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เรียนภาษาเยอรมัน ผสานวัฒนธรรมไทย มองไกลไปอาเซียน: ครุ่นคิ ดพิ นิจนึ กว่าด้วยเรื่องการ
เรียนรู้ผา่ นโครงงานและโครงงาน "ฉ่ อยเยอรมัน"
Learning German, Integrating with Thai Culture, Looking Forward to ASEAN:
Reflections on Project-Based Learning and the Project "Choy in German"
กรกช อัตตวิรยิ ะนุ ภาพ
บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์ท่จี ะวิเคราะห์ประสบการณ์ในการเรียนการสอนแบบที่ให้นักศึกษา
เรียนรูผ้ ่านการทาโครงงานและบูรณาการการใช้ภาษาเยอรมันกับการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ผล
จากการเรียนรูภ้ าษาเยอรมันโดยผสานกับวัฒนธรรมไทยผ่านการทาโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษานัน้ นอกจากจะช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการใช้ภาษาเยอรมันแล้ว
ยังเป็ นการส่งเสริมให้รจู้ กั เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศโดยไม่ลมื รากเหง้าของตนเอง โดยในบทความนี้จะ
หยิบยกตัวอย่างกรณีการทาโครงงาน "ฉ่ อยเยอรมัน" ซึ่งนาวิธกี ารร้องเพลงฉ่ อยของไทยมาจัดทาเนื้อ
ร้อ งเป็ น ภาษาเยอรมัน ขึ้นมาเป็ นกรณีศึกษา ประสบการณ์ ท่ีได้รบั จากโครงงานนี้แ ละการได้ร บั ชม
“ฉ่อยอาเซียน” รูปแบบต่างๆ ทาให้เห็นประโยชน์ของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการ
สอนภาษา ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการเตรียมพร้อมสาหรับการเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียนได้ดว้ ย
คาสาคัญ: ภาษาเยอรมัน ศิลปวัฒนธรรมไทย การเรียนรูผ้ ่านโครงงาน เพลงฉ่อย
Abstract
The purpose of this article is to analyze experiences of implementing project-based
teaching and learning and combining German language use with the promotion of Thai art and
culture. Learning German by integrating it with Thai culture can be done through projects in
different courses in higher education. This cannot only develop the German language skills of
the learners but also helps them to understand their own roots in Thai culture better through
projects related to foreign language learning. The project "Choy in German" is presented here
as a case study. In this project, the students use the poetry scheme of Phleng Choy, a kind of
Thai folksong, as a pattern to write lyrics in German. The experience in guiding students
through this project and observing some other "ASEAN-Choy" projects leads to reflections on
the advantages of the integration of Thai art and culture with foreign language learning which
may also contribute to preparing students for being a part of the ASEAN Economic Community.
Keywords: German language, Thai art and culture, project-based learning, Choy
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บทนา
การเรียนรูผ้ ่านการทาโครงงาน (project-based learning) เป็ นแนวคิดที่ได้รบั การกล่ าวถึงอยู่
บ่อยครัง้ ในระยะหลังนี้ และได้รบั การยอมรับมากขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากถือเป็ นการเรียนการสอนแบบหนึ่ง
ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง (learner-centered) เน้ นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปญั หา
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมิได้มบี ทบาทเป็ นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทุกอย่างแต่ ฝ่ายเดียวเช่นที่เคยเป็ นใน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ แต่เป็ นผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง ต่างไปจากรูปแบบการ
เรียนการสอนในอดีตทีเ่ น้นผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางและเป็ นผูใ้ ห้ความรู้ ปจั จุบนั เชื่อกันว่าการเรียนการสอน
โดยใช้โครงงานเป็นหลักนัน้ เป็นรูปแบบประชาคมการเรียนรูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการเพิม่ แรงจูงใจในการ
เรียนด้วย (Ceylan/Mollaoglu, 2012, p. 28)
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
มีการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย นอกจากนี้ ในงานประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ยังกาหนดพันธกิจสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาไว้ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั ให้บริการวิชาการแก่
สังคม และทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพันธกิจสุดท้ายนัน้ มักจะหมายความถึง “ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ”1 การคิดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจึงกลายเป็นโจทย์ทย่ี ากสาหรับภาควิชาทีร่ บั ผิดชอบการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาตะวันตกซึ่งมีความแตกต่างจาก
ไทยในด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็ นอันมาก และเป็ นเรื่องยากที่จะผสมผสานระหว่างการเรียนรูภ้ าษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศให้ประสานกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาชาติของผูเ้ รียน
ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอัก ษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิล ปากร นับ เป็ นกรณีต ัว อย่า งของ
สถาบัน อุ ด มศึก ษาที่ม ีก ารเรีย นการสอนภาษาเยอรมัน โดยบู ร ณาการพัน ธกิจ ด้า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยของสถาบันอุดมศึกษาเข้ากับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา ในส่วน
ของกิจกรรมนัน้ ได้จดั โครงการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบนับตัง้ แต่
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นมา อาทิ โครงการประกวดการแปลและแปลงเพลง และ
แต่งคาประพันธ์เยอรมันโดยใช้ฉนั ทลักษณ์ไทย การจัดบรรยายเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไทย การจัดโครงการ
บริการวิชาการเพื่อสอนเกี่ยวกับการร้องเพลงลูกทุ่งเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมัน โดยใช้เพลงลูกทุ่ง
เยอรมัน และการแปลเพลงลูกทุ่งเยอรมัน ตลอดจนการจัดแสดงลิเก-ลูกทุ่งภาษาเยอรมันในวาระและ
โอกาสต่างๆ (กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ, 2555; Attaviriyanupap, 2014a; Attaviriyanupap, 2014b)
บทความนี้มวี ัต ถุ ป ระสงค์ท่จี ะนาเสนอและวิเ คราะห์ป ระสบการณ์ ใ นการเรียนการสอนที่ใ ช้
โครงงานเป็นฐาน โดยบูรณาการการใช้ภาษาเยอรมันกับการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั นักวิชาการและผู้สอนภาษาต่างประเทศในบริบทไทย ทัง้ นี้ นอกจากจะ
นาเสนอโครงงานนักศึกษาที่น่าสนใจในรายวิชาต่างๆ แล้วจะยกตัวอย่างกรณีการทาโครงงาน “ฉ่ อย
1

รายละเอียดมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาสามารถอ่านได้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554.
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เยอรมัน” หรือ โครงการแนะนาภาพยนตร์เยอรมันด้วยการร้องเพลงฉ่ อย ทีไ่ ด้นาวิธกี ารร้องเพลงฉ่ อย
ของไทยมาจัดทาเนื้อร้องเป็นภาษาเยอรมันพร้อมทัง้ อภิปรายทีเ่ กิดขึน้ จากการทาโครงงานดังกล่าว
การทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนรู้ผ่านการทาโครงงาน
ก่อนทีจ่ ะสนใจการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันนัน้ ผูเ้ ขียน
มักจะพยายามสอดแทรกลักษณะการทางานกลุ่มและการทาโครงงานในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน
ในทุกรายวิชาเท่าทีเ่ ป็นไปได้อยูแ่ ล้ว โดยวิชาทีผ่ เู้ ขียนรับผิดชอบสอนมาโดยตลอดและมีการทาโครงงาน
โดยมีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย คือ รายวิชา "ภาพยนตร์เยอรมัน" ซึ่งเริ่มสอนมาตัง้ แต่ ปี
การศึกษา 2550 และรายวิชา "ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเทีย่ ว" ซึง่ เริม่ สอนมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2555
ทัง้ นี้ การทาโครงงานในแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกัน และเกี่ยวข้องกับการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยมากน้อยต่างกัน ดังรายละเอียดทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนี้
1. การศึกษาผ่านการทาโครงงานในรายวิ ชา "ภาษาเยอรมันเพื่อการท่ องเที่ยว"
การทาโครงงานในรายวิชาภาษาต่างประเทศทีเ่ ป็ นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนัน้ คงจะพบ
บ่อ ยมากที่สุ ด ในรายวิช าภาษาเพื่อ การท่ อ งเที่ย วของสถาบัน อุ ด มศึก ษาทัง้ ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการออกสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว การทาวีดทิ ศั น์สารคดีท่องเที่ยว การผลิตสื่อ
แนะนาศิลปวัฒนธรรมเป็ นภาษาต่างประเทศ ซึง่ ผูเ้ ขียนเองเคยได้รบั ฟงั การนาเสนอโครงงานเหล่านี้จาก
มหาวิท ยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศหลายโครงงานด้ว ยกัน ในฐานะผู้ส อนรายวิช า
"ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเทีย่ ว" ผูเ้ ขียนได้มอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานเป็ นส่วนหนึ่งในการเรียน
การสอน อย่างไรก็ตาม การจะทาโครงงานได้หลากหลายหัวข้อหรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั จานวนผูเ้ รียนด้วย
ในปีการศึกษาแรกนัน้ ได้ให้นักศึกษาทัง้ กลุ่มใหญ่ (จานวนผูเ้ รียน 19 คน) ค้นคว้าข้อมูลท่องเทีย่ วของ
จังหวัดนครปฐมร่วมกัน และแบ่งกันจัดทาข้อมูลเป็ นภาษาเยอรมัน แต่รปู แบบในการนาเสนอท้ายสุดนัน้
มีก ารแบ่งกลุ่มย่อ ยออกเป็ น 3 กลุ่ ม เพื่อนาเสนอข้อ มูล ที่ได้เ ป็ นรูปเล่มหนังสือ (สิง่ พิมพ์) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และวีดทิ ศั น์ "เทีย่ วนครปฐมใน 1 วัน" ส่วนในปีการศึกษา 2556 มีผลู้ งทะเบียน
เรียนมากถึง 29 คน ผูเ้ ขียนจึงได้มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันทาโครงงานผลิตวีดทิ ศั น์แนะนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็ นภาษาเยอรมัน โดยผูเ้ รียนเป็ นฝ่ายคิดหัวข้อเองตามทีก่ ลุ่มของตนสนใจ ซึง่ ผลที่
ได้เป็นทีพ่ งึ พอใจมาก นักศึกษาออกเก็บข้อมูล และถ่ายทาวีดทิ ศั น์ตามสถานทีจ่ ริง โดยมีหวั ข้อ ดังนี้ คือ
ขนมไทย การทาหัวโขน หุ่นละครเล็ก นวดไทย มวยไทย และหมอลา การได้ทาโครงงานนอกจากจะเป็ น
การฝึ กฝนทักษะภาษาเยอรมันเพิม่ ขึน้ แล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ มากกว่าการอยู่ ในชัน้
เรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ปญั หา และการทางานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังรูจ้ กั ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ให้เป็นประโยชน์ดว้ ย ตัวอย่างเช่น ในขณะทีก่ ลุ่มอื่นๆ สามารถไปถ่ายทาวีดโิ อตามสถานทีจ่ ริงได้ ทาให้
ได้รบั ประสบการณ์ตรง แต่กลุ่มทีท่ าโครงงาน "หมอลา" ประสบปญั หาในการลงไปเก็บข้อมูล ณ สถานที่
จริง เนื่องจากคอนเสิรต์ และคณะหมอลามักอยูใ่ นภาคอีสาน ไกลเกินกว่าทีน่ ักศึกษาจะไปถ่ายทาวีดทิ ศั น์
ด้วยตนเองได้ นักศึกษากลุ่มนี้จงึ ได้แก้ปญั หาด้วยการทาเป็ นรายการท่องเที่ยว และนาเอาทานองเพลง

36 วารสารมนุษยศาสตร์

ฉบับบัณฑิ ตศึกษา

"สาวดาราพัน" มาเขียนเนื้อร้องภาษาเยอรมัน และจัดทาเป็ นมิวสิควีดโิ อปิ ดท้ายรายการของกลุ่มแทน
ซึ่งเป็ นคลิปที่นับว่าบูรณาการการนาเสนอวัฒนธรรมไทยเป็ นภาษาเยอรมันที่ประสบความสาเร็จ ยิง่ 2
นั บ ว่ า โครงงานในรายวิ ช านี้ สามารถบู ร ณาการศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยกั บ การเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม อาจถือว่าไม่แปลกใหม่นกั เมือ่ เทียบกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในการทา
โครงงานในรายวิชา "ภาพยนตร์เยอรมัน" ซึง่ โดยเนื้อหารายวิชาไม่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมโดยตรง
แต่ปรากฏว่ามีการเรียนรูผ้ ่านโครงงานในหลากหลายรูปแบบและผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได้เช่นกัน
2. การศึกษาผ่านการทาโครงงานในรายวิ ชา "ภาพยนตร์เยอรมัน"
สาหรับรายวิชา “ภาพยนตร์เยอรมัน” นัน้ เนื้อหาในชัน้ เรียนเป็ นการให้ความรูเ้ กี่ยวกับภาพรวม
ของประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์เยอรมัน และทาความรูจ้ กั กับภาพยนตร์เยอรมันเรื่องสาคัญๆ แต่ ในส่วน
ของการทาโครงงานนัน้ ผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นการเปิดโลกทัศน์ของผูเ้ รียนให้มากทีส่ ุด เพราะการ
ชมภาพยนตร์นนั ้ ย่อมเหมือนกับประสบการณ์ในการเสพงานศิลปะประเภทอื่น ๆ ที่สามารถนาเอาเนื้อหา
หรือประเด็นความคิดทีไ่ ด้รบั รูจ้ ากการชมภาพยนตร์ไปต่อยอดเชื่อมโยงกับบริบทในชีวติ จริงของมนุ ษย์
ได้ ผู้เขียนจึงกาหนดให้นักศึกษาเลือกทาโครงงานในหัวข้ออะไรก็ได้ โดยอิสระ และจะทางานเดีย่ วหรือ
ทาเป็ นกลุ่มก็ได้ขน้ึ อยู่กบั ปริมาณเนื้อหา และความยากง่ายของโครงงาน แต่มเี งื่อนไขสาคัญ 2 ประการ
ทีโ่ ครงงานทุกชิน้ จะต้องมี นัน่ คือ ประการแรก ในการทาโครงงานนัน้ จาเป็ นต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ
ภาษาเยอรมันไม่มากก็น้อย และประการที่สอง หัวข้อที่ทาจะต้องเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หรือมิฉะนัน้ ก็
จะต้องนาเสนอผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านโครงงานในรูปของภาพยนตร์สนั ้ หรือภาพยนตร์สารคดี
โครงงานต่าง ๆ ที่นักศึกษาทามานัน้ สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็ น 4 ประเภท3 คือ โครงงานที่ “เน้ นการ
นาเสนอข้อมูล ” ส่วนใหญ่เป็ นงานเดี่ยว และไม่มคี วามซับซ้อนในการทางานเท่าไรนัก ซึ่งไม่พบว่ามี
ประเด็นเกี่ยวกับ เรื่อ งของไทยเลย แต่ เ ป็ นการให้ค วามรู้เ กี่ยวกับภาพยนตร์เ ยอรมันโดยตรง (เช่ น
เทศกาลภาพยนตร์เ บอร์ล ิน แนะนาผู้ก ากับ ภาพยนตร์ท่ีส าคัญ แนะนาสถานศึก ษาที่ม ีการสอนท า
ภาพยนตร์ในเยอรมัน ฯลฯ) โครงงานประเภทที่ 2 ถือว่าเป็ นโครงงานที่ "เน้นการวิเคราะห์" มีลกั ษณะ
เหมือนหัวข้อค้นคว้าวิจยั เล็ก ๆ (เช่น ภาพของชาวต่างชาติในภาพยนตร์เยอรมัน เปรียบเทียบตัวละคร
หญิงในภาพยนตร์เยอรมัน ภาพของเบอร์ลนิ ในภาพยนตร์เยอรมัน ฯลฯ) ทัง้ นี้ พบว่ ามีบางหัวข้อทีเ่ ริม่
2

