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บทคัดย่อ

 งำนวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษำบทบำทของนิทำนวชริญำณท่ีมีต่อสังคมไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ
นิทำนวชิรญำณมีบทบำทต่อสังคม 3 ประกำร ได้แก่ บทบำทในกำรสร้ำงควำมเพลิดเพลิน บทบำทในกำร
ให้ควำมรู้และข้อคิด บทบำทในกำรเป็น “สื่อ” วิพำกษ์และโน้มน้ำวสังคม บทบำทในกำรสร้ำงควำม
เพลิดเพลินจำกตัวละคร เนื้อเรื่อง และฉำก บทบำทในกำรให้ควำมรู้และข้อคิด ได้แก่ กำรให้ควำมรู้ด้ำน
ส�ำนวนไทย กำรให้ข้อคดิเรือ่งควำมรอบคอบ กำรให้ข้อคดิแก่ผู้เป็นข้ำรำชกำร และกำรให้ข้อคดิเร่ืองควำม
สำมคัคี ส่วนบทบำทในกำรเป็น “สือ่” วพิำกษ์และโน้มน้ำวสงัคม ได้แก่ กำรวิพำกษ์และโน้มน้ำวใจให้เลกิ
เชื่อสิ่งเหนือธรรมชำติ คือ กำรเลิกเชื่อเรื่องผี และกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งใหม่ที่เกิดในสังคม คือ 
รถรำง รถไฟ และธนบตัร ดงันัน้นทิำนวชริญำณจึงเป็นวรรณคดีทีม่บีทบำทและคณุค่ำต่อสังคม เนือ่งจำก
ผู้อ่ำนจะได้รับควำมเพลิดเพลินจำกนิทำน นอกจำกนี้ยังได้รับควำมรู้และรู้ทันส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในสังคม
อีกด้วย

ค�าส�าคัญ :  นิทำนวชิรญำณ  บทบำท  สังคม
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Abstract

 A study of Vajirayana Tale roles in Thai society was the objective of this research. 
The results indicated that Vajirayana Tale played three roles in Thai society—creating 
enjoyment, providing knowledge and comment, and as media to critique and persuade 
society. The first role to create enjoyment was generated from characters, stories, and 
scenes. The second role was to provide knowledge and comment any such as providing 
knowledge in Thai idioms, providing comment any on the prudence, providing advice 
to government officials, and providing comment any on the harmony. In the third role 
it was found that media had roles to critique and persuade society namely, not to 
believe in the supernatural (i.e. not believe in ghosts) which was derived from criticism 
and persuasion. In addition, public relation and dissemination of new things in society 
(i.e. railroad, car, and banknote) also resulted from their role as media to critique and 
persuade society. Therefore, Vajirayana Tale was the valuable literature for both Thai 
society and readers. Readers not only got enjoyment from reading them, but also 
knowledge. Moreover, realizing the new things that occur in society was also achieved.
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บทน�า
 นทิำนวชิรญำณ ตพีมิพ์ครัง้แรกในหนังสอืพมิพ์ประจ�ำหอพระสมดุวชริญำณ หอพระสมดุวชริญำณตัง้
ขึ้น ณ พระรำชวังสรำญรมย์ ในปี พ.ศ. 2424 ตรงกับรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

 กำรจัดตัง้หอพระสมุดวชิรญำณได้จดัท�ำหนงัสอืพมิพ์ประจ�ำหอพระสมดุวชริญำณ คอื “หนงัสอืพมิพ์
วชิรญาณ” “หนังสอืพมิพ์วชริญาณวเิศษ” “หนงัสอืพมิพ์วชริญาณฉบบัปีใหม่” และ “หนงัสือพิมพ์วชริญาณสโมสร” 
ซึง่ได้ตพีมิพ์วรรณคดปีระเภทบนัเทงิคดเีป็นจ�ำนวนมำก ต่อมำกรมศลิปำกรรวบรวมวรรณคดีบนัเทิงคดีตีพิมพ์
ลงหนังสือพมิพ์ประจ�ำหอพระสมดุวชริญำณ และเรยีกวรรณคดเีหล่ำนัน้ว่ำ “นทิานวชริญาณ” กำรถอืก�ำเนดิ
ของนิทำนวชิรญำณในยุคท่ีสังคมมีควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ ท�ำให้นิทำนวชิรญำณแสดงภำพและมี
บทบำทต่อสังคมในยุคนั้น
 นิทำนวชิรญำณเป็นวรรณคดีประเภท “บันเทิงคดี” ที่แต่งเพื่อควำมเพลิดเพลินเป็นส�ำคัญ คุณค่ำ
ของนิทำนวชิรญำณคือ งำนเขียนทุกเรื่องในวชิรญำณ ผ่ำนกำรคัดเลือกจำกกรรมกำรของหอพระสมุด
วชริญำณก่อนตีพมิพ์ท่ีเรยีกว่ำ “กรรมสมัปาทิก” นทิำนวชริญำณจงึมบีทบำทหลำยประกำรต่อสงัคม สกุญัญำ 
สุจฉำยำ (2555 : 176) ได้กล่ำวถึงบทบำทของวรรณคดีนิทำนไว้ว่ำ

 วรรณคดีเป็นกระบวนกำรสื่อสำรอย่ำงหนึ่งของสังคม วรรณคดีจึงเป็น
สถำบนัทำงสงัคมชนดิหนึง่ทีม่ผีูส่ื้อและผู้เสพส่ือ ผู้ส่ืออำจมเีจตนำทีจ่ะบอกข้อเทจ็
จรงิจำกประสบกำรณ์ส่วนตวั บอกเล่ำควำมรู้สึกนกึคดิ จินตนำกำรของตนเองเพือ่
สร้ำงควำมบนัเทงิใจ หรอือำจมุง่อบรมส่ังสอนโน้มน้ำวใจผู้เสพไปในทำงทีต้่องกำร 
ส่วนผู้เสพก็ได้ซึมซับเรื่องรำวต่ำง ๆ เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพำะ
วรรณคดนีทิำนมเีนือ้หำเป็นเรือ่งของชีวติมนษุย์ในทกุแง่มมุ วรรณคดีนทิำนจงึเป็น
เสมือนแหล่งประสบกำรณ์ร่วมของมนุษยชำติ

 เหน็ได้ว่ำในกำรแต่งวรรณคดขีึน้มำนัน้ ผูแ้ต่งย่อมมคีวำมตัง้ใจหรอืจดุมุ่งหมำยในกำรแต่งเพ่ือสือ่สำร
ไปถึงผู้อ่ำน กำรศึกษำบทบำทของวรรณคดีจึงช่วยให้เข้ำใจจุดมุ่งหมำยของผู้แต่งได้ดีขึ้นจำกกำรศกึษำนทิำน
วชริญำณพบว่ำ  มผีูน้�ำนทิำนวชริญำณมำศกึษำในด้ำนต่ำง ๆ  เช่น ด้ำนองค์ประกอบ และกลวธิกีำรแต่งของนทิำนวชริญำณ 
ดังเช่นงำนวิจัย เรื่อง ร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 5 ถึงรัชกำลที่ 7 ของ  ใกล้รุ่ง อำมระดิษ 
(2533) โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ คือ ศึกษำองค์ประกอบของร้อยแก้วแนวขบขัน  ลักษณะเด่น และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดในร้อยแก้วแนวขบขัน ต่อมำ สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี (2551) ได้ท�ำวิจัยเร่ือง
กำรวิเครำะห์เรื่องสั้นในหนังสือวชิรญำณวิเสศและวชิรญำณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษำกลวิธีกำรประพันธ์ 
และภำพสะท้อนสังคมจำกนิทำนวชิรญำณ จ�ำนวน 119 เรื่อง โดยศึกษำกำรตั้งชื่อเรื่อง กำรเปิดเรื่อง กำรปิด
เรือ่ง รวมทัง้ศึกษำแก่นเรือ่งของนทิำน กำรเล่ำเรือ่ง กำรสร้ำงตวัละคร บทสนทนำของตวัละคร และกำรสร้ำง
ควำมขัดแย้ง 
 จำกงำนวิจัยข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรศึกษำนิทำนวชิรญำณท่ีผ่ำนมำ มักศึกษำในแง่ขององค์ประกอบ
ของนทิำน และศกึษำแค่เพียงนทิำนบำงส่วนของนทิำนวชริญำณเท่ำนัน้ ผูว้จัิยจึงสนใจศกึษำนทิำนวชริญำณ
ทั้งหมด 301 เรื่อง เพื่อศึกษำบทบำทของนิทำนวชิรญำณที่มีต่อสังคมไทยในประเด็นส�ำคัญ 3 ประกำร คือ 
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บทบำทในกำรสร้ำงควำมเพลดิเพลนิ บทบำทในกำรให้ควำมรู้และข้อคดิ และบทบำทในกำรเป็น“ส่ือ” วพิำกษ์
และโน้มน้ำวสังคม ด้วยตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำวจึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำนิทำนวชิรญำณว่ำมี
บทบำทต่อสังคมไทยในด้ำนไหน อย่ำงไร
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษำบทบำทของนิทำนวชิรญำณที่มีต่อสังคมไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ
 นิทำนวชิรญำณ หมำยถึง บันเทิงคดีที่กรมศิลปำกรรวบรวมจำกหนังสือพิมพ์ประจ�ำหอพระสมุด
วชิรญำณ โดยเรียกชื่อบันเทิงคดีเหล่ำนี้ว่ำ “นิทาน” มีทั้งหมด 301 เรื่อง

