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Abstract

Since 1920's, “Ruang ann len” or “modern
fiction” became popular amongst Thai middle class
above other forms of popular fictions, such as
Chinese romance and Thai popular folktales (Ruang
Chak Chak Wong Wong). This change of taste took
place simultaneously with the change of mentality
of emerging Thai urban middle class of modern age.
I propose that the form of "Ruang ann len" complies
with the logic of capitalism that constantly demands
“novelty,” in both spheres of production and
consumption. Additionally, the concept of “utility”
that goes hand in hand with capitalism also induces
a change of attitude towards “Ruang ann len”. Under
such utilitarian criteria, good “Ruang ann len” is the
ones that should provide some moral lessons or good
models of behaviour for their readers, hence, it could
be said that writers of that decade presented their
numerous thoughts relating to modernity, as well as
criticism towards traditional and modern society
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altogether-by means of literary space and medium.
Keywords: modernity, Thai middle class, Thai modern
fiction
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บทคัดย่อ
“เรื่ อ งอ่ า นเล่ น ” เป็ น บั น เทิ ง คดี รู ป แบบใหม่ ที่
เริ่มเป็นทีน่ ยิ มของชนชัน้ กลางสยามตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ
2460 เป็นต้นมา เหนือกว่าบันเทิงคดีในรูปแบบอื่นๆ
เช่น นิทานจักรๆ วงศ์ๆ หรือพงศาวดารจีน ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิ ด ของสั ง คมไทยในช่ ว งยุ ค สมั ย ใหม่ ในที่
นี้ ข อเสนอว่ า รูปแบบของเรือ่ งอ่านเล่นนัน้ สอดคล้อง
กับตรรกะของระบบทุนนิยมทีเ่ รียกร้องความแปลกใหม่
อยู่เสมอ ทั้งในปริมณฑลของการผลิตและการบริโภค
นอกจากนี้ ฐานคิดเรือ่ ง “ประโยชน์นยิ ม” ทีม่ าพร้อมกับ
ระบบทุนนิยมนัน้ ยังมีผลต่อทัศนคติในการสร้างงานเขียน
ที่มองว่างานเขียนที่ดี คืองานเขียนที่มีประโยชน์ใน
การให้ ค ติ ห รื อ ให้ ตั ว แบบของการกระท� ำ แก่ ผู ้ อ ่ า น
ด้วยวิธีคิดดังกล่าว ท�ำให้นักเขียนในยุคนั้น ได้น�ำ
เสนอมโนทัศน์ต่างๆ ของยุคสมัยใหม่ผ่านงานเขียน
1

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ การเปลีย่ นแปลงทางความคิดของชนชัน้ กลางไทยกับ
เรือ่ งอ่านเล่นไทยสมัยใหม่ ทศวรรษ 2460 – ทศวรรษ 2480 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาคือ อ.ดร. ธนาพล ลิ่มอภิชาติ
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รวมถึงวิพากษ์ทั้งสังคมจารีตและสังคมสมัยใหม่ไป
พร้อมๆ กันด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นสมัยใหม่, ชนชั้นกลาง, เรื่อง
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บทน�ำ
การวิเคราะห์เนื้อหาของวรรณกรรมว่าสะท้อนภาพสังคมในช่วงที่มัน
ถูกผลิตขึ้นมาอย่างไรนั้น เป็นสิ่งที่งานเขียนประเภทประวัติวรรณกรรม
จ�ำนวนหนึง่ ให้ความสนใจมานานแล้ว เช่น ในงาน นวนิยายกับสังคมไทย ของ
ตรีศลิ ป์ บุญขจร จะใช้การวิเคราะห์งานเขียนแต่ละเรือ่ ง เพือ่ ดูวา่ งานแต่ละชิน้
สามารถสะท้อนทัศนะทางสังคมของผู้เขียนอย่างไร โดยมองประกอบกับ
บริบททางสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นทัศนะที่เริ่มมองฐานะทางการเงิน
ส�ำคัญกว่าชาติกำ� เนิด หรือการให้ความส�ำคัญกับการเลือกคูด่ ว้ ยตนเอง หรืองาน
ทัศนะทางสังคมในนวนิยายไทยสมัยรัชกาลที่ 7 ของ เอมอร นิรญ
ั ราช ทีม่ อง
ภาพสะท้อนของทัศนะต่างๆ เช่น ทัศนะต่อชีวิต ความเชื่อ หรือสภาพ
บ้านเมือง ฯลฯ ผ่านนวนิยายในสมัยรัชกาลที่ 7 เช่นเดียวกับ ก�ำเนิดนวนิยาย
ในประเทศไทย ของ วิภา กงกะนันท์ ก็เป็นการวิเคราะห์ถงึ งานเขียนของไทย
ทัง้ ในยุคก่อนสมัยใหม่และยุคทีร่ อ้ ยแก้วแบบตะวันตกเริม่ เข้ามาสูส่ งั คมไทย
โดยให้ความส�ำคัญทั้งในเรื่องของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(โดยเฉพาะเรือ่ งการพิมพ์) ทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดขึน้ ของนวนิยายตัง้ แต่เริม่ แรก
จนถึงช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง และให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์
นวนิยายของนักเขียนในช่วงทศวรรษ 2470 อย่าง “ศรีบูรพา”, “ดอกไม้สด”
และ ม.จ. อากาศด�ำเกิง (ดูใน วิภา, 2540; ตรีศลิ ป์, 2523 และ เอมอร, 2539)
การวิเคราะห์ในแนวทางนี้ ส่วนหนึง่ อาจเป็นอิทธิพลจากแนวคิด “ศิลปะเพือ่ ชีวติ
ศิลปะเพื่อประชาชน” ที่มองวรรณกรรมในฐานะของภาพสะท้อนสังคม
ขณะทีอ่ กี ส่วนหนึง่ ก็อาจจะได้รบั อิทธิพลจากแนวทางวิจารณ์วรรณกรรมของ
ตะวันตกมาประกอบกัน
อย่างไรก็ตาม หากมองในด้านกลับ มิได้มีแต่เนื้อหาเท่านั้นที่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางความคิดของยุคสมัยได้ แต่การเปลีย่ นแปลงของ
“รูปแบบ” ในการเขียน ก็เป็นอีกร่องรอยหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนวิธี
คิดหรือวิธกี ารมองโลกของผูม้ กี ารศึกษาจ�ำนวนหนึง่ ในสังคมไทยได้อกี ด้วย
บทความนีจ้ ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการเขียน
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วรรณกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมไทยในช่วงเปลี่ยน
ผ่านเข้าสูย่ คุ สมัยใหม่ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า การเกิดขึน้ และการเพิม่ ความนิยมของ
เรื่องอ่านเล่นสมัยใหม่นั้น เชื่อมโยงกันกับฐานคิดในระบบทุนนิยมยุคแรกที่
ท�ำให้เรื่องอ่านเล่นสามารถเอาชนะเหนือบันเทิงคดีรูปแบบอื่น เช่น เรื่อง
จักรๆ วงศ์ๆ หรือ พงศาวดารจีน และฐานคิดแบบเดียวกันนี้อีกเช่นกัน
ที่ท�ำให้นักเขียนชนชั้นกลางในยุคแรกเริ่มเกิดความคิดที่จะสร้างงานที่
เป็นคติแก่ผู้อ่าน และน�ำเสนอมโนทัศน์ต่างๆ ในงานของตน
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1. ร้อยแก้วสมัยใหม่: โลกแห่งความสมจริง
การเกิดขึ้นของการเขียนในแบบนวนิยายหรือเรื่องสั้นสมัยใหม่นั้น
เริ่มต้นขึ้นในทวีปยุโรป แม้อาจจะไม่สามารถชี้ชัดถึงช่วงเวลาที่แน่ชัดได้
แต่นกั วรรณกรรมจ�ำนวนหนึง่ เช่น เอียน วัตต์ (Ian Watt) หรือ ฟรังโก โมเร็ตติ
(Franco Moretti) ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ งานเขี ย นเรื่ อ ง โรบินสัน ครูโซ
(Robinson Crusoe ตีพิมพ์ ค.ศ. 1719) ในฐานะหมุดหมายที่ส�ำคัญของ
การเกิดนวนิยาย (Watt, 1966, p.72; Moretti, 2013, pp. 32-57) ทัง้ ในแง่ของ
การเปลีย่ นลักษณะการเล่าเรือ่ งโดยไม่องิ กับปกรณัม ประวัตศิ าสตร์ หรือต�ำนาน
ในอดีตเหมือนงานในยุคกลางหรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา แต่เป็นการเล่าเรื่อง
โดยอิงกับประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับความคิด
ของปัจเจกบุคคลเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้
ในชีวติ จริง ภายใต้สถานทีแ่ ละเวลาเป็นการเฉพาะ ซึง่ จากการตีความของ วัตต์
รูปแบบของนวนิยายที่สมจริงหรือมีลักษณะ realist นั้น เกิดขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยรูปแบบดังกล่าวอยู่บนฐานคิดที่ว่ามีความเป็นจริง
บางอย่างด�ำรงอยูใ่ นโลกภายนอก และสามารถค้นพบได้โดยประสาทสัมผัสของ
ปัจเจก โลกภายนอกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และประสาทสัมผัสของเราสามารถ
ท�ำให้เรารูถ้ งึ ความเป็นจริงภายนอกได้อย่างถูกต้อง (Watt, 1966, pp. 12-3.)
เรื่ อ งแต่ ง ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะเป็ น ที่ นิ ย มมากขึ้ น ในยุ โ รปช่ ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ทัง้ งานของ เจน ออสเตน, จอร์จ เอลเลียต, ชาร์ลส์ ดิคเกนส์,

