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บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสร้างและเผยแพร่ความรู ้

วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการในระยะเวลา	 ๕	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘-๒๕๖๒)

เปรียบเทียบกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	 วรรณคดีวิจักษ์	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	

โดยใช้แนวคิดเรื่องสังคมวิทยาวรรณคดี	 (Sociology	 of	 Literature)	 ร่วมกับแนวคิด

เรื่อง	 “วงการ”	 (Field)	 ของปิแอร์	 บูดิเยอร์	 (Pierre	 Bourdieu)	 การศึกษาพบว่า	

การสร้างและเผยแพร่ความรู้ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	วรรณคดีวิจักษ์

(พ.ศ.	 ๒๕๕๑)ช่วยจรรโลงโครงสร้างวัฒนธรรมการศึกษาของชาติ	 ในด้านเน้ือหา

แสดงให้เห็นเกณฑ์การคัดเลือกและการศึกษาวรรณคดีที่อิงกับตัวบทวรรณคดีมรดก	

โดยมวีรรณคดปีระเภทสุภาษติและค�าสอนจ�านวนมากทีสุ่ด	วิธอีธบิายเน้ือหาเน้นคณุค่า

ด้านสุนทรยีศาสตร์และภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม	รวมทัง้ฝีมอืการประพนัธ์

ของกวีราชส�านัก	 กระบวนการดังกล่าวมีลักษณะที่ต่างไปจากหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	

ดงัพบว่า	หนังสือกลุ่มน้ีผลิตและเผยแพร่โดยนักวิชาการนอกวงการวรรณคดไีทย	เน้ือหา
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มุ่งน�าเสนอเกร็ดความรู้	 และตั้งค�าถามเรื่องคุณค่าของวรรณคดีไทยในหนังสือเรียน	

โดยมีกระบวนการผลิตและเผยแพร่ที่เป็นอิสระจากรัฐ	 ส่งผลให้ความแพร่หลายและ

ความรับรู้อยู่ในวงจ�ากัด	 และขาดความต่อเน่ือง	 ความรู้ทางวรรณคดีไทยเป็นทุนทาง

วัฒนธรรม	 (Cultural	 Capital)	 ส�าหรับนักวิชาการ	 เพราะท�าให้เกิดเครือข่ายความรู้

ในระบบการศึกษา	 ในขณะเดียวกันความรู้เหล่าน้ีก็เป็นทุนทางวัฒนธรรมส�าหรับ

นักวิชาการอิสระ	 และนักสื่อสารความรู้ในส่ือใหม่	 เพราะสร้างรายได้และสร้างพื้นที่

ให้ผู้ผลิตในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่	การศึกษานี้	จึงแสดงให้เห็นการต่อรองความหมาย

ของความรู ้แบบจารีตในวงการวรรณคดีที่ยังยึดโยงกับการกระจายความรู ้จาก

ศูนย์กลาง	 เน่ืองจากกระบวนการเปล่ียนแปลงหน้าที่เดิมของวรรณคดีในระบบ

การศึกษาของชาติ	

ค�าส�าคัญ	 หนังสืออ่านกึ่งวิชาการ,	 วรรณคดีไทย,	 แนวคิดเรื่องวงการของปิแอร	์

	 บูดิเยอร์,	สังคมวิทยาวรรณคดี



วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒): การสร้างและเผยแพร่ความรู้

นอกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

123

 
๓	
Lecturer	in	Thai	Program,	Faculty	of	Liberal	Arts,	Mahidol	University.	
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Abstract

 This	study	aims	at	analyzing	the	production	and	dissemination	of	

Thai	literature	in	semi-academic	pocketbooks	(2015-2019	A.D.),	as	compared	

to	 the	 Fundamental	 Thai	 Textbook	 ‘Wannakhadivichak’	 (2008	 A.D.)	 by	

applying	the	concept	of	Pierre	Bourdier	regarding	the	sociology	of	literature	

and	 the	 “field”.	 The	 study	 found	 that	 the	 process	 of	 production	 and	

dissemination	of	Thai	literature	textbooks	has	sustained	the	cultural	structure	

of	national	education.	It	can	be	seen	that	the	content	in	textbooks	reveals	the	

criteria	used	for	the	type	selection	based	on	Thai	literature	heritage	produced	

by	the	Royal	Society	of	Literature	and	that	produced	by	elite	scholars	of	Siam.	

In	 this	 production	 process,	 didactic	 literature	 has	 been	 selected	 to	 be	 the	

important	data	 to	explain	 the	value	of	 literature	as	an	esthetic	production	

of	elite	writers	and	a	reflection	of	traditional	Thai	society	and	culture.	Such	

a	process	 is	different	 from	 the	production	of	non-textbooks,	where	 it	was	

found	that	such	textbooks	are	produced	by	those	outside	the	Thai	literature	

field.	The	content	of	such	textbooks	aims	to	explain	bits	of	knowledge	outside	

textbooks	and	question	the	concept	of	values	in	mainstream	Thai	literature	
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textbooks.	 The	 production	 of	 non-textbook	 outside	 the	 national	 education

system	 results	 in	 limited	 audiences,	 short-term	 life	 and	 inconsistent	

dissemination.	Knowledge	of	Thai	literature	is	a	cultural	capital	for	academicians	

inside	and	outside	the	field	of	literature.	For	insiders,	knowledge	of	literature	

contributes	to	an	academic	network	in	the	national	education	system;	whereas	

for	 outsiders,	 Thai	 literature	 is	 to	make	 income	 and	 provide	 visibility	 in	

publication	 and	 modern	 knowledge	 platforms.	 In	 conclusion,	 this	 study	

reveals	that	the	characteristics	of	knowledge	bargaining	in	the	field	of	Thai	

literature	 still	 clings	 to	 the	 national	 education	 system	 because	 of	 the	

transformation	of	 the	 function	of	Thai	 literature	by	 the	national	education	

sector.	

Keywords: Semi-academic	pocketbooks,	Thai	Literature,	Field	of	Pierre	Bourdieu,

	 Sociology	of	Literature	
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บทน�า 

	 ในกระแสการสร้างและเผยแพร่ความรู้นอกหนังสือเรียนวรรณคดีไทยของ

กระทรวงศกึษาธกิาร	วรรณคดไีทยเป็นทัง้ความรูแ้ละความบนัเทงิ	ดงัปรากฏในรปูแบบ

หนังสือตีพิมพ์รวมเล่ม	 หรือพ็อกเก็ตบุ๊กส์	 (pocket	 books)	 ปรากฏเป็นกลุ่มเน้ือหา

เด่นชัด	ได้แก่	กลุ่มแรก	การแปลและถอดความวรรณคดี,	กลุ่มที่สอง	การน�าวรรณคดี

มาเล่าใหม่ในรูปแบบร้อยแก้วโดยไม่ได้ดัดแปลงเน้ือหา	 และกลุ่มที่สาม	 การอธิบาย

ความรู้ในวรรณคดี	

	 เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่สาม	 การอธิบายความรู้ในลักษณะที่เป็นเกร็ด

วรรณคดี	 พบว่า	 หนังสือลักษณะดังกล่าวเริ่มมีปรากฏในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 โดยม	ี

ประจักษ์	 ประภาพิทยาคาร	 เป็นผู้ผลิตผลงานที่โดดเด่น	 เช่นเรื่อง	 ช้างในวรรณคดี,

แร้งในวรรณคดี,	ผีในวรรณคดี	ตีพิมพ์ใน	 โลกของภาษาและวรรณคดี	 (พ.ศ.	๒๕๒๒)

เรื่องการนับโมง ทุ่ม ยาม วัน เดือน ปีในวรรณคดี,	 งู ๆ ในวรรณคดี	 และผีเสื้อใน

วรรณคดี	ในหนังสือวรรณคดีขบขัน	(พิมพ์ครั้งที่	๑และ	๒	พ.ศ.	๒๕๒๑,	พิมพ์ครั้งที่	๓	

พ.ศ.	 ๒๕๒๖),	 เรื่องขบขันในวรรณคดี	 ตีพิมพ์ในหนังสือ	 หฤหรรษ์วรรณกรรม	 (พิมพ์

ครั้งที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒),	 เรื่อง	 พระอินทร์ในวรรณคดี,	 สุนทรภู่กับชีวิตสัตว์,	 นิยาย

จากฟ้าคะนอง,	 ครุฑจับนาค	 ในหนังสือ	 คนเจ้าบทเจ้ากลอน เกร็ดนิยายวรรณคดี 

(พิมพ์ครั้งที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘)	 เป็นต้น	 นอกจากน้ีแล้วการอธิบายความรู้ในวรรณคด	ี

ยังมีลักษณะของการขยายประเด็นศึกษาในหลักสูตร	 เช่น	 ผลงานของประจักษ์	

ประภาพิทยาคาร	เรื่อง	ความรู้เชิงภาษาไทย (รวมเรื่องต่าง ๆ เล่ม ๑)	(พ.ศ.	๒๕๑๙)	

ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนช้างขุนแผน	 (พ.ศ.	 ๒๕๑๙)	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 ยังมี

หนังสือที่อธิบายความรู้ในวรรณคดีไทยของนักวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีไทย	

ปรากฏควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทยในระบบการศึกษา	 ใน

ลักษณะขยายประเด็นความรู้	 อธิบายความรู้เพิ่มเติม	 และการน�าผลการศึกษาวิจัย

มาผลิตเป็นหนังสือวิชาการ	 แต่ยังไม่ปรากฏวิธีอธิบายความรู้ที่มุ ่งสร้างแนวทาง

ใหม่ในการอ่านวรรณคดีไทย	 โดยมีหนังสือเรียนวรรณคดีไทยเป็นเป้าหมายในการ

เปรียบเทียบ	 จนในช่วงทศวรรษที่	 ๒๕๕๐	 มีหนังสือกลุ่มที่มุ่งอธิบายความรู้เกี่ยวกับ

วรรณคดีไทยในลักษณะที่ต่างไปจากเล่มอ่ืนๆ	 กล่าวคือ	 การตั้งค�าถามในประเด็นที่ไม่

ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีที่ผู้เขียนเคยเรียน	 ซึ่งผู้เขียนกลุ่มนี้น�ามาเป็นจุดตั้งต้น
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ในการน�าเสนอประเด็นความรู้	 ดังพบใน	 ค�าน�า	 ความว่า	 “‘ความสงสัย’ ไม่ได้เกิดขึ้น

โดยขาดหลักวิชาการ แต่ย่อมไม่ใช่หลักวิชาทางด้านวรรณคดีวิจักษ์ (...) ‘วรรณคดี

ขี้สงสัย’ เป็นไปตามหลักวิชาของผู้ไม่มีความรู้เรื่องวรรณคดีเลยคือ เชอร์ล็อกโฮล์มส์ 

นั่นคือวิชาอนุมานสืบจากเล็กไปหาภาพใหญ่ จากเบาไปหนัก แล้วกระชับพื้นที่เพื่อสรุป

ค�าตอบ” (Khrueathong,	 2015,	 p.8)	 หรือการ	 “ปะติดปะต่อ”	 ข้อมูลความรู้เพื่อหา

ค�าตอบเป็นลักษณะส�าคัญที่พบในงานของชนัญญา	เตชจักรเสมาด้วยเช่นกัน	ความว่า	

“ต้องมาอธิบายก่อนว่า ในหนังสือเล่มน้ีไม่ได้ประกอบด้วยวรรณคดีไทยกระแสหลักที่

เรา ๆ ท่าน ๆ ใช้เรียนอยู่ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์ บางส่วนก็

อาจจะตรงกัน อยู่ในจักรวาลเดียวกันบ้าง แต่บางส่วนก็มาจากจักรวาลอ่ืนที่แตกต่าง

ออกไป”	(Tetchaksema,	2019,	preface)

	 ในบทความน้ี	 เรียกหนังสือกลุ่มน้ี	 ว่า	 “หนังสืออ่านกึ่งวิชาการ”	 (Semi-

academic	 pocketbooks)	 หมายถึง	 “หนังสือตีพิมพ์รวมเล่ม ที่มีวงจรการสร้างและ

เผยแพร่นอกโครงสร้างวัฒนธรรมการศึกษาวรรณคดีของชาติ การน�าเสนอเน้ือหา

แสดงให้เห็นการต่อรองความหมายของความรู้ในวรรณคดีไทย”	 ลักษณะของเน้ือหา

ดังกล่าว	เหมือนกับที่ปรากฏใน	“บทความกึ่งวิชาการ”	ที่กุสุมา	รักษมณี	(Raksamani,	

2013,	 p.71)	 นิยามไว้ว่า	 “เป็นเรื่องที่เสนอความรู้ ทรรศนะ และความรู้สึกเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยอิงหลักวิชาการ อาจลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือนิตยสาร

ก็ได้”	 เพียงแต่	 “หลักวิชาการ” ที่ผู้เขียนน�ามาใช้น้ันไม่ได้น�าเสนอความส�าคัญของ

วรรณคดีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติดังจะอธิบายต่อไป	 ผู้เขียนกลุ่มน้ี	

ให้ค�าจ�ากดัความสถานภาพของตนเองว่า	เป็นผู้อยูน่อกวงวิชาการวรรณคดไีทย	กล่าวคอื	

ไม่ได้เป็นกรรมการผลิตและเผยแพร่หนังสือเรยีนวรรณคดไีทยของกระทรวงศกึษาธกิาร	

ซ่ึงมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณคดีไทยในสถาบันอุดมศึกษา	 และข้าราชการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	

	 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน	ภาษาไทย	วรรณคดีวิจักษ์	 (พ.ศ.	๒๕๕๑)	 เป็น

หนังสือทีบ่ทความน้ี	น�ามาเปรยีบเทยีบกบัหนังสืออ่านกึง่วิชาการ	เน่ืองจากเป็นหนังสอื

เรียนที่ผลิตและเผยแพร่ในช่วงระยะเวลาเดียวกับหนังสืออ่านกึ่งวิชาการทั้งสามเล่ม	

และยงัรกัษาจุดมุง่หมายของการเรยีนวรรณคดไีว้เช่นเดมิตัง้แต่แรกเริม่มหีนังสือเรยีน

วรรณคดีในระบบการศึกษาของรัฐ	คือ	การน�าเสนอความส�าคัญของวรรณคดีในฐานะ
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มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ	

	 ประเด็นที่น่าสนใจ	คือ	การสร้างและเผยแพร่วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านให้

ความรู้กึ่งวิชาการ	 มีทั้งกลุ่มที่แสดงให้เห็นวิธีการส่ือสารความรู้ผ่านกระบวนการใหม	่

คือ	 อาศัยพื้นที่ของส่ือสมัยใหม่สร้างฐานผู้อ่านก่อนตีพิมพ์รวมเล่ม	 กับกลุ่มที่ใช้

กระบวนการแบบเดมิ	คอื	คดัสรรคอลัมน์จากส่ิงตพีมิพ์	ปรากฏการณ์ในช่วงระยะเวลาที่

ศกึษาน้ี	แม้จะเกดิขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป	และไม่ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงวิถกีารอ่าน

เรือ่งทางวิชาการทีจ่�ากดัวงอยูเ่ฉพาะผู้สอนและผู้เรยีนวรรณคดไีทยในระบบการศกึษา	

แต่ก็แสดงให้เห็นช่องทางใหม่ของการส่ือสารความรู้	 รวมทั้งแนวทางการตั้งค�าถาม

เกีย่วกบัตวับทวรรณคดทีีต่่างไปจากหนังสือเรยีนวรรณคดไีทยของกระทรวงศกึษาธกิาร	

	 กรณีศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี

ไทยในหนังสือเรียนวรรณคดีของกระทรวงศึกษาธิการกับความรู้ในหนังสืออ่านกึ่ง

วิชาการของผู้เขยีนนอกวงการวรรณคดไีทย	ลักษณะความสัมพนัธ์ดงักล่าว	สอดคล้อง

กับแนวคิดเรื่องสังคมวิทยาวรรณกรรม	 (Sociology	 of	 Literature)	 ที่วิเคราะห์

กระบวนการสร้างและเผยแพร่หนังสืออ่านให้ความรู้กึ่งวิชาการในบริบทสังคมไทย	

โดยพิจารณาองค์ประกอบด้านผู้ประพันธ์	ตัวบท	ผู้อ่าน	ส�านักพิมพ์	และช่องทางการ

สื่อสารในฐานะ	“วงจรในโลกวรรณกรรม”	(Prasannam,	2006,	p.	166)	และแนวคิด

ของปิแอร์	 บูดิเยอร์	 (Pierre	 Bourdieu)	 เรื่อง	 “วงการ”	 (Fields)	 ที่ขยายประเด็น