วิธีด�าเนินงานวิจัย
 กำรศึกษำค้นคว้ำครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสำร (Documentary Research)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศกึษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัสังคมและนทิำนวชริญำณเพือ่น�ำมำประกอบกำร
วิเครำะห์ว่ำนิทำนวชิรญำณมีบทบำทในกำรให้ควำมเพลิดเพลิน กำรให้ควำมรู้และข้อคิด ตลอดจนกำรเป็น 
“สือ่” ในกำรเผยแพร่สิง่ใหม่ต่อสงัคม
 2. ศึกษำนทิำนวชริญำณ ทีร่วบรวมโดยกรมศลิปำกร ส�ำนกัวรรณกรรมและประวติัศำสตร์ จ�ำนวน 301 
เรือ่ง 
 3.  วเิครำะห์บทบำทของนทิำนวชริญำณท่ีมต่ีอสงัคมในด้ำนกำรให้ควำมเพลดิเพลนิ ให้ควำมรูแ้ละ
ข้อคิด รวมถงึกำรเผยแพร่สิง่ใหม่
 4. น�ำเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำแบบพรรณนำวิเครำะห์ (Descriptive Anylasis)

ผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำนิทำนวชิรญำณ ผู้วิจัยพบว่ำนิทำนวชิรญำณเป็น “บันเทิงคดี” ที่มีบทบำทส�ำคัญใน

สังคมไทย 3 ประกำรดังนี้ 
 1. บทบาทในการสร้างความเพลิดเพลิน
 นทิำนวชริญำณเป็นเรือ่งบันเทิงคด ีดงัค�ำกล่ำวของกรมศลิปำกร (2555 : 15) ท่ีว่ำ“นทิานวชริญาณ
จึงเป็นหนังสือเก่าประเภทบันเทิงคดีที่ควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดไว้ให้คงอยู่ตลอดไป” สอดคล้องกับที่
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2556 :  28) ท่ีได้ให้ควำมหมำย “บันเทิงคดี” ว่ำ “เป็นเรื่องเล่าที่มุ่งให้ความเพลิดเพลิน
แก่ผูอ่้านเป็นประการส�าคญั” ดงันัน้กล่ำวได้ว่ำนทิำนวชริญำณมบีทบำทในกำรสร้ำงควำมเพลิดเพลินให้ผู้อ่ำน
เป็นล�ำดับแรก กำรสร้ำงควำมเพลิดเพลินในนิทำนวชิรญำณมี 3 ลักษณะ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเพลิดเพลิน
จำกตัวละคร กำรสร้ำงควำมเพลิดเพลินจำกเนื้อเรื่อง และกำรสร้ำงควำมเพลิดเพลินจำกฉำก 
  1.1 การสร้างความเพลิดเพลินจากตวัละคร กำรสร้ำงตวัละครในนทิำนวชิรญำณท�ำให้ผูอ่้ำน
ได้รับควำมเพลิดเพลิน เนื่องจำกมีตัวละครส�ำคัญที่แสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ ให้ผู้อ่ำนได้เรียนรู้ ทั้งพฤติกรรมที่
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ดีและไม่ดี ท�ำให้ผู้อ่ำนติดตำมเรื่องรำว ควำมสนุกสนำน ควำมตื่นเต้น จำกพฤติกรรมตัวละคร ดังตัวอย่ำง
พฤตกิรรมของบำทหลวงในเรือ่ง “ความหนาวเป็นเหต”ุ ซึง่เป็นเรือ่งรำวของบำทหลวงผูห้นึง่ทีพ่กัแรมกบัเดก็
ทำรก ตกดึกบำทหลวงปวดปัสสำวะ แต่อำกำศหนำวมำก จึงคิดอุบำยอุ้มทำรกให้มำนอนในที่นอนของตน 
และตนไปปัสสำวะรดทีน่อนของทำรก เนือ่งจำกบำทหลวงคดิว่ำคนอืน่จะได้เข้ำใจว่ำทำรกนัน้เป็นคนปัสสำวะ
รดที่นอน เมื่อปัสสำวะเสร็จบำทหลวงก็พบว่ำเด็กได้อุจจำระรดที่นอนของตนเสียแล้ว ดังตัวอย่ำง

 ครั้นถึงเวลำดึกบำทหลวงต่ืนขึ้น ปวดปัสสำวะจะออกไปถ่ำยปัสสำวะนอก
ห้องก็หนำวเหลือก�ำลังท่ีจะออกไปได้ จึ่งหำโถแลกระโถนในห้องนั้นก็ไม่มี จึ่งนั่ง
ตริตรองอยู่ครู่หน่ึง แล้วจึงคิดได้ว่ำ “ธรรมดำเด็ก ๆ นอนหลับมักจะถ่ำยปัสสำวะ
รดทีน่อน ถ้ำไปถ่ำยปัสสำวะไว้ทีท่ี่นอนของเด็ก เจ้ำของโฮเต็ลคงจะไม่มคีวำมสงสัย
คงจะหมำยควำมว่ำ “เด็กนั้นถ่ำยปัสสำวะออกมำ” คิดได้ดังนั้นแล้วจึงค่อย ๆ อุ้ม
ช้อนตัวเด็กอันนอนหลับอยู่นั้นมำวำงไว้ให้นอนในที่เตียงแห่งตน แล้วก็ข้ึนไปถ่ำย
ปัสสำวะบนเตยีงทีเ่ดก็นอน ค่อยเบำใจคลำยควำมทกุเวทนำครัน้ถ่ำยปัสสำวะแล้ว
ก็กลับมำที่เตียงของตนจะมำช้อนอุ้มเด็กนั้นกลับไปนอนตำมเดิม พอมำถึงเด็กนั้น 
บาทหลวง   ก็ตกตะลึงมิรู้ที่จะท�าประการใด ด้วยเด็กนั้นถ่ายอุจจาระออกมารด
ที่นอนบนเตียงที่บาทหลวงนอนอยู่แต่ก่อนนั้น

(กรมศิลปำกร.  2555 : 422)