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ธอมั ส ฮาร์ ดี้ , กุสตาฟ โฟรแบร์ หรือ ออนอเร่ เดอ บัลซัค เป็นต้น แม้สาร
และอุดมการณ์ที่สื่อในงานเหล่านี้จะแตกต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมกันคือรูป
แบบในการบรรยาย ทัง้ ฉากและการกระท�ำของตัวละครทีพ่ ยายามจะให้ตรง
หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงภายนอกมากที่สุด งานเหล่านี้ยังใช้ภาษาที่
ง่ายแก่ความเข้าใจ ไม่ได้เรียกร้องระดับทางการศึกษาหรือระดับของรสนิยม
ในการอ่านมากเท่างานแบบจารีตอย่างมหากาพย์ (epic) หรือนิยายแนววีรคติ
(romance) (Morris, 2003, p. 77) และยังเป็นงานรูปแบบแรกๆ ที่ผลิตใน
ระบบของตลาด สามารถแพร่กระจายไปยังทัง้ สังคมโดยมีเงินเป็นค่าตอบแทน
ในการเขียน
ส�ำหรับในสังคมไทย การเปลีย่ นแปลงของรูปแบบทางศิลปะทีเ่ อนไปทาง
“สมจริง” มากขึ้นนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในหลายปริมณฑล
ของความรู้ โดยปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ คือการสัมพันธ์กบั ความรูแ้ บบตะวันตก
ทีอ่ ยูบ่ นฐานคิดของวิทยาศาสตร์ ทีน่ ำ� เสนอความเป็นจริงอย่างเป็นภาววิสยั
พิสูจน์ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยการเฝ้าสังเกต ทดลอง และสรุปผลตาม
หลักตรรกะแบบอุปนัย “โลก” ในมโนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์จึงมิใช่โลกที่
แบนราบและมีปลาอานนท์รองรับอยู่ แต่เป็นโลกทีม่ สี ณ
ั ฐานกลม และเป็นหนึง่
ในระบบสุริยะจักรวาล ดังเช่นที่ปรากฏในหนังสือแสดงกิจจานุกิจ ของ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ในปี 2410 ที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ
หรือใน ดรุโณวาท ช่วงปี 2417 ที่พยายามอธิบายสัณฐานของโลกว่า
โลกนี้เป็นเหมือนอย่างดาว ที่เรียกว่าแปลเนต, คือดาว
พระเคราะห์ คือดาวเวียนรอบพระอาทิตย, รูปโลกเปนคล้ายกับ
ลูกซ่มไม่กลมแท้, ทิศเหนือ ทิศใต้ แบนอยู่เล็กน้อย...นักปราชญ์
เขาแบ่งโลกยเปนสองชัน้ , ในหนึง่ เปลือกนอกหนึง่ ... (ดรุโณวาท,
จ.ศ. 1236, หน้า 17)
ความเชือ่ ในหลักเกณฑ์ทเี่ ริม่ เป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้ และเริม่ ตัง้ ค�ำถาม
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กับความเชื่อแบบดั้งเดิม นั้นคงปรากฏขึ้นในหมู่ชนชั้นน�ำเป็นกลุ่มแรก ซึ่ง
นอกจากหนังสือแสดงกิจจานุกจิ ในปี 2410 และงานเขียนในนิตยสารยุคแรก
อย่าง ดรุโณวาท ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความคิดทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตกที่
เข้าสูส่ งั คมไทยแล้ว ยังมีงานเขียนของชนชัน้ น�ำอีกบางเล่มเสนอโลกทัศน์ที่
คล้ายคลึงกันอีกด้วย ดังเช่นหนังสือ ว่าด้วยอ�ำนาจผีแลผีหลอก ของพระองค์
เจ้าศรีเสาวภางค์ (เขียนปี 2431 ตีพมิ พ์ในปี 2433 ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ของตัวผูน้ พิ นธ์เอง) ทีเ่ นือ้ หาส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์ความเชือ่ เรือ่ งผีชนิดต่างๆ
ของไทย เช่น ผีโขมด ผีกระสือ ผีปา่ ผีพราย เป็นต้น ผูน้ พิ นธ์มองว่าความเชือ่
เรือ่ งผีเป็นเพียงสิง่ ทีเ่ ชือ่ ตามกันมาโดยไม่มกี ารพิสจู น์ แตกต่างจากทัง้ ความรู้
ทั้งแบบพุทธและแบบ “นักปราชญ์เบื้องอัษฎงคต” (ตะวันตก) ว่าเป็นผู้ที่
“...มีปญ
ั ญาตรองลเอียดในการทุกอย่าง แลมีสติทจี่ ะวิจารณ์ให้เห็นแน่แท้...”
(พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์, 2433, หน้า 2)
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ รียกว่า “ความรู”้ ในทัศนะของผูน้ พิ นธ์นนั้ คือการตรึกตรอง
ให้ละเอียด รวมถึงมีสติทจี่ ะวิจารณ์ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ดังทีย่ กตัวอย่างในเล่ม
เช่น การทรงเจ้าของพระเจ้าปราสาททองที่บางปะอิน ผู้นิพนธ์ตั้งข้อสงสัย
ว่าคนทรงมักจะพูดเป็นภาษาจีน ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วพระเจ้าปราสาททองไม่มี
เชื้อจีนแต่อย่างใด หรือความเชื่อเรื่องผีต่างๆ เช่นผีป่านั้น แท้ที่จริงก็เป็น
พิษของพืช ดิน และความชื้นที่เกิดในฤดูฝน, ผีโขมดหรือผีพราย ก็เกิดจาก
แร่ธาตุบางอย่างผสมกับน�ำ้ เน่าท�ำให้เกิดเป็นดวงไฟ, ผีกองกอยก็นา่ จะเป็น
สัตว์จำ� พวกบ่างมากกว่า หรือผีอำ� ก็เกิดจากการนอนทับเส้น เป็นต้น จะเห็นได้วา่
สิ่งที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ที่เชื่อตามกันมา เริ่มถูกตั้งค�ำถามหรือถูกท�ำลายลง
ด้วยวิธคี ดิ แบบใหม่ทสี่ ามารถอธิบายได้ผา่ นความรูเ้ รือ่ งปรากฏการณ์ธรรมชาติ
การมองโลกอย่างสมจริงหรืออิงกับภาววิสัยมากขึ้นนี้ ปรากฏเด่นชัด
ในปริมณฑลทางศิลปะอย่างภาพเขียน โดยเริ่มมีการวาดภาพในลักษณะ
ของรูปแบบสามมิตทิ มี่ แี สง เงา และความลึก ซึง่ เห็นได้ชดั จากภาพศิลปะของ
ขรัวอินโข่ง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่เหตุการณ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนมุมมอง
ทางศิลปะของชนชั้นน�ำสยามได้อย่างชัดเจนที่สุด เห็นจะเป็นการประกวด
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งานศิลปะครัง้ ส�ำคัญในปี 2430 ซึง่ เป็นการประกวดภาพพระราชพงศาวดาร
เนื่องในงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
ซึ่งลักษณะพิเศษทีป่ รากฏขึน้ อย่างเด่นชัดในภาพเขียนชุดดังกล่าว นอกจาก
หัวเรือ่ งการประกวดซึง่ ด�ำริโดยรัชกาลที่ 5 นัน้ เป็นหัวเรือ่ งทางประวัตศิ าสตร์
อันเป็นเหตุการณ์ที่ (เชื่อว่า) เคยเกิดขึ้นจริงแล้ว ยังมีการใช้เทคนิคแบบ
ตะวันตก อย่างเรือ่ ง แสง เงา หรือมุมมองแบบสามมิตทิ แี่ สดงความลึก รวมถึง
มีการจ�ำกัดขนาดของภาพให้อยู่ในกรอบรูปแบบสมัยใหม่ โดยภาพที่ได้รับ
รางวัลที่ 1 เป็นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
ที่เป็นภาพพระราชพงศาวดารแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ตอนช้างทรง
พระมหาอุปราชแทงช้างพระที่นั่ง (อภินันท์ โปษยานนท์, 2536, หน้า 9)
นอกจากภาพเขียนทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ จากเหตุการณ์จริงอย่างพระราชพงศาวดาร
ทีเ่ ป็นแกนหลักของการประกวดแล้ว ยังมีภาพเขียนอืน่ ๆ ทีเ่ ขียนขึน้ จากเนือ้
เรื่องของวรรณคดีไทยอีกด้วย ที่น่าสนใจคือ ภาพจากวรรณคดีเหล่านี้ เช่น
อิเหนา หรือ พระอภัยมณี ก็มีการใช้แสง เงา และมุมมองที่มีความลึกตาม
แบบของตะวันตก ซึง่ ภาพศิลปะในรูปแบบดังกล่าวนัน้ แม้อาจจะยังไม่ถงึ ขัน้
ที่ เ รี ย กได้ ว ่ า เป็ น แบบ สั จ นิ ย ม หรื อ realist ของตะวั น ตกในแง่ ข อง
การพยายามเลียนแบบหรือน�ำเสนอโลกภายนอก แต่กน็ บั ได้วา่ มีความสมจริง
มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจิตรกรรมไทยในยุคจารีต ที่ลักษณะภาพเป็น
แบบ 2 มิติ ไม่เน้นแสง เงา และขนาดของภาพจะถูกก�ำหนดตามขนาดของ
ผนังโบสถ์ วิหาร หรือศาสนสถานแบบอื่นๆ
การพยายามเลียนแบบมุมมองแบบมีความชัดลึกตามทีส่ ายตามองเห็นจริง
(แบบสามมิต)ิ ในงานศิลปะ, การเริม่ วาดภาพเหตุการณ์จริงทางประวัตศิ าสตร์
หรือการวิพากษ์ความไร้เหตุผลของเรือ่ งผีสางทีม่ อิ าจพิสจู น์ในทางวิทยาศาสตร์
สอดคล้องไปกับความรูช้ ดุ ใหม่ๆ ทีป่ รากฏในสิง่ พิมพ์ยคุ แรก อย่าง ดรุโณวาท,
วชิรญาณวิเศษ ฯลฯ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงมุมมองต่อโลกที่เริ่มเปลี่ยนไป
ในลักษณะทีใ่ ส่ใจกับความเป็นจริงภายนอกมากขึน้ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงนี้
ปรากฏขึ้นในแง่ของการเขียนงานวรรณกรรมเช่นเดียวกัน
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หากมองในแง่ของการเปลีย่ นแปลงรูปแบบทางวรรณกรรม ในยุคก่อน
ทีร่ อ้ ยแก้วแบบตะวันตกจะเป็นทีน่ ยิ ม ผูป้ ระพันธ์มกั จะใช้รปู แบบของกวีนพิ นธ์
ในการประพันธ์ทงั้ ทีเ่ ป็น “เรือ่ งแต่ง” (เช่น พระอภัยมณี รวมถึงนิทานจักรๆ วงศ์ๆ
ทัว่ ไป) หรือ “เรือ่ งจริง” (เช่น นิราศต่างๆ) ก็ได้ ไม่ระบุเป็นการเฉพาะ ดังนัน้
รูปแบบของกวีนพิ นธ์ จึงมิได้ใส่ใจกับค่าความเป็นจริงต่อสารทีส่ อื่ แต่อย่างใด
แต่ขณะเดียวกัน ส�ำหรับรูปแบบค�ำประพันธ์แบบร้อยแก้ว (ในทีน่ คี้ อื ความเรียง
และร่าย) จะใช้ในการบรรยายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงเป็นส่วนใหญ่ เช่นส่วนหนึง่ ของ
ลิลิตเตลงพ่าย, พงศาวดารต่างๆ รวมถึงพงศาวดารจีนอย่าง สามก๊ก หรือ
ไซ่ฮนั่ ตลอดจนเทศน์มหาชาติฉบับต่างๆ เป็นต้น ดังนัน้ รูปแบบค�ำประพันธ์
ที่มีลักษณะของความเรียงและร่ายนั้น มักจะใช้บรรยายถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือ
เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง แทบไม่มีการใช้ร้อยแก้วแบบความเรียงในการ “เขียน”
เรือ่ งแต่งมาก่อน (ส�ำหรับต�ำนานต่างๆ นัน้ โดยมากเป็นการเล่าแบบปากต่อปาก
ยังไม่นับว่า สิ่งที่เป็นต�ำนานต่างๆ และอาจรวมถึงนิทานชาดกด้วยนั้น
ในระบบความเชือ่ ของคนโบราณ คือสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ จริงในอดีตอันไกลโพ้น)
หรือกล่าวอีกอย่างก็คอื ยังไม่มกี ารน�ำเอาภาษาแบบความเรียงทีใ่ ช้บรรยาย
เรื่องจริงมาใช้ในการ “แต่ง” เรื่อง
การเขียนเรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วแบบสมัยใหม่นั้น เริ่มมีการตีพิมพ์
อย่างจริงจังครัง้ แรกในนิตยสาร ดรุโณวาท (ออกในปี 2417) อย่างไรก็ตาม
ความมุง่ หมายเบือ้ งต้นของบรรณาธิการ คือ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ นัน้
คงมิได้คาดหวังว่าจะมีงานเขียนในรูปแบบของนวนิยายหรือเรือ่ งสัน้ เนือ่ งเพราะ
ในค�ำแถลงนัน้ ได้กล่าวว่าเรือ่ งทีจ่ ะตีพมิ พ์ใน ดรุโณวาท จะมีทงั้ ข่าวสาร ต�ำรา
สุภาษิต กาพย์กลอน และ “เรื่องนิยายเก่าใหม่ คือ fable ที่เป็นคตินิทานจูง
ปัญญาของคนให้ฉลาดขึ้น” (อ้างใน สุมาลี วีระวงศ์, 2547, หน้า 6) ผู้ศึกษา
ยังไม่แน่ใจว่า การที่บรรณาธิการต้องการเรื่องแบบ fable ในที่นี้ จะเป็น
อิทธิพลจากนิทานอีสปหรือนิทานชาดกสักเพียงใด แต่อย่างน้อย เรือ่ งแรกสุด
ที่ตีพิมพ์ คือ “ว่าด้วยนิทานเป็นการเล่นสนุก แลเป็นคติสดับสติปัญญา”
โดย “ท่านขุนศรีทนนไชย” ก็มีลักษณะเป็นนิทานขนาดสั้นๆ 3 เรื่องเขียน
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ต่อกันไป แต่ละเรือ่ งจะมีคติสอนใจผูอ้ า่ น (ดรุโณวาท, จ.ศ. 1236, หน้า 20-23)
ยังไม่มีลักษณะแบบ novel หรือ shot story แต่อย่างใด ในปีเดียวกันนั้น
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ ก็ได้เขียน “นายจิตรกับนายใจสนทนากัน” ในรูปแบบ
ของการมีตวั ละคร 2 คนสนทนาเพือ่ แสดงความคิดเห็นของตน แต่ยงั ไม่มฉี าก
และโครงเรือ่ งทีเ่ ด่นชัด สิง่ พิมพ์สมัยใหม่ในยุคแรกจึงเป็นงานเขียนร้อยแก้ว
ในลักษณะของนิทานทีเ่ ป็นคติสอนใจหรือเรือ่ งแต่งทีใ่ ช้นำ� เสนอความคิดของตน
ผ่านบทสนทนา
อย่างไรก็ตาม งานเขียนร้อยแก้วสมัยใหม่ทดี่ สู มจริงมากทีส่ ดุ ในยุคแรก
และอาจจะเรียกได้วา่ เป็นปัญหามากทีส่ ดุ คือเรือ่ งอ่านเล่นทีช่ อื่ “สนุกนิน์ กึ ” ของ
กรมหลวงพิชิตปรีชากร นายกหอพระสมุดวชิรญาณในช่วงเวลานั้น เรื่อง
อ่านเล่นขนาดสัน้ ดังกล่าวตีพมิ พ์เป็นครัง้ แรกในหนังสือ วชิรญาณวิเศษ แผ่น 28
วันที่ 6 เดือน 8 ปีจอ อัฐศก 1248 ตรงกับ พ.ศ. 2429 โดยผูเ้ ขียนน่าจะประสงค์
แต่งเป็นนวนิยายที่มีหลายตอนจบ ดังจะเห็นได้จากคอลัมน์ “แจ้งความ”
(หน้าแถลงของบรรณาธิการ) ว่า “...นอกนัน้ ยังไม่ได้รบั ของใคร ครัน้ จะคอย
ก็เสียเวลานัก จึงจัดได้เรือ่ งสนุกนิน์ กึ ลองแต่งเลียนส�ำนวนหนังสืออังกฤษส่งมา
แต่เป็นเรือ่ งยืดยาวสักหน่อย ตามแต่จะลงได้เพียงใดก็แล้วแต่จะยุตเิ พียงนัน้ ”
(อ้างใน พิทยา ว่องกุล, 2533, หน้า 38)
เรื่ อ ง “สนุ ก นิ์ นึ ก ” นั้ น เล่ า ถึ ง การสนทนาของพระสงฆ์ 4 รู ป ที่
วั ด บวรนิเวศ ที่กล่าวถึงชีวิตในอนาคตของแต่ละคนเมื่อสึกไปเป็นฆราวาส
บ้างก็จะไปรับราชการ บ้างก็จะไปค้าขาย บ้างก็ยังไม่รู้ว่าตนจะท�ำอะไรใน
ภายหน้า พระภิกษุรูปหนึ่งในนั้น ยังไม่แน่ชัดว่าในอนาคตตนจะประกอบ
อาชีพอะไร จึงคิดจะบวชต่อ เพราะมองการบวชว่าเป็นเสมือนที่พักของผู้ที่
ยังไม่มีอาชีพ “...กินได้อยู่ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน ถ้าอยู่ไปวันๆ ไม่คิดอะไร
มากก็ไม่มีความทุกข์ คือไม่เดือดร้อนอะไร หรือแปลได้ความว่าศาสนานั้น
สอนให้คนได้ขี้เกียจ...” (พิทยา ว่องกุล, 2533)
ส�ำหรับคนสมัยใหม่ที่คุ้นชินกับการอ่านนวนิยายหรือเรื่องสั้น อาจไม่
เป็นการยากนักในการแยกเรือ่ งแต่งออกจากเรือ่ งจริง แต่สำ� หรับคนทีเ่ ติบโต
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และใช้ชีวิตในสังคมที่การเขียนร้อยแก้วมักจะถูกใช้ในการบรรยายหรือ
บอกเล่ า เรื่ อ งจริ ง นั้น เรื่อง “สนุก นิ์นึก ”อาจถูก มองว่ า เป็ นการเขี ย นถึ ง
วัดบวรนิเวศอย่างทีเ่ ป็นจริงๆ เรือ่ งดังกล่าว จึงได้สร้างความน้อยอกน้อยใจ
ให้ แ ก่ ผู ้ ค รองวั ด บวรนิ เ วศในสมั ย นั้ น คื อ สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทีค่ ดิ ว่ากรมหลวงพิชติ ปรีชากรน�ำวัดบวรนิเวศ
มาประจานให้อับอาย ถึงกับบอกว่าตนจะไม่ปกครองวัดนี้อีกต่อไป ร้อนถึง
รัชกาลที่ 5 ที่ต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น โดยพระองค์ได้มี
พระราชหัตถเลขาถึงกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึง่ มีขอ้ ความตอนหนึง่ ว่า
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...หม่อมฉันทราบอยูว่ า่ กรมหลวงพิชติ ท�ำหนังสือนี้ ปรารถนา
จะท�ำหนังสืออย่างโนเวลฝรั่ง ที่เขาแต่งกันนับพันนับหมื่นเรื่อง
เปนเรื่องคิดผูกพันอ่านเล่นพอสนุก แต่เมื่อว่าตามจริง ผู้ที่จะแต่ง
หนังสือเช่นนัน้ มักจะต้องมีทหี่ มายเทียบกับคนในประจุบนั บ้าง แต่
ไม่ได้ท�ำตามความที่ประพฤติจริงๆ ทุกอย่าง เปนแต่เกบเค้าบ้าง
ยักเยื้องเสียบ้าง จึงจะชวนให้คิด (พิทยา ว่องกุล, 2533, หน้า
100-1)
รัชกาลที่ 5 ยังกล่าวต่อไปว่า การทีก่ รมหลวงพิชติ ฯ เขียนเช่นนีค้ งมิได้
มีเจตนากล่าวหาวัดบวรนิเวศ และตัวรัชกาลที่ 5 เองก็ไม่กังขาต่อความ
ประพฤติของพระสงฆ์ในวัดบวรนิเวศแต่อย่างใด “...แต่คนทั้งปวงเปนอัน
มากที่ไม่ได้เคยอ่านหนังสือโนเวลอังกฤษ คงจะหมายว่าหนังสือพิมพ์แล้ว
คงจะกล่าวถึงการที่ผู้แต่งนั้นทราบมาตามความจริง...” (พิทยา ว่องกุล,
2533, หน้า 100-1)
จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้วา่ คุณสมบัตหิ นึง่ ของงาน “โนเวลแบบ
อังกฤษ” ในสายตาของคนร่วมสมัยอย่างรัชกาลที่ 5 คือเรือ่ งของความ “สมจริง”
ที่อาจจะโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อได้ว่า สิ่งที่ปรากฏในหน้ากระดาษนั้นคือสิ่งที่
เคยเกิดขึน้ จริง รูปแบบทีก่ รมหลวงพิชติ ฯ ใช้ จึงเป็นรูปแบบทีท่ ำ� ให้คนทีไ่ ม่ชนิ
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กับขนบการเขียนแบบใหม่อย่างกรมพระปวเรศฯ เชือ่ ว่าเป็นการบันทึกสิง่ ที่
เกิดขึน้ จริง อย่างทีภ่ าษาแบบร้อยแก้วเคยท�ำหน้าทีม่ าก่อนในขนบเดิม จึงไม่ใช่
เรือ่ งแปลกนัก หากกรมพระปวเรศฯ จะคิดว่า สิง่ ทีก่ รมหลวงพิชติ ฯ เขียนขึน้ นัน้
เป็นการเล่าเรื่องราวของวัดบวรนิเวศ ความเห็นของรัชกาลที่ 5 ที่แสดง
ความกังวลถึงคนทัว่ ไปทีไ่ ม่เคยอ่านโนเวลแบบอังกฤษว่าจะหลงเชือ่ ในสิง่ ที่
เขียนนั้น ยิ่งเป็นการตอกย�้ำให้เห็นในข้อนี้
“ความเหมือนจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริง” จึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของรูปแบบ
การเขียนใหม่นี้ และอีกสิง่ หนึง่ ทีแ่ ตกต่างจากงานเขียนร้อยแก้วของไทยทีม่ ี
มาก่อนหน้า คือมันมี “โครงเรือ่ ง” หรือ plot แบบสมัยใหม่ ทีเ่ รือ่ งราวในเบือ้ งต้น
จะน�ำไปสูจ่ ดุ สูงสุด (climax) และจุดคลีค่ ลายของเนือ้ เรือ่ ง เนือ้ เรือ่ งหลักและ
เนื้อเรื่องย่อยมักจะมีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน
แม้จะก่อให้เกิดปัญหาในช่วงแรก แต่รปู แบบการเขียนแบบ “โนเวลอังกฤษ”
