ดิ	อีกทัง้การไม่มโีทรทศัน์	

ไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องโปรด	 ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ส�าหรับเขาอีกต่อไป	 เพราะลุงจอมพล	

บ้านสวน	ธรรมชาต	ิและนักแปลงร่างทกุตวัท�าให้เขากลายเป็นเดก็อ่อนโยน	ผูกพนั	และ

หลงรักธรรมชาติ	ตอนจบเรื่อง	แม้ต้นกล้าจะงอแงไม่อยากกลับ	แต่การได้ฟังเหตุผล

ของลุงที่เขารักและพร้อมจะเชื่อฟัง	 ต้นกล้าจึงรับปากว่าจะไม่ดื้อและตั้งใจเรียน	

ด้วยหวังว่าการเป็นเด็กดี	 จะท�าให้เขาได้กลับมาที่บ้านสวนอีกในไม่ช้า	 ทั้งส่ีคนจึงไป

เที่ยวทะเลอย่างมีความสุขก่อนเดินทางกลับ	

	 *	เบ็นเท็น	 คือ	 ช่ือตัวละครเอกและช่ือเรื่องของการ์ตูนญี่ปุ่นที่เด็กไทยรู้จักเป็นอย่างดี	

คนไทยรู้จักการ์ตูนเรื่องน้ีครั้งแรก	 เมื่อถูกน�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูน	 และถูกน�ามาฉายทาง

โทรทัศน์	 การ์ตูนเรื่องน้ีได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เด็ก	 ๆ	 เห็นได้จากการที่ถูกน�าผลิตซ�้าในส่ือ

รูปแบบอื่นนอกจากหนังสือการ์ตูนและภาพยนตร์	 อาทิ	 เกมออนไลน์	 หนังสือประกอบภาพระบายสี	

ภาพจิ๊กซอว์	ตัวต่อ	การสกรีนลายบนเสื้อผ้าเด็ก	เป็นต้น
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	 ผู้เขียนได้ทิ้งท้ายไว้ให้ผู้อ่านได้คาดเดาต่อไปว่าต้นกล้าจะเป็นเด็กดี	 และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมติดการ์ตูนจนไม่มีความสนใจเรื่องอ่ืนได้หรือไม่	 ผ่านจดหมายที่

ลุงเขยีนถงึหลาน	ขณะเดยีวกนักค็าดเดาต่อไปอีกว่าปิดภาคเรยีนหรอืวันหยดุคราวหน้า	

จอมพลจะไปรับต้นกล้ามารู้จักนักแปลงร่างหรือไม่	 และจะพามารู้จักนักแปลงร่าง

ตัวใดอีกบ้าง	

๔. ผลการศึกษา

	 จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์	 และคุณค่าของสารคดีที่มีต่อ

ผู้อ่าน	สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 ๔.๑ ด้านกลวิธีการประพันธ์

 ผู้เขียนได้น�ากลวิธีในการประพันธ์แบบบันเทิงคดี	 มาใช้เพื่อให้สารคดีเรื่องน้ี	

สนุกสนาน	มีชวนติดตาม	ทั้งสิ้น	๙	กลวิธี	ดังนี้	

  ๔.๑.๑	การต้ังชื่อเรื่อง	 และการต้ังชื่อตอน	 การตั้งช่ือสารคดีว่า

“พวกเราแปลงร่างได้”	ท�าให้ผู้อ่านอยากค้นหาค�าตอบว่า	พวกเราคอืใคร	และแปลงร่าง

อย่างไร	เป็นการตั้งชื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาภายใน	ส่วนการตั้งชื่อตอน	พบว่าสะดุด

หู	น่าสนใจ	และมีความหมายเชื่อมโยงถึงลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติพิเศษของสัตว์

และแมลงชนิดต่าง	ๆ	ที่ผู้เขียนมุ่งบรรยายให้ความรู้	เช่น	นักแปลงร่างหมายเลขหนึ่ง 

แมลงมรณะ กล่าวถึงเรื่องราวของยุง	 นักแปลงร่างหมายเลขสอง แมลงร้อยโรค 

กล่าวถึงเรื่องราวของแมลงวัน	เป็นต้น 

  ๔.๑.๒	แก่นเรื่อง	 ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจและค้นหาแก่นเรื่องได้

ไม่ยาก	เพราะมีความสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐาน	ประสบการณ์	วุฒิภาวะและ

ความสนใจของเด็ก	นั่นคือ	เด็กและเยาวชนจะมีพัฒนาการและเติบโตทั้งทางร่างกาย

และจิตใจเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์	 ย่อมเกิดจากการที่พวกเขาได้เกิด	 เติบโต	 และ

ด�ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้เขียนได้น�าเสนอภาพแทนของเด็กและเยาวชน

ทีด่ผ่ีานตวัละครต้นกล้า	โดยเชือ่มโยงให้เหน็เป็นภาพคูข่นานและสอดประสานกลายเป็น

หน่ึงเดียวระหว่างการเติบโตทางความคิดและพฤติกรรมของตัวละครเอกกับการ
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แปลงร่างของบรรดาสัตว์และแมลง	ผู้เขยีนมกัใช้วิธยี�า้แก่นเรือ่งของสารคดเีรือ่งน้ีผ่าน

การบรรยาย	บทสนทนา	และภาพประกอบ	ซ่ึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรชีวิต	ลักษณะทาง

กายภาพ	และคุณสมบัติพิเศษอื่น	ๆ	ของสัตว์และแมลงทุกตัวในเรื่อง	ดังตัวอย่างการ

อธิบายลักษณะทางกายภาพ	ลักษณะพิเศษ	และวงจรชีวิตของนักแปลงร่างหมายเลข

สิบเอ็ด นักเก็บน�้าหวานแสนขยัน	หรือผึ้งน้อย	ผ่านค�าพูดของนักชีววิทยาอย่างจอมพล	

ขณะโต้ตอบกับหลานชาย	ความว่า

 จอมพลชี้ให้หลานดูขาหลังของผ้ึงที่มีละอองเกสรสีเหลือง

เกาะอยู่เป็นก้อน

 “อ้าวกล้านึกว่าผึ้งกินแต่น�้าหวานซะอีก แล้วมันจะเก็บเกสร

ดอกไม้ไปท�าไมล่ะครับ”

 “เกสรดอกไม้น้ีเป็นอาหารประเภทโปรตีนที่ส�าคัญส�าหรับ

ประชากรในรัง ผ้ึงงานจะบดเกสรกับน�้าผ้ึงเพื่อใช้เลี้ยงตัวอ่อน

ผึ้งงานที่มีอายุมากกว่า ๓ วัน แต่ส�าหรับตัวอ่อนที่จะเจริญไปเป็น

ราชินี หรือผ้ึงงานที่อายุน้อย จะได้รับการป้อนนมผ้ึง ซ่ึงก็คือ

อาหารพิเศษที่ผลิตขึ้นจากต่อมที่อยู่ติดกับต่อมน�้าลายของผ้ึงงาน

อายุ ๕-๑๕ วัน มันจะส�ารอกนมผ้ึงน้ีให้กับตัวอ่อนผ้ึงทุกตัวที่อายุ

ไม่ถงึ ๓ วัน ยกเว้นแต่ผ้ึงนางพญาเท่าน้ันทีจ่ะได้รบัสุดยอดอาหารน้ี

ไปตลอดชีวิต จึงท�าให้ผึ้งนางพญามีขนาดใหญ่กว่าปกติ ในปัจจุบัน

น้ีจึงมีการตื่นตัวน�านมผ้ึงมาเป็นอาหารเสริมราคาแพง เน่ืองจาก

มีโปรตีนและวิตามินสูงน่ะ”

  “อี๊ เหมือนกินอ้วกผึ้งหรือเปล่าลุงจอม”

 “ไม่หรอก นมผึ้งจะสีขาว ๆ เป็นครีม มีกลิ่นเฉพาะและรส

ค่อนข้างเผ็ดน่ะ”

 “ไม่เหมือนน�้าผึ้งเนอะ หวานอร่อยอย่าบอกใคร”

 “ใช่แล้วล่ะ แต่กล้ารูไ้หมกว่าจะเป็นน�า้ผ้ึงได้น่ีนะ ผ้ึงงานต้อง

ท�างานหนักขนาดไหน ทุกวันผ้ึงงานจะออกบินไปเป็นกิโล ๆ เพื่อ



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒124

เสาะหาแหล่งน�้าหวาน จากน้ันก็จะใช้งวงดูดมาเก็บไว้ที่กระเพาะ

ซ่ึงจะมีน�้าย่อยจากต่อมน�้าลายขับออกมาย่อยน�้าหวานเหล่าน้ัน

ให้กลายเป็นน�า้ตาลแปรรปู เพือ่ให้ดดูซึมเอาไปใช้ง่ายขึน้ เมือ่ผ้ึงงาน

กลับมาถงึรงัมนักจ็ะส่งต่อน�า้หวานให้ผ้ึงงานประจ�ารงัแบบปากต่อ

ปาก ซ่ึงผ้ึงงานประจ�ารังจะน�าน�้าหวานไปเก็บไว้ในหลอดรวงที่อยู่

ด้านบนสุด แต่น�้าหวานพวกนี้ยังเป็นน�้าผึ้งที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมี

น�้าอยู่ค่อนข้างสูง พวกผึ้งงานก็จะต้องช่วยกันกระพือปีกเพื่อไล่น�้า

ให้ระเหยออกไป จนมนี�า้เหลอืแค่ ๒๐-๒๕ เปอร์เซ็นต์ เท่าน้ัน จึงจะ

เป็นน�า้ผ้ึงทีส่มบรูณ์ หลังจากน้ันพวกมนัจะใช้ไขผ้ึงปิดหลอดรวงทีม่ี

น�้าหวานเอาไว้ เพื่อเก็บเป็นแหล่งอาหารต่อไปนั่นเอง”

 “มิน่า น�้าผึ้งถึงข้น ๆ  เหนียว ๆ  เพราะมีน�้าอยู่น้อยนี่เอง แล้ว

หลอดรวงที่ลุงจอมพูด คืออะไรล่ะครับ ใช่รังผึ้งหรือเปล่า”

 “ใช่แล้วครับ หลอดรวงก็คือรังผ้ึงน่ันแหละ ถ้าลองสังเกต

ดดู ีๆ  จะเหน็ว่ารงัผ้ึงแต่ละรงัจะมรีรูปูหกเหล่ียมเตม็ไปหมด รแูต่ละ

รูนี่แหละครับคือรวง โดยผึ้งงานจะมีต่อมไขผึ้ง ส�าหรับผลิตไขผึ้ง

อยูท่ีท้่อง พวกมนัจะผลิตไขออกมาเป็นแผ่น ๆ  แล้วเอามาเคีย้วผสม

กับน�้าลายให้อ่อนตัว ก่อนจะน�าไปเชื่อมต่อกันจนเป็นหลอดรวงรูป

หกเหลี่ยมหลาย ๆ อัน หลอดรวงเหล่านี้ถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ โดย

ส่วนที่อยู่บนสุดจะใช้เก็บน�้าผึง้ ส่วนที่อยู่ล่างก็จะเก็บเกสรและเป็น

ทีใ่ห้นางพญาวางไข่และฟักตวัอ่อน ดงัน้ันหลอดรวงแต่ละหลอดจะ

ใหญ่ไม่เท่ากัน หลอดรวงของตัวอ่อนผ้ึงเพศผู้จะใหญ่กว่าผ้ึงงาน

ในขณะทีห่ลอดรวงส�าหรบัตวัอ่อนนางพญาจะใหญ่ทีสุ่ด และอยูล่ง

มาด้านล่างสุดของรังและจะเอาหัวลง”

 “งั้นกล้าก็เข้าใจผิดมาตลอดน่ะสิฮะ ตอนแรกนึกว่าผ้ึงจะ

อาศัยอยู่ในรังเสียอีก”...

(Changphoom,	2010,	p.	119-122)
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 จากการอธิบายของจอมพล	 ทั้งต้นกล้าและผู้อ่านสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ

อาหารของผ้ึง	 บทบาทของผ้ึงนางพญา	 หน้าที่ของผ้ึงงาน	 คุณสมบัติและลักษณะ

พิเศษของนมผ้ึง	 รูปทรงและลักษณะของหลอดรวงหรือรังผ้ึง	 นอกจากการน�าเสนอ

สาระความรู้เกี่ยวกับผ้ึง	 ผ่านค�าพูดของตัวละคร	 ในตอนน้ีผู้เขียนได้เสริมความเข้าใจ

แก่ผู้อ่านด้วยการเพิม่ภาพประกอบให้เหน็รปูร่างลักษณะของผ้ึงและรงัผ้ึง	ดงัตวัอย่าง

 ภาพที่ ๑	ภาพลักษณะรูปร่างของผึ้งน้อย				ภาพลักษณะรูปร่างของรังผึ้ง	

  ๔.๑.๓	การวางโครงเรื่อง	 บันเทิงคดีส�าหรับเยาวชน	 สามารถพิจารณา

โครงเรื่องอย่างง่ายจาก	๓	ส่วน	คือ	ตอนเริ่มเรื่อง	ตอนกลางเรื่อง	และตอนจบเรื่อง	

จากการวิเคราะห์	พบว่าผู้เขยีนมกีารจัดวางโครงเรือ่งอย่างเป็นเหตเุป็นผล	สอดคล้อง	

และลงตัว	ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่อง	มีการล�าดับเหตุการณ์ในเรื่องไปตามปฏิทิน	ท�าให้

เรื่องราวไม่สับสน	เข้าใจง่าย	อธิบายได้ดังนี้	

	 	 ผู้เขียนได้	 เร่ิมเร่ือง	 ด้วยการสร้างปมปัญหาหลักที่เป็นความขัดแย้ง

ระหว่างตัวละครกับตัวละครคือ	ตัวละครต้นกล้า	ไม่พอใจที่แม่พาตนไปอยู่กับลุงที่บ้าน

ต่างจังหวัดทางภาคใต้	เพือ่ให้เขาออกห่างจากการ์ตนูแปลงร่างทางโทรทศัน์	ดงัความว่า

 ท่ามกลางทิวทัศน์ของทุ่งนาเขียวชอุ่มสองข้างทางที่ขนาบ

ทางรถไฟสายใต้ เด็กชายชาวกรุงท�าหน้าบูดบึ้ง ทอดสายตาเหม่อ

มองแต่ดเูหมอืนจะไม่รบัรูถ้งึความงามของธรรมชาตริอบกาย ในใจ

ของต้นกล้าก�าลังขุ่นมัว ...

 “โน่น ดูสิลูก นกกระยางเห็นมั้ย บินกันเป็นฝูงเลย สวยจัง”
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	 “ไม่เห็นจะสวยเลยแม่	 กล้าอยากกลับบ้าน	 น่ีใกล้เวลาท่ี

การ์ตูนจะมาแล้วนะ”

 เสียงพิณถอนใจเบา ๆ คุณแม่ยังสาวหนักใจกับพฤติกรรม

ติดการ์ตูนของลูกชายเหลือเกิน... 

(Changphoom,	2010,	p.13)

	 จากเหตุการณ์ตอนเริ่มเร่ือง	 เห็นได้ว่า	 ต้นกล้าอยู่ในอาการขุ่นเคืองใจ

อย่างยิ่ง	 สังเกตได้จากปฏิกิริยาและค�าพูดของเขา	 เมื่อถูกแม่บังคับให้ไปอยู่ในที่

ทีไ่ม่ชอบ	เป็นการเปิดเรือ่งทีน่อกจากจะแนะน�าให้ผู้อ่านได้รูจั้กตวัละครเอกแล้ว	ยงัท�าให้

เห็นถึงปมปัญหาหลักของเรื่องไปพร้อมกัน	 ซ่ึงการเริ่มเรื่องเช่นน้ีสามารถสร้าง

ความกระหายใคร่รู้	 ชวนให้ต้องติดตามดูต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้ว	 การไปอยู่ในบ้าน

ต่างจังหวัดครั้งน้ีจะช่วยให้พฤติกรรมการติดการ์ตูนทางโทรทัศน์ของต้นกล้าดีขึ้น

หรือไม่	 แต่ทว่าเมื่อเดาจากการแสดงออกของตัวละครก็ท�าให้ผู้อ่านไม่ค่อยแน่ใจว่า

การได้ไปอยูก่บัลุงในทีท่ีไ่ม่ศวิิไลซ์เหมอืนกรงุเทพฯ	จะเปล่ียนแปลงเขาได้	เพราะแท้จรงิ

แล้วเหตผุลทีย่อมมาเพราะมข้ีอแลกเปล่ียนทีค่ดิว่าคุม้ค่า	น่ันคอืการได้ชมการแสดงโชว์

ของตัวการ์ตูนจากต่างประเทศต่างหาก

	 อีกเหตุการณ์ในช่วงเริ่มเรื่องที่ช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาว่าต้นกล้าไม่น่าจะอยู่

บ้านต่างจังหวัดได้	 คือตอนที่เขาได้พบกับลุงเป็นครั้งแรก	 และทันทีที่ได้ยินลุงพูดกับ

แม่ว่า “ในหมู่บ้านมีเพื่อนเล่นเยอะแยะไม่เหงาหรอก” ต้นกล้าก็คิดปฏิเสธค�าพูดของ

ลุงทันทีว่า “เฮอะ! คอยดูไปเถอะ จ้างก็ไม่ไปเล่นกับเด็กพวกนั้นหรอก อยู่ไกลปืนเที่ยง

ขนาดน้ีคงไม่รู้จักหนังการ์ตูนแปลงร่างอย่างที่กรุงเทพฯ ซะล่ะมั้ง” (Changphoom,	

2010,	 p.	 14) ซ่ึงแม้แต่ความคิดยังเต็มไปด้วยการต่อต้านและปฏิเสธ	 ดังน้ันผู้อ่าน

จึงต้องติดตามอย่างใจจดใจจ่อว่า	ต้นกล้าจะอยู่ที่นี่ได้ถึงหนึ่งเดือนตามสัญญาหรือไม่	