สาหรับผูส้ นใจ คลิปมิวสิควีดโิ อเพลงหมอลาภาคภาษาเยอรมันนี้สามารถรับชมได้ท่ี
https://www.youtube.com/watch?v=pcwlB62d9LY
3
ผู้เขียนไม่ได้กาหนดรูปแบบและหัวข้อของโครงงานไว้ตงั ้ แต่ต้น เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการทาโครงงานใน
รายวิชานี้คอื เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาคิดหาสิง่ ทีต่ นเองอยากทาโดยไม่กาหนดหัวข้อและรูปแบบ จนเมื่อนักศึกษาค้นพบ
สิง่ ที่สนใจแล้ว ผู้เขียนก็จะสนทนากับนักศึกษาเพื่อ พยายามหาจุดเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น เป็ นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
“ภาษาเยอรมัน” และ “ภาพยนตร์” ตามเงื่อนไขของการทาโครงงานในรายวิชานี้ แต่ในการนาเสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครัง้ หนึ่งทีม่ หาวิทยาลัยฮานอย ซึ่งเน้นให้นาเสนอประเด็นเกี่ ยวกับการปฏิบตั จิ ริง
ผูเ้ ขียนได้นาโครงงานต่าง ๆ ทีเ่ คยทาในรายวิชา "สัทศาสตร์ภาษาเยอรมัน" และ "ภาพยนตร์เยอรมัน" มาวิเคราะห์และ
จัดประเภทเพื่อนาเสนอและแลกเปลีย่ นกับนักวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้านในงานดังกล่าว (Attaviriyanupap, 2013)
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เป็ นการเปรียบเทียบกับ ประสบการณ์ ไทย และผสมการบูรณาการเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าไปบ้าง
เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น โครงงานเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม” กับ “Sommersturm” ซึ่ง
เป็นภาพยนตร์ชายรักชาย ทีใ่ นการวิเคราะห์จะสอดแทรกภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของไทยเข้าไปด้วย
โครงงานประเภทที่ 3 นัน้ เป็ นโครงงานที่ “เน้นการฝึกทักษะภาษาเยอรมัน” รูปแบบทีเ่ สนอออกมาจึงมัก
เป็นการแปลคาบรรยายภาพยนตร์จากภาษาเยอรมันเป็ นภาษาไทย และการทาและวิเคราะห์แบบฝึกหัด
ทีเ่ ป็นการฝึกภาษาเยอรมันโดยใช้ภาพยนตร์เป็ นสื่อ
โครงงานกลุ่ มสุ ด ท้ายถือ เป็ นจุดก าเนิ ดการทาโครงงานในรายวิช าภาษาเยอรมันที่เ ป็ น การ
บูรณาการการใช้ภาษาเยอรมันกับการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเลยทีเดียว อันที่จริง โครงงานใน
กลุ่มนี้เป็ นโครงงานที่ “เน้นผลผลิต” กล่าวคือ การทีเ่ งื่อนไขในการทาโครงงานของรายวิชานี้เปิ ดกว้าง
มาก จึงกาหนดรูปแบบให้เป็น “ภาพยนตร์สารคดี” ทีน่ าเสนอเป็ น “ภาษาเยอรมัน” อาจถือว่าเป็ นส่วนที่
ไม่ตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการสอนให้ผู้เรีย นรู้จกั ภาพยนตร์เยอรมันทัง้ ในเชิง
ประวัตศิ าสตร์ เชิงเนื้อหา และเชิงปริมาณ แต่การเปิ ดโอกาสเช่นนี้ กลับทาให้เกิดโครงการที่น่าสนใจ
หลายโครงการด้ว ยกัน เช่ น โครงการผลิต วีดิท ัศ น์ ภ าษาเยอรมัน เรื่อ ง “บทบาทของพระสงฆ์ใ น
ภาพยนตร์ไทย” โครงการผลิตหนังยาวเรื่อง “มนต์รกั ลูกทุ่ง” ภาคภาษาเยอรมัน ซึง่ นักศึกษาต้องศึกษา
ภาพยนตร์ไทยเรือ่ งดังกล่าว เขียนบทเป็นภาษาเยอรมัน แต่งเพลงลูกทุ่ง ภาษาเยอรมัน ตลอดจนถ่ายทา
ตัดต่อและผลิตภาพยนตร์ออกมา โดยเฉพาะโครงงาน “ตามรอยสารคดีลเิ กไทย” ซึ่งนักศึกษานาเสนอ
สารคดีเกี่ยวกับลิเกไทยเป็ นภาษาเยอรมัน และเขียนบทลิเกเรื่อง “ซินเดอเรลล่ า” ที่มเี นื้อร้อ งเป็ น
ภาษาเยอรมันในกรอบของฉันทลักษณ์ไทย และได้นาเรื่องนี้ออกแสดงถึง 2 ครัง้ ด้วยกัน อีกทัง้ ยังเป็ น
แรงบันดาลใจให้รุ่นน้องนาเสนอ “ลิเกเยอรมัน” อีกครัง้ หนึ่งในปีการศึกษา 2557 โครงการนี้ จึงถือ เป็ น
ตัวอย่างของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (กรกช อัตตวิรยิ ะนุ ภาพ,
2555)
แม้จะถือว่าโครงการกลุ่มสุดท้ายเป็ นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ภาษาเยอรมันที่ผสมผสานกับการ
เรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมไทย แต่ อกี โครงการหนึ่งซึ่งเดิมผู้เขียนจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มโครงการที่
"เน้นการฝึ กทักษะภาษาเยอรมัน" เนื่องจากเป็ นการต้องใช้ความรูค้ วามสามารถภาษาเยอรมันเป็ นอัน
มากในการสร้างสรรค์ผลงาน หากแต่เมื่อนามาพิจารณาอีกครัง้ ผู้เขียนคิดว่าในการทาโครงการนี้ กลุ่ม
นักศึกษาต้องใช้ทงั ้ ส่วนที่ "เน้นการวิเคราะห์" "เน้นการฝึกภาษา" และ "เน้นผลผลิต" เลยทีเดียว อีกทัง้
ยังเป็นโครงการทีบ่ รู ณาการการเรียนการสอนภาษาเยอรมันกับการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็ น
อย่างดี นันคื
่ อ โครงการจัดทาเพลงฉ่อยแนะนาภาพยนตร์เยอรมัน
โครงการจัดทาเพลงฉ่ อยแนะนาภาพยนตร์เยอรมัน
เพลงฉ่อยเป็นเพลงร้องโต้ตอบทีไ่ ด้รบั ความนิยมแพร่หลาย และมีคนรูจ้ กั มากเกือบทัวทุ
่ กจังหวัด
ของภาคกลาง จังหวัดที่มพี ่อเพลงแม่เพลงระดับอาชีพ ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุร ี
ราชบุร ี และอุทยั ธานี ตอนท้ายของเพลงมีท่อนรับว่า เอ่ชา เอ๊ชา ชาฉ่ าชา หนอยแม่ หลักฐานเอกสารเก่า
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ทีส่ ุดทีก่ ล่าวถึงเพลงฉ่อยอยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 5 (เอนก นาวิกมูล และ ณรงค์ชยั ปิฏกรัชต์, 2550: 78-80)
โครงการจัดทาเพลงฉ่ อยแนะนาภาพยนตร์เยอรมัน หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า โครงการ "ฉ่ อยเยอรมัน"
เป็ นโครงการในรายวิชา "ภาพยนตร์เยอรมัน" ในภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2556 ซึ่งจัดทาขึ้น
เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาต้องการนาเอกลักษณ์ความเป็ นไทยมาเผยแพร่เป็ นภาษาต่างชาติ โดยนักศึกษา
ทัง้ 4 คนในกลุ่มคิดที่จะทาบทเพลงฉ่ อยเป็ นภาษาเยอรมัน โดยเห็นว่าเพลงฉ่ อยเป็ นเพลงพื้นบ้านที่
สามารถเล่นได้ทุกทีแ่ ละฟงั ได้อย่างไม่น่าเบื่อ มีจงั หวะไม่ชา้ ไม่เร็วเกินไป จึงค่อนข้างทันอกทันใจคนฟงั
และผู้ร้องสามารถนาเนื้อหาเกี่ยวกับสิง่ รอบตัวมาร้องเป็ นเพลงฉ่ อยได้ เมื่อคณะผู้จดั ทาได้นาเสนอ
แนวคิดดังกล่าวต่อผู้เขียนซึ่งเป็ นอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้4 จึงได้มกี ารกาหนดหัวข้อของเนื้อหาที่จะ
นามาเขียนเป็ นเพลงฉ่ อย และกาหนดกระบวนการขัน้ ตอนการทางาน และดาเนิน งานต่างๆ ไปตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
1. หาหัวข้อทีจ่ ะนามาแต่งเพลงฉ่อยภาษาเยอรมัน
2. ชมภาพยนตร์และเขียนเล่าเนื้อเรือ่ งเป็นภาษาเยอรมัน
3. ศึกษาฉันทลักษณ์การประพันธ์เพลงฉ่อย
4. ทดลองเขียนเนื้อเพลงฉ่อยเป็นภาษาเยอรมัน
5. หัดร้องเพลงฉ่อยไทย
6. ปรับเนื้อเพลงฉ่อยภาษาเยอรมันเพื่อให้ใช้รอ้ งได้
7. หัดร้องเพลงฉ่อยด้วยภาษาเยอรมัน
8. จัดทารูปเล่มรายงาน และวิดโี อคลิป "เพลงฉ่อยเยอรมันว่าด้วยเรือ่ งภาพยนตร์โหยหา
เยอรมันตะวันออก" เพื่อนาเสนอในชัน้ เรียน
เนื่องด้วยโครงงานนี้เ ป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชา "ภาพยนตร์เยอรมัน" ซึ่งมีเงื่อ นไขในการทา
โครงงานว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ด้ว ย หลังจากได้พูดคุยกันในรอบแรกจึงตกลงว่าจะต้องเป็ น
การทาเพลงฉ่ อยแนะนาภาพยนตร์เยอรมัน โดยมีการกาหนดแนวของภาพยนตร์ท่จี ะนามาแต่งบทร้อง
ให้ไ ปในทิศ ทางเดียวกัน ในตอนแรกนัก ศึกษาอยากจะแนะนาภาพยนตร์ต ลก เพื่อ ให้ส อดค ล้อ งกับ
ธรรมชาติของเพลงฉ่อยของไทย ซึง่ เน้นความสนุ กสนาน แต่หลังจากนักศึกษาได้สบื ค้นข้อมูลแล้วพบว่า
มีปญั หาในการหาภาพยนตร์มาชม สุ ดท้ายจึง ได้ตดั สินใจเลือกหัว ข้อ "ภาพยนตร์ท่โี หยหาเยอรมัน