นีก้ ย็ งั คงเป็นทีน่ ยิ มในนิตยสารยุคแรกๆ ดังในการวิเคราะห์ของ สุมาลี วีระวงศ์
ว่า บันเทิงคดีตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2420 เป็นต้นมา จะเริ่มมีความยาว
เพิ่มขึ้น มีบทบรรยายอากัปกิริยาของตัวละครก็เพิ่มขึ้น ค�ำพูดของตัวละคร
มีลักษณะสมจริงขึ้น เริ่มมีการใช้เครื่องหมายค�ำพูดปรากฏอย่างแพร่หลาย
และในทศวรรษถัดมา เค้าเรื่องและส�ำนวนจะมีลักษณะคล้ายรูปประโยค
ภาษาอังกฤษมากขึ้น (สุมาลี วีระวงศ์, 2547, หน้า 7-20) เรื่องสั้น “ว่าด้วย
นิทานเปนการเล่นสนุก” (2417) (สุมาลี วีระวงศ์, 2547, หน้า 127-130) ของ
“ขุนศรีทนนไชย” ได้มีการใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) และจุดฟุลสต็อป (.)
การใช้เครือ่ งหมายภาษาอังกฤษในภาษาไทยนี้ แม้จะไม่นยิ มในปัจจุบนั แต่
อย่างน้อยก็นยิ มใช้กนั อยูจ่ นถึงนักเขียนรุน่ หลัง อย่าง อัศนี พลจันทร หรือ อาษา
ขอจิตต์เมตต์ อย่างไรก็ตาม ทีน่ า่ สนใจก็คอื ในราวปี 2433 (เท่าทีผ่ ศู้ กึ ษาทราบ)
เรือ่ งสัน้ “เรือ่ งถือเอาค�ำมัน่ แก้คำ� “จริงๆ”” ของกรมพระยาภาณุพนั ธุว์ งษวรเดช
ได้เริม่ ใช้เครือ่ งหมายค�ำพูด (“....”) ทีแ่ ยกออกมาอย่างเห็นได้ชดั ก่อนหน้านี้
แม้แต่เรื่องที่ด�ำเนินไปด้วยบทสนทนาอย่าง “นายจิตรนายใจสนทนากัน”
(2417) ก็ยงั ไม่มกี ารใช้เครือ่ งหมายค�ำพูด แม้จะมีเครือ่ งหมายวรรคตอนอืน่
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เช่น คอมม่า และ ฟุลสต็อป ก็ตาม
ไม่วา่ เรือ่ งสัน้ ดังกล่าวจะเป็นการใช้เครือ่ งหมายค�ำพูดเรือ่ งแรกหรือไม่กต็ าม
แต่เราอาจตัง้ ข้อสังเกตได้วา่ การแยกค�ำพูดออกจากผูพ้ ดู นัน้ แม้จะไม่ถงึ ขัน้
ตีความได้วา่ เริม่ เกิดความคิดแบบ “องค์ประธาน” (subjectivity) ขึน้ ในสังคม
(เพราะคงต้องดูอย่างอืน่ ประกอบอีกมาก) แต่อย่างน้อย ก็แสดงให้เห็นว่าใน
โครงสร้างทางความคิด ที่จะแปรมาเป็นการเขียนงานบันเทิงคดีนั้น เริ่มมี
การแยกระหว่างความรูส้ กึ ภายนอก (สิง่ ทีพ่ ดู ออกมา) ต่างหากออกไปทัง้ จาก
ตัวผูพ้ ดู , ตัวเหตุการณ์ (สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในท้องเรือ่ ง) และความรูส้ กึ ภายใน (สิง่ ทีอ่ ยู่
ในใจตัวละคร ไม่ได้พูด จะรู้ก็แต่ผู้อ่าน) หรือถ้าเป็นกรณีความเรียงที่ไม่ใช่
งานบันเทิงคดี เช่น ว่าด้วยอ�ำนาจผีแลผีหลอก ของ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
ก็ได้ใช้เครือ่ งหมายค�ำพูดเพือ่ แสดงให้เห็นว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่การริเริม่
ของพระองค์เอง เช่น ข้อความในหน้า 9-11 พระองค์อ้างจาก หนังสือแสดง
กิจจานุกิจ หรือข้อความในหน้า 11 อ้างจากหนังสือแปลของ พระองค์เจ้า
จันทรทัดจุทาธาร (ไม่บอกชื่อหนังสือ) ขณะที่ข้อความในหน้า 13 อ้างจาก
มิสเตอร์ เบลซอน (ไม่บอกนามสกุลและหนังสือ) เป็นต้น (พระองค์เจ้า
ศรีเสาวภางค์, 2433, หน้า 7-11) เครื่องหมายค�ำพูด จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึง
การแยกตัวผู้พูด/ผู้เขียน ออกจากสิ่งที่พูด และเป็นการแยกระหว่างค�ำพูด
กับความคิด รวมถึงแยกระหว่างความคิดของตัวเองกับความคิดของคนอื่น
ทีถ่ กู อ้างอิง เช่นเดียวกับการแบ่งย่อหน้า ทีแ่ สดงให้เห็นถึงวิธกี ารล�ำดับความคิด
ที่แตกต่างไปจากการเขียนงานในอดีต
ในแง่ของโครงเรื่อง งานเขียนในช่วงแรกนั้น หากไม่ได้ด�ำเนินเรื่องใน
ลักษณะของนิทาน เช่น “คนหาปลาทั้ง 4” (2417), “เรื่องคางคก” (2417),
“นิทานปัตยุบัน” (2417), “นิทานเรื่องลูกสะใภ้ประทุษแม่ผัว” (2430), “ได้
ทรัพย์แผ่นดิน” (2433), “นิทานเบ็ดเตล็ด” (2435) แล้ว ก็มักจะด�ำเนินเรื่อง
ด้วยบทสนทนา บางครั้งจะมีค�ำบรรยายสั้นๆ แทรก เช่น “นายจิตรนายใจ
สนทนากัน” (2417), “ถือค�ำมั่นแก้ค�ำจริงๆ” (2433), “มั่งมีขึ้นได้ในวันเดียว”
(2433) เป็นต้น (ตัวอย่างเรือ่ งสัน้ ทัง้ หมด ผูเ้ ขียนใช้จากทีส่ มุ าลี วีระวงศ์ น�ำมา
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รวมตีพิมพ์ไว้ โปรดดู สุมาลี, 2547) โดยหลายเรื่องจะมีค�ำสอนหรือคติ
แทรกไว้ตอนต้นหรือข้างท้าย (อาจเป็นอิทธิพลจากรูปแบบของนิทานอีสปที่
เริ่มแพร่หลายในไทยช่วงนั้น) แต่งานบางเรื่องในช่วงทศวรรษ 2430 จะ
เริ่มมีโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น มีการใช้โวหารบรรยายและพรรณนาสลับกับ
บทสนทนามากขึ้น มีการหักมุมและคลี่คลายปมเรื่องให้แก่ผู้อ่าน เช่น
“ความรักของผู้ร้าย” (2434) ของ นราธิปประพันธ์พงศ์ (รวมพิมพ์ใน
สุมาลี วีระวงศ์, 2547, หน้า 179-190) ซึ่งเป็นผลงานของ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ที่เปิดเรื่องได้อย่างน่าสนใจด้วยการให้ “แม่อ�่ำ” ตัวเอกของ
ซึ่งใช้สรรพนามว่า “อีฉนั ” ไปตลอดเรือ่ งราวกับก�ำลังคุยอยูก่ บั ผูอ้ า่ น และดึง
ความสนใจของผูอ้ า่ นด้วยการบอกว่ามีเหตุการณ์พลิ กึ อันหนึง่ เกิดขึน้ กับตัว
“อีฉนั ” เมือ่ ยีส่ บิ กว่าปีกอ่ นว่า “...ตัง้ แต่เกิดเหตุมาสักยีส่ บิ ปีกว่าได้กระมังเจ้า
คะ หะๆ หาๆ มันขันเสียทีส่ ดุ พิลกึ แท้ๆ แต่อฉิ นั เห็นจะไม่รลู้ มื ได้ละ จนตราบ
ท้าวสิ้นชีวิต โอ๊ย พูดขึ้นมาครั้งไรละอิฉันจะหัวเราะจนท้องคัดท้องแข็ง...”
(สุมาลี วีระวงศ์, 2547, หน้า 179)
ขณะนั้น แม่อ�่ำ ตัวเอกเพิ่งจะอายุ 19 เข้ามาอยู่กับนายผู้ชายและ
นายผู้หญิงที่ชุบเลี้ยงได้ไม่นาน วันหนึ่ง ระหว่างกลับจากการไปซื้อของให้
นายทีส่ ำ� เพ็ง ได้มผี ชู้ ายคนหนึง่ เข้ามาทัก และขึน้ รถรางมาส่ง พร้อมออกเงิน
ค่ารถให้อีก หลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาตลอด ชายคนนั้นบอกว่าบิดาตนเป็น
พ่อค้าที่มั่งมี แต่ก�ำลังป่วยหนัก ท�ำให้คงมาพบบ่อยๆ ไม่ได้ เพราะนอกจาก
จะต้องดูแลพ่อและกิจการทีก่ รุงเทพฯ แล้ว ยังต้อง “...เทีย่ วไปดูแลการทีห่ วั เมือง
ไม่ใคร่มเี วลาพัก...” (สุมาลี วีระวงศ์, 2547, หน้า 182) หลังจากนัน้ ตัวแม่อำ�่
และชายหนุม่ คนนัน้ ก็พบปะน้อยลง จนเริม่ เป็นกังวลว่าเขาคิดจะรักจริงหรือไม่
จะสู่ขอจริงไหม
เวลาผ่านไป จนถึงวันทีท่ งั้ บ้านไปเยีย่ มมารดาของนายผูห้ ญิงและค้างคืน
ทีน่ นั่ ขณะทีแ่ ม่อำ�่ อยูเ่ ฝ้าบ้าน ปรากฏว่าระหว่างนัน้ ได้มขี โมยขึน้ มาบนบ้าน
แม่อำ�่ ได้บรรยายความตระหนกและความกลัวของตน อย่างไรก็ตาม ขณะทีเ่ ห็น
ผู้ร้ายก�ำลังเก็บเครื่องเงินของเจ้าของบ้านนั้น แม่อ�่ำก็เข้ายุดเสื้อของโจรไว้
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พร้อมร้องเรียกความช่วยเหลือด้วยเสียงอันดัง จนขโมยคิดเผ่นหนี แต่แล้ว
ก็กลับชะงัก ปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มคนนั้นเอง ทั้งสองสนทนากันครู่หนึ่ง
ชายหนุม่ จึงกลับไป ขณะทีต่ วั แม่อำ�่ ก็ไม่ได้บอกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับใคร แล้วอีก
สามเดือนถัดมา แม่อ�่ำจึงได้รับจดหมายจากชายหนุ่มคนนั้น โดยสารภาพ
ความจริ ง ทั้ ง หมด ว่ า ที่ จ ริ ง ตั ว เองนั้ น เป็ น โจร “...ฉั น เคยได้ ย ่ อ งเบา,
คะโมยควาย, วิ่งราว, ปล้น, ตีหัวคน, ฉันดื่มสุราชอบนักแลได้ท�ำความชั่ว
บรรดาเปนมหันตโทษแทบทุกสิง่ ทุกอย่าง ฉันไม่เคยฆ่าคน...” (สุมาลี วีระวงศ์,
2547, หน้า 187-สะกดตามต้นฉบับ) ส่วนพ่อของตนก็เป็นโจรขโมยควาย
ถูกจับและตายในคุก ขณะทีแ่ ม่ของตนก็เป็นนักเลงสุราทีก่ นิ เหล้าจนตายจริงๆ
ชายหนุม่ คิดจะกลับตัว หากินโดยสุจริต เพือ่ น�ำเงินมาสูข่ อตัวเอก แต่กต็ ดิ ขัด
จึงต้องเป็นโจรอีกครั้ง
เรือ่ งจบลงทีแ่ ม่อำ�่ หัวเราะให้กบั จดหมายนัน้ จนวันปีลว่ งไปถึงวัยกลาง
คนอันเป็นช่วงเวลาทีเ่ ล่าเรือ่ งให้ผอู้ า่ นฟัง ก็ไม่เคยคิดจะริรกั อีก และปิดท้าย
ด้วยบทกวี สอนให้ทำ� ดี ละเว้นความชัว่ คล้ายเรือ่ งอ่านเล่นจ�ำนวนมากในยุคนัน้
จะเห็นว่า เรือ่ งสัน้ ทีเ่ ขียนในปี 2434 เรือ่ งนี้ มีจดุ เริม่ ต้น มีปม มีจดุ หักเห
และจุดคลี่คลาย ให้แก่ผู้อ่าน แตกต่างจากเรื่องสั้นยุคก่อนหน้าที่มีลักษณะ
การเล่าเรือ่ งไปเรือ่ ยๆ การด�ำเนินเรือ่ งแบบทีม่ ปี ม มีจดุ หักเหนีจ้ ะพบได้จาก
เรือ่ งสัน้ อืน่ ๆ ด้วย เช่นเรือ่ ง “เนือ้ คูห่ นังคู”่ (2438) โดย ขุนบัญญัตวิ รวาท (รัตน์)
เป็ น ต้ น และในทศวรรษถั ด มา ก็ ป รากฏเรื่ อ งสั้ น ที่ ส� ำ นวนภาษาและ
การด�ำเนินเรื่องใกล้เคียงกับตะวันตก (ซับซ้อนขึ้น) เช่นเรื่อง “ย่องเบา”
(2443) ของ “แม่วัน” (พระยาสุรินทรราชา) หรือ “คุณย่าเพิ้ง” (2443) ของ
“เขียวหวาน" (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) ตัวอย่างเช่นเรื่อง “ย่องเบา”
ที่เปิดเรื่องด้วยบทสนทนา (ซึ่งหาได้ยากในเรื่องสั้นสมัยนั้น) ว่า
“...คุณค้ะ เชิญรับประทานเถอะข้ะ ส�ำรับพร้อมแล้วยังไงเล่าเค้อะ”
ข้าพเจ้าจึงวางหนังสือออบเซอร์เวอร์ที่อ่านค้างไว้บนโต๊ะ
เดินจากเฉลียงลงมาห้องรับประทานอาหารอยูน่ นั้ ภรรยาข้าพเจ้า
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ได้ถามว่า “มีข่าวอะไรมั่งคะคุณ?” (“แม่วัน” ใน สุมาลี วีระวงศ์,
2547, หน้า 264)
การเปิดเรือ่ งด้วยบทพูดและรูปประโยคดังกล่าว พบไม่บอ่ ยนักในเรือ่ งสัน้
ร่วมสมัย ซึง่ น่าจะแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลจากบันเทิงคดีของตะวันตก
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อค�ำนึงว่า ขณะที่เขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้ (ปี 2443)
เป็นช่วงก่อนที่ตัวผู้เขียนจะแปล ความพยาบาท เพียงแค่ปีเดียว
หากนับ สนุกนิน์ กึ เป็นจุดเริม่ ต้น จะเห็นได้วา่ ลักษณะการเขียนในรูปแบบ
ทีส่ มจริงนี้ เริม่ มีการแพร่หลายมากขึน้ และมีโครงเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ เมือ่
เทียบกับเรือ่ งอ่านเล่นยุคก่อนหน้า (ก่อน สนุกนิน์ กึ ) มีการกล่าวถึงพฤติกรรม
อย่างทีจ่ ะเป็นไปได้ในชีวติ จริง ให้ความส�ำคัญกับความคิดของปัจเจกบุคคล
และค�ำนึงถึงความเป็นจริง เรื่องร้อยแก้วสมัยใหม่เหล่านี้ ไม่มีอาวุธวิเศษ
และไม่มกี ารเหาะเหินเดินอากาศอีกต่อไป สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของความรู้
ในโลกความจริงขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ยงั ไม่มงี านเขียนเรือ่ งยาวประเภท
นวนิยายเกิดขึ้น จนกระทั่งได้มีการแปลนวนิยายเรื่อง ความพยาบาท จาก
Vendetta ของแมรี คอลเลลิ โดย “แม่วัน” (พระยาสุรินทราชา) ในปี 2444
จึงท�ำให้สงั คมไทยได้อา่ นเรือ่ งแต่งทีม่ โี ครงสร้างของนวนิยายตะวันตกแบบ
สมบูรณ์ขนึ้ เป็นครัง้ แรก และน่าจะเป็นทีน่ ยิ มในท้องตลาดอยูพ่ อสมควร ดังที่
สุกิจ นิมมานเหมินท์ (เกิดในปี 2449 หลังความพยาบาทแปล 5 ปี) ได้เล่า
ว่าตอนทีต่ นเป็นเด็กนัน้ “...พ่อผมเคยเอาหนังสือเรือ่ ง ความพยาบาท ฉบับที่
แปลโดยแม่วัน มาอ่านให้ลูกฟัง” (กรมศิลปากร, 2526, หน้า 7) หลังจากนั้น
ก็ได้เริม่ มีการแปลนวนิยายของโลกตะวันตกมากขึน้ อย่างเช่น แมลงป่องทอง
สาวสองพันปี ทแกล้วทหารสามเกลอ หรือเรื่องชุดเชอร์ล็อคโฮล์ม เป็นต้น
ในปี 2457 ได้ปรากฏนวนิยายไทยแท้ขึ้นเป็นเรื่องแรก คือ ความไม่
พยาบาท ของ หลวงวิลาศปริวัตร ในนามปากกา “นายส�ำราญ” แม้เจ้าตัวจะ
บอกว่าเรือ่ งของตนไม่เป็นทีน่ ยิ มสักเท่าไรนัก เพราะไม่อา้ งชือ่ ฝรัง่ จนต้องเขียน
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นางเนรมิต ขึ้นโดยใช้ชื่อและฉากเป็นต่างประเทศทั้งหมด (ทักษ์, 2553,
หน้า 35)
ความไม่พยาบาท เป็นเรือ่ งแต่งทีม่ รี ปู แบบสมจริง ใช้ฉากเป็นสถานทีจ่ ริง
ทั้งเรือกสวนฝั่งธนบุรี, บ้านเรือนในเขตพระนคร รวมถึงบรรยากาศของงาน
ฉลองในช่วงฤดูหนาวของพระนคร เป็นต้น พฤติกรรมของนายเจียม แม่ปรุง
และคนอื่นๆ ก็เป็นพฤติกรรมที่พอจะหาได้ในชีวิตจริง และแม้หลวงวิลาศ
จะนิยามงานของตนว่าเป็น “ประโลมโลกยความเรียง” และเขียนไว้ใน
หมายเหตุวา่ ตนหวังให้ผอู้ า่ นได้รบั ความเพลิดเพลินจากการอ่าน (“นายส�ำราญ”,
2545, หน้า 730) แต่สงิ่ ทีป่ รากฏคือ หลวงวิลาศฯ ก็ใช้การด�ำเนินเรื่องและ
การกระท�ำของตัวละครสอนเรือ่ ง “การให้อภัย” แก่ผอู้ า่ น ว่ามีคณ
ุ ค่ามากกว่า
ความแค้นและความพยาบาท หากรู้จักให้อภัย จะได้รับการยกย่องและได้
รับความสุขในภายหลัง (นายส�ำราญ, 2545, หน้า 2-4)
หลังจาก ความไม่พยาบาท ออกวางตลาด ก็ได้มผี คู้ ดิ แต่งนวนิยายเพิม่ ขึน้
อย่างเช่นในปี 2459 “ไทยใต้” ได้เขียนเรื่อง เด็กก�ำพร้า ซึ่งจากข้อมูลใน
โฆษณาของฉบับพิมพ์ครัง้ ใหม่ในปี 2471 บอกว่า “...มีทง้ั รัก ทัง้ โศกแลกินใจ
อย่างสุดซึง้ ...เปนเรือ่ งทีก่ นิ ใจมหาชนทุกชัน้ ” (เฉลิมวุฒ,ิ ส.ค., 2471, ใบรอง
ปกหลัง) เรือ่ งอ่านเล่นแบบร้อยแก้วสมัยใหม่ได้เริม่ แพร่หลายและมีผคู้ ดิ แต่ง
ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ก่ อ นที่ ค วามนิ ย มของมั น จะแซงหน้ า บั น เทิ ง คดี ช นิ ด อื่ น ใน
กรุงเทพฯ ต่อไป ดังเช่นที่ สันต์ เทวรักษ์ เล่าถึงหนังสือพิมพ์ในปี 2474 ว่า “...
ถ้าใครเป็นนักอ่านนวนิยายในสมัยนัน้ แล้ว ก็นา่ จะจ�ำได้วา่ หนังสือพิมพ์รายวัน
ในสมัยนั้นขายนวนิยายเป็นส่วนส�ำคัญ ข่าวสารการเมืองไม่ค่อยจะมี...”
(สันต์ เทวรักษ์, 2550, หน้า 37) สอดคล้องกับข้อเขียนในปี 2474 ของ
“ศรทอง” (พระยาศราภัยพิพัฒน์) นักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งในสมัยนั้น ที่มอง
ว่าคนไทยโดยทัว่ ไปสนใจอ่านงานบันเทิงคดีมากกว่าข่าวสารการเมือง (“ศรทอง”,
2538, หน้า 43)
รูปแบบของเรื่องอ่านเล่นสมัยใหม่ได้เริ่มมีความใกล้เคียงกับรูปแบบ
ของเรือ่ งสัน้ ในโลกตะวันตกมากขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งกลางทศวรรษ 2430 เป็นต้นมา
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การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบนี้ เกิดขึ้นใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดด้านอืน่ ๆ ทัง้ ในแง่ของศิลปะภาพเขียนทีค่ ำ� นึงถึงความสมจริงมากขึน้
หรือในด้านของความรูท้ เี่ ริม่ มีการอธิบายถึงอิทธิปาฏิหาริยต์ า่ งๆ โดยอิงกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เรือ่ งอ่านเล่น
เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นจนถึงกับกล่าวถึงกันว่ามีคนอ่านมากกว่าข่าวสาร
บ้านเมืองนั้น เป็นเพราะเรื่องเหล่านี้ถูกจริตของผู้อ่านที่เป็นชนชั้นกลางใน
เมืองผู้มีการศึกษา ซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและ
ทัศนคติของเรื่องอ่านเล่นนั้น คงต้องกล่าวถึงตัวผู้อ่านเสียก่อน
2. ผู้อ่านเรื่องอ่านเล่นสมัยใหม่
ตัง้ แต่ทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา เป็นช่วงเวลาทีง่ านเขียนนวนิยายและ
เรื่องสั้น, หรือหากใช้ค�ำของคนร่วมสมัยอย่าง ส่ง เทพาสิต หรือ เจ้าพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี ว่า “เรื่องอ่านเล่น” นั้น เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น และ
กลายเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของนิตยสารแนวบันเทิงคดีทมี่ กี ารตีพมิ พ์ออกมา
มากขึ้นในช่วงทศวรรษ 2460 ซึ่งจากการส�ำรวจของ ระวีวรรณ ประกอบผล
ในปี 2464 เริ่มนิตยสารออกใหม่ถึง 10 หัวในปีเดียวเป็นครั้งแรก จากนั้น
ในปี 2465 มีนิตยสารออกใหม่ 20 หัว, ปี 2466 ออก 10 หัว, ปี 2467
ออก 15 หัว, ปี 2468 ออก 19 หัว, ปี 2469 ออกถึง 40 หัว, ปี 2470 ออก
12 หัว, ปี 2471 ออก 25 หัว, ปี 2472 ลดเหลือ 8 หัว, ปี 2473 ออก 9 หัว,
ปี 2474 ออก 16 หัว และ ปี 2475 ออก 12 หัว (ระวีวรรณ ประกอบผล,
2520, หน้า 271-280) นิตยสารในยุคทศวรรษ 2460 ต่างก็พยายามหาเรือ่ งสัน้
และเรื่ อ งแปลมาตี พิ ม พ์ เ พื่ อ สนองความต้ อ งการของผู ้ อ ่ า นอย่ า งมาก
นิตยสารอย่าง เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเรื่องอ่านเล่นทั้งที่เป็น
เรือ่ งไทยและเรือ่ งแปลนัน้ ในปี 2467 มียอดพิมพ์ถงึ 3,500 เล่มในแต่ละเดือน
(เสนาศึ ก ษาและแผ่ วิ ท ยาศาสตร์ , 2467, ใบรองปก) ซึ่ ง “โกเวศร”
แห่งนิตยสาร ไทยเขษม ได้เคยแสดงความเห็นไว้ว่า เสนาศึกษาฯ นั้น
“...มีผนู้ ิยมมาก...เท่าที่ขา้ พเจ้าทราบ ปรากฏว่า เปนหนังสือพิมพ์รายเดือน