	 ส่วน	 ตอนกลางเรื่อง เป็นเหตุการณ์สืบเน่ืองหลังจากที่ผู้เขียนเริ่มเรื่องไว้	

ทั้งนี้ความน่าสนใจที่พบในสารคดีเรื่องนี้	คือ	นอกจากผู้เขียนสร้างปมปัญหาหลักของ

เรื่อง	ดังได้กล่าวไปแล้ว	ยังสร้าง ปมปัญหาย่อย	ไว้แต่ละตอนเพื่อสร้างความกระหาย

ใคร่รู้ที่จะติดตามอ่านในตอนต่อ	 ๆ	 ไป	 กล่าวคือหลังจากที่ผู้เขียนเริ่มเรื่องด้วยความ
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ขัดแย้งระหว่างแม่กับต้นกล้าเรื่องถูกบังคับให้ไปอยู่กับลุง	 และความขัดแย้งระหว่าง

ต้นกล้าที่มีต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูการ์ตูนเรื่องโปรด	 เพื่อให้ผู้อ่าน

รอดูต่อไปว่าต้นกล้าจะอดทนอยู่กับลุงถึงหน่ึงเดือนเพื่อแลกกับการมีโอกาสไปดูการ

แสดงโชว์ของบรรดานักแปลงร่างจากการ์ตูนโปรดได้หรือไม่	 เพราะต้นกล้าแสดง

อาการไม่สนใจลุง	 มีท่าทีเบ่ือหน่าย	 และรบเร้าจะกลับบ้านอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อไม่ได้

ดังใจก็กระทืบเท้าปัง	 ๆ	 และร้องไห้ขี้มูกโป่ง	 เหตุการณ์ตอนน้ีเรียกได้ว่าเป็นการเริ่ม

ตอนกลางเรื่อง	 ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดปมปัญหาย่อยเพื่อท้าทายให้ตัวละครเอก

ต้องค้นหาความจริง	 ดังที่หลังจากจอมพลได้พูดคุยกับต้นกล้า	 จึงได้พูดกึ่งท้าทายให้

หลานไปดูนักแปลงร่างตัวใหม่ที่ตนมีและน่าสนใจไม่น้อยไปกว่า	 “เบ็นเท็น” ซ่ึงการถูก

ท้าทาย	 น้ีเองที่เป็นการสร้างปมปัญหาใหม่ให้ตัวละครเอกต้องพิสูจน์ให้เห็นจริง	 และ

ผู้อ่านสนใจติดตาม	ดังความว่า	

 “อืม ถ้ากล้าไม่อยากอยู่ที่นี่ก็ได้นะ แต่ไหนบอกลุงมาหน่อย

สิว่า การ์ตูนที่กล้าอยากดูน่ะ เรื่องมันเป็นยังไง”

 “ฮือ ฮือ ก็ ก็มีพระเอกสู้กับตัวร้ายที่อยากท�าลายโลกน่ะฮะ”

 “อ๋อ แล้วยังไงอีกลูก” ลุงจอมก้มหน้าลงมาถาม อย่างตั้งใจ

 “แล้วพระเอกก็เก่งมาก ๆ ๆ เลยฮะลุงจอม แปลงร่างเป็น

แบบน้ันแบบน้ี ได้ตัง้สิบแบบแน่ะ พอสู้กบัผู้ร้ายกช็นะ หมดเลยด้วย”

 “โอ้โฮ งัน้กส็นุกน่าดเูลยสินะ แต่เดีย๋วนะ พระเอกแปลงร่าง

ได้ด้วยเหรอ งั้นก็เหมือนกับสัตว์ที่ลุงก�าลังศึกษาอยู่น่ะสิ มันแปลง

ร่างได้ตัง้สีแ่บบแน่ะ อาจจะไม่เก่งเท่าตวัการ์ตนูของกล้าแต่ลุงกว่็า

มันน่าสนใจไม่ใช่ย่อยนา”

 “จริงเหรอครับลุง มีตัวประหลาดที่แปลงร่างได้จริง ๆ ด้วย

เหรอ”

 “จริงสิลูก แถมมีเยอะซะด้วย ถ้าไม่เชื่อกล้าไปดู กับลุงไหม

ล่ะ”
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 ต้นกล้ามองหน้าแม่ ที่ก�าลังท�าทีหยิบเส้ือผ้า ออกมาจาก

กระเป๋าท�าไม่รู้ไม่ชี้

 “ไปครับ กล้าไม่เช่ือหรอกว่าจะมีตัวอะไรแปลงร่างได้

จริง ๆ” เด็กชายหยุดร้องไห้ พลางใช้แขนเสื้อเช็ดน�้ามูก ก่อนเดิน

ตามลุงจอมต้อย ๆ 

(Changphoom,	2010,	p.	16)

	 หลังจากน้ันจอมพลก็เริ่มให้ความรู้แก่หลานทีละนิด	 ทีละเรื่อง	 และให้ไป

เรื่อย	ๆ	(ผ่านนักแปลงร่างที่ปรากฏเป็นตอน	ๆ)	จนครบหนึ่งเดือนเต็ม	โดยที่กล้าเอง

ก็แปลกใจว่าท�าไมครบหน่ึงเดือนเร็วจัง	 ทั้งน้ีจอมพลได้ใช้วิธีการหลอกล่อ	 ท้าทาย

เชิญชวน	จนกระทั่งต้นกล้ารู้สึกผูกพันกับตน	และมีความสุขกับการได้เรียนรู้เรื่องราว

ของสิ่งมีชีวิตรอบตัว	หรือที่จอมพลเรียกว่า	นักแปลงร่าง ดังนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่ง

เดือนที่ต้นกล้าอาศัยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัด	 จึงเป็นเวลาที่เขามีความสุขที่สุด	 เพราะ

ได้สัมผัสนักแปลงร่างถงึ	๑๔	ชนิด	ได้เรยีนรูวิ้ถชีวิีตและมติรภาพของคนชนบท	ทีส่�าคญั

ทีสุ่ดคอืได้เรือ่งเล่าเกีย่วกบันักแปลงร่างไปคยุให้เพือ่นทีโ่รงเรยีนฟังตอนเปิดภาคเรยีน	

ซึ่งความรู้ใหม่เหล่านี้เองที่ท�าให้ต้นกล้าค่อย	ๆ	ลืม	“เบ็นเท็น”	และเลิกพูดถึงโทรทัศน์

ในที่สุด

	 การสร้างปมปัญหาย่อยในแต่ละตอนเพื่อสร้างความกระหายใคร่รู้	 และ

ชวนตดิตาม	โดยผู้เขียนมกัเริม่เรือ่งของแต่ละตอนด้วยความสงสัยของต้นกล้า	และน�า

ไปสู่การไขข้อข้องใจต่าง	ๆ	โดยมีจอมพลและเสียงพิณเป็นผู้ให้ค�าตอบ	ซึ่งผู้วิจัยขอยก

มาแสดงเป็นตัวอย่างเพียง	๓	ตอน	ดังนี้

	 ตอน นักแปลงร่างหมายเลขสาม ตัวเหม็นจากดึกด�าบรรพ์ ผู้เขียนเปิดเรื่อง

ด้วยเหตุการณ์	หลังจากเดินทางมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดได้	๓	วัน	สองแม่ลูกได้ร่วมแรง

ร่วมใจกันท�างานบ้านครั้งใหญ่	 การได้รับมอบหมายให้ช่วยขยับโซฟาเพื่อความสะดวก

ในการท�าความสะอาด	 คือที่มาของการค้นพบนักแปลงร่างหมายเลขสามของต้นกล้า

ผู้เขียนได้เปิดปมปัญหาย่อยของตอน	ดังนี้	
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 หลังจากอยู่บ้านลุงจอมได้สามวัน แม่กับต้นกล้าก็ตัดสินใจ

ว่าควรจะต้องท�าความสะอาดบ้านกันครั้งใหญ่ ... แม่ให้ต้นกล้า

ช่วยย้ายโซฟาออกจากมุมห้องเพื่อจะกวาดบ้านได้สะดวก เด็กชาย

ใช้มือดันด้านหลังโซฟาจนแทบหมดแรงก็ไม่ขยับ จึงแกล้งทรุด

ลงนั่งพักหายใจ

 “อะไร นายจอมอู้ ยังไม่เห็นโซฟาขยับเลย”

 “หูยแม่ หนักจะตาย ดันเท่าไหร่ก็ไม่ขยับ เนี่ย ๆ ๆ” ต้นกล้า

พยายามดันไปพูดไป ทันใดน้ันสายตาซุกซนก็ไปเจอเข้ากับอะไร

บางอย่าง สีด�าคล้ายเมล็ดถั่วแข็ง ๆ ติดแน่นอยู่กับซอกขอบโซฟา

 “อู้ฮู แม่มาดูน่ีสิ เม็ดอะไรก็ไม่รู้น่ี แปล้กแปลก” เด็กน้อย

พยายามท�าเสียงให้น่าสนใจเต็มที่

 “ไม่หลงกลร้อก คิดจะชวนให้อู้ด้วยล่ะสิ”

 “เปล่านา แม่มาดูสิ เอ ดู ๆ แล้วคล้ายกระเป๋าเหมือนกันนะ

เนี่ย กระเป๋าหนีบของแม่ไง ใบสีด�าน่ะ แต่ใบนี้เล็กกะจิ๋วหลิวจัง”

 ในที่สุดเสียงพิณก็อดใจไม่ไหว ต้องเดินมาชะโงกดูส่ิงที่

ลูกชายตัวดีพยายามน�าเสนอ

 “ไหน ๆ”

 “นี่ไงกล้าแกะให้ดู”

 เด็กชายใช้ปลายน้ิวแกะกระเป๋าจ๋ิวของเขายื่นให้แม่ดู แต่

เสียงพิณแทบร้องกรี้ดเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในมือลูกชาย

 “ยี้ กล้า นั่นมันไข่แมลงสาบ ทิ้งไปลูก สกปรก” เธอจับมือ

ลูกชายสะบัดแล้วรีบดึงไปล้างน�้า

 “จริงเหรอแม่ ไข่แมลงสาบจริง ๆ เหรอ ท�าไมไม่เห็นเหมือน

ตัวแมลงเลยล่ะ”
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 “จริงสิลูก นั่นละไข่แมลงสาบ”

  “จ้างก็ไม่เชื่อ” เด็กชายแอบแลบลิ้นใส่ ก่อนจะวิ่งตื๋อออกไป

ที่ห้องรับแขก พยายามมองหาสิ่งที่ท�าตกไว้

  (Changphoom,	2010,	p.	39-40)

 เมือ่ต้นกล้าได้รบัการยนืยนัข้อเทจ็จรงิจากจอมพลว่า	ส่ิงทีพ่บคอืไข่แมลงสาบ

จริง	 ๆ	 ประเด็นค�าถามก็เกิดตามมาต่อเน่ืองให้จอมพลต้องอธิบาย	 เรื่องก็ด�าเนินไป	

และจบลงด้วยความสนุกตื่นเต้น	 เพราะต้นกล้าได้เรียนรู้วงจรชีวิตของนักแปลงร่าง

ใกล้ตัว	 เหนือส่ิงอ่ืนใดคือท�าให้ต้นกล้าระมัดระวังเรื่องความสะอาด	 และไม่ปล่อย

เศษอาหารเหลือทิง้ไว้ในบ้านอีกต่อไป	เพราะเขาได้รูแ้ล้วว่าแมลงสาบเป็นสัตว์ทีส่กปรก	

ไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลย

	 ตอน	 นักแปลงร่างหมายเลขแปด นักสู้ในชุดเกราะ ผู้เขียนเปิดเร่ืองด้วย

เหตุการณ์ลุงหลานสามัคคีกันขุดดินเพื่อปลูกมะม่วงบริเวณกองปุ๋ยคอก	 และที่น่ันก็

ท�าให้ต้นกล้าได้พบกับหนอนยักษ์	 ซ่ึงเป็นที่มาของการเรียนรู้เกี่ยวกับนักแปลงร่าง

ตัวที่แปด	ดังความว่า

  จอมพลยนืมองหลานชายตวัน้อยขดุดนิขะมกัเขม้นจนเหงือ่

ซึมหน้าผากเป็นมันย่อง แล้วอยู่ดี ๆ กล้าก็ชะงัก ปล่อยชะแลงทิ้ง

แล้วใช้สองมือคุ้ยดิน

 “ลุงจอม ๆ  มาดูนี่สิครับ หนอนยักษ์ตัวเบ้อเริ่มเลย” เด็กชาย

จับหนอนสีขาวครีมตัวอ้วนกลมข้ึนจากหลุม มันส่ายหัวสีน�้าตาล

เกือบด�าไปมาอย่างขัดใจก่อนจะปล่อยของเหลวสีแดงเข้มจาก

ปลายท้องใส่เต็มมือต้นกล้า

 “หวาย เลือดทะลักเลย” เด็กชายเขย่ามือไปมาอย่างร้อนรน 

กลัวว่าตนเองเป็นต้นเหตุให้หนอนยักษ์บาดเจ็บ

 “ฮ่า ฮ่า ไม่ใช่เลือดหรอกลูก หนอนมันปล่อยของเหลวน่ี

ออกมาเวลาตกใจเพื่อข่มขู่ศัตรูต่างหาก”
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 จอมพลรับหนอนตัวนั้นจากหลานชาย เขาขยับแว่นเพ่งพินิจ

ดูแล้วอมยิ้ม...

 “น่ีมนัหนอนอะไรครบัลุงจอม มนัเป็นตวัอ่อนของแมลงอะไร

สักตัวหรือเปล่า” เด็กชายจับมือลุงให้แบออกเพื่อจะได้ดูตัวหนอน

ชัด ๆ 

 “ถกูแล้วครบั หนอนตวัน้ีคอืตวัอ่อนของด้วงกว่าง กล้าคงไม่

เคยเห็นล่ะสิ เพราะว่าในกรุงเทพฯ หาดูยากมาก...”

	 (Changphoom,	2010,	p.	87-88)

	 หลังจากน้ันต้นกล้าก็เริ่มปฏิบัติการถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับด้วงกว่าง	 แต่

เพราะด้วงกว่างไม่อาจปรากฏตัวให้เห็นในช่วงฤดูร้อน	 ต้นกล้าจึงไม่ได้สัมผัสตัวจริง

แต่ก็นับว่าโชคดีที่มีลุงเป็นนักชีววิทยา	 เขาจึงได้เรียนรู้เรื่องราวของนักสู้ในชุดเกราะ

จากกล่องสตัฟฟ์แทนตัวจริง	 และเรื่องก็จบลงด้วยการที่ลุงหลานร่วมแรงร่วมใจกัน

ปลูกต้นไม้อย่างมีความสุข	 และความหวังของต้นกล้าที่จะได้เห็นหนอนตัวใหญ่

กลายเป็นด้วงกว่างนักสู้ที่แข็งแรงในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง

	 ตอน นักแปลงร่างหมายเลขสิบเอ็ด นักเก็บน�้าหวานแสนขยัน ผู้เขียน

เปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ตอนเย็นวันหน่ึงที่ต้นกล้าช่วยแม่รดน�้าต้นไม้	 พลันสายตาไป

กระทบกับแมลงตัวอ้วน	 จึงนึกสนุกใช้มือคว้าหมับ	 ทันใดน้ันก็รู้สึกปวดแปลบที่กลาง

ฝ่ามือทันที	และกลายเป็นที่มาของการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของ	ผึ้งน้อย	ดังความว่า

 “เป็นอะไรไปกล้า ร้องลั่นบ้านเลย ไหนให้แม่ดูซิ” เสียงพิณ

คว้ามือลูกชายไปดูแล้วส่ายหัว

  “น่ีไปท�าอีท่าไหนถึงโดน ผึ้ง	 ต่อยเอาได้ ซนไม่เข้าเรื่องอีก

แล้วสิเรา”

 “อย่าเพิ่งดุลูกน่าพิณ ต้องรีบเอา เหล็กใน ออกก่อน พิณไป

เอาลูกกุญแจบ้านมาให้พี่ที เร็ว ๆ เข้า”
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 แม่ก็ว่ิงไปหยิบลูกกุญแจพวงใหญ่มาส่งให้ลุงจอมทันที ลุง

รับมาแล้วถอดลูกกุญแจดอกที่หนึ่งออกจากพวง แล้วกดตรงรูที่ใช้

ร้อยเข้าตรงบริเวณที่ต้นกล้าโดนผึ้งต่อย

 “โอ๊ย ลุงจอมกดท�าไม กล้าเจ็บ” เด็กชายโวยวายหนักขึ้น

 “ต้องเอาเหล็กในผ้ึงออกน่ะลูก ไม่อย่างน้ันจะยิ่งท�าให้ปวด

เอ้า น่ีไงออกแล้ว” จอมพลเค้นจนเหล็กในเล็ก ๆ โผล่ขึ้นมาจาก

ผิวหนังแล้วหลุดออกแล้ว “นึกยงัไงใช้มอืจับผ้ึงล่ะกล้าเอ๊ย น่ีดนีะที่

เป็นผ้ึงมิม้ตวัเล็กไม่ใช่ผ้ึงหลวงทีต่วัใหญ่และต่อยปวดมาก ไม่อย่าง

นั้นล่ะก็ได้ร้องบ้านแตกไปสามวัน”

 “ก็กล้าเห็นว่ามันแปลกดี มีปล้องเหลือง ๆ ที่ท้องด้วย เลย

จะเอาไปให้ลุงจอมดูว่ามันแปลงร่างได้หรือเปล่า ที่ไหนได้มันดัน

ต่อยซะนี่”