 จำกตัวอย่ำงเป็นกำรหักมุมเรื่องรำวจำกกำรแสดงให้เห็นพฤติกรรมของบำทหลวง ที่ขัดแย้งกับศีล
ธรรม มีสถำนะสูงส่งเกี่ยวข้องกับศำสนำ เม่ือแสดงประพฤติกรรมไม่ดี ย่อมสร้ำงอำรมณ์ขันให้แก่ผู้อ่ำน 
นอกจำกน้ีกำรทีบ่ำทหลวงได้รบัผลจำกกำรกระท�ำทีไ่ม่ซือ่สตัย์ด้วยกำรทีเ่ดก็ได้อจุจำระใส่ทีน่อนของบำทหลวง 
ท�ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกขบขันและเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่ได้อ่ำน 
 นอกจำกน้ียงัมคีวำมเพลดิเพลนิจำกกำรใช้สตปัิญญำของตวัละคร “ภรรยา” ในเรือ่ง “การพยาบาล
คนไข้” ที่ภรรยำรู้สึกผิดหวังในตัวสำมีท่ีไม่พยำยำมในกำรรักษำอำกำรป่วย จึงคิดอุบำยแสร้งแต่งตัวให้สวย
เพื่อให้สำมีหึงหวงตน จะได้พยำยำมรักษำอำกำรป่วยให้หำย อุบำยที่ภรรยำคิดนี้ก็ส�ำเร็จ ดังตัวอย่ำง

 สำมี “ท�ำไมถึงพูดเช่นนั้น”
 ภรรยำ “เพรำะท�ำ ‘ไม่กินข้ำวกินปลำ’ จึงจะต้องตกไปเป็นของคนอื่นเขำ
นะซิ”
 สำมีพอได้ยนิถ้อยค�ำภรรยำกล่ำวเช่นนัน้จึง่มีสตคิดิเสยีดำยภรรยำขึน้มำ เขำ
แข็งใจบอกภรรยำโดยทันทีว่ำ “ไหนลองเอำมำกินดูสักช้อนหนึ่งถี”
 ภรรยำก็ดีใจรีบยกอำหำรไปป้อนให้ เขำก็แข็งใจกระเดือก ๆ  ลงไปได้เป็น 6 
ช้อน มรีสขึน้เพรำะฤทธิภ์รรยำนัน้เอง ภรรยำกม็คีวำมยนิดีทีส่ำมรีบัประทำนอำหำร
ได้ด้วยอุบำยของตนแล้วจึ่งแกล้งส�ำทับว่ำ “ถ้ำรับประทำนได้เช่นน้ีแล้วฉันก็หำย
กลุ้มใจ ทีนี้ไม่รับประทำนละก็จะไปเสียให้พ้นเทียว”

(กรมศิลปำกร.  2555 : 61)
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 ตวัละคร “ภรรยา” เป็นผูม้ปัีญญำทีค่ดิว่ำควรท�ำให้ “สาม”ี หงึหวงตน เพือ่ทีจ่ะรบัประทำนอำหำร
และพยำยำมรกัษำตวั อบุำยทีเ่กดิจำกปัญญำนีท้�ำให้สำมพียำยำมรักษำตัว เพ่ือให้มชีวีติอยูก่บัภรรยำ เพรำะ
คดิได้ว่ำถ้ำหำกตนเสียชวีิต ภรรยำต้องตกเปน็ของชำยอื่น กำรใช้ปญัญำครั้งนีส้�ำเร็จเพรำะหลงัจำกนั้นสำมกี็
หำยเป็นปกติ ทั้งนี้มำจำกควำมมีปัญญำของภรรยำ 

กล่ำวได้ว่ำตัวละครในนิทำนวชิรญำณ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดควำมเพลดิเพลนิแก่ผูอ่้ำน โดยสร้ำง
ควำมเพลดิเพลนิของตวัละคร 2 ลกัษณะ คือ พฤติกรรมของตัวละคร และปัญญำของตัวละครอนัส่งผลให้ผู้อ่ำน
เพลดิเพลนิ
  1.2 การสร้างความเพลิดเพลินจากเนื้อเรื่อง “เนือ้เรือ่ง” เป็นส่วนส�ำคญัทีส่ดุ มผีลต่อกำรเดิน
เรือ่ง ท�ำให้เรือ่งน่ำสนใจ บุญเหลือ เทพยสวุรรณ (2539 : 71) กล่ำวถึงเนื้อเรื่องว่ำ “เป็นส่วนที่มีควำมส�ำคัญ 
ท�ำให้ผู้อ่ำนเกิดปฏิกิริยำบำงอย่ำง เป็นสิ่งที่ด�ำเนินตำมโครงเรื่องเพื่อให้เรื่องรำวสมบูรณ์” เนื้อเรื่องในนิทำน
วชิรญำณที่ให้ควำมเพลิดเพลินมี 2 ลักษณะ คือ เนื้อเรื่องแนวผจญภัยและเนื้อเรื่องแนวตลกขับขัน ดังเรื่อง 
“ผมทอง” ซึง่เป็นเรือ่งรำวของชำยหนุม่ท่ีถกูพ่อตำให้ออกไปหำผมทองของยกัษ์ เขำจงึต้องผจญภยักบัอนัตรำย
ระหว่ำงทำงไปหำผมทอง ดังนี้

 ชำยหนุ่มเล่ำควำมเดิมให้ฟัง แสดงควำมประสงค์จะต้องกำรผมทองยักษ์
สำมเส้น ถ้ำไม่ได้จะยอมให้ยักษ์กิน เพรำะจะกลับไปเห็นหน้ำภรรยำไม่ได้แล้ว แล
สนทนำกันต่อไป แลถำมปัญหำที่นำยประตูแลคนเรือจ้ำงถำมนั้น 
 คนใช้ยกัษ์รบัสงเครำะห์ให้ได้ผมยกัษ์แลบอกว่ำ “ข้ำจะจ�ำแลงตัวเจ้ำเป็นมด
อยูใ่นกระเป๋ำข้ำจงึจะส�ำเรจ็ควำมปรำรถนำ หำไม่ยกัษ์มำเหน็เจ้ำ จะกนิเป็นอำหำร
เสีย” แลบอกว่ำ “เมื่อยักษ์นอนข้ำเข้ำไปปรนนิบัติ ข้ำจะถำมปัญหำนี้ เจ้ำคอยฟัง 
จ�ำไว้”

(กรมศิลปำกร.  2556 : 505)
“ผมทอง” มีแนวเรื่องแบบผจญภัย เป็นเรื่องรำวของพ่อตำที่ไม่ชอบลูกเขยจึงส่ังให้ลูกเขยไปเอำ

ผมทองของยักษ์ในถ�้ำมำให้ โดยระหว่ำงทำงลูกเขยต้องผจญภัย จนผ่ำนมำได้และพบกับ “คนใช้ยักษ์” โชค
ดทีีค่นใช้ยกัษ์ให้ควำมช่วยเหลอื เขำจึงได้ผมทองของยกัษ์ตำมทีพ่่อตำต้องกำร เรือ่งผจญภยัจะท�ำให้ผูอ่้ำนลุน้
ตำมไปกับตัวละครที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่ำงๆที่เหนือธรรมชำติ ผู้อ่ำนจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่อ่ำน 

นอกจำกนี้ในนิทำนวชิรญำณยังพบลักษณะของเนื้อเรื่องแบบขบขัน กุหลำบ มัลลิกะมำส    (2555 
: 82) กล่ำวถึงอำรมณ์ขันไว้ว่ำ “อารมณ์ที่ท�าให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนาน หรือท�าให้ยิ้มหัวเราะอย่างร่าเริง
คือ เรื่องราวที่ขบขัน” ดังตัวอย่ำงจำกเรื่อง “ตับคน” ที่ท�ำให้ผู้อ่ำนขบขันจำกกำรสื่อสำรผิดพลำดเนื่องจำก
ภรรยำของหมอเข้ำใจว่ำตบัคนไข้ของหมอนัน้เป็นตบัสัตว์ จงึน�ำไปประกอบอำหำรให้สำมขีองตนเอง เนือ่งจำก
สำมีชอบกินอำหำรที่ท�ำมำจำกตับสัตว์ ดังนี้