151
ปีที่ 21
ฉบับที่ 2
เม.ย.
มิ.ย.
2558

ก�ำเนิด “เรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วสมัยใหม่”: ... |สมิทธ์ ถนอมศาสนะ

152
Vol. 21
No. 2
Apr.
Jun.
2015

ทีน่ �ำน่าหนังสืออื่นๆ ทั้งหมด...จ�ำนวนสมาชิกในเวลานี้ถึง 3,680 คนเศษ...”
1
(“โกเวศร, 2467, หน้า 1285)
นิตยสาร สารานุกลู ในช่วงต้นทศวรรษ 2470 เองก็มผี น้ ู ยิ มอ่านมากเช่นกัน
โดยตีพิมพ์ในช่วงแรก 3,000 เล่ม ต่อเมื่อหลวงสารานุประพันธ์ผู้เป็น
บรรณาธิการเริม่ รูก้ ำ� ลังตลาดมากขึน้ จึงสัง่ พิมพ์เป็น 4,000 เล่ม (“ส. บุญเสนอ”,
2531, หน้า 59) นิตยสาร สุภาพบุรษุ ซึง่ ออกในปี 2472 ก็มยี อดพิมพ์ครัง้ แรก
2,000 เล่ม และเพิ่มยอดพิมพ์ขึ้นในฉบับที่ 2 เป็น 2,300 เล่ม และฉบับที่ 3
เป็น 2,500 เล่ม (สุชาติ สวัสดิศ์ รี, 2548, หน้า 96) อีกทัง้ ยังมีสมาชิกถึง 800 คน
ในเดือนธันวาคม ปี 2472 (“อุททิศ”, 2472, หน้า 2480)
หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเองก็น่าจะเป็นที่นิยมเช่นกันทั้งเรื่องแปล
และเรื่องไทย ดังที่ ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ เล่าถึงชีวิตช่วงอายุ 7 ขวบ ของตน
และได้ยา้ ยจากประจวบคีรขี นั ธ์เข้ามายังกรุงเทพฯ ในปี 2468 ว่า “...หนังสือ
แปลเล่มเล็กๆ ของส�ำนักพิมพ์ตา่ งๆ ยังแข่งขันกันออกมาสูม่ อื นักอ่านไม่ขาดสาย
เช่นเรื่อง เจ้าหญิงมาเลนนี 7 เล่มจบ เจ้าพ่อเสือ 9 เล่มจบ แย็คลอนดอน 9
เล่มจบ ทแล้วทหารสามเกลอ 3 เล่มจบ เป็นต้น...” (ชาลี, 2538, หน้า 12)
สด กูรมะโรหิต ก็เล่าถึงชีวติ การอ่านในวัยเด็กของตน (ปลายทศวรรษ 2460)
โดยเฉพาะเรื่องยาวในนิตยสารสมัยนั้นว่า “...มีเรื่องอะไรที่เด่น ก็มักจะเอา
ไปถกกันเกรียวกราว ซึง่ โดยมากมักจะเป็นพระเอกถือดาบทัง้ เรือ่ งไทยและ
เรื่องแปล...” (สด กูรมะโรหิต, 2537, หน้า 61)
ในโฆษณาหนังสือ โลกสันนิวาส ของ ศรีบูรพา ก็มีค�ำกล่าวอ้างว่า
“...ภายในหนึง่ สัปดาห์ เราขายหนังสือไปตัง้ 500 เล่ม...” (เฉลิมวุฒ,ิ ก.พ. 2471,
1