 “ดเีหมอืนกนั จ�าไว้เลยนะว่าแมลงพวกผ้ึง ต่อ แตน จะมเีหล็ก

ในทุกตัวนะแหละ” แม่พิณส�าทับ

 “อืม จะว่ามีเหล็กในทุกตัวก็ไม่ถูกนะพิณ เพราะจริง ๆ แล้ว

ในผ้ึงตัวผู้จะไม่มีเหล็กในหรอก ผ้ึงที่จะมีเหล็กในเอาไว้ป้องกันตัว

ก็มีแต่ ผ้ึงงาน เท่าน้ันแหละ” ต้นกล้าได้ยินลุงจอมสอนแม่ก็ได้ใจ

ท�าหน้าล้อเลียน

 “ฮ่ันแน่ ไม่รู้จริงก็อย่ามามั่วหน่อยเลย ให้ลุงจอมเล่าเรื่อง

ผ้ึงให้ฟังดีกว่า กล้าไม่อยากได้ความรู ้ผิด ๆ จากใครบางคน

แถวนี้น่ะฮะ”

  (Changphoom,	2010,	p.	115-116)

 ในตอนน้ีผู้เขียนได้จบลงด้วยเหตุการณ์ที่ต้นกล้าได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับ

วงจรชีวิตของผ้ึงน้อย	และได้แสดงความสนใจต่อไปด้วยประโยคทีว่่า	“อ้ือฮือ ธรรมชาติ

นี่ท�าไมถึงได้ซับซ้อนอย่างนี้นะ แต่กล้าว่านอกจากซับซ้อนแล้วยังอัศจรรย์อีกด้วย แหม 
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อยากรู้เรื่องนักแปลงร่างตัวอ่ืน ๆ อีกจัง” (Changphoom,	 2010,	 p.	 126)	 และ

ท�าท่าออดอ้อนจะให้ลุงเล่าต่อ	 จอมพลต้องไปท�างานจึงต้องขอหยุดไว้แค่นี้	 (โดยนิสัย

ของต้นกล้าแล้วมักจะอ้อนจนส�าเร็จทุกครั้ง)	 แต่เมื่อมีแม่ค้าหาบปลากริมไข่เต่าของ

โปรดมาขายพอดี	จอมพลจึงได้โอกาสกลับไปท�างาน	เรื่องในตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้

	 จากตัวอย่างที่น�ามายก	 น่าจะเป็นข้อยืนยันว่า	 ผู้เขียนมีวิธีการร้อยประสาน

เรื่องราวอย่างกลมกลืน	 หลังจากที่ได้เปิดเรื่องด้วยวีรกรรมอันแสนดื้อของเด็กชาย

ที่ติดการ์ตูนโทรทัศน์อย่างหนักจนปิดใจไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งส้ิน	 แต่เมื่อมาพบกับลุง

ที่แสนฉลาดและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก	 เขาจึงสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของ

หลานชายจอมซนมาสู่ห้องทดลองเล็ก	ๆ 	หลังบ้านจนได้	จากนั้นผู้เขียนก็มีวิธีการสร้าง

ความกระหายใคร่รูเ้ป็นระยะ	ๆ 	เพือ่ท�าให้ผู้อ่านต้องตดิตามไปตลอดว่า	จอมพลจะมวิีธี

ท�าให้ต้นกล้าลืมเรื่องการ์ตูนในโทรทัศน์ได้หรือไม่	และอย่างไร	

	 ก่อนที่เรื่องจะจบลงในตอนที่	 ๑๔	 ผู้เขียนก็ได้สร้างจุดสุดยอดของเร่ืองไว้

ในตอน นักแปลงร่างหมายเลขสิบสาม โฉมงามประจ�าเวหา	 ทั้งน้ี	 ผู้อ่านอาจต้องท�า

ความเข้าใจก่อนว่า	 สารคดีเรื่องน้ีแม้จะน�ากลวิธีการประพันธ์แบบบันเทิงคดีมาใช้	

แต่ก็ไม่ได้สร้างเหตุการณ์มาในลักษณะที่ให้ตัวละครเอกได้แสดงวีรกรรมที่ทวีความ

ตื่นเต้นระทึกใจ	 และเส่ียงอันตรายข้ึนเรื่อย	 ๆ	 จนจะต้องมีเหตุการณ์ที่เป็นขั้นสูงสุด

หรือขั้นวิกฤติ	 (climax)	ของเรื่อง	 (ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเป็นช่วงสุดท้าย)	หรือมีการ

ก�าหนดให้ตัวละครเอกจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาหรือหาทางออกอย่างใดอย่างหน่ึง	

ก่อนที่เรื่องจะจบลงเช่นบันเทิงคดีทั่วไป	 ที่เป็นเช่นน้ันเพราะวรรณกรรมเรื่องน้ีเน้น

ให้ความรู้เป็นหลัก	ตัวละครเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เขียนน�ามาเป็นผู้ถ่ายทอดสาระ

ที่ตนปรารถนาจะส่งต่อไปสู่ผู้อ่าน	 เพื่อไม่ให้เป็นงานวิชาการที่น่าเบื่อจนเกินไป	 ดังน้ัน

จุดวิกฤติหรือจุดสุดยอดของเรื่องจึงไม่ใช่การแสดงวีรกรรมที่ทวีความตื่นเต้นระทึกใจ	

เสี่ยงอันตรายขึ้นเรื่อย	ๆ	หรือสร้างความกระหายใคร่รู้	หรือตื่นเต้นอย่างสูงสุด	

	 จากการวิเคราะห์หาจุดวิกฤติของเรื่อง	 ผู้วิจัยคิดว่าผู้เขียนน่าจะจงใจสร้าง

ไว้ในตอนน้ี	 โดยก�าหนดเช้าวันหน่ึงจอมพลรู้สึกประหลาดใจว่า	 ต้นกล้าหายไปไหน

เพราะปกติเขาจะต้องมากวนในห้องทุกเช้าท�าให้เขาไม่เคยตื่นสาย	 หลังจากงัวเงีย

ตื่นนอนจึงได้ไปถามน้องสาว	 จึงได้ค�าตอบว่า	 ออกไปน่ังอยู่ที่ซุ้มดอกพุด	 เสียงพิณ
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เล่าเรื่องที่ต้นกล้าได้รับโทรศัพท์จากพ่อเมื่อคืนว่า	ก�าลังจะมารับทั้งสองกลับกรุงเทพฯ	

ให้พี่ชายฟัง	จอมพลจึงรู้ได้ทันทีว่าเหตุใดวันนี้	บ้านดูเงียบ	และเจ้าหลานตัวแสบกลาย

เป็นเด็กเศร้าซึม	 ไม่ต่ืนไปหยอกหรือตั้งค�าถามเกี่ยวกับนักแปลงร่างเหมือนเช่นเคย

ในตอนนี้เองที่ผู้อ่านอาจจะต้องติดตามว่า	จอมพลจะไปพูดกับต้นกล้าอย่างไร	ผู้เขียน

ได้เปิดฉากในตอนที่	๑๓	ที่น�าไปสูจุ่ดวิกฤติเรื่อง	ว่า

  ...บนบ้านเหลือเพียงเสียงพิณที่ก�าลังง่วนกับการล�าเลียง

อาหารเช้า แต่ปราศจากเงาของต้นกล้าเมื่อจอมพลถามหา 

เสียงพิณถึงกับถอนหายใจบุ้ยใบ้ไปที่ซุ้มดอกพุดที่เจ้าตัวดีน่ังจุ้มปุ๊ก

อยู่ เรื่องราวที่พ่อของเด็กชายโทรศัพท์มาหาเมื่อคืนเป็นสาเหตุที่

ท�าให้เขาผิดปกติไป

 “ว่าไงพระเอก เมื่อคืนพ่อโทรมาหาแล้วท�าไมมาน่ังซึมอยู่

นี่ล่ะ” จอมพลร้องทักพลางลูบศีรษะที่มีผมเป็นมัน

 “พ่อบอกว่าอีกสองวันจะมารับผมกับแม่กลับบ้านครับ

ลุงจอม” หลานชายเงยหน้าที่มีตาแดง ๆ ขึ้นมาสบตาลุง

	 “อ้าว	ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วน่ีลกู	กล้าก็ต้องกลบับ้าน	เตรียม

ตัวไปโรงเรียนสิ	 กล้าไม่ดีใจหรือไงท่ีจะได้กลับไปดูการ์ตูนแปลง

ร่างเรื่องโปรดได้ทุกวัน”

  (Changphoom,	2010,	p.	136-138)

	 จากเหตุการณ์ตอนน้ี	 ท�าให้ผู้อ่านต้องลุ้นว่า	 ต้นกล้าจะตอบลุงว่าอย่างไร

กับอาการที่เปล่ียนไป	 หากเป็นเมื่อหน่ึงเดือนก่อนหน้า	 ผู้อ่านคงคาดเดาไม่ยากว่า	

ต้นกล้าจะต้องกระโดดร้องไชโยด้วยความดีใจที่จะได้กลับไปดูการ์ตูน	 “เบ็นเท็น”

แต่วันน้ีกลับไม่เป็นเช่นน้ัน	เพราะวันเวลาได้น�าพาต้นกล้าไปเรยีนรูส่ิ้งต่าง	ๆ 	ทีใ่นโทรทศัน์

ไม่มีให้สัมผัส	และค�าตอบที่ต้นกล้ามีให้แก่ลุงก็คือจุดคลี่คลายให้ผู้อ่านได้รู้ว่า	จอมพล

สามารถแปลงร่าง	(ในที่นี้	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงความคิด)	ของเด็กน้อยจอมซน

ได้จริง	ๆ 	การ์ตูนในจอโทรทัศน์วันนี้จึงไม่มีความหมายแก่ต้นกล้าอีกต่อไป	เพราะเขาได้

ตระหนักแล้วว่า	นักแปลงร่างในโลกความจริงน่าดูกว่าที่เขาคิด	
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	 ผู้เขียนได้คลายความกดดันหรือภาวะชวนติดตามของผู้อ่าน	 ด้วยการให้

จอมพลเชิญชวนหลานให้มาเรยีนรูเ้กีย่วกบันักแปลงร่างตวัอ่ืนในช่วงปิดเทอมคราวหน้า	

นับเป็นการสร้างจุดวิกฤติ	และคลี่คลายปัญหาได้เหมาะสมกับเรื่อง	ดังความว่า	

 “แต่กล้าไม่อยากดูการ์ตูนหลอกเด็กแบบน้ันอีกแล้วครับ

ลุงจอม มนัเทยีบกนัไม่ได้เลยกบันักแปลงร่างตวัจรงิทีม่อียูม่ากมาย

ในโลกใบน้ี กล้ารู้สึกว่าธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราน่ีต่างหากที่แสน

จะมหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ ซ่ึงพวกเขาก�าลังรอให้กล้าออกค้นหา

ค�าตอบอันน่าตืน่ตาตืน่ใจ กล้าถงึอยากอยูก่บัลุงจอม อยากด ูอยาก

ฟังเกี่ยวกับสัตว์แปลงได้อีกเยอะ ๆ กล้าไม่อยากกลับตอนน้ีน่ี” 

หลานชายพูดปนสะอื้นก่อนน�้าตาหยดหนึ่งจะไหลซึมออกมา

 “โธ่ กล้า เอาไว้รอปิดเทอมครั้งหน้าแล้วกล้าค่อยกลับมา

อยู่กับลุงก็ได้นี่ ลุงไม่หนีไปไหนหรอก”

 “ไม่เอา ม่ายอาว ม่ายกลับ...”

 ต้นกล้าร้องอู้อี้ปนสะอื้นเมื่อซบหน้าแน่นอยู่กับอกลุง น�้าตา

อุ่น ๆ ซึมผ่านเสื้อของจอมพล จนเขาสะเทือนใจ สายตาชายหนุ่ม

สอดส่ายสายตาไปตามธรรมชาติรอบตัว พยายามหาจุดดึงดูด

ความสนใจให้หลานชายคลายจากความเศร้าโศก

 “กล้าดูนั่นสิ มีอะไรติดอยู่ที่ใบพุดก็ไม่รู้ เม็ดเล็ก ๆ กลม ๆ 

ไม่รู้ใช่ไข่ของนักแปลงร่างหรือเปล่า”

 หลานชายเงยหน้ามองด้วยความสนใจทั้งที่ยังสูดน�้ามูก

ฟืดฟาด เดก็น้อยใช้น้ิวกลมป้อมพลิกใบพดุอย่างแผ่วเบา เผยให้เหน็

ไข่กลม ๆ เม็ดเล็กจิ๋วสีเหลืองอ่อนอยู่ที่ขอบใบไม้

 “ไข่อะไรน้า...ต้องเป็นนักแปลงร่างแน่ ๆ เลย กล้าว่ามั้ยลูก” 

เด็กชายพยักหน้า
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 “ไข่อะไรครับลุงจอม เล็กนิดเดียว” จอมพลอมยิ้มดีใจที่เบน

ความสนใจของต้นกล้าได้

 	 (Changphoom,	2010,	p.	138)

 จากนั้นความเศร้าสะเทือนใจของลุงและหลานก็ค่อย	ๆ	กลับเข้าสู่ภาวะปกติ	

เมือ่ต้นกล้าได้ท�าความรูจั้กกบันักแปลงร่างผีเส้ือแสนสวย	เหตกุารณ์ในตอนทีส่บิสามน้ี

จึงจบลงด้วยรอยยิ้มพร้อมกับเสียงเรียกของแม่ให้มาทานอาหารเช้าเป็นข้าวหมูทอด

ของโปรด

	 จะเห็นได้ว่า	 แต่ละตอนย่อยที่เป็นช่วงกลางของเรื่องผู้เขียนใช้วิธีการเปิด

เรือ่งทีน่่าสนใจ	เรยีกว่าเป็นการสร้างปมปัญหาย่อย	ๆ 	ให้ตวัละครเอกต้องค้นหาค�าตอบ	

การท�าเช่นน้ีสามารถท�าให้ผู้อ่านเกดิความรูสึ้กอยากตดิตามและรอฟังค�าตอบไปพร้อม	ๆ 	

กับตัวละครเอก	และเรื่องก็ด�าเนินมาถึงสุดยอดในตอนที่	๑๓	เมื่อต้นกล้าต้องตัดสินใจ

เรื่องกลับบ้าน	 จึงเสมือนเป็นจุดวิกฤติให้ผู้อ่านต้องติดตามว่า	 ต้นกล้าจะท�าอย่างไร

ต่อไป	 ยังยืนยันจะกลับเหมือนตอนที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกหรือไม่	 จนได้ค�าตอบว่า	

“เบน็เทน็” ไม่ส�าคญักบัเขาอีกต่อไป โลกของนักแปลงร่างรอบตวัต่างหากคอืส่ิงทีท่�าให้

เขาตื่นเต้นและมีความสุขอย่างแท้จริง	นับว่าผู้เขียนคลี่คลายปมปัญหาอย่างเหมาะสม

และมีเหตุผล	ซึ่งอาจมีผู้อ่านบางคนที่คาดเดาไว้บ้างแล้วว่าค�าตอบของต้นกล้าจะต้อง

เป็นเช่นนี้	เพราะตลอดเกือบหนึ่งเดือน	ผู้เขียนท�าให้ผู้อ่านได้เห็นว่าความสุขค่อย	ๆ 	ก่อ

ตัวขึ้นทีละน้อยในตัวของต้นกล้า	 ดังน้ันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเขาจะเศร้าใจเมื่อรู้ว่า

ต้องจากบ้านสวนต่างจังหวัดไป	

	 อน่ึง	 วิธีการเล่าเรื่องด้วยการใช้เร่ืองเล่าซ้อนเร่ืองเล่า	 คล้ายวรรณกรรม

สันสกฤตโบราณเรื่องนิทานเวตาล	 ที่มีโครงเรื่องหลักของนิทานเป็นการโต้ตอบตอบ

ปัญหาระหว่างพระวิกรมาทติย์	กษัตรย์ิแห่งกรงุอุชชิยนีกบัเวตาล	(ปีศาจทีม่ร่ีางกายกึง่

มนุษย์กับค้างคาว)	ซึ่งจะน�าเข้าไปสู่นิทานย่อยต่าง	ๆ	(นิทานซ้อนนิทาน)	ที่แทรกอยู่ใน

เรื่องนี้รวม	๒๕	เรื่อง	ซึ่งมีส่วนคล้ายกับที่ต้นกล้าคอยถามค�าถามลุงจอมพลไปเรื่อย	ๆ	

ซึ่งค�าตอบของลุงก็จะปรากฏชัดเจนในแต่ละตอนย่อยทั้ง	๑๔	เรื่อง	ทั้งนี้ก่อนจบแต่ละ

ตอนผู้เขียนก็ได้สร้างความกระหายใคร่รู้แก่ตัวละครเอก	 (และผู้อ่าน)	 เพื่อน�าไปสู่

การเล่าเรื่องใหม่ของสัตว์ชนิดใหม่ทุกครั้ง	 การใช้กลวิธีการประพันธ์เช่นน้ี	 จึงท�าให้
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สารคดีเรื่อง	“พวกเราแปลงร่างได้”	มีความแตกต่างจากสารคดีเรื่องอื่น	ๆ	

	 ส่วน	 ตอนจบเรื่อง	 ผู้เขียนใช้วิธีการจบเรื่องแบบผสมผสาน	 ทั้งจบแบบมี

ความสุข	กล่าวคอื	ผู้อ่านสุขใจทีไ่ด้เหน็ต้นกล้ามคีวามสุขกบัการเรยีนรูเ้กีย่วกบันักแปลง

ร่างรอบตัว	 มีความสุขเมื่อเห็นต้นกล้าไม่ต้องโหยหาโทรทัศน์อีกแล้ว	 จะมีก็แต่เพียง

เด็กน้อยวัยใกล้แปดขวบที่รู้สึกผูกพันกับบ้านต่างจังหวัดด้วยหัวใจ	 รู้สึกอ่ิมใจที่ได้เห็น

ความรกัความผูกพนัของลุงหลานทีเ่ป็นไปอย่างงดงาม	ขณะเดยีวกนักท็ิง้ท้ายไว้ให้ผู้อ่าน

คิดต่อว่า	 ปิดภาคเรียนคราวหน้าตัวละครเอกจะกลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับนักแปลงร่าง

ตัวอื่น	 ๆ	 อีกหรือไม่	 และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนักแปลงร่างตัวไหนบ้าง	 โดยให้ต้นกล้า

ได้เรยีนรูนั้กแปลงร่างตวัสดุท้ายเป็นแมงกะพรนุไฟในบรรยากาศด	ีๆ 	ตอนไปเทีย่วทะเล

กับลุงและครอบครัวก่อนเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น	

	 นอกจากนี	้ผู้เขยีนได้เพิ่มบททิ้งท้ายมาอกีหนึง่บทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

นักแปลงร่าง	ด้วยตอนทีช่ื่อว่า	“จดหมายถงึหลาน”	เป็นการน�าเสนอเน้ือความในจดหมาย

ของจอมพลทีม่ถีงึต้นกล้า	โดยใจความส�าคญัของจดหมายเป็นการสรปุความรูส้�าคญั	ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงร่างของบรรดาสรรพสัตว์	 และสร้างเงื่อนไขบางอย่าง

เพื่อวัดใจเด็กชายจอมซน	 ขณะเดียวกันก็ให้ผู้อ่านได้คาดเดาเรื่องต่อไป	 ซ่ึงข้อความ

ในจดหมาย	มีดังนี้

	 กล้าครับ	

 ลุงลืมบอกกล้าไปบางเรื่อง ซึ่งอาจท�าให้กล้างง ๆ  เวลาที่ลุง

พูดถึงชื่อวิทยาศาสตร์ต้า ๆ  ด้า ๆ  ทั้งหลายแหล่ ความจริงแล้ว ชื่อ

วิทยาศาสตร์มคีวามส�าคญัในการจ�าแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมูเ่พือ่

ให้ง่ายต่อการศึกษา ในการจ�าแนกนั้นจะท�าตามล�าดับดังนี้

 คิงดอม (kingdom) อาณาจักร

 ไฟลัม (phylum) ไฟลัม

......................................................................................................

