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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจินตกรรมความเป็นไทยในหนังสืออ่านนอกเวลาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ประเด็นเรื่องความเป็นไทยถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อพัฒนาสติ
ปัญญาและคุณธรรมของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออ่านนอกเวลาเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งซึ่งมี
อทิธพิลต่อการกลอ่มเกลาผูเ้รยีน และปลกูฝงัอดุมการณท์างสงัคมได้เป็นอยา่งดี จินตกรรมของความเป็น
ไทยถูกนำาเสนอในหลายมิติ ได้แก่ ความเป็นไทยกับจินตกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี, จินตกรรม
ทางภูมิปัญญา, จินตกรรมทางศาสนา และจินตกรรมเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ หนังสืออ่านนอกเวลาจึง
เป็นกลไกเชิงอำานาจที่ถูกนำาเสนอผ่านภาษาเพื่อสร้างระเบียบวินัยในการเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนการ
สร้างสำานึกแห่งความเป็นไทยอันสอดคล้องกับอุดมการณ์แบบชาตินิยม
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Abstract

This article aims to study the concept of Thainess in the graded reader in lower 
secondary school. The issue of Thainess is one of the desirable characteristics to develop 
students’ intellectual and moral virtues. The result was found that; Graded reader is the set of 
disciplines that influence the learner’s motivation and cultivate a social ideology very well. The 
Thainess imagination is presented in many dimensions, namely, Thainess with its traditions, 
intellectual imagery, religious imagery and imagery about the monarchy. Graded reader is a 
powerful mechanism that is offered through language to create good citizenship discipline 
as well as creating a sense of Thainess according to Nationalist ideology.
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บทนำา

ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของสงัคมในยคุ
ปจัจบุนั สง่ผลใหค้วามเจรญิกา้วหนา้มีความล้ำายคุ
นำาสมยั จนกลายมาเปน็กระแสผา่นระบบทนุนยิมที่
เดก็ๆ และผูค้นมากมายตา่งพากนัตามกระแส จน
ทำาให้ประเพณี ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ตลอด
จนวถิชีวีติความเปน็อยูท่ีเ่ปน็อตัลกัษณไ์ทยเริม่เลอืน
หายไป เดก็ซึง่อยูใ่นวยัทีต่อ้งศกึษาเรียนรู้กลายเปน็
เดก็รุ่นใหมท่ี่ให้ความสำาคัญกบัวตัถุนิยมมากข้ึน น่ัน
คือส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศของเรา 

ทางด้านการศึกษาของไทยได้มีการคิด
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุค
สังคมปัจจุบัน เพื่อให้เด็กได้ทันต่อโลก คือได้ทั้ง
สาระทางปัญญาจากการเรียนรู้ และได้พัฒนาสติ
ปัญญาให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป ดังเช่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได้เน้นการพัฒนา
เยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
ระบบการจัดการเรียนการสอนจึงได้มุ่งเน้นและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
จากนอกห้องเรียนและเน้นคุณธรรมจิตสำานึกของ
ความเป็นไทยให้มากยิ่งขึ้น 

เปา้หมายของหลกัสตูรในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้รยีนและกระบวนการนำาหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิตัิ
ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาโดยมี
การกำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน
การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน เพือ่ใชเ้ปน็ทศิทางใน
การจดัทำาหลกัสตูรการเรยีนการสอนในแตล่ะระดบั 
ซึง่ในกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน การอ่านนบัว่า
เปน็ทักษะท่ีเดก็ทุกคนจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งใชพ้ฒันาทาง
ด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความรู้ ดัง
ที่ (อัจฉรา ชีวพันธุ์, 2546) ได้กล่าวว่า การอ่าน
เปน็เครือ่งมอืสำาคญัของบคุคลในการแสวงหาความ

รู้ การอ่านเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
บุคคลในทุกอาชีพทุกสาขาวิชา และช่วยพัฒนาให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

หนังสือจึงเป็นสื่อหรือเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่ใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตให้เด็กได้ออกไปสู่โลกกว้างทางปัญญา โดย
เฉพาะหนังสืออ่านนอกเวลาซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธกิารได้เล็งเห็นความสำาคญัในการ
พฒันาทกัษะการอา่นนอกเวลาเรยีน โดยหนงัสอืมี
บทบาทในการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริม
สร้างปัญญาคุณธรรมและจริยธรรม ทำาให้เด็กได้
เหน็คณุคา่และความงามทางดา้นภาษา ดงัที ่(ถวลัย ์
มาศจรสั, 2546) ได้กลา่ววา่ หนงัสอือ่านนอกเวลา 
คอืหนงัสอืทีมุ่ง่เนน้ใหน้กัเรยีนมนีสิยัรกัการอา่น ซึง่
เปน็การเพิม่ทกัษะการอา่นไปในตวั โดยมเีน้ือหาไม่
ขดัตอ่ประเพณวีฒันธรรมและศลีธรรมอนัดงีามของ
สังคม เปน็หนังสือทีใ่หป้ระโยชน์ในแง่ความรู ้ความ
คิดปรัชญาและบันเทิง ซึ่งอาจเป็นหนังสือสารคดี 
เร่ืองสัน้ นวนยิาย หรือวรรณกรรมเยาวชน เป็นตน้

นอกจากนีห้นงัสอือา่นนอกเวลายงัไดแ้ฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะที่เป็นไปในแนวทาง
ที่รัฐต้องการ อันแสดงให้เห็นว่าหนังสือคือตัวบท
ทางวัฒนธรรมชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับอำานาจ
ในการประกอบสรา้งความหมาย รวมทัง้มบีทบาท
ในการกลอ่มเกลาอดุมการณท์างสงัคมไดอ้ยา่งนา่
สนใจ โดยเฉพาะคณุลกัษณะในขอ้ท่ี 7 คอื รกัความ
เป็นไทย อันหมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอด
ภมูปิญัญาไทย ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศลิปะและ
วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างจินตกรรม
ความเปน็ไทยชดุหนึง่ขึน้มา ซึง่มโนทศันเ์รือ่งชมุชน
จนิตกรรม (Imagined Communities) คอื จติสำานกึ
ของความเปน็ชาตขิองคนในวฒันธรรมเดยีวกนั ซ่ึง
มองวา่สมาชกิของชาตทิีแ่มว้า่จะเลก็ทีส่ดุกต็าม แม้
จะไมเ่คยรูจ้กัเพือ่นสมาชกิรว่มชาตทิัง้หมดของตน 
ไมเ่คยพบเหน็พวกเขาเหลา่นัน้ทัง้หมด แตใ่นจติใจ
ของแตล่ะคนก็มีภาพพจน์ของความเปน็ชมุชนร่วม 
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(เบน แอนเดอร์สัน, 2552) จินตกรรมความเป็น
ไทยจึงมีความสัมพันธ์กับมิติความเป็นชาตินิยม 

จากลกัษณะดงักลา่วจงึทำาใหผู้เ้ขยีนสนใจ
ที่จะศึกษาจินตกรรมความเป็นไทยในหนังสืออ่าน
นอกเวลาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งถือเป็น
ระดับชั้นแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์
ดา้นการศกึษา โดยเนน้หนงัสอืทีม่เีนือ้หาวา่ดว้ยความ
เป็นไทยจำานวน 6 เรื่อง ได้แก่ ความสุขของกะทิ 
ขวญัสงฆ ์ฃวดฅนอยูห่นใด เดก็ชายมะลวิลัย ์ช ชา้ง 
กับ ฅ ฅน และขนมแม่เอ๊ย อันจะนำาไปสู่การเข้าใจ
ประเดน็การเมอืงของวรรณกรรมวา่ดว้ยความเปน็
ไทยทีส่อดคลอ้งกบัอดุมการณแ์บบชาตนิยิมตอ่ไป

ความเป็นไทยกับจินตกรรมทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ประเพณีโดยความหมายกว้างๆ ถือเป็น
กจิกรรมทีม่กีารปฏิบตัสิบืเนือ่งกนัมา เปน็เอกลกัษณ์
และมคีวามสำาคญัตอ่สงัคม เชน่ การแต่งกาย ภาษา 
วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม 
ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของ
สงัคมเชือ้ชาตติา่งๆ กลายเปน็ประเพณีประจำาชาติ
และถ่ายทอดกันมาโดยลำาดับ ทั้งนี้ (พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554, 2556) ไดใ้ห้
ความหมายของประเพณไีวว้า่ สิง่ทีน่ยิมถอืประพฤติ
ปฏิบัติกันมาจนเป็นขนบธรรมเนียม ซึ่งสามารถ
แยกคำาต่างๆ ออกได้เป็น “ขนบ” มีความหมายว่า 
ระเบียบแบบอย่าง “ธรรมเนียม” มีความหมายว่า 
ที่นิยมใช้กันมา ความหมายโดยรวมจึงหมายถึง 
ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผน 
และได้ทำาการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นต้นแบบ
ที่จะทำาให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตาม
กันต่อไป ในหนังสืออ่านนอกเวลา ประเพณีถือว่า
มีส่วนสำาคัญในการถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือ
ชว่ยในการจดัแบง่ลำาดบัชัน้ หรือวถิปีฏบัิตทิางสังคม
เพื่อสร้างความเป็นไทย โดยนำาเสนอออกเป็นสอง
ประเด็นหลัก ดังนี้

ประเดน็แรกคอื ประเพณใีนแบบวฒันธรรม

หลวง ซึง่ประเพณใีนรปูแบบดงักลา่วสว่นใหญเ่ปน็
กจิกรรมของสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละชนชัน้สงู 
รวมไปถงึผูป้กครองบา้นเมอืง ซึง่มรีาชสำานกัหรอืวงั
เปน็จดุศนูยก์ลางสรา้งสรรคเ์ผยแพร ่ในวรรณกรรม
เรื่อง ช ช้าง กับ ฅ คน เป็นวรรณกรรมในแนว
สารคดีที่พูดเรื่องของช้างในมิติต่างๆ เช่น ประวัติ
ต้นตระกูลช้าง วิธีการจับช้าง การลงโทษโดยช้าง 
นอกจากนี้ยังได้นำาเสนอให้เห็นถึงประเพณีการ
คล้องช้างเพ่ือใช้ในยามศึกสงครามและกลายเป็น
มหรสพในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังตัวอย่าง

“การไปวังชา้ง ถอืเปน็วิชาสำาคญัอย่างหนึง่
ของกษัตริย์สมัยโบราณด้วย ในศิลาจารึกวัดศรีชุม 
สมัยสุโขทัยกล่าวสรรเสริญ พ่อขุนศรีนาวนำาถมว่า 
รู้คุณอันพิเศษคือรู้วังช้างแกล้วหาญ ส่วนในสมัย
อยธุยา ความนยิมในการจบัชา้งนีถ้งึขนาดทำาใหต้อ้ง
มีกฎมณเฑียรบาล ส่วนที่ว่าด้วยเวลาพระเจ้าแผ่น
ดนิออกไปจบัชา้งโดยเฉพาะมหีลกัฐานวา่พระบาท
สมเดจ็พระนารายณม์หาราชทรงโปรดปรานการโพน
ชา้งและการฝึกหดัชา้งเปน็อย่างยิง่ ตำาราขี่ช้างของ
หลวงฉบับท่ีตกทอดมาถึงสมัยเราน้ี ก็ว่าเป็นการ
รวบรวมขึน้ตัง้แตค่รัง้นัน้” (ศรณัย ์ทองปาน, 2554)

ตวัอยา่งทีก่ลา่วมาข้างต้น นอกจากแสดง
ใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของชา้งในฐานะสตัวท์ีใ่หค้ณุ
แก่มนุษย์และเป็นสัญลักษณ์ของสยามเมื่อครั้ง
อดีตแล้ว ยังถูกใช้เป็นสิ่งที่สื่อถึงความยิ่งใหญ่ของ
กษัตริย์ผ่านพิธีกรรมด้วย ดังในสมัยอยุธยาที่การ
คล้องช้างถูกสงวนไว้สำาหรับกษัตริย์จึงต้องมีการ
ออกกฎหมายเพ่ือควบคุมและจัดระเบียบ การ
จับช้างจึงกลายเป็นประเพณีและมหรสพสำาหรับ
ชนชั้นสูง นอกจากนี้แนวทางในการจับช้างยังได้
ถูกสร้างเป็นตำาราในทางวิชาการของหลวงที่ได้รับ
การสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

เรือ่งอาหารการกนิ ถอืเปน็ประเดน็สำาคญัอกี
ประการหนึง่ทีถ่กูนำาไปเชือ่มโยงกับประเพณีพธิกีรรม
เพื่อสร้างจินตกรรมความเป็นไทย ในวรรณกรรม
เรื่อง “ขนมแม่เอ๊ย” มีลักษณะที่โดดเด่นคือ ไม่เป็น
เพียงการกลา่วถงึการประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
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เท่าน้ัน แต่ได้สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่มา 
และประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างประเพณีภายใต้วัฒนธรรมหลวง ดังตัวอย่าง 

“ครัน้ตอ่มาในสมยัรัชกาลที ่2 และรัชกาล
ที่ 3 การกวนข้าวทิพย์ละเว้นไป คงมีแต่ยาคูเสมอ
มา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 กวนข้าวทิพย์ เพิ่งเกิด
ข้ึนใหมใ่นรชักาลที ่4 การทีเ่ปลีย่นแปลงในวธิทีำาก็
คงจะมีหลายอย่าง ที่จับได้ชัดเช่นขนมปังดังนี้ แต่
กอ่นคงไมม่ ีแตใ่นครัง้นัน้ใชห้ม่อมเจา้ ลกูเจา้ นาย
ตา่งกรมยังไมไ่ดต้ั้งกรม ไมเ่ฉพาะแตท่ีย่งัพระเยาว ์
กวนเรื่อยไปจนเป็นสาวใหญ่ๆ เช่น หม่อมเจ้าทับ
สรวง ในพระองค์เจ้าเกยูร เป็นต้น ก็มี ทรงพระ
ปรารภจะให้พระเจา้ลกูยาเธอกวนอยูไ่มข่าด แตย่งั
ทรงพระเจรญิไมพ่อกเ็สดจ็สวรรคตเสยี” (ส พลาย
น้อย, 2554) 

ตัวอย่างขา้งตน้ นำาเสนอประเพณกีารกวน
ขา้วทิพย์ซึง่มาต้ังแตส่มยัรตันโกสินทรต์อนตน้ และ
ไดร้บัการสบืทอดและปรบัเปลีย่นเรือ่ยมาตามความ
เหมาะสมของสถานการณท์างสังคม โดยผูท้ำาหนา้ที่
ในการกวนมกัเปน็บคุคลทีม่บีรรดาศกัดิ ์ซึง่แสดงให้
นัยของการประกอบอาหารท่ีมเีร่ืองของพธิกีรรมเขา้
มากำากบั ทำาใหข้า้วทพิยก์ลายเปน็อาหารศกัดิส์ทิธิ์
และถูกใช้ในบริบทเฉพาะทางวัฒนธรรมเท่านั้น 

ประเพณีในรูปแบบต่อมาคือ ประเพณีใน
แบบวฒันธรรมราษฎร ์ซึง่เปน็ลกัษณะของวฒันธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองไพรฟ่า้ประชาชน หรอื
ชนชัน้ทีถ่กูปกครอง ประกอบไปดว้ยชาวบา้น ชาวไร ่
ชาวนา สามัญชนทั่วประเทศ ซึ่งมีลักษณะหลาก
หลายแตกตา่งกนัไปตามทอ้งถิน่ทีม่สีภาพแวดลอ้ม
แตกตา่งกัน มีหมู่บ้านหรอืวดัเปน็ศนูยก์ลางของการ
สร้างสรรค์เผยแพร่ ดังตัวอย่างในวรรณกรรมเรื่อง 
“เด็กชายมะลิวัลย์” ดังนี้

