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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) วิิเคราะห์์คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชน
รางวััลแว่่นแก้้วที่่ส� ะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชนบทไทยในภาคเหนืือ ภาคใต้้ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
และภาคกลาง 2) วิิเคราะห์์สัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวััล
แว่่นแก้้ว  โดยศึึกษาจากวรรณกรรมที่่�ได้้รัับรางวััลจากเวทีีการประกวดรางวััลแว่่นแก้้ว 
จำำ�นวน 11 เรื่่�อง
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า คติิ ช นวิิ ท ยาที่่� แ สดงอัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องภาคเหนืือ ภาคใต้้
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคกลาง นั้้�น  ประกอบด้้วย การตั้้�งถิ่่�นฐาน ประวััติิศาสตร์์
ท้้องถิ่่�น ปููชนีียบุุคคลประจำำ�ถิ่่�น สถาปััตยกรรมพื้้�นบ้้าน ความเชื่่�อพื้้�นบ้้าน ประเพณีีพื้้�นบ้้าน 
การแสดงพื้้นบ้
� า้ น อาหารพื้้นบ้
� า้ น เครื่อ�่ งมืือเครื่อ�่ งใช้้พื้้นบ้
� า้ น สมุุนไพรพื้้นบ้
� า้ น นิิทานพื้้�นบ้า้ น 
ตำำ�นานพื้้�นบ้้าน ลำำ�นำำ� การทำำ�คลอด การละเล่่นของเด็็ก การสาวไหม และการปั่่�นฝ้้าย
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ด้้ า นสัั ง คมพหุุ วัั ฒ นธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัั ล แว่่ น แก้้ ว 
นัักเขีียนได้้นำำ�เสนอประเด็็นต่่าง ๆ ดัังนี้้� 1) นัักเขีียนภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ นำำ�เสนอภาพ
วัั ฒ นธรรมของ “ส่่ ว ย” ผ่่ า นหมู่่�บ้้ า นผัั บ แล้้ ง  ที่่� โ ดนเหยีียดหยามทางวัั ฒ นธรรม 
2) นัักเขีียนภาคเหนืือ นำำ�เสนอภาพชนกลุ่่�มน้้อยเผ่่าปาเกอะญอที่่�สัังคมรอบนอกมองเขา
เป็็นเพีียงแค่่ “ผู้้�ใช้้แรงงานราคาต่ำำ��” 3) นัักเขีียนภาคใต้้ นำำ�เสนอภาพความแปลกแยกของ
คนชนบทในสัังคมเมืือง และ 4) นัักเขีียนภาคกลาง นำำ�เสนอภาพวััฒนธรรมของคนจีีนบนแผ่่นดินิ
ไทย ที่่�ทั้้�งสองวััฒนธรรมสามารถผสมผสานเข้้ากัันอย่่างลงตััว จะเห็็นว่่าภาพที่่�นำำ�เสนอผ่่าน
วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วนั้้�นสะท้้อนชีีวิิตของชาวบ้้านได้้อย่่างเข้้มข้น้
คำำ�สำำ�คััญ : อััตลัักษณ์์ สัังคมพหุุวััฒนธรรม ชนบทไทย วรรณกรรมเยาวชน 
              วรรณกรรมแว่่นแก้้ว
Abstract
The objectives of the research were to 1) analyze folkloristics in the
Wan Kaew Youth Literature Award that reflect the identity of Thai rural
people in the north, south, northeast and central regions and 2) analyze
multicultural society in rural Thailand in the Wan Kaew Youth Literature
Award. By studying the literature that has been awarded the Wan Kaew
Youth Literature Award, which includes 11 stories.
The finding of the analysis found that folkloristics reflects the identity
of Thai rural people in the north, south, northeast and central
regions had been conducted from settlement, local history, local venerable
people, local architecture, folk beliefs, folk tradition, folk performance, local
dishes, local equipment, local herbs, folk tales, folk legends, dramatization,
giving birth, children’s skits, silk worming, and spinning cotton.
In the multicultural society in rural Thailand, the Wan Kaew Youth
Literature Award presented the following issues: 1) Northeastern writers
present cultural images of "tributes" through Pub Lang village, which have
been abused by culture; 2) The northern writers present a picture of the Pga
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K’nyau minority, which the outer society sees as "low-priced laborers."
3) The southern writers highlight the differences between rural and urban
people. 4) The central region writers present an image of Chinese culture in
Thailand by suggesting that both cultures can blend together seamlessly.
Thus, it shows that the images presented through the Wan Kaew Youth
Literature Award are reflections of the lives of the villagers.
Keywords: Identity, Multicultural Society, Thai Rural, Youth Literature,
                Wan Kaew Award
บทนำำ�

อััตลัักษณ์์ของสัังคมพหุุวัฒ
ั นธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว
เป็็ น งานวิิ จัั ย ที่่� ผู้้� เขีียนต่่ อ ยอดความคิิ ด จากประสบการณ์์ ก ารทำำ� วิิ ท ยานิิ พนธ์์ เรื่่� อ ง
“ภููมิิปััญญาในวรรณกรรมเยาวชนของนัักเขีียนภาคใต้้” ผสมผสานเข้้ากัับประสบการณ์์
การสอนในรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับสัังคม วััฒนธรรม และวรรณกรรม อาทิิ รายวิิชา
“ภาษากัับวััฒนธรรม” และ “วรรณกรรมปััจจุุบันั ” ซึ่่�งประสบการณ์์ดัังกล่่าวนอกจากเป็็น
ฐานคิิดสำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้ผู้้�วิิจััยมองเห็็นแนวทางการทำำ�วิิจััยในลัักษณะของการต่่อยอดขยาย
ความคิิดจากฐานคิิดเดิิม คืือ จากการศึึกษาระดัับจุุลภาค เพื่่�อมองสัังคมภาคใต้้ มาสู่่�
การวิิเคราะห์์สัังคมระดัับมหภาค คืือ วิิเคราะห์์สัังคมชนบทไทยที่่�ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค
ไม่่ว่่าจะเป็็นภาคเหนืือ ภาคกลาง ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคใต้้ ประสบการณ์์
ดัั ง กล่่ า วยัั ง เป็็ น ฐานคิิ ด สำำ�คัั ญ ที่่� ช่่ ว ยให้้ ผู้้� วิิ จัั ย มองเห็็ น การทำำ� วิิ จัั ย ในเชิิ ง บูู ร ณาการ
โดยการนำำ�เอาเนื้้�อหาในรายวิิชาที่่�สอนมาเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างระเบีียบวิิธีีวิิจััยใน
การวิิเคราะห์์วรรณกรรม กล่่าวคืือ จากประสบการณ์์การสอนในรายวิิชา “ภาษากัับ
วััฒนธรรม” ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำ�ำ องค์์ความรู้้� บทที่่� 1 เรื่อ�่ ง “สัังคม ภาษา และวััฒนธรรม” มาต่่อยอด
ความคิิดให้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�นด้้วยศาสตร์์คติิชนวิิทยา โดยยึึดตามแนวคิิดของ วิิลเลีียม ธอมส์์
(William Thoms) ที่่�ได้้กล่่าวว่่า คติิชนวิิทยา เป็็นความรู้้�ของชาวบ้้าน (ศรััณย์์ภััทร์์ บุุญฮก,
2558, น. 17) ด้้านขอบข่่ายของคติิชนวิิทยานั้้น สุ
� กัุ ญ
ั ญา สุุจฉายา (2556, น. 10) ได้้กล่่าวว่่า
จำำ�แนกได้้เป็็น  4 ประเภท คืือ 1) วรรณกรรมมุุขปาฐะ สามารถแบ่่งย่่อยได้้เป็็นเรื่อ�่ งเล่่าพื้้นบ้
� า้ น 
เพลงพื้้�นบ้้านหรืือร้้อยกรองพื้้�นบ้้าน ปริิศนาคำำ�ทาย และคำำ�กล่่าวชาวบ้้าน 2) วััฒนธรรม
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ทางวััตถุุ หรืือวิิถีีชีีวิิตของชาวบ้้านทางกายภาพ ซึ่่�งครอบคลุุมกลวิิธีี ทัักษะ ตำำ�รา และสููตรที่่�
สืืบทอดโดยการบอกเล่่า เช่่น  สถาปััตยกรรมพื้้�นบ้า้ น เครื่อ�่ งแต่่งกายพื้้นบ้
� า้ น การปรุุงอาหาร
พื้้นบ้
� า้ น เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ที่่�ผลิิตด้้วยมืือ ฯลฯ 3) ขนบธรรมเนีียมพื้้�นบ้้าน เป็็นกิิจกรรม
เพื่่�อร่่วมปฏิิสััมพัันธ์์ของคนในชุุมชน ได้้แก่่ ประเพณีีในช่่วงของการเปลี่่�ยนผ่่านของชีีวิิต
ความเชื่่� อ พื้้� นบ้้ า น  การรัั ก ษาโรคพื้้� นบ้้ า น  งานเทศกาลของชาวบ้้ า น  และการละเล่่ น 
4) ศิิลปะการแสดงพื้้นบ้
� า้ น ประกอบด้้วย ดนตรีีพื้้นบ้
� า้ น การเต้้นรำ�พื้้
ำ นบ้
� า้ น และละครชาวบ้้าน 
ซึ่่�งขอบข่่ายคติิชนวิิทยานี้้�ได้้ครอบคลุุมข้้อมููลทางวััฒนธรรมทั้้�งรููปธรรมและนามธรรม
นอกจากนี้้� ประสบการณ์์การสอนในรายวิิชา“วรรณกรรมปััจจุบัุ ัน” ที่่�เนื้้�อหาบท
ที่่� 5 เป็็นความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ “วรรณกรรมสำำ�หรัับเด็็ก” มาขยายฐานคิิดด้้านขอบเขต
เนื้้�อหาของวรรณกรรมให้้กว้้างขวาง ครอบคลุุมขึ้้�น  กล่่าวคืือ จากเดิิมที่่�เคยศึึกษาเฉพาะ
วรรณกรรมของนัักเขีียนภาคใต้้ ก็็ขยายมาสู่่�วรรณกรรมของนัักเขีียนในภููมิิภาคอื่่�น  ๆ
ที่่�ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค ซึ่่�งวรรณกรรมที่่�ตอบโจทย์์ดัังกล่่าว คืือ วรรณกรรมเยาวชนรางวััล
แว่่นแก้้ว จากประสบการณ์์การสอนนัักศึึกษา สาขาวิิชาภาษาไทย คณะครุุศาสตร์์ ทำำ�ให้้
ผู้้�วิิจััยมองเห็็นว่่า วรรณกรรมตามขอบเขตการศึึกษาค้้นคว้้าดัังกล่่าว นัักศึึกษาสาขาวิิชา
ภาษาไทย คณะครุุศาสตร์์ สามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ ให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�สัังคม วััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น  และสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยได้้ โดยใช้้วรรณกรรมเป็็นฐาน ซึ่่�งแนวทาง
ดัังกล่่าวนี้้� สามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับการเขีียนแผนจััดการเรีียนรู้้� นอกจากนี้้� ก็็ยัังสามารถใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือในการเรีียนรู้้�สัังคม วััฒนธรรม ตลอดจนใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจในความเป็็นท้้องถิ่่�นที่่�แตกต่่างกััน หรืือใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการปลููกฝัังเยาวชน
ให้้เกิิดความสำำ�นึึกรัักในถิ่่�นฐานบ้้านเกิิดได้้
ดัังนั้้�น  งานวิิจััยนี้้�จึึงเกิิดขึ้้�นจากแนวคิิดที่่�มาจากรากฐานของประสบการณ์์ของ
ผู้้�เขีียนทั้้�งจากการทำำ�วิิทยานิิพนธ์์ เมื่่�อครั้้�งที่่�ผู้้�วิิจััยเป็็นนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโท และ
ประสบการณ์์จากการสอนในรายวิิชาต่่าง ๆ ตามที่่�กล่่าวมาแล้้ว  งานวิิจััยนี้้�จึึงปรากฏใน
รููปแบบการคิิดวิิเคราะห์์ในเชิิงต่่อยอดความคิิด โดยอาศััยศาสตร์์คติิชนวิิทยาเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการวิิเคราะห์์วรรณกรรมปััจจุุบััน  ซึ่่�งผลการวิิจััยสามารถนำำ�ไปใช้้จััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับชนบทไทยในภููมิิภาคต่่าง ๆ ให้้กัับนัักเรีียนได้้
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ในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว

5

จากเหตุุผลที่่�กล่่าวมา ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษาวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว 
ในรููปแบบการศึึกษาเชิิงวิิเคราะห์์ ใน 2 ประเด็็น คืือ 1) วิิเคราะห์์คติิชนวิิทยาในวรรณกรรม
เยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่ส� ะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชนบทไทยในภาคเหนืือ ภาคใต้้ ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ และภาคกลาง 2) วิิเคราะห์์สัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรม
เยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว ทั้้�งนี้้� เพื่่�อจะได้้เห็็นคติิชนวิิทยาที่่�นัักเขีียนนำำ�มาใช้้ประกอบสร้้าง
เป็็นนวนิิยายสำำ�หรัับเยาวชนและสารคดีีสำำ�หรัับเยาวชน ได้้เห็็นกลวิิธีีการประกอบสร้้าง
ทางวรรณกรรม ตลอดจนเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจในด้้านการบููรณาการระหว่่างศาสตร์์ อาทิิ
คติิชนวิิทยา สารคดีี วรรณกรรม เข้้าด้้วยกััน นอกจากนี้้ ยั
� ังก่่อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจใน
ด้้านสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทย เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจในการฝึึกวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
วิิ พ ากษ์์ วิิ จ ารณ์์ ว รรณกรรม  ตลอดจนนำำ� เอาผลการวิิ จัั ย มาปรัั บ ใช้้ ใ ห้้ ส อดรัั บ ไปกัั บ
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนในรายวิิชาวรรณกรรมปััจจุุบัันและวรรณกรรมวิิจารณ์์
ซึ่่�งผู้้�วิิจััยต้้องรัับผิิดชอบในการจััดการเรีียนการสอนในรายวิิชาดัังกล่่าว
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อวิิเคราะห์์คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สะท้้อน
อััตลัักษณ์์ของชนบทไทยในภููมิิภาคเหนืือ ภาคใต้้ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคกลาง
2. เพื่่อ� วิิเคราะห์์สังั คมพหุุวัฒ
ั นธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว
วิิธีีการวิิจััย
การวิิ จัั ย เรื่่� อง อัั ต ลัั ก ษณ์์ ของสัั งคมพหุุ วัั ฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรม
เยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว  เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�หน
ำ ดแนวทางการวิิจัยั ไว้้ 3 ขั้้�นตอน 
คืือ ขั้้�นตอนรวบรวมข้้อมููล ขั้้�นตอนวิิเคราะห์์ข้้อมููล และขั้้�นตอนนำำ�เสนองานวิิจััย
ขั้้�นตอนศึึกษารวมรวบข้้อมููล
      1. รวบรวมและคััดเลืือกวรรณกรรมเยาวชนที่่�ได้้รัับรางวััลจากเวทีีการประกวด
รางวััลแว่่นแก้้ว  ประเภทสารคดีีสำำ�หรัับเยาวชนและบัันเทิิงคดีีสำำ�หรัับเยาวชน ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2544 - 2557 โดยวรรณกรรมดัังกล่่าวต้้องประกอบสร้้างขึ้้นจ
� ากคติิชนวิิทยาประเภทต่่าง ๆ
ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นอััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นชนบทไทยตามภููมิิลำำ�เนาของผู้้�เขีียน วรรณกรรม
กลุ่่�มนี้้�จึึงจััดเป็็นวรรณกรรมเชิิงอััตชีีวประวััติิกลาย ๆ ของผู้้�เขีียน
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2. ศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอััตลัักษณ์์ของชนบทไทย
3. ศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทย
4. ศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว 
5. ศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยเกี่่�ยข้้องกัับการนำำ�ข้้อมููลคติิชนมาใช้้ในวรรณกรรม