......................................................................................................

  ซับจีนัส (subgenus) สกุลย่อย

  สปีชีส์ (species) ชนิด
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 อย่าเพิง่เป็นลมทีเ่หน็ว่ามนัยาวหรอืยุง่ยากนะ เพราะลุงจอม

จะบอกให้จ�าง่าย ๆ ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ยิ่งถูกจัดไว้อยู่ในล�าดับที่

เหมือนกันสักเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความคล้ายคลึงกันมากข้ึนเท่าน้ัน 

จนถึงล�าดับที่ย่อยที่สุดคือ “ชนิด” หรือที่ภาษาฝรั่งเก๋ ๆ เรียกว่า 

“สปีชีส์” นั้น มีข้อก�าหนดอยู่ว่า สัตว์ใดก็ตามที่ถูกจ�าแนกให้อยู่ใน

ชนิดเดียวกัน จะต้องสามารถผสมพันธุ์กันโดยให้ลูกที่ออกมาแล้ว

ไม่เป็นหมนั ส่วนชือ่ทางวิทยาศาสตร์น้ัน ส่วนใหญ่มกัจะมกีารน�าเอา

วงศ์สกลุ และชนิดของสัตว์มาใช้ในการตัง้ชือ่ เหน็ไหมง่ายจะตายไป 

ส่วนการจ�าแนกสัตว์นั้นก็จะจ�าแนกออกเป็น ๙ ไฟลัม ดังนี้

 ๑. ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) ได้แก่ ฟองน�้า

ต่าง ๆ 

 ๒. ไฟลัมซีเลนเทอราดา (Phylum Coelenterata) ได้แก่ 

หนอนตัวแบนต่าง ๆ 

  ...................................................................................................

  ...................................................................................................

  ๙. ไฟลัมคอร์คาดา (Phylum Chordata) คือ สัตว์มีกระดูก

สันหลังทั้งหลาย รวมไปถึงเพรียงหัวหอมและแอมฟิออกซัส 

เอ้า อย่าเพิง่เบือ่เสียก่อนนะครบั ลุงส่งมาให้อ่านเพือ่ให้กล้านึกออก

เวลาที่ลุงเผลอไปพูดถึงช่ือวิทยาศาสตร์หรือการจ�าแนกช้ันทาง

วิทยาศาสตร์เข้า จะได้ไม่งง แล้วก็อย่าท�างอแงกับคุณแม่ล่ะ ถ้า

ต้นกล้าเป็นเดก็ดแีละขยนัเรยีนหนังสือ ลุงจะโทรศพัท์ไปหาอาทติย์

ละครั้ง หรือถ้าอาทิตย์ไหนมีวันหยุดยาว ๆ ลุงก็จะขับรถไปรับกล้า

มาทีบ้่านต่างจังหวัดของเราดไีหม เราสองคนลุงหลานจะได้ช่วยกนั

ตามหานักแปลงร่างตวัอ่ืน ๆ  เพิม่เตมิให้สนุกไปเลย ดกีว่าตัง้ตาคอย

ให้ถึงปิดเทอมครั้งหน้า ซึ่งก็ดูท่าว่าจะต้องรอนานเกินไป

 ป.ล. แต่ห้ามขีโ้กง แอบเล่นเกมคอมพวิเตอร์หรอือ่านการ์ตนู

แปลงร่างจนโดนครดูมุาอีกเชยีวนา ไม่อย่างน้ัน ลุงจะถอืว่าสัญญา

ของเราเป็นโมฆะนะครับ
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 รักและคิดถึงหลานกล้ามาก

	 	 	 	 ลุงจอม

(Changphoom,	2010,	p.	154-157)

 การจบด้วยความสุข	 เป็นการจบเรื่องที่เด็กชอบที่สุด	 ดังนั้นการก�าหนดให้มี

เหตุการณ์ที่ต้นกล้า	 พ่อ	 แม่	 และลุงที่ต้นกล้ารักได้ไปเที่ยวด้วยกัน	 รอยยิ้มและเสียง

หัวเราะที่เกิดขึ้น	จึงเป็นการจบที่เหมาะสมส�าหรับสารคดีเรื่องนี้	และการที่ผู้เขียนเพิ่ม

บทสุดท้ายด้วยจดหมายของจอมพลยิ่งช่วยเสริมให้การปิดเรื่องสมบูรณ์	 เพราะเป็น

การทิ้งท้ายให้ผู้อ่านนึกคาดเดาต่อไปว่า	 ต้นกล้าจะเป็นเด็กดีหรือไม่	 ลุงจอมจะไปรับ

ต้นกล้ามาเทีย่วบ้านทีต่่างจังหวัดก่อนปิดภาคเรยีนคราวหน้าหรอืเปล่า	หรอืว่าต้นกล้าเอง

จะเป็นฝ่ายรบเร้าให้พ่อแม่ขับรถพามาหาลุงจอมในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์	ขณะเดียวกัน

ก็ติดตามต่อไปว่า	 ต่อไปต้นกล้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนักแปลงร่างใดบ้าง	 เกี่ยวกับ

นักแปลงร่างในทะเลหรอืไม่	เพราะผู้เขยีนเลือกทีจ่ะปิดท้ายนักแปลงร่างไว้ที	่นักแปลงร่าง

หมายเลขสิบสี่ ร่มน้อยลอยทะเล เหนือสิ่งอื่นใด	การสรุปความรู้เกี่ยวกับนักแปลงร่าง

ของลุงช่วยท�าให้ความเป็นสารคดขีองเรือ่ง	“พวกเราแปลงร่างได้”	มคีวามชัดเจนยิง่ข้ึน

 กล่าวโดยสรุป	 ผู้เขียนสามารถจัดวางโครงเรื่องอันเป็นโครงสร้างภายนอก

ได้เป็นอย่างดี	มีการล�าดับเรื่องน่าสนใจ	โดยเริ่มเรื่องที่การแนะน�าฉาก	ตัวละคร	และ

สร้างปมปัญหาตั้งแต่ต้นเรื่อง	 จากน้ันจึงเช่ือมโยงเน้ือหาเข้าสู่ตอนกลางของเรื่อง

อย่างผสานกลมกลืน	 นอกจากน้ียังมีการสร้างจุดน่าสนใจในตอนกลางเรื่องด้วยการ

แบ่งเรื่องเป็นตอน	 ๆ	 ตามชนิดของสัตว์และแมลงที่ตั้งใจจะให้ความรู้แก่ตัวละครเอก	

โดยเลือกตัวละครจอมพล	และเสียงพิณบ้างในบางช่วงตอน	เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นั้น	

ในแต่ละตอนมีการเปิดเรื่องน่าสนใจด้วยการสร้างปมปัญหาย่อย	 ๆ	 ให้ตัวละครเอก

ต้องค้นหาค�าตอบในส่ิงที่สงสัย	 การอธิบายของจอมพลจะเป็นการคล่ีคลายปมปัญหา

ย่อยแต่ละปมและให้เสรจ็ส้ินลงในตอนน้ัน	ๆ 	จากน้ันกจ็ะสร้างปมปัญหาย่อยขึน้มาใหม่

เพื่อให้ตัวละครเอกค้นหาค�าตอบอีกครั้งจากนั้นก็คลี่คลาย	ซึ่งผู้อ่านก็จะเกิดความรู้สึก

ติดตามและรอฟังค�าตอบไปพร้อม	ๆ	กับตัวละครเอก	จนเรื่องด�าเนินมาถึงจุดวิกฤติใน

ตอนที่	 ๑๓	 โดยผู้เขียนได้คล่ีคลายปมปัญหาหลักด้วยการให้ตัวละครเอกตอบลุงว่า	

ตนรู้สึกมีความสุขและไม่ต้องอึดอัดกับการมาอยู่บ้านในสวนต่างจังหวัดที่ไม่มีโทรทัศน์
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อีกแล้ว	 จากน้ันได้ทิ้งท้ายไว้ให้ผู้อ่านคาดเดาต่อไปว่า	 ปิดภาคเรียนคราวหน้าต้นกล้า

จะกลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับนักแปลงร่างตัวอื่น	ๆ	อีกหรือไม่	

  ๔.๑.๔	การสร้างตัวละคร	 ผู้เขียนก�าหนดตัวละครส�าคัญเพียง	 ๓	 ตัว

ได้แก่	 ต้นกล้า	 ลุงจอมพล	 และแม่เสียงพิณ	 ตัวละครทั้งหมดถูกวางบทบาทอย่าง

เหมาะสมตามเพศ	วัย	อาชีพ	สถานะ	และค่อนข้างสมจริง	ตัวอย่างเช่น	ตอนเปิดเรื่อง

ผู้อ่านจะคาดเดาอุปนิสัยใจคอของตัวละครเอก	คือ	ต้นกล้า	ว่าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง	

(ตามวัย)	 ไม่ชอบถูกขัดใจหรือบีบบังคับ	 ฉลาดที่จะสร้างเงื่อนไข	 หรือข้อต่อรอง

เรียกร้อง	และทวงสัญญา	ดังที่ได้ย�้ากับแม่ว่าหากตนยอมมาอยู่กับลุงหนึ่งเดือน	แม่ก็

ต้องยอมซ้ือตัว๋ชมการแสดงราคาแพงลิบให้ว่า	“แม่สัญญาแล้วนะ ถ้ากล้าอยูก่บั...ลุงได้

เดือนหนึ่งแล้ว แม่จะพาไปดู “เบ็นเท็น”...“ห้ามเบี้ยวนะ” (Changphoom,	2010,	p.	14)	

หรือ	 ตอนที่จอมพลสัญญาว่าจะเล่าเรื่องวงจรชีวิตมดให้ฟัง	 เมื่อถึงเวลาต้นกล้าก็ทวง

สัญญาทันที	โดยไม่สนใจว่าลุงจะติดธุระหรือไม่	ดังความว่า

	 “นะครับลุงจอม	 ไหนลุงจอมสัญญาว่าจะเล่าเร่ืองมดให้

กล้าฟัง”	ต้นกล้าดึงชายเสื้อลุงบิดไปมาท�าหน้าละห้อย

 “แต่ลุงก�าลังจะไปท�างานนะครับ เอาไว้เล่าพรุ่งนี้ได้ไหม”

 “ไม่เอา สัญญาต้องเป็นสัญญาสิ ก็ลุงบอกว่ากลับมากินข้าว

เที่ยงแล้วจะเล่าให้ฟังไง นี่ก็กินข้าวแล้ว ท�าไมยังไม่เล่าสักกะที”

 “โอ๊ย เอาไงดีนี่”

 “ไม่รู้ละ	สัญญาต้องเป็นสัญญา	ถ้าลุงจอมไม่เล่านะ	ต่อไป

กล้าจะไม่เชื่อค�าสัญญาของลุงอีกแล้ว	จะได้รู้กันไปเลยว่าผู้ใหญ่

ไม่รักษาค�าพูด”	

 “เอ้า ตกลง ๆ เล่าให้ฟังก็ได้ เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีสัจจะ แต่จะ

เอามดอะไรล่ะ”

(Changphoom,	2010,	p.	105)
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 เหตกุารณ์ข้างต้น	แสดงให้เหน็ลักษณะส�าคญัของเดก็	คอืความช่างจดช่างจ�า	

ชอบย�้า	 และทวงสัญญา	 การสร้างภาพเช่นน้ีนับว่ามีความสมจริงและสอดคล้องกับ

บุคลิกลักษณะของเด็กวัยอย่างต้นกล้า	 ยิ่งไปกว่าน้ันการสร้างให้ต้นกล้าคล่ังไคล้ตัว

ละครในภาพยนตร์การ์ตนูแปลงร่างอย่างมาก	ยิง่ช่วยย�า้ให้เหน็ธรรมชาตแิละพฤตกิรรม

ของเด็กชายวัยประถมต้นเด่นชัด เพราะธรรมชาติของเด็กในวัย ๖-๗ ขวบ จะชอบ

เรื่องราวการผจญภัย ชอบอ่านนิทานพื้นบ้าน นิทานแต่งใหม่ ที่มีตัวละครไม่มากนัก

ชอบเรือ่งเกีย่วกบัเครือ่งเล่น เครือ่งยนต์กลไก เรือ่งอวกาศ และเรือ่งทีส่ร้างจินตนาการ 

(Chupongpairote,	2000,	p.	5)

 จอมพล	 เป็นตัวละครส�าคัญเทียบเท่ากับต้นกล้า	 ผู้เขียนสร้างจอมพลให้มี

ลักษณะของผู้ใหญ่ทีเ่ดก็ทัง้ในโลกวรรณกรรมและในโลกแห่งความเป็นจรงิอยากอยูใ่กล้	

คือเป็นผูใ้หญท่ี่คอยช่วยคลีค่ลายปัญหา และข้อสงสยัตา่ง ๆ  (Sirisingha,	1994,	p.	65)	

ผู้เขยีนสร้างจอมพลอย่างสมจรงิทัง้ลักษณะภายนอก	ภายใน	โดยเฉพาะให้มคีณุสมบัติ

ของนักถ่ายทอดความรู้	 ผู้เขียนแนะน�าผู้อ่านให้รู้จักจอมพลครั้งแรก	 ผ่านบทสนทนา

ระหว่างเสียงพณิและต้นกล้าตอนเดนิทางไปบ้านต่างจังหวัดว่า	“...ลุงจอมเขาเป็นพีช่าย

แท้ ๆ ของแม่เอง ลุงเค้าเป็นนักชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจ�าแนกสัตว์สายพันธุ์

ต่าง ๆ น่าสนุกออกเนอะ ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ ตั้งเยอะตั้งแยะ” (Changphoom,	

2010),	p.	14) จากข้อความนี้ช่วยย�้าความสมจริงของตัวละครในฐานะนักวิชาการและ

จะท�าหน้าที่แทนผู้เขียนไปตลอดเรื่อง

 ส่วน	เสียงพิณ	เป็นน้องสาวของจอมพล	และเป็นแม่ของต้นกล้า	ผู้เขียนให้

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวละครตัวนีเ้พียงเล็กน้อยให้รู้ว่า	เธอแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับ

ครอบครัวที่กรุงเทพมหานคร	(ผู้เขียนใช้ค�าว่า	เมืองกรุง)	และมีอาชีพเป็นครูสอนวิชา

วิทยาศาสตร์	 ซ่ึงผู้อ่านจะรู้ผ่านเหตุการณ์ตอนที่เธอพยายามอธิบายให้ต้นกล้าเข้าใจ

กระบวนการเปล่ียนแปลงรูปร่างของสัตว์และแมลงแบบสมบูรณ์	 และไม่สมบูรณ์ให้

ลูกชายฟัง	การอธิบายอย่างละเอียดอย่างผู้รู้จริง	ท�าให้ต้นกล้าพึงใจจึงกล่าวชมแม่ว่า	

“อืม น่าสนใจ แม่เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย” เมื่อเสียงพิณได้ยินลูกกล่าวดังนั้น	จึงตอบ

กลับไปว่า	“แน่ละสิ ถงึจะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมอืนลุงจอม แต่แม่กเ็ป็นครสูอนวิชา

วิทยาศาสตร์นะจ๊ะ” (Changphoom,	2010,	p.	27) จากตัวอย่างแม้จะเป็นรายละเอียด

เพียงเล็กน้อยแต่ก็ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักตัวละคร	 และเสริมให้เน้ือเรื่องสมจริง	 เพราะ
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มีหลายครั้งที่ผู้เขียนก�าหนดให้เสียงพิณเป็นผู้ให้ความรู้แก่ลูก	เช่น	เมื่อต้นกล้าสงสัยว่า

ท�าไมคนเราแปลงร่างไม่ได้เหมอืนยงุ	ผู้เขียนได้ใช้เหตกุารณ์ตอนน้ีให้เสียงพณิได้อธบิาย

ความรู้เรื่องเมตามอร์โฟซิส	ในฐานะครูวิทยาศาสตร์

  ๔.๑.๕	การสร้างฉากและบรรยากาศ	 ผู้เขียนใช้ฉากและบรรยากาศใน

เรื่อง	 บอกให้ผู้อ่านทราบว่า	 เหตุการณ์ของเรื่องเกิดขึ้นที่ไหน	 และเมื่อไหร่	 ทั้งยังใช้

