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บทบรรณาธิการ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทลั ช่ วยย่อโลกให้มีขนาดเล็กลง การติดต่อสื่ อสารได้ง่าย สะดวก
รวดเร็ วขึ้น อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจจะนาไปสู่
ความไม่เข้าใจกัน การสื่ อสารผิดพลาดนาไปสู่ ปัญหาอื่น ๆ ตามมา
ความแตกต่างของแนวคิดทางการเมือง ความเชื่ อทางศาสนา รวมทั้งความศรัทธาต่อสถาบันทาง
สังคม อาจจะนาไปสู่ ความขัดแย้งทางสังคมได้ง่าย ในยุคที่สังคมมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และความ
แตกต่ า งทางวัฒนธรรม การท าความเข้า ใจกันและกัน จะช่ ว ยให้ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น
ความคิ ด ความเชื่ อ และความศรั ท ธาของมนุ ษ ย์ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ติ ด ตัว มนุ ษ ย์ม าตั้ง แต่ ก าเนิ ด
ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ แต่เป็ นผลจากการเรี ยนรู ้และการถ่ายทอดทางสังคม
ความคิ ด ความเชื่ อ และความศรั ทธาเป็ นวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่างกันในแต่ละสังคม ไม่อาจ
น ามาเปรี ยบเที ย บกัน ได้ ว่ า วัฒ นธรรมใดดี ก ว่ า กัน เพราะวัฒ นธรรมมี ค วามถู ก ต้อ ง เหมาะสมตาม
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รู ปแบบการประพันธ์ และการใช้ คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
Authorship Pattern and the use of words in the literature of Sao Sao Sao band.
กัษมาภรณ์ บุญศรี *
Katsamaporn Boonsri
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มุ่งศึ กษารู ปแบบการประพันธ์ การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการประพันธ์มีการใช้ฉนั ทลักษณ์ ตามขนบนิ ยมอยู่ 2 ประเภท คือกลอนแปดและ
กาพย์ย านี และฉันทลักษณ์ คล้ายแบบขนบนิ ย ม รวมถึ งมี การใช้ ฉันทลัก ษณ์ พิ เศษที่ ไ ม่มี รูปแบบตายตัว
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการใช้ฉันทลักษณ์ แบบผสมทั้งแบบขนบนิ ยมและแบบพิเศษในบทเพลงเดียวกัน ด้าน
การใช้คามีการใช้คาภาษากวีเพื่อให้เกิ ดความหมายลึ กซึ้ งสะเทื อนอารมณ์ และให้เกิ ดเสี ยงสัมผัสไพเราะ
การใช้คาอุทานทั้งเพื่อแสดงความรู ้สึกและเสริ มบทเพื่อให้คาไม่ห้วนจนเกินไป มีการใช้คาเลียนเสี ยงเพื่อให้
เกิ ดความสมจริ ง การใช้คาภาษาทับศัพท์องั กฤษ ตลอดจนคาภาษาปากเพื่อให้ดูทนั สมัยและดึ งดู ดความ
สนใจของวัยรุ่ น
คาสาคัญ : รู ปแบบการประพันธ์, ฉันทลักษณ์, การใช้คา
Abstract
This article aimed to study authorship Pattern and the use of words in the literature of Sao Sao
Sao band. The result of the research showed that there were 2 types of prosody in verse, verse eight, Kaap
Yanii 11 verse and prosody in similar style. Including the use of special prosody that had no fixed form.
In addition, it was found that the mixed verse in both popular style and special style was used in the same
song. In terms of word use, poetic words were used for deep meaning, emotional, and beautiful voices.
The interjection and expressions were added to make the words not too curt. The use of phonics to achieve
realism, the use of English transliteration as well as spoken words to look modern and attract attention of
teenagers.
Keywords : authorship Pattern , types of prosody ,the use of words
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บทนา
วรรณกรรมเพลงเป็ นวรรณกรรมหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมจากผูฟ้ ั งมาอย่างยาวนาน และบทเพลงใน
แต่ละประเภทก็มีกลุ่มผูฟ้ ังที่แตกต่างกัน แต่จะสังเกตว่าบทเพลงส่ วนใหญ่มกั แพร่ ได้เร็ วหากได้รับความนิ ยม
ในกลุ่มผูฟ้ ังกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นหลัก เพราะเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจในหมู่วยั รุ่ นเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว (ทวีศกั ดิ์
ญาณประทีป, 2537, หน้า 10-11) ดังนั้นศิลปิ นและผูส้ ร้างสรรค์ผลงานในระยะหลังนี้ จึงมุ่งผลิตผลงาน โดย
มีกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นเป้ าหมายหลัก แต่ไม่ใช่ทุกเพลงที่จะได้รับความนิ ยมจากผูฟ้ ั งกลุ่มนี้ โดยเพลงนั้นจะต้องมี
สิ่ งดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟ้ ังวัยรุ่ นได้ดว้ ยเช่นกัน
ในกลุ่มศิลปิ นวัยรุ่ นที่สามารถดึ งดูดใจผูฟ้ ั งได้น้ นั ผูว้ ิจยั พบว่าศิลปิ นกลุ่ มสาวสาวสาว ที่ถือได้ว่า
เป็ นศิลปิ นที่มีผลงานเป็ นที่นิยมจากกลุ่มวัยรุ่ นในยุคแรกราว พ.ศ. 2526 ซึ่ งความนิ ยมของผูฟ้ ั งขณะนั้นส่ งผล
ทาให้ห้องส่ งสัญญาณโทรทัศน์ของรายการโลกดนตรี ที่ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่ อง 5
ไม่สามารถรองรับจานวนผูเ้ ข้าชมได้ จึงต้องย้ายออกมาจัดด้านนอกอย่างถาวรนับตั้งแต่ครั้งนั้น และเรี ยกว่า
ลานโลกดนตรี (พัชริ ดา วัฒนา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 มิถุนายน 2562) และได้ยุติบทบาทตัวเองไปแล้ว
ในปี พ.ศ.2533 แต่กลับมามีบทบาทอีกครั้งหลังจากการจัดคอนเสิ ร์ตราลึกถึงวงสาวสาวสาว และยังได้รับการ
ตอบรับจากกลุ่มผูฟ้ ังอยู่ จะเห็นได้จากการเพิม่ รอบการแสดงจากเดิม 2 รอบ และได้เพิม่ เป็ น 3 รอบ เนื่ องจาก
บัตรจาหน่ ายหมดแล้ว แต่ยงั มีผฟู ้ ั งต้องการเข้าชมการแสดงอีก (อรวรรณ เย็นพูนสุ ข, การสัมภาษณ์ ส่วน
บุคคล, 25 มกราคม 2563) ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจจะศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว ด้วยสาเหตุที่ว่า
เพราะเหตุใดศิลปิ นกลุ่มนี้ จึงมีผลงานเป็ นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่ นในยุคนั้นและยังคงได้รับความสนใจอยู่จน
มาถึ งปั จจุบนั นี้ อีกเหตุ ผลหนึ่ งคือวรรณกรรมเพลงในสมัยนั้นเผยแพร่ ทางสื่ อวิทยุเป็ นหลัก เนื้ อเพลงจึงมี
ความสาคัญในการดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ั ง นอกจากเนื้ อเพลงแล้วสิ่ งที่ทาให้ผฟู้ ังสามารถจดจานาไปร้อง
ต่อได้น้ นั อาจจะมาจากการเลื อกใช้รูปแบบคาประพันธ์ เพื่อเอื้ อให้คาในบทเพลงสอดรั บกับจังหวะและ
เนื้ อหาด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลื อกที่จะศึกษารู ปแบบการประพันธ์ และการใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาวว่ามีลกั ษณะอย่างไรที่ทาให้ได้รับความนิยมจากวัยรุ่ นในยุคนั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารู ปแบบการประพันธ์ และการใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อการอธิ บายเป็ นหลัก มี การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ โดยดาเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลเนื้ อเพลงของวงสาวสาวสาว เฉพาะเพลงที่มีเนื้ อร้ องภาษาไทย จากซี ดี หนังสื อ
และเว็บไซต์ ที่เคยบันทึกเสี ยงและจัดจาหน่ายในปี พ.ศ. 2525-2533 จานวน 8 อัลบั้ม รวมทั้งหมด 81 บทเพลง