ขั้้�นตอนวิิเคราะห์์ข้้อมููล
           1. วิิ เ คราะห์์ ค ติิ ช นวิิ ท ยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวัั ล แว่่ น แก้้ วที่่� ส ะท้้ อ น
อััตลัักษณ์์ของชนบทไทยในภููมิิภาคเหนืือ ภาคใต้้ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ และภาคกลาง
2. วิิเคราะห์์สัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว
ขั้้�นตอนนำำ�เสนองานวิิจััย
  
นำำ�เสนอผลงานวิิจััยในลัักษณะการวิิจััยเชิิงคุุณภาพและเขีียนแบบพรรณนา
วิิเคราะห์์ (Descriptive Analysis)
กรอบแนวคิิดการวิิจััย
วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�เลืือกศึึกษาประกอบสร้้างขึ้้�นจากคติิชน
วิิทยาประเภทต่่าง ๆ ที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของชนบทไทย ซึ่่�งนัักเขีียนรางวััลแว่่นแก้้วได้้
สร้้างสรรค์์ผ่่านผลงานวรรณกรรมประเภทสารคดีีสำำ�หรัับเยาวชนและบัันเทิิงคดีีสำำ�หรัับ
เยาวชน วรรณกรรมกลุ่่�มนี้้� จึึงเป็็นวรรณกรรมเชิิงอััตชีีวประวััติิกลาย ๆ ของนัักเขีียน 
การประกอบสร้้างดัังกล่่าวจึึงน่่าสนใจทั้้�งด้้านกลวิิธีีทางวรรณศิิลป์์ คุุณค่่าทางสัังคม และ
วััฒนธรรม
ขอบเขตการวิิจััย
  
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ศึึกษาเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนที่่�ได้้รัับรางวััลจากการประกวด
รางวััลแว่่นแก้้วประจำำ�ปีี พ.ศ. 2544 - 2557 โดยยึึดหลัักเกณฑ์์ ดัังนี้้�
เป็็นวรรณกรรมเยาวชนที่่�ได้้รัับรางวััลจากการประกวดรางวััลแว่่นแก้้วประเภท
สารคดีีสำำ�หรัับเยาวชนและบัันเทิิงคดีีสำำ�หรัับเยาวชน โดยวรรณกรรมดัังกล่่าวจะต้้อง
ประกอบสร้้างขึ้้�นจากคติิชนวิิทยาประเภทต่่าง ๆ ที่่�สำำ�แดงอััตลัักษณ์์ของชนบทไทยตาม
ภููมิลำิ �ำ เนาของนัักเขีียน ขอบเขตภููมิลำิ �ำ เนาของนัักเขีียน คืือ ภาคเหนืือ ภาคใต้้ ภาคตะวัันออก
เฉียี งเหนืือ และภาคกลาง วรรณกรรมกลุ่่�มนี้้�จึึงจััดเป็็นวรรณกรรมเชิิงอััตชีีวประวััติิกลาย ๆ
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อััตลัักษณ์์ของสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทย
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว

ของนัักเขีียนด้้วย วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วตามขอบเขตการค้้นคว้้าที่่�นำำ�มาใช้้
เป็็นเอกสารในการวิิเคราะห์์ครั้้�งนี้้� มีีทั้้�งหมด 11 เรื่่�อง ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 : วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว ประเภทสารคดีี
ลำ�ดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้ประพันธ์

ถิ่นกำ�เนิด
ผู้ประพันธ์

ปีที่ได้รับรางวัล

1

วันวารของแม่

ปัญจมา

ฉะเชิงเทรา

2546

2

รายงานปิดเทอมของนัก
สารคดีมือจิ๋ว ตอนตะลุย
แดนล้านนา

ศรัทธา
ลาภวัฒนเจริญ

-

2547

3

เมื่อยายอายุเท่าหนู

ยายนาง

อุบลราชธานี

2551

4

บ้านชายทุ่ง

จรรยา ชูสุวรรณ

นครศรีธรรมราช

2552

5

ชีวิตศิษย์วัด

นุกูล ตันริยงค์

ปราจีนบุรี

2553

6

เกิดเป็นเด็กตลาด

ปัทมา กลิ่นทอง

นครปฐม

2553

7

จากยายอีสาน
ถึงหลานฝรั่ง

สิริวธู วงศโภชย์

อุบลราชธานี

8

บ้านทุ่งเมืองลุง

ทวี ชูโรจน์

พัทลุง

2555
2557

ตารางที่่� 2 : วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว ประเภทบัันเทิิงคดีี
ลำ�ดับ