การต่อรองความหมายของความรู้ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม	 (cultural	 capital)	 ใน

วงการวรรณคดีไทย	 ดังพบว่า	 แนวคิดดังกล่าวมีปรากฏในการศึกษาและวิจัยของ

นักวิชาการไทยทัง้ในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดไีทย	การแปล	และสถาปัตยกรรม	ดงัน้ี

	 บทความเรื่อง	 “หนังสือกลอนวัยรุ่นของไทยในมิติทางสังคมวิทยาวรรณคดี”	

(Prasannam,	 2008)	 มุ่งศึกษากลอนวัยรุ่นของไทยผ่านมิติทางสังคมวิทยาวรรณคดี	

อันได้แก่	 ตัวบท	 ผู้เขียน	 ผู้อ่าน	 และบทบาทของส�านักพิมพ์ไยไหมเป็นกรณีศึกษา	

ผลการศึกษาพบว่า	 หนังสือกลอนวัยรุ ่นมีลักษณะเด่นคือ	 ตัวบท	 ใช้จินตภาพที่

เกี่ยวกับธรรมชาติ	 เครื่องหมายวรรคตอน	 ลายมือ	 และภาพประกอบที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกลอนวัยรุ่น	กับผู้อ่านมีลักษณะพิเศษคือผู้อ่าน

สามารถเปล่ียนฐานะเป็นผู้เขียนและผู้คัดเลือกได้โดยใช้ตัวบทเป็นช่องทาง	 ทั้งน้ี
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ความสัมพันธ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของส�านักพิมพ์ที่ท�าหน้าที่ก�าหนดหลัก

ของการประพันธ์	 สร้างและอุปถัมภ์นักเขียน	 รวมทั้งส่งเสริมการขาย	 จึงกล่าวได้ว่า	

ทัง้ความเฟ่ืองฟแูละความเส่ือมถอยของกลอนวัยรุน่ล้วนเกดิจากอิทธพิลของส�านักพมิพ์

ในฐานะองค์กรปกครองของโลกวรรณกรรม	

	 งานวิจัยเรือ่ง	“สรรพล้ีหวน : การศกึษาในแง่สังคมวิทยาวรรณคด”ี (Inthonphon,	

2009)	 ได้ข้อสรุปว่า	 ตัวบทวรรณคดีเรื่องสรรพล้ีหวน	 สร้างสรรค์จากส่ิงที่มีอยู่แล้ว

ในสังคมไทย	คอืการใช้ค�าผวนทางเพศซ่ึงเป็นรปูแบบการเล่นสนุกทางภาษาของคนไทย	

ตวับทวรรณคดปีระกอบขึน้จากขนบการแต่งวรรณคดนิีทานทีค่นไทยคุน้เคยทัง้ในเรือ่ง

การใช้ฉันทลักษณ์และกลวิธีการน�าเสนอเนื้อหา	ในด้านเนื้อหาแม้จะใช้ค�าผวนทางเพศ	

แต่มุ่งที่จะสร้างความขบขันจากภาษาที่ซ่อนรหัสความหมายทางเพศซ่ึงสอดคล้องกับ

จิตวิทยาของการสร้างอารมณ์ขันและกลวิธีการเล่นสนุกทางภาษา	 ด้านผู้แต่ง	 แม้จะ

ไม่ทราบผู้แต่งชัดเจน	 แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอักษรศาสตร์และ

วรรณคด	ีในด้านการเผยแพร่	การเสพ	และรปูแบบการเสพวรรณคด	ีพบว่า	แม้วรรณคดี

เรือ่งน้ีจะเป็นวรรณคดต้ีองห้าม	แต่กม็กีารเผยแพร่ทัง้ในรปูแบบมขุปาฐะและลายลักษณ์	

รวมถึงในพื้นที่อินเทอร์เน็ต	 อีกทั้งยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีเรื่องอ่ืนที่แต่งเลียนแบบ

อีกหลายส�านวน	 การศึกษาด้วยแนวคิดสังคมวิทยาวรรณคดี	 แสดงให้เห็นว่า	 ความ

สัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ	เป็นปัจจัยส�าคญัทีช่่วยให้วรรณคดเีรือ่งสรรพล้ีหวน

สามารถด�ารงอยู่อย่างมั่นคงในสังคมไทยได้แม้จะไม่ใช่วรรณคดีเอกก็ตาม	

	 บทความเรือ่ง	“โอกาสใหม่ของนวนิยายร่วมสมยัในสังคมไทย 4.0”	(Sajjaphan,	

2019)	 ได้ข้อสรุปว่า	 สังคมไทย	 ๔.๐	 คือสังคมที่ก�าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนแปลงจากโลก

แอนะล็อกเป็นโลกดิจิทัล	 นวนิยายซ่ึงเป็นรูปแบบงานเขียนยอดนิยมจึงมีโอกาสใหม่

ในการเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น	มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	ส�าหรับเขียน-อ่าน	

และซ้ือ-ขายวรรณกรรมออนไลน์ทัง้ในรปูแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนวนิยายทีล่ง

เป็นตอนๆ	ดังเช่นกรณีศึกษาในแอปพลิเคชัน	(อ่านเอา)	อีกทั้งทั้งการสื่อสารแบบใหม่

ท�าให้เกิดรูปแบบใหม่ของนวนิยาย	 คือ	 นิยายเซ็ต	 ที่เขียน-อ่านผ่านแอปพลิเคชัน	

joylada	(จอยลดา)	วิกฤตจิากการถดถอยของส่ือส่ิงพมิพ์และความก้าวหน้าทนัสมยัของ

เทคโนโลยีการสื่อสารจึงสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นวนิยายร่วมสมัยของไทย
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	 บทความเรื่อง	 “Storylog: เพราะทุกคนมีเรื่องเล่า ผ่านประสบการณ์ชีวิต

และต้องการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึก”	ของ	เก๋	แดงสกุล	(Daengsakun,	2019,	p.128-

146)	 ได้ข้อสรุปว่า	 องค์ประกอบของตัวบท	 ผู้เขียน	 ผู้อ่าน	 และบทบาทของเว็บไซต	์

Storylog	มคีวามสัมพนัธ์เกีย่วข้องกนัและมผีลต่อการสร้างสรรค์ผลงานโดยตรง	ตวับท

เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์และการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก	 เน้ือหาเหมือนกับ

การผสมผสานระหว่างเน้ือหาในไดอารีอ่อนไลน์และเว็บบลอ็กต่างๆ	บทบาทของผู้เขยีน

ไม่ได้มีพันธกิจในการช้ีน�าผู้อ่านเหมือนกับพันธกิจหน่ึงของนักเขียน	 เพราะ	 Storylog	

มีสถานะเป็นชุมชนของการเรียนรู้ร่วมกัน	 ในมุมของผู้อ่านเรื่องเล่า	 ก็มีบทบาทส�าคัญ

ในการสนับสนุน	ส่งเสริม	และสร้างก�าลังใจให้แก่ผู้เขียน	เว็บไซต์	Storylog	มีบทบาท

คล้ายกับบรรณาธิการที่ควบคุม	 กล่ันกรอง	 และคัดเลือกเรื่องเล่า	 ดังน้ันเรื่อง

เล่าในพื้นที่	 Storylog	 เป็นปรากฏการณ์หน่ึงในโลกออนไลน์ท่ามกลางกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของการสร้างและเสพวรรณกรรมร่วมสมัย	

	 ส�าหรับแนวคิดเรื่องวงการ	(fields)	ของปิแอร์	บูดิเยอร์	(Pierre	Bourdieu)

ปรากฏในบทความเรือ่ง	“สถาปนิก ความรู ้โรงเรยีนสถาปัตยกรรม” (Prakitnonthakan,	

2016)	ทีส่รปุประเดน็การวิเคราะห์ไว้ว่า	ประวัตศิาสตร์ของโรงเรยีนสถาปัตยกรรม	คอื

ประวัตศิาสตร์ของการแบ่งช่วงชัน้ทางสังคม	ผ่านก�าเนิดของวิชาชีพสมยัใหม่ทีเ่รยีกว่า	

สถาปนิก	 โรงเรียนสถาปัตยกรรมและใบปริญญาบัตรได้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม

ให้แก่สถาปนิกในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆ	 และได้มาซ่ึงสถานะทางสังคม

ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในสังคมสมัยใหม่	 โดยอาศัยการนิยามวิชา

สถาปัตยกรรมว่า	คือผลรวมของศาสตร์ที่ผสมผสานความเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะ

เข้าด้วยกัน	นิยามเหล่านี้ได้ท�าให้สถาปนิกกลายเป็นบุคคลที่มีสถานะสูงทางสังคม	โดย

มีใบปริญญาเป็นเครื่องหมายแสดงสถานะ	 อย่างไรก็ตาม	 ความรู้ทางสถาปัตยกรรม

จะต้องถูกผลิตขึ้นบนพื้นฐานของการผสมผสานความรู้แบบช่างไทยโบราณ	 เข้ากับวิธี

การศึกษาตามมาตรฐานวิชาการสมัยใหม่แบบตะวันตกเพื่อให้สามารถคงสถานะ

ความเป็นไทย	และความเป็นสมยัใหม่ในเวลาเดยีวกนั	ซ่ึงความรูแ้บบน้ีเท่าน้ันทีจ่ะได้รบั

การยอมรับและมีสถานะของการเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูงสุดในสนาม

การแข่งขันที่ชื่อว่า	วงการสถาปัตยกรรมไทย	
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	 ในวิทยานิพนธ์	 เรื่อง	 ‘The sociology of representation of national 

self through the translation of modern Thai literature into English: 

a Bourdieusian approach’	 (Techawongstian,	 2016)	 ได้ข้อสรุปดังน้ี	 การสร้าง

วาทกรรมเกี่ยวกับความเหมาะสม	 (Discourse	 of	 Appropriateness)	 ในฐานะ

สุนทรียะแห่งความเป็นไทย	 (the	 Aesthetic	 of	 Thainess)	 ผ่านการน�าเสนอภาพ

แทนความเป็นไทยในวงการแปลวรรณกรรมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น

กับวงการวรรณคดีไทย	 ในลักษณะของ	 “วงการย่อย”(subfield)	 ภายใต้โครงสร้าง

เชิงอ�านาจของวงการวรรณคดีไทยในสังคมไทย	 เนื่องจากกลุ่มผู้กระท�าการ	 (agents)	

ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเผยแพร่วาทกรรมดังกล่าว	 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ผู้มีอ�านาจในวงวรรณคดีไทย	 สะท้อนให้เห็นผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	 และ

ความสัมพันธ์ผ่านขอบข่ายงาน	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอ�านาจ

ดังกล่าว	 ยังอาศัยการศึกษาประวัติและพัฒนาการการแปลวรรณคดีไทย	 ซ่ึงแสดง

ให้เห็นว่า	 แนวทางการเผยแพร่ตัวบทวรรณกรรมไทยในบริบทสากล	 ยังสัมพันธ์กับ

กระแสการเขียนและอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิตในยุคแรกของการแปลวรรณกรรมไทย

สู่สากล	ที่ก�าหนดกรอบมาตรฐานของวรรณกรรมที่มีคุณค่าว่า	ต้องชี้น�าสังคม	ในขณะ

เดียวกันท่าทีการน�าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ	 “ความเป็นไทย”	 ผ่านตัวบทวรรณกรรมใน

ปริมณฑลสากล	(international	sphere)	ต่างร่วมกันน�าเสนอภาพแทนความเป็นไทยที่	

“บรสุิทธิ,์	เป่ียมด้วยจิตวิญญาณ,	และศลีธรรม”	(pure,	spiritual	and	moral)	ต่างไปจาก

ชาวตะวันตกโดยเฉพาะ	“ฝรั่ง”	(farang)	ที่ให้คุณค่ากับวัตถุนิยม	อันเป็นเรื่องทางโลก	

ในบริบทเปรียบเทียบน้ี	 ยังพบว่า	 เน้ือหาในวรรณกรรมแปลที่ได้รับคัดเลือกยังจัดวาง

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในลักษณะที่ไม่ให้พื้นที่ของกลุ่มคนในชนบทและคนป่า	 (rural	

and	jungle	people)	แต่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มชนชั้นสูง	(elite)	และชนชั้นกลางระดับ

สูง	(upper	middle	class)	

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการสร้างและเผยแพร่ความรู้	 ในกลุ่ม

หนังสืออ่านกึ่งวิชาการกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	 วรรณคดีวิจักษ์

(พ.ศ.	๒๕๕๑)	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖
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	 ๒.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะเน้ือหาและการอธิบายความรู้ในหนังสือ

อ่านกึง่วิชาการกบัหนังสือเรยีนรายวิชาพืน้ฐาน	ภาษาไทย	วรรณคดวิีจักษ์	(พ.ศ.	๒๕๕๑)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 อ่านและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยระเบยีบวิธวิีจัยทางมนุษยศาสตร์โดยใช้การวิจัย

เอกสารด้วยกรอบแนวคิดเรื่องสังคมวิทยาวรรณคดี	 (Sociology	of	 literature)	และ

แนวคิดของปิแอร์	บูเดอร์	(Pierre	Bourdieu)	เรื่อง	“วงการ”	(fields)	ดังนี้	

	 ๑.	 วิเคราะห์กระบวนการสร้างและเผยแพร่ความรู้	 ในกลุ่มหนังสืออ่าน

กึ่งวิชาการได้แก่	 หนังสือเรื่องสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่	 พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง	 ของ

ครูทอม	ค�าไทย	(Khamthai,	2017)	วรรณคดีไทยไดเจสต์ของชนัญญา	เตชจักรเสมา	

(Tetchaksema,	2019)	และวรรณคดข้ีีสงสัย	ของปรามนิทร์	เครอืทอง	(Kreuthong,	2015)

เปรียบเทียบกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	 วรรณคดีวิจักษ์	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑)

ระดับมัธยมศึกษา	ปีที่	๑	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖

	 ๒.	 วิเคราะห์ลักษณะเน้ือหาและวิธีอธิบายความรู้ในกลุ่มหนังสืออ่านเล่น

กึ่งวิชาการ	 ได้แก่	 หนังสือเรื่องสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี ่	 พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง	

ของครูทอม	ค�าไทย,	วรรณคดีไทยไดเจสต์	ของชนัญญา	เตชจักรเสมา	และวรรณคดี

ขี้สงสัย	 ของปรามินทร์	 เครือทอง	 เปรียบเทียบกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย	วรรณคดีวิจักษ์	(พ.ศ.	๒๕๕๑)	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖

	 ๓.	 อภิปรายผลการศึกษา	

ผลการวิจัย 

	 ๑.	 กระบวนการสร้างและเผยแพร่ความรู้	 ในกลุ่มหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	

เปรียบเทียบกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	 วรรณคดีวิจักษ์	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖
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  - การสร้างและเผยแพร่ความรู้ในหนังสือเรียนมีลักษณะส�าคัญ ดังนี้

  การสร้างและเผยแพร่ความรู้ในหนังสือเรียนวรรณคดีไทยเป็น	 “วงจร”	

(Prasannam,	 2006,	 p.	 166)	 ที่แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ผลิต	 (องค์กรทาง

วัฒนธรรม,	 ผู้ทรงคุณวุฒิ)	 ผลผลิต	 (หนังสือเรียนวรรณคดีไทย)	 และ	 กลุ่มผู้อ่าน	

(นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที	่๑	ถงึปีที	่๖)	กล่าวคอื	การสร้างหนังสือเรยีนมวัีตถปุระสงค์	