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2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ หนังสื อ และ เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับวงสาวสาวสาว
3. สัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงสาวสาวสาว ได้แก่ นักร้อง นักแต่งเพลง และแฟนเพลง
ภูมิหลังของศิลปิ นวงสาวสาวสาว
วงสาวสาวสาวเป็ นศิลปิ นกลุ่มหญิงที่มีผลงานเพลงในช่วง พ.ศ.2525-2533 ก่อตั้งโดยประเสริ ฐ พงษ์
ธนานิ ก ร เจ้า ของบริ ษ ัท รถไฟดนตรี มี ค วามสนใจในธุ ร กิ จเทปเพลงและเห็ นว่า กลุ่ ม วัย รุ่ น เป็ นตลาดที่
น่าสนใจและยังไม่มีคู่แข่งทางธุ รกิจ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เกิดวรรณกรรมเพลงในรู ปแบบใหม่ ที่มุ่งสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดวัยรุ่ นขึ้น โดยใช้นกั ร้องที่เป็ นวัยรุ่ นผูห้ ญิง 3 คน ได้แก่ อรวรรณ เย็นพูนสุ ข,
เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, และพัชริ ดา วัฒนา โดยตั้งชื่ อวงว่า “สาวสาวสาว” (ระย้า, 2561, หน้า 11) ซึ่ งผลงาน
เพลงของวงสาวสาวสาวในอัลบั้มแรกในปี พ.ศ.2525 นั้นไม่ประสบความสาเร็ จเท่าใดนัก (ระย้า, 2561, หน้า
15-21) เพราะว่าบทเพลงยังไม่เป็ นที่ดึงดูดกลุ่มผูฟ้ ังวัยรุ่ นเท่าใดนัก ต่อมาได้ผลิตอัลบั้มชุ ดที่ 2 ชื่ อว่าประตูใจ
โดยอัลบั้มชุ ดดังกล่าวนี้ เป็ นอัลบั้มที่สร้ างชื่ อเสี ยงให้กบั วงสาวสาวสาวเป็ นอย่างมาก โดยมีบทเพลงเป็ นที่
รู ้จกั ในอัลบั้มนี้ คือ ประตูใจ และรักคือฝันไป ที่ทาให้ผฟู ้ ั งสามารถจดจาภาพลักษณ์ของวงสาวสาวสาวได้
วงสาวสาวสาวได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่วยั รุ่ นนอกจากบทเพลงที่ เป็ นที่
น่ า สนใจแล้ว ลัก ษณะเด่ นอี ก อย่างหนึ่ ง คื อเน้นการขับ ร้ องแบบประสานเสี ย ง โดยทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารแสดง
บนเวที คอนเสิ ร์ตหรื อตามงานต่างๆ เช่ น รายการโลกดนตรี , 7 สี คอนเสิ ร์ต มักจะให้ความสาคัญกับการ
แต่งตัวและท่าเต้นประกอบ สร้ างความโดดเด่นและแตกต่างจากศิลปิ นในสมัยนั้น ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับ
กลุ่มนักร้องหญิงที่เรี ยกว่า “เกริ ล์กรุ ป” ในยุคปั จจุบนั จึงได้รับฉายาว่า เกิร์ลกรุ ป (Girl group) วงแรกของ
เมืองไทย วงสาวสาวสาวได้รับความนิ ยมจะผูฟ้ ั งชาวไทยจานวนมากและได้รับเลือกจากประเทศญี่ปุ่นให้
เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมงาน Tokyo music festival ประจาปี พ.ศ.2532 (อรวรรณ เย็นพูนสุ ข, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)
แม้วา่ วงสาวสาวสาวจะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่ องจากแฟนเพลง แต่ในที่สุดวงสาวสาวสาว
ก็ได้ยุติบทบาทลงในปี พ.ศ.2533 เนื่ องจากศิลปิ นพ้นจากวัยรุ่ นสู่ วยั ผูใ้ หญ่แล้ว การสร้ างสรรค์งานให้เป็ น
ภาพลักษณ์ แบบวัยรุ่ นจึงไม่เหมาะสมกับช่ วงวัย โดยวงสาวสาวสาวมี ผลงานเพลงจานวน 10 อัลบั้ม เป็ น
เพลงเนื้อร้องภาษาไทยจานวน 8 อัลบั้ม และเพลงสากล 2 อัลบั้ม ดังนี้ 1.รักปั กใจ 2.ประตูใจ 3.เป็ นแฟนกัน
ได้ยงั ไง 4.หาคนร่ วมฝัน 5.ในวัยเรี ยน 6.แมกไม้และสายธาร 7.Because I Love You 8.ว้าว..ว! 9.Together
10.ดอกไม้ของน้ าใจ
หลังจากวงสาวสาวสาวได้ยุติบทบาทลงสมาชิ ก ในวงต่ างแยกย้า ยและมี ผลงานเป็ นศิ ล ปิ นเดี่ ย ว
จนกระทัง่ มีการจัดคอนเสิ ร์ตราลึกวงสาวสาวสาว เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยเปิ ดการแสดง
ทั้งหมด 3 รอบ และได้จาหน่ายบัตรหมดทุกรอบการแสดง ผลจากคอนเสิ ร์ตในครั้งนั้น ทาให้วงสาวสาวสาว
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กลับมามีบทบาทอีกครั้ ง มีงานแสดงตามมาอย่างต่อเนื่ อง และได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากแฟนเพลง
ทั้งแฟนเพลงที่เป็ นวัยรุ่ นในยุคนั้นและมีแฟนเพลงรุ่ นใหม่ให้ความสนใจด้วย
รู ปแบบการประพันธ์ ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
ภาษาเป็ นสิ่ งสาคัญในการประพันธ์ วรรณกรรม เพราะนักประพันธ์ ตอ้ งใช้ภาษาในการถ่ ายทอด
เรื่ อ งราวที่ ต นต้อ งการจะสื่ อ และภาษาที่ ใ ช้ น้ ัน ต้อ งเป็ นภาษาเดี ย วกับ ที่ สั ง คมใช้ ซึ่ งภาษาจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทของสังคม ทาให้เราสามารถวิเคราะห์ยุคสมัยของวรรณกรรมผ่านการใช้ภาษาได้
นอกจากภาษาที่ ใช้ในการประพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์ กบั สังคมแล้ว รู ปแบบการประพันธ์ ก็มีความสาคัญ
ไม่น้อยไปกว่ากัน ดังที่วิทย์ ศิวะศริ ยานนท์ (2503, หน้า 188-189) กล่าวไว้วา่ นอกจากนักประพันธ์จะใช้
ภาษาแบบเดียวกับสังคมแล้วยังรับเอารู ปแบบการประพันธ์ไปใช้ดว้ ย เพื่อไม่ให้แตกต่างกับสิ่ งที่มีในสังคม
มากเกินไปจนรับไม่ได้ แต่อาจจะมีการแตกต่างไปจากเดิมบ้างเล็กน้อย
วรรณกรรมเพลงมี รูป แบบการประพันธ์ เช่ นเดี ยวกับบทร้ อยกรองนาไปใช้ใ นการขับร้ องโดยมี
จังหวะและทานองเป็ นองค์ประกอบร่ วมด้วย ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในวรรณกรรมอาจมีความเหมือนหรื อแตกต่าง
จากฉันทลักษณ์ แบบขนบนิ ยมก็ได้ ขึ้ นอยู่กบั นักประพันธ์ จะเลื อกใช้ จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของ
วงสาวสาวสาวพบว่ามีรูปแบบการประพันธ์อยู่ 4 ลักษณะ ได้แก่ ฉันทลักษณ์ แบบขนบนิ ยม ฉันทลักษณ์
แบบคล้ายขนบนิยม ฉันทลักษณ์พิเศษไม่มีรูปแบบตายตัว ฉันทลักษณ์ผสมระหว่างแบบขนบนิ ยมและแบบ
พิเศษ
1. ฉันทลักษณ์ตามแบบขนบนิยม
ฉันทลักษณ์ตามแบบขนมนิ ยม หมายถึ ง คาประพันธ์ร้อยกรองที่มีแบบแผนชัดเจนตายตัว เช่ น
กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่ าย จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้ฉนั ทลักษณ์
ตามแบบขนมนิยม อยู่ 2 รู ปแบบ ได้แก่ กลอนแปด และกาพย์ยานี
1.1 ฉันทลักษณ์แบบกลอนแปด
ฉันทลักษณ์แบบกลอนแปด มีลกั ษณะ คือ ใน 1 บท จะมี 4 วรรค แต่ละวรรคมีจานวนคา 7-9 คา
และมีสัมผัสสระตามแบบแผนของกลอนแปด คือ คาสุ ดท้ายของวรรคที่ 1 สัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 2
อาจยืดหยุน่ ให้สัมผัสกับคาที่ 1, 2, 4 หรื อ 5 ก็ได้ คาสุ ดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 3
และคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับคาที่ 3 ของวรรคที่ 4 และยืดหยุน่ ให้สัมผัสกับคาที่ 1, 2, 4 หรื อ 5
เช่นเดียวกัน นกจากนี้ ยงั มีสัมผัสระหว่างบท คือ คาสุ ดท้ายของวรรคที่ 4 สัมผัสกับคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 2
(พรทิพย์ แฟงสุ ด, 2544, หน้า 213) นอกจากกลอนแปดแล้วอาจเรี ยกว่ากลอนสุ ภาพ หรื อกลอนตลาด สาเหตุ
ที่เรี ยกกว่ากลอนตลาดนั้นเนื่ องจากเป็ นคาประพันธ์ที่ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายในรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 152-153)
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จากการศึ กษาวรรณกรรมเพลงของงสาวสาวสาวพบว่ามี การใช้ค าประพันธ์แบบกลอนแปด
ดังตัวอย่าง
บทเพลงขอเพียงสั ญญา
สัญญาได้ไหมคราใดที่ฝนโปรยปราย
จะไม่ลืมหลงไปปล่อยให้ฉนั คอย
ขอวานหยาดฝนที่หล่นกระทบผืนดิน
ฝากวิญญาณอารมณ์และความฝัน