ชื่อเรื่อง

ผู้ประพันธ์

ถิ่นกำ�เนิด
ผู้ประพันธ์

ปีที่ได้รับรางวัล

1

เจ๊าะเกอโด่
เด็กบ้านดอย

อุดร วงษ์ทับทิม

เชียงใหม่

2544

2

บ้านเรา

สว่าง คงยก

สงขลา

2546

3

บ้านไม้ชายคลอง

จันทรา รัศมีทอง

กรุงเทพมหานคร

2553

7
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อนึ่่�ง วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วเรื่่�องบ้้านชายทุ่่�งและบ้้านเรา เคยเป็็น
วรรณกรรมที่่� ผู้้� วิิ จัั ย เคยนำำ�ม าใช้้ เ ป็็ น เอกสารในการศึึ ก ษาเพื่่� อ ทำำ� วิิ ท ยานิิ พนธ์์ เรื่่� อ ง
ภูู มิิ ปัั ญ ญาในวรรณกรรมเยาวชนของนัั ก เขีียนภาคใต้้ แต่่ เ นื่่� อ งจากการทำำ� วิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้�
วรรณกรรม ทั้้� ง 2 เรื่่� อ ง มีีเนื้้� อหาครอบคลุุ มประเด็็ นที่่� ผู้้� วิิ จััย ศึึ ก ษา ผู้้�วิิ จััย จึึ ง ยัั ง คงใช้้
วรรณกรรมทั้้�ง 2 เรื่่�อง เป็็นเอกสารสำำ�หรัับศึึกษา
วรรณกรรมเยาวชนที่่� ไ ด้้ รัั บ รางวัั ล จากเวทีีการประกวดรางวัั ล แว่่ น แก้้ วทั้้� ง
ประเภทสารคดีีสำำ�หรัั บเยาวชนและบัันเทิิ งคดีีสำำ�หรัั บเยาวชนทุุ กเรื่่� องตีีพิิ มพ์์เผยแพร่่
โดยบริิษััทนานมีีบุ๊๊�คส์์พัับลิิเคชั่่�นส์์
ผลการวิิจััยและการอภิิปรายผล
อััตลัักษณ์์ของสัังคมพหุุวัฒ
ั นธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว 
ผู้้�วิิจััยได้้สรุุปผลการวิิจััยและอภิิปรายผลไปพร้้อมกััน ดัังนี้้�
คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของ
ภาคเหนืือ
คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สำำ�แดงให้้เห็็นอััตลัักษณ์์ของ
ชนบทไทยในภาคเหนืือนั้้�น  มีีวรรณกรรมที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ ดัังกล่่าว 2 เรื่่�อง เป็็นบัันเทิิง
คดีี 1 เรื่อ�่ ง ได้้แก่่ “เจ๊๊าะกอโด่่ เด็็กบ้้านดอย” และเป็็นสารคดีี 1 เรื่อ�่ ง คืือ “รายงานปิิดเทอม
ของนัักสารคดีีมืือจิ๋๋�ว ตอน ตะลุุยแดนล้้านนา” โดยวรรณกรรม ทั้้�ง 2 เรื่่�อง นั้้�น ได้้นำำ�เสนอ
ภาพของภาคเหนืือต่่างกัันอย่่างสิ้้�นเชิิงทั้้�งด้้านเนื้้�อหาและกลวิิธีีการนำำ�เสนอ กล่่าวคืือ
ในด้้านเนื้้�อหาวรรณกรรมเรื่่�อง “เจ๊๊าะกอโด่่ เด็็กบ้้านดอย” ผู้้�แต่่งได้้หยิิบยกเอาคติิชนวิิทยา
ของชนกลุ่่�มน้้อยเผ่่าปาเกอะญอมาเล่่าให้้มองเห็็นอััตลัักษณ์์ผ่่านการตั้้�งถิ่่�นฐาน ความเชื่่�อ
พื้้�นบ้้าน นิิทานพื้้�นบ้้าน ลำำ�นำำ�  และประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�น  ซึ่่�งประเด็็นเหล่่านี้้�ได้้สะท้้อนให้้
มองเห็็นตััวตน และแนวคิิด ที่่�แฝงเร้้นไว้้ในวิิถีีชีีวิิต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อเรื่่�องราวดัังกล่่าว
ผู้้�แต่่งเลืือกนำำ�เสนอผ่่านกลวิิธีีการแต่่งในรููปแบบบัันเทิิงคดีี ก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านที่่�เป็็นเยาวชน
สามารถรัับรู้้�เข้้าใจวััฒนธรรมของชนกลุ่่�มน้้อยนี้้�ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น  แต่่อย่่างไรก็็ตาม แม้้ภาษาที่่�
ผู้้�แต่่ ง นำำ� เสนอจะเรีียบง่่ า ย ตรงไปตรงมา ตามขนบของการแต่่ ง วรรณกรรมเยาวชน 
แต่่เหล่่านี้้� ก็็ไม่่ได้้เป็็นอุุปสรรคต่่อการถ่่ายทอดอารมณ์์ความรู้้�สึึก ขณะเดีียวกัันอารมณ์์
ดัังกล่่าวกลัับอััดแน่่นเข้้มข้้น  ซึ่่�งเมื่่�อผู้้�อ่่านอ่่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่่�องนี้้�แล้้ว  กลัับต้้องรู้้�สึึก
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เจ็็บปวดอย่่างมากกัับสถานการณ์์ที่่�ตััวละครต้้องเผชิิญ การมองโลกและชีีวิิตของตััวละคร
แม้้จะแฝงความรู้้�สึึกเศร้้าหมองกัับชะตาชีีวิิต แต่่พวกเขาก็็ภาคภููมิิใจในสิ่่�งที่่�พวกเขาเป็็น
ส่่วนวรรณกรรมเรื่่�อง “รายงานปิิดเทอมของนัักสารคดีีมืือจิ๋๋�ว ตอน ตะลุุยแดน
ล้้านนา” นั้้�น วรรณกรรมเรื่่�องนี้้� ผู้้�แต่่งได้้นำำ�เสนอในลัักษณะสารคดีีท่่องเที่่�ย ว ดัังนั้้� น 
ภาพคติิชนวิิทยาของภาคเหนืือในวรรณกรรมเรื่่�องนี้้�จึึงหนีีไม่่พ้้นเรื่่�องราวของชาวบ้้านที่่�
ข้้องเกี่่�ยวอยู่่�กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ ๆ ในจัังหวััดต่่าง ๆ ของภาคเหนืือ เช่่น ปููชนีียบุุคคล
สำำ�คััญประจำำ�ถิ่่�น  สถาปััตยกรรมพื้้�นบ้้าน และประเพณีีพื้้�นบ้้าน คติิชนวิิทยาในวรรณกรรม
เรื่่�องนี้้�จึึงมีีความพิิเศษตรงที่่� ผู้้�แต่่งได้้จำำ�ลองให้้ตััวละครได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องราวของชาวบ้้าน
โดยการไปสััมผัสั กัับท้้องถิ่่น� โดยตรง ดัังนั้้น 
� อารมณ์์ความรู้้�สึึกในวรรณกรรมเรื่อ�่ งนี้้จึ� งึ อััดแน่่น
ไปด้้วยความตื่่น� เต้้น  ความอยากรู้้�อยากเห็็น  และการตั้้ง� คำำ�ถามต่่าง ๆ ซึ่่ง� เหล่่านี้้ ผู้้�
� แต่่งมองว่่า
เป็็นหััวใจสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�ของเยาวชน การที่่�ผู้้�แต่่งได้้จำำ�ลองให้้ตััวละครเอกลงไป
สััมผััสกัับท้้องถิ่่�นโดยตรงนี้้�อาจแฝงวััตถุุประสงค์์อีีกประการคืือชี้้�ให้้มองเห็็นว่่า การที่่�คน