 พอหมอได้ยินภรรยำพูดเท่ำนั้นก็ไม่ได้พูดว่ำกระไร อำเจียนออกมำเป็นอัน
มำก ฝ่ำยภรรยำเห็นดังนั้นก็มีควำมพิศวงทันทีถำมสำมีว่ำ “เหตุใดจึ่งเป็นดั่งนั้น?”
 สำมีจึ่งบอกว่ำ “ตับที่กินนั้นเป็นตับคนไม่ใช่ตับสัตว์”
 พอภรรยำได้ยนิเท่ำนัน้กอ็ำเจียนออกมำอีกเป็นอนัมำกคร้ันหำยอำเจียนเป็น
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ปรกติแล้วหมอจึ่งเล่ำควำมให้ภรรยำฟังแต่ต้นจนปลำยแล้วก็หัวเรำะกันเป็นกำร
ประหลำด

  (กรมศิลปำกร.  2556 : 31)
นิทำนวชิรญำณเรื่อง “ตับคน” เป็นเรื่องของควำมผิดพลำดของควำมไม่สื่อสำรระหว่ำงกัน 

เหตุกำรณ์ของเรื่องนี้เริ่มที่หมอได้น�ำตับจำกศพคนไข้เพ่ือมำชันสูตรโรค และตัวเขำน้ันเป็นคนที่ชอบกินตับ
สัตว์มำก มักซื้อตับสัตว์มำให้ภรรยำท�ำอำหำรเสมอ ผู้แต่งสร้ำงเหตุกำรณ์ให้ต่อเนื่องว่ำหมอน�ำตับคนไข้กลับ
มำที่บ้ำนเพื่อชันสูตรและวำงไว้บนโต๊ะ มีเหตุให้หมอต้องออกไปนอกบ้ำนโดยไม่ได้แจ้งภรรยำว่ำตับบนโต๊ะ
ไม่ใช่ตับสัตว์ ภรรยำไม่รู้ก็น�ำไปประกอบอำหำร เมื่อเขำถำมถึงตับคนไข้ที่น�ำกลับมำถึงได้รู้ว่ำภรรยำน�ำไปท�ำ
อำหำรเสียแล้ว เนื้อเรื่องของนิทำนเรื่องนี้จึงกระทบอำรมณ์ของผู้อ่ำน ท�ำให้ขบขันกับเหตุกำรณ์   “ความ
บังเอิญ” ที่ตัวละครต้องพบเจอ

 1.3 การสร้างความเพลิดเพลินจากฉาก พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (2552 :  199) 
กล่ำวถึง “ฉาก” ว่ำ “คือ เวลา สถานที่ รวมถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเรื่อง เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู้อ่านคล้อย
ตามว่าเหตุการณ์ในเรื่องเป็นเรื่องจริง” ผู้วิจัยพบว่ำนิทำนวชิรญำณมีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเพลิดเพลิน
จำกฉำกด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ฉำกที่เป็นสถำนที่จริง และฉำกเหนือธรรมชำติ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

  ฉำกท่ีเป็นสถำนท่ีจรงิ คอื ฉำกท่ีมอียูจ่รงิ เป็นสถำนทีจ่รงิ บรรยำกำศจรงิทีผู่อ่้ำนสำมำรถพบเหน็ได้ จำก
กำรศกึษำนทิำนวชริญำณ พบว่ำได้ใช้ฉำกที่มีอยู่จริงในสังคมยุคนั้น ดังในเรื่อง “ชุบมือเปิบ” ที่ตัวละคร “ผม” 
เดินเล่นไปตำมถนนสี่ก๊ักบ้ำนพระยำ บริเวณวัดรำชบพิธ และได้พบกับหญิงสำวคนหนึ่งท่ีโดนท�ำร้ำยจึงได้
เข้ำไปช่วยไว้ ดังนี้

 ชกันำฬิกำพกออกมำด ู“นัน่ปะไรล่ะ 5 ทุ่มเป๋งทีเดียวไม่ได้กำรต้องกลับบ้ำน
เสียที” 
 แล้วกระผมกเ็ดนิกลบัมำถงึสีก๊ั่กบ้านพระยาศรี “เอ๊ะ! ทีเ่ชงิสะพำนหน้ำวดั
ราชบพธินัน่อะไรกนั” เสยีงดงัพัวะคนเอะอะ เกรียวกรำว เสียงร้อง “โปลิศจับท.ี..
โปลิศจับที” 
 พอกระผมเข้ำไปใกล้กท็รำบควำมชัดเป็นแนว่ำ่ “เขำชกกนัเพรำะโปลศิเขำ
จับตัวได้” 

 (กรมศิลปำกร.  2555 : 645)

  ตวัอย่ำงข้ำงต้นใช้สถำนท่ีจรงิคือ “ถนนสีก๊ั่กพระยาศร”ี และ “วัดราชบพธิ” หรอื “วัดราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม” ซึ่งเป็นสถำนที่ส�ำคัญในกรุงเทพมหำนคร วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำมเป็นวัดที่พระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงเป็นวัดประจ�ำรัชกำลของพระองค์ เมื่ออ่ำนเรื่องที่ใช้
ฉำกจริงจะท�ำให้ผู้อ่ำนจินตนำกำรออกถึงสถำนที่เกิดเหตุ และยังท�ำให้เกิดควำมสมจริงกับผู้อ่ำน นอกจำกนี้
ยังมีกำรใช้สะพำนที่มีจริงในสังคมเป็นสถำนที่ส�ำคัญของเรื่อง
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 กำรใช้ฉำกเหนอืธรรมชำตใินนทิำนวชริญำณ สอดคล้องกบัสถำนะของตัวละครเพ่ือมุง่เน้นอำรมณ์แก่
ผูอ่้ำน ดงัที ่สำยทพิย์ นกุลูกจิ (2543 : 137) กล่ำวถึงฉำกเหนือจริง ไว้ว่า “ฉากเหนือจริงมีลักษณะเหนือความ
เป็นจริงตามธรรมชาติ โดยมุง่ให้ผูอ่้านได้รับความตืน่เต้นด้านอารมณ์เป็นส�าคญั” ดงัตวัอย่ำงจำกเร่ือง “การทีพ้่นวสัิย
จะเป็นไปได้” เป็นเรื่องของเทพดำ 2 ตน ที่สนทนำกันเรื่องโลกมนุษย์ กำรสร้ำงมนุษย์ ตลอดจนสิ่งที่เกิดบน
โลกมนุษย์ ที่อยู่ของเทพดำนี้เป็นสถำนที่ที่ว่ำง ๆ มืด ๆ ดังตัวอย่ำง

  สถำนทีเ่ทพดำ 2 องค์พบพดูสนทนำกนันัน้กเ็ป็นดังเช่นที่กลำ่วแลว้คอื เป็น
อำกำศว่ำง ๆ มืด ๆ ทั่วไปทุกทิศ ไม่มีอันใดอีกเลย
  เมือ่สถานท่ีทัง้ปวงมแีต่ว่าง ๆ  มดื ๆ  เช่นนัน้เสมอ ๆ  ไม่มส่ิีงใดผลดัเปลีย่น
เลย ดังนั้นเทพดำหนุ่มจึ่งมีควำมร�ำคำญคิดจะหำอะไรแปลกๆพอได้ใช้ก�ำลังควำม
คิดในกำรนั้นพอเพลิดเพลินบ้ำง

(กรมศิลปำกร.  2555 : 22)

 สถำนที่ในเรื่อง “การที่พ้นวิสัยจะเป็นไปได้” เป็นสถำนที่มีควำมมืดปกคลุมและเป็นสถำนที่ว่ำง
เปล่ำ อีกทั้งสถำนที่ดังกล่ำวเป็นที่อยู่ของ “เทพดา” ซึ่งเป็นสถำนที่ไม่มีใครรู้ว่ำมีลักษณะอย่ำงไร กำรใช้ฉำก
ทีเ่หนอืจรงินีเ้ป็นกำรกระตุ้นให้ผูอ่้ำนจนิตนำกำรถงึฉำกทีว่่ำ “มแีต่ว่าง ๆ  มืด ๆ ” สร้ำงควำมสนกุสนำนให้กบั
ผู้อ่ำนที่สำมำรถจินตนำกำรถึงฉำกได้ตำมใจคิด ฉำกในเรื่องนี้ยังสอดคล้องกับตัวละคร “เทพดา” ซ่ึงอยู่บน
สวรรค์ กำรใช้ฉำกที่เหนือธรรมชำติจึงสัมพันธ์กับตัวละคร สร้ำงควำมเพลิดเพลินให้กับผู้อ่ำน