เพื่อย�้าให้ผู้อ่านเห็นความเป็นอยู่ของตัวละคร	เห็นบุคลิกภาพ	อุปนิสัย	เจตคติ	รวมทั้ง

เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครด้วย	ทั้งตัวละครเอก	จอมพล	เสียงพิณ	และตัวละคร

ประกอบอื่น	ๆ	เช่น	พ่อ	และผู้คนในตลาด	เป็นต้น	นอกจากนี้	ทั้งฉากธรรมชาติ	ฉาก

ส่ิงประดิษฐ์	 ฉากช่วงเวลาหรือยุคสมัย	 และฉากสภาพการด�าเนินชีวิตของตัวละคร

ยงัถกูใช้ในแบบผสมผสาน	อยูใ่นช่วงเหตกุารณ์เดยีวกนัอย่างกลมกลืน	ซ่ึงการผสมผสาน

ดงักล่าวไม่เพยีงท�าให้เรือ่งมคีวามสมจรงิ	การใส่ใจในรายละเอียดเรือ่งฉากยงัช่วยสร้าง

อารมณ์ความรูสึ้กร่วมระหว่างผู้อ่านกบัตวัละครด้วย	ดงัตอนต้นเร่ือง	ทีผู้่เขยีนน�าเสนอ

ฉากธรรมชาต	ิ(สภาพธรรมชาตนิอกรถไฟผ่านสายตาของแม่)	ฉากส่ิงประดษิฐ์	(รถไฟ)	

รวมทั้งฉากวิถีชีวิตของตัวละคร	 (ต้นกล้าที่ติดการ์ตูนทางโทรทัศน์อย่างงอมแงม

เพราะพ่อแม่มวัยุง่กบังานนอกบ้านจนไม่มเีวลาดแูล)	ฉากเหล่าน้ีจึงถกูน�ามาใช้เพือ่เสรมิ

ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเกีย่วกบัทีม่าของเหตกุารณ์	และพฤตกิรรมตดิการ์ตนูทางโทรทศัน์

ของตัวละครเอก	อันน�าไปสู่การเข้าใจปัญหาหลักของเรื่องชัดเจนขึ้นด้วย	ดังความว่า	

 ท่ามกลางทิวทัศน์ของทุ่งนาเขียวชอุ่มสองข้างทางที่ขนาบ

ทางรถไฟสายใต้ เด็กชายชาวกรุงท�าหน้าบูดบึ้ง ทอดสายตา

เหม่อมองแต่ดเูหมอืนจะไม่รบัรูถ้งึความงามของธรรมชาตริอบกาย

ในใจของต้นกล้าก�าลังขุน่มวั สาเหตขุองอาการหวัเสียทัง้หลายแหล่ 

ก็คือคุณแม่ซ่ึงน่ังยิ้มอารมณ์ดีคอยช้ีชวนให้ดูโน่นดูน่ีอยู่บนที่น่ังฝั่ง

ตรงข้าม

 “โน่น ดูสิลูก นกกระยางเห็นมั้ย บินกันเป็นฝูงเลย สวยจัง”

 “ไม่เหน็จะสวยเลยแม่ กล้าอยากกลับบ้าน น่ีใกล้เวลาทีก่าร์ตนู

จะมาแล้วนะ”
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 เสียงพณิถอนใจเบา ๆ  คณุแม่ยงัสาวหนักใจกบัพฤตกิรรมตดิ

การ์ตนูของลูกชายเหลือเกนิ ... ลูกชายของเธอไม่สุงสิงเพือ่น ๆ  เลย

เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการ์ตูนเรื่องโปรด ถึงขนาดพกหนังสือการ์ตูน

ไปแอบอ่านในห้องเรียนจนถูกครูจับได้ ยิ่งโตขึ้น กล้าก็ยิ่งหมกมุ่น

กบัมนั โดยเฉพาะเรือ่งทีม่ตีวัเอกแปลงร่างได้หลาย ๆ  แบบเดก็ชาย

กจ็ะยิง่คล่ังไคล้ เมือ่ไม่นานมาน้ีต้นกล้ากม็ารบเร้าให้เสียงพณิพาไป

ดูการแสดงของตัวการ์ตูนดัง ที่มาเปิดการแสดงในเมืองไทย ทั้งที่

ราคาค่าเข้าชมแพงหูฉี่

 “แม่สัญญาแล้วนะ ถ้ากล้าอยู่กับ...ลุงได้เดือนหน่ึงแล้ว แม่

จะพาไปดู “เบ็นเท็น”

 เจ้าลูกชายตวัดทีวงสัญญาทีเ่สียงพณิใช้เป็นตวัล่อให้เขายอม

ละจากหน้าจอทีวี

 “อื้อ สัญญาเลย” หญิงสาวท�าท่าเกี่ยวก้อยสัญญา

	 “ห้ามเบี้ยวนะ” เด็กชายเหล่มอง หน้าบูดบึ้ง

 “ไม่เบี้ยว ไม่มี้” เสียงพิณแบมือในท่ายอมแพ้

	 “ก็ได้	 เพื่อเบ็นเท็น	 ง้ันต้นกล้าจะยอมอยู่กับลุง...ชื่ออะไร

นะ”

 “...ลุงจอมเขาเป็นพี่ชายแท้ ๆ ของแม่เอง ลุงเค้าเป็นนัก

ชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจ�าแนกสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ น่าสนุก

ออกเนอะ ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ ตั้งเยอะตั้งแยะ

 “แหวะ ไม่เห็นจะได้เรื่องเลย จ้างให้สัตว์พวกนั้นก็แปลงร่าง

ไม่ได้เหมือนเบ็นเท็นร้อก”

 “จ้าๆๆ อะไร ๆ ก็เบ็นเท็น อีกหน่อยแม่จะเอาการ์ตูนมาต้ม

ให้กินแทนข้าวดีมั้ย”
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 เด็กชายท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ในสมองก�าลังคิดถึงการแสดงอัน

แสนตระการตามีตัวการ์ตูนตัวโปรดโลดแล่น แปลงร่างสลับไปมา 

จนกระทัง่รถไฟจอดสนิททีส่ถานีปลายทาง ต้นกล้าจึงตืน่จากภวังค์

ช่วยแม่ขนกระเป๋าเสื้อผ้าลงจากรถไฟอย่างทุลักทุเล”

	 	(Changphoom,	2010,	p.	13-14)

 จากตัวอย่างข้างต้น	ผู้เขียนมีการสร้างฉากหลายชนดิในเหตุการณ์เดียว	เช่น	

ฉากสภาพการด�าเนินชีวิต	 เห็นได้จากการบรรยายพฤติกรรมหมกมุ่นอยู่กับการ์ตูน

ของต้นกล้าจนสร้างปัญหาหนักใจแก่แม่	 หรือการที่แม่และพ่อของต้นกล้าท�างาน

นอกบ้านจนมืดค�่า	 ทิ้งให้ลูกใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับจอโทรทัศน์ทุกวัน	 ซ่ึงฉากสภาพ

การด�าเนินชีวิตเช่นน้ีสามารถท�าให้ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครในเรื่องใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างไร	

และฉากเดียวกันนี้เองก็ช่วยให้ปมปัญหาของเรื่องสมจริง	เพราะสภาพการด�าเนินชีวิต

เช่นน้ีเองที่น�ามาสู่ปัญหาจนท�าให้แม่ต้องคิดหาทางแก้ไขด้วยการพาลูกชายไปอยู่ใน

ที่ที่ไม่มีโทรทัศน์	 ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ได้บรรยายฉากธรรมชาติภายนอกรถไฟเข้ามา

ประกอบ	เพื่อช่วยให้เห็นบุคลิกของตัวละครเอกชัดเจนด้วย	เช่น	ท�า	“หน้าบูดบึ้งทอด

สายตาเหม่อมอง แต่ดูเหมือนจะไม่รับรู้ถึงความงามของธรรมชาติรอบกาย ในใจของ

ต้นกล้าก�าลังขุ่นมัว” รวมทั้งค�าพูดที่โต้ตอบแม่	 หลังจากได้ยินค�าเชิญชวนให้ดูความ

งดงามทางธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจนอกขบวนรถ	ที่ว่า	 “ไม่เห็นจะสวยเลยแม่ กล้า

อยากกลับบ้าน นี่ใกล้เวลาที่การ์ตูนจะมาแล้วนะ”, “แม่สัญญาแล้วนะ ถ้ากล้าอยู่กับลุง

ได้เดอืนหน่ึงแล้ว แม่จะพาไปด ู“เบน็เทน็” “ห้ามเบีย้วนะ”, “กไ็ด้ เพือ่เบน็เทน็ งัน้ต้นกล้า

จะยอมอยู่กับลุง, “แหวะ ไม่เห็นจะได้เรื่องเลย จ้างให้สัตว์พวกน้ันก็แปลงร่างไม่ได้

เหมือนเบ็นเท็นร้อก”	 ซ่ึงการผสมผสานความหลากหลายของฉากในเหตุการณ์เดียว	

ก็ช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งสภาพการด�าเนินชีวิต	 บุคลิกลักษณะ	 อุปนิสัย	 และเจตคติของ

ตัวละครเอก	(อคติกับชีวิตบ้านนอก)	ได้ชัดเจนขึ้น	

  ๔.๑.๖	การเลือกใช้ทัศนะหรือมุมมองในการเล่าเรื่อง	 สารคดีเรื่องน้ี

ผู้เขียนเลือกใช้มุมมองในการเล่าเรื่องแบบผู้รู้แจ้ง	 หรือมุมมองแบบสายตาพระเจ้า 

ซึง่ไม่เพยีงช่วยให้ผู้อ่านเหน็พฤตกิรรมและการกระท�าภายนอกของตวัละครอย่างชดัเจน	

ผู้อ่านยังล่วงรู้ลงไปในจิตใจของตัวละคร	 รู้ถึงความคิด	 จิตใจ	สัญชาตญาณ	อารมณ์	
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ความรูสึ้กและความมุง่มาดปรารถนาของตวัละครไปพร้อม	ๆ 	กนัในสถานการณ์เดยีวกนั	

ท�าให้ผู้อ่านรู้จักตัวละครอย่างหลากหลายและรอบด้านยิ่งขึ้นน่ันเอง	 ดังตัวอย่างตอน

นักแปลงร่างหมายเลขสิบสอง กบน้อยนักดนตรี ผู้เขียนได้เปิดเรื่องด้วยบรรยากาศ

ฝนตกยามเช้า	 ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้าน	 จอมพลแสดงออกอย่างชัดเจนว่า	 มีความสุข

มากเมื่อได้เห็นฝนแรก	 เขาจึงนอนเอกเขนกร้องเพลง “ฝนเดือนหก” อย่างสบายใจ

ตรงข้ามกับต้นกล้าที่หงุดหงิด	 และเบ่ือบรรยากาศแบบน้ีที่สุด	 ดังน้ันจอมพลจึงต้อง

น�าเรื่องกบน้อยนักดนตรีมาเล่าให้หลานชายผ่อนคลาย	 ในตอนน้ีผู้เขียนก�าหนดให้

ผู้เล่าเรื่องบรรยายอากัปกิริยาที่แตกต่างระหว่างลุงและหลานไว้ชัดเจน	ดังนี้	

 “ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพร�าพร�า กบมันร้องงึมง�า...”

 จอมพลนอนเอกเขนกอยู่บนชานบ้าน กระดิกเท้าร้องเพลง

อย่างสบายอกสบายใจเน่ืองจากฝนแรกของฤดูก�าลังโปรยลงมา

เป็นละอองเย็นฉ�่า กลิ่นไอดินใหม่ ๆ หอมกรุ่นถูกสูดครั้งแล้วครั้ง

เล่าจนชุ่มปอด ผิดกับต้นกล้าที่น่ังกอดอกท�าหน้าบอกบุญไม่รับ

เด็กชายผิดหวังอย่างแรงเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าฝนตก เพราะนั่น

หมายถงึเขาจะต้องอยูแ่ต่ในบ้านไม่สามารถออกไปเทีย่วหานักแปลง

ร่างได้ จึงแทบไม่ต่างอะไรกับการติดคุก โดยเฉพาะเมื่อบ้านหลังนี้

ไม่มีทีวีเลยแม้แต่เครื่องเดียว ต้นกล้าผุดลุกผุดน่ังอย่างหงุดหงิด 

จนเสียงพิณต้องปรามลูกให้นั่งเฉย ๆ เสียบ้าง

 “โอ๊ย นั่งนิ่ง ๆ บ้างได้มั้ยลูกกล้า แม่เวียนหัวจะแย่อยู่แล้ว”

 “โธ่ จะให้เฉยไปถึงไหนแม่ กล้าเบ่ือจะตายอยู่แล้วเน่ีย ฝน

บ้าอะไรก็ไม่รู้ตกอยู่ได้”

 “กล้าเบ่ือเหรอครบั แต่ลุงจอมชอบฝนมากนะ รูห้รอืเปล่าว่า

ฝนมคีวามส�าคญัมาก เปรยีบเสมอืนสายน�า้แห่งชีวิตของเราทเีดยีว 

ดูอย่างหน้าบ้านทุกบ้านสิจะต้องมีตุ่มส�าหรับรองน�้าฝนไว้กินกัน

ตลอดปี”
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 “แต่กล้าไม่เห็นจะสนเลย ที่กรุงเทพฯ ทุกคนซื้อน�้ากินกันทั้ง

น้ัน ไม่มีใครชอบฝนหรอกทั้งเปียกทั้งเฉอะแฉะ แถมยังชอบ

ท่วมนองเต็มถนน ท�าให้รถติดอีกต่างหาก” เด็กชายเถียงอย่างไม่

ลดละ

 “แต่ถ้าไม่มฝีน ชาวนากจ็ะปลูกข้าวไม่ได้ และทีส่�าคญั ถ้าไม่มี

ฝนจะมีสัตว์จ�านวนมากต้องสูญพันธุ์นะครับ อย่างกบไงล่ะ เพราะ

กบต้องรอให้ฝนตกก่อนมันถึงจะผสมพันธุ์กันได้”

 “ท�าไมล่ะลุงจอม มันผสมพันธุ์กันตอนอื่นไม่ได้ หรือไง”...

	 (Changphoom,	2010,	p.	129-130)

 จากการบรรยายท่าทางของจอมพลทีว่่า	“นอนเอกเขนกอยูบ่นชานบ้านกระดกิ

เท้าร้องเพลง”	 ท�าให้ผู้อ่านเดาได้ทันทีว่าเขาก�าลังมีความสุขและสบายใจ	 ในขณะที่

การบรรยายท่าทางของต้นกล้าว่า “น่ังกอดอกท�าหน้าบอกบุญไม่รับ เด็กชายผิดหวัง

อย่างแรงเมื่อตื่นข้ึนมาแล้วเห็นว่าฝนตก” (Changphoom,	 2010,	 p.	 129) ก็ท�าให้

ผู้อ่านทราบถึงส่ิงที่ต้นกล้าก�าลังคิดอยู่ว่าการน่ังจับเจ่าอยู่แต่ในบ้านที่ไม่มีทีวีแม้แต่

เครือ่งเดยีว	เป็นส่ิงทีน่่าเบือ่	โดยเฉพาะในยามฝนพร�าว่าแทบไม่ต่างอะไรกบัการตดิคกุ 

ซ่ึงการทีผู้่อ่านเข้าใจอารมณ์	ความคดิ	ความรูสึ้กของตวัละครชัดเจน	กม็าจากการเลือก

ใช้มุมมองในการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

	 ความน่าสนใจของการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้แจ้งในสารคดีส�าหรับ

เยาวชนเรื่องน้ี	 พบว่าหลายครั้งที่ผู้เขียนได้น�าเสนอภาพที่แตกต่างกันระหว่างลุงและ

หลาน	ทั้งด้านบุคลิกภาพภายนอก	ทัศนคติ	หรือแม้แต่การใช้ชีวิต	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพ

ที่สัมพันธ์โดยตรงกับปมปัญหาหลักของเรื่องที่ได้น�าเสนอไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องว่า	ตัวละคร

เอกปฏิเสธความเป็นชนบท	ปฏิเสธสถานที่ไม่มีเครื่องอ�านวยความสะดวก	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโทรทัศน์	 เขาจึงเกิดอคติต้ังแต่ทราบว่าแม่จะพามาอยู่บ้านต่างจังหวัดช่วง

ปิดภาคเรยีน	เพราะเขามัน่ใจว่าจะต้องน่าเบ่ือทีสุ่ด	แต่เมือ่ไม่มทีางเลือกและจ�าเป็นต้องใช้

ชีวิตกับลุงที่รักชีวิตเงียบสงบ	 ชอบอยู่กับธรรมชาติ	 ลุงจอมพลที่ปรากฏในทุกฉากทุก

ตอนจึงถูกสร้างให้เป็นภาพขัดแย้ง	 (contrast)	 กับต้นกล้า	 และคอยตอกย�้าให้ต้นกล้า
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และผู้อ่านได้เรยีนรูแ้ละเหน็ว่าเครือ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เช่น	โทรทศัน์	กอ็าจไม่ใช่

ส่ิงจ�าเป็นเสมอไป	 เพราะความสุขที่แท้จริงของคนเรา	 ก็คือการอยู่กับธรรมชาติ

รอบตวัอย่างเข้าใจ	เช่นในตวัอย่างข้างต้นทีท่ัง้สองมมีมุมองแตกต่างกนัในเรือ่งของฝน	

แต่สุดท้ายจอมพลกท็�าให้ต้นกล้าได้เหน็ว่า	ฝนไม่ได้มคีณุค่าแค่ต่อเกษตรกร	แต่มคีณุค่า