ในครอบครััวได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันนี้้� เป็็นช่่องทางหนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยกระชัับความสััมพัันธ์์ของคนใน
ครอบครััวให้้แน่่นแฟ้้นขึ้้น 
� เด็็กและผู้้�ปกครองได้้เรีียนรู้้�ไปพร้้อมกััน ซึ่่ง� เหล่่านี้้มี� คี วามสำำ�คัญ
ั มาก
สำำ�หรัั บ ครอบครัั ว ของคนยุุ ค ใหม่่ ที่่� ค วามสัั มพัั นธ์์ ข องคนในครอบครัั ว เริ่่� มห่่ า งเหิิ น 
แต่่อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อมองในแง่่ความเข้้มข้้นของเนื้้�อหาด้้านคติิชนวิิทยาที่่�สะท้้อนผ่่าน
วรรณกรรมเรื่่�องนี้้�แล้้ว ยัังเบาบางด้้านอารมณ์์ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านมองเห็็นอารมณ์์ชาวบ้้านและ
ขาดความลุ่่�มลึึ ก ที่่� จ ะทำำ� ให้้ เ ยาวชนมองเห็็ น ความนึึ ก คิิ ด ของชาวบ้้ า น  วิิ ถีีชุุ ม ชน  และ
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น 
คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของ
ภาคใต้้
วรรณกรรมเยาวชนจากโครงการประกวดรางวััลแว่่นแก้้วตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มก่่อตั้้�ง
กระทั่่�งถึึงปีี พ.ศ. 2557 ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นอััตลัักษณ์์ของภาคใต้้ผ่่านข้้อมููลคติิชนวิิทยานั้้�นมีี
ด้้วยกััน  3 เรื่่�อง โดยเป็็นบัันเทิิงคดีี 1 เรื่่�อง ได้้แก่่ “บ้้านเรา” และเป็็นสารคดีี 2 เรื่่�อง คืือ
“บ้้านทุ่่�งเมืืองลุุง” และ “บ้้านชายทุ่่�ง” ซึ่่ง� คติิชนวิิทยาที่่นำ� �ำ เสนอผ่่านวรรณกรรมทั้้�ง 3 เรื่อ�่ ง นี้้�
หากกล่่าวถึึงประเด็็นที่่�ผู้้�แต่่งหยิิบยกมาสะท้้อนไว้้ในวรรณกรรมแล้้ว เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ซ้ำ�กั
ำ� น 
ั
ดัังนั้้�น  ในการหยิิบยกเอาประเด็็นต่่าง ๆ มาวิิเคราะห์์ผู้้�วิิจััยจึึงพิิจารณาจากความละเอีียด
ของเนื้้อ� หาเป็็นหลักั ซึ่่ง� มีรี ายละเอีียด ดัังนี้้ ว
� รรณกรรมเรื่อ�่ ง “บ้้านเรา” กล่่าวถึึง การผููกขวััญข้้าว 
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วรรณกรรมเรื่่�อง “บ้้านชายทุ่่�ง” กล่่าวถึึง อาหารการกิินของคนภาคใต้้ สมุุนไพรพื้้�นบ้้าน 
ประเพณีีสารทเดืือนสิิบ ประเพณีีลากพระ การแสดงพื้้�นบ้้าน หนัังตะลุุงและมโนราห์์
และวรรณกรรมเรื่อ�่ ง “บ้้านทุ่่�งเมืืองลุุง” กล่่าวถึึง เรืือนไทยภาคใต้้ เครื่อ�่ งมืือเครื่อ�่ งใช้้พื้้นบ้
� า้ น 
และอาหารการกิิน ดังั นั้้น จ
� ะเห็็นว่า่ ข้้อมููลคติิชนวิิทยาภาคใต้้ที่่นำ� �ำ เสนอผ่่านวรรณกรรมกลุ่่�มนี้้�
มีีส่่วนเสริิมเติิมแต่่งกัันและกััน  ซึ่่ง� เมื่่อ� อ่่านวรรณกรรมกลุ่่�มนี้้ ผู้้�อ่
� า่ นจะเข้้าใจความเป็็นพื้้�นบ้้าน
ภาคใต้้ได้้ชััดเจนขึ้้�น ส่่วนด้้านกลวิิธีีการนำำ�เสนอแม้้รููปแบบการนำำ�เสนอจะต่่างกัันคืือเป็็น
บัันเทิิงคดีีและสารคดีี แต่่เมื่่�อพิิจารณาลึึกลงไปถึึงสำำ�นวนภาษาในการนำำ�เสนอแล้้ว พบว่่า
ไม่่แตกต่่างกััน คืือ เป็็นเรื่อ�่ งเล่่าที่่เ� ล่่าเรื่อ�่ งแบบตรงไปตรงมา สามารถเข้้าใจความเป็็นภาคใต้้ได้้
โดยไม่่ต้อ้ งผ่่านกระบวนการตีีความ ดัังนั้้น 
� ภาพความเป็็นเลืือดเนื้้อ� และชีีวิิตตลอดจนอารมณ์์
ความรู้้�สึึกของคนใต้้ที่่�สะท้้อนวรรณกรรมกลุ่่�มนี้้� จึึงสำำ�แดงตััวตน ความภาคภููมิิใจของคน
พื้้�นถิ่่�นที่่�มีีต่่อดิินแดนปัักษ์์ใต้้ พร้้อมทั้้�งการปลููกฝัังให้้เกิิดความสำำ�นึึกรัักในถิ่่�นฐานบ้้านเกิิด
และการอนุุรัักษ์์สืืบทอดวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นให้้คงอยู่่�สืืบไป
คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มก่่อตั้้�งกระทั่่�งถึึง
พ.ศ. 2557 มีีวรรณกรรมที่่�สำำ�แดงให้้เห็็นอััตลัักษณ์์ของภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 2 เรื่่�อง
ได้้แก่่ “เมื่่�อยายอายุุเท่่าหนูู” และ “จากยายอีีสานถึึงหลานฝรั่่�ง” โดยวรรณกรรมทั้้�ง 2
เรื่่�อง นี้้� ผู้้�แต่่งได้้ถ่่ายทอดเรื่่�องราวต่่าง ๆ ในรููปแบบสารคดีี  โดยในวรรณกรรมเรื่่�อง
“เมื่่อ� ยายอายุุเท่่าหนูู” ได้้สะท้้อนคติิชนวิิทยาผ่่านตำำ�นานพื้้�นบ้า้ น และบั้้ง� ไฟ ส่่วนวรรณกรรม
เรื่่�อง “จากยายอีีสานถึึงหลานฝรั่่�ง” สะท้้อนคติิชนวิิทยาผ่่าน เรืือนไทยภาคอีีสาน ประเพณีี
แห่่นางแมว อาหารการกิิน การสาวไหม การปั่่�นฝ้้าย และฮีีตสิิบสองคองสิิบสี่่� โดยภาพรวม
แล้้ว วรรณกรรมกลุ่่�มนี้้�ได้้นำำ�เสนอความเป็็นพื้้�นบ้้านของภาคอีีสานเฉกเช่่นเดีียวกัับภาคใต้้
กล่่าวคืือ คติิชนวิิทยาที่่�นัักเขีียนนำำ�มาประกอบสร้้างเป็็นวรรณกรรมนนั้้�นมีีส่่วนเติิมแต่่งให้้
ผู้้�อ่่ า นเข้้ า ใจสภาพสัั ง คมและวัั ฒ นธรรมของภาคคนอีีสานได้้ ชัั ด เจนขึ้้� น  ตลอดจน
มีีการสอดแทรกภาษาถิ่่�นลงไปในวรรณกรรมเพื่่�อเพิ่่�มสร้้างบรรยายกาศความเป็็นพื้้�นถิ่่�นให้้
เข้้มข้้นขึ้้�น ดัังนั้้�น ผู้้�อ่่านที่่�เป็็นเยาวชนเมื่่�อได้้อ่่านวรรณกรรมกลุ่่�มนี้้�จึึงได้้เรีียนรู้้�ภาษาถิ่่�น
อีีสานไปพร้้อม ๆ กัันด้้วย แต่่อย่่างไรก็็ตาม หากมองในแง่่ของอารมณ์์ความรู้้�สึึกแล้้ว 
วรรณกรรมเรื่อ�่ ง “จากยายอีีสานถึึงหลานฝรั่่�ง” ได้้แสดงอารมณ์์ของคนอีีสานได้้อย่่างถึึงเลืือด