จะพะวงจิตมิคลายคิดถึงสักหน่ อย
แต่เพียงน้ อยที่ดวงใจคิดถึงกัน
บอกให้เธอยินบทเพลงที่ฉนั หมายมั่น
จากใจฉันมอบให้เธอ เธอคนเดียว…

บทเพลงขอเพี ย งสั ญญา เป็ นบทเพลงที่ อยู่ใ นอัล บั้ม ชุ ด ที่ 2 จากบทเพลงนี้ พบว่า มี รูป แบบการ
ประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์ แบบกลอนแปด มีสัมผัสระหว่างวรรค คาว่า “ปราย” ในวรรคที่หนึ่ งสัมผัสกับ
“คลาย” ในวรรคที่สอง คาว่า “หน่อย” ในวรรคที่สองสัมผัสกับ “คอย” ในวรรคที่สาม และคาว่า “คอย” ยัง
สัมผัสกับคาว่า “น้อย” ในวรรคที่สี่ดว้ ย อีกทั้งสัมผัสระหว่างบท คือ คาว่า “กัน” ในวรรคที่สี่ของบทที่หนึ่ง
สัมผัสกับคาว่า “มัน่ ” ในวรรคที่สองของบทที่สองด้วย นอกจากบทเพลงขอเพียงสัญญานี้ ใช้ฉันทลักษณ์
แบบกลอนแปดและมีสัมผัสระหว่างบทจนจบเพลง ยังมีบทเพลงที่ใช้ฉนั ทลักษณ์เช่นนี้ ได้แก่ บทเพลงรัก
ต่างแดนในอัลบั้มชุดที่ 1
บทเพลงที่ใช้รูปแบบการประพันธ์ที่มีฉนั ทลักษณ์แบบกลอนตลาดหรื อกลอน ข้อสันนิ ษฐานของ
ผูว้ ิจยั อาจเป็ นเพราะอยูใ่ นช่ วงรอยต่อของเพลงลูกกรุ งซึ่ งนิ ยมใช้ฉันทลักษณ์ แบบดังกล่าวในการประพันธ์
เพลง ดังที่วชั ราภรณ์ อาจหาญ (2535, หน้า 181) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลของสุ นทรา
ภรณ์พบว่า มีการใช้ฉนั ทลักษณ์เหมือนร้อยกรองแบบฉบับด้วย ได้แก่ กลอนแปด กลอนหกและกลอนบท
1.2 ฉันทลักษณ์แบบกาพย์ยานี
ลักษณะของบทเพลงที่มีฉนั ทลักษณ์ แบบกาพย์ยานี กล่าวคือ ในบทหนึ่ งมี 2 บาท บาทหนึ่ งมี
2 วรรค วรรคหน้ามี 5 คา และวรรคหลัง 6 คา และมีบงั คับสัมผัสสระตามแบบฉันทลักษณ์กาพย์ยานี คือ คา
สุ ดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 นอกจากสัมผัสบังคับดังที่ กล่าวมาแล้วยังนิ ยมการ
เสริ มสัมผัสพิเศษอีก เช่น สัมผัสระหว่างวรรค คือ คาสุ ดท้ายของวรรคหน้า สัมผัสกับคาใดคาหนึ่ งของวรรค
หลัง อาจจะเป็ นคาที่ 1 หรื อที่ 2 หรื อที่ 3 ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 152-153) ตัวอย่างบทเพลงที่
ใช้ฉนั ทลักษณ์แบบกาพย์ยานี
บทเพลงบอกฉันว่าไง
มีคนเขาบอกว่า
ฉันเห็นแต่เมฆขาว
บางคนก็บอกว่า
ฉันเห็นแต่หมอกควัน

บนท้องฟ้านั้นมีดวงดาว
ไหนเล่าดาวอยูไ่ หนกัน
บนท้องฟ้านั้นมีดวงจันทร์
ไหนเล่าจันทร์ ฉนั อยากดู
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จากบทเพลงบอกฉันว่าไง พบว่านักแต่งเพลงใช้รูปแบบการประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ เช่นเดี ยวกับ
กาพย์ยานี โดยมีจานวนพยางค์ในวรรคหน้าห้าพยางค์ และในวรรคหลังหกพยางค์ มีสัมผัสระหว่างวรรค
เช่น คาว่า “ว่า” ในวรรคที่หนึ่ งสัมผัสกับ “ฟ้ า” ในวรรคที่สอง คาว่า “ดาว” ในวรรคที่สองสัมผัสกับ “ขาว”
ในวรรคที่สาม ซึ่ งในกาพย์ยานีไม่บงั คับสัมผัสในวรรคที่สามและสี่ แต่บงั คับสัมผัสระหว่างบท ในบทเพลง
นี้ปรากฏสัมผัสระหว่างบทเช่นกัน ได้แก่ คาว่า “กัน” ในวรรคที่สี่ของบทที่หนึ่งสัมผัสกับคาว่า “ดวงจันทร์ ”
ฉันทลักษณ์แบบกาพย์น้ ีอาจจะไม่ได้รับความนิ ยมเท่าใดนักเมื่อเทียบกับกลอน เพราะจากข้อมูลที่มี
ผูศ้ ึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการประพันธ์เพลงมักพบว่านิ ยมแต่งเป็ นกลอนมากกว่า สาหรับในบทเพลงนี้ ซ่ ึ งเป็ น
บทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุ ดที่ 3 ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าการที่นกั ประพันธ์เลือกใช้กาพย์ยานี ในการสร้ างสรรค์
ผลงานนั้น อาจเป็ นเพราะต้องการรู ปแบบการประพันธ์ที่มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ าแนวกับเพลงลูกกรุ ง เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟ้ ัง ในขณะเดียวกันก็ยงั คงคุน้ ชินกับรู ปแบบการประพันธ์ที่เป็ นขนบนิยมอยู่
2. ฉันทลักษณ์ แบบคล้ายขนบนิยม
นอกจากการใช้ฉนั ทลักษณ์แบบขนมนิยมแล้วยังพบว่ามีบางบทเพลงที่มีฉนั ทลักษณ์คล้ายแบบ
กลอนแปด แต่ไม่เคร่ งครัดสัมผัสตามแบบแผน กล่าวคือ จานวนคาในแต่ละวรรคที่ยืดหยุ่นมากกว่าตั้งแต่
5-12 คา และมีการใช้สัมผัสสระคล้ายกับสัมผัสบังคับในกลอนแปด แต่ไม่เคร่ งครัด ทั้งนี้ สุกญั ญา โกมุทมาศ
(2542, หน้า 68-69) ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของเรวัต พุทธิ นนั ท์ ซึ่ ง เป็ นเพลงประเภทไทยสากล
สมัยนิยมเช่นกัน พบว่ามีการใช้รูปแบบการประพันธ์น้ ี ในการแต่งเพลงเช่นเดียวกัน บทเพลงในวรรณกรรม
เพลงของวงสาวสาวสาวที่มีฉนั ทลักษณ์คล้ายแบบฉบับนิยม เช่น เบื่อคอย แพะยิม้ ผิดสัญญา อยากมีรัก ไม่มีเธอ
ถ้าเธอกลับมา เป็ นต้น ตัวอย่างบทเพลงที่มีฉนั ทลักษณ์คล้ายแบบขนบนิยม
บทเพลงแพะยิม้
ฝนตกแหมะๆ
นัง่ ดูแพะกาลังกินหญ้า
แพะยิม้ หันมองมา
ซ้ ายังจ้องตาของฉัน
ฉันกลัว ฉันกลัว
ฉันกลัวแพะจะขวิด
ฉันคงจะสิ้ นชีวติ
เพราะโดนแพะขวิดลงข่าวหนังสื อพิมพ์...
บทเพลงแพะยิม้ มีลกั ษณะฉันทลักษณ์ที่คล้ายกับกลอนแปด คือ ใช้สัมผัสที่คล้ายกับสัมผัสบังคับใน
ฉันทลักษณ์กลอนแปด แต่ไม่เคร่ งครัด กล่าวคือ มีสัมผัสระหว่างวรรค ในบทที่ 1 คาว่า “แหมะ” ในวรรคที่
1 สัมผัสกับคาว่า “แพะ” ในวรรคที่ 2 คาว่า “หญ้า” ในวรรคที่ 2 สัมผัสกับคาว่า “มา” ในวรรคที่ 3 และ คา
ว่า “มา” ในวรรคที่ 3 สัมผัสกับคาว่า “ตา” ในวรรคที่ 4 ส่ วนบทที่ 2 ก็มีลกั ษณะการสัมผัสเช่นเดียวกัน แต่ไม่
มีสัมผัสระหว่างบท และจานวนคาก็มีความยืดหยุน่ มากกว่า โดยมีจานวนในแต่ละวรรคตั้งแต่ 4 – 9 คา แต่
ยังคงใช้สัมผัสที่ คล้า ยกับฉันทลักษณ์ ร้อยกรองขนบนิ ยมคื อมี สั มผัสระหว่างวรรค แต่ไม่มีการใช้สัมผัส
ระหว่างบทเหมือนกับกลอนแปด
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3. ฉันทลักษณ์ พเิ ศษทีไ่ ม่ มีรูปแบบตายตัว
ลัก ษณะของฉันทลัก ษณ์ แบบพิ เศษนั้น คื อ เป็ นบทร้ อ ยกรองที่ มี จานวนวรรคในแต่ ล ะบท
ไม่แน่นอน รวมถึงจานวนคาในแต่ละวรรคด้วยเช่นกัน และไม่มีสัมผัสตายตัว หรื อไม่เข้าเกณฑ์ตามลักษณะ
ฉันทลักษณ์แบบขนบนิ ยมอื่นใด จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว พบการใช้ฉนั ทลักษณ์
ในรู ปแบบนี้มากที่สุด ดังตัวอย่าง
บทเพลงแรกสาว
แรกเอยแรกสาว
ดัง่ ดอกไม้กลิ่นหอมกระจายฟุ้ ง
แรกรักแรกหวาน
แรกสัมผัสแรกรัดรึ งตรึ งใจ…