“หากไปเท่ียวงานภูเขาทอง แม่ก็จะรีบ
จูงมือผมโขยกเขยกผ่านหน้าร้านขายของเล่น
ประเภทมีดดาบเหลาด้วยไม้โมก ใบลานสานเป็น
รูปปลาตะเพียน หมวกกระดาษ หรือรถจีปต่อ
ด้วยไม้ฉำาฉาทาสีแดงแจ๊ด กับหัวล้าน หัวจุก หัว

แกละ ที่แม่เรียกว่า หัวล้าน หัวเหลือง หัวละเฟื้อง
สองไพ พรอ้มกบัรบัซือ้ออ้ยขวัน้หรอืขา้วโพดปิง้ให้
ผมแทะพอเพลินๆ เพื่อจะได้ลืมของเล่นพวกนั้น” 
(ประภัสสร เสวิกุล, 2556)

ตัวอย่างข้างต้นนำาเสนอประเพณีงาน
วัดภูเขาทอง ที่ถือเป็นเอกลักษณ์งานประเพณีที่
สำาคัญของไทยโดยจะจัดงานในช่วงวันลอยกระทง
ในบรเิวณวดัสระเกศราชวรมหาวหิารทกุป ีนอกจาก
นีว้รรณกรรมเรือ่งดงักลา่วยงัย้ำาเสนอภาพแทนของ
วัฒนธรรมการละเล่นที่ในอดีตเคยเป็นที่นิยมของ
เด็กคือ ประเพณีการเล่นว่าว ท่ีมีบทบาทในทาง
สังคมหลายประการ ดังตัวอย่าง

“วิชาทำาป่านคมของอั๋นออกจะเป็นเรื่องที่
มีกรรมวิธีพิเศษและใช้ความอดทนพิถีพิถันอยู่ไม่
น้อย เริ่มตั้งแต่การหาแก้วเนื้อละเอียดอย่างขวด
น้ำาอบฝรั่งมาทุบเป็นช้ินเล็กๆ หลังจากน้ันก็เอา
เศษแก้วใส่ถุงกาแฟเก่าๆ ไปวางบนรางรถราง ให้
รถรางแล่นทับซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าจนแก้วป่นเป็นผลวับ
แวม ป่านที่ใช้ทำาก็เป็นชนิดที่มีความทนทานเป็น
พิเศษ อั๋นจะเอาป่านแช่น้ำาข้าวข้นๆ หลังจากนั้น
กข็งึผึง่แดดใหแ้หง้ชัน้หนึง่กอ่น แตอ่ปุกรณท์ีส่ำาคญั
ทีส่ดุของการทำาปา่นคมอกีอยา่งหนึง่กค็อื ไขตุ่ก๊แก 
(ประภัสสร เสวิกุล, 2556)

ตัวอย่างข้างต้นเล่าเร่ืองราวของวิถีชีวิต
ของวัยเด็กในอดีตที่ยังผูกพันกับการละเล่นแบบ
พืน้บา้น ซึง่แตกต่างจากปจัจบุนัทีเ่ทคโนโลยไีดเ้ข้า
มามบีทบาทในชวีติประจำาวนัของผูค้นในหลายเรือ่ง 
ไม่เว้นแม้กระทัง่การละเลน่ทีมี่การปรับเปลีย่นและ
มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา การละเล่นบาง
ประเภทได้เลือนหายไปเหลือเฉพาะในบางพ้ืนที่
ในชนบทเท่านั้น ที่สำาคัญคือประเพณีการเล่นว่าว
บริเวณสนามหลวงที่เน้นการแข่งขันเพ่ือแย่งชิง
ความสามารถกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพ
ในเมืองหลวงหรือตัวเมืองในจังหวัดอื่นๆ มีชุมชน
แออดั สิง่กอ่สรา้ง อาคารและสายไฟตา่งๆ เปน็สิง่
กีดขวางการเล่นว่าวหรือแข่งขันว่าว จะหาสถานที่
โลง่บรเิวณกว้างเพ่ือใช้เปน็ชุมนุมในการเลน่ว่าวน้ัน
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หายาก เด็กๆ จงึไมค่อ่ยไดเ้ล่นวา่วเหมอืนสมยักอ่น 
สว่นวา่วพนันหาตวัผูค้วา้วา่วทีช่ำานาญไดย้าก และ
สภาพเศรษฐกจิทำาให้คนต้องดิน้รนทำามาหากิน ไมม่ี
จิตใจที่จะคิดสนุกสนานไปชมการเล่นว่าวได้ดังแต่
ก่อน ทำาให้วงการกฬีาว่าวซบเซาลง อยา่งไรก็ตาม
ยังคงมีการจัดการแข่งขันที่ชื่อว่า “งานประเพณี
กีฬาไทย” โดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยไดม้กีารอนุรักษ์และสบืทอดการเลน่วา่ว
ในฐานะทีเ่ปน็วฒันธรรมประเพณแีบบไทยใหค้งอยู ่
(บศุยารตัน ์คูเ่ทยีม, 2554) การละเลน่ดงักลา่วยงั
มบีทบาทในการสรา้งความสนกุสนานแลว้ ยงัสรา้ง
ความสามัคคีและเชื่อมสัมพันธ์ภายในชุมชนด้วย

การเล่าเรือ่งราวในอดตีท่ีงดงามของชมุชน 
จึงเป็นปรากฎการณ์การย้อนหาอดีต (Nostalgia) 
ซึ่งการย้อนหาอดีตเป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการ
ใหค้วามหมายแกป่ระสบการณข์องชวีติมนษุยอ์ยา่ง
หนึง่ โดยเนน้เรือ่งความสำาคญัของจนิตนาการและ
อารมณค์วามรูส้กึของผูค้นในปจัจบัุนขณะทีม่ต่ีออดีต
ที่ผ่านพ้นไป (พัฒนา กิติอาษา, 2546) จึงเป็นรูป
แบบของการรบัรู้ความจรงิทีท่ำาให้เราไดเ้ขา้ใจอดตี
ทีห่ายไปและถกูนำากลบัมาพจิารณาใหมใ่นมติขิอง
การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของอุดมการณ์ในลักษณะ
ของการสร้างหรือจำาลองอดีตเหล่านั้นขึ้นมาใหม่
ในรูปแบบของเรื่องเล่าประเภทวรรณกรรม โดย
แสดงนัยของการร้ือฟื้นเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณี
พธิกีรรมทีเ่คยไดร้บัความนยิมในอดตีภายใตบ้รบิท
ทางสงัคมปจัจุบันทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปตามยคุสมยั
ให้สอดคล้องกับบริบทโลก

ลกัษณะทีส่ำาคญัประการหนึง่ของจนิตกรรม
ความเปน็ไทยคอื การสร้างความหมายวัฒนธรรมที่
ไมใ่ชไ่ทยใหก้ลายเปน็อ่ืน ดงัตวัอย่างในวรรณกรรม
เรื่อง “เด็กชายมะลิวัลย์” ที่การแสดงงิ้วอันเป็นอัต
ลักษณ์ที่สำาคัญของคนจนีถกูลดทอนคุณค่าลงเมื่อ
เทยีบกบัการแสดงของไทย โดยมองว่าการแสดงงิว้
เป็นการดูถูกและไม่ให้เกียรติคนดู ผู้ใหญ่โดยส่วน
ใหญ่จงึหา้มเดก็ดงูิว้ พรอ้มทัง้มกีารสรา้ง วาทกรรม
วา่ด้วยอคตทิางชาตพินัธุเ์พือ่ปลกูฝงัวธิคีดิของเดก็
ต่อการแสดงงิ้วด้วย ดังตัวอย่าง

นอกจากลิเกแล้วก็มีงิ้วมาแสดงที่ศาลเจ้า
พอ่เสอืและตลาดเสาชงิชา้ปลีะ 2-3 ครัง้ พอจบักงั
ลงมือปลกูโรงงิว้ เด็กๆ กจ็ะว่ิงเข้าว่ิงออกคอยดูด้วย
ความตื่นเต้น ครั้นเสียงล่อโก๊ะเริ่มดังขึ้น คนจีนทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่จะทยอยกันออกจากบ้านเป็นแถว
จนตรอกเงียบเหงาผิดปกติ จะมีก็แต่บ้านคนไทย
ที่ไม่ออกไปดูงิ้ว