เพื่อสืบทอดความส�าคัญของวรรณคดีไทยในฐานะความรู้กระแสหลักในสังคมไทย

ที่ช่วยจรรโลงความส�าคัญของวัฒนธรรมชาติผ่านระบบการศึกษาของรัฐ	 เกิดเป็น

วัฒนธรรมการศกึษาทีม่กีระทรวงศกึษาธกิาร	ในฐานะศนูย์กลางการสร้างและสืบทอด

มรดกทางภูมิปัญญาของราชส�านัก	 (วรรณคดีสโมสร)	 ตั้งแต่ครั้งสถาปนาองค์กร

ทางวัฒนธรรมหนังสือแห่งชาติ	 ดังน้ัน	 วรรณคดีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือเรียน

ภาษาไทย	 จึงมีสถานภาพเป็น	 “วรรณคดีมรดก”	 ตามนิยามที่ปรากฏในหนังสือ

เรียนภาษาไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๒๔	 การเผยแพร่วรรณคดีในหนังสือเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 ส่งผลให้เกิดแนวทางการคัดเลือกและผลิตซ�้าตัวบท	 วิธีการ

อธบิายความรู	้และการประเมนิค่าวรรณคด	ีทีแ่สดงให้เหน็การผสานหน้าทีข่องวรรณคดี

ในฐานะตัวบทส�าหรับฝ ึกอ ่านและต้นแบบค�าประพันธ ์	 ตั้งแต่ครั้งปรากฏใน

จินดามณี	สมัยอยุธยา	และบทฝึกวิเคราะห์ตีความภาษา	ตามแนวทางสุนทรียศาสตร์

ซ่ึงเป็นการศกึษาแบบจารตีในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษาของไทย	นอกเหนือจาก

การมุง่วิเคราะห์ภาษาและศลิปะการประพนัธ์แล้ว	ความรูแ้ละคณุค่าของวรรณคด	ียงั

ถูกก�าหนดตามประเภทของเน้ือหา	 และกลุ่มผู้ผลิต	 ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของระดับการเรียนรู้จากมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖	วงจร

ดังกล่าวท�าให้เกิดโครงสร้างวัฒนธรรมการศึกษาวรรณคดีของชาติ	 ที่ประกอบด้วย

ผู้เขียน,	ตัวบท	และผู้อ่าน	ดังนี้	

 (๑) ผู้เขียน

 ผู้เขียนที่มีส่วนท�าให้วรรณคดีไทยเป็นความรู้กระแสหลักในระบบการศึกษา	

ได้แก่	คณะผู้จัดท�าหนังสือเรยีน	รายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย	วรรณคดวิีจักษ์	ประกอบด้วย	

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณคดีไทย	 จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	



วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒): การสร้างและเผยแพร่ความรู้

นอกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

133

(สพฐ.)	 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ผู้เขียนสามารถน�าเสนอ

ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดไว้	 เกิดจาก

คณุวุฒทิางการศกึษา	ประสบการณ์การสอนภาษาและวรรณคดไีทย	การวิจัยของผู้ทรง

คุณวุฒิ	ที่ส่งผลต่อการเลือกแนวทางการศึกษาวรรณคดีในหนังสือเรียนและการสร้าง

ตวับทหนังสือเรยีนวรรณคดไีทย	ตลอดจนวัยวุฒขิองกลุ่มผู้ผลิตกน่็าจะมส่ีวนสนับสนุน

ให้การตคีวามวรรณคดบีรรลุหน้าทีส่�าคญัคอืท�าให้เกดิ	“ส�านึก”	อันเกดิจากการตระหนัก

ถึงหน้าที่และคุณธรรม	 ดังเช่นค�าอธิบายที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย	 วรรณคดี

วจิกัษ์	ชัน้มัธยมศกึษาปีที่	๑	ความว่า	“ตัวอยา่งจากเรื่องในวรรณคดีอาจท�าใหเ้ราส�านกึ

ได้ว่า ส่ิงที่เราจะท�า มิใช่เพียงส่ิงที่เราอยากจะท�าเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นส่ิงที่เราสมควร

ท�าด้วย”	 (Ministry	 of	 Education,	 2018,	 p.8)	 เพราะ	 “ความดีงามเป็นตัวอย่าง

ที่หาได้ไม่ยากจากวรรณคดีซ่ึงเป็นเสมือนภาพจ�าลองชีวิตบางแง่มุมของมนุษย์” 

(Ibid.,	 p.8)	 แนวทางการคัดเลือกเนื้อหาและการอธิบายจึงเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	กระทรวงศึกษาธิการ	

ที่ระบุสาระการเรียนรู้ที่	๕	วรรณคดีและวรรณกรรม	ความว่า“เข้าใจและแสดงความ

คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน�ามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตจริง”	(Ministry	of	Education,	2008,	p.174-175)	

 (๒) ตัวบท

	 หนังสือเรียนวรรณคดีไทยมุ่งน�าเสนอคุณค่าของวรรณคดีในฐานะมรดก

วัฒนธรรมของชาติ	 ด้วยวิธีอธิบายคุณค่าด้านอารมณ์	 และคุณค่าด้านคุณธรรม	

การสร้างตวับทในฐานะทีเ่ป็นหนังสือเรยีน	อาศยัการอ้างอิงหนังสอืวิชาการเล่มส�าคญั

ที่ใช้ในวงการศึกษาวรรณคดีไทย	 เช่น	 วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์	 (พ.ศ.	 ๒๕๐๔)	

ของ	 วิทย์	 ศิวะศริยานนท์	 (Siwasariyanon,	 1961),	 แว่นวรรณกรรม	 (พ.ศ.	๒๕๒๙)	

ของหม่อมหลวงบุญเหลือ	เทพยสุวรรณ	(Debyasuvarn,	1986),	บทความ	“วรรณคดี

วิจารณ์และวรรณคดีศึกษา” ของ	 เจตนา	 นาควัชระ ในชุด	 วรรณไวทยากร	 ชุมนุม

บทความทางวิชาการ	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๐)	 (Nagavajara,	 1971),	 บทความ	 “วรรณคดี

มีดีอย่างไร”	ของกุสุมา	รักษมณี	(พ.ศ.	๒๕๔๗)	(Raksamani,	2004)	ใน	วรรณสารวิจัย	

และปกรณัมนิทาน	 (พ.ศ.	๒๕๔๗)	 ของกุสุมา	 รักษมณี	 (Raksamani,	 2004)	 เป็นต้น	
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หนังสือเรียน	 จึงเป็นเครื่องมือส่ือสารคุณค่าของวรรณคดีไทยโดยอาศัยแนวทางของ

นักวิชาการด้านวรรณคดีไทยและวรรณคดีศึกษาตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่ยังคงเป็นเอกสาร

อ้างอิงส�าคัญส�าหรับการศึกษาวิจัยด้านวรรณคดีศึกษาของไทย	

	 ในวงจรน้ียังมีตัวบทอีกชุดหน่ึง	 ได้แก่	 วรรณคดีไทยในหนังสือเรียน	 ที่ผลิต

โดยกวีหลากหลายสถานภาพ	 ได้แก่	 กษัตริย์	 พระ	 กวีในความอุปถัมภ์ของราชส�านัก	

และข้าราชการสมัยกรุงสุโขทัย	 อยุธยา	 และรัตนโกสินทร์	 วรรณคดีจึงเป็นผลผลิต

ของวัฒนธรรมราชส�านัก	ที่ได้รับการสืบทอด	และสถาปนาความส�าคัญในฐานะความรู้

กระแสหลักโดยกระทรวงศึกษาธิการ	 การคัดเลือกวรรณคดีในหนังสือเรียน	 สามารถ

จ�าแนกเป็น	๒	ลักษณะ	ได้แก่	การคดัเลือกวรรณคดทีีไ่ด้รบัยกย่องจากวรรณคดสีโมสร	

และการคัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีเกณฑ์พื้นฐานคือ	 เป็นวรรณคดีที่มี

วรรณศิลป์	และน�าเสนอเนื้อหาที่เป็นค�าสอนหรือคติชีวิตได้ข้ามยุคสมัย	

	 ความส�าคัญของตัวบทในฐานะหนังสือเรียนชุดนี้	เป็นกรอบมาตรฐานส�าหรับ

การเรียนการสอนในส�าหรับ	 “เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่น และสถาน

ศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น�าไปใช้ป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน”	 (Ministry	 of	 Education,	 2008,	 preface)	

ดงัพบ	ตวัอย่างการใช้เน้ือหาวรรณคด	ีและการก�าหนดวัตถปุระสงค์การเรยีนการสอน

ด้านวรรณคดีและวรรณกรรมระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆ	 ที่ยังคงยึดหลักการ

ตามหนังสือเรยีนภาษาไทย	ชุดวรรณคดวิีจักษ์	พ.ศ.๒๕๕๑	ยกตวัอย่างเช่น	หนังสือเรยีน

รายวิชาพื้นฐานวรรณคดีและวรรณกรรม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มรีองศาสตราจารย์

จิตต์นิภา	ศรีไสย์	 เป็นบรรณาธิการ	 และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม	 วรรณคดีและ

วรรณกรรมไทย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔-๖	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	มี	นายพิชชธร	ปะทะวัง	เป็นต้น	นอกจากนี้

ยังปรากฏจุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียนของนักวิชาการ	 ที่มุ่งพัฒนาการเรียน

การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตสร้างตัวบทหนังสือเรียนวรรณคดี	 เพื่อน�า

เสนอคุณค่าของวรรณคดีไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยด้วยเช่นกัน	

ยกตัวอย่างเช่น	บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ศาสตร์การเล่าเรื่อง สู่การ

สอนวรรณคดไีทยในระดบัมธัยมศกึษา”	(พ.ศ.	๒๕๖๔)	ของกติตพิงษ์	แบส่ิว	(Baesio,	2021)	
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อาจารย์โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ทีก่�าหนดจุดมุง่หมายของการสร้างสรรค์

วิธีเล่าเรื่องไว้ความว่า	 “นอกจากจะบรรลุตัวช้ีวัดแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก

ประทับใจต่อเรื่องราววรรณคดีไทยและพัฒนาจิตพิสัยเชิงบวกต่อวรรณคดีในฐานะ

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย”	 (น.๑),	บทความเรื่อง	“การศึกษาเรื่องลิลิตตะเลง

พ่ายในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ เล่ม ๕ เพื่อการเตรียมสอนวรรณคดีไทยในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย”	(พ.ศ.	๒๕๖๑)	ของ	อนุศักดิ์	เนตรานนท์	(Netranando,	2018)	

ตัวอย่างข้างต้น	 แสดงให้เห็นสถานภาพและความส�าคัญของหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐาน	 ภาษาไทย	 วรรณคดีวิจักษ์	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่	๖	ในระบบการศึกษา

 (๓) ผู้อ่าน

	 กลุ ่มผู ้อ ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	 วรรณคดี วิ จักษ ์

(พ.ศ.	๒๕๕๑)	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึงปีที่	๖	ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น	

จนถึงวัยรุ่นตอนปลาย	ระหว่าง	๑๐-๑๙	ปีโดยเฉลี่ย	(Department	of	Mental	Health,	

Ministry	of	Public	Health,	2003,	p.6)	ความหมายของ	“วัยรุ่น”	หมายถึง	“ช่วงชีวิต

ระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่ ซ่ึงเป็นหัวเล้ียวหัวต่อที่ส�าคัญยิ่ง เพราะมีการเปล่ียนแปลง

อันซับซ้อนและสับสนร่วมกันหลายด้าน ในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งระบบเพศ 

ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม”	(Ibid.,	p.6)	

	 หน้าที่ของหนังสือเรียนมุ ่งน�าเสนอคุณค่าของวรรณคดีในฐานะมรดก

วัฒนธรรมของชาต	ิด้วยวิธอีธบิายคณุค่าด้านอารมณ์	และคณุค่าด้านคณุธรรมดงักล่าว

แล้วในหัวข้อที่ผ่านมา	 โดยนัยน้ีหมายความว่า	 การสอนวรรณคดีไทยส�าหรับผู้เรียน

ที่เป็น	 “วัยรุ่น”	 น้ัน	 จิตวิทยาขั้นพื้นฐานเป็นประเด็นที่ต้องน�ามาพิจารณาควบคู่กับ

การสอนคุณธรรม	 และสร้างเสริมสติปัญญา	 ผ่านเน้ือหาวรรณคดีประเภทต่างๆ

แม้ว่าในค�าน�าของหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	วรรณคดีวิจักษ์	(พ.ศ.	๒๕๕๑)	

ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึงมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 จะไม่ได้ระบุตรงตัวเช่นนั้น	 แต่การคัด

เลือกวรรณคดี	 และการก�าหนดแนวทางอธิบายเน้ือหาในวรรณคดีตามระดับช้ัน	 ก็มี

ส่วนที่แสดงให้เห็นว่า	 ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาช่วงวัยของผู้อ่านหรือผู้เรียนร่วมด้วย	
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ยกตัวอย่างเช่น	การสนใจรูปลักษณ์	การมีความรัก	และการมีกลุ่มเพื่อน	หนังสือเรียน

วรรณคดีมีแนวทางสอนให้	“วัยรุ่น”	เห็นคุณค่าภายในจิตใจของคน	มากกว่ารูปลักษณ์

ภายนอก	(สังข์ทอง)	การเลือกคบมิตร	(โคลงโลกนิติ)	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 ๑	 การให้แง่คิดเกี่ยวกับความรัก	 (พระอภัยมณี)	 และความรักของบุพการ	ี

(บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก)	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	อีกส่วนหนึ่งเป็นชุด

ค�าสอนในวรรณคดี	ทั้งส่วนที่เป็นคติธรรม	สัจธรรม	ความส�านึกในหน้าที่ซึ่งมีกระจาย

อยู่ในวรรณคดีทุกระดับชั้น	 เช่น	 สัจธรรมของชีวิต	 (กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า)	

หลักการใช้อ�านาจให้ถูกต้อง	 (รามเกียรติ์	 ตอน	 นารายณ์ปราบนนทก)	 ส�าหรับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 ๒	 แนวคิดเรื่องวัฏสงสารแทรกในเรื่องไตรภูมิพระร่วง	 ส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 คุณสมบัติที่ดีของมารดาและภรรยาของนางมัทรี	 (มหาเวสสันดร

ชาดก	 กัณฑ์มัทรี)	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 เป็นตัวอย่าง	 การช้ีแนะให้เห็นปัญหาและ

ความทุกข์ของคนในสังคม	 เช่น	 ความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่ม

ชาวนาของไทยและจีน	(ทกุข์ของชาวนาในบทกวี)	ส�าหรบั	นักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่๔

นอกจากน้ี	 เน้ือหามุ่งน�าเสนอความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทยที่

ปรากฏร่วมกับประเด็นดังกล่าว	 ความหลากหลายของจุดเน้นด้านเน้ือหา	 จึงอาจ

ส่งผลต่อการตีความ	 ความเข้าใจ	 และความตระหนักถึงคุณค่าค�าสอน	 เน่ืองจาก

วัยวุฒิที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต	 และลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาของผู้อ่านหรือ

ผู้เรียนด้วยเช่นกัน	

 - การสร้างและเผยแพร่ความรู้ในหนังสอือ่านก่ึงวชิาการ มีลกัษณะส�าคญั 

ดังนี้ 

	 ในพืน้ทีข่อง“วงจร”	การสร้างและเผยแพร่ความรูน้อกหนังสือเรยีน	ประกอบ

ด้วย	 กลุ่มผู้ผลิต	 (ส�านักพิมพ์เอกชน,นักวิชาการอิสระ,นักส่ือสารความรู้ในส่ือใหม่)	

ผลผลิต	 (หนังสืออ่านกึ่งวิชาการ)	 และกลุ่มผู้อ่าน	 กล่าวคือ	 การสร้างชุดความรู้ทาง

วิชาการ	 ให้กลายเป็นเรื่องอ่านในกระแสนิยม	 เป็นผลจากกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อ