แรกพราวดังดาวรุ่ ง
แรกแย้มกลิ่นจรุ งขจรไกล
แรกปานดังเดือนฉาย

บทเพลงแรกสาวมีลกั ษณะของฉันทลักษณ์แบบพิเศษ คือ นอกจากจะมีจานวนคาในแต่ละวรรคไม่
แน่ นอนแล้ว จานวนวรรคก็ไม่แน่ นอนเช่ นเดี ยวกัน บางบทมี 4 วรรค และบางบทมี เพียง 3 วรรค การใช้
ฉันทลักษณ์ ใ นรู ปแบบนี้ น้ ันเป็ นการให้อิส ระทางความคิ ดแก่ นัก ประพันธ์ มากขึ้ นโดยไม่ต้องยึดกับ ฉัน
ลักษณ์แบบขนบนิยม อีกทั้งทาให้บทเพลงมีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิม และมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วย
เหตุน้ ีจึงทาให้ฉนั ทลักษณ์ประเภทนี้มีมากในบทเพลงของวงสาวสาวสาว
4. ฉันทลักษณ์ แบบผสม
ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวนอกจะมีการใช้ฉนั ทลักษณ์ดงั ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ยังพบว่า มี การใช้ฉันทลักษณ์ ในแบบผสมระหว่างฉันทลักษณ์ ขนบนิ ย มและฉันทลัก ษณ์ แบบพิ เศษด้วย
การใช้ฉนั ทลักษณ์แบบผสมนั้นทาให้บทเพลงมีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิม แต่ไม่ได้ทาให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกแปลก
จนยอมรับไม่ได้ ดังตัวอย่าง
บทเพลงฟ้ากว้าง – ทางไกล
ฉันเจ็บฉันเหนื่อยฉันเปลีย้
ฉันกลัวฉันนอนร้ องไห้
ฉันล้มฉันเหลียวหาแม่
ฉันเจ็บมีใครปลอบขวัญ
ฟ้ ากว้าง ทางไกล ฉันจะไปทางไหน

ฉันเพลียฉันเหงาเศร้าใจ
หนทางอีกไกลฉันฝ่ าฟัน
ฉันแลหาความผูกพัน
ฉันซมฉันซานสิ้ นแรง
ทางซ้ายหรื อทางขวา

บทเพลงฟ้ ากว้าง – ทางไกล มีการใช้ฉนั ทลักษณ์แบบผสมระหว่างฉันทลักษณ์แบบขนบนิ ยม คือ
กลอนหก ฉันทลักษณ์ของกลอนหกนั้นคลายกับกลอนแปด ทั้งจานวนวรรคและสัมผัสบัง แต่มีจานวนคาใน
แต่ละวรรค 6-7 คา ซึ่ งบทเพลงฟ้ ากว้างทางไกลมีจานวนคาในแต่ละวรรค 6-7 คา มีสัมผัสระหว่างวรรคเช่น
คาว่า “เปลี้ ย” สัมผัสกับคาว่า “เพลีย” คาว่า “ร้องไห้” สัมผัสกับคาว่า “ไกล” และมีสัมผัสระหว่างบทคือ
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คาว่า “ฟั น” สัมผัสคาว่า”พัน” นอกจากฉันทลักษณ์ แบบกลอนหกแล้วยังพบว่ามี ฉันทลักษณ์ แบบพิเศษ
ปรากฏอยูใ่ นบทเพลงนี้ ดว้ ย คือ “ฟ้ ากว้าง ทางไกล ฉันจะไปทางไหน ทางซ้ายหรื อทางขวา” และเนื้ อเพลง
ต่อจากวรรคนี้ ก็กลับมาเป็ นฉันทลักษณ์ คล้ายแบบกาพย์ยานี อีกครั้งเพียงแต่ไม่มีสัมผัสระหว่างบทเหมือน
อย่างใน 2 บทแรก ลักษณะนี้เองจึงทาให้บทเพลงมีความผสมผสานระหว่างฉันทลักษณ์ 2 รู ปแบบ ถึงแม้จะ
แตกต่างแต่ก็ยงั ทาให้ผฟู ้ ังรู ้สึกคุน้ เคย
การใช้ คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
ค าเป็ นปั จจัย ส าคัญในการแต่ ง ค าประพันธ์ ไ ม่ ว่า จะเป็ นวรรณคดี หรื อแม้แต่ บ ทเพลง เพราะค า
นอกจากจะเป็ นสิ่ งที่ใช้สื่อความหมายแล้ว ยังเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระพันธ์นามาใช้สร้างสรรค์งานให้มีความแตกต่าง
และทาให้บทประพันธ์น้ นั มีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในหัวข้อนี้ ผวู ้ ิจยั จะวิเคราะห์ถึงลักษณะของคา
ซึ่ งเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งของใช้ภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของศิลปิ นวงสาวสาวสาว ซึ่ งลักษณะของการใช้คา
ในบทเพลงนี้เองจึงเป็ นหลักฐานที่สนับสนุนว่าทาไมจึงเป็ นที่สนใจและได้รับความนิยมในเวลานั้นอย่างมาก
1. คาภาษากวี
คาภาษากวีน้ นั เป็ นคาที่มีความไพเราะ สละสวย ไม่ใช่คาที่ใช้พูดในชี วิตประจาวันทัว่ ไป แต่เป็ น
คาที่ต้ งั ใจนามาใช้เพื่อให้ผอู ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งเกิดความรู ้สึก ความคิด อารมณ์ต่างไปจากเดิ ม (วิภา กงกะนันท์, 2556,
หน้า 6) ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้คาภาษากวี เช่ นคาว่า ฤทัย อุรา พสุ ธา ธารา
ดวงมาลย์ ฯลฯ และนามาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ 1. ใช้ภาษากวีเพื่อให้เกิ ดความหมายลึ กซึ้ งสะเทือนอารมณ์
2. ใช้ภาษากวีเพื่อเสี ยงสัมผัสไพเราะ
1.1 การใช้ภาษากวีเพื่อให้เกิดความหมายลึกซึ้ งสะเทือนอารมณ์
การใช้คาภาษากวีให้เกิดความลึกซึ้ งสะเทือนอารมณ์น้ นั เป็ นการเลือกใช้คาที่ทาให้ผฟู ้ ั งมีความรู ้สึก
นึกคิด และเพิ่มอารมณ์ให้แตกต่างออกจากเดิม มีความเห็นคล้อยตามในสิ่ งที่นกั ประพันธ์หยิบยกมากล่าว ดัง
ตัวอย่าง
บทเพลงด้ วยแรงแห่ งรัก
...จะอยูแ่ ห่งไหนไกลกันสุ ดหล้าสุ ดฟ้ าธานี

แม้ขนุ คีรีจะมีขวางกั้นรักดั้นไปถึง

ด้วยแรงแห่งรักชักพาใจให้ใฝ่ ฝันคะนึง

แม้ใครฉุ ดดึงมิอาจหยุดยั้งรั้งใจฉันได้…

จากบทเพลงด้วยแรงแห่ งรักมีการใช้ภาษากวี เช่นคาว่า ธานี ขุนคีรี คะนึ ง พิไล เป็ นต้น เพื่อให้เกิ ด
ความหมายลึกซึ้ งกินใจผูฟ้ ัง และทาให้ผฟู ้ ั งเกิดจินตนาการตาม ประกอบกับเสี ยงของคาที่สละสลวยไพเราะ
ช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟั งมากยิ่งขึ้น เช่น การที่นกั ประพันธ์เลื อกใช้คาว่า “ขุนคีรี” แทนการใช้คาว่าภูเขา
ลูกใหญ่ เพื่อให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกว่าภูเขาลูกนั้นมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็ น ตามความเห็นของผูว้ ิจยั มองว่าเพราะภาษากวี
ไม่ใช่ภาษาที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน ทาให้ผฟู ้ ั งรู ้สึกห่ างไกลจากคานี้ อยูแ่ ล้วจึงเพิ่มความรู ้สึกของ
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ผูฟ้ ั งได้ง่าย แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งอาศัยบริ บทอื่นประกอบด้วยจึ งจะทาให้การใช้คาภาษากวีน้ นั มีความหมายลึ กซึ้ ง
สะเทือนอารมณ์ ทาให้ผฟู้ ังเกิดอารมณ์คล้อยตามได้
1.2 การใช้ภาษากวีเพื่อเสี ยงสัมผัสไพเราะ
การใช้ภาษากวีเพื่อเสี ยงสัมผัสไพเราะ เป็ นการนาภาษากวีมาใช้โดยไม่ได้เน้นในลักษณะการสื่ อ
ความหมายที่ลึกซึ้ งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เป็ นการใช้คาเพื่อให้ได้ความหมายไปพร้องกับเสี ยงสัมผัสใน
บทเพลงนั้นมากกว่า ดังตัวอย่าง
บทเพลงคิดถึงทุกวัน
...ลืมวันที่เรา เคยเย้าหยอกหรื อไร

ลืมเธอลืมน้ าใจ ที่ฉนั มอบให้นานมา

เธอจงได้ปราณี เอื้อนเอ่ยวจีเถิดหนา

อย่ามัวทาเย็นชา ต่อฉันเลย...