 นิทำนวชิรญำณจึงเป็นบันเทิงคดีที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเพลิดเพลิน ซ่ึงเป็นบทบำท
หลักของวรรณคดี ควำมเพลิดเพลินในนิทำนวชิรญำณเกิดจำกกำรแสดงพฤติกรรมของตัวละคร ควำม
เพลดิเพลินจำกเนือ้เรือ่ง แนวผจญภยัและขบขนั ฉำกสมจรงิ และฉำกเหนอืธรรมชำต ิซึง่ช่วยสร้ำงบรรยำกำศ
ในเรื่องทั้งหมดนี้ย่อมกระทบอำรมณ์ผู้อ่ำน ท�ำให้ผู้อ่ำนเพลิดเพลิน

 2. บทบาทในการให้ความรู้และข้อคิด
 นิทำนวชิรญำณมีบทบำทในกำรให้ควำมรู ้และข้อคิดหลำยประกำร ได้แก่ กำรให้ควำมรู ้
ด้ำนควำมหมำยของส�ำนวนไทย กำรให้ข้อคิดจะมุ่งเน้นไปที่กำรเป็นอุทำหรณ์สอนใจให้กับผู้อ่ำนสำมำรถน�ำ
ไปใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต ดังนี้
  2.1 การให้ความรู้ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2544 : 27) กล่ำวว่ำถงึบทบำทในกำรให้ควำมรู้ไว้ว่ำ 
“วรรณคดจึีงเป็นเหมอืนแหล่งข้อมลูและความรู้” จำกกำรศึกษำนิทำนวชิรญำณ พบว่ำมีบทบำทในกำรให้
ควำมรูก้บัผูอ่้ำน คอื ควำมรูด้้ำนส�ำนวนไทย ดงัตวัอย่ำงเร่ือง “ขายผ้าเอาหน้ารอด” กล่ำวถึง “หลวงยกกระบตัร” 
ที่ยอมขำยสมบัติของตนเพื่อน�ำเงินมำจัดงำนโกนจุกให้ลูกสำวแบบยิ่งใหญ่ เนื่องจำกกลัวว่ำจะน้อยหน้ำคน
ข้ำงบ้ำน จึงโดนภรรยำต่อว่ำ ดังนี้

  พุทโธ่ ! คนละก็จะท�ำอะไรก็เสมอแหละว่ำ “ขายผ้าเอาหน้ารอดรักษำ
เกียรติยศ” รักษำเกียรติยศแต่ไม่คิดถึงทุนรอนในกระเป๋ำบ้ำงเลยนี่ ถ้ำมัวรักษำ
เกียรติยศมำกเกินไปเสมออย่ำงนี้ แล้วถ้ำมันจะอดอยำกเข้ำสักวันคุณจะคิดว่ำ
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อย่ำงไรเล่ำ ควรนึกถึงตัวบ้ำงสิ เรำเป็นขุนนำงถึงยังไม่ต้องถูกถอดถอนก็จริงก็เพื่อ
เพรำะทรงพระมหำกรุณำมำตั้งแต่ปู่แลบิดำ แต่ถึงดังนั้นมันก็เป็นขุน 

(กรมศิลปำกร.  2555 : 156)

 เหตุกำรณ์ข้ำงต้นเป็นตอนท่ี “แม่ทองอิน” ต่อว่ำ “หลวงยกกระบัตร” ผู้เป็นสำมีเนื่องจำกหลวง
ยกกระบัตรต้องกำรจัดงำนโกนจุกให้ลูกสำวแบบยิ่งใหญ่ เพรำะกลัวจะน้อยหน้ำคนข้ำงบ้ำน ท้ังที่ฐำนะกำร
เงินนั้นไม่ค่อยดี จึงบอกให้แม่ทองอินไปขำยของมีค่ำ กำรกระท�ำของหลวงยกกระบัตรนี้เรียกว่ำ “ขายผ้าเอา
หน้ารอด” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ ยอมเสียสละแม้แต่ของจ�ำเป็นที่ตนมีอยู่เพื่อรักษำชื่อเสียง เมื่ออ่ำนนิทำนจะ
สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของส�ำนวนนี้จำกเหตุกำรณ์และพฤติกรรมของตัวละคร 
 จำกตวัอย่ำงเหน็ได้ว่ำนทิานวชริญาณมจีดุมุง่หมำยในกำรอธบิำยควำมหมำยของส�ำนวนผ่ำนเนือ้
เรื่องนิทำนให้กับผู้อ่ำน ท�ำให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้นอกจำกควำมเพลิดเพลิน 
    2.2 การให้ข้อคิด วรรณคดีบำงเรื่องนอกจำกจะให้ควำมเพลิดเพลินทำงอำรมณ์แล้ว ยังมีคติ 
ข้อคิดที่ดีที่ผู้อ่ำน  สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ผ่ำนเนื้อเรื่อง เหตุกำรณ์ หรือพฤติกรรมของตัว
ละคร ที่ถือเป็น ประสบกำรณ์โดยอ้อมให้ผู้อ่ำน ดังที่ สุกัญญำ สุจฉำยำ (2555 : 178- 185) กล่ำวว่ำ 
“จุดมุ่งหมายในการให้ข้อคิดและคติธรรมท่ีควรยึดถือนอกเหนือจากความเพลิดเพลินที่ได้รับโดยตรง ผู้เสพ
จะได้รับการปลูกฝัง แนวคิดทางพุทธศาสนาและค่านิยมที่พึงประสงค์จากเรื่องโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว” 
 จำกกำรศึกษำบทบำทของนทิำนวชริญำณพบว่ำผู้แต่งได้ใช้ตัวบทเพ่ือแทรกข้อคดิให้กบัผู้อ่ำน กระตุ้น
ให้ผู้อ่ำนได้คิดตำม ข้อคิดในนิทำนวชิรญำณมี 3 ประกำร คือ กำรให้ข้อคิดเรื่องควำมรอบคอบ กำรให้ข้อคิด
แก่ผู้เป็นข้ำรำชกำร และกำรให้ข้อคิดเรื่องควำมสำมัคคี 
    2.2.1 กำรให้ข้อคิดเรื่องควำมรอบคอบ นิทำนวชิรญำณปรำกฏกำรให้ข้อคิดเรื่องควำม
รอบคอบ คือ กำรสอนให้คิดพิจำรณำให้ถ่ีถ้วน ไม่ให้เชื่อคนง่ำยจนเกินไป กำรให้ข้อคิดแก่ผู้อ่ำนที่ปรำกฏใน
นิทำน จะใช้เหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครในกำรให้คติเตือนใจ ดังเรื่อง “เศรษฐีสอนบุตรให้มีความ
พิจารณา” ที่กล่ำวถึงบิดำได้สั่งสอนบุตรของตนทั้งสองคนให้มีควำมรอบคอบก่อนท�ำสิ่งต่ำง ๆ  บุตรผู้พี่นั้นไม่
ยอมท�ำตำมที่บิดำได้สอนไว้ ในขณะที่บุตรผู้น้องนั้นได้พิจำรณำสิ่งต่ำง ๆ ด้วยควำมรอบคอบตำมที่บิดำสอน 
ดังตัวอย่ำง

 กำรที่บุตรเศรษฐีผู ้พี่ต้องตรอมใจตำยนี้เป็นเพรำะท�ำกำรมิได้พิจำรณำ  
ตรติรองโดยตลอด ประกอบไปด้วยควำมโฉดเขลำ ทรพัย์สมบตัทิีบ่ดิำแบ่งให้   กไ็ด้
มำกกว่ำน้องชำย ถึงกระนั้นรักษำไว้ไม่ได้ คนน้องชำยน้ันถึงได้ทรัพย์สมบัติน้อย
กว่ำก็จริง แต่เป็นคนมีควำมคิดตริตรองจึ่งได้ตั้งตัวได้
 “จะท�าการสิง่หนึง่สิง่ใดคนทีม่คีวามพจิารณาตรติรองโดยละเอยีดกบัคน
ที่ท�าการไม่ตริตรองนั้น สู้ผู้ที่ท�าการตริตรองไม่ได้” 