ออนไลน์ก่อนทีจ่ะตพีมิพ์รวมเล่ม	ส่งผลให้กลุ่มผู้อ่านซ่ึงคุน้เคยกบัการรบัข้อมลูข่าวสาร

ผ่านสื่อออนไลน์	 รู้จักนักประพันธ์และเลือกซื้อหนังสือ	 ลักษณะกระบวนการผลิตและ

เผยแพร่	 ยังส่งผลต่อลักษณะการอธิบายความรู้	 กล่าวคือ	 การใช้ภาษาเพื่อเล่าเรื่อง	
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ซ่ึงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างลีลาการอธิบายของผู้สอนที่เป็นติวเตอร์	 (tutor)	

และ	ยทูปูเบอร์	(YouTuber)	อีกลักษณะหน่ึง	เป็นการส่ือสารความรูผ่้านพืน้ทีต่พีมิพ์ใน

วารสารของส�านักพิมพ์อ่าน	จ�านวน	๑	เล่ม	ได้แก่เรื่อง	วรรณคดีขี้สงสัย	พิมพ์ครั้งที่	๑	

พ.ศ.	๒๕๕๘	ของ	ปรามินทร์	เครือทอง	(Kreuthong,	2015)	ที่รวบรวมจากบทความ

ตีพิมพ์ในคอลัมน์	 “อ่านย้อนเกร็ด”	 ในวารสาร	 อ่าน	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๕๖	

หนังสือเล่มน้ีมีกระบวนการผลิตและเผยแพร่ในพื้นที่ที่ต่างไป	 จึงไม่ได้มีกลุ่มผู้อ่าน

ที่ เป ็นเป ้าหมายการส่ือสาร	 ในลักษณะเดียวกับหนังสือของครูทอม	 ค�าไทย	

และชนัญญา	 เตชจักรเสมาดังกล่าวแล้ว	 แต่ก็มีความชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งหมาย

ในการเผยแพร่ชุดความรู้ไปสู่กลุ่มผู้อ่านวารสารอ่าน	 ที่สนใจประเด็นความรู้นอก

ขนบการศึกษาวรรณคดีไทยดังรายละเอียดต่อไปนี้

 (๑) ผู้เขียน 

	 ภูมิหลังผู้แต่งในด้านการศึกษา	ประสบการณ์การอ่านวรรณคดี	วัยวุฒิ	และ

ทศันคต	ิส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการส่ือสารความรู	้ในกลุ่มนักส่ือสารความรูผ่้านส่ือใหม่	

แสดงให้เห็นการใช้ต้นทุนความรู้การศึกษาวรรณคดีกระแสหลักมาผลิตหนังสืออ่าน

เชิงวิชาการ	 กล่าวคือ	 ผู้เขียนส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย	 จึงมี

หลักการศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีไทยเป็นพื้นฐานในการส่ือสารความรู้	

ความส�าเร็จของการส่ือสารความรู้น้ี	 ยังส่งผลให้ผู้เขียนทั้งสองคนเป็นตัวแทนของ

คนรุ่นใหม่	 ที่สามารถส่ือสารคุณค่าทางวรรณคดีไทยไปยังกลุ่มผู้อ่านในวงกว้างด้วย

ทัศนคติที่ผู ้อ ่านรุ ่นใหม่ชื่นชอบ	 ดังพบในบทสัมภาษณ์ของครูทอม	 ค�าไทย	 ว่า	

“ถ้าบอกว่าประโยชน์ของมันที่เห็นชัดคืออะไรบ้าง มันจะท�าให้คนรู้สึกว่าน่าอ่านกว่า 

การบอกว่าวรรณคดีไทยสนุก ตลก ได้ความรู้ มีเกร็ดอย่างน้ี เราว่ามันน่าอ่านกว่า

การบอกว่าอ่านวรรณคดีไทยกันเถอะ เพราะวรรณคดีไทยคือมรดกของชาติ”	

(Khamthai,	 2018)	 และชนัญญา	 เตชจักรเสมา	 ที่กล่าวไว้ในค�าน�าหนังสือว่า	

“วรรณคดทีีเ่รยีนในวิชาภาษาไทย สมบัตขิองชาตทิีต้่องอนุรกัษ์วางไว้บนหิง้แตะต้องไม่

ได้นั่นน่ะหรือ เก็บความคิดแบบนั้นพับใส่กระเป๋าแล้วลากออกจากบ้านไปเลย ต่อจากนี้

จะเป็นอีกด้านของวรรณคดีที่ครูไม่ได้สอน”	(Tetchaksema,	2019,	p.	11)	ผลพลอยได้

จากการสร้างพื้นที่สื่อสารความรู้น้ี	 ยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงวิชาการด้านภาษา
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และวรรณคดีไทยของสถาบันการศึกษา	 และองค์กรต่างๆ	 โดยมีนักเขียนกลุ่มน้ีเป็น

วิทยากรอย่างต่อเนื่อง	ส่วน	ปรามินทร์	เครือทอง	(Kreuthong,	2015)	ผู้เขียนหนังสือ

เรื่อง	 วรรณคดีขี้สงสัย แม้ไม่ได้ให้ค�าจ�ากัดความตนเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่	 แต่ก็ยืนยัน

สถานภาพนักเขียนนอกวงวิชาการวรรณคดีไทย	 ที่ต้องการน�าเสนอแนวทางการอ่าน

และวิจารณ์ตัวบทวรรณคดีด้วยการตั้งค�าถามในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแบบเรียน	

น่ันคือ	 การตั้งประเด็นที่เป็น	 “เปลือก”	 หรือ	 “กระพี้”	 ของวรรณคดีกระแสหลักใน

หนังสือเรียน	แต่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสังคม	วัฒนธรรม	และเกร็ดประวัติศาสตร์	

 (๒) ตัวบท 

	 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวบทที่เป็นหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	

กับหนังสือเรียน	 พบว่า	 การสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา	 เน้นความส�าคัญ

ของวรรณคดีในฐานะแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่าในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติอย่างหน่ึง	 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนเกิดจากกระบวนวิเคราะห์	 ตีความ	

และประเมินค่า	 แม้ว่าเน้ือหาในหนังสือเรียนวรรณคดีระดับมัธยมศึกษาจะมีความ

ครบถ้วนตามหลักการศึกษาวรรณคดีไทย	 กล่าวคือ	 มีบทวิเคราะห์วรรณคดี	 ตัวบท

วรรณคดี	 ค�าอธิบายศัพท์และข้อความ	 และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใคร่ครวญถึง

คุณค่าของวรรณคดีจากการวิเคราะห์เน้ือหา	 ภาษา	 และการเลือกสรรวรรณคดีไปใช้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีไทย	

	 การเกิดขึ้นของกระแสการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีในสื่อออนไลน์	 ทั้งของ	

“ครทูอม”	และ	“วิว point of view”	ดงัเช่น	การเล่าเรือ่งในวรรณคดใีนรายการ	“Point 

of View” ผ่านยูทูปแชนแนลของชนัญญา	 เตชจักรเสมา	 และรายการเกี่ยวกับภาษา

และวรรณคดีไทยในรูปแบบออนไลน์ของจักรกฤช	โยมพะยอม	เช่น	รายการ	“ครูทอม

สอนไทย”	ผ่านยูทูบแชนแนลที่ชื่อว่า	 JakkritTomTom,	 รายการ	Another year old 

ทางแซลมอน	 พอร์ดแคสท์	 (Salmon	 Postcast)	 ที่แทรกเกร็ดความรู้ทางภาษาไทย	

รวมทัง้การสอนเสรมิ	การถามและตอบค�าถามทางภาษาไทยผ่านทวิตเตอร์ของนักเขียน	

การสร้างเฟซบุ๊กเพจเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนค�าศัพท์ภาษาไทย	 สะท้อนว่า	

ภาษาและวรรณคดีไทยยังสามารถเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจส�าหรับการเรียนรู้

นอกชั้นเรียน	หากมีวิธีอธิบายและเลือกช่องทางน�าเสนอให้สอดคล้องกับรสนิยม	และ
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วิธีรับข้อมูลความรู้ในสื่อใหม่	

	 ความนิยมอ่านหนังสืออ่านกึ่งวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่นี้	เป็นผลมาจากความ

ส�าเรจ็ในการเล่าเรือ่งของผู้เขียนทีเ่ป็นตวิเตอร์	(tutor)	ยทูบูเบอร์	(YouTuber)	และผู้มี

อิทธิพลในโลกโซเชียล	 (influencer)	 ในโลกออนไลน์มาก่อน	 ดังน้ัน	 วิธีการอธิบาย

ความรูใ้นหนังสือกลุ่มน้ีจึงได้รบัความนิยมอ่าน	เพราะมหีน้าทีย่่อยความรู	้ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวทางการอ่านหนังสือประเภทดงักล่าว	ทีส่�าคญัได้แก่	การเล่าเรือ่งย่อในวรรณคดี

แบบฉบับผ่านมุมมองขบขัน	 การเปรียบเทียบวรรณคดีกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน	

การน�าเสนอเน้ือหาในวรรณคดีไทยบางส่วนที่ไม่ปรากฏในหนังสือเรียน	 อีกทั้งยังมี

ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการศึกษาด้านภาษาและ

วรรณคดีในการท�าวิจัยระดับอุดมศึกษา	 และแสดงมิติการศึกษาวรรณคดีไทยที่ผสาน

ความรู ้ทางภาษาไทย	 คติชนวิทยา	 และวรรณคดี	 หนังสืออ่านกึ่งวิชาการกลุ่มน้ี

จึงช่วยให้การอธิบายความรู ้ในวรรณคดีมีลักษณะผสมผสานกัน	 ทั้งส่วนที่สร้าง

ความบันเทิงและให้ความรู้

	 ลีลาการอธิบายดังกล่าว	เป็นจุดขายประการหนึ่งของส�านักพิมพ์	ที่พยายาม

ท�าให้การอธิบายความรู้มีลักษณะตรงกันข้ามกับการสอนวรรณคดีในช้ันเรียน	 ดัง

ปรากฏในบทบรรณาธิการบริหารส�านักพิมพ์	 abook	 กล่าวไว้	 ในค�าน�าหนังสือสุนทรภู่

ไม่ได้เป่าปี่ฯ	 ว่า	 “ส�าหรับผม ความทรงจ�าอันน่าประทับใจของการเรียนวิชาวรรณคดี 

คือการอ่านกลอนเป็นท�านองเสนาะพร้อมๆ กันทั้งห้อง ด้วยเสียงยานคางประกอบ

เสียงหัวเพื่อนนักเรียนกระแทกโต๊ะ เพราะสัปหงกระหว่างอ่าน เชื่อไหมว่า หลังจาก

ผ่านคลาสประวัติวรรณคดีเหล่าน้ันมา ส่ิงเดียวที่ผมจ�าได้ คือ “วรรณคดีเป็นเรื่อง

น่าเบ่ือ””	 (Khamthai,	 2018,	 preface)	 ในหนังสือ	 “วรรณคดีขี้สงสัย”	 แม้ผู้เขียน

จะไม่ได้น�าเสนอตัวเองในฐานะอินฟลูเอนเซอร์	 หรือน�าภาษาที่เล่าเรื่องผ่านยูทูบมา

ถ่ายทอดผ่านส่ือส่ิงพิมพ์	 แต่ก็เขียนอธิบายด้วยภาษาปากเช่นเดียวกัน	 ดังพบการ

เล่าเรื่องย่อหรือเหตุการณ์ส�าคัญในวรรณคดีที่มักจะเน้นความหมายของค�าภาษาปาก

โดยน�าไปใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น	 เช่น	 “ขนาดว่า

พระพินทองไม่ได้เห็นแบบ “จะจะ” เหมือนนางวันทอง แต่แค่น้ีก็ “ไม่ไหวละ”” 

(Kreuthong,	 2015,	 p.214)	 หรือในเรื่องกากีที่อธิบายว่า	 “ครั้นพอสถานการณ์ผลัก

ดันให้ต้องเลือก นางจึงเกิดอาการ “สองใจ” ตัดสินใจเลือกโจร bad boy “เข้มล�่า” แทน
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พระเอกจันทะโครบ (...) พระอินทร์เลยสาปให้เป็น “ชะนี” ตัวแม่ไป”	 (Kreuthong,

2015,	p.229)	 เป็นต้น	นอกจากการใช้ภาษาปากแบบเป็นกันเองกับผู้อ่านแล้ว	ผู้เขียน

มกัเปรยีบเทยีบตวัละครกบัสือ่เปรยีบเทยีบทีเ่ป็นตวัละครโทรทศัน์	หรอือาชีพในปัจจุบัน	

พบในหนังสือวรรณคดีไทยไดเจสต	์ เช่น	 การเปรียบเทียบชมพูพานกับเภสัชกรประจ�า

กองทัพ	ส�ามนักขาเป็นนักเขียนรีวิว	(Tetchaksema,	2019,	p.63)	นางสีดาไม่ใช่โสรยา

แห่งจ�าเลยรัก	 (Tetchaksema,	 2019,p.65)	 เป็นต้น	 นอกจากน้ียังปรากฏการใช้ศัพท์

สมัยใหม่ที่ใช้ในกลุ่มวัยรุ่น	เช่น	วงการเกมเมอร์	เช่น	ทศกัณฐ์ไม่ได้เป็น	“บอสเลเวลต�่า” 

เหมือนยักษ์ตนอื่นๆ	 (Tetchaksema,	 2019,p.63)	 เป็นต้น	 ในหนังสือวรรณคดีขี้สงสัย 

ใช้วิธกีารเทยีบเคยีงเรือ่งราวในวรรณคดกีบัฉากภาพยนตร์เพือ่ให้ผู้อ่านเหน็ภาพชดัเจน

ขึ้น	 เช่น	ฉากขุนแผนขี่ม้าพานางวันทองหนี	คล้ายคลึงกับฉากภาพยนตร์เรื่อง	Butch 

Cassidy and the Sundance Kid	 (Kreuthong,	 2015,	p.64)	 เป็นต้น	 เมื่อหนังสือ

อ่านกึ่งวิชาการกลุ่มน้ีตีพิมพ์เผยแพร่	 จึงช่วยให้การส่ือสารเน้ือหาในวรรณคดี

น่าสนใจ	สนุก	และอ่านง่าย	เพราะหนังสือกลุ่มนี้มีลักษณะผสมผสานกันทั้งส่วนที่สร้าง

ความบนัเทงิและให้ความรูต้ามสมยันิยม	ส่ิงทีน่่าสนใจอีกประการหน่ึง	คอื	การคดัเลือก

วรรณคดไีทยเพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการอธบิายน้ัน	ยงัแสดงให้เหน็ว่า	กลุ่มของวรรณคดี

ไทยที่ปรากฏในหนังสือน้ีมีทั้งวรรณคดีเอกที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร	 และ

วรรณคดีที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	 อีกทั้งยังปรากฏผ่านส่ือบันเทิงอย่าง

แพร่หลาย	ได้แก่	รามเกียรติ์ พระอภัยมณี อิเหนา ขุนช้างขุนแผน เวสสันดรชาดก	และ

มัทนะพาธา	 กับอีกส่วนหน่ึงเป็นวรรณคดีพื้นบ้าน	 การคัดเลือกตัวบทวรรณคดีมา

ตั้งค�าถามในลักษณะเกร็ดความรู้น้ี	 ยังปรากฏในหนังสือเรื่อง	 วรรณคดีข้ีสงสัย	 ของ

ปรามินทร์	 เครือทองด้วย	 ดังพบว่า	 ผู้ประพันธ์เลือกวรรณคดีเรื่องพระลอ ขุนช้าง

ขนุแผน ตะเลงพ่าย พระอภยัมณ ีอิเหนา และชุดวรรณคดบีทละครทีน่�ามาจากบทละคร

นอกและนิทานพื้นบ้าน	 ได้แก่พระสังข์ มโนราห์ ลักษณวงศ์ จันทะโครบ แก้วหน้าม้า 

กากี รวมทั้งกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้ากุ้ง 

	 ในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	 มีเน้ือหาความรู้ที่สัมพันธ์กับตัวบท	 แบ่งเป็น	 ๓	