ต่อสรรพชีวิตอื่น	โดยเฉพาะกบน้อยนักดนตรี	

	 ดังน้ันการมีโอกาสใช้ชีวิตและซึมซับความเรียบง่ายจากลุง	 รวมทั้งการได้

เรียนรู้วงจรชีวิตของนักแปลงร่างที่มีตัวตนจริงอย่างไม่รู้ตัว	 จึงท�าให้ต้นกล้าสนุกจน

ลืมการ์ตูนเรื่องโปรดได้	 เหนือส่ิงอ่ืนใด	 ความเปล่ียนแปลงแบบกลับด้านทั้งในแง่มุม

มอง	 ความคิด	 และการกระท�าของต้นกล้าในตอนท้ายเรื่อง	 จึงเป็นการคล่ีคลายปม

ปัญหาหลักของเรื่อง	 ก่อนน�าไปสู่การปิดเรื่องว่าต้นกล้าสามารถหันเหความสนใจจาก

การ์ตูนแปลงร่างในจอโทรทัศน์มาสู่การหลงใหลชีวิตนักแปลงร่างในโลกความเป็นจริง

อย่างสมบูรณ์	 และเหตุการณ์ตอนท้ายเรื่องที่ผู้เขียนน�าเสนอให้เห็นว่า	 ต้นกล้ารู้สึก

ไม่อยากกลับบ้าน	ไม่อยากจากลุงจอมพล	แต่เมือ่จ�าเป็นต้องกลับต้นกล้ากส็ญัญาว่าจะ

เป็นเด็กดีเพื่อจะได้มาเรียนรู้ชีวิตของนักแปลงร่างตัวอ่ืน	 ๆ	 อีก	 จึงเป็นการจบเรื่อง

แบบสุขนาฏกรรมที่ผู้อ่านซึ่งเป็นเยาวชนชอบ	

  ๔.๑.๗	การใช้บทสนทนา	 พบว่าผู้เขียนใช้บทสนทนาเพ่ือวัตถุประสงค	์

๓	ประการ	คือ	เพื่อเป็นสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยใจคอของตัวละคร	

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและเปลี่ยนบรรยากาศของเรื่อง	และเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน	

	 	 	 -	 ใช้บทสนทนาเป็นส่ือให้ผู้อ่านรู้จักบุคลิกลักษณะและอุปนิสัย

ใจคอของตัวละคร พบ	๒	วิธี	ได้แก่	การน�าเสนอโดยตรง	(direct	method)	และการน�า

เสนอโดยอ้อม	(indirect	method)	ซ่ึงการน�าเสนอโดยตรง เป็นการให้รายละเอียดและ

ข้อมลูเกีย่วกบัตวัละครผ่าน	“การบรรยาย”	ส่วนการน�าเสนอโดยอ้อม เป็นการน�าเสนอ

ผ่านบทสนทนา	เช่น	ผู้อ่านจะรู้ทันทีว่า	ตัวละครเอกเป็นเด็กฉลาด	และสร้างข้อต่อรอง

หรือข้อแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ	ดังความตอนหนึ่งว่า	

 “แม่สญัญาแล้วนะ	ถ้ากล้าอยู่กับ...ลงุได้เดือนหน่ึงแล้ว	แม่

จะพาไปดู	“เบ็นเท็น”
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 เจ้าลูกชายตวัดทีวงสัญญาทีเ่สียงพณิใช้เป็นตวัล่อให้เขายอม

ละจากหน้าจอทีวี

 “อื้อ สัญญาเลย” หญิงสาวท�าท่าเกี่ยวก้อยสัญญา

 “ห้ามเบี้ยวนะ” เด็กชายเหล่มอง หน้าบูดบึ้ง

 “ไม่เบี้ยว ไม่มี้” เสียงพิณแบมือในท่ายอมแพ้

	 “ก็ได้	 เพื่อเบ็นเท็น	 ง้ันต้นกล้าจะยอมอยู่กับลุง...ชื่ออะไร

นะ”

(Changphoom,	2010,	p.	14)

	 	 	 -	 ใช้บทสนทนาบอกเล่าเรื่องราว และเปล่ียนบรรยากาศของ

เรื่อง ผู้เขียนได้ใช้บทสนทนาที่คมคาย	ชวนคิด	ชวนขัน	มาปรุงแต่งเรื่องให้น่าอ่าน	น่า

ตดิตาม	ทีส่�าคญัช่วยบอกเล่าเรือ่งราว	และเปล่ียนบรรยากาศของเรือ่งได้	ดงัเหตกุารณ์

หลังจากจอมพลไปรับที่สถานีรถไฟมาถึงบ้านสวน	บทสนทนาระหว่างเสียงพิณ	ต้นกล้า	

และจอมพล	 ช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่า	 บ้านสวนแห่งน้ีเองที่น่าจะช่วยดึงต้นกล้าที่

ติดการ์ตูนในโทรทัศน์งอมแงมมาสู่โลกที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริงได้	

ดังความว่า

 “โห แม่ อย่างกับบ้านผีสิงเลย กล้ากลัวอ่ะ” แต่แม่ท�าเป็น

ไม่รู้ไม่ชี้ เดินจ�้าอ้าวเข้าไปในบ้านอย่างสบายอารมณ์

 “แหม ไม่ได้กลับมาตั้งนาน ไม่เปลี่ยนเลยนะบ้านเราเนี่ย”

 “แล้วจะให้เปล่ียนยงัไงล่ะ พณิกพ็ดูแปลก บ้านน้ีเราอยูก่นัมา

ตัง้แต่สมยัพ่อกบัแม่ยงัมชีวิีตอยู ่เคยเป็นยงัไงพีก่ป็ล่อยเอาไว้อย่าง

งั้น แต่พี่สร้างห้องทดลองแยกออกไปต่างหากนะ อยู่หลังบ้านโน่น

แน่ะ ต้นกล้าอยากไปดูมั้ยล่ะลูก” เด็กชายส่ายหน้า “ไม่เอา กล้าจะ

ดูทีวี ตอนนี้การ์ตูนฉายไปสองตอนแล้ว เดี๋ยวไม่ทัน”

 “เห็นมั้ยล่ะพี่ จริงอย่างที่พิณบอกไหมว่าติดการ์ตูนขนาด

หนัก” แม่ถอนหายใจอีกครั้ง
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 “กล้าฟังแม่นะลูก บ้านลุงจอมไม่มีทีวีหรอก”

 “ไม่เอา ถ้าดูการ์ตูนไม่ได้กล้าก็ไม่อยู่ กล้าจะกลับบ้านแล้ว” 

เด็กชายเริ่มโวยวาย กระทืบเท้าปัง ๆ ที่ถูกขัดใจ และจบลงด้วย

น�้าตาอาบหน้า พร้อมกับขี้มูกเค็ม ๆ ไหลย้อย

	 (Changphoom,	2010,	p.	14)

   - ใช้บทสนทนาเพือ่ให้ความรูแ้ก่ผู้อ่าน เพราะวรรณกรรมเรือ่งน้ี

เป็นสารคดี	ดังนั้นผู้เขียนจึงได้สร้างตัวละครจอมพล	และเสียงพิณ	ให้มาโลดแล่นอยู่

บนหน้ากระดาษเพือ่ท�าหน้าทีแ่ทน	เพือ่ตอบค�าถามและให้ความรูแ้ก่ต้นกล้าตลอดเรือ่ง	

เช่น	ตอนทีต้่นกล้าสงสัยว่าแมลงทีม่แีสงกะพรบิทีเ่สียงพณิเรยีกว่าทิง้ถ่วง	สรปุคอืต้อง

เรียกว่าทิ้งถ่วงหรือหิ่งห้อยกันแน่	เสียงพิณก็อธิบายว่า	“อ๋อ มันก็คือหิ่งห้อยนั่นละ คน

ต่างจังหวัดบางทีก็ยังเรียกหิ่งห้อยว่าทิ้งถ่วงอยู่ มันก็คือแมลงปีกแข็งเหมือนพวกด้วง

หรือเต่าทอง แต่ว่าหิ่งห้อยจะมีความพิเศษอยู่ที่ปล้องท้องของมันสามารถผลิตแสงได้ 

กท็ีก่ล้าเหน็แสงของหิง่ห้อยแล้วคดิว่าเป็นดาวน่ันแหละ” (Changphoom,	2010,	p.	79)	

หรือตอนที่ต้นกล้าเล่นทายปัญหากับแม่และจอมพลว่า แมลงอะไรเอ่ย มีแต่ตัวเมีย

แม่ตอบไม่ได้	แต่จอมพลตอบถูกว่า	แมลงเต่าทอง หรือ เลดี้บั๊ก	(ladybug)	ผู้เขียนได้

สร้างเหตุการณ์ตอนนี้เพื่อให้จอมพลได้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของชื่อ	“เลดี้บั๊ก” ให้หลาน

ฟัง เป็นต้น

	 จากการสังเกต	ผู้เขียนค่อนข้างใช้บทสนทนาอย่างมคีวามหมายและเพือ่ตอบ

วัตถุประสงค์	 ๓	 ประการ	 ซ่ึงการน�าบทสนทนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม	 ท�าให้สารคดี

เรื่องนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถสร้างเสน่ห์ให้ตัวละครหลัก	เช่น	ท�าให้

เห็นภาพของผู้ชายที่เปี่ยมด้วยความรู้	อบอุ่น	อ่อนโยน	และจิตใจดี	ผ่านค�าพูดตัวละคร

จอมพล	เหน็ภาพของแม่ทีอ่่อนโยน	ห่วงใยลูก	ทนัสมยั	และอารมณ์ด	ีผ่านค�าพดูตวัละคร

เสียงพิณ	 รวมทั้งเห็นภาพเด็กชายจอมซน	 ฉลาด	 เจ้าปัญญา	 ช่างซักช่างถาม	 ผ่าน

ค�าพูดตัวละครต้นกล้า	

  ๔.๑.๘	ท่วงท�านองการเขียน	 (ศิลปะการใช้ภาษา)	 กลวิธีทางภาษา

ที่โดดเด่นและถูกเลือกมาใช้ตลอดเรื่อง	๓	กลวิธี	คือ	(๑)	ใช้การอธิบาย	การบรรยาย	
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และการพรรณนาผสมผสานกันอย่างลงตัว	 (๒)	 ใช้ค�าแสดงอาการและค�าอุทาน

เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร และ	 (๓)	 ใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ	 ซึ่งทั้ง	

๓	กลวิธี	เมื่อถูกน�ามาใช้อย่างเหมาะสมท�าให้เรื่องราวสมจริง	น่าเชื่อถือ	อ่านได้อย่างมี

รสชาติ	สนุกสนานเพลิดเพลิน	สร้างสรรค์จินตนาการ	เสมือนก�าลังอ่านนวนิยาย 

   - การใช้การการบรรยาย อธิบาย และการพรรณนาผสมผสาน

กัน	เช่น	ตอน	นักแปลงร่างหมายเลขสิบสาม กบน้อยเสียงดนตรี	ผู้อ่านจะเห็นการผสม

ผสานศลิปะการใช้ภาษาโดยการน�าโวหารแบบบรรยาย	อธบิาย	และการพรรณนาอย่าง

กลมกลืน	กล่าวคือ	ตอนเริ่มเรื่อง	เป็นการแนะน�าฉาก	บรรยากาศ	สถานที่	หรือเวลาที่

เกิดเหตุการณ์	สภาพแวดล้อม	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ผู้เขียนจะใช้วิธีการบรรยาย	เพื่อช่วย

ให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองกัน	 โดยช้ีให้เห็นถึงสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ว่าเพราะ

ฝนตก	 ต้นกล้าจึงออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกไม่ได้	 ดังน้ันจึงเกิดอาการหงุดหงิด	 เบ่ือ	

และไม่ชอบฝนตก	 ในที่สุดก็ต้องเป็นหน้าที่ของจอมพลและเสียงพิณที่ต้องแก้ไข

ความหงุดหงิดด้วยการอธิบายให้ต้นกล้าเห็นความส�าคัญของฝนว่ามีประโยชน์ต่อ

สรรพชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อการด�ารงอยู่ของสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกเช่น

กบอย่างไร	การที่ผู้เขียนใช้วิธีการบรรยายในตอนเปิดเรื่อง	ว่า	

 “ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพร�าพร�า กบมันร้องงึมง�า...”

 จอมพลนอนเอกเขนกอยู่บนชานบ้าน กระดิกเท้าร้องเพลง

อย่างสบายอกสบายใจ เน่ืองจากฝนแรกของฤดูก�าลังโปรยลงมา

เป็นละอองเยน็ฉ�า่ กลิน่ไอดนิใหม่ ๆ  หอมกรุน่ถกูสูดครัง้แล้วครัง้เล่า

จนชุ่มปอด ผิดกบัต้นกล้าทีน่ั่งกอดอกท�าหน้าบอกบญุไม่รบั เดก็ชาย

ผิดหวังอย่างแรง เมือ่ตืน่ขึน้มาแล้วเหน็ว่าฝนตก เพราะน่ันหมายถงึ 

เขาจะต้องอยูแ่ต่ในบ้าน ไม่สามารถออกไปเทีย่วหานักแปลงร่างได้

จึงแทบไม่ต่างอะไรกับการติดคุก โดยเฉพาะเมื่อบ้านหลังนี้ไม่มีทีวี

เลยแม้แต่เครือ่งเดยีว ต้นกล้าผุดลุกผุดน่ังอย่างหงดุหงดิ จนเสียง

พิณต้องปรามลูกให้นั่งเฉย ๆ เสียบ้าง

(Changphoom,	2010,	p.	129-134)
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 การอธิบาย	 ถือว่าเป็นท่วงท�านองการเขียนที่เหมาะสมที่จะน�ามาใช้ส�าหรับ

สารคดี	 เพราะเป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นส�าคัญ	ดังนั้นการจะ

ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวติ

ของสัตว์และแมลงต่าง	 ๆ	 วิธีการอธิบายจึงเหมาะสมที่สุด	 ค�าถามของต้นกล้า

ที่มีอยู่ตลอดเวลา	 เช่น	 “ท�าไมล่ะ, ลุงจอม มันผสมพันธุ์กันตอนอ่ืนไม่ได้หรือไง”,

“อ้าว แล้วเวลาลูกมนัฟักออกมาไม่จมน�า้ตายกนัหมดเหรอครบั”, “อ๊ะ งัน้กเ็ป็นนักแปลง

ร่างอีกตัวแล้วสิ แต่เอ กล้านึกว่ามีแต่พวกแมลงเสียอีกที่แปลงร่างได้”, “ถ้าอย่างน้ัน

กบมันแปลงร่างยังไงบ้างครับลุงจอม”, “จริงเหรอแม่ แม่เลี้ยงมันตลอดเลยเหรอครับ 

แปลงร่างหรือเปล่า”, “แล้วไข่มันหน้าตาเป็นยังไงเหรอแม่”, “อ้าว แล้วท�าไมมันมีวุ้นหุ้ม

ด้วยล่ะ อย่างน้ีเวลาฟักไม่ล�าบากเลยเหรอ”, “อืม นานไหมครับลุงกว่ามันจะฟัก”,

“แล้วมันก็จะตวัดล้ินแผล็บ ๆ กินแมลงใช่มั้ยครับลุงจอม”, “แล้วท�าไมตัวมันต้องเป็น

เมือกลื่น ๆ ด้วยครับ”, “แม่ครับ แล้วตอนที่ฝนไม่ตกกบมันไปอยู่ที่ไหนหมดล่ะ ท�าไม

ถงึออกมาเฉพาะตอนทีฝ่นตก” ล้วนแต่เป็นข้อสงสัยทีเ่ป็นเสมอืนข้อของค�าถามทีเ่ดก็	ๆ 	

หรือผู้อ่านวัยเดียวกันกับตัวละครเอก	ที่สงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับกบทั้งสิ้น	ผู้เขียนได้ก�าหนด

ให้ต้นกล้าเป็นผู้ตัง้ค�าถามเหล่าน้ีเพือ่ขอความกระจ่างจากผู้รูท้ีเ่ป็นผู้ใหญ่	ส่วนตวัละคร

จอมพลและเสียงพิณก็ถูกสร้างให้ท�าหน้าที่แทนผู้เขียนและผู้ใหญ่ในสังคม	 ในการให้

ความกระจ่างในเรื่องต่าง	ๆ	นั่นเอง

 ส่วนวิธพีรรณนา	พบในตอนท้ายเรือ่งผ่านข้อความทีว่่า	“เดก็ชายพดูอ้อมแอ้ม

หลบสายตา พาให้ผู้ใหญ่ทั้งสองหัวเราะเสียงดังกลบสายฝน ในขณะที่ริมทางเดิน

หน้าบ้าน เริ่มมีสายฝนสีโคลนไหลมารวมกันเป็นแอ่ง กบน้อยตัวหนึ่งค่อย ๆ กระโดด

หย็องแหย็งมาตามทางเดิน แล้วลงไปแหวกว่ายในแอ่งน�้าอย่างเบิกบานใจ อีกไม่นาน

ฝนก็จะหยุดตก และวงจรชีวิตของกบตัวน้อย ๆ ครอกใหม่ก็ก�าลังรอจะเริ่มต้นในอีก

ไม่ช้า” (Changphoom,	2010,	p.	134)	จากถ้อยค�าภาษาที่ผู้เขียนเลือกน�ามาใช้ผู้อ่าน

สามารถจินตนาการภาพฝนสีโคลนที่ไหลมารวมกัน	 ขณะเดียวกันก็ได้เห็นอากัปกิริยา

ของกบขณะกระโดด	 รวมทั้งได้จินตนาการภาพความสุขของกบน้อยเมื่อได้สัมผัส

ฝนแรกอย่างเพลิดเพลินไปด้วย	แม้จะเป็นเพยีงการพรรณนาส้ัน	ๆ 	แต่มผีลต่อความรูสึ้ก

นึกคิดและจินตนาการของผู้อ่าน
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   - การใช้ค�าแสดงอาการ และค�าอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความ

รู้สึกของตัวละคร ผู้เขียนเลือกน�าค�าแสดงอาการ	 และอารมณ์ความรู้สึกมาใช้ให้

เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ	 การแสดงออกทั้งภายนอกและภายในของตัวละครด้วย

การใช้ค�าแสดงอาการ	 ที่พบเห็นโดยทั่วไป	 เช่น	 กระโจนพรวด ๆ ว่ิงปร๋อ พุ่งปรี๊ด

หน้างอ ค้อนขวับ เป็นต้น	 ดังตัวอย่าง	 “ทันทีที่กลับถึงบ้าน ต้นกล้าวิ่งตื๋อกระโดดขึ้น

บันไดทีละสองขั้น ไปหาแม่ที่ก�าลังหวีผม หรือ อยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งไม้โบราณ วางถุง

โจ๊กใส่มือแม่ แล้ววิ่งตึงตังลงมาหาลุงจอมพลแทบไม่ทันได้หายใจหายคอ” ส่วนการใช้

ค�าอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร	เช่น	อือ หรือ	อืม	แสดงความรู้สึก

ยอมรับ	โอย	แสดงความรู้สึกเจ็บปวด	โถ	แสดงความรู้สึกสงสาร	อ๋อ	หรือ อ้อ	แสดง

ความรู้สึกแน่ใจ	อุ๊ย อุ๊ยตาย หรือ ว้าย	แสดงความรู้สึกตกใจ	โธ่เอ๊ย	แสดงความรู้สึก

ดูถูก	 ตาย	 แสดงความรู้สึกโกรธ	 อ้าว	 แสดงความรู้สึกสงสัย	 เป็นต้น	 ดังตัวอย่าง

ตอน	 นักแปลงร่างหมายเลขสอง แมลงร้อยโรค	 พบการใช้ค�าอุทานแสดงอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละคร	เช่น	“เฮ้ย อย่าเปิด” แต่สายไปเสียแล้ว กลิ่นปลาเน่าเหม็นคลุ้ง

ลอยตลบอบอวล... หรือ “แหวะ ปลาเน่าเนี่ย ใครจะกินเข้าไปลงฮะ” หรือ “อี๊ หนอนทั้ง

นั้นเลย น่าขยะแขยงที่สุด” ต้นกล้าท�าท่าขนลุก เป็นต้น

   - การใช้ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ แม้จะปรากฏให้เห็นน้อยกว่า

เมื่อเทียบกับการใช้ค�าอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก ของตัวละคร แต่ก็ถูกน�ามา

ใช้อย่างเหมาะสม	 ทั้งถ้อยค�าเลียนเสียงสัตว์	 เลียนเสียงธรรมชาติ	 และเลียนเสียง

อื่น	ๆ	เช่น	การเลียนเสียงอากัปกิริยาของยุง	ดังความตอนหนึ่งว่า	“จอมพลพาต้นกล้า

ไปดูขวดแก้วใบแรกสุดที่อยู่บนช้ัน ในน้ันมีแมลงเล็ก ๆ บินว่อน ส่งเสียงหวู่หวี่” 

(Changphoom,	2010,	p.	16)	ผู้เขียนได้ใช้ค�าว่า	หวู่หวี่	เลียนเสียงของยุงที่ก�าลังบิน

อยู่ในขวดแก้วทดลอง	 ซ่ึงการใช้ค�าน้ีมาประกอบก็ช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพขณะเดียวกัน

ก็ได้ยินเสียงไปพร้อม	ๆ	กันด้วย	

  ๔.๑.๙	การใช้ภาพประกอบ	ผู้เขยีนเลือกใช้ภาพประกอบมาท�าให้สารคดี

เรื่องน้ีมีความน่าสนใจ	 นับตั้งแต่การจัดวางภาพหน้าปกไปจนถึงภาพประกอบภายใน

เนื้อเรื่อง	ผู้เขียนภาพใส่ใจรายละเอียด	พิถีพิถัน	 และวาดออกมาค่อนข้างสมจริง	 จึง

สามารถเสริมสร้างจินตนาการแก่ผู้อ่านได้ดี	 ทุกภาพไม่เพียงช่วยพักอารมณ์ความรู้สึก

จากการอ่านงานวิชาการ	 แต่ยังได้ท�าหน้าที่อธิบายขยายความเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน	
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โดยภาพประกอบในเรื่องจะแบ่งได้	๒	ส่วนคือ	ภาพประกอบหน้าปก	และภาพประกอบ

ภายในเนื้อเรื่อง	

   ๔.๑.๙.๑	ภาพประกอบปกหน้าและปกหลัง พบว่าเป็นไป

ตามหลักการจัดวางองค์ประกอบภาพทีด่	ีคอื	มคีวามสัมพนัธ์กบัช่ือเรือ่งและโครงเรือ่ง

ภายใน	 ขณะเดียวกันก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งและผู้วาดภาพไว้ชัดเจนในปกหน้า

มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของหนังสือ	

รวมทั้งให้ข้อมูลอื่นที่ผู้อ่านควรรู้	 เช่น	 จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ใด	 ส่วนหนึ่งของค�านิยม	

จุดมุ ่งหมายของผู้เขียน	 เป็นต้น	 ซ่ึงองค์ประกอบทั้งหมดถูกจัดวางในต�าแหน่ง

อย่างเหมาะสม	 นอกจากน้ีก�าหนดสีสันของภาพประกอบและตัวอักษรก็สะดุดตา

ท�าให้รูปลักษณ์ของหนังสือดึงดูดใจ	ชวนอ่าน

 ภาพที่ ๒	ภาพปกหน้า	 ภาพปกหลัง

 จากภาพประกอบปกหน้า-ปกหลังข้างต้น	 เห็นได้ว่า	 ผู้เขียนได้เลือกน�าเสนอ

จุดเด่นของปกด้วยภาพแมลงชนิดต่าง	ๆ	เช่น	ผีเสื้อ	ด้วง	ผึ้ง	แมลงเต่าทอง	แมลงปอ	

จักจั่น	ต๊กแตน	หิ่งห้อย	มดแดง	ฯลฯ	ด้วยสีเสมือนจริง	เพื่อช่วยสร้างจินตนาการและ

การคาดเดาเนื้อเรื่อง	นอกจากนี้ภาพแมลงต่าง	ๆ	ยังช่วยเชื่อมในการตีความชื่อเรื่อง	

“พวกเราแปลงร่างได้”	อีกด้วย	เน่ืองจากวรรณกรรมเรือ่งน้ี	เป็นสารคดสี�าหรบัเยาวชน	
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เมือ่ผู้อ่านในวัยประถมศกึษาตอนปลายถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย	ภาพจ�าและความรูพ้ืน้

ฐานเกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์	หรือ	แมลงบางชนิด	เช่น	ผีเสื้อ	แมลงปอ	ก็น่าจะช่วยให้

คาดเดาเนื้อเรื่องได้	แม้จะยังไม่ได้อ่านเนื้อหาภายในทั้งหมด

   ๔.๑.๙.๒	ภาพประกอบภายในเน้ือเร่ือง	ในสารคดเีรือ่งน้ี	ผู้เขยีน

ใช้ภาพประกอบตลอดเล่ม	พบภาพถ่ายเพยีงเลก็น้อย	แต่เน้นภาพวาดเป็นหลัก	ทกุภาพ

เป็นภาพขาวด�า	ยกเว้นปกหน้าและปกหลัง	แต่ถงึแม้จะเป็นภาพขาวด�า	สีสันไม่ดงึดดูใจ	

แต่กช่็วยขยายความเน้ือเรือ่งให้ชดัเจนข้ึน	ส่วนภาพประกอบภายใน	ผู้เขยีนน�ามาใช้เป็น

ระยะอย่างสัมพนัธ์กบัเรือ่ง	โดยให้ภาพท�าหน้าทีข่ยายความเน้ือเรือ่งมากข้ึน	ส่วนวิธกีาร

เลือกใช้ภาพปรากฏ	๓	ลักษณะ	คือภาพประกอบที่แสดงให้เห็นถึงรูปร่างลักษณะของ

	 รูปร่างลักษณะของกบ	 รูปร่างลักษณะของแมลงเต่าทอง

ภาพที่ ๓	ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นถึงรูปร่างลักษณะของนักแปลงร่าง

	 ภาพประกอบหน้าปกใน	 ภาพประกอบหน้าค�านิยม	 ภาพประกอบหน้าสารบัญ
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นักแปลงร่างแต่ละตวั	ภาพวงจรชีวิตของนักแปลงร่างน้ัน	ๆ 	และภาพอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

กับฉาก	บรรยากาศ	หรือเหตุการณ์ในเรื่อง	ดังตัวอย่าง

	 กล่าวโดยสรุป	ความน่าสนใจของสารคดีไม่ได้อยู่ที่การน�าเรื่องราวธรรมชาติ

รอบตัวมาบอกเล่าแก่เด็ก	 ๆ	 ให้เข้าใจง่ายเพียงอย่างเดียว	การเลือกสรรกลวิธีในการ

ถ่ายทอดความรู ้อย่างแยบยลนับเป็นจุดเด่น	 เพราะแทนที่ผู ้เขียนจะเล่าหรือให้

ความรูด้้วยวิธกีารเขยีนสารคดแีนวเก่า	คอือธบิายความอย่างตรงไปตรงมา	แต่กลบัน�า

วิธีการของนวนิยายหรือเรื่องส้ันมาใช	้ โดยมีการวางโครงเรื่อง	 สร้างปมปัญหาอย่าง

สัมพนัธ์กบัความเป็นจรงิในสังคม	คอืปัญหาเดก็ตดิการ์ตนูจนไม่ยอมท�าอะไร	มกีารใช้ตวั

ละครและบทสนทนาช่วยในการด�าเนินเรื่อง	 มีการก�าหนดฉาก	 และบรรยากาศให้

เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่อง	 มีการเลือกมุมมองที่เหมาะสมในการเล่าเรื่อง	 มีการ

ตั้งช่ือเรื่อง	 ช่ือตอนให้สะดุดหู	 และช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน	 รวมทั้งเลือกใช้ภาพ

ประกอบมาช่วยเสริมความเข้าใจ	 สารคดีเรื่องน้ีเสมือนการจ�าลองปัญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคมจริงมาอยู่ในโลกจ�าลอง	(หนังสือ)	อย่างน่าติดตาม	ซึ่งกลวิธีการประพันธ์เหล่านี้

สามารถชักจูงผู้อ่านสู่การเข้าใจ	 และเข้าถึงแก่นหรือสาระส�าคัญที่ผู้เขียนต้องการ

น�าเสนอง่ายขึน้	จึงอาจกล่าวได้ว่า	จินตนาการทีเ่กดิขึน้ขณะอ่านไม่ใช่แค่ความสนุกสนาน

จากการเลือกกลวิธทีีเ่หมาะสมมาสร้างสรรค์ผลงาน	แต่เป็นการน�าผู้อ่านไปสู่เป้าหมาย

หลักที่ผู้มุ่งน�าเสนอ	คือความรู้ทางวิชาการ	

 ๔.๒ คุณค่าของสารคดีที่มีต่อผู้อ่าน

	 นอกจากผู้อ่านจะได้ความสนุกสนานอันเป็นคณุค่าทางอารมณ์ผ่านกลวิธกีาร

ประพันธ์ดังกล่าวแล้ว	 สารคดีเรื่อง	 “พวกเราแปลงร่างได้”	 ยังให้คุณค่าด้านอ่ืนแก่

ผู้อ่าน	สรุปได้	๔	ด้าน	ดังนี้	

  ๔.๒.๑ คุณค่าทางภาษา	 พบว่า	 นอกจากสารคดีเรื่องน้ีจะให้สนุกสนาน

ชวนติดตามแล้ว	ยังให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยา	และสอนค�าศัพท์เกี่ยว

กับวงจรชีวิตของสัตว์และแมลงนานาชนิดที่อยู่รายรอบตัวผู้อ่าน	ซึ่งค�าศัพท์ต่าง	ๆ	ที่

ปรากฏในเรื่อง	แบ่งได้เป็น	๒	กลุ่มใหญ่	ได้แก่	ค�าศัพท์เฉพาะ	(ภาษาไทย)	ที่เกี่ยวข้อง

กับวงจรชีวิตสัตว์และแมลงในเรื่อง	และค�าศัพท์เฉพาะ	(ภาษาอังกฤษ)	ที่เกี่ยวข้องกับ

วงจรชีวิตสัตว์และแมลงในเรื่อง	 นอกจากน้ี	 ผู้เขียนมีวิธีสรุปความรู้หรือสาระส�าคัญ
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ที่ต้องการให้ผู้อ่านจดจ�าเพื่อเอาไปใช้	 ไว้ในตอนท้ายของแต่ละตอน	 ภายใต้หัวข้อที่ชื่อ

ว่า	 “ลุงจอมขอจ้อ”	 ผู้อ่านจะได้รู ้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่ือทางวิทยาศาสตร	์

การจ�าแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์	อาณาจักร	ไฟลัม	ชั้น	อันดับ	อันดับย่อย	อันดับฐาน	

และวงศ์ของนักแปลงร่างแต่ละตัวเป็นภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถท่องจ�าเพื่อ

น�าไปใช้อย่างถูกต้อง	

  ๔.๒.๒ คุณค่าด้านการพฒันาทางความคิดและสติปัญญา พบว่าสารคดี

เรื่องนี้ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน	๓	ส่วน	ดังนี้

   ๔.๒.๒.๑ ความรู้เรื่องกระบวนการเมตามอร์โฟซิส ซึ่งเป็น

กระบวนการในการเจรญิเตบิโตของพวกแมลงและสัตว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก	เป็นข้ันตอน

ที่เกิดขึ้นหลังจากคลอดหรือฟักออกจากไข่	 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหรือ

รปูแบบของร่างกาย	ซ่ึงแต่ละขัน้ตอนจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชัดเจน	ซ่ึงกระบวนการ

ดังกล่าว	แบ่งได้เป็น	๒	ลักษณะ	คือ	เมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์ และเมตามอร์โฟซิส

แบบไม่สมบูรณ์ โดยเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์ประกอบไปด้วย	๔	ขั้นตอน	อันได้แก่	

ไข่	ตัวอ่อน	ดักแด้	และตัวเต็มวัย	มักเป็นแมลงที่มีอายุยืน	ซึ่งสัตว์ที่มีเมตามอร์โฟซิส

แบบสมบูรณ์นี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ระยะตัวอ่อน	กล่าวคือ	ตัวอ่อนจะมีรูปร่างลักษณะ

ไม่เหมือนกับตัวเต็มวัยผู้ให้ก�าเนิด	 ส่วนเมตามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์หรือเมตามอร์

โฟซิสอย่างง่าย	 มีความพิเศษอยู่ที่ตัวอ่อนของแมลงชนิดน้ีจะมีลักษณะรูปร่างคล้าย

ตัวเต็มวัยผู้ให้ก�าเนิด	แต่อาจไม่มีปีก	ไม่มีอวัยวะเพศ	หรือมีจ�านวนปล้องของท้องหรือ

สัดส่วนของร่างกายไม่เท่ากัน	ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของสัตว์ที่มีการเปลี่ยน

รูปร่างแบบไม่สมบูรณ์	 ก็คือไม่มีระยะดักแด้ น่ันคือจะมีกระบวนการเปล่ียนสัณฐาน

เพียง	๓	ระยะเท่านั้น	 ได้แก่	 ไข่	ตัวอ่อน	และตัวเต็มวัย	และมักเป็นแมลงที่มีอายุสั้น	

		 	 	 สารคดีเรื่องน้ีมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน	 ในฐานะ

ที่เป็นสารให้ความรู ้และข้อเท็จจริงทางชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์และ

แมลงถึง	 ๑๔	 ชนิด	 ได้แก่	 ยุง	 แมลงวัน	 แมลงสาบ	 แมลงปอ	 แมลงเต่าทอง	 จักจั่น	

หิง่ห้อย	ด้วง	ปลวก	มดแดง	ผ้ึง	กบ	ผีเส้ือ	และแมงกะพรนุ	ผู้เขียนได้น�าเสนอให้เหน็การ

เปลี่ยนแปลงสัณฐานหรือรูปร่าง	ตั้งแต่ระยะไข่	ระยะตัวอ่อน	ระยะดักแด้	จนกระทั่ง

เป็นระยะตัวเต็มวัย	 โดยได้ก�าหนดให้ตัวละครในเรื่องเรียกกระบวนการดังกล่าวด้วย
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ค�าพูดที่เข้าใจง่ายว่า	 “การแปลงร่าง”	 นอกจากนี้ผู้อ่านยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารง

ชีวิต	ลักษณะเฉพาะ	รวมทั้งต�านานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์และแมลงบางชนิดด้วย	

อนึ่ง	การที่ผู้เขียนเรียกสัตว์และแมลงเหล่านั้นว่า	“นักแปลงร่าง”	จึงสามารถช่วยให้ผู้

อ่านคิดเชื่อมโยงไปสู่	“เบ็นเท็น”	ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ที่สามารถแปลงร่างได้	๑๐	แบบ

จากภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์ที่ต้นกล้าและเด็กในโลกของความจริงหลงใหลได้

อย่างรวดเร็ว

   ๔.๒.๒.๒ รายละเอยีดปลกีย่อยเก่ียวกับแมลงและสตัว์สะเทิน

น�้าสะเทินบก รวม ๑๓ ชนิด ผู้เขียนมีการบรรยายขยายความกระบวนการดังกล่าวไว้

โดยละเอียด	และอธิบายให้เห็นว่าทั้ง	๑๓	ชนิด	เป็นกลุ่มเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์ 

๘ ชนิด	ได้แก่	ยุง	แมลงวัน	แมลงเต่าทอง	หิ่งห้อย	ด้วงกว่าง	มดแดง	ผึ้ง	และผีเสื้อ	

และเมตามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์ ๕	ชนิด	ได้แก่	แมลงสาบ	แมลงปอ	จักจั่น	ปลวก	