จ�ำนวนสมาชิกที่มากกว่ายอดพิมพ์นี้ ผู้ศึกษายังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะข้อมูลคลาดเคลื่อน
หรือเพราะเหตุใด (โกเวศร อ้างว่าเอามาจากเสนาศึกษาฯ ฉบับธันวาคม 2467) แต่คาดว่า
จ�ำนวนสมาชิกไม่น่าจะหย่อนไปจากนี้มาก เพราะยอดพิมพ์ 3,500 ฉบับนั้นคงที่มาโดย
ตลอด เนื่องจาก เสนาศึกษาฯ เป็นหนังสือของทหารบก นักเรียนนายร้อยและข้าราชการ
ต่างเป็นสมาชิกกันมาก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จ�ำนวนสมาชิกและจ�ำนวนผู้ซื้อโดยรวมจะสูง
กว่านิตยสารฉบับอื่นๆ
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ปกหลัง) นอกจากนี้ หนังสือยังถูกโฆษณาในฐานะ “ของขวัญแด่ครู่ กั พ.ศ. 2472”
ดังค�ำโฆษณาว่า “...ขึ้นศกใหม่เมษายนนี้ อะไรจะดีเท่าหาหนังสืออ่านเล่น
เหล่านีใ้ ห้เปนของขวัญแด่ครู่ กั เปนไม่มแี ล้ว...” (เสียงสยาม, 2472) จากตัวอย่าง
ที่ยกมา คงท�ำให้เห็นถึงบรรยากาศการอ่านเรื่องอ่านเล่นในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2460 ถึงต้นทศวรรษ 2470 ได้ ซึ่งความนิยมของผู้อ่านที่มีต่อ
หนังสือเหล่านี้ ท�ำให้เกิดอาชีพสายส่งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในช่วง
ทศวรรษ 2470 (ธเนศ และคณะ, 2549, หน้า 278-9)
กลุ่มผู้อ่านนิตยสารหรือนิยายในช่วงแรกๆ นอกจากคนทั่วไปที่อ่าน
ออกเขียนได้แล้ว ยังมีกลุ่มข้าราชการเป็นลูกค้าส�ำคัญ ดังที่เสาว์ บุญเสนอ
ได้เล่าถึงรายชื่อสมาชิกนิตยสาร สารานุกูล ในต่างจังหวัดว่า มีทั้ง ข้าหลวง,
ปลัดจังหวัด, ผู้พิพากษา, อักษรเลข, จ่าศาล, ทนายความ, นายอ�ำเภอ,
ครูโรงเรียน, นายต�ำรวจ ฯลฯ (“ส.บุญเสนอ”, 2531, หน้า 59) นอกจากนี้
นักเรียนนายร้อยปีสุดท้ายที่เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงสาราฯ ก็ดูเหมือนจะ
เป็นสมาชิก สารานุกูล กันทั้งห้อง (“ส. บุญเสนอ, 2531, หน้า 65) หรือดังที่
ประเสริฐ ศรีธ�ำรง เพื่อนเก่าของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ สมัยเรียนอยู่
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ได้เขียนจดหมายจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถึง
กุหลาบ ที่พระนคร เมื่อเดือนสิงหาคม 2472 แสดงความยินดีในการออก
นิตยสาร สุภาพบุรษุ พร้อมมีขอ้ ความตอนหนึง่ ว่า “...ผมได้เห็นกับตา ในวัน
หนังสือส่งถึงมือ ข้าราชการผูใ้ หญ่หลายท่านนัง่ รวมกันในสนามหน้าบ้าน ถือ
สุภาพบุรุษ เปิดอ่านทุกท่าน แทนการคุยตามที่เคย...” และประเสริฐยังเล่า
ถึงข้อความของเพือ่ นจากนครปฐมทีม่ าหาเขาทีน่ ครสวรรค์ให้กหุ ลาบฟังด้วย
ว่า “สหายผู้นั้นก็จับ สุภาพบุรุษ และว่า...มาเมื่อวันที่ 2 นี้ ตอนจะขึ้นรถไฟ
เห็นคนราว 10 คน มุง่ กันแน่นอยูห่ น้าร้านขายหนังสือ ลองแวะเข้าไปดู เห็นทัง้
10 คน จับ สุภาพบุรุษ ขึ้นพลิกอ่านทุกคน...” (กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2548,
หน้า 140-142) กลุม่ ข้าราชการชายทีอ่ ยูต่ ามหัวเมือง รวมถึงผูอ้ า่ นออกเขียน
ได้ทวั่ ไป ก็นา่ จะเป็นผูอ้ า่ นนิตยสารบันเทิงคดีทสี่ ำ� คัญกลุม่ หนึง่ ในช่วงเวลานัน้
นอกจากกลุ่มผู้ชายที่มีการศึกษาแล้ว ผู้อ่านอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มอ่าน
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นิตยสารและนวนิยายก็คือ “ผู้หญิง” เพราะแม้จ�ำนวนผู้อ่านออกเขียนได้ที่
เป็นหญิงจะน้อยกว่าชายถึง 10 เท่าในปี 2454 แต่จ�ำนวนนักเรียนหญิงก็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขึ้นถึงหลักแสนคนหลังจากประกาศพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา โดยในปี 2464 มีเพียง 16,819 คน เพิ่มเป็น 124,850 คน
ในปี 2465 ซึ่งมากขึ้นเกือบ 10 เท่าตัว และจ�ำนวนจะขึ้นเกินสองแสน
คนในปี 2471 (วารุณี, 2524, หน้า 384) ท�ำให้ในทศวรรษ 2470 ที่นวนิยาย
แนวรักของนักเขียนรุ่นหนุ่มเริ่มแพร่หลาย ผู้หญิงที่อ่านออกเขียนได้ และ
อาศัยหรือท�ำงานในเขตเมืองก็กลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้อ่าน
ในช่วงต้นทศวรรษ 2470 นักเขียนกลุ่มสุภาพบุรุษ ได้นัดกันล่องเรือ
ไปทางอยุธยา ซึ่ง พัฒน์ เนตรรังษี หนึ่งในกลุ่มนักเขียนที่เดินทางไปด้วย
ได้ร�ำลึกความทรงจ�ำว่า การเดินทางในครั้งนั้น นอกจากเพื่อนนักเขียนแล้ว
ยังมี “...พวกนางพยาบาลและครูผหู้ ญิงร่วมไปด้วย ส่วนมากเป็นแฟนอ่านหนังสือ
และญาติมติ รในวัยทีก่ ำ� ลังสนุกสนานทัง้ สิน้ มีแต่หนุม่ ๆ สาวๆ ไม่มคี นแก่เลย...”
(พั ฒ น์ เนตรรั ง ษี , 2538, หน้ า 58) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในช่ ว งนั้ น กลุ ่ ม
“นางพยาบาลและครูผหู้ ญิง” ซึง่ เป็น “แฟนอ่านหนังสือ” น่าจะติดตามนวนิยาย
เป็นหลัก (และน่าจะติดตามนิตยสาร สุภาพบุรษุ ด้วย) คนกลุม่ นีเ้ ป็นคนรุน่ ใหม่
ที่อยู่ในวัยสาว มีอาชีพประจ�ำ และอาจจะใช้เวลาพักผ่อนหลังเลิกงานด้วย
การอ่านนวนิยายที่ซื้อมาจากร้านหนังสือแห่งใดแห่งหนึ่งในพระนคร
นวนิยายของ พัฒน์ เนตรรังษี ก็ท�ำให้ครูสาวคนหนึ่ง (ไม่ใช่กลุ่มครูที่
เคยล่องเรือด้วยกัน) เขียนจดหมายเชิญเขาไปงานเลี้ยงของโรงเรียนสตรี
แห่งหนึ่ง (พัฒน์ไม่ได้ระบุปี แต่น่าจะอยู่ในช่วงทศวรรษ 2470) เมื่อเขาไป
ถึงงานเลี้ยง ครูสาวได้บอกกับเขาว่า เธอและเพื่อนครูหลายคนต่างรู้จักกับ
พัฒน์ผ่านงานเขียน (พัฒน์ เนตรรังษี, 2538, หน้า 91-6) นอกจากนี้ ในช่วง
ทศวรรษ 2470 พัฒน์ และ มาลัย ชูพินิจ ได้ล่องเรือเที่ยวล�ำคลองแถว
บางไส้ไก่ บริเวณฝั่งธนบุรี บังเอิญผ่านบ้านเพื่อนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียว
กับพัฒน์ และเพื่อนคนดังกล่าวอยู่บริเวณท่าน�้ำพอดี จึงได้ชวนให้พวกเขา
เข้าไปเที่ยวบ้าน น้องสาวของเพื่อนได้ท�ำอาหารต้อนรับอย่างดี รวมถึงน�ำ
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ขนมหวานมาให้ เนื่องเพราะตนเป็นแฟนงานเขียนของ “แม่อนงค์” ซึ่งก็คือ
มาลัย ชูพินิจ (พัฒน์ เนตรรังษี, 2538, หน้า 78)
ไม่เพียงแต่ในเขตพระนครและจังหวัดใกล้เคียง แต่นติ ยสารบันเทิงคดี
และนวนิยาย ได้เริ่มแพร่ออกไปตามหัวเมืองใหญ่ด้วยการกระจายของ
สายส่ง (คาดว่าเป็นทางเรือและรถไฟ) ดังทีเ่ พือ่ นของ กุหลาบ สายประดิษฐ์
เล่าถึงความนิยม สุภาพบุรุษ ที่นครสวรรค์ และ นครปฐม ในปี 2472 หรือ
กรณีทมี่ นัส จรรยงค์ ซือ้ นิตยสารทีต่ พี มิ พ์เรือ่ งสัน้ เรือ่ งแรกของตนเกือบหมด
แผงที่เมืองเพชรบุรีในปี 2473 (ยศ วัชรเสถียร, 2520, หน้า 34) หรือน้าสาว
ของ ศิลปชัย ชาญเฉลิม (“นายหนหวย”) ที่ศรีษะเกษ ก็ได้ซื้อนวนิยาย และ
นิตยสาร สารานุกลู มาเก็บไว้ทบี่ า้ นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ตวั เขาซึง่ ไปอาศัย
อยูด่ ว้ ยในช่วงนัน้ ได้เริม่ อ่านงานเขียนเหล่านีต้ งั้ แต่ยงั อยูช่ นั้ ประถมในปี 2473
เช่นกัน (“นายหนหวย”, ม.ป.ป., หน้า 53) รวมถึงจดหมายที่เขียนมาถึง
นิตยสารต่างๆ ก็มกี ารระบุถงึ จังหวัดต้นทางทีห่ ลากหลาย (ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็น
เพราะกิจการสายส่งที่เริ่มมีขึ้นในช่วงนั้น)
ครูและพยาบาลที่ไปล่องเรือกับคณะสุภาพบุรุษ, ครูสาวที่เชิญพัฒน์
ไปงานเลี้ยง, น้องสาวของเพื่อนพัฒน์ที่บางไส้ไก่ และน้าสาวของศิลปชัยที่
ศรีษะเกษ สตรีในวัยสาวเหล่านี้ คงเป็นส่วนหนึง่ ของ “ผูอ้ า่ น” ทีไ่ ด้สมั ผัสกับ
งานเขียนร้อยแก้วรูปแบบใหม่อย่างนวนิยายในยุคแรก การขยายตัวของ
การศึกษา รวมถึ ง การเติ บ โตของธุ ร กิ จ การพิ ม พ์ แ ละการเขียนนวนิยาย
ได้ดงึ พวกเธอเหล่านีม้ าสัมผัสกับการอ่านอีกแบบอันแตกต่างไปจากคนรุ่นแม่
ของเธอ หรือคนรุ่นเดียวกันที่อยู่ห่างจากเขตเมืองออกไป การอ่านนวนิยาย
ของพวกเธอ ได้เริม่ เกิดขึน้ พร้อมกับการเปลีย่ นผ่านจากผูห้ ญิงในยุคจารีตไปสู่
ความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ในระบบสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น การที่ช่วงกลาง
วันพวกเธอใช้ชวี ติ นอกบ้านในเขตเมือง (ในฐานะ นักเรียน ครู พยาบาล ฯลฯ)
ท�ำให้มโี อกาสเลือกซือ้ หาหนังสือทีช่ อบเพือ่ น�ำมาอ่านในเวลาว่างยามค�ำ่ คืน
ในทีท่ ไี่ ฟฟ้าเข้าถึง นวนิยายทีอ่ า่ นในช่วงหลังเลิกงานนี้ อาจกลายเป็นหัวข้อ
พูดคุยแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นในทีท่ ำ� งานช่วงเช้าหรือตอนพักเทีย่ ง ดังทีค่ รูสาว
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ของโรงเรียนสตรีเคยบอกกับพัฒน์ว่า เพื่อนครูของเธอก็รู้จักพัฒน์ผ่าน
งานเขียนเช่นกัน (แสดงว่าคงต้องมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นเรือ่ งนวนิยายของ
พัฒน์กันมาก่อนหน้านี้ ) และอาจจะเหมือนกับที่ สด และเพื่อนๆ เคยพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับ “พระเอกที่ถือดาบ” ในช่วงทศวรรษ 2460
เด็กนักเรียนก็กลายเป็นผู้อ่านอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะพวกเขาไม่ได้อ่าน
หนังสือแค่เฉพาะที่เรียนในห้องเท่านั้น นักเรียนอย่าง เสาว์ และ ยศ ยังได้
อดออมเงินเพื่อเช่าหนังสือมาอ่าน (“ส.บุญเสนอ”, 2531, หน้า 28-9; ยศ,
2513, หน้า 255) ขณะที่ มาลัย, สด, โชติ อาศัยห้องสมุดส่วนตัวของชนชัน้ สูง
ในการอ่านหนังสือ รวมถึงนักเรียนหญิงเองก็นา่ จะเป็นหนึง่ ในผูบ้ ริโภคเรือ่ ง
อ่านเล่นเหล่านีเ้ ช่นกัน ดังเช่นในช่วงปลายทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา กัณหา
หรือ “ก. สุรางค์นางค์” ในวัย 14 ปี (ราวปี 2469-70) ได้เริ่มอ่านนวนิยาย
“...กุหลาบชนบท, แม่เทพธิดา, ความรักคือกระแสน�ำ้ ไหล, เลือดไทย...” และ
ในวัย 16 (ราวปี 2471-72) ซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินี
บนนัน้ “...ข้าพเจ้าติด เงาแห่งกรรม ซึง่ ลงรายวันประจ�ำใน เดลิเมล์ เหมือนเด็ก
รุ่นสาวติดบ้านทรายทอง...” (ส. พลายน้อย, 2548, หน้า 104) ขณะที่เด็ก
นักเรียนชายอย่าง เสลา เรขะรุจิ (“ไทยน้อย”) ในวัยเรียน (ช่วงปลายทศวรรษ
2460 ถึงต้นทศวรรษ 2470) ต้องยอมหุ้นกับเพื่อนคนละ 5 สตางค์ (เท่ากับ
ค่าก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม) เพื่อซื้อนวนิยายราคา 15 สตางค์มาอ่าน นอกจาก
นวนิยายแล้ว พวกเขายังซื้อนิตยสารอย่าง สารานุกูล, สมานมิตรบันเทอง
และ สุภาพบุรุษ อ่านกันด้วย (เสลา เรขะรุจิ, 2544, หน้า 315) หรือเด็กต่าง
จังหวัดอย่าง ศิลปชัย (“นายหนหวย”) ที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็อาศัยอ่านที่บ้าน
ของน้าทีศ่ รีษะเกษ ขณะที่ ฉันทิชย์ กระแสสินทธุ์ ในวัย 10 ขวบเมือ่ ปี 2461
ก็มโี อกาสได้อา่ นเรือ่ งอ่านเล่นสมัยใหม่ โดยใช้วธิ สี งั่ ซือ้ จากร้านพร้อมภัณฑ์
ของ พร้อม วีระไวทยะ โดยพ่อหรือพีช่ ายจะน�ำเงินไปช�ำระเมือ่ เข้ากรุงเทพฯ
ดังนั้น เรื่องอ่านเล่นยุคแรกอย่างเช่นงานของหลวงวิลาศปริวัตร ก็ได้ไปถึง
มือเขาที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช่นกัน (ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์, สมบัติ
วรรณคดี, 2509, ไม่ระบุเลขหน้า)
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ความสามารถในการอ่านหนังสือของนักเรียนนี้ ท�ำให้ขนุ เศรษฐบุตรสิรสิ าร
อดีตบรรณาธิการ ศัพท์ไทย ได้ออกหนังสือพิมพ์ นักเรียนรายสัปดาห์ โดย
ตั้งราคาไว้เพียง 4 สตางค์เพื่อเจาะกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะ และเนื่องจาก
ความกว้างขวางทีเ่ ขาสามารถขอเรือ่ งจากนักเขียนชัน้ น�ำในยุคนัน้ ได้หลายคน
ท�ำให้ผู้ปกครองต่างก็สนับสนุนให้ลูกหลานของตนซื้ออ่าน (“ไทยน้อย”,
ม.ป.ป., หน้า 113-114) อย่างไรก็ตาม เมื่อขุนเศรษฐบุตรสิริสาร ตัดสินใจ
ออกหนังสือพิมพ์ ตู้ทอง อีกฉบับ ท�ำให้กิจการของเขาต้องประสบแก่การ
ขาดทุนเพราะระบบสมาชิกที่ไม่รัดกุม และสันนิษฐานว่าหนังสือพิมพ์
นักเรียนรายสัปดาห์ น่าจะเลิกไปพร้อมกัน
คนเหล่านีเ้ ป็นผูอ้ า่ นรุน่ ใหม่ทเ่ี ติบโตมา พร้อมกับโลกอีกแบบทีแ่ ตกต่าง
จากคนรุ่นพ่อแม่ พวกเขาไม่เพียงแต่ผ่านระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ใน
ทศวรรษ 2450 และ 2460 แต่ยังใช้ชีวิตในโลกที่เริ่มมีลักษณะของทุนนิยม
และบริโภคนิยมมากขึน้ (เมือ่ เทียบกับยุคก่อนหน้า) เป็นยุคทีส่ นิ ค้าประเภทต่างๆ
ของตะวันตกหลัง่ ไหลสูส่ งั คมไทย ในช่วงแรกความเป็นตะวันตกเหล่านีอ้ าจ
กระจุกอยูแ่ ต่ในกลุม่ ชนชัน้ น�ำ แต่ในเวลาต่อมา สินค้าเหล่านีก้ เ็ ริม่ เข้าสูช่ วี ติ
ของชนชั้นกลางในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแต่ทศวรรษ 2450 ก็เริ่มมี
มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าในระดับ 70 ถึง 90 ล้านบาทมาตลอด และในปี 2461
มูลค่าการน�ำเข้าสินค้ามีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท เป็นครั้งแรก และจะมี
มูลค่าเกิน 150 ล้านบาทในช่วงปลายทศวรรษ 2460 (พรรณี บัวเล็ก, 2545,
84-85) โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2460 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มขยายตัว
และเกิดกลุม่ พ่อค้าใหม่ขนึ้ 2 กลุม่ พ่อค้ากลุม่ แรกถือก�ำเนิดจากธุรกิจค้าข้าว
ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมหลักของเศรษฐกิจเขตเมือง ขณะที่พ่อค้ากลุ่มที่สอง
ลงทุนขายสินค้าและบริการสนองตลาดภายในประเทศซึง่ ก�ำลังขยายตัวเป็น
อย่างมากขณะนั้น (ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์, 2546, หน้า 138)
การเกิดขึน้ ของพ่อค้ากลุม่ ทีส่ องทีข่ ายสินค้าและบริการสนองตลาดในประเทศ
หมายความว่าเริ่มมีสินค้าและบริการใหม่ๆ จากตะวันตกเข้ามาตอบสนอง
ต่อชีวติ ของชาวพระนครในสมัยนัน้ ดังที่ ขุนวิจติ รมาตรา ได้กล่าวถึงกรุงเทพฯ
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ในช่วงกลางทศวรรษ 2460 ไว้ว่ามีความเจริญขึ้นมาก ถนนสายต่างๆ
ดูเรียบร้อยดีขนึ้ บางสายเริม่ มีการลาด ทีว่ า่ งทีเ่ คยมีตน้ ไม้ขนึ้ และบ้านเรือน
เล็กน้อยที่ตนเคยเห็นตอนเป็นเด็กนั้นลดลงไปมาก กลายเป็นตึกแถวสอง
ชั้นทั่วไป “...ผู้คนมากขึ้น ไม่เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเหมือนแต่ก่อน ร้านค้า
มากขึ้น รถยนต์มากขึ้น...” (ขุนวิจิตรมาตรา, 2523, หน้า 300)
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าว เมื่อรวมกับการที่
ระบบการศึกษาสมัยใหม่สร้างคนหนุม่ สาวผูอ้ า่ นออกเขียนได้มากขึน้ ท�ำให้
ธุรกิจการพิมพ์เริ่มเติบโตและมีการเผยแพร่สื่อบันเทิงเข้าสู่ผู้อ่านเพิ่มขึ้น
ผู้อา่ นหนุม่ สาวจ�ำนวนมากนี้ เริม่ คุน้ ชินกับระบบสังคมทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูค่ วาม
เป็นสมัยใหม่ เป็นช่วงทีเ่ ริม่ มีสนิ ค้าอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เข้าสูส่ งั คมไทย
เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และเริ่มจินตนาการถึงสภาพสังคม
ที่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่อยู่กับที่ รูปแบบ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีผล
ให้นทิ านจักรๆ วงศ์ๆ และบันเทิงคดีรปู แบบอืน่ ๆ ไม่สามารถรักษาความนิยม
ของตัวเองไว้ได้ ขณะทีเ่ รือ่ งอ่านเล่นสมัยใหม่ทมี่ รี ปู แบบอันสอดคล้องกับวิธี
คิดแบบทุนนิยมนั้น กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
3. ลักษณะเชิงรูปแบบและทัศนคติของเรื่องอ่านเล่นสมัยใหม่
จากทัง้ สองหัวข้อทีผ่ า่ นมา อาจจะมองเห็นถึงพัฒนาการทางด้านรูปแบบ
ของเรื่องอ่านเล่นในยุคแรกอย่างคร่าวๆ รวมถึงการที่เรื่องอ่านเล่นได้เข้า
เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ชนชัน้ กลางในเมืองตัง้ แต่ชว่ งทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา
พร้อมทั้งสร้างผู้อ่านกลุ่มใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กนักเรียน ที่มา
พร้อมกับการขยายตัวของระบบการศึกษาสมัยใหม่ ความนิยมดังกล่าวของ
ผูอ้ า่ นในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่นนั้ เกิดควบคูก่ นั กับการเสือ่ มความนิยม
ของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ซึง่ สาเหตุของความเสือ่ มดังกล่าวนัน้ ได้รบั การอธิบาย
จากคนร่วมร่วมสมัยไว้ 2-3 ประเด็น ดังที่ เสาว์ บุญเสนอ ได้กล่าวถึงสาเหตุ
ส่วนหนึง่ ไว้วา่ “...เพราะอ่านซ�ำ้ ซากกันเท่าทีม่ อี ยู่ ทางโรงพิมพ์ไม่มเี รือ่ งใหม่
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พิมพ์ออกมา...ไม่มกี วีรนุ่ ใหม่แต่งเรือ่ งใหม่ๆ เพิม่ ออกมาอีก...” (“ส. บุญเสนอ”,
2531, หน้า 30) หรือยศ วัชรเสถียร ได้กล่าวไว้ว่า
ตกมาถึงยุคนี้ [ต้นทศวรรษ 2470] ความนิยมอ่านเรือ่ งนิยาย
เริงรมย์หรือเรือ่ งประโลมโลกทีแ่ ต่งขึน้ แบบไทย คือกวีนพิ นธ์ ซึง่
ส่วนมากเป็นค�ำกลอน ได้เสื่อมลงไปอย่างแทบกล่าวไว้ว่าดิ่งสู่
บาดาล มีนิยมอ่านก็แต่พวกสูงอายุเท่านั้น พวกหนุ่มสาวแล้ว ไม่
แตะต้องเอาทีเดียว เห็นเป็นเรื่องไร้สาระ หรือล้าสมัย พวกนี้อ่าน
กันแต่เรือ่ งสมัยใหม่ คือ เรือ่ งทีแ่ ปลมาจากภาษาอังกฤษ (ยศ วัชร
เสถียร, 2506, หน้า 111.)
ขณะที่ ส่ง เทภาสิต นักเขียนร่วมสมัย ก็ได้กล่าวถึงนิทาน จักรๆ วงศ์ๆ
ไว้ในบทความ “เรือ่ งประโลมโลก” และมองว่า เรือ่ งจักรๆ วงศ์ๆ นัน้ “...เรือ่ งราว
เป็นของส�ำคัญด้วยตัวเอง ไม่มคี วามหมายติดต่อกับธรรมชาติของหญิงชาย
ดั ง ที่ เ ป็ น อยู ่ จ ริ ง ๆ ไม่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเป็ น อยู ่ ที่ แ ท้ และไม่
เป็นการแปลความหมายแห่งชีวติ มนุษย์...” (ส่ง เทภาสิต, ม.ป.ป., หน้า 154)
หากความทรงจ�ำของ เสาว์ และ ยศ (ซึง่ เขียนขึน้ ภายหลังเหตุการณ์มาก)
ใกล้เคียงกับอารมณ์ความรูส้ กึ ของพวกเขาในอดีต เราก็อาจน�ำเอาความเห็น
เหล่านี้เสริมกับความเห็นที่ร่วมสมัยของ ส่ง ได้ว่า นิทานจักรๆ วงศ์ๆ
ในสายตาคนรุ่นใหม่อย่างพวกเขานั้น ซ�้ำซาก, ไร้สาระ, ล้าสมัย, มิได้มี
ความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ที่แท้และไม่เป็นการแปลความหมายแห่ง
ชีวติ มนุษย์ ซึง่ การมองนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ในลักษณะนี้ ในด้านกลับ ก็แสดง
ให้เห็นว่าเรือ่ งอ่านเล่นสมัยใหม่ในสายตาของพวกเขานัน้ ไม่ซำ�้ ซาก ไม่ลา้ สมัย
และมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่และเป็นการแปลความหมาย
แห่งชีวิตมนุษย์ ฉะนั้นหรือ? เพราะเหตุใดเรื่องอันเป็นที่นิยมมานานหลาย
สิบปีอย่างนิทานจักรๆ วงศ์ๆ จึงพ่ายแพ้ต่อเรื่องอ่านเล่นแบบตะวันตก
ปรากฏการณ์นอี้ าจมิได้อธิบายได้งา่ ยๆ เพียงว่าผูอ้ า่ นต้องการความทันสมัย
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม หากมองให้ลกึ ลงไปแล้ว การเปลีย่ นแปลงนีย้ งั สอดคล้อง