(กรมศิลปำกร.  2556 : 317)
 เหน็ได้ว่ำผูแ้ต่งแทรกคตใิห้ผูอ่้ำนผ่ำนเหตกุำรณ์และพฤตกิรรมของตวัละครพีช่ำยทีข่ำดกำรพจิำรณำ
ไตร่ตรองให้รอบคอบ ท�ำให้ทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่บิดำได้ให้นั้นหำยไป และให้ตัวละครน้องชำยเป็นตัวละคร
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คูข่นำนทีเ่ป็นผูมี้ควำมคดิพจิำรณำไตร่ตรอง ท�ำให้ผู้อ่ำนเหน็ข้อดีและข้อเสียของกำรคดิพิจำรณำไตร่ตรองได้
ชัดผ่ำนพฤติกรรมของตัวละครทั้ง 2 ตัวนี้ และในประโยคสุดท้ำยท่ีกล่ำวว่ำ “จะท�าการส่ิงหนึ่งสิ่งใดคนที่มี
ความพิจารณาตริตรองโดยละเอียดกับคนท่ีท�าการไม่ตริตรองนั้น สู้ผู้ที่ท�าการตริตรองไม่ได้” แสดงถึงควำม
ตั้งใจของผู้แต่งที่ต้องกำรให้ข้อคิดกับผู้อ่ำนอีกด้วย
 กล่ำวได้ว่ำนิทำนวชิรญำณให้ข้อคิดในกำรสอนให้พิจำรณำไตร่ตรองผ่ำนเหตุกำรณ์และพฤติกรรม
ของตวัละครในเรือ่งเพือ่ให้ผูอ่้ำนรอบคอบ โดยบำงเรือ่งจะสรปุข้อดแีละข้อเสยีไว้ในตอนท้ำยของเรือ่งเพือ่ให้
ผู้อ่ำนได้รู้และคิดตำม และสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
   2.2.2 กำรให้ข้อคิดแก่ผู้เป็นข้ำรำชกำร อำชีพ “ข้าราชการ” ถือเป็นอำชีพที่คนในสังคม
ไทยยกย่อง มองอำชพีข้ำรำชกำรว่ำมเีกียรต ิจำกกำรศกึษำภำพสะท้อนสังคมจำกนทิำนวชริญำณพบว่ำ คนใน
สังคมมีค่ำนิยมต่ออำชีพรับรำชกำร พ่อแม่ต้องกำรให้ลูกหลำนท�ำอำชีพข้ำรำชกำร โดยมองว่ำเป็นกำรสร้ำง
ชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูล แม้ว่ำอำชีพข้ำรำชกำรจะได้รับควำมนิยม แต่ในเวลำเดียวกันนั้นสันนิษฐำนว่ำน่ำจะมี
ข้ำรำชกำรบำงส่วนที่ประพฤติตนในทำงมิชอบเนื่องจำกผู้วิจัยพบว่ำนิทำนวชิรญำณได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เป็น
ข้ำรำชกำรในลักษณะกำรสอน ผ่ำนบทสนทนำของตัวละคร ดังตัวอย่ำง “มารดาสอนบตุร” ในเร่ืองตัวละคร 
“มารดา” ได้กล่ำวตอบ “บตุร” ของตนทีก่�ำลงัจะเข้ำรบัรำชกำรว่ำ ในกำรท�ำรำชกำรนีจ้ะต้องตัง้ใจและอดทนต่อ
หน้ำทีข่องตน ดงันี้

  มำรดำจึ่งตอบว่ำ “ถ้าเจ้าจะเข้าท�างานราชการแล้วเจ้าต้องถือให้มั่นใน
ธุระหน้าที่ของเจ้า ต้องมีความหมั่นความเพียร แลความอดทน อย่าได้มีความ
ท้อถอยในข้อราชการที่เป็นหน้าที่ของตัว เจ้ำต้องรู้เข้ำใจว่ำ ‘ขุนนำงทั้งหลำยที่
พระมหำกษัตริย์ได้ตั้งขึ้นไว้นั้น ท่ำนมิได้ตั้งขึ้นไว้ส�ำหรับจะให้เต็มบ้ำนเต็มเมือง’ 
เปล่ำเลยทีท่่ำนตัง้ขึน้ไว้แลสูเ้สยีเบีย้หวดัเงินเดือนให้นัน้เพ่ือประสงค์จะให้ช่วยดูแล
ตดัสนิถ้อยควำมแลกจิรำชกำรต่ำง ๆ  ต่ำงพระเนตรพระกรรณ หวงัจะให้บ้ำนเมอืง
แลรำษฎร ซึ่งเป็นข้ำขอบขัณฑสีมำให้มีควำมสุขควำมเจริญ ท่ำนมิได้ตั้งไว้ให้เสีย
พระรำชทรัพย์เปล่ำ

(กรมศิลปำกร.  2556 : 570 - 571)

 จำกตัวอย่ำงผู้แต่งให้ข้อคิดผ่ำนกำรสนทนำระหว่ำง “มารดา” กับ “บุตร” บุตรถำมมำรดำถึงกำร
ประพฤตตินในกำรเป็นข้ำรำชกำร มำรดำจงึได้กล่ำวสอนบุตรให้ตั้งใจท�ำงำน อดทนต่อกำรท�ำงำน อย่ำไดท้้อ
ต่อหน้ำที่ และตั้งใจท�ำงำนให้สมกับที่พระมหำกษัตริย์ได้ไว้ใจให้เป็นข้ำรำชกำร
   2.2.3 กำรให้ข้อคิดเรื่องควำมสำมัคคี “สามัคคี” หมำยถึง ควำมพร้อมเพรียง ควำม
ปรองดองกนั ควำมร่วมมอืร่วมใจ ผูแ้ต่งนทิำนวชริญำณได้แทรกข้อคดิเร่ืองควำมสำมคัคไีว้ในตัวบท ผ่ำนกำร
สนทนำของตัวละคร และกำรยกตัวอย่ำงมำแทรกในนิทำนเพ่ือให้ข้อคิดแก่ผู้อ่ำน เมื่ออ่ำนนิทำนผู้อ่ำนจะ
สำมำรถเข้ำใจถึงข้อดีของควำมสำมัคคีในเรื่อง“ชมโรงเรียน” เป็นเหตุกำรณ์ของครูที่พำนักเรียนเดินชม
โรงเรียนเพื่อศึกษำสิ่งต่ำง ๆ ในบริเวณโรงเรียน และบังเอิญไปเจอมดแดงที่ก�ำลังรุมกัดตัวรำกดิน จึงคิดใช้
เหตุกำรณ์สอนเรื่องควำมสำมัคคีให้กับนักเรียน ดังนี้
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  ครนูัน้เมือ่นัง่พจิำรณำดกูริยิำของหมูม่ดแดงทีท่�ำกบัรำกดินดังนัน้กม็ำคดิว่ำ 
“โอ! สัตว์ดิรัจฉานถึงตัวมันเล็ก ๆ  มีก�าลังน้อยก็จริง แต่ถ้าอาศัยความพร้อมใจ
กันเข้าแล้วก็สามารถจะท�าสัตว์ตัวใหญ่ที่มีก�าลังมากให้อยู่ในอ�านาจของตนได้
บ้างในบางสมัย ฉะนี้เจียวหนอ ! แม้หมู่มนุษย์ถ้ำมีควำมพรักพร้อมกันดังมดฉะนี้
เห็นว่ำอำจท�ำกิจบำงอย่ำงที่ต้องประสงค์ให้ส�ำเร็จได้เหมือนกัน”