“ไปดูทำาไม มันชอบยกตีนให้คนดู” ป้าเห
วียนซดค่างโหนฮักๆ 

“มะลิ อย่าออกไปนะ…” แม่รีบห้าม “รู้มั๊ย 
พวกนี้มันชอบจับเด็กไปหัดงิ้ว”

แต่สำาหรับเด็กๆ แล้ว ลิเกหรืองิ้วไม่
สนุกสนานเท่าละครลิง

…เวลามีงานภูเขาทองแต่ละครั้ง หน้าโรง
ละครลิงจะเบียดเสียดไปด้วยเด็กๆ ทั้งๆ ที่เรื่อง
ที่เล่นก็มีเพียง “สุวรรณหงส์” กับ “พระรถ-เมรี” 
(ประภัสสร เสวิกุล, 2556)

ตวัอยา่งข้างตน้ นอกจากจะเปน็การสรา้ง
ความหมายของประเพณีพิธีกรรมแบบอื่นที่ไม่ใช่
ไทยในแง่ลบแล้ว ยังมีการตอกย้ำาความเป็นไทย
โดยผสานการละเล่นเข้ากับวรรณคดีไทย คือ การ
แสดงละครลิงจะจำากัดอยู่แต่เพียงเนื้อหาที่ว่าด้วย
วรรณคดไีทยเทา่นัน้ และแมว้า่จะมเีนือ้หาการแสดง
ที่จำากัด แต่ก็ยังได้รับความนิยมชมชอบอยู่เสมอ

จินตกรรมความเป็นไทยในมิติของ
ประเพณีพิธีกรรม จึงถูกนำาเสนอภาพของ การละ
เล่น พิธีกรรมที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของวัฒนธรรม
หลวงและวัฒนธรรมราษฎร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มัก
ถกูประกอบสรา้งความหมายใหเ้กดิความศักดิสิ์ทธ์ิ 
รวมไปถึงการนำาเสนอปรากฏการณโ์หยหาอดตีเพือ่
รื้อฟื้นความทรงจำาทางสังคมด้วย

จินตกรรมความเป็นไทยว่าด้วยเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี จะทำาให้ผู้เรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีความเป็นไทยที่
สะท้อนผ่านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันจะนำา
ไปสูก่ารสรา้งสรรคแ์ละสบืทอดในบรบิทของสงัคม
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ร่วมสมัยต่อไป

ความเป็นไทยกบัจนิตกรรมทางภมูปิญัญา

ภมูปิญัญา ถอืเปน็แบบแผนการดำาเนินชวิีต
ท่ีมีคุณค่า แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล
และสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่ง
ภูมิปัญญาในที่นี้อาจเป็นทรัพยากรบุคคลหรือ
ทรัพยากรความรู้ก็ได้ ในวรรณกรรมหลายเรื่องได้
นำาเสนอจนิตกรรมทางภมูปิญัญาไทยในมติทิีห่ลาก
หลาย เช่นวรรณกรรมเรื่อง “เด็กชายมะลิวัลย์” นำา
เสนอภมูปิญัญาทางการประกอบอาหาร ดังตัวอย่าง

“กับข้าวจานแรกที่ผมทำาเป็นคือ ทอดมัน
ปลาทู ตำารับคุณย่า วิธีทำาง่ายๆ โดยเอารากผักชี 
กระเทยีม พรกิไทย ลงโขลกในครกจนละเอยีด แกะ
เนือ้ปลาทใูสล่งไปตำาใหเ้ปน็เนือ้เดยีวกนัแลว้คลกุกบั
ไข่ ปัน้เปน็ก้อนกลม ลงทอดในน้ำามนัรอ้นๆ สว่นพี่
โมกถนดัในการทำาพรกิกะเกลอื เอามะพรา้วขดูลง
คัว่ในกระทะจนเหลอืง เทใสค่รกตำากบัเกลอื น้ำาตาล
ออกจนมนัเกบ็ไว้กนิกบัขา้วสวยรอ้นๆ อรอ่ยอยา่ง
บอกไม่ถูก ครกเป็นเครื่องใช้ประจำาครัวชิ้นสำาคัญ
ที่ทุกบ้านในสมัยนั้นจะขาดเสียไม่ได้ ครกของเรา
เป็นครกหินเก่าแก่ตกทอดมาแต่สมัยคุณยาย จำา
ได้ว่าเป็นครกหินออกสีเขียว ก้นลึกเป็นมันปลาบ 
ซ่ึงแม่รักและหวงครกใบนี้อย่างมาก” (ประภัสสร 
เสวิกุล, 2556)

ตัวอย่างข้างต้น เป็นการเสนอขั้นตอน
และวิธกีารประกอบอาหารแบบงา่ยๆ ทีผู่ค้นใชร้บั
ประทานทัว่ไปในชวีติประจำาวนั รวมไปถงึเครือ่งมอื
ในการประกอบอาหารที่ตอ้งมีการคัดสรรคณุภาพ
เปน็อยา่งดี เพือ่ใหก้ารประกอบอาหารเปน็ไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และอาจสง่ผลถงึรสชาตขิองอาหาร
ร่วมด้วย นอกจากนี้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารยัง
ถูกเชื่อมโยงกับการสร้างภาพแทนของไทยให้เป็น
ดนิแดนทีอ่ดุมสมบรูณข์องทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่าง

“ความจริงผลไม้สุกก็เป็นของหวานอีก
ประเภทหนึ่งของคนไทย เพราะผลไม้ในเมืองไทย

มคีวามอดุมสมบูรณ์ตลอดทัง้ป ีและบางทจีะกนิไม่
หมดเสยีดว้ยซ้ำา เมือ่ผลไมม้มีากเหลอืกินจึงเป็นเหตุ
ใหเ้กดิความคดิประดษิฐข์องหวานแปลกๆ เพิม่ขึน้
อกี เชน่กลว้ยสกุงอมกนิไมท่นักป็อกเปลอืกออกผึง่
แดดไว้ และเพือ่ใหแ้หง้เรว็กท็บัใหแ้บน ซึง่เรียกกนั
วา่ “กลว้ยตาก” มกีำาเนดิมาจากภาคเหนอืเพราะมี
กล้วยมาก” (ส. พลายน้อย, 2555)

ภูมปิญัญาอกีประการหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัและ
ถอืเปน็เอกลกัษณข์องความเปน็ไทยคอื ภมูปิญัญา
ทางภาษา อนัมบีทบาทในการเปน็เครือ่งมอืในการ
สือ่สารของผูค้นในสงัคม ทกุชาตมิภีาษาพดูเปน็ของ
ตนเอง แตไ่มไ่ดม้ภีาษาเขยีนหรอืภาษาลายลกัษณ์
เป็นของตนเองทั้งหมด ยังมีบางชาติหรือบางกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีย่งัคงหยบิยมืภาษาลายลกัษณข์องกลุม่
อื่นมาใช้ ภาษาไทยจึงถือเป็นความภาคภูมิใจของ
คนในชาติ ดังตัวอย่าง

“ในตู้กระจกมีแท่งหินรูปส่ีเหล่ียม สูง
ประมาณหนึ่งเมตร กว้างด้านละประมาณหนึ่งใน
สามของสว่นสูงตั้งอยู่ส่วนบนเป็นทรงกระโจม มัน
ถูกจำาลองจากของโบราณดั้งเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้ง
กรุงสุโขทัย นับเป็นส่ิงแทนสัญลักษณ์ของความ
ภาคภูมิใจในเอกราชทางวัฒนธรรมทางภาษาของ
ไทยโดยแท้….” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2557)

ตวัอยา่งขา้งตน้ กลา่วถงึสญัลกัษณท์ีเ่ปน็จดุ
กำาเนิดของภาษาไทยคือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหง 
ถูกสร้างข้ึนเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเปน็เอกราชทางภาษา 
คือการท่ีไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใด
จึงไม่ถูกครอบงำาทางภาษาเหมือนชนชาติอื่นๆ 
ในอุษาคเนย์ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการฉายภาพ
ปรากฏการณ์ทางสังคมในยุคนั้นๆ ได้อีกทางหนึ่ง