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กับการเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดของผู้อ่านซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งในแง่
ของความต้องการเนื้อหาที่หลากหลายและมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ และ
ในแง่ของทัศนคติที่เริ่มมีความต้องการงานที่สาระ มีประโยชน์ และสัมพันธ์
กับชีวติ จิตใจของมนุษย์ ในทีน่ จี้ งึ จะวิเคราะห์ถงึ ความนิยมของเรือ่ งอ่านเล่น
ทีส่ ามารถเอาชนะสือ่ บันเทิงชนิดอืน่ ในช่วงทศวรรษ 2460 เป็นต้นมาผ่าน 2
คุณสมบัติ คือ 1) เรื่องอ่านเล่นในฐานะของรูปแบบการเขียนที่เปลี่ยนแปลง
โครงเรือ่ งได้อยูเ่ สมอ และ 2) เรือ่ งอ่านเล่นในฐานะของตัวแบบแห่งการกระท�ำ
3.1. เรื่องอ่านเล่นในฐานะรูปแบบการเขียนที่เปลี่ยนแปลง
โครงเรื่องได้อยู่เสมอ
ยศ วัชรเสถียร ได้กล่าวเปรียบเทียบความยากง่ายของการอ่านนิยาย
เปรียบเทียบกับนิทานจักรๆ วงศ์ๆ แบบเก่าไว้ว่า
... นิยายแบบใหม่นั้นอ่านรู้เรื่องรู้ราวกันได้ง่าย แม้แต่คนที่
มีความรู้ทางอักษรศาสตร์เพียงแต่พออ่านออกเขียนได้ และที่
เหนืออืน่ ใดนัน้ ส่วนมากมีทอ้ งเรือ่ งอ่านประกอบขึน้ ด้วยเหตุการณ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในชีวติ จริงได้ ซึง่ ผิดกับท้องเรือ่ งนิยายแบบเก่า (ยศ
วัชรเสถียร, 2506, หน้า 146)
ข้อสันนิษฐานของยศอาจใช้ได้ในกรณีของบทกวีนิพนธ์ทั่วไป เพราะ
ถึงจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ก็คงมีน้อยคนที่จะอ่าน
เข้าใจ สมุทรโฆษค�ำฉันท์, ก�ำสรวลสมุทร, นิราศนรินทร์ รวมถึงบทกวี
นิ พ นธ์ ร ่ ว มสมั ย ที่ ใ ช้ ค� ำ ศั พ ท์ น อกเหนื อ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น อื่ น ๆ ขณะที่ ผู ้ มี
การศึกษาแทบทุกคน จะสามารถอ่าน ความไม่พยาบาท (“ครูเหลี่ยม”),
แพรด�ำ (หลวงสารานุประพันธ์), ดาบศักดิ์เหล็กน�้ำพี้ (“อายัณโฆษ”) หรือ
โลกสันนิวาส (“ศรีบรู พา”) ได้อย่างไม่ตดิ ขัด (ชอบหรือไม่ชอบเป็นอีกเรือ่ งหนึง่ )
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกรณีของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ นัน้ เราต้องไม่ลมื ว่า ครัง้ หนึง่
นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ก็เคยเป็นสิง่ ทีผ่ อู้ า่ นหรือผูฟ้ งั , ซึง่ น่าจะมีระดับการศึกษา
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ต�ำ่ กว่าคนหนุม่ สาวในยุคต่อมา, เข้าใจได้เช่นกัน ยังไม่นบั ว่า ในสังคมชนบท
ทั้งยุคทศวรรษ 2460 และในยุคหลังจากนั้น ซึ่งน่าจะมีระดับการกระจายตัว
ของการศึกษาน้อยกว่าในกรุงเทพฯ ยังคงมีความนิยมในการนิทานจักรๆ วงศ์ๆ
กันอยู่ โดย “...ผู้ที่ยังนิยมซื้อจึงได้แก่ชาวชนบททั้งหลายที่ยังไม่ถูกหนังสือ
ร้อยแก้ว และชีวิตสมัยใหม่ซึมแทรกเข้าไป คนเหล่านี้ยังนิยมอ่านหนังสือ
กลอนเล่มละสลึงอยู่มาก...” นอกจากนี้ เมื่อโรงพิมพ์วัดเกาะได้ทดลอง
ตีพิมพ์ ปลาบู่ทอง ออกเป็นร้อยแก้วขึ้น ปรากฏว่าขายไม่ออกเสียด้วยซ�้ำ
(เอนก นาวิกมูล, 2539, หน้า 35) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของการใช้กลอน
มิได้เป็นปัญหาของผู้อ่านในชนบทแต่อย่างใด
ดังนั้น “ความรู้ทางอักษรศาสตร์” ของผู้อ่านอย่างที่ยศว่า คงมิใช่สิ่งที่
ส�ำคัญมากนักในกรณีของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ เพราะชาวชนบทร่วมสมัยทีน่ า่ จะ
มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าคนในกรุงเทพฯ ก็ยังคงบริโภคเนื้อหาของหนังสือ
นิทานดังกล่าว ถ้าเช่นนั้น อะไรที่ท�ำให้ผู้มีการศึกษาในเมืองถอยห่างจาก
นิทานดังกล่าว และนิยมเรื่องอ่านเล่นแบบสมัยใหม่
ก่อนอื่น อาจต้องท�ำความเข้าใจถึงลักษณะร่วมบางอย่างของนิทาน
จักรๆ วงศ์ๆ ซึ่ง พิชญาณี เชิงคีรี ได้วิเคราะห์นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย
โดยรวบรวมนิทานของแต่ละภาคมารวมทั้งสิ้น 61 เรื่อง และได้สรุปไว้ว่า
โครงเรื่องใหญ่ๆ ของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มีอยู่ท้ังสิ้น 3 แบบ (พิชญาณี
ใช้การแบ่งตาม ศิราพร ณ ถลาง และรวบรวมนิทานมาเพื่อพิสูจน์แนวคิด
ดังกล่าว)
โครงเรื่องแบบที่1 เรื่องเริ่มที่ชีวิตตัวเอกในวัยเด็ก เช่น สังข์ทอง จ�ำปา
สี่ต้น มักจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลักๆ 3 ตอน คือ ตอนวัยเด็ก ตอนได้
นาง และตอนกลับเข้าเมือง
โครงเรือ่ งแบบที่ 2 เรือ่ งเริม่ ทีต่ วั เอกในวัยหนุม่ ไปเรียนวิชากับพระฤาษี
จนกระทั่งได้นาง เช่น การเกด โม่งป่า มักจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลักๆ
3 ตอน คือ ตอนได้นาง ตอนผจญภัย-ได้นางครั้งที่ 2 และตอนกลับเมือง
โครงเรือ่ งแบบที่ 3 เรือ่ งเริม่ ทีต่ วั เอกมีมเหสีอยูแ่ ล้ว ได้ออกประพาสป่า
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ผจญภัยจนได้นาง ซึ่งโครงเรื่องประเภทนี้ตัวเอกจะมีมเหสีหลายคน เช่น
ไชยเขษฐ์ ไชยทัต มักจะประกอบด้วยเหตุการณ์หลักๆ 3 ตอน คือ ตอนผจญภัยได้ น างครั้ ง ที่ 2 ตอนผจญภั ย ครั้ ง ที่ 2 และตอนได้ ลู ก -กลั บ เข้ า เมื อ ง
(พิ ชญาณี เชิงคีรี, 2544, หน้า 51)
โดยพิชญาณีได้สรุปว่า โครงเรือ่ งของวรรณกรรมนิทานไทยทัง้ 3 แบบ
ไม่วา่ จะเป็นนิทานของภาคใดก็ตามนัน้ จะมีตอนทีซ่ ำ�้ กัน และจะมีโครงเรือ่ ง
ที่คล้ายคลึงกัน คือ ตอนวัยเด็ก ตอนได้นาง ตอนผจญภัย-ได้นางครั้งที่ 2
(ยกเว้นวรรณกรรมนิทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และตอนกลับเมือง
โดย การได้นาง เป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุด และอาจกล่าวได้ว่าเป็นแก่นของ
นิทานไทย ซึ่งสรุปโดยรวมแล้ว โครงสร้างของนิทานแต่ละภาคนั้นจะมี
ลักษณะเฉพาะของตัวเองในระดับหนึ่ง แต่ก็มีลักษณะร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
จึงอาจกล่าวได้วา่ โครงเรือ่ งของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ จะไม่มคี วามหลากหลาย
กล่าวคือ มีเพียงแค่ 3 โครงเรื่องใหญ่ๆ และแต่ละโครงเรื่องซ้อนทับกัน
ทุกโครงเรื่องจะมีตอนผจญภัย ได้นาง และกลับเข้าเมืองเหมือนๆ กัน
ต่างกันเพียงแค่จุดเริ่มเรื่อง ว่าเริ่มในวัยเด็ก วัยหนุ่ม หรือตอนที่มีมเหสี
คนแรกแล้ ว ดั ง นั้ น ความสนุ ก ของนิ ท านจั ก รๆ วงศ์ ๆ จึ ง ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่
ความหลากหลายของโครงเรื่องใหญ่ แต่อยู่ที่โครงเรื่องย่อยว่าพระเอกได้
ของวิเศษอะไร ได้วิชาอะไร ผู้ร้ายเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์ หรือพระเอก
จะแก้สถานการณ์อย่างไรมากกว่า
โครงเรือ่ งทีว่ นเวียนกันเช่นนี้ อาจเป็นทีพ่ งึ ใจส�ำหรับคนในยุคก่อนหน้า
ที่โลกยังเต็มไปด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และมีพลวัต ในการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมต�่ำกว่ายุคสมัยใหม่ แต่ส�ำหรับคนหนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตวัยเด็กในช่วง
ทศวรรษ 2450 และเรียนหนังสือในช่วง 2460 อย่าง ส่ง เทภาสิต, เสาว์ บุญเสนอ
และ ยศ วั ช รเสถี ย ร นั้ น โครงเรื่ อ งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น นี้ กลั บ กลายเป็ น
ความ “ซ�ำ้ ๆ ซากๆ” และ “ล้าหลัง” เพราะนอกจากโครงเรือ่ งเหล่านีจ้ ะดูเหลวไหล
(หากมองจากฐานคิดทีเ่ ริม่ เป็นวิทยาศาสตร์มากขึน้ ) แล้ว “ความซ�ำ้ ซาก” ซึง่
ไม่เคยถูกยกเป็นข้อเสียของวรรณกรรมยุคก่อนหน้า (ที่การผลิตงานใน
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ลักษณะของการตามรอยหรือบูชาครู เป็นสิง่ ทีถ่ กู ยกย่อง) กลับกลายเป็นข้อ
เสียส�ำคัญในบริบทของสังคมสมัยใหม่ที่ผู้คนคุ้นชินกับความเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ และปรากฏสิง่ ใหม่ๆ ทีแ่ สดงถึง “ความก้าวหน้า” อยูเ่ สมอ การเสือ่ ม
ความนิยมของนิทานดังกล่าวจึงสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางความคิดทีเ่ ปลีย่ น
ไปของคนเมืองในสมัยนั้น ซึ่งแตกต่างจากโลกในสังคมชนบทยุคเดียวกันที่
ยังมีกรอบคิดที่อิงกับอิทธิปาฏิหาริย์ และไม่ได้อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ที่ท�ำให้นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้
ขณะที่เรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วแบบตะวันตกนอกจากมีภาพลักษณ์ที่
แสดงถึงความทันสมัยมากกว่าแล้ว ยังมีรปู แบบทีย่ ดื หยุน่ และสร้างโครงเรือ่ ง
ได้อย่างหลากหลาย ผูเ้ ขียนสามารถเปลีย่ นแนวตามความนิยมของตลาดได้
ดังที่ “ทิดมุ่ย ณ ปากน�้ำ” หนึ่งในผู้จัดท�ำนิตยสาร ไทยเขษม ช่วงปี 2468 ได้
เขียนไว้ในหมายเหตุเบ็ดเตล็ดท้ายเล่มของนิตยสารดังกล่าว ว่าแนวเรื่องที่
คนทัว่ ไปชืน่ ชอบนัน้ ได้แก่ “...เรือ่ งยืดยาวเยิน่ เย้อ 1 เรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ 1 เรือ่ ง
ฟันดาบฟันกระบี่ 1...” ขณะทีแ่ นวเรือ่ งทีค่ นทัว่ ไปไม่ชอบ แต่ทดิ มุย่ ชอบ คือ
“...เรื่องครึคระปุรมสมปะกัปป์ 1 เรื่องตลกขบขัน 1 เรื่องห้าแต้ม 1 เรื่อง
ท่องๆ เทีย่ วๆ 1...” (“ทิดมุย่ ณ ปากน�ำ้ ”, 2468, หน้า 1892) แม้จะเป็นความเห็น
ส่วนตัว แต่คงแสดงให้เห็นถึงแนวเรื่องที่ผู้อ่านในปี 2468 นิยม นั่นคือเรื่อง
รักใคร่ๆ เรือ่ งแนวต่อสู้ และเรือ่ งยาว (นวนิยาย?) และแสดงให้เห็นว่าในช่วง
ปลายทศวรรษ 2460 เริม่ มีแนวการเขียนทีห่ ลากหลายมากขึน้ เป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้อ่านที่ชอบแต่ละแนว หรือที่ “ช. ทรัพยสาร” จากนิตยสาร ไทยเขษม
เช่นกัน ได้กล่าวถึง “โลกบันเทิงคดี” ในช่วงปี 2468 ว่า
“...สมั ย ก่ อ นนี้ นั ก ประพั น ธ์ พ ากั น แต่ ง เรื่ อ งเปนท� ำ นอง
เดียวกันว่า โอรสของกษัตริย์องค์หนึ่ง แทนที่จะเรียนวิชาใน
มหานคร ได้ออกไปศึกษาศิลปะกับฤาษีทกี่ ลางป่า จนเก่งกล้าแทบ
ไม่น่าเชื่อ จึงออกจากบรรณศาลานัยว่าจะกลับไปบ้าน แต่ไถลไป
ไถลมาจนคว้าเมียสวยเหมือนจะตายเข้าคนหนึ่ง เมื่อกลับบ้าน
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ฉะเภาะจะต้องไปนอนกลางวันทีก่ ลางป่า และฉะเภาะมียกั ษ์ซงึ่ มี
ฤทธิพอทีจ่ ะขโมยลูกสาวใครๆ ก็ได้ แต่ไพล่มาขโมยเมียเขา ครัน้
ผัวตืน่ มาไม่เห็นเมียก็ตามไปฆ่าเจ้ายักษ์อตุ รินนั้ ตาย แล้วกลับไป
ตั้งกองเดือดร้อนแต่ถูกเมียท�ำเสน่ห์กับหึงกัน [โครงเรื่องของนิ
ทานจักรๆ วงศ์ๆ
ต่อมาเปลี่ยนเปนนาย ก. รักนางสาว ข. บุตรีนาย บ. ซึ่ง
เกลียดนาย ก. เท่ากับที่นางสาว ข. เกลียดนาย จ. ซึ่งนาย บ.
ต้องการให้ได้กับนางสาว ข. พอนาย จ. จะได้นางสาว ข. เปนเมีย
ก็เปนต้องเกิดปรากฏขึน้ ว่านาย จ. ไปท�ำมิดมี ริ า้ ยไว้ ลงท้ายนาย ก.
ได้กับนางสาว ข. ตามเคย
ครั้นถึงยุคนี้ เกิดมีมองซิเออ เลอ ชวาลิเอร์ ซึ่งสามารถ
ฟันดาบชนะคู่ปรปักษ์ที่ใครๆ ก็ต้องว่าเก่งกว่าตนเปนกอง แลต่อ
ให้พวกสัตรูจะแห่กนั มาตัง้ 20 ก็สนู้ ายคนนีผ้ เู้ ดียวไม่ได้ และผูห้ ญิง
ที่สวยที่สุดก็ต้องเปนเมียนายคนนี้ในที่สุดตามเคย
ใครจะทายได้วา่ รูปของเรือ่ งในอนาคตจะเปนไปในลักษณะใด?...”
(ในวงเล็บเป็นของผูศ้ กึ ษา) (“ช. ทรัพยสาร, 2468, หน้า 1173)
ในข้อความของเขาแสดงให้เห็นว่าโครงเรื่องแบบนิทานจักรๆ วงศ์ๆ
มีอยู่แบบเดียว ขณะที่โครงเรื่องของร้อยแก้วสมัยใหม่นั้น พอเริ่มจ�ำเจ ก็จะ
เปลี่ยนไปนิยมโครงเรื่องแบบใหม่ (จากแนวนาย ก. รัก นางสาว ข. ไปเป็น
แนวฟันดาบ) และ “ช. ทรัพยสาร” ยังคาดเดาต่อไปไม่ได้ด้วยว่า โครงเรื่อง
ในอนาคตจะเป็นเช่นไร (ความแปลกใหม่) นอกจากนี้ หากไม่ชอบแนวใด
ในท้องตลาดก็ยังมีเรื่องอ่านเล่นในแนวอื่นให้เลือกอ่านได้อีก เรื่องอ่านเล่น
จึงเป็นลักษณะของรูปแบบการเขียนทีส่ ามารถบรรจุเนือ้ หาได้อย่างหลากหลาย
สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้เรื่อยๆ ต่างจากนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ซึ่งถูก
จ�ำกัดทีต่ วั เนือ้ หาเป็นหลัก ว่าจะต้องมีการ ฝึกวิชา ฆ่ายักษ์ ลักนาง และหาก
มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เช่น บรรยายถึงชีวิตประจ�ำวันแบบสมัยใหม่ ก็จะ
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เสียความเป็นนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ไป กลายเป็นแค่กวีนพิ นธ์ทเี่ ล่าเรือ่ งธรรมดา
ลักษณะเช่นนีก้ ใ็ กล้เคียงกับเรือ่ งของเรือ่ งอิงเกร็ดพงศาวดารจีนเช่นกัน
เรื่องพงศาวดารจีนอาจได้รับความนิยมในหน้าหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา แม้ว่านิตยสารบางฉบับอย่าง เสนาศึกษาและ
แผ่วิทยาศาสตร์ ในปี 2466 ที่ หลวงสารานุประพันธ์ เป็นบรรณาธิการ ได้มี
ความคิดที่จะมิให้มีเรื่องจีน เหตุผลส่วนหนึ่งคือพ้นสมัยไปแล้ว (สุพรรณี,
2516, หน้า 265) แต่จนถึงช่วงทศวรรษ 2470 หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ยัง
คงตีพมิ พ์เรือ่ งพงศาวดารจีนอยู่ ผูศ้ กึ ษาไม่มตี วั เลขทีแ่ น่ชดั ของการรวมเล่ม
พงศาวดารจีน แต่ในหน้าโฆษณาของนิตยสารต่างๆ นัน้ แทบไม่มกี ารโฆษณา
“รวมเล่ม” ของนิยายอิงพงศาวดารจีนเลย (ขณะทีม่ โี ฆษณาถึงนวนิยายและ
เรื่องสั้นเป็นจ�ำนวนมาก) ซึ่งอาจแสดงถึงลักษณะของการเป็นเรื่องที่ผู้อ่าน
จะอ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่ไม่นิยมมากพอที่จะซื้อเก็บเป็นรูปเล่ม
ปัญหาของเรือ่ งอิงเกร็ดพงศาวดารจีนก็ใกล้เคียงกับนิทานจักรๆ วงศ์ๆ
คือเนื้อหาจะวนเวียนไปด้วยการสู้รบ และการประลองตัวต่อตัวของแม่ทัพ
(อิทธิพลจากสามก๊ก) ดังที่ สถิตย์ เสมานิล ได้เล่าถึงสภาพของเรื่องจีนใน
ช่วงรัชกาลที่ 7 ว่า
...เรื่องเกร็ดพงศาวดารจีนที่เรียกว่าเรื่องจีนนั้น ถ้าไม่สิ้น
แก่นสารก็เหลือแก่นอยู่น้อย...เรื่องจีนในตอนนี้ส่วนมากผู้เขียน
ไทยนึกและเรียบเรียงเอง ขนบธรรมเนียมจีนก็ถลากถล�ำ การเจรจา
ระหว่างนายทัพที่เผชิญกันก็ประหนึ่งเด็กทะเลาะกัน... (สถิตย์,
2539, หน้า 299)
เนือ้ หาของเรือ่ งอิงเกร็ดพงศาวดารจีน ทีเ่ ขียนในรูปแบบของพงศาวดาร
และมีเนือ้ หาอันจ�ำกัดและซ�ำ้ ซาก จึงค่อยๆ เสือ่ มความนิยมลงไป ขณะทีน่ ยิ าย
อิงพงศาวดารอย่าง ดาบศักดิเ์ หล็กน�ำ้ พี้ ของ “อายัณโฆษ” หรือ ผูช้ นะสิบทิศ
ของ “ยาขอบ” ที่มีลักษณะของเรื่องอ่านเล่นแบบสมัยใหม่ (นวนิยาย) เช่น
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มีการบรรยายอารมณ์ความรู้สึก มีบทสนทนาที่แยกออกมาชัด รวมถึงมี
การสื่อถึงมโนทัศน์แบบสมัยใหม่ เช่น ความรักชาติบ้านเมือง หรือความรัก
แบบโรแมนติก กลับได้รับความนิยมสูงกว่าเรื่องเกร็ดพงศาวดารจีนใน
ยุคเดียวกัน เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ของ ยาขอบ ซึ่งเป็นเรื่องอิงพงศาวดารพม่า
ยังได้รับการวิเคราะห์ว่าสะท้อนวิธีคิดแบบชนชั้นกลาง ตรงที่ อุดมคติของ
ตัวเอกอย่าง จะเด็ด ได้ถูกสร้างให้มีลักษณะค่อนข้างสากล นิยายเรื่องนี้ไม่
ได้เน้นพระราชกรณียกิจด้านพุทธศาสนาเหมือนพงศาวดาร แต่เน้นความซือ่ ตรง
ต่อมิตร ความซือ่ สัตย์ตอ่ นาย การรักษาเกียรติของลูกผูช้ าย การรักษาค�ำพูด
ความกล้าหาญ การไม่เอาเปรียบผู้อื่น ความมีน�้ำใจนักกีฬา ฯลฯ “...
คุณสมบัตเิ หล่านีเ้ ป็น “สากล” อย่างน้อยก็เป็น “สากล” แก่ผอู้ า่ นซึง่ เป็นชนชัน้
กลางไทย...” (นิธิ, 2538, หน้า 17)
ถึงแม้จะมีโครงเรื่องที่ซ�้ำกันบ้าง แต่เนื่องจากมีแนวเรื่องที่หลากหลาย
ให้ผอู้ า่ นได้เลือกมากกว่า (รัก, ผจญภัย, สืบสวนสอบสวน, สยองขวัญ, ชีวติ ฯลฯ)
เรื่องอ่านเล่นสมัยใหม่ จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับระบบตลาดและวิธีคิดแบบ
ทุนนิยมมากกว่าเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ หรือเรื่องอิงเกร็ดพงศาวดาร การมีแนว
เรือ่ งหลากหลายและเปลีย่ นแนวทีน่ ยิ มไปเรือ่ ยๆ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม
การบริโภคแบบทุนนิยมทีจ่ ำ� เป็นต้องมีสงิ่ ใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการ
อยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่นนวนิยายเรื่อง แพรด�ำ ของ หลวงสารานุประพันธ์
ทีต่ พี มิ พ์ใน เสนาศึกษาและแผ่วทิ ยาศาสตร์ ช่วงปี 2465 นัน้ น่าจะเป็นเรือ่ งแรกๆ
ที่พยายามผสมผสานแนวเรื่องต่างๆ ไว้ด้วยกัน โดยได้รับอิทธิพลจาก
ภาพยนตร์เรื่อง บ้านมหาภัย จนกลายเป็นเรื่องอ่านเล่นที่มีหลายรสดังที่ได้
รับการโฆษณาว่า “...เปนเรื่องลึกลับ นักสืบ ผจญภัย และความรักพร้อม
บริบูรณ์...” และปรากฏว่าเป็นที่ต้อนรับของผู้อ่านเป็นอย่างดี ดังที่ “...เมื่อ
ส�ำรวจผลของเสนาศึกษาดูความต้อนรับของมหาชน ก็ปรากฏในตอนปลายปี
2466 ว่าหนังสือต้องพิมพ์เพิ่มขึ้นถึงจ�ำนวน 4,000 เล่ม ซึ่งดูเหมือนจะเป็น
จ�ำนวนมากที่สุดในบรรดานิตยสารของประเทศไทยทุกฉบับในยุคนั้น...”
(หลวงสารานุประพันธ์, 2497, หน้า 80) และในปี 2467 เมื่อหลวงสาราฯ
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ตีพมิ พ์ หน้าผี เป็นตอน ลงใน เสนาศึกษาฯ เช่นเคย ก็ทำ� ให้ “...ได้ทำ� ความนิยม
ให้แก่ผู้อ่านเช่นเดียวกับเรื่อง แพรด�ำ และจ�ำหน่ายได้หมดเกลี้ยงอย่าง
เทน�้ำเทท่า...” (แม่ลัดดา, 2497, หน้า 94)
ความแปลกใหม่ของ แพรด�ำ รวมถึง หน้าผี นี้ ท�ำให้ผู้อ่านในยุคนั้นไม่
ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เฝ้าติดตาม ดังที่ เนตร เขมะโยธิน กล่าวถึงงาน
เขียนของหลวงสาราฯ ไว้ว่า “...นักอ่านสมัยนั้นติดกันงอมแงม...” (เนตร,
2509, หน้า 110) ความน่าตื่นเต้นและคาดเดาไม่ได้ ท�ำให้เด็กสมัยนั้นอย่าง
ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ และ “สันต์ เทวรักษ์” รู้สึก “...อ่านแล้ววางไม่ลง เรื่อง
ทีไ่ ด้อา่ นรูส้ กึ ว่าสนุกสนานโลดโผนลึกลับเหลือประมาณ...” (“ฉ. กระแสสินธุ”์ ,
2509, หน้า 61) และ “...ยามเมื่อตัวบุคคลส�ำคัญในท้องเรื่องล้วงมือลงไปใน
กระเป๋ากางเกง แล้วหยิบเอา “วัตถุด�ำมะเมื่อม” ออกมา พวกเราเด็กๆ
พากันตืน่ เต้นนัก...” (สันต์, 2509, หน้า 75) รวมถึง เหม เวชกร ทีม่ คี วามเห็นว่า
“...ทุกเรื่องที่เกิดจากคุณหลวง [สารานุประพันธ์] ข้าพเจ้าได้ติดตามอ่านทุก
เรื่อง...” (เหม, 2509, หน้า 71)
ปรากฏการณ์เดียวกัน ยังเกิดกับ ดาบศักดิ์เหล็กน�้ำพี้ (2467) ที่เป็น
นวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ยคุ ต้นของไทย ซึง่ แม้จะไม่ใช่นยิ ายแนวนีเ้ รือ่ งแรก1
แต่ความแปลกใหม่ของ ดาบศักดิ์ฯ ที่มีทั้งเรื่องผจญภัยของตัวเอก ต่อสู้กับ
เหล่าร้าย และความรักกับหญิงงาม พร้อมสอดแทรกความคิดเรื่องความรัก
ชาติบา้ นเมือง รวมถึงความรูท้ างประวัตศิ าสตร์ ท�ำให้นกั อ่านในยุคนัน้ ต่างก็
เฝ้าติดตาม ดังที่ สด กูรมะโรหิต ได้เคยกล่าวถึงดาบศักดิ์ฯ ไว้ว่า “...พิมพ์
ออกมาในหนังสือไทยเขษมเป็นครั้งแรก คนก็รุมกันเพราะเป็นดาบไทยที่มี
รสชาติแปลกกว่าดาบเล่มอื่นๆ โดยเฉพาะการบรรยายในเชิงหลักวิชา ซึ่ง
ให้ความรูแ้ ก่ผอู้ า่ นมาก...” (สด, 2507, หน้า 9) ความนิยมนี้ ท�ำให้ ไทยเขษม
1