บทเพลงยิม้ เย้ยโลก
...มัวโศกศัลย์ แล้วโลกจะเย้ ยหยันตัวเรา หากดวงใจอับเฉา เศร้าก็ยงิ่ เลวร้าย
แรงใจจะลดถดถอย…
บทเพลงที่ ไ ด้ย กตัว อย่ า งมาทั้ง 2 บทเพลงจะพบว่ า มี ก ารน าภาษากวี ม าใช้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นค าที่ มี
ความหมายตามต้องการและที่สอดรับกับเสี ยงสัมผัส เช่น คาว่า “วจี” ที่มีความหมายว่าคาพูดให้สัมผัสกับคา
ว่า “ปราณี ” และคาว่า “โศกศัลย์” ที่มีความหมายว่าเศร้าให้สัมผัสกับคาว่า “เย้ยหยัน” ด้วยการใช้คาภาษากวี
ในลักษณะนี้ทาให้ภาษาในบทเพลงมีความต่างระดับกัน กล่าวคือ คาอื่นที่ใช้ในบทเพลงเป็ นคาภาษาธรรมดา
เกือบทั้งหมด แต่จะมีคาภาษากวีปรากฏในบทเพลงเพียงไม่กี่คาเท่านั้น
2. คาอุทาน
คาอุทาน คือ เป็ นคาที่เปล่งเสี ยงออกมาเพื่อแสดงความรู ้สึก แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ คาอุทาน
บอกอาการ และคาอุทานเสริ มบท (สุ นนั ท์ อัญชลีนุกลู , 2562, หน้า 144) จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของ
วงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้คาอุทานทั้ง 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 คาอุทานบอกอาการ
คาอุทานบอกอาการเป็ นคาที่ใช้เพื่อบอกหรื อแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึก จุดมุ่งหมายของการใช้คา
อุทานในบทเพลงมีเพื่อบอกความรู ้สึกและอารมณ์ของตัวละครในเพลงไปยังผูฟ้ ังให้รับรู ้ร่วมกัน ดังตัวอย่าง
บทเพลงประตูใจ
...ก๊อกก๊อกก๊อกเปิ ดประตูเปิ ดออกดูอ๋อเป็ นเธอ
อยูส่ บายไหมละเออจึงเปิ ดรับเธอเข้าประตูหวั ใจ...
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คาว่า “อ๋ อ” ในบทเพลงประตูใจนั้น เป็ นการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์การรับรู ้ การคลี่คลายในประเด็น
ที่ สงสั ย ในที่ น้ ี นักประพันธ์ ใช้ค าอุ ทานเพื่ อคลี่ คลายสถานการณ์ ในเรื่ องท าให้ ผูฟ้ ั งรู ้ สึ กคล้อยตามไปด้วย
นอกจากนี้ยงั มีคาอุทานที่ใช้ในลักษณะเดียวกัน เช่น โอ้ โธ่ โถ เป็ นต้น
2.2 คาอุทานเสริ มบท
คาอุทานเสริ มบทเป็ นคาที่ใช้เสริ มคา เพื่อไม่ให้คาดูสละสลวยและไม่หว้ นจนเกินไป มักเป็ นคา
ที่มีสัมผัสคู่เสี ยงคล้องจองกัน ดังตัวอย่าง
บทเพลงจันทร์ เจ้ า
จันทร์ แจ่มทัว่ ท้องนภา

เจ้างามหนักหนาจันทร์ เจ้ าเอ๋ ย...

จากบทเพลงจันทร์ เจ้ามีการนาคาว่าเอ๋ ยมาเสริ มคาว่าจันทร์ เจ้า ทาให้คาฟังดูไม่หว้ นและมีความ
สละสลวยยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั พบคาอื่นอีกเช่น เธอเอย สาวเอย รักเอย โง่งม เป็ นต้น
3. คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการนาคาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ที่มาจากภาษจากอังกฤษ มาใช้ จานวน 4 คา คือคาว่า พาร์ ตไทม์ ชอปปิ ง แฟน และแคร์ ดังตัวอย่าง
บทเพลงพบกันทีเ่ ขาดิน
ฉันยังไม่เคยมีแฟน
เดินเกี่ยวแขนชอปปิ ง
ฉันนั้นเป็ นผูห้ ญิง

ไม่สุงสิ งกับชายใด…

จากบทเพลงพบกันที่ เขาดิ นมี ก ารใช้ค าภาษาอัง กฤษคาว่า “แฟน” ซึ่ ง มาจากคาว่า fanatic
หมายถึง คลัง่ ไคล้ และคาว่า “ชอปปิ ง” ซึ่ งมาจากคาว่า shopping ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การไปเที่ยวซื้ อ
ของ ทั้ง 2 คา ที่ใช้ในบทเพลงพบกันที่เขาดินนั้น เพื่อให้เนื้ อเรื่ องดูมีความทันสมัยเป็ นที่น่าสนใจของกลุ่ม
วัยรุ่ น และมีเสี ยงสัมผัสกับคาว่าหญิง
4. คาเลียนเสี ยง
คาเลี ยนเสี ยงเป็ นการถ่ายทอดเสี ยงที่ มีอยู่จริ งและเกิ ดขึ้ นตามธรรมชาติ เพื่อให้คานั้นมี ความ
สมจริ ง และช่ วยขยายความให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น บทเพลงที่ใช้คาเลี ยนเสี ยงในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาว เช่น แพะยิม้ สาวนักเรี ยนนอก ประตูใจ เป็ นต้น
บทเพลงประตูใจ
ก๊อกก๊อกก๊อก เปิ ดประตู เปิ ดออกดู ว่าใครมา
ก็อยูส่ บาย แล้วนี่นา แล้วใครจะมา เปิ ดประตูหวั ใจ
บทเพลงประตูใจใช้คาว่า “ก๊อกก๊อกก๊อก” เพื่อเลียนเสี ยงการเคาะประตู เป็ นการดึงดูความสนใจของ
ผูฟ้ ั ง สร้ างจินตนาการร่ วมให้เห็ นภาพและรู ้สึกสมจริ งแก่ผฟู ้ ั งด้วย คาเลี ยนเสี ยงนั้นมีการนามาใช้ต้ งั แต่ใน
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วรรณคดีไทยโบราณแล้ว ซึ่ งบทเพลงก็มีรูปแบบการประพันธ์ร้องกรองคล้ายกัน ดังนั้นในวรรณกรรมเพลง
ของวงสาวสาวสาวจึงได้รับอิทธิพลการใช้ภาษามาจากวรรณคดีไทยโบราณด้วย
5. คาภาษาปาก
ลักษณะของคาภาษาปากนั้น เป็ นคาที่ใช้ในการพูดเป็ นหลัก แต่ไม่ใช่คาที่ยอมรับว่าถูกต้องใน
ภาษาเขียน อาจจะเป็ นคาสแลงด้วยก็ได้ (ประภาศรี สี หอาไพ, 2531, หน้า 9) จากการศึกษาวรรณกรรมเพลง
ของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้คาภาษาปาก เช่น ยังไง ได้ไง นี่ นา ง่ายจะตาย ซะตั้งนาน เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
บทเพลงเป็ นแฟนกันได้ ยงั ไง
เราชอบกันเหมือนฝันนั้นเป็ นบุพเพหันเหตลก