4

ผู้เขียนขอขอบคุณนักศึกษาทัง้ 4 คน อันได้แก่ พิมลวรรณ ดวงจังหวัด, สุชาวดี ชาติศรี, สุธดิ า ธารานนท์ และ
อภิชญา ชาญกิจ ที่มคี วามสนใจในการร้องเพลงพืน้ บ้านไทยและคิดทีจ่ ะจัดทาโครงการนี้ขน้ึ อันเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี อง
การบูรณาการการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานกับการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ โครงการทีม่ หี วั ข้อเช่นนี้
จะเป็ นไปไม่ได้เลย หากนักศึกษาเองและผู้สอนไม่มพี ้นื ความรู้เกี่ยวกับเพลงพืน้ บ้านมาก่อน หรือไม่รจู้ กั ผูท้ ่จี ะมาให้
ความรูใ้ นเรื่องนี้เพื่อให้รบั ประสบการณ์ตรงได้ ผูเ้ ขียนและนักศึกษาจึงได้เชิญวิทยากรซึง่ มีความรูค้ วามสามารถในด้าน
เพลงพืน้ บ้านไทยและเคยมีประสบการณ์การผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับภาษาเยอรมันมาก่อนหน้านี้แล้วจากโครงการ
"ลิเกเยอรมัน" ของภาควิชาฯ มาช่วยสอน ทาให้สามารถทาโครงงานนี้ขน้ึ มาได้สาเร็จ แม้ว่าสมาชิกในกลุ่มและตัวผูส้ อน
เองยังไม่เคยร้องเพลงฉ่อยมาก่อนก็ตาม ผูเ้ ขียนจึงขอขอบคุณวิทยากร คือ คุณจิราภรณ์ บุญจันทร์ มา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
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ตะวันออก" หรือ Ostalgiefilme ซึ่งเป็ นแนวภาพยนตร์กระแสหนึ่งที่นิยมในวงการภาพยนตร์เยอรมัน
ปจั จุบนั
เมือ่ ได้ประเด็นแล้วกลุ่มนักศึกษาจึงได้ชมภาพยนตร์เหล่านี้ และตัดสินใจเลือกภาพยนตร์ 4 เรื่อง
มาเป็นเนื้อหาของเพลงฉ่อยทีจ่ ะจัดทาขึน้ เป็ นภาษาเยอรมัน คือ เรื่อง Der Zimmerspringbrunnen (The
Living Room Fountain) เรื่อง Good Bye Lenin! เรื่อง Alles auf Zucker! (Go for Zucker!) และเรื่อง
Friendship ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ นักศึกษาได้แบ่งกันไปเขียนเนื้อเรื่องย่อ และพยายามเล่าเรื่องราวของ
ภาพยนตร์แต่ละเรือ่ งเป็นภาษาเยอรมันแบบง่ายๆ ก่อน โดยยังไม่ตอ้ งคานึงถึงฉันทลักษณ์ไทย
ขัน้ ตอนที่ 3 ซึง่ อันที่จริงนักศึกษาในกลุ่มนี้ดาเนินการไปพร้อมกับขัน้ ตอนที่ 2 คือ การสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงฉ่ อย โดยนักศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านประเภทนี้ของไทย ทัง้ ใน
ด้านประวัตคิ วามเป็ นมา การเล่นเพลงฉ่ อย เครื่องแต่งกาย ดนตรี ท่าทางการสื่อความหมายเพื่อนามา
ประกอบการทารายงานทีก่ ลุ่มต้องนาเสนอเป็ นรูปเล่ม และศึกษาหาองค์ความรูท้ ่สี าคัญทีส่ ุดสาหรับการ
ทาโครงงานนี้ นัน่ คือ ศึกษากลวิธแี ละฉันทลักษณ์ในการแต่งเพลงฉ่ อย ซึง่ นักศึกษาได้สรุปแนวทางใน
การแต่งเพลงฉ่ อยไว้ว่า แต่ละวรรคจะใช้คาประมาณ 6 คาถึง 9 คา แต่เนื่องจากเป็ นกลอนเพลงทีต่ ้อง
อาศัยปฏิภาณในการร้องสด การกาหนดจานวนคาในวรรคจึงไม่ตายตัว นัก บทหนึ่งจะยาวเท่าไรก็ได้ แต่
ไปปรับในการร้องอีกครัง้ ว่าจะเอื้อนสัน้ หรือเอื้อนยาว คาสุดท้ายของวรรคหน้าจะต้องสัมผัสกับคาที่ 4
หรือ 5 ของวรรคหลัง และคาสุดท้ายของวรรคหลังทุกวรรคจะต้องสัมผัสกันตัง้ แต่ต้นจนจบ หรือเรียกว่า
เป็น "กลอนหัวเดียว"5 ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ฉันทลักษณ์ของเพลงฉ่อย
เมื่อ ศึก ษาฉัน ทลัก ษณ์ ขัน้ ตอนต่ อ ไป คือ การทดลองเขีย นเนื้อ ร้อ งเป็ น ภาษาเยอรมัน ใน
ขัน้ ตอนนี้ ผูเ้ ขียนแนะนาให้นกั ศึกษาพยายามแบ่งประโยคทีใ่ ช้เล่าเรื่องให้เป็ นประโยคสัน้ ๆ ก่อน โดยยัง
ไม่ต้องสร้างสัมผัส จากนัน้ จึงค่อยๆ ตัดทอนเนื้อหาและพยายามปรับคาให้มสี มั ผัสตรงตามฉันทลักษณ์
ข้างต้นทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนแนะนาให้นักศึกษาใช้สารานุ กรมคาสัมผัส (Reimlexikon; rhyming dictionary) ช่วย
ในการค้นหาคาศัพท์ นอกจากนี้ เพื่อให้คาภาษาเยอรมันทีใ่ ช้ในบทเพลงฉ่ อยไม่ขดั กับกฎการออกเสียง
5