ประเด็น	 ได้แก่	 ความรู้เกี่ยวกับประวัติวรรณคดี	 ความรู้ที่สัมพันธ์กับตัวบทวรรณคดี	

และความรู้เกี่ยวกับส�านวนและภาษาไทยในวรรณคดี	ดังนี้
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ตารางที่ ๑ ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ

หนังสือ

ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติวรรณคดี

ความรู้ที่สัมพันธ์กับ

วรรณคดี

ความรู้เกี่ยวกับ

ส�านวนและภาษา

ไทยในวรรณคดี

สุนทรภู่ไม่

ได้เป่าปี 

พระอภัยมณี

ไม่ใช่

คนระยอง

ให้ความส�าคัญกับ

ประวัติวรรณคดี

-	วิเคราะห์ลักษณะนิสัย

		ของสุนทรภู่

-	อธิบายประเด็นศึกษา

		ทางวรรณคดีในนิทาน

		ค�ากลอนเรื่องพระอภัย

		มณี

-	แทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ

		ประเพณีแลวัฒนธรรม

  ที่ปรากฏในตัวบวรรณคดี 

  รวมทั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ

		เนื้อหาวรรณคดีที่ไม่	

		ปรากฏในแบบเรียน

-	แนะวิธีอ่านบท

		ประพันธ์เพื่อตี

		ความวรรณคดี

-	แทรกค�าประพันธ์

		ร้อยกรองและ	

		อธิบายศัพท์

วรรณคดี

ไทยไดเจสต์

ไม่ให้ความส�าคัญ

กับประวัติวรรณคดี

-	วิเคราะห์พฤติกรรมตัว

		ละครโดยเลือกประเด็น

  ที่กระตุ้นความสนใจ	โดย

		เฉพาะประเด็นความ		

  สัมพันธ์ระหว่างตัวละคร

-	เน้นแทรกค�า

		ประพันธ์

		ร้อยกรองและ

		อธิบายศัพท์

วรรณคดี

ขี้สงสัย

ให้ความส�าคัญกับ

ประวัติวรรณคดี	

และการเชื่อมโยง

ข้อมูลทางวรรณคดี

กับเอกสารทาง

วิชาการ	

-	ความรู้ทางประวัติศาสตร์

		ที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์

		ในวรรณคดี

-	เน้นอธิบายศัพท์

		ที่สัมพันธ์กับการ

		หาข้อเท็จจริง	
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 (๓) ผู้อ่าน 

	 การวิเคราะห์กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายในการส่ือสาร	 พิจารณาจากกลุ่ม

ผู้อ่านของส�านักพิมพ์	 กลุ่มแฟนคลับนักเขียน	และกลุ่มผู้ติดตาม	 (followers)	ผู้เขียน

จากช่องทางการสื่อสารออนไลน์	สิ่งที่น่าสนใจ	คือ	การเขียนอธิบายความรู้	 เป็นสิ่งที่

สะท้อนให้เห็นวิธีการอ่าน	 ลักษณะเด่นที่พบ	 ได้แก่	 การเล่าย่อ	 และปะติดปะต่อ

เรื่องราว	 วิธีการน้ีสอดคล้องกับการรับข้อมูลข่าวสารด้วยการดูและการฟังเน้ือหา

ขนาดส้ัน	อีกทัง้การน�าเสนอคณุค่าของวรรณคดผ่ีานการคดัเลือกเน้ือหาและการอธบิาย

ต่างไปจากหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	ที่ส�าคัญได้แก่	ประเด็นเกี่ยวกับการสมพาสของ

ตัวละคร,	ความหึงหวงระหว่างตัวละครที่เป็นภรรยาหลวงและภรรยาน้อย	และความ

โหดร้ายของตัวละคร	 รวมทั้งท่าทีการเล่าเหตุการณ์ในวรรณคดีด้วยน�้าเสียง	 (tone)	

ขบขัน	 และประเมินค่าตัวบทในฐานะภาพสะท้อนความจริงเกี่ยวกับมนุษย์	 และ

การวิจารณ์ตวับทโดยเน้นเรือ่งความสมเหตสุมผลของพฤตกิรรมตวัละครตามโลกทศัน์

สมัยใหม่	

	 ประเด็นความแตกต่างด้านเนื้อหานี้	 สะท้อนปัจจัยด้านวัยวุฒิของกลุ่มผู้อ่าน

ทีส่่งผลต่อการน�าเสนอความรูใ้นตวับทวรรณคด	ีส�าหรบัตวัอย่างการแสดงความคดิเหน็

ของกลุ่มผู้อ่านที่มีต่อวิธีอธิบายความรู้ในหนังสือทั้งสองเล่มน้ี	 ปรากฏอย่างเด่นชัดใน

สื่อออนไลน์ประเภททวิตเตอร์	(Twitter)	เฟซบุ๊กเพจ	(Facebook	page)	และเว็บบล็อก	

(weblog)	 ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้อ่านที่เป็น	 “แฟนคลับ”	 (fanclub)	 ของนักเขียน	 ยก

ตวัอย่างเช่น	“วรรณคดไีทยไม่ใช่ของทีค่วรจะตัง้ไว้บนหิง้เอาไว้กราบไหว้บูชาเหมอืนโขน

หรือการละเล่นต่างๆ ที่กรมศิลปากรลงทะเบียนไว้ การที่คนไทยต้องเรียนการร�าไทย 

กระบ่ีกระบอง วรรณคดไีทย กเ็พือ่สืบสานสมบตัขิองชาตเิหล่าน้ีไว้มใิช่หรอื ถ้าเราเอาแต่

คิดว่าสิ่งพวกนี้ควรแก่การอนุรักษ์ มันก็ควรท�าให้มันย่อยง่ายเพื่อให้คนรุ่นหลังสืบทอด

ต่อไปน่าจะดีกว่านะ ขอแนะน�าเล่มน้ีแรงๆ เลย” (Read	to	tell,	Tell	to	read,	2020)	

เน่ืองจากกลุ่มผู้อ่านเคยติดตามผลงานของผู้เขียนในรูปแบบการเล่าเรื่องออนไลน์

มาแล้ว	จึงซ้ือหนังสือเพือ่เกบ็ไว้อ่านซ�า้	วิธกีารอ่านของนักอ่านรุน่ใหม่ยงัคุน้เคยกบัการ

ฟังเรื่องที่สร้างจุดขายในช่องยูทูป	(YouTube)	ดังนั้นการเล่าความรู้ทางวรรณคดีไทย

จึงเป็นคอนเทนต์	(content)	ส�าคัญที่ผู้ผลิตต้องค�านึงถึง	เนื่องจากหากผู้ผลิตสามารถ

สร้างคอนเทนต์	(content)	ให้มผู้ีตดิตามได้มากพอ	ยทูปูเบอร์สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ 
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(influencer)	สร้างรายได้จากการสื่อสารออนไลน์	โดยนัยนี้	หมายความว่า	กลุ่มผู้อ่าน

มีผลต่อการก�าหนดเน้ือหาและวิธีการเล่าเรื่องของผู้เขียนให้สอดคล้องกับโลกทัศน	์

รสนิยม	และวิธกีารเสพส่ือสมยัใหม่	ในขณะทีห่นังสือ	“วรรณคดขีีส้งสัย” ของปรามนิทร์	

เครือทอง	ใช้วิธีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	ซึ่งรวบรวมจากคอลัมน์ในวารสาร

อ่านของส�านักพมิพ์	ท�าให้การส่ือสารความรูใ้นหนังสือเล่มน้ีจ�ากดัพืน้ทีเ่ฉพาะกลุม่ผู้อ่าน

ของส�านักพมิพ์	ซ่ึงอนุมานได้ว่าต้องอยูใ่นแวดวงการศกึษาวรรณคดแีละประวัตศิาสตร์	

เพราะลักษณะการอธิบาย	 และแหล่งอ้างอิงที่ผู้เขียนเลือกใช้น้ันเป็นงานวิชาการทาง

ประวัตศิาสตร์เป็นส่วนใหญ่	การตพีมิพ์เผยแพร่มเีพยีง	๑	ครัง้	คอืในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	หลัง

จากผู้เขียนน�าเสนอความรู้นี้ในบทความ	“อ่านย้อนเกร็ด”	ระหว่าง	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๖

 (๔) องค์ประกอบท่ีสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่หนังสอือ่านก่ึงวชิาการ

 ส�านักพิมพ์และช่องทางการส่ือสารออนไลน์เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผล

ต่อความส�าเรจ็ในการผลติและเผยแพร่หนังสือกลุ่มน้ี	ทีป่รากฏเด่นชดั	ได้แก่	ส�านักพมิพ์	

abook
๔ 
ส�านักพิมพ์ในเครือบริษัทเดย์	โพเอทส์	จ�ากัด	มีแนวทางการคัดเลือกหนังสือ

ส�าหรับนักอ่านรุ่นใหม่	 สอดคล้องกับการสร้างฐานการอ่านจากนิตยสารอะเดย์ ซึ่ง

เป็นนิตยสารที่ได้เคยรับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย	 หรือกลุ่ม

ผู้อ่านรุ่นใหม่ของส�านักพิมพ์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 จนถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 แนวทาง

การคดัเลือกหนังสือ	เพือ่ตพีมิพ์และจัดจ�าหน่าย	พจิารณาจากความนิยมของผู้อ่านทีม่ต่ีอ

การเล่าความรู ้ทางวรรณคดีของผู้เขียนทั้งสองคนผ่านส่ือออนไลน์และโทรทัศน์	

ตลอดจนลักษณะการน�าเสนอเน้ือหาของหนังสือที่มุ ่งขายความเป็น	 “คนรุ่นใหม่” 

สามารถสร้างความแตกต่างในการส่ือสารความรู้ให้ต่างไปจากการเรียนในชั้นเรียน	

การส่ือสารออนไลน์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน	 เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความนิยม

 
๔
	 ในขณะที่ส�านักพิมพ์อ่าน	 ผู้ผลิตวารสารอ่าน	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ตีพิมพ์เผยแพร่ความรู ้

ทางวรรณคดียังใช้รูปแบบและวิธีการเผยแพร่แบบเดิม	คือผู้ประพันธ์เขียนเรื่องให้ส�านักพิมพ์ตีพิมพ์

เผยแพร่	 โดยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือคาดการณ์ความต้องการซ้ือของกลุ่มผู้อ่าน	 จึงท�าให้ขาดความ

ต่อเน่ืองในการผลิตมาจนปัจจุบัน	 จนวารสารอ่านได้ยุติการเผยแพร่ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ไปเมื่อป	ี

พ.ศ.	๒๕๕๘	และท�าให้คอลัมน์อ่านย้อนเกร็ด	ของ	ปรามินทร์	เครือทอง	ยุติการเขียนไปด้วย	แม้ว่า

ส�านักพิมพ์จะปรับพื้นที่มาเป็น	 “อ่านออนไลน์”	 แต่ก็ไม่มีความต่อเน่ืองเกี่ยวกับการตั้งค�าถามตัวบท

วรรณคดีไทย.	
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อ่านหนังสือ	 ความส�าเร็จของนักประพันธ์ในปัจจุบัน	 เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์

กับกลุ่ม	 การสร้างและเผยแพร่หนังสือที่เป็นกลุ่มข้อมูลน้ี	 ก็มีลักษณะสอดคล้องกับ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว	กล่าวคือ	ผู้แต่งเป็นทั้งติวเตอร์	(tutor)	ยูทูปเบอร์	(YouTuber)	

และเป็นผู้มอิีทธพิลในสือ่โซเชียล	(influencer)	ส�าหรบัคนรุน่ใหม่	ดงัพบว่า	ผู้เขียนใช้ส่ือ

ออนไลน์พูดคุย	 และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยตนเองผ่านอินสตาแกรม	 (Instagram)	

และยูทูปแชนเนล	(YouTube	channel)	ความนิยมหนังสือกลุ่มนี้	เป็นผลโดยตรงจาก

การสร้างปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เขยีนและผู้อ่าน	ให้ตวัผู้เขียนเป็นทีพ่งึพอใจในกลุ่มผู้อ่าน

ทีต่ดิตามผ่านช่องทางการส่ือสารออนไลน์	จึงพบว่า	ผู้เขียนมหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาเกีย่วกบั

ปัญหาการใช้ภาษาไทยและการอ่านวรรณคดีไทย	 ด้วยสถานภาพที่ใกล้เคียงกับ

ผู้อ่าน	กล่าวคอื	เคยผ่านประสบการณ์การอ่านวรรณคดจีากช้ันเรยีนในลักษณะเดยีวกนั	

เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงว่าเพราะเหตุใดผู้อ่านจึงไม่ชอบวรรณคดีไทย	 อีกทั้งไม่มีช่องว่าง

ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน	 ผู้เขียนจึงมีบทบาทในการเพิ่มยอดขาย	 นอกเหนือจากการ

จัดจ�าหน่ายผ่านส�านักพิมพ์	

 ๒. ลักษณะเนื้อหาและวิธีอธิบายความรู้ในกลุ่มหนังสืออ่านเล่นกึ่งวิชาการ 

เปรียบเทียบกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์(พ.ศ.๒๕๕๑)

 - ลักษณะเนื้อหาและวิธีอธิบายความรู้ในหนังสือเรียน

	 ลักษณะเน้ือหาและวิธีอธิบายความรู้ในหนังสือเรียน	 มีวัตถุประสงค์ตามที่

ระบุไว้ในค�าน�าของหนังสือเรยีนรายวิชาพืน้ฐาน	ภาษาไทย	วรรณคดวิีจักษ์	(พ.ศ.	๒๕๕๑)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๖	ความว่า	“เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าของวรรณคดีด้านต่างๆ เช่น 

คณุค่าด้านอารมณ์ คณุค่าด้านคณุธรรม คณุค่าด้านวรรณศลิป์ และคณุค่าทีส่ร้างสรรค์

จากจิตนาการของกวี (...) น�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิด และวิถีชีวิตของ

บรรพบุรุษ ซาบซ้ึงในวรรณคดี วัฒนธรรมทางภาษา และความเป็นไทย”	 (Ministry	

of	 Education,	 2018,	 preface)	 ดังพบว่า	 วรรณคดีไทยในหนังสือเรียน	 มีวรรณคดี

ค�าสอน	จ�านวนมากที่สุด	คือ	๑๔	เรื่อง	คัดเลือกจากวรรณคดีสมัยสุโขทัย	อยุธยา	และ

รตันโกสินทร์	นอกจากน้ี	เป็นวรรณคดปีระเภทอ่ืนๆ	จ�านวน	๑	–	๓	เรือ่ง	ได้แก่	วรรณคดี

พุทธศาสนา,	วรรณคดีการสงคราม,	วรรณคดียอพระเกียรติ,	วรรณคดีประวัติศาสตร์,

วรรณคดีนิราศ,	 วรรณคดีบทละคร,	วรรณคดีนิทานนิยาย,	วรรณคดีต�ารา,	 วรรณคดี
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ประเภทจารึก,	 วรรณคดีประเภทกาพย์เห่	 และกาพย์ห่อโคลง	 และกวีนิพนธ์แปล

วรรณคดีดังกล่าว	 เป็นวรรณคดีที่ได้รับการจัดประเภทว่าเป็นวรรณคดี	 “แคล์สิค”	

(Sajjaphan,	 2014,	 p.	 323)	 ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาวรรณคดีสโมสรจ�านวน

๖	 เรื่อง	 ได้แก่	 พระลอ,	 มหาชาติ,	 ขุนช้างขุนแผน,	 อิเหนา,	 หัวใจนักรบ,	 สามก๊ก	

การอธิบายความรู้ในเนื้อหาวรรณคดีข้างต้นมุ่งแสดงให้เห็นว่า	 วรรณคดีมรดกเหล่านี้

ยงัคงมคีณุค่า	เพราะผู้เรยีนจะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัหลักการด�าเนินชีวิตทีป่ระยกุต์ได้ใน