ภูมิปัญญาทางภาษาอีกประการหน่ึงคือ 
การเลน่ปรศินาคำาทายซ่ึงเปน็การละเลน่ทีช่ว่ยใหเ้กดิ
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเคร่งเครียดหรือ
ความเบื่อหน่ายจำาเจในชีวิตประจำาวัน ช่วยกระชับ
ความสัมพนัธข์องคนในกลุ่ม ขณะเดยีวกันก็เปน็การ
ฝกึเดก็เรือ่งเชาวป์ญัญา รูจ้กัพจิารณาเปรยีบเทยีบ 
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เป็นคนช่างสังเกตและสนใจสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เรียนรู้การเล่นภาษา (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ภาคกลาง, 2542) และเนื่องจากปริศนาคำาทาย
เปน็คตชินประเภทหนึง่ทีม่กีารเลน่สบืทอดมานาน
ในสงัคม รปูแบบและเนือ้หาของปรศินาจึงสะท้อน
ความคดิ คา่นยิม ตลอดจนวถิชีวีติของคนในสงัคม
ได้เป็นอย่างดี ดังตัวอย่าง

“ถ้ามาเล่าเร่ืองผีหรือเร่ืองน่ากลัว พวก
ผู้ใหญ่ก็มักจะเล่น อะไรเอ๋ย กัน ปัญหาก็มักจะซ้ำา
ไปซ้ำามาวนเวยีนกนัอยูอ่ยา่งนัน้ แตก่ม็คีนสนกุทีจ่ะ
ถามจะตอบกันอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย

ถ้าเป็นอะไรเอ๋ยของน้าฉลวยก็ต้อง อะไร
เอย๋ต้นเท่าครก ใบปรกดนิ ตน้เทา่แขน ใบแลน่เสีย้ว 
ต้นเท่าขา ใบวาเดียว

อะไรเอย๋ ของนา้เฉลยีวหนกัไปทางสองแง่
สองง่ามอย่าง อะไรเอ๋ย หุบเท่ากระบอง พองเท่า
กระด้ง หรืออะไรเอ๋ย นารีมีรู เหล็กสีชมพู แทงรู
นารี (ประภัสสร เสวิกุล, 2556)

ตวัอยา่งขา้งตน้ เปน็ตวัยนืยนัอัตลักษณ์ของ
คนไทยในทางภาษาทีเ่ปน็คนเจา้บทเจา้กลอน จงึมี
ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ทางภาษา ปริศนา
คำาทายยังมีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้คน
ในสังคมไดพ้บปะสงัสรรคก์นัเพือ่เปน็เครอืขา่ยทาง
สงัคมตอ่ไป นอกจากนีภ้าษายงัถกูนำาไปปรบัใชเ้พือ่
สร้างสรรค์เรื่องเล่าประเภทต่างๆ ในรูปแบบของ
งานวรรณคดี ท้ังวรรณคดีชาวบ้านและวรรณคดี
มรดกของรัฐไทย ดังตัวอย่าง

“แตเ่มือ่ถงึงานภูเขาทอง แกจะจบัพ่อยอด
เพชรนุ่งสลับเพลา ห้อยสังวาลแพรวพราว แถม
ใส่ชฏาอันเล็กๆ เพื่อรับบทเป็นสุวรรณหงส์ ตา
พร้อมจะเอาไม้เรียวเคาะพื้นดังเฟี้ยวๆ และคอย
กระตุกเชือกที่ผูกคอเม่ือเวลาที่พ่อยอดเพชรแยก
เขี้ยวขู่เด็กๆ หรือลงนั่งยองๆ หาเห็บหาหมัดตาม
ตัวป้อนใส่ปากหมับๆ 

เมื่อเสียงอ้อแอ้ของตาพร้อมดังข้ึนว่า 
สุวรรณหงส์ถูกหอก ถูกหอกแล้วอย่าบอกใคร พ่อ
ยอดเพชรจะทำาเป็นสะดุ้งราวกับโดนหอกเข้าจริง 

แล้วก็ซวนเซอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะร้องเจี๊ยกล้มลง
นอนหงายผลึ่งกางมือกางไม้

ส่วนแม่ยอดทองนั้นจะนุ่งกระโปรงส้ันสี
แดง ใส่กะบังหน้านาง เล่นเป็นนางเมรีขี้เมาตาม
บทส้ันๆ ว่า สามจอกส่ีจอกตอกเข้า เมรีขี้เมาก็
หลับใหล” (ประภัสสร เสวิกุล, 2556)

ตัวอย่างข้างต้น เป็นการหยิบยกเอา
วรรณคดชีาวบา้นคอืเรือ่งสวุรรณหงสแ์ละพระรถเม
รใีนเรือ่งนางสบิสองมาปรบัเปลีย่นและสรา้งสรรค์
เปน็บทรอ้งในละครลงิ ซึง่เปน็อกีกลวธิหีนึง่ในการ
อนุรกัษ์วรรณกรรมใหค้งอยู ่แสดงใหเ้หน็ถงึบทบาท
ที่สำาคัญของวรรณกรรมคือ การให้ความบันเทิง
สนุกสนาน เนื้อหายังสะท้อนภาพสังคมและให้
แนวคิดสำาคัญในการปฏิบัติตนด้วย

ภูมิปัญญาที่สำาคัญต่อมาที่นำาเสนอความ
เป็นไทยคือ ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมและ
สิ่งก่อสร้างที่สอดคล้องสัมพันธ์กับบริบททาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาเสนอให้เห็น
ถึงภาพของเรอืนไทยทีไ่มเ่พยีงแตม่คีวามงดงามใน
เชงิกายภาพเทา่นัน้ แตไ่ดส้ะทอ้นภมิูปญัญาเชงิชา่ง
ของบรรพบุรุษที่นับวันจะเริ่มสูญหายไปตามกาล
เวลาด้วย ดังตัวอย่าง

“บ้านหลังนี้มีประวัติยาวนาน สร้างตั้งแต่
สมยัตาทวด ตาเล่าวา่ แต่เดิมเปน็เรอืนไทยเต็มรูป
แบบ เรยีกวา่เรอืนหมูท่รงไทย ใหญโ่ต โออ่า่ งดงาม 
เป็นที่กล่าวขวัญถึงทั่วทั้งบาง ทุกส่วนสร้างอย่าง
ประณีต มีครบทั้งเรือนนอน เรือนรี เรือนขวาง 
ตลอดจนเรือนครัว และหอนก ทุกเรือนเชื่อมต่อ
กันด้วยชานเกิดโล่ง ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ อย่างเช่น
ขนุน มะม่วง จำาปี จำาปา

 ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมถอยตามกาลเวลา 
กว่าเรือนไทยจะตกมาถึงมือของตา ก็ทรุดโทรมผุ
พงัไปมาก ตานำาเงนิทองทีเ่กบ็สะสมจากการทำางาน
นานปีมาใช้ซ่อมแซมอย่างไม่นึกเสียดายและลด
ทอนลงให้เหลือเพียงเรือนไทยหลังเดี่ยวอยู่สบาย 
ฝีมือช่างสมัยใหม่ย่อมสู้ช่างยุคเก่าไม่ได้ แต่ก็ใช้
ความพยายามเก็บรักษารายละเอียดไว้ให้ได้มาก
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ทีส่ดุ บา้นรมิคลองหลงันีจ้งึยงัมหีนา้จัว่ลกูฟกั ไขรา
กันสาด และปัน้ลม (งามพรรณ เวชชาชวีะ, 2555)

มติเิรือ่งภมูปิญัญาจงึถอืวา่มคีวามสมัพนัธ์
กับเรื่องของความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา
ทางภาษา วรรณคดี อาหารการกิน อาคารบ้าน
เรือน ที่ถูกเชื่อมโยงไปถึงการสร้างภาพแทนของ
ความเปน็ไทยใหเ้ปน็ดนิแดนทีอ่ดุมสมบรูณไ์ปดว้ย
ทรัพยากรทางธรรมชาติในด้านต่างๆ ด้วย