กลอนหัวเดียวเป็ นกลอนทีบ่ งั คับบาทละ 2 วรรค จานวนคาในวรรคมีตงั ้ แต่ 4-10 คา ถ้าจานวนคาในวรรคมากอาจ
เพิม่ สัมผัสกลางวรรคอีกแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็ นจังหวะเวลาร้อง บทหนึ่งแต่งกีบ่ าทก็ได้ไม่จากัด บังคับสัมผัส 2 แห่ง คือ
สัมผัสระหว่างวรรคกับสัมผัสท้ายบาท สัมผัสท้ายบาทเป็ นเสียงเดียวกันทุกบาทตลอดบท ถ้าส่งสัมผัสเสียง อา เรียกว่า
กลอนลา ส่งสัมผัสเสียง อี เรียกว่ากลอนลี ส่งสัมผัสเสียง ไอ เรียกว่ากลอนไล
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ในภาษาเยอรมันมากจนเกินไป ผู้เขียนจึงแนะนาให้นักศึกษาเลือกใช้คาลงท้ายเป็ นสระอี หรือสระไอ
เนื่องจาก -ie และ -ei เป็นหน่วยคาลงท้ายทีอ่ อกเสียงเน้นในภาษาเยอรมัน เพราะหากนักศึกษาเลือกใช้
สัม ผัส เป็ น หน่ ว ยค าลงท้า ยที่เ ป็ น พยางค์ ห้า มเน้ น ในภาษาเยอรมัน ก็จ ะท าให้ เ มื่อ ออกเสีย งเป็ น
ภาษาเยอรมันแล้วขัดหูสาหรับเจ้าของภาษาและอาจทาให้เข้าใจยาก ซึง่ ท้ายทีส่ ุดทางกลุ่มนักศึกษาและ
ผูเ้ ขียนก็ตดั สินใจเลือกใช้ -ei เป็ นเสียงสัมผัสของเนื้อเพลงฉ่ อยที่จะแต่งเป็ นภาษาเยอรมัน เพราะแม้
กลอนทีใ่ ช้รอ้ งเพลงฉ่ อยใช้เสียงสระหลากหลาย แต่ในภาษาไทยเองก็ยงั นิยมสระไอ เพราะหาคาได้ง่าย
ที่สุด การตัดสินใจเลือกทาฉ่ อยภาษาเยอรมันเป็ นกลอนไลจึงน่ าจะเป็ นทางเลือกที่ผสมผสานระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาเยอรมันได้ลงตัวทีส่ ุด
ในการแต่งคาประพันธ์นัน้ พบว่านักศึกษาประสบปญั หามาก เนื่องจากเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะแต่งคา
ประพันธ์ภาษาเยอรมันทีถ่ ูกต้องตามหลักไวยากรณ์และรักษาสัมผัสแบบเพลงฉ่ อยไทยไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
นอกจากนี้ นักศึกษาที่เป็ นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและผู้เขียนเองซึ่งต้องเป็ นผู้ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง
ของภาษาเยอรมันยังร้องเพลงฉ่ อยไม่เป็ น ทาให้ยงั สรรหาคาภาษาเยอรมันที่เหมาะสมมาใช้ไม่ได้ ใน
ขัน้ ตอนต่อไป ผูเ้ ขียนจึงได้ให้นักศึกษาหัดร้องเพลงฉ่ อยไทยกับวิทยากร โดยผู้เขียนเองได้เข้าฟงั ด้วย
เช่นกันในช่วงครึง่ หลัง ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมากในการปรับแก้ไขบทเพลงฉ่ อยภาษาเยอรมันในเวลา
ต่อมา
ปญั หาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทาให้กลุ่มนักศึกษาที่ทาโครงงานนี้และผูเ้ ขียนจาต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และความยาวของบทเพลงฉ่อยภาษาเยอรมัน ซึง่ เมื่อเนื้อเพลงฉ่ อยแนะนาภาพยนตร์เยอรมันแต่ละเรื่อง
ไม่ยาวนัก จึงมีการปรับเปลีย่ นการร้องรับให้ไม่ต้องร้องรับทุกครัง้ ที่เปลีย่ นไปเล่าถึงภาพยนตร์เยอรมัน
เรื่อ งใหม่ แต่ จ ะร้อ งรับ เมื่อ จบท่ อ นน า และหลัง จบการแนะน าภาพยนตร์ส องเรื่อ ง บทเพลงฉ่ อ ย
ภาษาเยอรมันพร้อมคาแปลดังแสดงข้างล่าง เป็ นผลงานที่ได้จากการทาโครงงานนี้ ซึ่งเป็ นบทร้อง
ภาษาเยอรมันที่แสดงสัมผัสระหว่างวรรคหน้ากับวรรคหลัง (คาทีพ่ มิ พ์ตวั เอน) และคาสุดท้ายของวรรค
หลังทุกวรรคสัมผัสกันตัง้ แต่ต้นจนจบโดยลงท้ายแบบกลอนไล (คาทีข่ ดี เส้นใต้) ในการร้องจะขึน้ ต้นด้วย
"เออเอ๋ย....." และจบด้วย "เอ่ชา..."
Meine lieben Damen und Herren
wir wollen beginnen, mit der Singerei.
Kennen Sie das Thai-Volkslied Phleng Choi ?
Aber wir singen heut' auf Deutsch, nicht Thai.
Wir erzählen von deutschen Filmen. (2X)
Alle vier zeigen, die DDR-Zeit ist vorbei.
Der erste heißt “Der Zimmerspringbrunnen”.
Lobek kann's wahr machen, seine Träumerei.
Ich finde diesen Film am besten.
Sie müssen ihn schauen, wenn: Sie haben frei.
Er bastelt Brunnen mit Berliner Turm,

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรษุ
พวกเราต้องการจะเริม่ ต้นด้วยการร้องเพลง
พวกคุณรูจ้ กั เพลงฉ่อย เพลงพืน้ บ้านของไทยไหม
แต่วนั นี้เราจะร้องเป็ นภาษาเยอรมันนะ ไม่ใช่ไทย
เราจะเล่าเกีย่ วกับภาพยนตร์เยอรมัน (รับ)
ทัง้ สีเ่ รื่องแสดงว่าเวลาของเยอรมันตะวันออกผ่านพ้นไปแล้ว
ภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อเรื่อง "Der Zimmerspringbrunnen"
ั ของเขา
โลเบ็คทาให้สงิ่ นัน้ จริงได้ เรื่องฝนๆ
ฉันคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดที ส่ี ดุ
คุณต้องดูเรื่องนี้นะ ถ้าคุณว่าง
เขาประดิษฐ์น้าพุโต๊ะทีม่ รี ปู หอคอยแห่งเบอร์ลนิ
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beseitigt den Sturm von Ostalgie wie Zauberei.
“Good Bye Lenin!” gefällt mir.
Der Schauplatz ist hier Berlin, nicht die Türkei.
Alex tut alles für seine Mutter.
Sie glaubt noch immer, Deutschland sei entzwei.
Der Film ist eine deutsche Komödie. (2x)
Beim Schauen wird Ihre Familie stressfrei
Der nächste Film ist “Alles auf Zucker”.
Die Zeit als Reporter ist für ihn vorbei.
Er bekommt die Erbschaft von seiner Mutter,
wenn er und Bruder sich versöhnen. Lächerei!
Der strenge Bruder ist aus dem Westen.
Er ist dagegen ein Ossie und lebt sehr frei.
Um am Billiardtournee teilzunehmen,
lässt er dann rufen, die Ambulanz, und schwänzt
die Trauerei.
Im Film "Friendship" geht es ums Reisen
von zwei Freunden, aber nicht in die Mongolei.
In den USA erleben sie viel Neues,
nicht nur was Gutes, sondern auch Streiterei.
Die zwei Jungs kämpfen um dieselbe Frau.
Ja, das ist genau die Qual der Liebelei.
Dank Freundschaft und Familienliebe (2x)
enden alle Filme trauerfrei