ปัจจุบัน	ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุด	วิธีอธิบายคุณค่าของวรรณคดีกลุ่มนี้	มีทั้งส่วนที่เกิดจาก

การคัดเลือกวรรณคดีค�าสอน	 และวรรณคดีพุทธศาสนา	ที่แสดงให้เห็นการประโยชน์

ของหลักค�าสอนทางพุทธศาสนาในระดับต่างๆ	 จากวรรณคดีไทยต่างสมัยที่มีแนวคิด

ส�าคญัร่วมกนั	ได้แก่	วรรณคดทีีอ่ธบิายค�าสอนทางพทุธศาสนา	(ไตรภมูพิระร่วง)	เรือ่ง	

อนิจจลักษณะ	 วรรณคดีที่มุ่งแสดงอุดมคติเรื่อง	 การสร้างทานบารมีทางพุทธศาสนา	

(เวสสันดรชาดก)	 และกวีนิพนธ์แปลที่แสดงให้เห็นความเป็นสากลของค�าสอนเรื่อง	

อนิจจัง	ทางพุทธศาสนา	 (กลอนดอกสร้อยร�าพึงในป่าช้า)	ของพระยาอุปกิตศิลปสาร	

วรรณคดีที่ยังคงมีคุณค่าในฐานะค�าสอนข้ามสมัย	 ยังรวมถึงวรรณคดีที่มีต้นก�าเนิด

จากคัมภีร์โบราณของอินเดีย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อสอนกษัตริย์และชนชั้นสูง	

ได้แก่	 นิทานเวตาล	 ในแบบเรียนเน้นประเด็นเรื่อง	ความส�าคัญของตบะ	ซึ่งเป็นสิ่งที่

ปฏิบัติได้ยากที่สุดส�าหรับกษัตริย์เช่นพระวิกรมาทิตย์	 นอกจากน้ียังมีกลุ่มวรรณคดี

ค�าสอนที่พระมหากษัตริย์ไทยมุ่งสอนพระบรมวงศานุวงศ	์ และกลุ่มข้าราชการ	 ได้แก	่

ชุดพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(โคลงสุภาษติพระราช

นิพนธ์จ�านวน	 ๓	 เรื่อง,	 พระบรมราโชวาท)	 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

อยู่หัว	 (บทเสภาสามัคคีเสวก,	 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก,	 โคลนติดล้อ)	 จ�านวน	 ๗	

เรื่อง	 ค�าสอนในแต่ละเรื่องมีทั้งส่วนที่มุ ่งสอนเรื่องการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ�าวัน	

อย่างเช่นความประหยัดมัธยัสถ์	และความอุตสาหะพากเพียร	(พระบรมราโชวาทของ

รัชกาลที่	๕)	รวมทั้งโคลงสุภาษิตฯ	๓	เรื่องที่ทรงแปลจากภาษาอังกฤษ	เน้นคุณค่าใน

ฐานะวรรณคดีค�าสอนที่ยังเข้ากับยุคสมัย	 และวิถีปฏิบัติของคนไทย	 ได้แก่	 เรื่อง	

การเป็นบัณฑิต	 การคบมิตร	 สัจธรรมชีวิต	 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์),	 เรื่อง	

ข้อควรปฏิบัต	ิ ๑๐	 ประการเพื่อชีวิตที่เจริญ	 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ),	 นิทานอีสป

ที่เป็นคติตรงกับสุภาษิตไทย	 เช่น	 ไก่ได้พลอย,	 อย่าสบประมาทมิตรที่ดูด้อยกว่าตน,	
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ความสามคัค	ีเป็นต้น	ส่วนพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	มวีรรณคดทีีมุ่ง่สอน

ผู้เรียนในฐานะพลเมืองของสังคมไทย	 ได้แก่	 ความสามัคคี	 (บทเสภาสามัคคีเสวก)	

ร่วมกับคติค�าสอนส�าหรับผู้ที่ก�าลังจะครองเรือนและท�างาน	 (บทละครพูดเรื่องเห็น

แก่ลูก,	 โคลนติดล้อ)	 นอกจากน้ียังมีวรรณคดีค�าสอนในลักษณะสุภาษิตที่ครอบคลุม

การใช้ชีวิตของคนในสังคม	 และแนวทางปฏิบัติตนกับเจ้านาย	 (อิศรญาณภาษิต,

โคลงโลกนิติ)	 อีกลักษณะหน่ึง คือ	 การเลือกเน้ือหาเฉพาะตอนที่ส�าคัญในวรรณคดี

การสงคราม	(ราชาธริาช,	สามก๊ก),	วรรณคดปีระวัตศิาสตร์และวรรณคดยีอพระเกยีรต	ิ

(ตะเลงพ่าย,	โคลงภาพพระราชพงศาวดาร	และขตัตยิพนัธกรณ)ี,	และวรรณคดทีีมุ่ง่ให้

ความบันเทงิประเภทนิทานนิยาย	(ขนุช้างขุนแผน,	พระอภยัมณ,ี	สังข์ทอง,	มทันะพาธา,

หัวใจชายหนุ่ม)	สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีอธิบายคุณค่าด้านค�าสอนในวรรณคดีดังกล่าว	

เกิดจากการเลือกมุมมองเพื่อน�าเสนอพฤติกรรมตัวละครในตัวบทวรรณคดีที่สามารถ

เป็นต้นแบบความประพฤติตามที่ดี	หรือเป็นอุทาหรณ์ส�าหรับผู้เรียนในปัจจุบันได้	กล่าว

โดยสรปุ	การประยกุต์ใช้ค�าสอนจากเน้ือหาในวรรณคดจึีงมหีน้าทีเ่น้นย�า้แนวปฏบัิตขิอง

ผู้เรียนในฐานะสมาชิกของสังคมพุทธ	 ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของ

การสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมแห่งชาติ	 ควบคู่กับการปลูกฝังหลักคิดเรื่อง	 หน้าที	่

ของผู้เรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม	

	 คุณค่าด้านเน้ือหาอีกส่วนหน่ึงที่ไม่ได้เกิดจากค�าสอนในวรรณคดี	 ได้แก่	

ความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรไทย	 (ศิลาจารึกหลักที่	 ๑)	 ความรู้เกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาไทยในวรรณคดีต�ารา	 (คัมภีร์ฉันทศาสตร์,	แพทยศาสตร์สงเคราะห์)	ความ

สัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดกีบัประณีตศลิป์ในวรรณคดกีารแสดง	และวรรณคดปีระเภท

กาพย์เห่	 (บทพากย์เอราวัณ,	 กาพย์เห่เรือ,กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน)	 และกลุ่ม

วรรณคดีที่มุ่งน�าเสนอสุนทรียภาพจากการแสดงอารมณ์อันเป็นปัจเจกของกวี	 (กาพย์

ห่อโคลงประพาสธารทองแดง,	 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี)	 การอธิบายประเด็นหลังน้ี	

มีปริมาณน้อยกว่าประเด็นเรื่องคุณค่าในฐานะค�าสอนดังกล่าวแล้ว	 แต่ก็มีส่วนเสริม

ให้การน�าเสนอความส�าคัญของวรรณคดีมรดกในฐานะ	 เครื่องบ่งช้ีความเจริญทาง

วัฒนธรรมของชาติมีความครอบคลุม	 ดังพบว่า	 แนวทางการอธิบายเน้ือหาดังกล่าว

สะท้อนให้เหน็ว่า	วรรณคดไีทยในหนังสือเรยีน	แสดงให้เหน็ความสืบเน่ือง	ความเก่าแก่	

และความเป็นสากลของวัฒนธรรมทางพทุธศาสนา	และวัฒนธรรมทางวรรณศลิป์เป็น
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ส�าคัญ

	 ความรู ้ด้านภาษาและวรรณศิลป์ในหนังสือเรียนวรรณคดีมีความส�าคัญ

เพราะช่วยให้การอ่านและตีความวรรณคดีต่างยุค	 และต่างประเภทเป็นไปตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดแนวทางไว้	 ดังพบว่า	 หนังสือเรียนก�าหนดหัวข้อค�าศัพท์	

ความหมาย	 และขยายประเด็นความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับค�าศัพท์	 การอธิบายหน้าที่และ

ผลจากการเลือกสรรถ้อยค�า	ส�านวน	และการสร้างภาพพจน์พอสังเขปเฉพาะตอนที่มี

ลักษณะเด่น	ความรูด้้านภาษาและวรรณศลิป์แสดงให้เหน็ความส�าคญัของวรรณคดใีน

ฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ	 เพราะเกิดจากภูมิปัญญาของกวีไทยที่สร้างสรรค์

ศิลปกรรมทางภาษาอย่างต่อเน่ือง	 และมีแบบแผน	 ดังพบว่า	 ภาษาและวรรณศิลป์

ในวรรณคดีสมัยสุโขทัย	มีลักษณะเด่น	ได้แก่	การสร้างเสียงสัมผัสพยัญชนะและสระ	

การซ�้าค�า	 การใช้ความเปรียบ	 และส�านวนเฉพาะยุค	 อันเป็นตัวอย่างของวรรณศิลป์

ร้อยแก้ว	(ไตรภมูพิระร่วง,สุภาษิตพระร่วง)	ภาษาและวรรณศลิป์ในวรรณคดสีมยัอยธุยา

มีลักษณะเด่น	 ได้แก่	 ลีลาค�าประพันธ์ของกวีเอกในบทเห่ชุดต่างๆ	 จ�านวน	 ๑	 เรื่อง	

(กาพย์เห่เรือ	 พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร)	 และภาษาและวรรณศิลป์ในวรรณคดี

สมัยรัตนโกสินทร์	 มีลักษณะเด่น	 ได้แก่	 ความหลากหลายของฉันทลักษณ์	 ลีลาการ

ประพันธ์ของกวีเอก	 การเล่นเสียงเล่นค�า	 การสร้างศัพท์	 ชนิดของค�าครุลหุเพื่อการ

ออกเสียง	 โวหารและความเปรียบ	 จุดเน้นด้านภาษาและวรรณศิลป์ในวรรณคดี	

แสดงให้เห็นว่า	 ความสามารถเข้าถึงความรู้ในวรรณคดีน้ัน	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

เข้าใจลักษณะธรรมชาติของภาษาไทย	 และแบบแผนฉันทลักษณ์ที่ต่างไปจากความ

คุน้เคยของผู้เรยีน	โดยเฉพาะในกลุ่มวรรณคดทีีม่วัีตถปุระสงค์แรกเริม่เพือ่เป็นวรรณคดี

ค�าสอนโดยตรง	วรรณคดพีทุธศาสนา	วรรณคดยีอพระเกยีรต	ิวรรณคดตี�ารา	วรรณคดี

จารึก	 และวรรณคดีบันทึกประวัติศาสตร์	 เน่ืองจากกวีใช้ฉันทลักษณ์การประพันธ์

ขั้นสูง	 หรือลักษณะของภาษาเก่าเป็นส�าคัญ	 โดยนัยน้ีหมายความว่า	 ผู้เรียนอาจไม่

สามารถตคีวามสาร	หรอืได้รบัความสะเทอืนอารมณ์อันเป็นลักษณะส�าคญัของวรรณคดี

ได้อย่างสมบรูณ์	ทัง้จากเน้ือหาทีไ่ม่เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ชีวิต	และลักษณะแบบแผน

ทางภาษาที่ต่างไปจากการรับข้อมูลความรู้และความบันเทิงในบริบทปัจจุบัน	 ประเด็น

ดงักล่าวน้ี	ปรากฏเป็นวิธกีารส�าคญัของการอธบิายความรูเ้กีย่วกบัภาษาและวรรณศลิป์

ซ่ึงถกูลดทอนความส�าคญั	รวมทัง้การปรบัเปล่ียนจุดเน้นของการอธบิายตวับทวรรณคด	ี
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และการคดัเลือกวรรณคดปีระเภทบันเทงิอารมณ์มาน�าเสนอในหนังสืออ่านกึง่วิชาการ

 - ลักษณะเนื้อหาและวิธีอธิบายความรู้ในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ

	 การคัดเลือกเน้ือหาวรรณคดีไทยมาน�าเสนอในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	 มี

ลักษณะเฉพาะที่ต้องค�านึงถึงพื้นฐานความรู้ของกลุ่มผู้อ่าน	 ความน่าสนใจของตัวบท

วรรณคดใีนฐานะข้อมลูความรูท้างสังคมและวัฒนธรรมไทยในยคุสมยัของกวีผู้ประพนัธ์	

และส่วนที่เป็นประโยชน์ในการอ่านวรรณคดี	 จากข้อมูลในค�าน�าผู้แต่ง	 และลักษณะ

เนื้อหา	แสดงให้เห็นว่า	ผู้แต่งอาศัยแนวเทียบจากการศึกษาวรรณคดีผ่านหนังสือเรียน

วรรณคดไีทย	เป็นกรอบคดิส�าคญัในการคดัเลือกและน�าเสนอเน้ือหาความรู	้นอกจากน้ี

ยังใช้เกณฑ์ตัดสินจากรสนิยมการอ่านของผู้แต่งประกอบด้วย	 การคัดเลือกเน้ือหา

โดยใช้เกณฑ์ความชอบส่วนบุคคลของผู้เขียน	มาสื่อสารสู่กลุ่มผู้อ่าน	มีแนวทางตั้งต้น	

คือ	 ต้องเป็นตัวบทวรรณคดีที่อ่านแล้วสนุก	 เพราะมีความขบขัน	 และกระทบอารมณ์

ความรู้สึกอันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของวรรณคดี	ใช้ภาษาวรรณศิลป์ที่อ่านเข้าใจง่าย	

ผู้แต่งมีเกณฑ์การคัดเลือกเรื่อง	 และประเด็นเน้ือหาเพื่อน�าเสนอคุณค่าของวรรณคดี

ไทย	ด้วยการเปรยีบเทยีบกบัความรูพ้ืน้ฐานโดยทัว่ไปทีผู้่อ่านมร่ีวมกนั	ดงัพบว่า	จ�านวน

เรื่องในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการกลุ่มน้ีมีวรรณคดีเอกที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดี

สโมสร	และที่นักวิชาการประเมินค่าจ�านวนมากที่สุด	รองลงมาได้แก่ชุดนิทานพื้นบ้าน	

และเทพปกรณัมฮินดูตามล�าดับ	 ประกอบด้วยกลุ่มวรรณคดีราชส�านัก	 ได้แก่	

พระอภัยมณี และชุดผลงานของสุนทรภู่, รามเกียรติ์, ขุนช้างขุนแผน,นิทราชาคริต, 

เวสสันดรชาดก, ลิลิตพระลอ, อิเหนา และมทัธนะพาธา	กบัอีกกลุ่มหน่ึง	คอื	กลุ่มวรรณคดี

พื้นบ้าน	จ�านวน	๑๐	เรื่อง	ได้แก่	นางอุทัยเทวี, ปลาบู่ทอง, นางสิบสอง, พระรถเมรี, 

พระสุธนมโนห์รา, หลวิชัยคาวี, ไกรทอง, แก้วหน้าม้า, สังข์ทอง	และโสนน้อยเรือนงาม

	 การน�าเสนอเน้ือหาในวรรณคดีชุดดังกล่าว	 ผู้แต่งเน้นที่การเล่าเหตุการณ	์

พฤตกิรรม	และปมปัญหาตวัละครในตวับทวรรณคดจีากน้ันจึงแทรกการอธบิายเหตผุล

เบ้ืองหลังการประพนัธ์	คณุค่าทางวรรณศลิป์	และภาพสะท้อนทางประวัตศิาสตร์สังคม

และวัฒนธรรมในฐานะความรูเ้สรมิ	ข้อสังเกตเกีย่วกบัเกณฑ์การคดัเลือก	เมือ่พจิารณา

จากรายชื่อวรรณคดีในหนังสืออ่านเล่นกลุ่มน้ี	 พบว่า	 ผู้แต่งเลือกวรรณคดีที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่มีปมขัดแย้ง	 (conflict)	 ชวนให้
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ตั้งค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละคร	 โดยผู้แต่งขจัดปัญหาเรื่องการอธิบายตัวบท