และกบ	(ส่วนนักแปลงร่างหมายเลข	๑๔	แมงกะพรุนไฟนั้น	เป็นกระบวนการแปลงร่าง

แบบการแตกหน่อ)	

   ๔.๒.๒.๓ การสอดแทรกค�าอธิบายเกร็ดความรู้ต่าง ๆ  เก่ียวกับ

สัตว์ และแมลงบางชนิด	เช่น	ประวัติหรือที่มาของชื่อว่า	เลดี้บั๊ก	ของแมลงเต่าทอง	

หรือต�านานเรื่องเล่าเกี่ยวกับหิ่งห้อย	 เป็นต้น	 ซ่ึงเกร็ดความรู้เหล่าน้ีช่วยเสริมให้เรื่อง

มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งเรื่องราวทุกส่วนสามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความ

กระหายใคร่รู้	 พยายามติดตามค้นหาค�าตอบบนหน้ากระดาษ	 อันน�ามาซึ่งข้อเฉลยอัน

เป็นความรูท้างวิทยาศาสตร์ทีถ่อืเป็นหวัใจส�าคญัของเรือ่ง	นอกจากน้ีการผสมผสานกบั

กลวิธีการประพันธ์แบบบันเทิงคดีอย่างลงตัว	สามารถช่วยขจัดความน่าเบื่อจากข้อมูล

ความรู้ทางวิชาการที่เคร่งเครียดมาเป็นเน้ือหาสาระที่มีเสน่ห์น่าติดตาม	 และสร้าง

ความสนุกสนานเร้าใจให้แก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี	

 ๔.๓ คุณค่าด้านพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ในขณะที่อ่านวรรณกรรมน้ัน

เด็กในวัยต่าง	ๆ	จะมีโอกาสสัมผัส	และเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์	ตลอดจน

ปัญหา	อุปสรรค	ความใฝ่ฝันและการต่อสู้ของตัวละคร	ได้เรียนรู้ความทุกข์	ความสุข	

ความอดทน	 ความเศร้าโศกของตัวละคร	 ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ	 เห็นใจ	 ซาบซ้ึง	 และ

มีอารมณ์ร่วม	 ได้เรียนรู้ที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกและการควบคุมอารมณ์ต่าง	 ๆ	 	 ไป
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พร้อมกัน	 การอ่านท�าให้เด็กรู้จักตนเอง	 กล่าวคือการได้อ่านเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของ

ตัวละคร	 ปัญหา	 การแก้ปัญหา	 ส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีของตัวละคร	 ท�าให้ผู้อ่านรู้จัก

เปรียบเทียบกับตัวเองทั้งในแง่ของความคิด	 ความรู้สึก	 และการประพฤติปฏิบัติ	

การให้โอกาสเยาวชนได้อ่านวรรณกรรม	ได้สนทนากบัตวัละคร	เหตกุารณ์และการกระท�า

ต่าง	 ๆ	 ของตัวละครท�าให้เด็กเข้าใจคนอื่น	 เข้าใจตนเอง	นับถือตนเอง	และรู้จักที่จะ

ยอมรับนับถือผู้อื่น	(Jarunat,	1999,	p.	41)	

	 	 	 บุคลิกลักษณะที่ถือเป็นลักษณะเชิงบวกที่โดดเด่นของต้นกล้า

ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่านที่เป็นเด็กและเยาวชน	 พบ	 ๓	 ลักษณะ	 ดังน้ี	

ลักษณะแรก	ต้นกล้าเป็นเด็กสนใจส่ิงแวดล้อมรอบตัว	ช่างสงสัย	และช่างซักถาม	ซึ่ง

คุณลักษณะข้อนี้	 อาจดูเป็นเรื่องปกติของเด็กวัย	๗-๘	ขวบ	แต่นับว่าสามารถเป็นจุด

เริม่ต้นของการเป็นเดก็ฉลาด	เพราะความช่างสงสัยและพยายามไขข้อข้องใจให้ตนเอง	

จะน�าไปสู่การเรียนรู้และเป็นผู้มีปัญญาในที่สุด	ลักษณะที่สอง	ต้นกล้าเป็นเด็กที่มีน�้าใจ	

ขยัน	และช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่	แม้จะอิดออด	และมีข้อต่อรองบ้างแต่ต้นกล้า

ก็ยินดีท�า	 ส่วนลักษณะสุดท้ายคือ	 ต้นกล้าเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะ	 มีหางเสียง	 และ

แสดงความสุภาพต่อผู้ใหญ่ตลอดเวลา	แม้จะเป็นเดก็ชายทีด่ือ้	เอาแต่ใจบ้าง	แต่จะไม่มี

การพดูจากระโชกโฮกฮาก	หรอืใช้ค�าไม่สุภาพกบัแม่และลุงแม้เพยีงสักครัง้	ซ่ึงคณุสมบตัิ

ทั้ง	๓	ประการนี้	หากผู้อ่านซึมซับและน�ามาปรับใช้ในชีวิตจริง	ก็จะท�าให้ตนเองดูดีใน

สายตาผู้อ่ืน	และจะน�าไปสู่การเป็นทีร่กัของคนในครอบครวัและผู้พบเหน็	นอกจากน้ียงั

พบอีกว่า	ในขณะทีอ่่านสารคดเีรือ่งน้ี	เดก็ในวัยต่าง	ๆ 	จะได้มโีอกาสเรยีนรูเ้กีย่วกบัชีวิต

ของตวัละคร	ปัญหา	การแก้ปัญหา	ส่วนทีด่แีละส่วนทีไ่ม่ดขีองตวัละคร	ท�าให้ผู้อ่านรูจั้ก

เปรียบเทียบกับตัวเองทั้งในแง่ของความคิด	ความรู้สึก	และการประพฤติปฏิบัติกับตัว

ละครอย่างต้นกล้า	จึงน่าจะเป็นทางหน่ึงทีจ่ะช่วยให้เดก็เรยีนรูว่้าพฤตกิรรมใดเป็นส่ิงที่

ควรประพฤติและไม่ควรประพฤติ	เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง	เข้าใจคนอื่น	นับถือตนเอง	

และรู้จักที่จะยอมรับนับถือผู้อื่นไปพร้อมกันด้วย

 ๔.๔ คุณค่าด้านพัฒนาการทางสังคม การที่เด็กเติบโตข้ึนในครอบครัวหรือ

ชุมชนใด	 เด็กย่อมได้รับอิทธิพล	 ความคิด	 ความเชื่อ	 และแนวทางการปฏิบัติตนของ

ครอบครัวและชุมชนนั้น	 เมื่อเด็กเรียนรู้ที่สัมผัสความคิด	 ความเชื่อและการปฏิบัติตน

เช่นน้ัน	 ก็จะมีความคิดความเช่ือและการปฏิบัติตนในลักษณะเดียวกัน	 เพื่อให้เกิด
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ความกลมกลืน	 เป็นที่ยอมรับและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	 เด็กจะเรียนรู้ที่จะสร้าง

สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวเป็นล�าดับแรก	 แล้วจึงขยายออกไปสู่เพื่อน	 ๆ	

ที่โรงเรียน	และบุคคลอื่น	ๆ 	ในชุมชน	(Jarunat,	1999,	p.	43)	ในที่นี้ผู้วิจัยขอขยายค�าว่า	

พัฒนาการทางสังคมให้กว้างไปถึงโลกของเราด้วย	 เพราะเห็นว่าไม่ได้มีเพียงมนุษย์

เท่านั้นที่ท�าให้โลกของเราน่าอยู่	แต่ได้เชื่อมโยงสัมพันธ์ไปกับพืช	และสัตว์ที่เติบโตและ

อาศัยอยู่ในโลกใบน้ีไปด้วยกัน	 และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเพื่อสร้างให้โลกใบน้ีงดงาม	

ดงัน้ันพฒันาการทางสังคมในทีน้ี่จึงขอหมายรวมถงึ	คณุค่าของวรรณกรรมทีน่�าพาผู้อ่าน

ได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการอยู่บนโลกใบนี้กับทุกสรรพสิ่งอย่างมีความสุข

   ผลการศกึษาพบว่า	ผู้เขยีนจะได้น�าเสนอคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์

ของเด็กและเยาวชนผ่านตัวละครเอก	 เพื่อให้ผู้อ่านได้ซึมซับและน�าไปปฏิบัติตาม	

เพื่อจะได้เป็นที่รักของคนในครอบครัวและของบุคคลอ่ืนในสังคมในโลกแห่งความจริง	

โดยเฉพาะการน�าเสนอภาพที่ต้นกล้าเป็นเด็กดี	 ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และลุง	

การกระท�าดังกล่าวถือเป็นคุณธรรมที่เด็กและเยาวชนควรประพฤติปฏิบัติ	 นอกจากน้ี

การพยายามเรยีนรูแ้ละเข้าใจธรรมชาตทิีอ่ยูร่ายรอบตวั	และแสดงความเหน็อกเหน็ใจ

สิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์	สัตว์	หรือพืช	ก็เป็นอีกส่วนที่ส�าคัญที่ท�าให้ต้นกล้ากลายเป็นที่

รักของผู้พบเห็น	 และช่วยให้เขาสามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข	

เพราะต้นกล้าพยายามเรียนรู ้ที่จะเข้าใจผู ้ อ่ืน	 และพยายามปรับตัวให้เข ้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เป็นอยูอ่ย่างเหมาะสม	โดยอาศยัผูใ้หญ่ที่ดเีช่นแม	่และลงุจอมพลเป็น

ผู้บ่มเพาะคุณลักษณะที่งดงามให้	จากในเรื่องผู้อ่านจะพบว่าต้นกล้าได้พยายามเรียนรู้

และปฏิบัติต่อคนในครอบครัว	ต่อบุคคลอื่นในสังคม	รวมทั้งต่อธรรมชาติรอบตัวด้วย

ความเคารพ	 ให้เกียรติ	 และเข้าใจพวกเขา	 ซ่ึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นน้ีท�าให้

ต้นกล้าเป็นเดก็ต้นแบบทีผู้่อ่านสามารถน�ามาเป็นแบบอย่างในโลกแห่งความเป็นจรงิได้	

๕. อภิปรายผล 

	 วรรณกรรมเยาวชนเรื่องพวกเราแปลงร่างได้	 เป็นตัวอย่างของสารคดีที่

สามารถน�าเสนอสาระความรู้ผ่านชั้นเชิงทางวรรณศิลป์	 กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ	 มีความ

โดดเด่นในฐานะสารคดแีนวใหม่ทีต่อบสนองความต้องการของผู้อ่านทีต้่องการหลีกหนี

จากสารคดแีบบเดมิทีเ่น้นให้ความรูห้รอืน�าเสนอเน้ือหาสาระด้วยลีลาการบรรยายหรอื
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การอธิบายเป็นหลัก	

	 สารคดีก็เช่นเดียวกับงานเขียนประเภทอื่น	ๆ	ที่ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย	

และทันบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป	 ซึ่งสารคดีส�าหรับเยาวชนเรื่องพวกเรา

แปลงร่างได้	 ก็แสดงให้เห็นว่า	 ผู้เขียนได้พยายามปรับและคล่ีคลายรูปแบบวิธีในการ

เขียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่อาจต้องการเสพทั้งสาระความรู้	

และความบันเทิงไปพร้อม	ๆ 	กัน	ในยุคสมัยที่ผู้คนต้องใช้ชีวติอย่างรีบเร่ง	และด�ารงอยู่

ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง	เร่งรบี	แก่งแย่ง	และแข่งขนั	ความเคร่งเครยีดจึง

เกดิข้ึนตามมาอย่างไม่อาจปฏเิสธ	ดงัน้ันวิธผ่ีอนคลายทีค่นเราสามารท�าได้ง่ายประการ

หนึ่งก็คือ	การอ่านหนังสือ	 แต่หนังสือแนวสารคดีจะได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใด

ย่อมข้ึนอยูก่บัความน่าสนใจภายในเล่ม	และการทีผู้่เขยีนพยายามพฒันารปูแบบ	เน้ือหา

สาระให้มีความโดดเด่น	และดึงดูดใจให้ผู้อ่าน	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สังคม

ปรารถนาให้ได้รับการพัฒนาทางสมองเพื่อจะได้เติบโตอย่างผู้รู้รอบด้าน	

	 นักเขียนที่ดี	 จะต้องรู้ว่าเด็กมีความแตกต่างจากวัยผู้ใหญ่ทั้งลักษณะทาง

กายภาพ	ทัศนคติ	ความคิด	จินตนาการ	หรือแม้แต่ภาษาพูด	ดังนั้นการสร้างหนังสือ

ส�าหรับเด็ก	 ผู ้เขียนที่ใส ่ใจทุกรายละเอียดและสร้างให้มีความแตกต่าง	 ดังที	่

Baikachuyee	(1999,	p.	7)	ได้กล่าวไว้ว่า	“...หนังสือส�าหรับเด็ก คือหนังสือที่จัดท�าขึ้น

เพือ่ให้เดก็ใช้ในการฟัง การอ่าน และการเรยีนรูด้้วยเน้ือหาสาระทีมุ่ง่ให้ความรู ้ความคดิ

และสาระอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หรอืให้ความเพลิดเพลินจรรโลงใจผู้อ่านอย่างหน่ึง

อย่างใด หรือให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินร่วมกันไป โดยใช้แนวเขียนสารคดีและ

บันเทิงคดี รวมทั้งจัดท�ารูปเล่มที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และความสามารถในการ

อ่านของผู้อ่าน” นอกจากน้ี Sirisingha	 (1994)	 ได้กล่าวว่า	 หนังสือที่จัดท�าเพื่อเด็ก	

ผู้เขียนต้องเขียนจากหัวใจ	ปลูกฝังคุณธรรมความดี	สอดแทรกเนื้อหาสาระไว้ในเรื่อง	

หนังสือนั้นย่อมมีคุณค่าแก่เด็กหลายประการ	 เช่น	 ให้เด็กได้แก้ปัญหาเมื่อน�าตนเข้าไป

เป็นตัวละครในเรื่อง	 ให้เด็กได้ทราบถึงความเป็นจริงในโลกรอบ	 ๆ	 ตัวเด็ก	 ให้เด็กมี

พฒันาการกว้างขวางและมพีฒันาการทีก้่าวหน้า	รูจั้กค้นหาความหมายต่าง	ๆ 	ของชวิีต	

เปิดโอกาสให้เด็กหัวเราะร่วมกัน	และช่วยให้เด็กได้ตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่สังคมของ

เขายอมรับ	หนังสือเล่มหนึ่งจึงมีคุณค่ามากมายต่อเด็ก	ด้วยเหตุนี้	ในการน�าเสนองาน

ประเภทสารคด	ีกลวิธีการประพนัธ์ทีถ่กูเลือกใช้อย่างเหมาะสม	จึงท�าให้ผู้อ่านโดยเฉพาะ
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เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสผจญภัยในโลกหนังสือไปกับตัวละคร	 โดยที่พวกเขาไม่รู้สึก

ว่าถูกยัดเยียดเน้ือหาหรือความรู้ทางวิชาการมากเกินไป	 การเลือกวิธีการน�าเสนอ

อย่างไม่เข้าใจธรรมชาตขิองผู้อ่านคงไม่ต่างจากการบงัคบัให้เดก็ดืม่ยาขมทีเ่ป็นศตัรตูวั

ฉกาจของเขาน่ันเอง	ส่วนคณุค่าทีจ่ะเกดิขึน้แก่ผู้อ่านในกรณขีองงานสารคดย่ีอมชดัเจน

แล้วว่าต้องให้ความรู้เป็นส�าคัญ	 แต่หากผู้เขียนมุ่งน�าเสนอความรู้เพียงอย่างเดียว

อาจจะท�าให้เด็กได้รับการพัฒนา	“ไอคิว”	อย่างโดดเด่น	แต่	“อีคิว”	อันเป็นพัฒนาการ

ทางอารมณ์	 และมีผลต่อการอยู่ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอาจจะไม่เกิดหรือ

เกิดน้อย	ดังนั้น	หากผู้เขียนคนใดสามารถท�าให้ผู้อ่านน�าพาตัวเองก้าวไปโลดแล่นอยู่ใน

โลกของหนังสือร่วมกบัตวัละคร	และซึมซับน�าเอาส่ิงด	ีๆ 	มาปรบัใช้กบัชวิีตจรงิ	กนั็บได้

ว่าผู้เขียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพราะสามารถรังสรรค์วรรณกรรมให้เกิด

คณุค่า	และมส่ีวนช่วยในการอบรมเดก็และเยาวชนให้ตระหนักถงึสิง่ด	ีๆ 	ทีค่วรประพฤติ

ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองดี	และกลายเป็นที่รักของคนอื่นในที่สุด	

	 วรรณกรรมที่ดีจึงต้องมีประโยชน์ในการบ�ารุงและส่งเสริมให้เด็กงอกงาม

ทัง้ทางสตปัิญญา	ร่างกาย	และจิตใจ	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	รวมทัง้ครจึูงต้องพนิิจพเิคราะห์

สาระและรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในหนังสือ	 รวมทั้งรู้จักเลือกสรรหยิบยกส่ิงที่

เป็นประโยชน์น�ามาให้เดก็และเยาวชนได้อ่าน	เพราะหนังสือทีด่ไีม่ควรให้ความสนุกสนาน

เพลิดเพลินเท่านั้น	แต่ต้องช่วยให้พวกเขารู้จักตนเอง	รู้จักการแก้ปัญหา	ทั้งยังสามารถ

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว	 เพื่อนฝูง	 และบุคคลทั่วไปด้วย	 ส�าหรับผู้ที่จะ

สร้างสรรค์งานเขยีนส�าหรบัผู้อ่านทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน	นอกจากจะต้องพจิารณาคณุค่า

ของหนังสือตามประเด็นที่กล่าวมายังจะต้องพิถีพิถันและมีความละเอียดถี่ถ้วนในการ

วางแผนที่จะเขียน	เพื่อที่จะให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง	
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