ขจัดพายุแห่งความโหยหาตะวันออกไปได้ราวเสกมนต์
เรื่อง "Good Bye Lenin!" น่ะฉันชอบ
ท้องเรื่องเกิดทีเ่ บอร์ลนิ นะ ไม่ใช่ตุรกี
อเล็กซ์ทาทุกอย่างเพื่อแม่ของเขา
เธอยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าเยอรมนีแบ่งเป็ นสองประเทศ
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็ นภาพยนตร์เยอรมันแนวตลก (รับ)
เวลาชมคุณและครอบครัวจะไร้ความเครียด
ภาพยนตร์เรื่องต่อไปคือ "Alles auf Zucker"
เวลาแห่งการเป็ นผูส้ อ่ื ข่าวของเขานัน้ ผ่านไปแล้ว
เขาจะได้รบั มรดกจากแม่
หากเขากับพีช่ ายนัน้ คืนดีกนั ช่างน่าหัวเราะนัก
ั ่ นตก
พีช่ ายสุดเคร่งของเขานัน้ มาจากฝงตะวั
แต่เขานัน้ เป็ นชาวเยอรมันตะวันออกและใช้ชวี ติ อย่างเสรี
เพื่อทีจ่ ะให้สามารถร่วมแข่งขันบิลเลียด
เขาจึงจัดการเรียกรถพยาบาลมารับและหลบหนีไป
จากพิธไี ว้ทุกข์
ภาพยนตร์เรื่อง "Friendship" นัน้ เกีย่ วกับการเดินทาง
ของเพื่อนสองคน แต่ไม่ได้ไปมองโกเลียนะ
ทีอ่ เมริกานัน้ พวกเขาได้ประสบสิง่ ใหม่ๆ มากมาย
ไม่ได้มแี ต่เรื่องดีเท่านัน้ แต่ยงั มีการทะเลาะกันด้วย
ทัง้ สองหนุ่มต่อสูแ้ ย่งชิงหญิงสาวคนเดียวกัน
ใช่เลย นี่แหล่ะความทุกข์ทรมานอันเนื่องด้วยความรัก
แต่เป็ นเพราะมิตรภาพและความรักของครอบครัว (รับ)
ภาพยนตร์ทุกเรื่องจึงจบลงโดยปราศจากความเศร้า

เมื่อได้เนื้อร้องข้างต้น แล้ว ลาดับต่อไปนักศึกษาทัง้ 4 คน ได้ฝึกซ้อมการร้องเพลงฉ่ อยเป็ น
ภาษาเยอรมัน โดยมีการมาฝึ กซ้อมกับผู้เขียนและบางครัง้ ก็ไปฝึ กกับผู้สอนร้องเพลงฉ่ อยภาษาไทย
จากนัน้ ในขัน้ ตอนสุดท้าย จึงจัดทารายงานรูปเล่มและถ่ายทาคลิปวีดโิ อทีบ่ นั ทึกภาพการแสดงเพลงฉ่ อย
แนะนาภาพยนตร์เ ยอรมันที่มเี นื้อ หาเกี่ยวกับความโหยหาเยอรมันตะวันออกของนักศึกษา และได้
นาเสนอโครงงานนี้ในชัน้ เรียน ซึง่ เป็ นทีช่ ่นื ชอบของนักศึกษาในชัน้ ปี และในชัน้ เรียนอื่น ๆ ที่ผเู้ ขียนนาไป
เปิดให้ชม
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ภาพที่ 2 คลิปการร้องเพลงฉ่อยแนะนาภาพยนตร์เยอรมัน

"ฉ่ อยเยอรมัน" กับ "ฉ่ อยอาเซียน"
การทีม่ เี พื่อนบางคนในชัน้ ปีสามารถร้องเพลงฉ่อยเป็ นภาษาเยอรมันได้ทาให้นกั ศึกษาในชัน้ ปี
เดียวกันนัน้ ชื่นชอบ และบางคนอยากหัดร้องเพลงฉ่อยบ้างเช่นกัน ในช่วงทีฝ่ ึกร้องเพลงฉ่อยกับรุน่ พีผ่ ู้
ชานาญมีนกั ศึกษาบางคนมานังฟ
่ งั ด้วย นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมประกวดต่าง ๆ ทัง้ ของภาควิชาฯ
และของคณะฯ ยังมีนกั ศึกษาในชัน้ ปีน้บี างคนได้หดั เขียนเนื้อเพลงฉ่อยแนะนาตัวเองเพื่อไปใช้แสดงด้วย
โดยมักขึน้ ต้นเหมือน ๆ กัน จากนัน้ จึงไปแต่งเนื้อร้องให้เข้ากับเรือ่ งราวของตนเอง ดังตัวอย่างตอนต้น
ของบทเพลงฉ่อย 2 บทต่อไปนี้
Meine lieben Lehrer und Freunde
Ich beginne heute mit der Singerei
Kennt ihr das Thai-Volkslied Phleng-Choi?
Aber ich singe heut' auf Deutsch nicht Thai.
Ich heiße Sopida Jirakawasan
Aber warum nennt man mich "Pa Yim", Blöderei!
........

ท่านอาจารย์และเพื่อนๆ ทีร่ กั
วันนี้ฉนั จะเริม่ ด้วยการร้องเพลง
รูจ้ กั เพลงฉ่อย เพลงพืน้ บ้านไทย กันไหม
วันนี้ฉนั จะร้องเป็ นภาษาเยอรมันนะ ไม่ใช่ไทย
ฉันชื่อ โสภิดา จิรกาวสาน
แต่ทาไมคนเรียกฉันว่า "ป้ายิม้ " งีเ่ ง่าจริง

Meine lieben Lehrer und Freunde
Ich beginne heute mit der Singerei
Kennt ihr das Thai-Volkslied Phleng-Choi?
Aber ich singe heut' auf Deutsch nicht Thai.
Ich heiße Watchara Chaikornsakun.
Ich bin gesund, esse gern gekochtes Ei!
....