ฉันจอมงกขีต้ ืดส่ วนเธอหน้าจืดสุ ดฝื ดเหลือทน

จากบทเพลงบทเพลงเป็ นแฟนกันได้ยงั ไงจะพบว่ามีการใช้คาภาษาปาก ได้แก่ คาว่า งก ขี้ตืด ยังไง
ทั้ง 3 ค านี้ เป็ นที่ ใ ช้ใ นการพู ด หลัก ค าว่า “ขี้ ตื ด ” ในพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554
ให้ความหมายว่า เป็ นคาภาษาปากหมายถึง ตระหนี่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 198) และคาว่า “งก”
เป็ นคากริ ยา หมายถึง แสดงอาการอยากได้หรื อไม่อยากจนเกินควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 198)
ส่ วนคาว่า “ยังไง” เป็ นคาที่ตดั เสี ยงมาจากคาว่า อย่างไร เพื่อให้สะดวกปากของผูพ้ ูด นอกจากนี้ ใน
อัลบั้มที่ 8 พบการใช้คาว่า “ได้ไง” ซึ่ งก็มาจากคาว่า ได้อย่างไร ได้ยงั ไง และรวบรัดเป็ น “ได้ไง” ประภาศรี
สี หอาไพ (2531, หน้า 7) ได้กล่าวถึงคาตัดไว้ว่า เป็ นการตัดคาให้สะดวกอาจมีการตัดและเปลี่ยนเสี ยงด้วย
เช่ น คาว่า ไอศกรี ม เป็ นไอติม คาว่า สตางค์เป็ นสตังค์ และคาตัดนี้ ไม่ควรใช้ในภาษาเขียน และการใช้คา
ภาษาปากในบทเพลงสาวสาวสาวทาให้คุน้ หู และสร้างความแตกต่างจากการใช้คาแบบเดิม ทาให้บทเพลงดู
ทันสมัยเข้าถึงผูฟ้ ังกุล่มวัยรุ่ นได้ง่าย
สรุ ปและอภิปรายผล
บทความวิจยั นี้เป็ นการศึกษารู ปแบบการประพันธ์ การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว
จากการศึกษาผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผล ดังนี้
รู ปแบบการประพันธ์พบว่าวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวมีลกั ษณะเป็ นบทเป็ นร้ อยกรองที่มีใช้
ฉัน ทลัก ษณ์ แ บบขนบนิ ย ม ได้แ ก่ กลอนแปดและกาพย์ย านี ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการ
ประพันธ์เพลงในสมัยนั้น เช่น เพลงลูกกรุ ง เพลงลูกทุ่ง ขณะเดียวกันก็พบว่ามีการใช้ฉนั ทลักษณ์คล้ายขนบ
นิยมที่มีจานวนคาในแต่ละวรรคมีความยืดหยุน่ มากกว่า และไม่เคร่ งครัดในเรื่ องสัมผัสระหว่างวรรค การใช้
ฉันทลักษณ์เช่นนี้พบว่ามีการใช้ในบทเพลงไทยสมัยนิ ยมที่ร่วมสมัยกับวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวด้วย
แต่รูปแบบที่พบมากที่สุดคือการใช้ฉนั ทลักษณ์พิเศษแบบที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ซึ่ งเป็ นที่นิยมโดยทัว่ ไปใน
บทเพลงไทยสากลสมัยใหม่ และวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวในอัลบั้มที่ 8 และ 10 ใช้ฉนั ทลักษณ์
ในรู ปแบบนี้ท้ งั หมด นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการใช้ฉนั ทลักษณ์แบบผสมระหว่างแบบขนบนิ ยมและแบบพิเศษ
ด้วยจานวน 1 บทเพลง
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การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว พบว่ามีการใช้คาภาษากวีซ่ ึ งเป็ นคาที่ไม่ค่อยได้พบ
เห็นในเพลงไทยสากลในปั จจุบนั แต่กลับพบว่ามีการใช้คาลักษณะนี้ ในเพลงสาหรับวัยรุ่ นยุคแรก ลักษณะ
ของการเลื อกใช้คาภาษากวีน้ นั จะเลื อกคาที่ มีความหมายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และพบการใช้ภาษากวีใน
อัลบั้มชุดที่ 1- 6 ส่ วนอัลบั้มชุ ดที่ 8-10 ไม่นิยมใช้ภาษากวีแล้ว ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กลับพบว่านิ ยมใช้ภาษาที่ใกล้เคียง
กับการสื่ อสารในชี วิตประจาวันโดยทัว่ ไปมากกว่า และมีการใช้คาอุทานเพื่อแสดงความรู ้สึกทาให้เพลงมี
ความหลากหลาย การใช้คาทับศัพท์ภาษาอังกฤษและคาภาษาปากนั้นที่ทาให้บทเพลงดูทนั สมัย และทาให้
รู ้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่ องไกลตัวของวัยรุ่ นอีกต่อไป การใช้คาเลียนเสี ยงเพื่อเกิดความสมจริ งทาให้
เพลงมีความโดดเด่นและเข้าถึงผูฟ้ ั งได้ง่ายเกิดจินตนาการร่ วม และจดจาวลีน้ นั ได้ง่ายขึ้นโดยมีเพลงที่ใช้คา
ลักษณะนี้และเป็ นที่ได้รับความนิยมตลอดกาลของวงสาวสาวสาว ได้แก่ บทเพลงประตูใจ
ดังนั้นจากการศึกษารู ปแบบการประพันธ์ การใช้ภาษาและ การใช้คาในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาว จึงทาให้ได้ทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงทางด้านรู ปแบบการประพันธ์ การใช้คา ในช่ วงรอยต่อ
ระหว่างเพลงลูกกรุ งและเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเป็ นรู ปแบบเพลงไทยสากลในปั จจุบนั
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ไ ด้รับ ความกรุ ณาจากคุ ณอรวรรณ เย็นพูนสุ ข และคุ ณพัชริ ดา วัฒนา นักร้ องสมาชิ ก
วงสาวสาวสาว และคุณวินยั จรัสอาชา นักแต่งเพลงที่มีผลงานสร้างชื่ อให้กบั วงสาวสาวสาว รวมถึงแฟนเพลง
ที่ได้กรุ ณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ขอ้ มูลวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
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เกมการสอน จากนั้นจึงสร้างตัวอย่างเกมจากหัวข้อต่าง ๆ ในแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส
(Plan curricular del Instituto Cervantes หรื อ PCIC) และได้นาไปทดลองใช้จริ งกับนักศึกษาในหลักสู ตรเพื่อ
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Abstract
Culture is an indispensable component of Teaching Spanish as a Foreign Language. Knowledge
of ways of life, traditions and mentality in Spanish-speaking countries will enable the learners to
understand various dimensions of the language and will enhance their communication skills. The objective
of this research is to propose guidelines for teaching cultural contents in Spanish classes for A1-A2 levels
by using games, a strategy that will increase the students’ learning motivation.
Motivated by lack of cultural contents in beginners’ classes in the Bachelor of Arts Program in
Spanish, Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen
University, this research is a case study of teaching cultural contents in A1-level and A2-level classes. The
researchers have analyzed cultural contents in Spanish classes for A1-A2 levels in this program, studied
related theories, namely Communicative Competence, Teaching culture in foreign language classes and
Teaching games, created games with topics selected from the Curricular Plan of the Instituto Cervantes
(PCIC) and tested their effectiveness with students in this program.
Keywords : teaching culture, didactic games, cultural competence, teaching of Spanish for A1-A2 levels,
Khon Kaen University
บทนำ
ในปั จจุ บ ัน เนื้ อ หาวัฒ นธรรมเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ในการเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ
กล่าวคือผูเ้ รี ยนภาษาไม่เพียงต้องรู ้จกั คาศัพท์หรื อหลักไวยากรณ์ แต่ควรรู ้วา่ ต้องใช้ประโยคอย่างไร เมื่อใด
และในสถานการณ์อย่างไร ดังนั้น การเรี ยนรู ้แนวความคิด การแสดงออกและความเชื่อของเจ้าของภาษาจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ของภาษาสเปนซึ่ งมีประเทศผูใ้ ช้ภาษานี้ เป็ นภาษาราชการมากกว่า
400 ล้านคน ใน 21 ประเทศทัว่ โลก (Instituto Cervantes, 2019) ได้แก่ อาร์ เจนตินา โบลิเวีย ชิ ลี โคลอมเบีย
คอสตาริ กา คิวบา เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ สเปน กัวเตมาลา อิเควทอเรี ยล กินี ฮอนดูรัส เม็กซิ โก นิ การากัว
ปานามา ปารากวัย เปรู สาธารณรัฐโดมินิกนั อุรุกวัย เวเนซุ เอลา และปวยร์ โตริ โก ซึ่ งมีสถานะเป็ นรัฐใน
อารักขาของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยแต่ละประเทศก็ลว้ นมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตน
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการเรี ยนการสอนเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมควรเริ่ มต้นตั้งแต่ช้ นั เรี ยนในระดับ A1 และ A2
ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Marco Común Europeo de Referencia หรื อ MCER) เพราะ
การเรี ยนเนื้ อหาวัฒนธรรมสามารถเป็ นสื่ อกลางในการทาความเข้าใจภาษาได้ต้ งั แต่ระดับเริ่ มต้น อี กทั้ง
วัฒนธรรมที่หลากหลายน่าตื่นตาตื่นใจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกสนุ กสนาน
เพิ่มจุดมุ่งหมายในการเรี ยนภาษาได้อีกทางหนึ่ ง ในขณะเดียวกัน การใช้เกมในสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมก็เป็ น
กลยุท ธ์ ที่น่าสนใจเพราะจะทาให้เกิ ดบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย เกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยนรู ้ และจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
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งานวิ จ ัย นี้ มี ก รณี ศึ ก ษาคื อ ห้ อ งเรี ย นภาษาสเปนระดับ A1-A2 ในหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ ง
เป็ นหลักสู ตรเอกภาษาสเปนเพียงหลักสู ตรเดียวในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หลักสู ตรนี้ มุ่งเน้นการเรี ยนการ
สอนไวยากรณ์ และทักษะทางภาษาเป็ นหลัก ทาให้เนื้ อหาวัฒนธรรมยังไม่มีบทบาทมากนัก ผูว้ ิจยั หลักซึ่ ง
เป็ นศิษย์เก่าของหลักสู ตรนี้ พบว่าทางสาขาวิชาภาษาสเปนได้พฒั นาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง จึงเล็งเห็นความ
เป็ นไปได้ที่จะนาเสนอแนวทางการสร้างเกมมาบูรณาการกับเนื้ อหาวัฒนธรรมเพื่อสอดแทรกไว้ในชั้นเรี ยน
ของวิชาไวยากรณ์ในระดับ A1-A2 ของหลักสู ตรฯ
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎีสมรรถนะทางการสื่ อสาร
(Competencia comunicativa) ทฤษฎีการสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีเกม
การสอน และได้คดั เลื อกหัวข้อด้า นวัฒนธรรมจากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส (Plan
curricular del Instituto Cervantes หรื อ PCIC) ซึ่ งเป็ นแหล่งอ้างอิงที่เป็ นสากลและครอบคลุมที่สุดสาหรับ
การสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Enseñanza de español como Lengua Extranjera หรื อ ELE)
เพื่อนามาสร้ างเกมที่จะใช้สอนเนื้ อหาทางวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนของวิชาไวยากรณ์ ระดับ A1-A2 สาหรับ
หลักสู ตรดังกล่าว โดยผูว้ ิจยั ได้นาตัวอย่างเกมส่ วนหนึ่ งไปทดลองใช้จริ งกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (ระดับ A1)
และนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 (ระดับ A2) เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 เพื่อวัดประสิ ทธิ ผลและนามาปรับปรุ งพัฒนา
เกมเหล่านี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
ในการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. ศึ กษาและเลื อกสรรเนื้ อหาวัฒนธรรมในผูเ้ รี ยนระดับ A1-A2 จากแผนการเรี ยนการสอนของ
สถาบันเซร์บนั เตส (PCIC)
2. พัฒนาเกมเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในการสอนของชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2
3. ตรวจสอบและพิจารณาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของเกม รวมถึ งแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
เนื้อหาวัฒนธรรม
ขอบเขตกำรศึกษำ
งานวิจยั นี้มุ่งสารวจเอกสารประกอบการสอนภาษาสเปนในระดับ A1-A2 ของหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก เอกวิชาภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และเลือกสรรเนื้ อหาวัฒนธรรมสาหรับผูเ้ รี ยนระดับ A1-A2 จากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส
(PCIC) เพื่อนามาสร้างเกมเสริ มเนื้อหาด้านวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนดังกล่าว
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วิ ธี ก ำรศึ ก ษำ
1. ศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน พ.ศ. 2560 คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาด้า นวัฒ นธรรมใน
หนัง สื อ แบบเรี ย นภาษาสเปนระดับ A1-A2
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน พ.ศ. 2560 เป็ นหลักสู ตร
ปรับปรุ งจากการควบรวมหลักสู ตรของ 3 สาขาวิชาภาษาตะวันตก ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน และ
ภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาในหลักสู ตรจึงต้องเรี ยนทั้งกลุ่มวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาภาษาตะวันตกและกลุ่ม
วิชาเอกภาษาสเปน
รายวิ ช าด้า นวัฒ นธรรมในกลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานของสาขาวิ ช าภาษาตะวัน ตก ได้แ ก่ ภาษาและ
ประวัติศาสตร์ ชนชาติตะวันตก (Western Languages and History) วัฒนธรรมชนชาติตะวันตก (Cultural of
Western Nations) และวรรณกรรมยุโรป (European Literature) ทุกรายวิชาจะครอบคลุมเนื้ อหาของเฉพาะ
ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศสและสเปน โดยสองรายวิชาแรกเป็ นรายวิชาพื้นฐานที่ นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ทั้ง 3
สาขาวิชาต้องเรี ยนร่ วมกัน ส่ วนรายวิชาที่ 3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จะแยกกันเรี ยนตามเอก
ในกลุ่มวิชาเอกภาษาสเปน วิชาบังคับทั้งหมดจะเป็ นหลักไวยากรณ์และการฝึ กทักษะการฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยอาจมี เนื้ อหาวัฒนธรรมแทรกอยู่เล็กน้อยตามแบบฝึ กหัด ได้แก่ รายวิชาภาษา
สเปน 1-6 การฟั งและการพูดภาษาสเปน 1-4 การอ่านภาษาสเปน 1-2 การเขียนภาษาสเปน 1-2 ภาษาสเปน
เพื่อการอภิปรายและการโต้วาที และภาษาศาสตร์ และภาษาสเปนขั้นแนะนา ส่ วนวิชาเลือกที่มีเนื้ อหาด้าน
วัฒนธรรมมี 2 รายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้แก่ วรรณกรรมสเปนยุคทอง (Spanish Literature in the
Golden Age) และอารยธรรมสเปนและลาตินอเมริ ก า (Hispanic Civilization) โดยเนื้ อหาทั้ง 2 รายวิชาเน้น
เนื้อหาที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
ด้วยรายวิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน
ที่เน้นไวยากรณ์และทักษะการใช้ภาษาสเปน อีกทั้ง รายวิชาเนื้ อหาวัฒนธรรมทั้งหมดเป็ นการเน้นองค์รวม
ของยุโรป ส่ งผลให้นกั ศึกษาอาจไม่ได้เรี ยนรู ้ เนื้ อหาของประเทศอื่น ๆ นอกทวีปยุโรปที่ใช้ภาษาสเปนเป็ น
ภาษาราชการเช่นเดียวกัน
ในส่ วนของการสารวจเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมในหนังสื อแบบเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2 นั้น
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากรายวิชาบังคับในระดับ A1-A2 ของวิชาเอกภาษาสเปน ได้แก่วิชาภาษาสเปน 1-3 โดย
นาเนื้ อหาที่ปรากฏในแต่ละรายวิชาไปเปรี ยบเทียบกับหัวข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรม (Referentes Culturales)
จากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส (PCIC) ซึ่ งได้แบ่งหัวข้อทางวัฒนธรรมไว้ 3 ระดับ ตาม
ระดับภาษาของกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (MCER) ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ระดับเนื้อหาวัฒนธรรมของ PCIC และระดับภาษาของ MCER
ระดับเนือ้ หำวัฒนธรรมของ PCIC
ระยะเรี ยนรู้ (Fase de aproximación)
ระยะลงลึก (Fase de profundización)
ระยะเสถียร (Fase de consolidación)