จนิตกรรมความเปน็ไทยวา่ดว้ยเรือ่งภมูปิญัญา 
ได้สะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้คนที่มีต่อสังคม และ
ถูกนำามาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าในการดำารงชีวิต ซ่ึง
ภมูปัิญญาบางเรือ่งกำาลงัจะสญูหายไปเนือ่งจากได้
มเีทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาแทนที ่ทัง้ยงัจะทำาใหผู้้
เรียนไดเ้ขา้ใจและรกัษาตลอดจนอนรุกัษพ์ืน้ทีข่อง
ไทยให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ความเป็นไทยกับจินตกรรมทางศาสนา

 พทุธศาสนาถือเป็นศาสนาประจำาชาติและ
เปน็เอกลกัษณไ์ทยทีโ่ดดเดน่ ทัง้นีศ้าสนามบีทบาท
หลายประการ ไดแ้ก่ เปน็คลงัความรูท้างวฒันธรรม 
เป็นเครื่องมือในการสั่งสอนและจัดระเบียบทาง
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์รวมในการ
ยดึเหนีย่วจิตใจของผูค้นในสงัคม ในวรรณกรรมมติิ
เรือ่งศาสนาถกูนำาเสนอผา่นกลวธิตีา่งๆ ทัง้โดยทาง
ตรงและทางอ้อม โดยเน้นไปที่หลักธรรมคำาสอน
ของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ประชาชนนำาไปปฏิบัติให้
เกิดความดีงามในชีวิต

วรรณกรรมทีม่กีลวธิกีารนำาเสนอในรปูแบบ
ของนวนิยายเชิงชีวประวัติ ใช้กลวิธีทางภาษาแบบ
ร้อยแก้วสัมผัสตลอดทั้งเรื่อง ทำาให้เกิดวรรณศิลป์
หรือศิลปะการใช้ภาษา รวมถึงการต้ังชื่อเรื่องโดย
ใช้ตัวละครเอกที่ส่ือถึงนักบวชทางพุทธศาสนาคือ 
“ขวัญสงฆ์” ตัวบทเล่าเรื่องราวของเด็กกำาพร้าที่ได้
รับการเลี้ยงดูโดยพระสงฆ์ จากนั้นมีผู้ใจบุญมารับ
ไปเลีย้ง แตข่วญัสงฆไ์มส่ามารถอยูก่บัครอบครวัดงั
กล่าวได้และคิดทำาผิดเพราะความน้อยใจ ในท้าย
ที่สุดจึงกลับมาอยู่กับพระสงฆ์ตามเดิม ประเด็น

สำาคญัทีว่รรณกรรมตอ้งการนำาเสนอคอืพทุธศาสนา
สามารถขดัเกลาจติใจของมนษุยใ์หก้ลายเปน็คนดี
ได้ ถึงแม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้มีชาติกำาเนิดที่สูงส่ง
ก็ตามที ดังตัวอย่าง

“จากทารกถกูทิง้วางกลางลานวดั วนันีง้าม
เจดิจรสัเปน็พระใหญ ่มธีรรมดมีธีรรมงามประจำาใจ 
เป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ไม่ธรรมดา พระขวัญสงฆ์กลับ
มากวาดลานวัด ใดติดขัดจัดการงามสง่า ซ่อมกุฏิ
ซอ่มใจไม่รอชา้ คอ่ยปรบัวดัพฒันาคนและใจ ปลูก
ต้นไม้ท้ายวัดจนเต็มเขียว ผลิใบอ่อนโค้งเรียวแตก
ตน้ใหม ่มอีบรมธรรมะประจำาไว ้ใหญ้าตโิยมผอ่งใส
ไม่ทุกข์ท้อ” (ชมัยพร แสงกระจ่าง, 2555)

ตวัอยา่งขา้งตน้ นำาเสนอภาพชวีติของเดก็
ดอ้ยโอกาสหรอืคนชายขอบในสงัคมทีถ่กูมองในเชงิ
ลบเปน็ภาระของสังคม แต่เมือ่ไดเ้ดนิทางสู่เส้นทาง
ของพทุธศาสนาสามารถปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและ
สถานะ รวมไปถึงมุมมองของคนในสังคมในทางที่
เปลีย่นไปในเชงิบวก พรอ้มทัง้ยงันำาเสนอภาพของ
พระสงฆ์นักปฏิบัติ นักพัฒนาที่สร้างคุณประโยชน์
ให้กับสังคมด้วย ขณะที่ในวรรณกรรมเรื่อง “ความ
สุขของกะทิ” ได้นำาเสนอมิติทางศาสนาโดยยึดโยง
กับวิถปีฏบัิตใินชวิีตประจำาวันของผู้คน ดงัตวัอยา่ง

“กะทคิดขา้วใสข่นั สขีาวๆ ของขา้วสวยเขา้
กันดีกับอากาศสดชื่นยามเช้าแบบนี้ ไออุ่นจากขัน
ขา้วในออ้มแขนแผซ่า่นทัว่ทัง้อกและใจทีร่วัจงัหวะ
กระชั้นขึ้นเมื่อกะทิออกวิ่งไปท่าน้ำา ตานั่งอ่าน
หนังสือพิมพ์รออยู่แล้วกับถาดอาหารเหมือนเคย 
ไม่นานเสียงพายกระทบน้ำาก็ดังข้ึน พร้อมกับหัว
เรอืพน้คุง้น้ำาออกมาใหเ้หน็ สจีวีรของหลวงลงุเพิม่
ความสดใสใหบ้รรยากาศ พีท่องลกูศษิยย์งิฟนัขาว
มาแต่ไกล ตาบอกว่าพี่ทองนา่ไปอยู่คณะตลกชวน
ยิ้ม ยิ้มของพี่ทองเหมือนโรคติดตอ่ ยิ้มที่ส่งมาจาก
หัวใจระรื่น ต่อสายตรงถึงปากและแววตา แผ่รัศมี
เปน็คลื่นรอบๆ เหมือนเวลาโยนกอ้นหนิลงน้ำา จน
คนรอบข้างรู้สึกได้

ตากรวดน้ำาใตต้น้โพธิใ์หญ ่กะทอินโุมทนา
บุญกับตาและอธิฐานอยู่ในใจ” (งามพรรณ  
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เวชชาชีวะ, 2555)

ตัวอย่างข้างต้น ผู้แต่งใช้ตัวละครเด็กเป็น
ตวัดำาเนนิเร่ืองเพือ่นำาเสนอความเช่ือถอืและศรทัธา
ตอ่พทุธศาสนา โดยใหผู้อ้าวโุสเปน็แนวทางในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งมีการพรรณนาฉากในการทำาบุญ
ผ่านบรรยากาศในยามเช้าริมท่าน้ำาที่สดใสงดงาม
ด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้คนในชนบทยังคงมีความ
ผูกพันและวัดได้ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการ
เผยแผ่พุทธศาสนา

การนำาเสนออีกรูปแบบหนึ่งคือ การเล่า
เรื่องราวพุทธประวัติจากคัมภีร์อรรถกถาชาดกที่
นำาเสนอเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า ในตอน
ท้ายของชาดกเปน็ธรรมเนยีมวา่จะตอ้งมกีารอธบิาย
วา่ใครกลบัชาตมิาเกิดเปน็ใครบ้าง เร่ืองทีส่ำาคัญคือ 
“ฉัททันตชาดก” ดังตัวอย่าง

“เมื่อนานแสนนานมาแล้ว พระพุทธเจ้า
เคยเกิดเป็นพญาช้างฉัททันต์ ผู้มีงางามประกอบ
ด้วยรัศมีหกประการ แต่ก็ยังอุทิศงาของตนให้นา
ยโสณุดร พรานป่าเลื่อยเอาไปจนขาดใจตายล้ม
ลง” (ศรัณย์ ทองปาน, 2554)