(กรมศิลปำกร.  2555 : 618)
  เห็นได้ว่ำผู้แต่งหยิบลักษณะของมดแดงมำแทรกเป็นคติให้ข้อคิดกับผู้อ่ำน ผ่ำนกำรสนทนำของ 
“ครู” ที่สั่งสอน “นักเรียน” โดยในเรื่องครูและนักเรียนเดินผ่ำนมำเห็นรำกดินตัวใหญ่ถูกมดแดงรุมกัด ครูจึง
กล่ำวสอนนักเรียนว่ำมดแดงเป็นสัตว์ตัวเล็กที่สำมัคคีกันก�ำจัดรำกดินที่มีขนำดใหญ่กว่ำตัวมันหลำยเท่ำได้ 
และกล่ำวสรุปในตอนท้ำยว่ำ “แม้หมู่มนุษย์ถ้ามีความพรักพร้อมกันดังมดฉะนี้เห็นว่าอาจท�ากิจบางอย่างที่
ต้องประสงค์ให้ส�าเร็จได้เหมือนกัน” ซึ่งผู้อ่ำนจะได้รับข้อคิดเรื่องควำมสำมัคคีผ่ำนนิทำนที่ได้อ่ำน จำกกำร
ศกึษำบทบำทในกำรให้ควำมรูแ้ละข้อคดิของนทิำนวชริญำณพบว่ำ ผู้แต่งได้ให้ควำมรูเ้กีย่วกบัส�ำนวนผ่ำนเนือ้
เรื่องลักษณะอธิบำยควำมหมำยของส�ำนวน ผ่ำนพฤติกรรมของตัวละครและเหตุกำรณ์ ท�ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ
ควำมหมำยของส�ำนวนเหล่ำนัน้ กำรให้ข้อคดิมลีกัษณะสอนให้คิดตำม เพือ่น�ำไปประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ให้สงัคม
มีระเบียบเรียบร้อย
 3. บทบาทในการเป็น “สื่อ” วิพากษ์และโน้มน้าวสังคม
 บทบำทในกำรเป็นเครือ่งมอืสือ่สำรในสงัคมของนทิานวชิรญาณมบีทบำทในกำรเป็น“สือ่” วพิำกษ์
และโน้มน้ำวสังคม ผูวิ้จัยพบว่ำผูแ้ต่งได้แสดงน�ำ้เสยีงวพิำกษ์ และโน้มน้ำวใจผูอ่้ำนผ่ำนตวับทนทิำน 2 ประกำร 
คือ กำรโน้มน้ำวใจให้เลิกงมงำยเชื่อเรื่องผี และเป็นสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งใหม่ที่เกิดในสังคม
  3.1 การโน้มน้าวใจให้เลิกงมงายเชื่อเรื่องผี คนไทยเชื่อเรื่องผีมำตั้งแต่สมัยโบรำณ โดยเชื่อ
ว่ำ ผีเป็นสิ่งที่สำมำรถท�ำอันตรำยแก่ผู้ที่ลบหลู่ตน เมื่อวิวัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ  เจริญขึ้น ควำมเชื่อเรื่องผีกลำย
เป็นควำมเช่ือที่งมงำย เมื่อศึกษำบทบำทนิทำนวชิรญำณพบว่ำ เป็นสื่อโน้มน้ำวใจให้เลิกงมงำยเชื่อเรื่องผี 
ดังตัวอย่ำง “พยานเรื่องผีหลอก” ที่ตัวละคร “ข้าพเจ้า” ได้ยินเสียงแปลก ๆ ในครำวแรกคิดไปว่ำผีหลอก 
ต่อเมื่อตัดสินใจพิสูจน์ว่ำคือสิ่งใดกันแน่ จึงพบว่ำเสียงนั้นเป็นเสียงตุ๊กแกที่ก�ำลังจับนกกระจอกกิน ดังนี้

  ข้ำพเจ้ำก็จนใจยืนนิ่งคอยฟังอยู่ข้ำงหน้ำต่ำงได้ยินเสียงจนแก๊กอีก ก็เปิด
หน้ำต่ำงชูไฟส่องไปดูตำมฝำ แล้วแหงนข้ึนดูที่ฝำข้ำงบนก็ตกลงจับเหตุได้ จับผีมำ
แล้วไล่ผีไปเสีย นึกถึงหนังสือวชิรญำณจ่ึงคิดว่ำ “จะน�ำมำลงไว้ฟังกันเล่น” แล้ว
นอนหลับไป เวลำที่ค้นจับผีอยู่นั้นประมำณชั่วทุ่มเศษ ผีที่หลอกข้าพเจ้านั้นเป็น
สัตว์ตีนเหนียวตัวลายน่าเกลียดคล้ายจิ้งจกแต่เช่ืองกว่า เขาเรียกว่า “ตุ๊กแก” 
คำบสัตว์ท่ีมีปีกบินได้ อำศัยตำมชำยคำช่ือคล้ำยนกกระจิบ เขำเรียกว่ำ “นก
กระจอก” นกกระจอกนี้ตัวเขื่องหน่อยไม่พอท่ีตุ๊กแกจะกินโดยสะดวกได้ ตุ๊กแกก็
คำบไว้ฟัดไปฟัดมำแรง ๆ ก็ท�ำให้ฝำเรือนดังเช่นเรือนเคำะ

(กรมศิลปำกร.  2556 : 525)
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 ตัวอย่ำงแสดงให้ผู้อ่ำนเห็นโดยอ้อมว่ำผีมีหรือไม่มีจริง สิ่งท่ีมนุษย์หวำดกลัวอำจไม่เก่ียวกับผีหรือ
วิญญำณ ดังในเรื่องที่ตัวละคร “ข้าพเจ้า” ได้ยินเสียงแปลก ๆ ในครำวแรกก็เข้ำใจว่ำเป็นผี ต่อเมื่อไปดูจึงได้
รู้ว่ำเป็น “ตุ๊กแก” ที่ก�ำลังกิน “นกกระจอก” แม้นิทำนจะไม่ได้บอกอย่ำงตรงไปตรงมำ แต่ผู้อ่ำนจะเข้ำใจถึง
สิ่งที่ผู้แต่งต้องกำรจะสื่อว่ำผีไม่มีจริง

นิทำนวชิรญำณมีบทบำทในฐำนะสื่อโน้มน้ำวใจให้คนในสังคมคิดไตร่ตรองไม่ให้งมงำยเชื่อเร่ืองผี 
โดยสื่อผ่ำนประสบกำรณ์ของตัวละคร ที่พบและพิสูจน์ว่ำผีไม่มีจริง ซึ่งเป็นกำรโน้มน้ำวใจให้ผู้อ่ำนคิดตำมว่ำ
ไม่ควรงมงำยเชื่อในเรื่องผีจนเกินไป ผู้วิจัยสันนิษฐำนว่ำผู้แต่งน่ำจะใช้นิทำนวชิรญำณเพื่อเป็นสื่อสร้ำงควำม
เชื่อใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม

 3.2 การเป็น“ส่ือ” ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งใหม่ที่เกิดในสังคม ผู้วิจัยพบว่ำ นิทำน
วชิรญำณมีบทบำทเป็นสื่อในกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม ได้แก่ รถรำง รถไฟ ธนบัตร 
ดงัตวัอย่ำงเรือ่ง “สบืรูค้วามด”ี ตวัละคร “นายโต” สนทนำกบั “นายเกดิ” ถงึเรือ่งสิง่ใหม่ ๆ  เช่น รถไฟ รถรำง 
ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดในบ้ำนเมืองยุคนั้น อันแสดงถึงควำมเจริญของประเทศ