อย่างน้อยก็มีเรื่องชุด ทหารพระนเรศวร ของ นายศิลป์ เทศะแพทย์ ที่ตีพิมพ์ใน ศัพท์ไทย
ในช่วงปี 2465 นอกจากนี้ ในนิตยสารดังกล่าวยังได้กล่าวถึง งานชื่อ ทหารพระเจ้าตากสิน
อีกด้วย แต่ยังไม่ทราบว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไร
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ต้องยืนยันกับผู้อ่านว่า ดาบศักดิ์เหล็กน�้ำพี้ จะยังไม่จบลงง่ายๆ แน่นอน
ดังข้อความว่า “...ดาบศักดิเ์ หล็กน�ำ้ พี้ จะไม่ยอมถ่อมศักดิน์ ำ�้ พี้ ลามือไปง่ายๆ
เป็นอันขาด ท่านทีช่ อบเรือ่ งนีท้ งั้ หลายไม่ตอ้ งร้อนใจว่า ดาบศักดิเ์ หล็กน�ำ้ พี้
จะลงเอยเสียใน 2-3 เล่มนี้...” (“ช. ปุญโญปถัมภ์”, 2467, หน้า 985)
ความนิยมในเรือ่ งอ่านเล่นร้อยแก้วจึงไปในทิศทางเดียวกับตรรกะของ
สังคมทุนนิยมทีต่ อ้ งการความแปลกใหม่และการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ โครงเรือ่ ง
ที่ใหม่และคาดเดาไม่ได้ กลายเป็นลักษณะส�ำคัญของวรรณกรรมแบบ
กระฎุมพี ที่มีส่วนท�ำให้เกิดอิสระในการจินตนาการถึงแง่มุมต่างๆ ของ
ปัจเจกบุคคล และท�ำให้ปัจเจกบุคคลกลายเป็นศูนย์กลางของการเล่าเรื่อง
(Morreti, 2013, pp. 15-17)
ความนิยมในเรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วของไทยจึงเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับ
วิธคี ดิ แบบใหม่ของชนชัน้ กลางในเมืองทีม่ าพร้อมกับสังคมเงินตรา ซึง่ ท�ำให้
“ความซ�้ ำ ชาก” ของบั น เทิ ง คดี แ นวอื่ น กลายเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนา
(ปรากฏการณ์นคี้ งไม่ได้เกิดขึน้ กับสังคมไทยเพียงอย่างเดียว ซึง่ อาจจะต้อง
มีการศึกษาต่อไป) นอกจากนี้ ความนิยมของเรือ่ งอ่านเล่นร้อยแก้วแนวใหม่
ยังได้ทำ� ให้เกิดการคาดหวังจากชนชัน้ กลางไทยจ�ำนวนหนึง่ ในช่วงเวลานัน้
ว่าจะกลายเป็นพื้นที่ในการบ่มเพาะ, น�ำเสนอ หรือจัดวางชุดของคติหรือ
จริยธรรมในแบบต่างๆ อย่างที่งานเขียนในรูปแบบอื่นไม่สามารถกระท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่า
3.2. เรื่องอ่านเล่นในฐานะตัวแบบแห่งการกระท�ำ
หากมองในแง่มุมของงานวรรณกรรม แต่เดิมมา สิ่งที่กวีในยุคโบราณ
ของไทยใส่ใจนั้น โดยมากจะเป็นเรื่องของความไพเราะหรือชั้นเชิงของ
บทกลอนมากกว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์โภคผล (ยกเว้นในทางศาสนา)
ดังเช่นในบทตอนท้ายของ รามเกียรติ์ และ อิเหนา ที่กวีได้กล่าวถึงบท
ประพันธ์ของตนเองว่า
อันพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์

ทรงเพียรตามเรือ่ งนิทานไสย
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ใช่จะเป็นแก่นสารสิ่งใด		
ใครฟังอย่าได้ใหลหลง		

ดั่งพระทัยสมโภชบูชา
จงปลงอนิจจังสังขาร์...