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ถึึงเนื้้�อและอารมณ์์ดัังกล่่าวมีีผลต่่อการบีีบคั้้�นอารมณ์์ความรู้้�สึึกของผู้้�อ่่านให้้รู้้�สึึกเห็็นใจคน
อีีสานที่่�ต้อ้ งเผชิิญชีีวิิตท่่ามกลางสภาวะอากาศที่่�แห้้งแล้้ง ความยากจน และการโดนกดขี่่ข่� ม่ เหง
ทางวััฒนธรรม ทำำ�ให้้เกิิดความเห็็นอกเห็็นใจซึ่่�งกัันและกััน นอกจากนี้้� วรรณกรรมเรื่่�อง
ดัังกล่่าวแม้้จะไม่่ได้้สะท้้อนถึึงวััฒนธรรมตะวัันตกที่่�ผสมผสานอยู่่�ในวิิถีีของคนอีีสานผ่่าน
เขยฝรั่่� ง โดยตรง แต่่ เรื่่� อ งเล่่ า ที่่� นำำ� เสนอผ่่ า นวรรณกรรมเรื่่� อ งนี้้� ก็็ ช่่ ว ยให้้ ผู้้�อ่่ า นมองเห็็ น
วััฒนธรรมชาติิตะวัันตกที่่แ� ฝงเร้้นอยู่่�ในวิิถีีชาวบ้้านภาคอีีสานในปััจจุบัุ นั ได้้ แม้้ประเด็็นดังั กล่่าว
ผู้้�แต่่งจะไม่่ได้้นำ�ำ เสนออย่่างตรงไปตรงมาก็็ตาม
คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของ
ภาคกลาง
วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของภาคกลางผ่่านข้้อมููล
คติิชนวิิทยา มีีด้้วยกััน  3 เรื่่�อง ประกอบด้้วยสารคดีี 2 เรื่่�อง คืือ “วัันวารของแม่่” และ
“ชีีวิิตศิิษย์์วััด” และบัันเทิิงคดีี 1 เรื่่�อง คืือ “บ้้านไม้้ชายคลอง” ภาพรวมแล้้ววรรณกรรมทั้้�ง
3 เรื่่�อง ผู้้�แต่่งได้้หยิิบยกประเด็็นต่่าง ๆ มาเล่่าให้้มองเห็็นวิิถีีพื้้�นบ้้านของคนภาคกลาง
ไม่่ต่่างกััน ดัังนั้้�น  การได้้อ่่านวรรณกรรมทั้้�ง 3 เรื่่�อง จึึงช่่วยให้้ผู้้�อ่่านได้้เข้้าใจวิิถีีพื้้�นบ้้าน
ภาคกลางเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เพราะวรรณกรรมแต่่ละเรื่่�องมีีส่่วนช่่วยเสริิมสร้้างความเข้้าใจใน
สภาพสัังคมวััฒนธรรมของคนภาคกลางซึ่่�งกัันและกััน  ในการหยิิบยกเอาประเด็็นด้้าน
คติิชนวิิทยามาวิิเคราะห์์นั้้�น ผู้้�วิิจััยจะใช้้ข้้อมููลจากวรรณกรรมเรื่่�อง “วัันวารของแม่่” และ
“ชีีวิิตศิิษย์์วััด” เป็็นหลััก ทั้้�งนี้้�เพราะวรรณกรรม ทั้้�ง 2 เรื่่�อง ผู้้�เขีียนได้้นำำ�เสนอในรููปแบบ
สารคดีี ดัังนั้้�น  ภาพคติิชนวิิทยาในวรรณกรรมดัังกล่่าวจึึงมีีความเข้้มมากกว่่าวรรณกรรม
เรื่่�อง “บ้้านไม้้ชายคลอง” แต่่อย่่างไรก็็ตาม วรรณกรรมเรื่่�อง “ชีีวิิตศิิษย์์วััด” และ “วัันวาร
ของแม่่” ก็็มีีอััตลัักษณ์์เฉพาะ กล่่าวคืือ วรรณกรรมเรื่่�อง “ชีีวิิตศิิษย์์วััด” ได้้สะท้้อนคติิชน
วิิ ท ยาผ่่ า นอาหารการกิิ น  ซึ่่� ง วิิ ถีี การกิิ น นี้้�  คืื อ ภาพการกิิ น อยู่่�ของเด็็ ก ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ที่่� วัั ด
เพื่่อ� ศึึกษาเล่่าเรีียน ดัังนั้้น 
� อาหารจึึงเน้้นความเรีียบง่่ายและหาได้้ง่า่ ยในท้้องถิ่่น 
� ซึ่ง� ่ ความเรีียบง่่ายนี้้�
ได้้บ่่มเพาะปลููกฝัังชีีวิิตแบบสมถะให้้แก่่เยาวชน วััดในอดีีตจึึงไม่่ได้้เป็็นเพีียงแค่่สถานศึึกษา
ที่่�ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ แต่่ยัังเป็็นที่่�พัักพิิงแก่่ผู้้�ยากไร้้ เป็็นที่่�พึ่่�งเมื่่�อยามคนใน
สัังคมอ่่อนแอ และที่่�สำำ�คััญเป็็นสถานที่่�ที่่�ปลููกฝัังคุุณธรรมจริิยธรรมให้้แก่่เยาวชนผู้้�เป็็น
อนาคตของชาติิให้้ได้้ครองชีีวิิตอย่่างถููกต้้องตามครรลองครองธรรม ส่่วนประเด็็นอื่่�น  ๆ
ที่่�ผู้้�แต่่งนำำ�เสนอ อาทิิ การหนีีเที่่�ยวของเด็็กวััด มวยวััด การหลอกผีี เป็็นต้้น ประเด็็นเหล่่านี้้�
ได้้ช่่วยเสริิมแต่่งให้้ผู้้�อ่่านได้้เข้้าใจชีีวิิตเด็็กวััดชััดเจนขึ้้�น
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ส่่วนวรรณกรรมเรื่่�อง “วัันวารของแม่่” ผู้้�แต่่งได้้สะท้้อนคติิชนวิิทยาในประเด็็น
การทำำ�คลอด นิิทานพื้้�นบ้้าน และการละเล่่นของเด็็ก แต่่ความโดดเด่่นอีีกประการที่่�ผู้้�แต่่ง
ใช้้ประกอบสร้้างเป็็นวรรณกรรมเรื่่�องนี้้�ควบคู่่�กัับข้้อมููลคติิชนวิิทยาคืืออััตชีีวประวััติิของ
ผู้้�เขีียน ที่่� ผู้้� แต่่ ง ได้้ เ ล่่ า ผ่่ า นภาพการต่่ อ สู้้�กัั บ มะเร็็ ง เต้้ า นมของแม่่ ด้้ ว ยความอดทน 
ขณะเดีียวกัันก็็ปลอบประโลมลููกด้้วยความอ่่อนโยน พร้้อมทั้้�งชี้้�ให้้เห็็นสััจธรรมของชีีวิิต
ซึ่่�งเมื่่�อผู้้�อ่่านได้้อ่่านเนื้้�อหาดัังกล่่าวก็็จะมีีแรงใจในการผลัักดัันชีีวิิตให้้ต่่อสู้้�กัับอุุปสรรค
มีีกำำ�ลัังใจในการฝ่่าฟัันความทุุกข์์ยากต่่าง ๆ ที่่�เข้้ามาให้้ผ่่านไปได้้
สัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว
วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วตั้้�งแต่่แรกเริ่่�มก่่อตั้้�งกระทั่่�งถึึงปีี พ.ศ. 2557
มีีวรรณกรรมที่่�สะท้้อนให้้มองเห็็นสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทย จำำ�นวน  5 เรื่่�อง คืือ
“เมื่่�อยายอายุุเท่่าหนูู” “เจ๊๊าะเกอโด่่ เด็็กบ้้านดอย” “บ้้านเรา” “บ้้านไม้้ชายคลอง” และ
“เกิิดเป็็นเด็็กตลาด” ซึ่่�งสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยที่่�สะท้้อนผ่่านวรรณกรรมกลุ่่�มนี้้�
แม้้จะไม่่ได้้กว้้างขวางครอบคลุุมชนบทไทยทั้้�งประเทศ แต่่ภาพตััวอย่่างที่่�ผู้้�เขีียนหยิิบยกมา
จำำ�ลองผ่่านเนื้้อ� หาวรรณกรรมนั้้�นก็ไ็ ด้้ช่ว่ ยทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นมองเห็็นและเข้้าใจในความเป็็นพื้้นถิ่่