ท่านอาจารย์และเพื่อนๆ ทีร่ กั
วันนี้ฉนั จะเริม่ ด้วยการร้องเพลง
รูจ้ กั เพลงฉ่อย เพลงพืน้ บ้านไทย กันไหม
วันนี้ฉนั จะร้องเป็ นภาษาเยอรมันนะ ไม่ใช่ไทย
ผมชื่อ วัชระ ชัยกรสกุล
เป็ นคนสุขภาพดี ชอบกินไข่ตม้
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การร้อ งเพลงฉ่ อยเป็ นภาษาเยอรมัน จึงนับเป็ นการต่ อยอดจากโครงงาน "เพลงฉ่ อยแนะนา
ภาพยนตร์เยอรมัน" นอกจากนี้ การฝึ กแต่งคาร้องภาษาเยอรมันเพื่อร้องแนะนาตัวเองในรูปแบบเพลง
ฉ่ อยเช่นนี้ช้ใี ห้เห็นว่า อันที่จริงในการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โดยเฉพาะในเรื่องการฝึ กเขียนเชิง
สร้างสรรค์นัน้ สามารถนาเอาศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการได้เป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับการแต่งบทลิเก
และการนาทานองเพลงลูกทุ่ งไทยมาเขียนเนื้อร้องภาษาเยอรมันซึ่งผู้เขียนและนักศึกษาของภาควิชา
ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทาอยูแ่ ล้วในช่วงสองสามปีทผ่ี ่านมา
ผูเ้ ขียนเองเป็ นคนชอบฟงั เพลงฉ่ อยเป็ นทุนเดิมอยู่ เนื่องจากเป็ นศิลปวัฒนธรรมไทยทีเ่ น้นความ
สนุ กสนานและเป็ นการเล่นกับภาษา แต่การทาโครงงานของนักศึกษาในครัง้ นี้ทาให้ผู้เขียนเองได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับเพลงฉ่ อยเพิม่ ขึ้นตามไปด้ว ย และพยายามหาฟ งั บ่ อ ยขึ้น ปรากฏการณ์ อ ย่างหนึ่งที่
ผู้เขียนพบว่าน่ าสนใจก็คอื เมื่อการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในกระแสของการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ก็ปรากฏว่ามีหลายสถาบันการศึกษาการนาเอาเพลงฉ่ อยมาเป็ นสื่อในการนาเสนอ
ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศสมาชิกของอาเซียนด้วยเช่นกัน จาได้ว่าเคยอ่านข่าวประชาสัมพันธ์รายการ "นัก
คิดตะลุยอาเซียน" (ASEAN Together) เกีย่ วกับการรวมตัวของ น้าโย่ง น้านงค์ และน้าพวง เชิญยิม้ ผูท้ ่ี
ถือว่าเป็ นปรมาจารย์เพลงฉ่ อยของไทย ว่าจะมาสอนน้องๆ ผู้เข้าแข่งขันในรูปแบบ "ฉ่ อยอาเซียน" แต่
เนื่องจากไม่มโี อกาสได้ชมรายการตามเวลาที่ออกอากาศจริง ผูเ้ ขียนจึงได้สบื ค้นข้อมูล จนสามารถเข้า
ไปชมรายการดังกล่าวย้อนหลัง6 เนื่องจากอยากทราบว่าเนื้อร้องของฉ่ อยอาเซียนทีว่ ่านี้จะเป็ นอย่างไร
แต่ปรากฏว่ามีการร้องเพลงฉ่ อยน้อยมาก เป็ น แค่ช่วงสัน้ ๆ ในตอนต้นก่อนเริม่ ช่วงแข่ง ขันตอบคาถาม
แต่การดาเนินรายการยังเป็ นไปตามปกติ กล่าวคือ แขกรับเชิญทัง้ 3 ท่าน มาทาหน้าที่เป็ นปรัศนียบ์ อก
คาตอบให้ผู้เข้าแข่งขันเลือก เพียงแต่ในรายการวันนัน้ ในการบอกคาตอบแต่ละครัง้ อาจมีการร้องเป็ น
ฉ่อยสอดแทรกบ้างพอให้มบี รรยากาศสนุกสนาน

ภาพที่ 3-4 รายการนักคิดตะลุยอาเซียนวันที่ 5 ธันวาคม 2556
สิง่ ที่ผู้เขียนไปค้นพบเพิม่ เติม อันเป็ นผลพวงจากการเข้าไปค้นหารายการข้างต้น เพื่อ รับชม
6

รายการ นักคิดตะลุยอาเซียน วันพฤหัสบดีท่ี 5 ธันวาคม 2556 ออกอากาศทางโมเดิรน์ ไนน์ ทีวี
http://www.mcot.net/site/content?id=529f4408150ba0c1200002d8#.VSD34_mUc1J
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ย้อนหลังกลับกลายเป็ นการได้ค้นพบคลิป "ฉ่ อยอาเซียน" จากหลายโรงเรียนด้วยกัน ซึ่งผู้เขียนคิดว่า
น่ าสนใจ และเกิดขึ้นในช่ว งเวลาใกล้เ คียงกันกับรายการข้างต้น และการทาโครงงาน "ฉ่ อ ยแนะนา
ภาพยนตร์เยอรมัน" ตัวอย่างเช่น คลิปบันทึกการแสดง "ฉ่อยอาเซียน" ซึง่ เป็ น "กิจกรรมจิตอาสาพาน้อง
ร้องเพลงฉ่ อยคาศัพท์พร้อมรับอาเซียน" ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุ โลก ซึ่งมีนักเรียนหญิง จานวน 3 คน ร้องเพลงฉ่ อยเกี่ยวกับคาศัพท์ในกลุ่มคาสวัสดี
ขอบคุณ และลาก่อน ของกลุ่มประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ในคลิปทีป่ รากฏในเว็บไซต์ยูทูป 7 ยังมี
การต่อท้ายด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนบางคน ซึ่งแสดงความคิดเห็นว่าฉ่ อยอาเซียนทาให้พวกเขาจา
ข้อมูลได้ง่าย และสนุ ก จากนัน้ จึงเป็ นการปิดท้ายด้วยการนาเสนอข้อมูลสัน้ ๆ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนแต่ละประเทศ
นอกจากคลิปของนักเรียนกลุ่มนี้แล้วก็ยงั พบว่ามีคลิป "ฉ่ อยอาเซียนในงานวันเด็กแห่งชาติ "
.ศ .พ2556 ของนักเรียนโรงเรียนมหาสวัสดิ ์ (ราษฎรบารุง )8 ซึ่งนาเสนอคาทักทายของประเทศสมาชิก
อาเซียน และ ฉ่อยอาเซียน by DPST 5/59 ซึง่ เป็ นการฉ่ อยความรูเ้ กี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาษา นอกจากนี้ การนาเอาประเด็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาเป็ น
เนื้อหาของเพลงพื้นบ้านไทยนัน้ ยังมีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ลาตัดอาเซียน หรือเพลง
อีแซวอาเซียน เป็นต้น

ภาพที่ 5 การแสดง "ฉ่อยอาเซียน" ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
บทสรุป
การเรียนรูผ้ ่านโครงงานนัน้ มิได้เป็ นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงปจั จัยต่าง ๆ หลายประการ
ไม่ว่าจะเป็ นความพร้อมของผู้สอน ผู้เรียน และความเหมาะสมในการให้เรียนรู้ผ่านโครงงานในแต่ละ
สาขาวิชา และแต่ละรายวิชา ทัง้ นี้ ควรมีลกั ษณะปญั หาหรือคาถามในการทางานเป็ นแบบปลายเปิด แต่
มีโครงสร้างในระดับหนึ่ง ที่แม้จะซับซ้อนและท้าทายแต่ก็สามารถสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนทาให้ผู้เรียน
7