และ
เสนาะจริงยิ่งเรื่องแต่ปางบรรพ์
(รามเกียรติ์)

ดั่งจวงจันทร์คันธรสจรุงใจ

อันอิเหนานิพนธ์ไว้แต่ก่อน
ใครสดับก็จับวิญญา		
(อิเหนา)

บทกลอนเพราะพริง้ เป็นหนักหนา
ดั่งสุธาทิพยรสส�ำอางกรรณ

บทกวีในลักษณะทีช่ นื่ ชมความไพเราะนี้ ยังปรากฏในวรรณคดีไทยอีก
หลายเรือ่ ง (ชลดา, 2541, หน้า 54-8) นอกจากนี้ ในบทประพันธ์บางประเภท
เช่น “นิราศ” กวีก็ได้แสดงเจตนาไว้อย่างชัดเจนว่า แต่งขึ้นเพื่อให้เป็นเรื่อง
อ่านเล่นเท่านัน้ ดังทีส่ นุ ทรภูไ่ ด้กล่าวไว้วา่ “ให้อา่ นเล่นเป็นเรือ่ งเมืองพริบพรี”
ใน นิราศเมืองเพชร หรือเสมียนมี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ใน
ตอนท้ายของ นิราศเดือน ว่า “พออ่านเล่นเป็นที่ประทังทุกข์ ให้ผาสุกตาม
ประสาเป็นบ้าหลัง” (ชลดา, 2541, หน้า 88)
ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่า ทั้งเรื่องเล่าที่เกิดจากจินตนาการใน
ลักษณะของนิทานอย่าง รามเกียรติ์ หรืออิเหนา รวมทัง้ บทกลอนทีเ่ ขียนขึน้
จากประสบการณ์จริงอย่างนิราศนัน้ ไม่ได้ถกู คาดหวังจากสังคมให้ทำ� หน้าที่
ส�ำคัญอืน่ ใดนอกเหนือจากความเพลิดเพลินทีไ่ ด้จากการอ่าน (หรือส่วนใหญ่
น่าจะเป็นการฟัง) อาจมีการสัง่ สอนหรือให้ “คติ” อยูบ่ า้ ง แต่สงิ่ ทีก่ วีให้ความ
ส�ำคัญมากกว่า คือเรื่องของการสรรค�ำเพื่อให้เกิดความไพเราะในการอ่าน
ออกเสียง
อย่างไรก็ตาม เมือ่ การพิมพ์เริม่ เข้าสูส่ งั คมไทยพร้อมๆ กับที่ ”หนังสือ”
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และ ”การอ่าน” เริม่ หลุดออกจากการผูกขาดของชนชัน้ สูงและเป็นทีร่ จู้ กั ของ
สามัญชนอย่างแพร่หลาย หนังสือเริ่มถูกแยกเป็น “หนังสือที่มีประโยชน์”
และ “หนังสือที่ไม่มีประโยชน์” ดังที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือแสดงกิจจานุกิจว่า
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ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูหนังสือที่เด็กอ่าน ก็ไม่เปนประโยชน์แก่
เด็กเลย แต่หนังสือปถม ก กา เปนที่ฬ่อให้เด็กอ่านง่ายดีอยู่ ถ้า
เปนหนังสือไทยๆ ที่เด็กอ่าน ก็มีแต่หนังสือการประเล้าประโลม
โดยมากกว่าหนังสือสุภาษิต เด็กนั้นก็ไม่ใคร่จะได้ปัญญาสิ่งใด...
ข้าพเจ้าจึง่ คิดเรือ่ งราวกล่าวเหตุผลต่างๆ แก้ในทางทางโลกย์บา้ ง
ทางสาศนาบ้าง... ผู้ที่เรียนหนังสือรู้แล้ว จะได้อ่านหนังสือนี้แทน
หนังสือสวดแลหนังสือเรือ่ งลคร เหนจะเปนประโยชนรูก้ ารเล็กๆ น้อยๆ
บ้าง... (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2545, หน้า 5-6)
ผูเ้ ขียนไม่แน่ใจว่า “หนังสือประเล้าประโลมโลก” ทีเ่ จ้าพระยาทิพากรวงศ์
กล่าวถึงนั้น หมายถึงหนังสือจ�ำพวกใด เพราะในปีที่เขียนแสดงกิจจานุกิจ
ในปี 2410 การพิมพ์นทิ านกลอนหรือเรือ่ งจักรๆ วงศ์ๆ ก็ยงั ไม่แพร่หลายใน
สังคมไทย (โรงพิมพ์หมอสมิททีต่ พี มิ พ์นทิ านกลอนเป็นจ�ำนวนมากจะตัง้ ขึน้
ในปี 2411) แต่ก็กล่าวได้ว่า เจ้าพระยาทิพากรวงศ์เห็นว่าการอ่านนั้น
ควรจะเป็นกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ ซึง่ หนังสือทีอ่ า่ นก็ตอ้ งมีประโยชน์ดว้ ย
แม้วา่ ชนชัน้ สูงโดยรวมน่าจะยังคงชืน่ ชมงานทีไ่ พเราะทางภาษาของงานเขียน
แต่ขณะเดียวกัน ก็ได้เริม่ นิยามตัวเองใหม่วา่ ไม่ได้อา่ นเพียงเพือ่ “ความบันเทิง”
เท่ า นั้ น แต่ ต ้ อ งมี ค ติ ห รื อ สาระบางประการเช่ น กั น ดั ง ที่ รั ช กาลที่ 5
เคยประเมินเนือ้ หาของเรือ่ ง พระอภัยมณี ของสุนทรภูแ่ ทรกไว้ในเรือ่ งเงาะ
ป่าว่าเป็นเรื่องที่ “เพ้อ” คือแต่งขึ้นเองสนุกๆ จินตนาการเอาเอง ซึ่งตรงกับ
ความเห็นของคุณพุม่ ทีป่ ระเมินค่าเนือ้ หาของ พระอภัยมณี แทรกไว้ในเรือ่ ง
เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เป็นผลงานสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ว่า พระอภัยมณี
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เป็นเพียง “นิยายขี้ปดสยดสยอน” (ชลดา, 2541, หน้า 85)
ข้อติตงิ ดังกล่าวอาจไม่ใช่ความเห็นร่วมของคนในสมัยนัน้ ดังทีส่ ามัญชน
ผูม้ กี ารศึกษาอย่าง “เทียนวรรณ” และ “ก.ศ.ร. กุหลาบ” ได้พยายามเสนอให้เห็น
ถึงคุณค่าของ พระอภัยมณี โดยเทียนวรรณมองว่า พระอภัยมณี เป็นเรื่อง
ที่สมเหตุสมผล ตัวละครมีความสมจริง ทั้งยังมีความเพราะพริ้ง นอกจากนี้
ยังเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาทั้งทางโลกและทางธรรม มีภาษิตแทรกอยู่มาก
(อ้างใน ชลดา, 2541, หน้า 87) จะเห็นได้วา่ เทียนวรรณก็นยิ มความสมเหตุ
สมผลและความสมจริง อันเป็นกรอบคิดแบบสมัยใหม่เช่นกัน แม้เขาจะกล่าว
ถึงนิทานกลอนอยู่ก็ตาม
... ท่านภู่สุนทรชาวเมืองแกลงบ้านเนินกร�่ำ แต่งหนังสือเรื่อง
พระอะไภยมณี นี้นับว่าเปนเรื่องอ่านเล่นก็จริง ใครๆ ก็เข้าใจด้วยกัน
อย่างนั้นโดยมาก แต่เรารู้ได้โดยดุลแก้วในสมองเราว่า ท่านภู่สุนทร
แกตัง้ ใจจะกล่าวให้เปนประโยชน์แก่ผทู้ มี่ แี ก้วตา... (อ้างใน ชลดา, 2541,
หน้า 94)
ขณะที่ ก.ศ.ร. กุหลาบ ก็ได้กล่าวว่าเรื่อง พระอภัยมณี นั้น “... ควรจะ
จ�ำทราบไว้ให้เป็นเครือ่ งบ�ำรุงสติปญ
ั ญาในทางคติโลกย์แลคติธรรมเพือ่ เป็น
โลกประโยชน์” (อ้างใน ชลดา, 2541, หน้า 87)
แม้เทียนวรรณ และ ก.ศ.ร. กุหลาบ จะพยายามปกป้องคุณค่าของ
พระอภัยมณี แต่จะเห็นได้วา่ กรอบคิดของทัง้ 2 คน ก็ยงั เป็นกรอบเดียวกับ
ทั้งรัชกาลที่ 5 และคุณพุ่ม คือมองว่าหนังสือที่ดีควรจะมีสาระและคติสอนใจ
เป็นทีต่ งั้ ฐานคิดนีป้ รากฏทัว่ ไปในเรือ่ งอ่านเล่นยุคแรกๆ ทีม่ กั จะบอกในตอนต้น
และตอนท้ายว่า เรื่องดังกล่าวสอนหรือให้คติใดแก่ผู้อ่าน และฐานคิดเรื่อง
การอ่านสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์นี้ จะกลายเป็นฐานคิดส�ำคัญของวรรณคดีสโมสรใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ทีเ่ ริม่ ให้ความส�ำคัญกับ “คติ” หรือความเป็นประโยชน์ของงาน
รวมถึงสร้างมาตรฐานเกีย่ วกับ “วรรณคดี” ขึน้ มา (รายละเอียดเกีย่ วกับการสร้าง
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มาตรฐานของ “หนังสือดี” ในสังคมไทย ผู้สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน
Thanapol, 2008)
การเปลี่ ย นแปลงฐานคติ เ กี่ ย วกั บ งานเขี ย นในสั ง คมไทยนี้ อาจ
อภิปรายคร่าวๆ ผ่านการเปลี่ยนเข้าสู่สมัยใหม่ ซึ่งสังคมเงินตราได้สร้างวิธี
คิดเกี่ยวกับเรื่องของการคาดค�ำนวณอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ตัวอย่าง
ของวิธีคิดเช่นนี้ปรากฏใน จดหมายจางวางหร�่ำ ของ น.ม.ส. (พระองค์เจ้า
รัชนีแจ่มจรัส) ซึง่ ตีพมิ พ์ใน ทวีปญ
ั ญา ช่วงทศวรรษ 2440 ในรูปแบบทีเ่ ขียน
ในรูปของจดหมายจากพ่อเพื่อสั่งสอนลูกนั้น มีบางช่วงได้ติติงบุตรชายของ
ตนซึ่งศึกษาอยู่ต่างประเทศโดยเปรียบเทียบกับ “การค้าขาย” ว่า
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“...ข้าได้สังเกตมานานแล้ว ว่าเงินประเภทรายจ่ายของเจ้า
สู ง ขึ้ น ร�่ ำ ไป แต่ ร ายงานที่ รั บ จากมิ ศ เตอร์ ไ วต์ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงว่ า
เจ้ า เรียนดีขึ้นตามส่วนทุนที่ลงไปนั้นเลย ถ้าเป็นการของบริษัท
ค้าขายก็ใช้ไม่ได้ เท่ากับออกแชร์ดเี บ็นเชอร์ เอาเงินมาซือ้ พริกต�ำ
ละลายเล่นในแม่นำ�้ เจ้าพระยา หรืออย่างเดียวกับเอาข้าวเข็มทอง
มาต้มขุนหมูทไี่ ม่รจู้ กั อ้วน ไม่มปี ระโยชน์ตรงไหนเลย...” (“น.ม.ส.”,
2514, หน้า 27)
การศึกษาในทัศนะของตัวละครเรื่องนี้ จึงไม่ใช่การศึกษาเพื่อเป็น
สั พ พั ญ ญู ห รื อ พหู สู ต ร แต่ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ จะน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทางท�ำมาหากิน การศึกษาจึงเป็นเสมือนการลงทุนทีจ่ ะต้องได้ผลประโยชน์
กลับมาให้คมุ้ ค่า ด้วยเหตุนี้ เมือ่ บุตรชายของจางวางหร�ำ่ ในเนือ้ เรือ่ งขอเรียน
ต่อสูงขึ้นไปถึงระดับปริญญาตรี จางวางหร�่ำจึงไม่เห็นด้วย เพราะ “...คนที่รู้
แล้วว่าจะกลับมาท�ำงานโรงสีอย่างเจ้านี้ ไม่ควรจะต้องเสียเวลาเรียนมากเกิน
ทีจ่ ะต้องใช้ในโรงสี สูเ้ อาเวลามาหัดท�ำการในโรงงานไม่ได้...” (“น.ม.ส.”, 2514,
หน้า 58-9) และเมื่อบุตรชายขอออกเดินทางท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ใน
ระหว่างเดินทางกลับ จางวางหร�ำ่ ก็เห็นว่าไม่มปี ระโยชน์อนั ใดต่อกิจการของตน
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“...ถึงเจ้าจะไปอเมริกาหรือญีป่ นุ่ จริง ข้าก็ไม่เชือ่ ว่าจะมีประโยชน์ทางไหน...”
(“น.ม.ส.”, 2514, หน้า 64)
ข้อเขียนดังกล่าวเริม่ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการคาดค�ำนวณอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลด้วยกรอบคิดเรื่อง “ประโยชน์” อันเป็นฐานคิดที่ส�ำคัญอีก
ประการหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ที่ท�ำงานสอดคล้องกับ “เหตุผล” ดังนั้น
ในหลายครั้ง เกณฑ์ในการตัดสินสิ่งต่างๆ จึงมักจะนึกถึง “ประโยชน์” ที่ได้
รับอยูเ่ สมอ ดังที่ ธนพงศ์ จิตต์สง่า ได้เสนอไว้วา่ แม้กระทัง่ เรือ่ งการท่องเทีย่ ว
ของชนชั้นน�ำ ก็ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อความรู้ รวมถึงการอ่านหนังสือ
ก็จะต้องเป็นการอ่านทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ เช่น ความรูต้ า่ งๆ จารีตประเพณี
และงานประพันธ์ที่มีความซับซ้อน มิใช่การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือ
เต็มไปด้วยจินตนาการเพ้อฝันแต่เพียงอย่างเดียว (ธนพงศ์, 2552, หน้า 79)
ชนชั้นกลางหัวสมัยใหม่จ�ำนวนหนึ่งก็รับฐานคิดนี้เช่นกัน อาจจะทั้ง
จากชนชั้ น น� ำ และจากสภาพสั ง คมเงิ น ตราที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด วิ ธี คิ ด เรื่ อ ง
การคาดค� ำ นวณอย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล ดั ง เช่ น ที่ “เที ย นวรรณ” และ
“ก.ศ.ร. กุหลาบ” ได้พยายามปกป้องคุณค่า พระอภัยมณี ด้วยฐานคิดเรื่อง
“ประโยชน์” ด้านคติสอนใจ เช่นเดียวกับชนชั้นน�ำดังที่กล่าวไปแล้ว วิธีคิด
เช่นนี้ได้เริ่มปรากฏในหน้านิตยสารยุคหลัง ดังเช่นบทความใน ไทยเขษม
ที่กล่าวถึงเรื่องของ “เวลาว่าง” (อันเกิดขึ้นจากการเริ่มก�ำหนดกรอบของ
“เวลาท�ำงาน” ที่แน่ชัด) นั้น ไม่ควรถูกน�ำไปใช้อย่างไร้ประโยชน์ แต่ควรท�ำ
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ (“ฟ.เจริญวิทย์”, 2467, หน้า 2525)
อาจกล่าวได้วา่ การประเมินเรือ่ งอ่านเล่นในยุคสมัยใหม่ ก็เป็นมาตรฐาน
เดียวกับส่วนอืน่ ของสังคมในช่วงเวลานัน้ คือค�ำนึงถึง “ประโยชน์” เป็นหลัก
(แน่นอนว่า ความบันเทิงและความสนุกสนานยังคงเป็นส่วนประกอบส�ำคัญอยู)่
ในแง่ของการให้คติหรือ “สอน” ในสิ่งที่ดีไปพร้อมๆ กับให้ความสนุกสนาน
ของเนื้อเรื่องด้วย ดังเช่นในปี 2466 หลวงสารานุประพันธ์ ขณะเป็น
บรรณาธิการของ เสนาศึกษาฯ ได้ด�ำริให้ยกเลิกเรื่องอิงเกร็ดพงศาวดารจีน
ในเล่ม ซึง่ นอกจากจะเป็นของพ้นสมัยดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหัวข้อทีแ่ ล้ว ยังเป็น
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เพราะว่า “...จีนยุคใหม่เป็นประโลมโลกมากกว่าสอนใจ...” (สุพรรณี, 2516, หน้า
205) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หรือ “ครูเทพ” ซึ่งเป็นข้าราชการที่ท�ำงาน
ด้านการศึกษา ก็มคี วามคิดไปในทิศทางเดียวกัน ดังทีเ่ ขาให้สมั ภาษณ์ไว้ใน
ปี 2472 ว่า
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...การแต่งหนังสือเรื่องอ่านเล่นนั้น ถ้าพยายามกันให้จริงจัง
และจูงเรื่องให้เดินไปในท�ำนองคติได้เป็นส่วนมากแล้ว ก็จะท�ำ
ประโยชน์ให้แก่ชาติได้ดกี ว่าอุบายอย่างอืน่ ๆ การสอนของพวกครู
ท�ำประโยชน์ไม่ได้มากเท่าหนังสืออ่านเล่น วิธสี อนโดยใช้ตวั อย่าง
ให้เห็นเด่นชัดเป็นวิธีที่ทันสมัยและได้ผลเหลือเฟือ...ตัวอย่างที่ดี
ในหนังสือ ยิง่ ซึมทราบกว่าละครอีก เพราะโครงเรือ่ งและความสนุก
เตือนใจเราอยู่เสมอ... (“นายบ�ำเรอ”, 2525, หน้า 55)
การทีจ่ ะให้ “คติ” หรือ “สอน” ได้ ย่อมแสดงว่าผูเ้ ขียนจะต้องเป็นผูร้ หู้ รือ
เป็นเสมือนครูแก่ผู้อ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านในยุคแรก
จึงวางอยูบ่ นฐานของ “ผูร้ ”ู้ กับ “ผูเ้ รียน” นักเขียนจึงมีภาพของผูท้ เี่ ข้าใจโลก
เข้าใจชีวติ จากประสบการณ์ของตน และถ่ายทอดประสบการณ์นน้ั ให้แก่ผอู้ า่ น
ดังที่ ส่ง เทภาสิต ได้เขียนไว้ในช่วงปี 2469 ว่า “...บรรดานักเรียนถึงจะรอบรู้
วิชาเท่าใดจากโรงเรียนก็ตาม ยังพูดได้เสมอว่าเขายังไม่รู้จักลู่ทางแห่งโลก
และชีวติ ดี เป็นการดีอยูท่ ไี่ ด้ฟงั ความเห็นและค�ำอธิบายของผูท้ ไี่ ด้ผา่ นลูท่ างนัน้
ไปก่อน เพราะเมื่อได้อ่านเรื่องของนักประพันธ์ใหญ่ๆ เรารู้สึกว่าถึงเขาจะ
ไม่มคี วามรูเ้ ฉพาะอันใดอย่างยอดเยีย่ ม อย่างน้อยเขารูจ้ กั ความเป็นอยูแ่ ห่ง
ชี วิ ต อย่ า งกว้ า งขวาง… ” (ส่ ง , ม.ป.ป., 153-6) ดั ง นั้ น แม้ ฐ านคิ ด แบบ
อรรถประโยชน์นยิ มอาจจะมีสว่ นในการเรียกร้อง “ประโยชน์” ของเรือ่ งอ่านเล่น
ในเบือ้ งต้น แต่การเน้น “ประโยชน์” ของเรือ่ งอ่านเล่นด้วยการให้คติ ความรู้
หรื อ สอนใจผู ้ อ ่ า นนั้ น ก็ อ าจมี ส ่ ว นมาจากจารี ต ในการเทศนาของงาน
วรรณกรรมแบบพุทธ เช่น นิทานชาดก หรือรากฐานจากวรรณคดียคุ ก่อนหน้า
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เช่น พระอภัยมณี ที่หลายครั้งก็เต็มไปด้วยค�ำสอนต่างๆ ผสมผสานกับ
การอ่านงานเขียนแนวสมจริงของโลกตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19
ทีม่ กั จะมีการน�ำเสนอถึงแง่มมุ ทางจริยธรรมหรือสร้างตัวแบบของความประพฤติ
ให้แก่ผอู้ า่ น เป็นต้น และเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ส�ำหรับงานศิลปะหรืองานเขียนแนว
modernism ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของตะวันตกที่น�ำเสนอในแนว
กระแสส�ำนึก และตัง้ ค�ำถามต่อความเป็นจริงแบบภาววิสยั นัน้ ไม่ถกู “เลือก”
รับเข้ามาในสังคมไทยในยุคใกล้เคียงสักเท่าไรนัก การเลือกรับรูปแบบของ
นวนิยายจากตะวันตก จึงเป็นการเลือกที่สอดคล้องกับฐานคิดทั้งทางด้าน
วรรณกรรมและทางด้านสังคมในขณะนั้นด้วย
ด้วยมโนทัศน์ตา่ งๆ เหล่านี้ ท�ำให้ความมี “คติ” สอนใจ ได้กลายเป็นฐานคิด
ส่วนหนึง่ ของผูเ้ ขียนเรือ่ งอ่านเล่นจ�ำนวนหนึง่ ในช่วงเวลานัน้ เมือ่ “ครูเหลีย่ ม”
เขียนนวนิยายไทยเรือ่ งแรกอย่าง ความไม่พยาบาท ก็เขียนด้วยแรงบันดาล
ใจที่ต้องการน�ำเสนอถึงแนวคิดเรื่อง “การให้อภัย” ทั้งในฐานะคุณธรรมใน
ตัวมันเอง และในฐานะของคุณธรรมทีเ่ หนือกว่า “ความพยาบาท” ของตะวันตก
(“นายส�ำราญ”, 2545, หน้า 1-5) นวนิยายอย่าง โชคบันดาล ของ “อ.ศรีสงั ข์วรณ์”
ก็น�ำเสนอให้เห็นถึงโทษแห่งความเย่อหยิ่งถือดีของสตรีที่มักจะดูถูกคนจน
ไปหลงรักคนผิด จนถูกทอดทิ้งอย่างสิ้นเนื้อประดาตัว (“อ. ศรีสังวรณ์”,
2469, หน้า 230) หรือจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือของ “ดอกไม้สด”
ส่วนหนึ่งก็เพราะต้องการสอนความประพฤติให้แก่เด็กสาวในสมัยนั้น ดังที่
ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เล่าถึงไว้ว่า
...ส่วนเรือ่ งการประพันธ์นนั้ ชอบด้วยกันทุกคนในครอบครัว
ดอกไม้สดก็เลยหันมาเขียนนิยายทีค่ ดิ ว่าจะเป็นประโยชน์แก่เด็ก
รุ่นสาวในขณะนั้น เพราะว่าสมัยที่ดอกไม้สดเรียนหนังสืออยู่ที่
โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟ ก็ ไ ด้ รั บ ค� ำ สั่ ง สอนที่ ว ่ า ผู ้ ห ญิ ง ควรจะ
ประพฤติอย่างไร จากหนังสืออ่านเล่นทีค่ รูจดั มาให้อา่ นเป็นภาษา
ฝรั่งเศส... (หอสมุดแห่งชาติ, 2526, หน้า 22)
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ป่วน บูรณศิลปิน นักเขียนหนุม่ ทีเ่ ริม่ มีผลงานในช่วงปลายทศวรรษ 2460
ก็ได้เขียนเรื่องสั้น “ความรักของนักประพันธ์” ในปี 2468 โดยสร้างตัวละคร
ทีเ่ ป็นนักเขียนผูเ้ ขียนเรือ่ งทีม่ คี ติ และนางเอกเองก็หลงรักนักเขียนผูน้ โี้ ดยที่
ยังไม่เห็นหน้า ก็เนือ่ งเพราะส�ำนวนและเนือ้ เรือ่ งของนักประพันธ์ผนู้ นั้ เป็นคติ
(“ป. บูรณศิลปิน, 2468, หน้า 138) ในโฆษณาหนังสือของคณะสุภาพบุรุษ
ในปี 2472 ได้ยกย่องว่างานเขียนอย่าง ผจญบาป, มารมนุษย์, และ ลูกผูช้ าย
ของ ศรีบรู พา ทีใ่ ห้คติตอ่ ผูอ้ า่ นนัน้ เป็น “...สไตล์ทดี่ เี ลิศ...” (สุภาพบุรษุ , 2472,
หน้า 2483) แม้ว่าผู้อ่านทั่วไป จะยังคงซื้อหนังสืออ่านเพื่อความสนุกสนาน
แต่กจ็ ะเห็นได้วา่ ฐานคิดเรือ่ งความมีประโยชน์ในการให้คติได้กลายเป็นหนึง่
ในการประเมินค่านอกเหนือจากความเพลิดเพลิน
แน่นอนว่า คติหรือค�ำแนะน�ำสั่งสอนที่ปรากฏในเรื่องอ่านเล่นร้อยแก้ว
สมัยใหม่เหล่านี้ เป็นคนละแบบกับงานวรรณกรรมในยุคก่อนหน้า เพราะชุด
ของคติหรือค�ำแนะน�ำทีป่ รากฏ ย่อมสอดคล้องหรืออยูภ่ ายใต้กติกาของโลก
สมัยใหม่ ดังเช่นเรื่อง หน้าผี (2468) ของ หลวงสารานุประพันธ์ และ
ดาบศักดิเ์ หล็กน�ำ้ พี้ (2467) ของ “อายัณโฆษ” ทีแ่ ม้เรือ่ งแรกจะเป็นเรือ่ งแนว
ลึกลับและผจญภัย ขณะที่เรื่องหลังเป็นเรื่องผจญภัยอิงประวัติศาสตร์ ก็ยัง
สอดแทรกมโนทัศน์เรื่องความรักชาติบ้านเมือง (ซึ่งเป็นความรู้สึกแบบใหม่
ในสมัยนัน้ ) รวมถึงรูปแบบของคุณธรรมร่วมสมัยอืน่ ๆ เช่น ความเป็นสุภาพบุรษุ ,
การให้เกียรติคนอืน่ , ความใจกว้าง เป็นต้น หรือ เรือ่ งสัน้ “สนทนาคารมหญิง
กับชาย” ใน ไทยเขษม ปี 2468 โดย รอท. พล้อย พรปรีชา (พล้อย พรปรีชา,
2468, หน้า 1263) ก็พยายามท�ำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างชายและ
หญิงผ่านการโต้เถียงในประเด็นว่าหญิงหรือชายใครล�ำบากกว่ากัน ทัง้ แง่มมุ
ทางกายภาพและสังคม ภายใต้มโนทัศน์เรื่องความเป็นชายและความเป็น
หญิงแบบสมัยใหม่ ยังไม่นบั ถึงประเด็นทีม่ กั จะปรากฏอยูเ่ สมอในเรือ่ งอ่านเล่น
ยุคแรก อย่างเรื่องความรักและเสรีภาพในการเลือกคู่ ที่แสดงให้เห็นถึง
การลักลั่นระหว่างความคิดแบบปัจเจกชนนิยมที่ปัจเจกบุคคลควรจะมีสิทธิ
ในการเลือกวิถชี วี ติ ของตนเองได้ กับฐานความคิดแบบจารีตทีผ่ เู้ ป็นลูกควร
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เชื่อฟังค�ำแนะน�ำของพ่อแม่ เป็นต้น
จากฐานคิดสมัยใหม่ที่เริ่มให้ความส�ำคัญกับ “อรรถประโยชน์” ของ
งานเขียน, ฐานคิดแบบจารีตของการเทศนาผ่านงานเขียน และการ “เลือก”
รับงานวรรณกรรมตะวันตกจ�ำนวนหนึ่งนั้น ท�ำให้เรื่องอ่านเล่นร้อยแก้วไม่
ได้มหี น้าทีแ่ ค่ให้ความบันเทิง แต่ยงั ถูกคาดหวังจากคนร่วมสมัยบางส่วนให้
เป็นตัวแบบของการกระท�ำให้แก่ผอู้ า่ น หรืออีกนัยหนึง่ คือการเป็นพืน้ ทีแ่ ห่ง
การเรียนรูใ้ นช่วงของยุคสมัยแห่งความเปลีย่ นแปลงจากเก่าไปสูใ่ หม่ ด้วยวิธคี ดิ
แบบนี้ ท�ำให้เรื่องอ่านเล่นในยุคแรกจ�ำนวนมาก ได้น�ำเสนอประเด็นเรื่อง
การใช้ชวี ติ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในแง่ของการปฏิบตั ติ วั ในโลกสมัยใหม่, การท�ำงาน,
เป้าหมายในชีวติ , ความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง, การปฏิบตั ติ วั ทัง้ ต่อเพศ
ตรงข้ามและต่อคนอื่น ฯลฯ และน�ำเสนอจริยธรรมที่เหมาะกับยุคสมัยใหม่
ทัง้ การตรงต่อเวลา ความขยันหมัน่ เพียร (ซึง่ ถูกยกย่องมากในระบบทุนนิยม)
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (เพราะสังคมในระบบเงินตราวางอยูบ่ นฐานของความไว้
วางใจกัน) ความรักชาติบ้านเมือง ฯลฯ ผ่านการด�ำเนินเรื่องและพฤติกรรม
ของตัวละคร เรือ่ งอ่านเล่นร้อยแก้วกลายเป็นพืน้ ทีข่ องชนชัน้ กลางในการน�ำ
เสนอชุดของจริยธรรมต่างๆ ของโลกสมัยใหม่ และมีส่วนส�ำคัญทั้งการตั้ง
ค�ำถามต่อคุณค่าแบบจารีตที่ยึดถือกันมา เช่น ระบบอุปถัมภ์, ความเจ้ายศ
เจ้าอย่าง รวมถึงยังตั้งค�ำถามต่อสิ่งที่มาพร้อมสังคมเงินตรา เช่น ความโลภ
ความเห็นแก่ตัว ผ่านโครงเรื่องและการกระท�ำของตัวละครไปพร้อมๆ กัน
อีกด้วย สิ่งที่ปรากฏในเรื่องอ่านเล่นเหล่านี้ จึงไม่ใช่แค่การบันทึกความเป็น
จริงที่อยู่รอบตัว แต่ยังน�ำเสนอความหวัง ความปรารถนา ความฝัน หรือ
จินตนาการเกีย่ วกับมัน ซึง่ ความหมายทางสังคมทีส่ อื่ ออกมาเหล่านี้ เป็นสิง่
ทีส่ มั พันธ์กบั ความเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีด่ ำ� รงอยู่ (Lowenthal, 1968, p. XE)
สรุป
ความนิยมในรูปแบบการเขียนของเรือ่ งอ่านเล่นร้อยแก้วทีเ่ ขียนในรูปแบบ
ของบันเทิงคดีแบบตะวันตก เกิดขึน้ โดยสอดคล้องกับการเปลีย่ นโครงสร้าง
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ทางความคิดของชนชัน้ กลางในเมืองในขณะนัน้ ทัง้ ในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เริ่มมีลักษณะของทุนนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น น�ำไปสู่
ความต้องการสิง่ ใหม่อยูเ่ สมอ (และคุน้ ชินกับสภาวะดังกล่าว) จึงท�ำให้เรือ่ งราว
ที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตมานับสิบปีอย่างนิทานจักรๆ วงศ์ๆ กลายเป็น
“ความซ�้ำซาก, จ�ำเจ” ไป อีกทั้งในแง่ของฐานคิดที่เริ่มนิยมอรรถประโยชน์
ได้นำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นทัศนคติเกีย่ วกับเรือ่ งอ่านเล่น ทีค่ าดหวังหรือปรารถนา
ให้งานเหล่านีส้ ามารถ สัง่ สอน อบรม บ่มเพาะ ให้ผอู้ า่ นรูจ้ กั ทางทีถ่ กู ทีค่ วรได้
งานเขียนทีม่ สี าระ สอดแทรกคติให้แก่ผอู้ า่ น จึงได้รบั การยกย่องและกลายเป็น
เป้าหมายของนักเขียนจ�ำนวนหนึ่งในช่วงปลายทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา
นอกจากนี้ รูปแบบร้อยแก้วของเรื่องอ่านเล่นแบบตะวันตกที่สามารถสื่อถึง
อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อนได้มากกว่าบันเทิงคดีแนวอื่น ได้ทำ� ให้ผู้เขียน
บางส่วนน�ำมาใช้ส่ือสารถึงทัศนคติ ความคิด และความคาดหวังของตน
ผ่านพืน้ ทีท่ างจินตนาการได้ รูปแบบดังกล่าวสามารถน�ำเสนอเนือ้ หาได้อย่าง
หลากหลาย พร้อมๆ กันนั้น ก็สามารถสอดแทรกความสนุกหรือความน่า
ติดตามซึ่งบทความทั่วไปไม่สามารถจะท�ำได้ เรื่องอ่านเล่นจึงถูกมองว่าจะ
สามารถเป็นตัวอย่างของการกระท�ำให้แก่ผู้อ่านได้จริงๆ และหลายครั้ง
ก็ได้มีการแสดงความเป็นห่วงถึงอิทธิพลดังกล่าวของเรื่องอ่านเล่น ดังที่
นพ ปาลกะวงศ์ ทีไ่ ด้แสดงความเห็นไว้ในช่วงปี 2478 ถึงเรือ่ งอ่านเล่นบางชนิด
ไว้วา่ บางเรือ่ งมีเนือ้ เรือ่ งทีผ่ ดิ ศีลธรรม ผิดประเพณี แต่กลับถูกใจคนส่วนมาก
ความเห็นของ นพ ยังเป็นการตอกย�้ำว่าการอ่านหนังสือต้องค�ำนึงถึง
“ประโยชน์” ในแง่ของการสั่งสอนและให้คติไปพร้อมๆ กันด้วย
“...ผู้อ่านเรื่องเหล่านี้โดยมากมักอยู่ในวัยรุ่น ชอบอ่านเรื่อง
ตามความต้องการของตน ไม่นึกถึงประโยชน์แท้จริงที่จะได้รับ
จากการอ่านหนังสือ ชอบอ่านหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลินใน
ทางกามารมณ์และในทางอืน่ ๆ ซึง่ จะเป็นจริงได้นอ้ ยในชีวติ มนุษย์
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะยังขาดความรูใ้ นลักษณะดีชวั่ ของหนังสือ หรือ
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ยังมีการศึกษาไม่เพียงพอก็อาจเป็นได้ การอ่านหนังสือนั้นไม่ใช่
สั ก แต่ ว ่ า อ่ า นเพื่ อ ความสนุ ก ผู ้ อ ่ า นต้ อ งพิ จ ารณาไปด้ ว ย...”
(นพ, 2478, หน้า 33)
เรือ่ งอ่านเล่นจะมี “ผล” ต่อผูอ้ า่ นจริงๆ มากน้อยเพียงใด คงไม่สามารถ
สรุปได้ในที่นี้ และเจตนาในการสร้างงานของนักเขียนสมัยนั้นแต่ละคนจะ
เป็นอย่างไรบ้างนัน้ ก็คงเป็นเรือ่ งสุดวิสยั ทีจ่ ะน�ำมาอภิปรายได้ แต่อย่างน้อย
เนื้อหาในบทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การที่เรื่องอ่านเล่นสามารถเอาชนะ
แนวการเขียนแบบอื่นได้นั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปแบบที่ยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนโครงเรื่องได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของตลาด
สามารถตอบสนองสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ผู้อ่านได้อย่างสม�่ำเสมอ ขณะเดียวกัน
รูปแบบของเรือ่ งอ่านเล่นทีน่ ำ� เสนอลักษณะของชีวติ และการกระท�ำได้อย่าง
หลากหลายนั้น ท�ำให้มันถูกคาดหวังจากชนชั้นกลางจ�ำนวนหนึ่งในยุคนั้น
ว่าเป็นพืน้ ทีท่ สี่ ามารถน�ำมาใช้ในการสัง่ สอน กล่อมเกลา หรือให้คติแก่ผอู้ า่ นได้
เรื่องอ่านเล่นจึงกลายเป็นเสมือนคู่มือในการเรียนรู้ เข้าใจถึงนิสัยใจคอ
อารมณ์ความรูส้ กึ และประสบการณ์แบบต่างๆ ของมนุษย์ผา่ นเนือ้ เรือ่ ง และ
กลายเป็นสือ่ ส�ำคัญในการน�ำเสนอถึงมโนทัศน์ใหม่ๆ ผ่านการกระท�ำของตัว
ละคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักแบบโรแมนติก สิทธิ เสรีภาพ คุณค่า
ของการท�ำงาน คุณธรรมแบบต่างๆ ไปจนถึงการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่
ด�ำรงอยู่ ผ่านบทสนทนาและการกระท�ำของตัวละคร ด้วยรูปแบบทีไ่ ม่จริงจัง
เท่าบทความ แต่นา่ ติดตามและเร้าอารมณ์ความรูส้ กึ มากกว่า ซึง่ ประเด็นต่างๆ
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ, ล�ำตัดการเมือง และเรื่องพงศาวดารจีน
ไม่สามารถทีจ่ ะตอบสนองได้ (และงานเหล่านีก้ ไ็ ม่ได้มหี น้าทีท่ จี่ ะตอบสนอง
สิ่งเหล่านั้น) ขณะที่กวีนิพนธ์โดยทั่วไปก็มีข้อจ�ำกัดทางการใช้ภาษาและ
ฉันทลักษณ์ ท�ำให้ไม่สามารถสื่อได้กว้างขวางเท่างานเขียนร้อยแก้ว เรื่อง
อ่านเล่น จึงเป็นร่องรอยส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการเรียนรูถ้ งึ มโนทัศน์และวิธคี ดิ
ของคนกลุม่ หนึง่ ทีส่ ร้างมันขึน้ มา นัน่ คือกลุม่ ชนชัน้ กลางผูม้ กี ารศึกษา ทีเ่ ริม่
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