� นทั้้
� �ง
ในด้้านลัักษณะร่่วมและอััตลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างกััน  ซึ่่�งเป็็นช่่องทางหนึ่่�งที่่�นำำ�ไปสู่่�การสร้้างหรืือ
ทำำ�ความเข้้าใจในความเป็็นพื้้�นถิ่่�นที่่�มีีความต่่างกัันขณะเดีียวกัันอารมณ์์ความรู้้�สึึกของ
ชาวบ้้านที่่�ผู้้�เขีียนสะท้้อนผ่่านวรรณกรรมนั้้�น ก็็ช่่วยให้้ผู้้�อ่่านได้้เข้้าใจอารมณ์์ความรู้้�สึึก
นึึกคิิดของชาวบ้้านผู้้�เป็็นเจ้้าของพื้้นถิ่่
� นด้
� ว้ ย อย่่างเช่่น วรรณกรรมเรื่อ�่ ง “เมื่่อ� ยายอายุุเท่่าหนูู”
ที่่� ผู้้� แต่่ ง สะท้้ อ นความรู้้�สึึ ก น้้ อ ยเนื้้� อ ต่ำำ�� ใจของชาวบ้้ า นหมู่่�บ้้ า นผัั บ แล้้ ง ได้้ อ ย่่ า งเข้้ มข้้ น 
จนผู้้�อ่่ า นเกิิ ด ความเห็็ น อกเห็็ น ใจชาวบ้้ า นหมู่่�บ้้ า นผัั บ แล้้ ง ทั้้� ง ด้้ า นการโดนเหยีียดทาง
วััฒนธรรม ผ่่านคำำ�เรีียกขานจากคนรอบนอกว่่า “ส่่วยบ้้านผัับแล้้ง” การที่่�ต้้องต่่อสู้้�กัับ
ความยากจนและความแห้้งแล้้ง ทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านมองเห็็นความทุุกข์์ยากลำำ�เค็็ญของคนอีีสาน 
เป็็นต้้น ด้้านประเด็็นการกดขี่่�ข่่มเหงทางวััฒนธรรมนั้้�นยัังปรากฏในวรรณกรรมเรื่่�อง “เจ๊๊าะ
เกอโด่่ เด็็กบ้้านดอย” ด้้วย ซึ่่�งผู้้�แต่่งได้้สะท้้อนออกมาผ่่านอารมณ์์ความรู้้�สึึกของชนกลุ่่�ม
น้้อยเผ่่าปาเกอะญอที่่�สายตาคนรอบนอกมองเขาว่่าเป็็นเพีียงแค่่ “ผู้้�ใช้้แรงงานราคาต่ำำ��”
ทั้้�ง ๆ ที่่�ความเป็็นจริิงแล้้ว พวกเขามีีวััฒนธรรมและอารยธรรมเก่่าแก่่เฉกเช่่นเดีียวกัับ
ชนชาติิอื่่�น  ๆ นอกจากสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยที่่�ผู้้�แต่่งสะท้้อนออกมาในลัักษณะ
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ของการชี้้�ให้้เห็็นว่่า อััตลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�นกลัับกลายเป็็นการอ่่อนด้้อยทางวััฒนธรรมที่่�คนใน
สัั ง คมมองเห็็ น เป็็ นสิ่่� ง ด้้ อ ยคุุ ณ ค่่ า จนดูู ถูู ก เหยีียดหยามกดขี่่� ข่่ ม เหงมนุุ ษ ย์์ ด้้ ว ยกัั น แล้้ ว 
วรรณกรรมจากนัักเขีียนกลุ่่�มนี้้� ยัังสะท้้อนความรู้้�สึึกแปลกแยกของคนในสัังคมผ่่านสัังคม
เมืืองกัับสัังคมชนบทด้้วย
วรรณกรรมที่่� หยิิ บ ยกเอาประเด็็ นดัั ง กล่่ า วมาสะท้้ อ นไว้้ อ ย่่ า งเข้้ มข้้ นคืื อ
วรรณกรรมเรื่่�อง “บ้้านเรา” ซึ่่�งผู้้�ประพัันธ์์ คืือ สว่่าง คงยก ได้้จำำ�ลองสถานการณ์์ผ่่าน
ครอบครััวคนชนบทที่่�ยากจน ที่่�ไม่่สามารถดำำ�เนิินชีีวิิตแบบดั้้�งเดิิมท่่ามกลางกระแสทุุนนิิยม
ได้้ เนื่่�องจากค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�น  ภาพของคนชนบทที่่�ย้้ายถิ่่�นจากชนบทสู่่�เมืือง แล้้วไปตาย
เอาดาบหน้้า จึึงสร้้างความหดหู่่�ใจให้้แก่่ผู้้�อ่่าน ขณะเดีียวกัันชีีวิิตใหม่่ในสัังคมใหม่่ที่่�คาด
หวัังว่่าจะดีีขึ้้�น  กลัับกลายเป็็นว่่า ชีีวิิตในเมืืองนั้้�นย่ำำ��แย่่กว่่าเดิิม ทั้้�งด้้านความปลอดภััยใน
ชีีวิิตและทรััพย์์สิิน  สภาพที่่�อยู่่�อาศััย มิิตรภาพ และความเกื้้�อกููลของคนในสัังคม คนชนบท
จึึ ง ต้้ อ งเผชิิ ญ ชะตากรรมทั้้� ง ในด้้ า นรูู ป ธรรมและนามธรรมคืือความรู้้�สึึ ก แปลกแยก
ไม่่สามารถปรัับตััวเข้้ากัับสัังคมใหม่่ได้้ ตลอดจนการไม่่ได้้รัับการยอมรัับจากคนในสัังคม
ใหม่่ด้้วย ความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว การโหยหาอดีีต และการหวนคิิดถึึงแผ่่นดิินมาตุุภููมิิ จึึงตามมา
ด้้วยบทสรุุปที่่�ผู้้�แต่่งได้้สะท้้อนไว้้ในวรรณกรรมจากปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ของความเป็็น
เมืืองกัับชนบทนี้้� คืือ คนชนบทไม่่สามารถเผชิิญชีีวิิตในสัังคมเมืืองต่่อไปได้้ สุุดท้้ายก็็ต้้อง
โยกย้้ายกลัับมายัังแผ่่นดิินมาตุุภููมิิ โดยผู้้�แต่่งได้้ให้้แง่่คิิดว่่าหนทางที่่�ทำำ�ให้้คนชนบทอยู่่�รอด
คืือ การนำำ�เอาหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิิตรมาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ประเด็็ นสุุ ด ท้้ า ยที่่� ว รรณกรรมเยาวชนรางวัั ล แว่่ น แก้้ ว ได้้ ส ะท้้ อ นถึึ ง สัั ง คม
พหุุวัฒ
ั นธรรมชนบทไทย คืือ การผสมผสานระหว่่างวััฒนธรรมไทยกัับวััฒนธรรมของคนจีีน
ที่่�สามารถหลอมรวมเข้้าด้้วยกัันอย่่างกลมกลืืน วรรณกรรมที่่�สะท้้อนประเด็็นดัังกล่่าว คืือ
“บ้้านไม้้ชายคลอง” และ “เกิิดเป็็นเด็็กตลาด” ซึ่่�งในการวิิเคราะห์์นั้้�นผู้้�วิิจััยได้้ยึึดตััวบท
จากวรรณกรรมเรื่่�อง “เกิิดเป็็นเด็็กตลาด” เป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� เพราะวรรณกรรมเรื่่�องดัังกล่่าว
ปรากฏรายละเอีียดชััดเจนละเอีียดลออ การผสมผสานของวััฒนธรรมไทยจีีนนี้้� ผู้้�แต่่งได้้
สะท้้อนผ่่านวิิถีีปฏิิบััติิที่่�คนทั้้�งสองเชื้้�อชาติิกระทำำ�ร่่วมกัันอย่่างสนิิทใจ ไม่่ว่่าจะเป็็น เทศกาล
ตรุุษจีีน เทศกาลเช็็งเม้้งของคนจีีน หรืือประเพณีีสงกรานต์์ของคนไทย คนจีีนและคนไทย
จึึงอาศััยอยู่่�ร่วมกั
่ ันบนแผ่่นดิินไทยด้้วยความผาสุุกมีีความผููกพัันกัันเสมืือนเป็็นพี่่�เป็็นน้้อง
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บทสรุุป