รับชมคลิปการแสดงนี้ได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=qzxcSpSijQs
รับชมคลิปการแสดงได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=LGU-NgvEIuY
9
รับชมคลิปการแสดงได้ท่ี https://www.youtube.com/watch?v=chC1dVjL_ZI
8
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สนใจได้ จึงจะเป็ นการสร้างโอกาสในการค้นหาความรู้และแนวทางในการแก้ปญั หาแบบใหม่ๆ โดย
ประยุ ก ต์ เ ข้า กับ ความรู้เ ดิม ของผู้เ รีย น (Jonassen/Hung,
2008, 16) กรณี ข องการบู ร ณาการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศนัน้ ผู้เขียนคิดว่าเหมาะสมที่จะนาเอาวิธกี ารเรียนรู้
ผ่านโครงงานมาใช้ เนื่องจากบัณ ฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาต่ างประเทศย่อมมีโอกาสนา
ประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ได้ใ นชีวติ การทางานที่มกั ต้องข้องเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศและบริบททาง
วัฒนธรรมของสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่ไปทางานในต่างประเทศ ก็ยงั ต้องทาหน้าที่เป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมทีเ่ ป็นสื่อกลางถ่ายทอดภาพของ "ความเป็นไทย" ออกไปสู่สากล
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากโครงงานนี้และการได้รบั ชม "ฉ่ อยอาเซียน" ในหลากหลายรูปแบบ ทา
ให้ผู้เ ขียนได้ก ลับมา "ครุ่น คิดพินิจนึก " เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบที่ใ ช้โ ครงงานเป็ น ฐาน และ
โครงงาน "ฉ่ อยเยอรมัน" ตลอดจนผลต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมา และความตื่นตัวของนักเรียนไทยในเรื่อง
เกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไปพร้อม ๆ กับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผูเ้ ขียนเห็นว่าการเรียนภาษาเยอรมัน โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ดังเช่นที่
ปรากฏในโครงงาน "ฉ่ อยเยอรมัน" นอกจากจะเป็ นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองในด้านทักษะ
การใช้ภาษาเยอรมันแล้ว ยังเป็ นการส่งเสริมให้รู้จกั เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่ลมื รากเหง้าของ
ตนเอง และอาจชี้บางหนทางสาหรับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาไทยเพื่อเตรียม
พร้อมในการเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ได้ดว้ ย
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากแนวคิด หลัก ของความเป็ น อาเซีย น ก็ ค ือ การประสานกลมกลืน ท่ า มกลางความ
หลากหลาย ตัวอย่างจากการเขียนคาร้องและร้องเพลงฉ่ อยแบบไทยเป็ นภาษาเยอรมัน แสดงให้เห็นว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนเองอาจใช้ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งเป็ นสื่อกลางในการนาเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศตนได้ โดยอาจเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ทีม่ กี ารเรียน
การสอนในประเทศสมาชิกก็ได้
ผู้เ ขียนเห็นด้ว ยกับค ากล่าวของ เจตนา นาควัชระ ที่ว่า เราควรจะเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
หลายๆ ภาษา ในขณะเดียวกันต้องใช้ความรูค้ วามสามารถในภาษาต่างประเทศนัน้ มาทาให้เราตระหนัก
รูถ้ งึ ภาษาของตนเองด้วย (Nagavajara, 2015, 70) ซึ่งผูเ้ ขียนตีความภาษาในทีน่ ้ีหมายรวมถึงทัง้ ตัว
ภาษาและวัฒนธรรมของผูพ้ ดู ภาษานัน้ ๆ หากมองในมุมมองของมนุษยศาสตร์ การเรียนรูภ้ าษาเป็ นการ
เปิ ดโลกทัศน์ของผูเ้ รียนให้กว้างขึน้ เนื่องจากได้มโี อกาสรูจ้ กั "ความเป็ นอื่น" ผ่านภาษาต่างประเทศที่
เรียน แต่ "ความเป็นอื่น" จะไม่เกิดคุณค่าใด ๆ หากผูเ้ รียนไม่รจู้ กั "ความเป็ นไทย" ด้วย เพราะหากเป็ น
เช่นนัน้ ก็จะมุ่งแต่พ ยายามเลียนแบบเจ้าของภาษาต่างประเทศที่เรียนอย่างงมงาย การเรียนภาษา
ต่างประเทศโดยไม่ละทิ้งแผ่นดินแม่ หรือผสานความรูใ้ หม่ท่ไี ด้จากการเรียนภาษาต่างประเทศกับศิลป
วัฒนธรรมไทยด้วยนัน้ จะเป็ นการเสริมกันและกันได้เป็ นอย่างดี หากมองในแบบเศรษฐศาสตร์ ผู้เขียน
เห็นว่าการเรียนภาษาต่างประเทศผ่านโครงงานที่มรี ูปแบบการสร้างสรรค์เป็ นการบูรณาการกับศิลป
วัฒนธรรมไทยเช่นนี้ อาจเป็ น การเพิม่ ทุนทางความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ท่อี าศัยทุนทางวัฒนธรรม
เป็นฐาน ทัง้ นี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิม่ มิตขิ องการแสวงหาความรูใ้ ห้หลากหลายขึ้น โดยรูจ้ กั คิด
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ดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยู่ และอาจนาไปพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ให้กบั ประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศสมาชิกอื่นของกลุ่มอาเซียนก็เป็นได้
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 และ 2557 ผูเ้ ขียนเองมีโอกาสได้ไปเสนอผลงานและบรรยายเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็ นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน 2
ประเทศ คือ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งครัง้ แรกเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับการสอนโดยเน้นโครงงาน
เป็นหลัก ส่วนครัง้ ทีส่ องเป็นการบรรยายเรื่องการแปลเพลงลูกทุ่งเยอรมันและการใช้เพลงลูกทุ่งเยอรมัน
ในภารเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ในทัง้ สองครัง้ ผูเ้ ขียนได้นาเอาแนวทางการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันที่ผู้เขียนมีประสบการณ์จากทัง้ ในชัน้ เรียนและการทากิจกรรมกับ
นักศึกษาไปนาเสนอและแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั นักวิชาการ ครู และอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน จาก
หลายๆ ประเทศในภูมภิ าคนี้ดว้ ย และพบว่าท่านเหล่านัน้ สนใจแนวทางนี้มาก และอยากนาไปทดลองกับ
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศตนบ้างเช่นกัน
การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้วงการการศึกษาในประเทศไทยมีความตื่นตัวมาก
ขึน้ เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หากแต่ทว่าโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษซึง่ เป็นภาษาราชการทีจ่ ะต้องใช้ตดิ ต่อสื่อสารกันภายใต้การรวมกลุ่มดังกล่าว และ
การส่งเสริมให้เรียนรูภ้ าษาของประเทศเพื่อนบ้าน การเรียนการสอนภาษาเยอรมัน ซึ่งเป็ นภาษาตะวันตก
ทีม่ ไิ ด้เป็ นภาษาราชการของประเทศใดในอาเซียนจึงถือเป็ นความท้าทายสาคัญประการหนึ่งสาหรับผู้ท่ี
อยู่ในแวดวงนี้ บทความนี้มไิ ด้เป็ นงานวิจยั ที่มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างขวาง หากแต่เป็ นเพียง
กรณีศกึ ษาหยิบยกเอาแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึง่ ผูเ้ ขียนได้เคยใช้ปฏิบตั จิ ริงในการสอน
ภาษาเยอรมันมาวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยง โดยหวังว่าข้อคิ ดต่าง ๆ เหล่านี้ จะนาไปสู่การแลก
เปลีย่ นประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ ด้วยผูเ้ ขียนมองว่าการเรียนภาษาต่างประเทศโดยรูจ้ กั ผสมผสาน
กับวัฒนธรรมไทยนัน้ เป็ นหนึ่งในวิธกี ารเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิ ตศึกษา 47

เอกสารอ้างอิ ง
กรกช อัตตวิรยิ ะนุ ภาพ. (2548). "ลิเก-ลูกทุ่งเยอรมัน: กรณีตวั อย่างของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
ไทยกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ .วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 34
(2), 9-38.
เอนก นาวิกมูล และ ณรงค์ชยั ปิฏกรัชต์. (2550). เพลงพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: อุทยานการเรียนรู.้
Attaviriyanupap, Korakoch. (2013): „Projektorientiertes Lernen: Erfahrungen aus eigener
Unterrichtspraxis“. Tagungsband. 2. Internationale Deutschlehrertagung „Zielsprache
Deutsch - Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis“. 18.–19. 10.2013. Hanoi, Hanoi
Universität u. Vietnamesischer Deutschlehrerverband: 150–161.
Attaviriyanupap, Korakoch. (2014a). „Kreatives Schreiben zwischen zwei Sprachen und
Kulturen. Ein interkultureller Aspekt des DaF-Unterrichts im thailändischen Kontext“.
Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, 5, 1, 9-27.
Attaviriyanupap, Korakoch. (2014b). The integration of Lukthung songs into the German
language teaching and learning process of Thai students. MANUSYA Journal of
Humanities, 17(2), 17-28.
Ceylan, Yasemin., & Mollaoğlu, Arzu. (2012), "Die Integration der Projektarbeit in
sprachpraktischen Lehrveranstaltungen". German as a foreign language, 1, 27-45.
Jonassen, David H./Hung, Woei (2008). All Problems are Not Equal: Implications for ProblemBased Learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 2(2). Retrieved
April 18, 2015, from http://dx.doi.org/10.7771/1541-5015.1080
Nagavajara, Chetana. (2015). Bridging Cultural Devides. Nakorn Pathom: Silpakorn University
Printing House.