ผ่านฉันทลักษณ์โบราณ	ด้วยวิธีการเล่าเรื่องย่อ	และพิจารณาว่าผู้อ่านเคยมีความรับรู้

เกี่ยวกับเน้ือหาของวรรณคดีเหล่าน้ีมาพอสมควร	 ทั้งการเปรียบเทียบกับต�าราเรียน	

สื่อโทรทัศน์	และภาพยนตร์	ตลอดจนการอ่านข่าวในชีวิตประจ�าวัน	ยกตัวอย่างเช่น	ใน

หนังสือ	 “วรรณคดีไทยไดเจสต์”	 บทที่ว่าด้วย	 “ข่าวข้นคนวรรณคดี”	 (Tetchaksema,	

2019,	p.74-89)	ผู้เขยีนได้คดัเลือกตอนส�าคญัในวรรณคดมีาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์

การอ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์	 ยกตัวอย่างเช่น	 “ฉาว! เณรปีนบ้านสีกากลางดึก 

อ้างสึกแล้วบวชใหม่ ไม่ผิดวินัย”	 (ขุนช้างขุนแผน	 ตอน	 เณรแก้วเป็นชู้กับนางพิม),	

“ผัวเมียลูกจ้างแกล้งตาย หวังเงินท�าศพ เจ้านายใจดีไม่เอาความ”	(ลิลิตนิทราชาคริต)	

และ	“พ่อบริจาคลูกให้ขอทาน อ้างท�าบุญ แม่กลับมาร�่าให้สลบ”	(พระเวสสันดรชาดก	

ตอน	 ชูชกขอสองกุมาร)	 เป็นต้น	 การเช่ือมโยงพฤติกรรมตัวละครและสถานการณ์

ข้ามบริบทดังกล่าว	ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาตอนส�าคัญอย่างรวบรัด	ในขณะเดียวกัน

กเ็ป็นวิธอีธบิายพฤตกิรรมเพือ่ประเมนิค่าตวัละคร	และตวับทวรรณคดใีนทศิทางทีต่รง

กันข้ามกับหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	

	 นอกจากน้ี	 ยังนับรวมวรรณคดีที่ผู ้เขียนเคยอ่าน	 ได้แก่	 ลิลิตพระลอ 

เทพปกรณัมฮินดู	 และกลุ่มนิทานพื้นบ้าน	 ส่วนที่เพิ่มมาน้ีช่วยขยายขอบเขตการอ่าน

วรรณคดี	 โดยยังคงเน้ือหาที่สนุก	 และแปลกใหม่ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์

การอ่านวรรณคดเีหล่าน้ีมาก่อน	เมือ่พจิารณาวรรณคดเีรือ่งอ่ืนทีป่รากฏในหนังสือเรยีน

วรรณคดีไทย	 มีวรรณคดีอีกจ�านวนหน่ึงที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในหนังสืออ่านกึ่ง

วิชาการ
 
วรรณคดีกลุ่มน้ีมีลักษณะส�าคัญ	 ได้แก่	 วรรณคดีที่ไม่ปรากฏผ่านส่ือบันเทิง

อย่างแพร่หลาย,	วรรณคดีที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตั้งต้นในการประพันธ์เพื่อความบันเทิง,	

วรรณคดทีีใ่ช้ฉันทลักษณ์โบราณ	และวรรณคดทีีเ่คยตพีมิพ์ในหนังสือเรยีนวรรณคดไีทย	

ในช่วงสมัยก่อนหน้าที่ผู้เขียนและกลุ่มผู้อ่านเคยศึกษา	ได้แก่	กลอนดอกสร้อยร�าพึงใน

ป่าช้า	เคยบรรจุในหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๓-๒๕๒๐	และน�ามาบรรจุ

ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย	วรรณคดีวิจักษ์	(พ.ศ.	๒๕๕๑)	จึงกล่าวได้ว่า	

การเลือกวรรณคดีมาอธิบายในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการน้ี	 ส่วนหน่ึงยังสัมพันธ์กับ

การเผยแพร่วรรณคดีผ่านสื่อบันเทิง	ได้แก่	โทรทัศน์และภาพยนตร์	
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	 ในขณะที่ปรามินทร์	 เครือทอง	 มีเกณฑ์คัดเลือกวรรณคดี	 และวิธีอธิบาย

เนื้อหาที่เหมือนและต่างไปจากสองกลุ่มตัวอย่างแรก	กล่าวคือ	 ในหนังสือ	 “วรรณคดี

ขี้สงสัย” ผู้เขียนยังคงเลือกวรรณคดีที่บรรจุในหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	 และกลุ่ม

วรรณคดพีืน้บ้าน	การอธบิายความรูใ้นวรรณคดมีลัีกษณะเด่นทีวิ่ธแีสวงหาค�าตอบ	จาก

การเชือ่มโยงเน้ือหาของวรรณคดรีาชส�านักหรอืวรรณคดพีืน้บ้านหลายเรือ่งเข้าด้วยกนั

โดยเลือกบทหรอืตอนทีส่ามารถสนับสนุนข้อสันนิษฐาน	ทีผู้่เขยีนตัง้ไว้ในตอนต้น	ค�าถาม

ที่ผู้เขียนเลือกถามมีทั้งส่วนที่ปรากฏซ�้ากับหนังสืออ่านกึ่งวิชาการสองเล่มแรก	 ได้แก่	

การสมพาสระหว่างพระอภัยมณีกับนางเงือก	ในตอน	“อ่าน พระอภัยมณี: สงสัย พระ

อภยัมณี “น่ัน” กนัอย่างไร?”	(Kreuthong,	2015,	p.91)	และความหมายของ	“ดอกทอง” 

ที่ปรากฏในวรรณคดีพื้นบ้าน	จากบทที่ว่าด้วย	“อ่าน มโนราห์: สงสัย ประมาณไหนคือ 

“ดอกทอง”?” นอกจากน้ียงัมปีระเดน็ค�าถามเกีย่วกบัความรนุแรงทีซ่่อนอยูใ่นวรรณคด	ี

เช่นเรือ่ง	“อ่านพระสังข์: สงสัย พระสังข์ท�าไมต้องตดัจมกู ตดัใบหหูกเขย”	(Kreuthong,	

2015,	p.	30-47)	,	ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเพศเดียวกัน	ในเรื่อง	

“อ่าน ลักษณวงศ์: สงสัย ฮาวทู “เล่นเพื่อน”?” (Kreuthong,	2015,	p.	170-187)	หรือ

การสมพาสของตัวละครใน	 “อ่าน กากี: สงสัย นางประทับ “กล่ิน” ติดชายเฉพาะ 

“ตอนน้ัน” จริงหรือ?” ประเด็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์โดยเฉพาะอวัยวะที่เป็นของสงวน

ของตัวละครหญิง	 ในตอน	 “อ่าน อิเหนา: สงสัย “บุษบง” ของ “บุษบา” คัพอะไร?” 

(Kreuthong,	2015,	p.	132-151)	และตอน	“อ่าน “จันทะโครบ”: สงสัยหญิงปลอมเป็น

ชาย ท�าอย่างไรจึง “แนบเนียน”?”	(Kreuthong,	2015,	p.	188-205)	ประเด็นสุดท้าย	

ได้แก่	 ประเด็นที่แสดงการวิพากษ์ผู้ปกครองบ้านเมือง	 ในบท	 “อ่าน “แก้วหน้าม้า”: 

สงสัย “วีรสตร”ี ต้องคูก่บั “กษตัรย์ิอ่อนแอ” จรงิหรอื?”	(Kreuthong,	2015,	p.	206-225)	

การปรากฏซ�า้ของค�าถามในหนังสอืกลุ่มน้ี	แสดงให้เหน็ความสนใจร่วมของนักเขยีนนอก

วงการวรรณคดีไทย	 ที่มีต่อวรรณคดีไทย	 ประเด็นเหล่าน้ีไม่ปรากฏ	 หรือได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นความรู้ในหนังสือเรียนวรรณคดี	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน	(พ.ศ.๒๕๕๑)	ของกระทรวงศกึษาธกิาร	อีกส่วนหน่ึง	แสดงให้เหน็มมุองของ

นักประวัติศาสตร์ที่มีต่อตัวบทวรรณคดีในฐานะข้อมูลหลักฐานประเภทหน่ึง	 ได้แก่บท	

“อ่านพระลอ: สงสัย ปู่เจ้าสมิงพรายเป็นใคร”	 (Kreuthong,	2015,	p.	11-29),	“อ่าน 

บทเห่เรือ: สงสัย เจ้าฟ้ากุ้ง น่ังเรือล�าไหน?”	 (Kreuthong,	 2015,	 p.	 112-131),	

อ่าน “ตะเลงพ่าย”: สงสัย พระนเรศวรใส่ “รองเท้า” ท�ายุทธหัตถีหรือเปล่า? 
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(Kreuthong,	2015,	p.	68-89),	“อ่านขุนช้างขนุแผน: สงสัย นางวันทอง “ข่ีม้า” ท่าไหน?” 

(Kreuthong,	2015,	p.	48-67)	เป็นต้น

	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	การอธิบายความรู้ในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการเป็น	 “การต่อ

รองความหมายของความรู้”	ตามกรอบการศึกษาเรื่อง	“วงการ” (Field)	ที่ปรากฏใน

หนังสือเรื่อง	The Field of Cultural Production	ความว่า	“The characteristics of 

the positions occupied by intellectuals and artists in the field of power can be 

specified as a function of the positions they occupy in the literary or artistic 

field.”	(Bourdieu,	1993,	p.	165)	ในวงการผลิตสร้างวัฒนธรรม	จะมกีลุ่มปัญญาชนหรอื

นักวิชาการและศลิปินทีย่ดึครองพืน้ทีวั่ฒนธรรมน้ันอยู	่ลักษณะของ	“ทนุทางวัฒนธรรม” 

(Cultural	 Capital)	 ส�าหรับผู้เป็นเจ้าของ	 “วงการ”	 หรือพื้นที่ทางวัฒนธรรม	 จึงถูก

สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงสร้างเชิงอ�านาจในสังคม	 แนวคิดดังกล่าวมีความสัมพันธ์

กับการศึกษาน้ี	 ในประเด็นเรื่อง	 ความรู้ทางวรรณคดีเป็น	 “cultural knowledge” 

(Bourdieu,	1993,	p.7)	อย่างหนึ่ง	ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม	(cultural	capital)	ส�าหรับ

ผู้ที่อยู ่ในวงการวรรณคดีไทย	 ในขณะเดียวกันการสร้างและเผยแพร่ความรู้นอก

หนังสือเรยีนวรรณคดไีทย	กแ็สดงให้เหน็กระบวนการ	“ต่อรอง”	หรอื	“ต่อสู้”	(struggle)	

ของผู้ผลิตนอกวงการวรรณคดีไทย	 เพื่อสร้างความหมายและคุณค่าของวรรณคดี

ในพื้นที่ทางเลือก	 เพราะท�าให้ชุดความรู้น้ีเป็นทุนทางวัฒนธรรมส�าหรับนักวิชาการ

นอกวงวรรณคดีไทย	และนักสื่อสารความรู้ผ่านสื่อใหม่เช่นกัน	

	 ในหนังสอืเรยีน	มแีนวทางการอธบิายความรูด้้านเน้ือหา	ภาษาและวรรณศลิป์

เพื่อน�าเสนอความส�าคัญของวรรณคดีมรดกในฐานะเครื่องบ่งช้ีความเจริญทาง

วัฒนธรรมของชาติดังกล่าวแล้ว	 ในทางกลับกัน	 หนังสืออ่านกึ่งวิชาการไม่ได้วาง

โครงสร้างของเน้ือหาไว้ตายตัวเช่นน้ัน	 กล่าวคือ	 แทนที่จะมุ่งอธิบายคุณค่าทาง

สุนทรียศาสตร์	 และคุณค่าในฐานะวรรณคดีค�าสอน	 ผู้ประพันธ์ได้ใช้วิธีการอธิบาย	

และตั้งค�าถามที่ต่างไป	 ทั้งน้ีจะขอยกตัวอย่างวรรณคดีเรื่อง	 พระอภัยมณีที่มีปรากฏ

ในหนังสืออ่านเชิงวิชาการทั้ง	๓	เล่ม	เปรียบเทียบกับหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	ดังนี้	

	 ในหนังสือเรียน	 ปรากฏเรื่องพระอภัยมณีในหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่	๓	ตอน	พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร	(Ministry	of	Education,	2018,	p.	41-77)	
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แบ่งประเด็นอธิบายคุณค่าของเน้ือหา	 และภาษาไว้ดังความสรุปน้ี	 คุณค่าด้านเน้ือหา

อยู่ที่	“ความคิด”	ในการผูกเรื่อง	(Ministry	of	Education,	2018,	p.	42)	ด้วยการสร้าง

ตัวละครที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว	 และมีความสัมพันธ์กันในหลายลักษณะ	 นอกจาก

วธิกีารสรา้งตัวบทแล้ว	เนือ้หายังมีคณุคา่เพราะให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผูเ้รียน	

ได้แก่	 ความรักที่ยั่งยืนและความรักที่เปราะบางมีลักษณะอย่างไร,	 ความรักต่างจาก

ความหลงอย่างไร,	ความเสียสละส่งผลดีต่อชีวิตผู้อื่นอย่างไร,	การยึดติดกับรูปลักษณ์

แสดงให้เห็นความมืดบอดของมนุษย์ได้อย่างไร,	 ความเมตตาช่วยรักษาชีวิตผู้อ่ืนได้

อย่างไร,	 ปัญญามีความส�าคัญอย่างไร	 (Ministry	 of	 Education,	 2018,	 p.	 44-52)	

คุณค่าด้านภาษาอยู่ที่การสร้างรสค�าและรสความจากส�านวนแสดงความรัก,	 ส�านวน

ตัดพ้อ,	 ส�านวนส่ังสอน	 และส�านวนเจรจาต่อรอง	 (Ministry	 of	 Education,	 2018,	

p.	 43-44)	 ผ่านการสรรค�าที่แสดงฉาก	 บรรยากาศ	 และพฤติกรรมตัวละคร	 ด้วย

ลักษณะดังกล่าว	 ส่งผลให้วรรณคดีเรื่องน้ีได้รับความนิยมมาจนปัจจุบัน	 หรือตรงกับ

ที่วรรณคดีสโมสรยกย่องว่ามีความ	“แคล์สิค”	(Sajjaphan,	2014,	p.	323)	สอดคล้อง

กับค�ากล่าวของสมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพที่ปรากฏในการอ้างอิงของ

หนังสือเรียนวรรณคดี	 ความว่า	 “เป็นหนังสือเรื่องยาวแต่งดีทั้งกลอนทั้งความคิด

ที่ผูกเรื่อง”	(Ministry	of	Education,	2018,	p.	54)	ในหนังสือกึ่งวิชาการทั้ง	๓	เล่ม	

มีวิธีการต่อรองความหมายของความรู้ต่างจากหนังสือเรียน	ดังนี้

 (๑) การเลอืกอธิบายความรู้ท่ีเป็นข้อค้นพบทางวชิาการในระดับอดุมศึกษา 

โดยน�าข้อมูลจากหลายแหล่งมาผสมผสาน 

	 ในหนังสอื	“สุนทรภูไ่ม่ได้เป่าป่ี พระอภยัมณไีม่ใช่คนระยอง”	วิเคราะห์ลักษณะ

นิสัยของสุนทรภู	่อธบิายประเดน็ศกึษาทางวรรณคดใีนนิทานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณี	

แทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ปรากฏในตัวบทวรรณคดี	รวมทั้ง

ข้อสังเกตเกีย่วกบัเน้ือหาวรรณคดทีีไ่ม่ปรากฏในหนังสือเรยีนวรรณคดไีทย	โดยผู้เขยีน

ได้อ้างอิงข้อมูลทางวิชาการของนักวิชาการในวงวิชาการวรรณคดีไทยเป็นหลัก	 ยก

ตัวอย่างเช่น	 หนังสือ	 “ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู ่”	 ของศาสตราจารย	์