ระดับภำษำของ MCER
ระดับ A1-A2
ระดับ B1-B2
ระดับ C1-C2

จากข้อมูลในตารางนี้ ผูเ้ รี ยนภาษาสเปนในระดับ A1-A2 จึงควรได้เรี ยนเนื้ อหาวัฒนธรรมในระยะ
เรี ยนรู้ (Fase de aproximación) ผูว้ ิจยั จึงใช้หวั ข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรมของระยะดังกล่าวมาวิเคราะห์เนื้ อหา
วัฒนธรรมจากแบบเรี ยนทั้ง 3 รายวิชาและได้แจกแจงผลออกมาเป็ นตารางโดยสรุ ป ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบเนื้อหาวัฒนธรรมในแบบเรี ยนภาษาสเปน 1-3 และหัวข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรม
ของ PCIC
หัวข้ ออ้ำงอิงทำงวัฒนธรรม: ระยะเรียนรู้

ภำษำสเปน 1 ภำษำสเปน 2 ภำษำสเปน 3

ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญ



ประชากรชนพื้นเมือง



รัฐบาลและระบอบการปกครอง



อาหารขึ้นชื่อ





เทศกาลสาคัญ
เมืองหลวงและเมืองสาคัญ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุ ขภาพ












การศึกษา
สื่ อ
ระบบขนส่ ง


ศาสนา
นโยบายด้านภาษา



เหตุการณ์และบุคคลสาคัญ
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หัวข้ ออ้ำงอิงทำงวัฒนธรรม: ระยะเรียนรู้