จากการศึึ ก ษาอัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องสัั ง คมพหุุ วัั ฒ นธรรมชนบทไทยในวรรณกรรม
เยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว ทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยมองเห็็นว่่า คติิชนวิิทยาในวรรณกรรมที่่�ผู้้�เขีียนสะท้้อน
ผ่่านการตั้้�งถิ่่�นฐาน ประวััติิศาสตร์์ท้้องถิ่่�น ปููชนีียบุุคคลประจำำ�ถิ่่�น  สถาปััตยกรรมพื้้�นบ้้าน 
ความเชื่่�อพื้้�นบ้้าน ประเพณีีพื้้�นบ้้าน การแสดงพื้้�นบ้้าน อาหารพื้้�นบ้้าน เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้
พื้้�นบ้้าน สมุุนไพรพื้้�นบ้้าน นิิทานพื้้�นบ้้าน ตำำ�นานพื้้�นบ้้าน ลำำ�นำำ�  การทำำ�คลอด การละเล่่น
ของเด็็ก การสาวไหมและการปั่่�นฝ้้าย ได้้สำำ�แดงให้้เห็็นอััตลัักษณ์์ประจำำ�ถิ่่�น  ซึ่่�งอััตลัักษณ์์
ดัังกล่่าวเกิิดจากความแตกต่่างของสภาพสัังคม วััฒนธรรม ชาติิพัันธุ์์�  สภาพแวดล้้อมที่่�
อาศััยทั้้�งด้้านชีีวภาพและกายภาพ ซึ่่�งเหล่่านี้้� เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�หล่่อหลอมให้้วิิถีีการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตของคนแต่่ละแถบถิ่่น� แตกต่่างกัันและมีีความโดดเด่่นของอััตลัักษณ์์แตกต่่างกัันด้ว้ ย
ด้้านการศึึกษาสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทยในวรรณกรรมนั้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยมอง
เห็็นลัักษณะร่่วมทางวััฒนธรรมที่่�เกิิดจากการผสมผสานของวััฒนธรรม ผ่่านวััฒนธรรมไทย
กัับวััฒนธรรมของคนจีีน ส่่วนพหุุวััฒนธรรมที่่�อยู่่�ในสัังคมเดีียวกััน เช่่น ชนกลุ่่�มน้้อยที่่�อาศััย
อยู่่�ในแผ่่นดิินไทย อาทิิ ปาเกอะญอ ส่่วยบ้้านพัับแล้้ง ประชากรส่่วนน้้อยนี้้� จะถููกโดน
เหยีียดทางวััฒนธรรม โดนดููถููก โดยมองว่่าต่ำำ��ต้้อยด้้อยค่่า เชย คร่ำำ��ครึึ ล้้าหลััง และสิ่่�งที่่�
มองเห็็นได้้อีีกประการ คืือ วััฒนธรรมของคนเมืืองกัับวััฒนธรรมของคนชนบท ซึ่่�งผู้้�เขีียน
สะท้้อนในลัักษณะที่่�ว่่า คนชนบทไม่่สามารถใช้้ชีีวิิตในสัังคมเมืืองได้้อย่่างมีีความสุุข ทั้้�งนี้้�
เพราะยัังคงติิดอยู่่�กัับวััฒนธรรมของชนบท โดยเฉพาะคนชนบทรุ่่�นเก่่าจะไม่่คุ้้�นชิินกัับ
วััฒนธรรมของคนเมืืองและปรัับตััวเข้้ากัับวััฒนธรรมของคนเมืืองได้้ช้้า
ส่่วนด้้านวรรณศิิลป์์ในวรรณกรรม แม้้วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วจะไม่่
โดดเด่่นด้้านกลวิิธีีการประพัันธ์์ แต่่กลวิิธีีการเขีียนที่่�นัักเขีียนเลืือกนำำ�เสนอผ่่านภาษาที่่�
เรีียบง่่ายตรงไปตรงมา ผ่่านรููปแบบการประพัันธ์์ประเภทบัันเทิิงคดีีและสารคดีี โดยคััดสรร
คติิชนวิิทยาที่่�โดดเด่่นประจำำ�ถิ่่�นมาประกอบสร้้างเป็็นวรรณกรรมนั้้�น  ได้้ทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านที่่�เป็็น
เยาวชนสามารถทำำ� ความเข้้ า ใจกัั บ ความเป็็ นท้้ อ งถิ่่� น ได้้ โดยไม่่ ต้้ อ งผ่่ า นกระบวนการ
วิิเคราะห์์ ตีีความ วรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้วจึึงเป็็นสื่่�อประเภทหนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้
เยาวชนได้้เรีียนรู้้�สภาพสัังคม วััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  ตลอดจนได้้
ทำำ�ความเข้้าใจในความเป็็นชนบทไทยที่่�มีีอััตลัักษณ์์ต่่างกััน อัันเป็็นเครื่่�องสำำ�แดงตััวตนของ
คนแต่่ละท้้องถิ่่�น  ซึ่่�งเมื่่�อเยาวชนได้้ทำำ�ความเข้้าใจกัับประเด็็นดัังกล่่าว ก็็จะช่่วยขจััดปััญหา
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อััตลัักษณ์์ของสัังคมพหุุวััฒนธรรมชนบทไทย
ในวรรณกรรมเยาวชนรางวััลแว่่นแก้้ว
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ด้้านความไม่่เข้้าใจให้้อยู่่�ร่วมกั
่ นด้
ั ว้ ยความเข้้าใจยิ่่�งขึ้้น ส่
� วน
่ ภาพจำำ�ลองชีีวิิตในวรรณกรรมนั้้�น 
ก็็เป็็นอีีกช่่องทางที่่�ช่่วยให้้เยาวชนได้้เรีียนรู้้�ชีีวิิตจากภาพจำำ�ลองที่่�ผู้้�แต่่งสร้้างขึ้้�น  บทเรีียน
ชีีวิิตดัังกล่่าวจึึงมีีส่่วนช่่วยเสริิมสร้้างประสบการณ์์ชีีวิิตทางอ้้อมให้้กัับเยาวชน ช่่วยให้้
เยาวชนเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�สมบููรณ์์ขึ้้�น  และที่่�สำำ�คััญประสบการณ์์จากการอ่่านยัังช่่วย
บ่่มเพาะปลููกฝัังนิิสััยรัักการอ่่านให้้กัับเยาวชนด้้วย ดัังนั้้�น วรรณกรรมจึึงเป็็นสื่่�อสำำ�คััญที่่�
ช่่วยพััฒนาเยาวชนทั้้�งด้้านพุุทธิิพิิสััยและด้้านจิิตพิิสััย
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