ดร.ชลดา	 เรืองรักษ์ลิขิต,	 หนังสือ “ประวัติสุนทรภู่” ฉบับพระยาปริยัติธรรมธาดา	

(แพ	ตาละลักษณ์)	ของ	อภลัิกษณ์	เกษมผลกลู	(Khamthai,	2017,	p.	26)	งานวิจัยเรือ่ง	
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“การเปล่ียนแปลงความหมายของค�า ส�านวน และล�าดับของค�าในสมัยรัตนโกสินทร์” 

ของวัลยา	วิมุกตะลพ	(Khamthai,	2017,	p.	53)	บทความเรื่อง	“สุนทรภู่รู้เท่าทันโลก

ต่อต้านตะวันตกล่าเมืองขึ้น”	ของสุจิตต์	วงษ์เทศ	(Khamthai,	2017,	p.	120)	หนังสือ	

“ภูมิศาสตร์ของสุนทรภู่”	ของกาญจนาคพันธุ์	(Khamthai,	2017,	p.	125)	เป็นต้น	

	 ในหนังสือ	“วรรณคดีไทยไดเจสต์” ได้กล่าวถึงเรื่องพระอภัยมณีโดยกระจาย

ประเด็นไว้ในบทต่าง	ๆ	ของหนังสือ	ได้แก่	การปลอมตัวของตัวละครชายเป็นผู้หญิง,	

วิธีการเอาชนะใจชาย,	 วิธีก�าจัดอนุภรรยา	 และตอนจบที่ไม่ปรากฏในหนังสือเรียน	

โดยมีแหล่งอ้างอิง	เช่น	หนังสือเรื่องพระอภัยมณี	ของส�านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร	

	 ในหนังสือ	 “วรรณคดีขี้สงสัย”	 มุ่งสืบค้นลักษณะของ	 “เงือก”	 ที่ปรากฏ

ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ทั้งในรูปแบบนิทาน,

พงศาวดาร,	วรรณคดอ่ืีนๆทีบั่นทกึเรือ่งราวของเงอืก	และศลิปกรรม	เพือ่หาค�าตอบว่า

ตวัละครเงอืกในเรือ่งพระอภยัมณสีมพาสกนัอย่างไร	โดยอธบิายไว้ว่า	“ในพระอภยัมณี 

อาจจะมีเงือกอยู่สองสายพันธุ์ ทั้งแบบคนครึ่งปลา และเหมือนคนแต่มีหางเป็นปลา 

เงือกชนิดมีกายเป็นคน มี “ขา” และมีหางโผล่ออกมา ประเภทนี้มักปรากฏอยู่ในงาน

วรรณคดี เงือกชนิดนี้ มักเกิดจากการผสมข้ามสายพันธ์ระหว่างคนกับเงือก หรือยักษ์

กับปลา เป็นชนิดเดียวกับ “นางเงือก” ของพระอภัยมณี”	(Kreuthong,	2015,	p.	109)	

ประเดน็น้ีมปีรากฏในหนังสือเรยีนเช่นกนั	แต่เป็นข้อคดิเหน็แทรกในการอธบิายคณุธรรม

ความเสียสละของเงือกเฒ่าที่ช่วยชีวิตพระอภัยมณีกับลูกสาวเงือกของตน	ที่ใช้ความรู้

ด้านส�านวนภาษาเป็นหลักการตีความหมาย	 ดังความว่า	 “การใช้ค�า “หักขา” ตรงน้ี

น่าสนใจ เพราะปกติเงือกไม่มีขาให้หัก เพราะท่อนล่างมีลักษณะเป็นหางปลา สุนทรภู่

คงจะสื่อความอย่างเดียวกับค�าว่า “หักแขนหักขา” โดยเปรียบเทียบท่อนล่างของเงือก

กับขาของคน”	(Ministry	of	Education,	2010,	p.	50)	ตัวอย่างการอธิบายดังกล่าว	

แสดงให้เห็นความแตกต่างของวิธีอธิบาย	กล่าวคือ	ในหนังสือเรียน	ใช้ความรู้เกี่ยวกับ

ส�านวนภาษาเป็นเครื่องมือหาค�าตอบในเบื้องต้นเพราะสอดคล้องกับระดับของผู้เรียน	

แต่ในหนังสืออ่านกึง่วิชาการใช้ความรูใ้นวงการวรรณคดร่ีวมกบัประวัตศิาสตร์ประกอบ

กัน	 แสดงให้เห็นว่า	 วิธีการให้ความรู้ที่แตกต่างกันนี้เอง	 คือสิ่งส�าคัญของการต่อรอง

ความหมายของความรู้ที่ปรากฏในกลุ่มหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	เพราะในขณะที่หนังสือ

เรียนก�าลังประกอบสร้างความรู้	 และให้ความหมายของความรู้ว่ามีเนื้อหาและคุณค่า
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ชุดหน่ึง	 กลุ่มหนังสืออ่านกึ่งวิชาการเลือกวิธีคัดสรรความรู้ที่อยู่นอกชุดค�าอธิบายใน

หนังสือเรียน	แต่ยกงานวิจัยในระดับอุดมศึกษาและงานต่างศาสตร์สาขาวิชามาขยาย

ความรู้ที่เป็นบรรทัดฐานของหนังสือเรียนวรรณคดีไทย	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	

การต่อรองความหมายของความรู้จึงเน้นการขยายขอบเขต	 หรือข้อจ�ากัดที่หนังสือ

เรยีนวรรณคดไีทยวางกรอบการศกึษาไว้	โดยเฉพาะการตัง้กรอบทีส่มัพนัธ์กบัช่วงอาย	ุ

และระดับการเรียนภาษาในวรรณคดี	 ท�าให้ความรู้ที่ถูกสถาปนาในหนังสือเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการมีขอบเขตชัดเจน	 โดยนัยนี้	 กลุ่มผู้เขียนนอกวงการวรรณคดีไทย	

ต้องการน�าเสนอว่า	ความรู้ควรอยู่ในสถานะไร้ขอบเขต	

 (๒) การเลือกอธิบายความรู้ท่ีไม่น�าไปสู่การประเมินค่าวรรณคดีในฐานะ

มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

	 แนวทางอธบิายเช่นน้ีเกดิจากการเลือกประเดน็ทีไ่ม่ปรากฏในหนังสือเรยีนโดย

เฉพาะประเด็นเรื่องความรุนแรงในวรรณคดีและเรื่องทางเพศ	พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ตามหลกัศลีธรรมซ่ึงเป็นเรือ่งต้องห้ามในสงัคม	หรอืการอธบิายเน้ือหาเดยีวกนัด้วยมมุ

มองใหม่	 ยกตัวอย่างเช่น	 การน�าเสนอความคิดของผู้เขียนเรื่องการบริจาคทานของ

พระเวสสันดรนั้น	อาจไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้เขียนเกิดความศรัทธาในค�าสอนเกี่ยวกับ

ทานบารมีได้	(Tetchaksema,	2019,	p.	88)	เนื่องจากเป็น	“การมองในบริบทปัจจุบัน” 

(Tetchaksema,	2019,	p.89)	โดยนัยนี้แสดงให้เห็นว่า	ผู้เขียนนอกวงการวรรณคดีไทย

ใช้มุมมองเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว	 ซ่ึงเป็นคนละ

ประเด็นกับการสร้างทานบารมีของพระโพธิสัตว์	

	 ลักษณะส�าคัญของการต่อรองความหมายของความรู้นอกหนังสือเรียน

วรรณคดีไทยข้างต้น	 สอดคล้องกับพื้นที่การส่ือสารและความรู้ของผู้ผลิต	 ดังพบว่า	

การเผยแพร่ความรู ้ทางวรรณคดีในแพลตฟอร์มยูทูบ	 และการตีพิมพ์เน้ือหาที่

ผ่านการน�าเสนอในส่ือใหม่น้ันมีผลต่อการคัดเลือกเน้ือหา	 และวิธีการอธิบายความรู	้

ในขณะที่การตีพิมพ์บทความรวมเล่มของ	 ปรามินทร์	 เครือทอง	 จะเน้นการแสวงหา

ความรู้แบบนักประวัติศาสตร์	 จากการรวบรวมหลักฐานประเภทต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อ

สร้างข้อสรุปของความรู้	 วรรณคดีไทยจึงมีความส�าคัญในฐานะทุนทางวัฒนธรรม	

(Cultural	capital)	ส�าหรับผู้อยู่ในวงการวรรณคดีเพราะส่งผลให้เกิดเครือข่ายความรู้
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ทางวิชาการในระดบัมธัยมศกึษา	และอุดมศกึษาทัง้ในรปูแบบกจิกรรมทางวิชาการ	การ

ประกวดแข่งขันทางวรรณคดี	และการสร้างหลักสูตรวรรณคดีไทยในระดับอุดมศึกษา	

ส�าหรบัผู้ผลิตทีอ่ยูน่อกวงการวรรณคดไีทย	วรรณคดไีทยกเ็ป็นทนุทางวัฒนธรรมทีส่ร้าง

รายได้	และพื้นที่การผลิตสื่อความรู้สมัยใหม่ด้วยเช่นกัน	

สรุปและอภิปรายผล 

	 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการสร้างและเผยแพร่ความรูท้างวรรณคดี

ไทยในหนังสอืเรยีนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย	วรรณคดวิีจักษ์	(พ.ศ.๒๕๕๑)	และหนังสือ

อ่านกึ่งวิชาการ	 แสดงให้เห็นว่า	 การผลิตและเผยแพร่ความรู้วรรณคดีไทยของกลุ่ม

ผู้ผลิตกระแสหลัก	 แสดงให้เห็นโครงสร้างวัฒนธรรมการศึกษาวรรณคดีของชาติ	 ที่

เกิดจากวงจรการสร้างและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มผู้ผลิต	 (องค์กรทางวัฒนธรรม,	

ผู้ทรงคุณวุฒิ)	ผลผลิต	(หนังสือเรียนวรรณคดีไทย)	และ	กลุ่มผู้อ่าน	(นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึงปีที่	 ๖)	 กระบวนการน้ีสนับสนุนให้วรรณคดีมรดกเป็นกลุ่ม

ข้อมูลส�าคัญส�าหรับศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์	 และข้อมูลความรู้ด้านสังคมและ

วัฒนธรรมไทยที่แสดงความสืบเนื่องของอาณาจักรไทย	

	 ในขณะทีก่ารผลติและเผยแพร่ความรูว้รรณคดไีทยในหนังสืออ่านกึง่วิชาการ	

เกิดจากกลุ่มผู้ผลิต	 (ส�านักพิมพ์เอกชน,นักวิชาการอิสระ,	นักสื่อสารความรู้ในสื่อใหม่)	

ผลผลิต	(หนังสืออ่านกึ่งวิชาการ)	และกลุ่มผู้อ่าน	วงจรดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวทาง

ที่หลากหลายของการผลิตและเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับวรรณคดีนอกโครงสร้าง

วัฒนธรรมการศึกษาของชาติ	 ที่ยังคงอาศัยการสถาปนาความส�าคัญของวรรณคดี

มรดกผ่านโครงสร้างวัฒนธรรมการศึกษาแห่งชาติ	 แนวทางการสร้างและเผยแพร่

ความรู้ในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	 จากกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 การส่ือสารความรู้

ในส่ือใหม่มีความส�าคัญเพิ่มข้ึน	 เพราะเป็นช่องทางที่ผู้ผลิตสามารถน�าวรรณคดีมาน�า

เสนอในรูปแบบใหม่	 ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์	 การเปรียบเทียบ

ลักษณะเน้ือหาและการอธิบายความรู้ในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการด้านวรรณคดีไทยกับ

หนังสือเรียนวรรณคดีไทยของกระทรวงศึกษาธิการระดับมัธยมศึกษา	แสดงให้เห็นว่า

หนังสือเรยีนวรรณคดนี�าเสนอคณุค่าของวรรณคดมีรดกในฐานะวรรณคดคี�าสอนอย่าง

เด่นชัด	 ประเด็นเรื่องคุณค่าน้ีช่วยเน้นย�้าแนวปฏิบัติของผู้เรียนในฐานะสมาชิกของ
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สังคมพุทธ	 ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของการสร้างและสืบทอด

วัฒนธรรมแห่งชาต	ิร่วมกบัการปลูกฝังแนวคดิเรือ่งหน้าที	่การอธบิายความรูใ้นหนังสือ

เรยีนวรรณคดไีทยอีกส่วนหน่ึง	คอื	ภาษาและวรรณศลิป์	ซ่ึงส่งผลต่อการตคีวามตวับท

วรรณคดีมรดก	 จุดเน้นด้านสุนทรียศาสตร์และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมไทย

ในหนังสือเรียนวรรณคดีดังกล่าว	 มีลักษณะต่างไปจากเน้ือหาและการอธิบายความรู้

ในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	 กล่าวคือ	 วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวิชาการไม่ได้

น�าเสนอคณุค่าของวรรณคดไีทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาต	ิด้วยการจัดวาง

โครงสร้างเน้ือหา	และวางแนวทางการอธบิายไว้เป็นกรอบชดัเจน	แต่มุง่น�าเสนอคณุค่า

ของวรรณคดีในฐานะความรู้ที่สามารถสร้างความบันเทิงส�าหรับคนรุ่นใหม่	และข้อมูล

ความรู้ทางประวัติศาสตร์ส�าหรับผู้ผลิตนอกวงการวรรณคดีไทย	ซึ่งเป็นวิธีการต่อรอง

ความหมายของความรู้ในวรรณคดีอย่างหน่ึง	 ปรากฏการณ์ดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	

การต่อรองความหมายของความรู้ช่วยขยายขอบเขตการศึกษาวรรณคดีในพื้นที่ทาง

เลือก	 ประเด็นหลักที่หนังสืออ่านกึ่งวิชาการน�าเสนอ	 ได้แก่	 วรรณคดีมีลักษณะเป็น

สากล	หน้าทีข่องวรรณคดคีวรสะท้อนให้เหน็สัญชาตญาณของมนุษย์อย่างหลากหลาย	

และวรรณคดีเป็นข้อมูลความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรม	 ไม่ใช่เครื่องบ่งช้ีความเจริญของ

วัฒนธรรมแห่งชาติเพียงประการเดียว	การสร้างพื้นที่สื่อสารความรู้ทางเลือก	จึงเป็น

โอกาสพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยที่ท้าทายส�าหรับการศึกษาในปัจจุบัน	

หากนักวิชาการในวงวรรณคดีไทย	น�าผลการศึกษาค้นคว้าที่สัมพันธ์กับตัวบทวรรณคดี

ในระดับอุดมศึกษา	 มาน�าเสนอให้สอดคล้องกับความสนใจและวิธีการเรียนรู้ผ่านส่ือ

สมัยใหม่	 จะท�าให้การศึกษาวรรณคดีไทยทั้งในระบบและนอกระบบเกิดข้ึนคู่ขนานกัน

ไปได้	 นอกจากน้ีแล้ว	 กระบวนการเปล่ียนแปลงหน้าที่เดิมของวรรณคดีไทยในระบบ

การศึกษา	 มีแนวโน้มที่จะถูกท้าทายจากการแปรรูปตัวบทวรรณคดีเป็นส่ือสมัยใหม่	

ดังพบในกรณีศึกษา	 ที่แสดงให้เห็นทิศทางการน�าเสนอวรรณคดีในฐานะความรู้ที่มี

ความบันเทิงเป็นส่วนน�า	 และการผลิตซ�้าตัวบทวรรณคดีมรดกกลุ่มส�าคัญในหนังสือ

อ่านกึ่งวิชาการ	 จึงกล่าวได้ว่า	 วรรณคดีมรดกในหนังสือเรียนวรรณคดีที่ยังคงได้รับ

ความสนใจในกลุ่มผู้อ่านหนังสืออ่านกึ่งวิชาการ	 เป็นวรรณคดีที่ไม่ได้เขียนข้ึนเพื่อใช้

เป็นต�าราตั้งแต่ต้น	ดังนั้น	บริบทการน�าไปใช้จึงมีผลต่อความส�าเร็จของการสอนในชั้น

เรียนด้วยเช่นกัน	
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