ตัวอย่างข้างต้นแสดงนัยของการอธิบาย
หลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ เรื่องทานบารมี ที่
ถอืวา่เป็นทานท่ียิง่ใหญท่ีส่ดุเพือ่การปลอ่ยวาง การ
ไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุอื่นใดที่ถือว่าเป็นกิเลสในทาง
พุทธศาสนา ในตัวอย่างนำาเสนอภาพของพระยา
ช้างที่เป็นผู้นำาที่ยอมสละงาเพื่อคนอื่น นอกจาก
น้ียังมีการอธิบายพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์อัน
มีที่มาจากชื่อของพญาช้างที่คอยดูแลปรนนิบัติ
พระพุทธเจ้า ท้ังยังมีการเชื่อมโยงไปถึงชื่อวัดใน
จังหวัดสุพรรณบุรีคือ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย
ก์ ซึ่งนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และทำาให้มีความ
นยิมในการสร้างวหิารประดษิฐานพระปางดงักลา่ว
ขึ้นทั่วไปในเขตสุพรรณบุรี-กาญจนบุรี ซึ่งแสดงให้
เหน็ถงึการเผยแผพุ่ทธศาสนาโดยใช้ปางตา่งๆ ของ
พระพุทธรูปเป็นสื่อ

ในวรรณกรรมบางเรือ่งมกีารใชพ้ทุธประวตัิ
แทรกเพื่อสร้างศรัทธาทางศาสนา ตัวอย่างเช่นใน

วรรณกรรมเรือ่ง “ขนมแมเ่อย๊” แมโ้ครงเรือ่งหลกัจะ
ว่าด้วยการทำาขนมในรูปแบบต่างๆ แต่ได้นำาเสนอ
โดยเชื่อมโยงกับมิติทางศาสนาด้วย ดังตัวอย่าง

“ตามเรือ่งในพุทธประวติัวา่ขา้วทีน่างสชุาดา
หุงนัน้เปน็ข้าวใหมแ่ละนางไมไ่ดต้ัง้ใจจะเอาไปถวาย
พระพทุธเจา้ เพราะตามลทัธขิองนางตอ้งสมโภชขา้ว
ใหม ่คอืเมือ่เกบ็เกีย่วเสรจ็แลว้กต็อ้งทำาขา้วปายาส
ไปบวงสรวงทีต่น้โพธิ ์ตามธรรมเนยีมกต็อ้งเอาขา้ว
ปายาสใสใ่นใบโพธิน์ำาไปบูชาเทวดาจำาพวกมรตุซึง่
สงิสถติอยูท่ีต่น้โพธิ ์ทนีีว้นันัน้นางสชุาดาไปพบพระ
พุทธเจ้าก็นึกว่าวันนี้ไปพบเทวดาเข้าแล้ว เพราะ
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคนโพธ์ิ นางสุชาดาจึง
ยกขา้วปายาสเขา้ไปถวาย” (ส. พลายนอ้ย, 2554)

ตัวอย่างข้างต้น เป็นการนำาเสนอจินต
กรรมความเป็นไทยกับมิติทางพุทธศาสนา โดย
แสดงนัยของวฒันธรรมข้าว และการประกอบสร้าง
ข้าวธรรมดาให้กลายเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ หรือใน
วรรณกรรมเรื่องขวัญสงฆ์ที่เป็นการบอกว่ามนุษย์
ทกุคนลว้นแลว้แตเ่ปน็ลกูของพระพทุธเจา้ ซึง่เปน็
กลวิธีทางภาษาแบบอุปลักษณ์ (metaphor) เพื่อ
สรา้งพลงัทางความหมายคอื การนำาเสนอภาพของ
คนไทยทีอ่ยูภ่ายใตร้ม่เงาสาขาของพทุธศาสนา ดงั
ตัวอย่างในเรื่อง “ขวัญสงฆ์” ดังนี้

หลวงตาเรียก “มานี่ อย่ากังวล ชีวิตเรา
เกินพน้พรรณนา…อยากรูไ้หมหลวงตาเปน็ลกูใคร”

เด็กน้อยตากลมใส เจ้าสั่นหน้า

“หลงตาจะลูกใครก็หลงตา แต่หนูอยาก
รู้ว่าหนูลูกใคร”

“เราทุกคนล้วนเป็นลูกพระพุทธเจ้า…เกิด
แก่เจ็บตาย-เจ้า จำาได้ไหม เกิดเพื่อเรียนเกิดเพื่อรู้ 
เพื่ออยู่ไป จะเป็นลูกของผู้ใดไม่สำาคัญ” (ชมัยภร 
แสงกระจ่าง, 2555)

ความเป็นไทยที่ถูกนำาเสนอผ่านมิติทาง
ศาสนา จึงเป็นการฉายภาพให้เห็นว่า ความเป็น
ไทยคอื “พทุธศาสนา” ทีเ่ปน็ระบบคดิหรอืความเชือ่
ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนอยู่ตลอดเวลา ทั้งยัง
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ทำาหนา้ทีใ่นการควบคมุระเบยีบสงัคมโดยทางออ้ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างภาพของตัวละครเดก็ให้
ยึดมั่นและศรัทธาในพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผูเ้รียนได้ใชเ้ป็นแบบอย่างในชีวิตประจำาวนัด้วย

จินตกรรมความเป็นไทยว่าด้วยเรื่องมิติ
ทางศาสนา จะทำาให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถ
ปฏบิตัตินเปน็พทุธศาสนิกชนทีดี่ ตลอดจนสามารถ
นำาองคค์วามรูท้างศาสนามาปรับใชเ้พือ่ใหส้ามารถ
ดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความเปน็ไทยกบัจนิตกรรมเกีย่วกบัสถาบนั
กษัตริย์

ในบรบิทของสงัคมไทย พระมหากษตัรยิถ์อื
เป็นศูนย์รวมทั้งในส่วนของอำานาจในการปกครอง
บ้านเมืองและศูนย์รวมทางจิตใจ ภาพแทนของ
กษัตริย์จึงถูกประกอบสร้างความหมายในมิติทาง
ประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามหลากหลาย โดยมุง่เนน้การ
พจิารณาทีร่ะบบการปกครอง ตลอดจนวรีกรรมทีส่ือ่
ถงึความเกง่กลา้สามารถทัง้เรือ่งการรบการตอ่สูก้บั
ศตัร ูการปกครองบา้นเมอืง การเชือ่มสมัพนัธไมตรี
กับเมืองอื่นๆ ตลอดจนการทำานุบำารุงด้านศาสนา 
และเศรษฐกิจของบ้านเมือง ทั้งนี้ในวรรณกรรม
หลายเรือ่ง เนือ้หาไดแ้สดงการยกย่องความเก่งกลา้
สามารถของกษตัริยท์ัง้ในดา้นการปกครอง และการ
ต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมือง ดังในเรื่อง “ช ช้าง กับ 
ฅ คน” ที่เล่าเรื่องราวในมิติทางประวัติศาสตร์การ
สงครามระหว่างไทยกับกรุงหงสาวดี ดังตัวอย่าง

“ในสงครามยทุธหตัถ ีพ.ศ. 2135 พงศาวดาร
ไทยเลา่ว่า สมเดจ็พระนเรศวรทรงสงัหารพระมหา
อุปราชาด้วยพระแสงของ้าว แต่ควาญท้ายช้าง
พระที่นั่งของพระองค์ก็ถูกปืนยิงตาย พระนเรศวร
เองก็ถูกยิงที่พระหัตถ์ สงครามคราวเดียวกันนี้
ประวัติศาสตร์พม่าจดไว้ต่างออกไป ว่าพระมหา
อุปราชาสิ้นพระชนม์เพราะถูกลอบยิง” (ศรัณย์ 
ทองปาน, 2554)

ตัวอย่างข้างต้นสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำา
คือกษัตริย์ของไทยที่ทรงปรีชาสามารถในด้านการ

ศึกสงคราม เป็นกระบวนการใช้เรื่องเล่าประเภท
พงศาวดารเพื่อสร้างจิตสำานึกแบบชาตินิยมให้กับ
คนไทย ทัง้กษตัรยิย์งัทรงเปน็สญัลกัษณข์องเสรภีาพ
ดว้ย ประเดน็สงัเกตคือตัวบทวรรณกรรมพยายาม
อธิบายชดุเหตกุารณท์างประวัตศิาสตรผ์า่นมมุมอง
ของทั้งสองฝ่ายซึ่งส่งผลให้เกิดการลดทอนว่าด้วย
อคตเิรื่องชาตแิละชาตพินัธุ์ ทัง้เป็นเครือ่งยนืยันวา่
ประวติัศาสตรค์อืสิง่ประกอบสรา้งทางสงัคมโดยมี
มิติเรื่องการเมืองเรื่องอำานาจแอบแฝงอยู่

ลักษณะสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ การ
สร้างภาพของกษัตริย์ผ่านสายตาของชาวตะวัน
ตก ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีอำานาจในทางการทหาร
และการค้า ดังตัวอย่าง

“แต่ทั้งนี้เข้าใจว่า พระเจ้าช้างเผือกจะ
ทรงเลี้ยงช้างเผือกไว้เป็นเครื่องประดับพระบารมี
เฉยๆ มิได้เอาไว้เป็นพระราชพาหนะ ฝรั่งที่เข้า
มาในกรุงศรีอยุธยาเขียนเล่าเอาไว้ในหนังสือของ
เขาว่า พระเจ้าแผ่นดินจะไม่ประทับบนช้างเผือก 
เพราะเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์ในอดีตที่กลับชาติมา
เกิด และอาจด้วยเหตุนี้ ฝรั่งที่ได้มีโอกาสเข้าไปชม
ในโรงชา้งตน้จงึบนัทกึไวว้า่ชา้งเผอืกจะกนิหญา้และ
น้ำาจากภาชนะทองคำาเท่านั้น

ตามประเพณีราชสำานักไทย เมื่อเวลามี
ราชทูตต่างประเทศมาเข้าเฝ้า สองข้างทางเดินใน
พระบรมมหาราชวังที่คณะทูตจะผ่านไป นอกจาก
จะมีทหารกองเกียรติยศตั้งแถวเรียงรายกันแล้ว 
ยังจะต้องนำาเอาช้างเผือกออกมาผูกยืนโรงไว้อวด
แขกบ้านแขกเมืองให้ชมเป็นขวัญตาด้วย” (ศรัณย์  
ทองปาน, 2554)

ตวัอยา่งขา้งตน้ เปน็บนัทกึของชาวตะวนัตก
ทีน่ำาเสนอใหเ้หน็ความสำาคญัของสญัลกัษณก์ษตัรยิ์
ที่สื่อถึงความมีบุญญาบารมี นั่นก็คือ “ช้างเผือก” 
โดยมองวา่ในรชัสมยัของพระเจา้ชา้งเผอืก กษตัรยิ์
จะไมท่รงประทบับนหลงัชา้งเพราะเชือ่วา่ชา้งเผอืก
คอืกษตัรยิใ์นอดตีทีก่ลบัชาตมิาเกดิ ชา้งเผอืกจงึถกู
ประกอบสรา้งความหมายใหก้ลายเป็นสัตวศั์กด์ิสิทธิ์
และมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสัตว์อื่นโดยทั่วไป 
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นอกจากนี้ภาพของกษัตริย์ยังถูกสร้างความหมาย
ให้เป็นผู้มีปัญญาบารมีผ่านการประดิษฐ์คิดค้นตัว
อกัษรเพือ่ใชใ้นการสือ่ความหมายใหก้บัคนในชาต ิ
ดังตัวอย่างในเรื่อง “ฃวดฅนอยู่หนใด”

“นีถ่า้ไมม่ศิีลาจารกึของพอ่ขนุรามคำาแหง 
เราคงไม่รู้ว่าจุดกำาเนิดของพวกเราอยู่ที่ไหน หาก
มนษุยส์มยักอ่นเกบ็รกัษาขอ้มลูสำาคญัเอาไวม้ากกวา่
นี ้เราคงจะมหีลกัฐานอา้งองิถงึอดตีกาลใหค้น้ควา้
ได้อย่างหลากหลาย น่าเสียดายที่หลักฐานในอดีต
ของอกัขราพภิพไทยมนีอ้ยเหลอืเกนิ ทัง้ๆ ทีส่ิง่เหลา่
นี้สามารถบอกถึงอารยธรรมและวิวัฒนาการด้าน
ภาษาของมนษุยเ์ผา่ไทยไดเ้ปน็อยา่งด ีญอหญงิพดู
เสียงสั่นเครือ” (ชัยกร หาญไฟฟ้า, 2557)

ตัวอย่างข้างต้น ศิลาจารึกของพ่อขุน
รามคำาแหง ถูกประกอบสรา้งความหมายใหเ้ปน็หลกั
ฐานชิน้สำาคญัทีท่ำาให้คนไทยไดรู้ท้ีม่าของตนเองและ
กลายเป็นแบบของอารยธรรมทางภาษาของมนษุย ์
ซึง่การยกยอ่งในแนวดงักลา่วถกูเชือ่มโยงไปถงึการ
สร้างภาพกษัตริย์ในแนวทางปัญญาบารมีด้วย

สถาบนักษตัรยิจ์งึถอืไดว้า่มสีว่นสำาคญัอยา่ง
ยิง่ในการสรา้งจนิตกรรมความเปน็ไทย โดยเฉพาะ
การนำาเสนอภาพวรีกรรมของกษัตริย์ในการรวบรวม
ดินแดนใหเ้ปน็หนึง่เดยีวเพือ่ใหม้อีาณาเขตทีช่ดัเจน
แน่นอน อันเป็นพื้นฐานของกระบวนการสร้างรัฐ
ชาตใินเวลาตอ่มา ทัง้นีก้ษตัรยิย์งัถกูประกอบสรา้ง
ความหมายให้เป็นผู้มีปัญญาบารมีและเป็นบุคคล
ศกัดิส์ทิธิท์ีส่อดคลอ้งกบัวธิคีดิทางพทุธศาสนาด้วย

จินตกรรมความเป็นไทยว่าด้วยเรื่อง
สถาบันกษัตริย์ จะทำาให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจ
ถึงกระบวนการสร้างความเป็นชาติโดยมีสถาบัน

กษัตริย์เป็นศูนย์กลางและถูกประกอบสร้างความ
หมายให้เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
ความรกัและความหวงแหนใน อตัลกัษณไ์ทย เหน็
ความสำาคญัของบรรพบุรุษและรกัในสถาบันกษัตริย์ 
ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน

บทสรุป

ประเดน็วา่ดว้ยจนิตกรรมความเปน็ไทยใน
งานวรรณกรรมที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าตัวบทดังกล่าว มีบทบาทในการปลูกฝังและ
กล่อมเกลาอุดมการณ์ทางสังคมของผู้คนให้เป็น
ไปในแนวทางที่รัฐต้องการ โดยสอดคล้องสัมพันธ์
กับอุดมการณ์แบบชาตินิยมที่ได้ผนวกเอามิติเรื่อง
ของขนบธรรมเนยีมประเพณ ีเรือ่งภมูปิญัญา เรือ่ง
ศาสนา ตลอดจนสถาบันกษัตริย์มารวมไว้ด้วยกัน 
ความเปน็ไทยจงึถอืเปน็การเมอืงเรือ่งอำานาจรปูแบบ
หนึ่งที่แสดงนัยของการสร้างภาพความเป็นไทยให้
กลายเปน็อืน่ รวมไปถงึความพยายามในการรือ้ฟืน้
ขนบหรอืค่านยิมในอดตีทีเ่ห็นวา่เปน็วฒันธรรมทีด่ี
งามใหส้ามารถสบืทอดและสรา้งสรรคอ์ยูไ่ดใ้นบรบิท
ของปจัจบุนั คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน
ที่ว่าด้วยความเป็นไทยจึงสอดคล้องกับการสร้าง
ชุมชนจินตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
เกี่ยวกับความเป็นชาติได้อีกทางหนึ่ง จินตกรรม
ความเปน็ไทยจงึถอืเปน็ประเดน็หนึง่ทีแ่ทรกอยูใ่น
หนงัสอือา่นนอกเวลา เพือ่ใชใ้นการกลอ่มเกลาและ
เสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดความรักและความหวงแหน
ในอัตลักษณ์ไทยต่อไป
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