  นำยโต “นี่แน่ะ! พ่อเกิดฉันจะว่ำให้ฟัง ขออย่ำได้มีควำมสงสัยอะไรเลย ทุก
วันนี้นะเหรอ? ท่านผู้ใหญ่ท่านก�าลังคิดจัดการท่ีจะให้บ้านเมืองมีความเจริญดี
ขึ้นไปแล้ว เราทั้งหลายที่เป็นข้าแผ่นดินไปไหนจะไม่ได้รับความสุขเล่า? อย่าได้
สงสัยเลย นี่แนะ! ฉันจะว่าให้ฟังตามที่ตาได้เห็นมาแล้วของความเจริญ ตั้งแต่
อายพ่อเกิดมาจนบัดนี้เห็นบ้างหรือเปล่าว่าบ้านเมืองเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเป็น
อย่างไรกัน ส่ิงท่ีเราไม่เคยได้พบก็ได้พบ ที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นไม่ใช่หรือ? 
เหมือนเช่นรถไฟและรถรางงี้ ปู่ย่าตายายเราเคยได้พบมาแต่เดิมหรือเปล่า? ก็
เปล่าไม่ใช่หรือ? ตัวเราที่ได้เกิดมาทุกวันนี้จัดเอาเป็นบุญมาก ๆ ทีเดียวหนา”

(กรมศิลปำกร.  2555 : 1092 - 1093)
 ตัวอย่ำงเห็นถึงกำรเป็นสื่อเผยแพร่สิ่งใหม่ คือ รถรำงและรถไฟผ่ำนบทสนทนำของตัวละคร สื่อว่ำ
เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดในสังคมและยังเป็นเครื่องแสดงควำมเจริญของชำติ ดังในประโยค “ทุกวันน้ีนะเหรอ? ท่าน
ผู้ใหญ่ท่านก�าลังคิดจัดการที่จะให้บ้านเมืองมีความเจริญดีขึ้นไปแล้ว” 
 นอกจำกจะเผยแพร่ยำนพำหนะใหม่ในสังคม นิทานวชิรญาณยังมีบทบำทในกำรเผยแพร่กำรใช้
เงนิกระดำษในสงัคมผ่ำนเร่ือง “เงินกระดาษกบัตวัเงนิ” ในเรือ่ง “นายสดุใจ” ก�ำลงัสนทนำถงึกำรทีจ่ะท�ำเงนิ
กระดำษขึ้นใช้ในสยำมกับ “นายเสงี่ยม” ดังนี้

 นำยสุดใจ “ฉันท�ำกำรที่หอรัษฎำฯ จ้ะ พ่อปลอดพูดอะไรยังง้ัน ฉันเสียอีก
นะจะต้องไปพึ่งพ่อปลอด”
 นำยเสงีย่ม “เลิก! เลกิ! กนัเองหรอกน่ะขอท.ี..ขอทฉีนัจะถำมอะไรพอ่สดุใจ
สักอย่ำงหนึ่งด้วย เดี๋ยวนี้ฉันได้ยินว่ำ ‘จะท�าเงินกระดาษข้ึนใช้ในกรุงเทพฯ’ แล
ทั่วไปในพระราชอาณาเขตสยามไม่ใช่หรือ?”

(กรมศิลปำกร.  2555 : 467)
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 จะเห็นได้ว่ำตวัอย่ำงข้ำงต้นสือ่ให้เหน็ผ่ำนบทสนทนำของตวัละคร “นายปลอด” “นายสดุใจ” และ 
“นายเสงี่ยม” โดยก�ำลังสนทนำกันเรื่องที่ก�ำลังจะมีเงินกระดำษขึ้นใช้ในประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มมีกำร
ใช้เงินระดำษในสังคมครั้งแรกในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 ผู้วิจัยศึกษำนิทำนวชิรญำณในฐำนะบทบำทกำรเป็นสื่อเผยแพร่สิ่งใหม่ที่เกิดในสังคม พบว่ำผู้แต่ง
เผยแพร่ผ่ำนกำรสนทนำกับผู้อ่ำน และกำรสนทนำของตัวละคร ถือเป็นกลวิธีในกำรเผยแพร่ส่ิงใหม่ผ่ำน
ตัวบทอย่ำงแยบคำย จึงกล่ำวได้ว่ำนิทำนวชิรญำณมีบทบำทในกำรเป็นสื่อเผยแพร่สิ่งใหม่ที่เกิดในสังคม

อภิปรายผล
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ นิทำนวชิรญำณมีบทบำทต่อสังคม 3 ประกำร คือ (1) บทบำทในกำรสร้ำง
ควำมเพลดิเพลนิ ผ่ำนพฤตกิรรมตัวละคร ผ่ำนเน้ือเรือ่งแนวผจญภยัและเนือ้เรือ่งแนวขบขนัเพ่ือกระทบอำรมณ์
ผู้อ่ำนท�ำให้ผู้อ่ำนเพลิดเพลินใจ (2) บทบำทในกำรให้ควำมรู้และข้อคิด คือกำรให้ควำมรู้เรื่องส�ำนวน โดย
อธบิำยควำมหมำยของส�ำนวนผ่ำนเหตกุำรณ์และกำรกระท�ำของตัวละคร ด้ำนกำรให้ข้อคดิ ได้ให้ข้อคดิเร่ือง
ควำมรอบคอบ ข้อคดิส�ำหรบัผูเ้ป็นข้ำรำชกำร และข้อคดิเรือ่งควำมสำมคัค ีและ (3) บทบำทในกำรเป็น “สือ่” 
วิพำกษ์และโน้มน้ำวสังคม ได้แก่ กำรโน้มน้ำวใจให้คนเลิกงมงำยเชื่อเรื่องผี กำรเป็นสื่อในกำรประชำสัมพันธ์
เผยแพร่สิง่ใหม่ทีเ่กดิในสงัคม คอื รถรำง รถไฟ และเงินกระดำษ ซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ท่ีเกดิในสังคมสมยัของพระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว นิทานวชิรญาณจึงมีบทบำทต่อสังคม อันแสดงให้เห็นจุดมุ่งหมำยของ
ผูแ้ต่งในกำรวรรณคดเีป็น “สือ่” เพือ่สือ่สำรกบัคนในสังคมสะท้อนให้เหน็กศุโลบำยทีแ่ยบคำย สอดคล้องกบั
แนวคิดของเจตนำ นำควัชระ (2520 : 16 -17 ) ที่กล่ำวว่ำกำรศึกษำวรรณคดีจะต้องศึกษำไปพร้อมกับสังคม 
เนื่องจำกวรรณคดีจะสะท้อนสังคมและมีอิทธิพลในกำรชี้น�ำคนในสังคมนอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับงำนวิจัย 
เรื่อง กำรกล่อมเกลำทำงกำรเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อในสมัยรัชกำลที่ 5 ของ สุมินทร์ จุฑำงกูร 
(2529) ศึกษำบทบำทของแบบเรียนพบว่ำมีบทบำทในกำรเป็น “สื่อ” กำรเรียนกำรสอนและยังมีบทบำทใน
กำรสอนให้มีควำมจงรักภักดี หวงแหน เสียสละเพ่ือประเทศชำติ และจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
สรุปได้ว่ำเนื้อหำแบบเรียนหลวงในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมุ่งปลูกฝังคุณค่ำและ
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองด้วย เช่นเดียวกับงำนวิจัยของอัญชลี ภู่ผกำ (2553) เรื่อง พระรำชนิพนธ์ในพระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว : วรรณคดีกับกำรสร้ำงชำติ 
ที่สรุปผลว่ำวรรณคดีนอกจำกจะให้ควำมเพลิดเพลินยังเป็นเคร่ืองมือในกำรสอนและให้ควำมรู้กับคนในชำติ 
อนัเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงชำต ิสอดคล้องกบัภำพสะท้อนของนทิำนพ้ืนบ้ำนจำกงำนวจิยัของ Xie Dnggu 
(2555 : 10-15) ที่สะท้อนถึงชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรปลูกฝังค่ำนิยม ประเพณี และควำมเชื่อต่ำง ๆ ซึ่งถือว่ำ
เป็นแหล่งเรียนรู้รำกฐำนของชีวติและสงัคมไทยได้อย่ำงด ีจำกแนวคิดและงำนวจิยัข้ำงต้นสรปุได้ว่ำ วรรณคดี
ไม่ได้มีเพียงบทบำทในกำรให้ควำมเพลิดเพลิน แต่ยังมีบทบำทอ่ืนต่อสังคมท่ีแฝงอยู่ เช่นเดียวกับนิทำน
วชิรญำณ 
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