ภำษำสเปน 1 ภำษำสเปน 2

วรรณกรรม



เพลง ภาพยนตร์และการเต้นรา









ภำษำสเปน 3

สถาปัตยกรรม
ศิลปะ

จากข้อมูลในตาราง จะเห็ นว่าในเอกสารแบบเรี ยนมีการแทรกเนื้ อหาที่ค่อนข้างครอบคลุ มหัวข้อ
ของ PCIC โดยในรายวิชาภาษาสเปน 1 มีเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมมากกว่าในรายวิชาภาษาสเปน 2 และวิชา
ภาษาสเปน 3 เนื้ อ หาวัฒ นธรรมส่ ว นใหญ่ ม าจากหัว ข้อ ประเทศ สั ญ ชาติ สถานที่ ส าคัญ บุ ค คลส าคัญ
ตามลาดับ ซึ่ งข้อดีที่ได้จากการเรี ยนเนื้อหาเหล่านี้บ่อยครั้งจะทาให้นกั ศึกษาจดจาได้แม่นยาขึ้น แต่ขอ้ เสี ยคือ
จะได้เรี ยนเนื้ อหาหัวข้อเหล่านี้ มากกว่าหัวข้ออื่นซึ่ งมีความสาคัญเช่ นเดี ยวกัน อย่างไรก็ตาม เนื้ อหาแต่ละ
หัวข้อที่แทรกอยู่มกั เป็ นเพียงเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยที่นามาเป็ นประโยคตัวอย่างของการใช้หลักไวยากรณ์ และ
ในแบบฝึ กหัด โดยไม่ มี ก ารอธิ บ ายขยายความหรื อเจาะลึ ก รายละเอี ย ด และแบบฝึ กหัดที่ ป รากฏอยู่ใ น
แบบเรี ยนมักเป็ นลักษณะการเติมคา คาถามปรนัย การโยงคาตอบและการเรี ยงลาดับ ซึ่ งเป็ นลักษณะของ
กิจกรรมท่องจาที่ขาดองค์ประกอบของการสื่ อสาร และลดพลวัตในชั้นเรี ยนลง
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจานวน 3 กลุ่ม เพื่ออธิ บายความสาคัญของการสอนเนื้ อหา
วัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษา และคุณประโยชน์ของการใช้เกมในการสอนเนื้อหาดังกล่าว
2.1 ทฤษฎีสมรรถนะทางการสื่ อสาร (Competencia comunicativa)
“สมรรถนะทางการสื่ อสาร” หมายถึ งทักษะความสามารถของบุคคลในการสื่ อสาร ซึ่ งไม่ใช่
เพี ย งแค่ ก ารสร้ า งประโยคโดยใช้หลัก ไวยากรณ์ หรื อ ค าศัพ ท์ใ ห้ถู ก ต้อ งเท่ า นั้น แต่ จาเป็ นต้องมี ค วามรู ้
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริ บท (Rincón
Castellanos, 2004, p.100) โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสมรรถนะทางการสื่ อสารตามมาตรฐานกรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (MCER) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้
2.1.1 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ (Las competencias lingüísticas) เป็ นความสามารถในการ
ใช้ไวยากรณ์รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาษา เช่น คาศัพท์ การสะกด การออกเสี ยง ได้อย่างถูกต้อง
2.1.2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ เชิ งสังคม (Las competencias sociolingüísticas) เป็ น
ความสามารถทางการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมซึ่ งสมาชิกในสังคมเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านทางการใช้ภาษา
เช่น มารยาทในการเข้าสังคม มารยาทในการสนทนา หรื อการใช้สานวนต่าง ๆ
2.1.3 สมรรถนะทางวจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Las competencias pragmáticas) คือความสามารถที่
จะเข้าใจความหมายโดยตรงตามคาศัพท์และนัยยะที่แท้จริ งของประโยค ทั้งจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของผูพ้ ูด
และแรงจูงใจในการพูดอีกด้วย
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ดังนั้น สมรรถนะทางการสื่ อสารจึงเป็ นความเข้าใจภาษาในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ น
ความสามารถที่ผเู ้ รี ยนภาษาต่างประเทศพึงมี เพราะจะเป็ นตัวกลางในการทาความเข้าใจภาษาปลายทาง ช่วย
พัฒนาทัก ษะการสื่ อสารให้ดีข้ ึ น จึงสามารถสร้ า งประโยคที่ เหมาะสมและสามารถเข้า ใจสิ่ งที่ คู่สนทนา
ต้องการสื่ อสารได้ดียงิ่ ขึ้น (Ohno, 2011, p. 26; Trujillo, 2006, pp. 125-126)
2.2 ทฤษฎีการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ
คาว่า “วัฒนธรรม” สามารถตีความได้จากหลากหลายมุมมองโดยล้วนสอดคล้องกับการ
ใช้ภาษา ในบริ บทการนาไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น วัฒนธรรมคือรู ปแบบ
ของการใช้ชีวิต จารี ตประเพณี แนวคิด ไปจนถึ งวิธีการแสดงออกตามแบบแผนของสังคม โดยสมาชิ กที่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน ได้เรี ยนรู ้สืบต่อกันมาผ่านภาษา (Miquel & Sans, 1992, p. 3; Luis Sierra, 2008, p. 17)
ดังนั้น เนื้ อหาด้านวัฒนธรรมจึงควรมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ ภาษาตั้งแต่ระดับเริ่ มต้น เพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ภาษาได้ทาความเข้าใจความสาคัญของวัฒนธรรมคงบคู่ไปกับการแสดงออกทางภาษา
Lourdes Miquel and Neus Sans (1992, p. 4) ได้แบ่งประเภทวัฒนธรรมเอาไว้ 3 ประเภท โดยได้รับ
ความสนใจในแวดวงวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ง ผู ้ส อนภาษาสเปนจ านวนมากก็ ไ ด้น าทฤษฎี น้ ี มา
ประยุกต์ใช้
2.2.1 “วัฒนธรรม” แบบตัวอักษร C ใหญ่ (Cultura con C mayúscula) คือวัฒนธรรมที่เป็ น
รู ปธรรม สามารถมองเห็ นหรื อจับต้องได้ โดยมักเกี่ ยวข้องกับศิ ลปะ ดนตรี สถาปั ตยกรรม วรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ ประเพณี สาคัญที่สะท้อนลักษณะความเชื่อ
2.2.2 “วัฒนธรรม” แบบตัวอักษร c เล็ก (cultura con c minúscula)
คือวัฒนธรรมที่ไม่สามารถมองเห็ นหรื อจับต้องได้ และเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผเู ้ รี ยนภาษาควรเรี ยนรู ้ และ
ทาความเข้าใจเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการสื่ อสาร (competencia comunicativa) ได้แก่ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการคิด การแสดงออก ความเชื่ อ รวมไปถึงแบบแผน จารี ตประเพณี ที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ซึ่ ง
เจ้าของภาษาทุกคนรู ้จกั และคุน้ เคยเป็ นอย่างดี
2.2.3 “วัฒนธรรม” แบบตัวอักษร K (La Kultura con K)
คือวัฒนธรรมของบางกลุ่มคนในสังคมเท่านั้น เช่ น ภาษาวัยรุ่ นที่ สามารถเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย
ภาษาถิ่ นหรื อค าศัพท์ที่ใ ช้เฉพาะในพื้นที่ ใ ดพื้ นที่ หนึ่ ง รวมไปถึ งส าเนี ย งและวิธี การพูดที่ มีอยู่ใ นเฉพาะ
บางกลุ่มสังคม
2.3 ทฤษฎีเกมการสอน
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาความหมาย ชนิ ดของเกม ขั้นตอนในการสร้างเกม เพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
สร้างเกมการสอนเนื้ อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
Conchita Sanuy (as cited in Chacón, 2008, p.1) ได้กล่าวไว้วา่ “La palabra ‘juego’, proviene del término
inglés ‘game’ que viene de la raíz indo-europea ‘ghem’ que significa saltar de alegría... en el mismo se
debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se desarrollan muchas
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habilidades.” ซึ่ งหมายความว่าคาว่า “เกม” มาจากคาว่า “ghem” ในภาษาอินโด-ยูโรเปี ยน แปลว่า กระโดด
โลดเต้นด้วยความสุ ข โดยเกมจะต้องมอบความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในขณะพัฒนาสมรรถภาพ
อีกหลายด้านไปพร้อมกัน4 สุ วทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2545, หน้า 90) ได้อธิ บายไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้เกม คือกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนได้เล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์กติกาไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ทาให้เกิด
ความสนุ กสนาน ร่ าเริ ง พัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สร้ างโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูอ้ ื่น ส่ วน José
Manuel Bautista-Vallejo และ Norma Raquel Lopéz (2002, p. 6) ได้กล่าวไว้วา่ เกมจะชักจูงให้ผเู ้ ล่นเกิด
ความตื่นเต้นและรู ้สึกมีอิสระเสรี เนื่องจากสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ทาให้เกิดความสนใจต่อกิจกรรมใน
ห้องเรี ยนมากขึ้น
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการพัฒนาเกมเพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนในชั้นเรี ยนจากบทความ “El juego didáctico
como estrategia de enseñanza y aprendizaje ¿Cómo crearlo en el aula?” ของ Paula Chacón (2008, pp. 4-6)
และ “El juego en la enseñanza de ELE” ของ María José Labrador Piquer และ Pascuala Morote Magán
(2008, p. 80) ซึ่ งมีข้ นั ตอนหลักดังต่อไปนี้
(1) การคัดสรรเนื้อหาจากบทเรี ยนเพื่อนามาเป็ นสาระสาคัญของเกม
(2) การวางแผนและออกแบบเกม ประกอบไปด้วยการคัดเลื อกประเภทของเกมให้เข้ากับเนื้ อหา
ที่เลือกไว้ กาหนดกฏกติกา เวลาที่จะใช้ในการเล่น รวมถึงอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จาเป็ นในการเล่น
(3) การนาเกมไปใช้ในห้องเรี ยน ซึ่ งผูส้ อนต้องผันตัวจากการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ในชั้นเรี ยนมาเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวกในการเล่นเกมและผูเ้ รี ยนจะผันตัวมาเป็ นผูเ้ ล่น
ประเภทของเกมที่สามารถนามาใช้ในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนนั้นมีหลากหลายประเภท ผูว้ ิจยั
จึงเลือกศึกษาประเภทของเกมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้อย่างน่าสนใจ มีกติกาการ
เล่ น ที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นและเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาที่ น ามาประกอบการเล่ น เกม โดยผูว้ ิ จ ัย ได้ค ัด เลื อ กจาก
ข้อเสนอแนะของ Paula Lorente Fernández และ Mercedez Pizarro Carmona (2012, pp. 7-8) Labrador และ
Morete (2008, p. 77) รวมถึง Carmen Grace Salazar Salas (2000, pp. 167-168) โดยจาแนกไว้จานวน 3
ประเภทหลัก ได้แก่
(1) เกมที่จาแนกตามลักษณะการเล่น (Funcionamiento del juego) เช่น เกมเติมข้อมูลที่ต่างฝ่ ายต่างมี
ข้อมูล (Juego de vacío de información – recíproco) คือเกมที่ผเู ้ ล่น A มีขอ้ มูลซึ่ งผูเ้ ล่น B ต้องการ และผูเ้ ล่น
B เองก็มีขอ้ มูลที่ผเู ้ ล่น A ต้องการ เกมการแลกเปลี่ยน (Juego de intercambios) คือสมาชิ กในกลุ่มจะต้องนา
ข้อมูล ที่ตนมีไปแลกเปลี่ยนกับผูเ้ ล่นคนอื่น เกมการสื บค้น (Juego de búsqueda y averiguación) คือผูเ้ ล่นแต่
ละคนมีขอ้ มูลและเมื่อนาข้อมูลมารวมกันก็จะสามารถแก้ปริ ศนาของเกมได้
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(2) เกมที่จาแนกตามระยะเวลาที่ใช้เล่น (Juegos al momento de su utilización) เช่น เกมอุ่นเครื่ อง
(Juego de iniciación) คือเกมที่ใช้เล่นเพื่อเข้าสู่ เนื้ อหาบทเรี ยน เกมสาหรับสารวจระดับผูเ้ รี ยน (Juego de
exploratorios de nivel) คือเกมที่ใช้สาหรับวัดระดับความรู ้ความสามารถด้านเนื้อหาของผูเ้ รี ยน และเกมเสริ ม
บทเรี ยน (Juegos complementarios de la unidad didáctica) คือเกมที่ใช้เล่นเพื่อทบทวนเนื้ อหาหรื อเป็ นส่ วน
หนึ่งในบทเรี ยน
(3) เกมที่จาแนกตามลักษณะการจัดการ (Juegos organizados) เช่ น เกมเชิ งวิชาการ (Juegos
académicos) ที่นาเนื้ อหาในบทเรี ยนมาใส่ ไว้ในเกม เกมความร่ วมมือ (Juegos cooperativos) คือเกมที่ผเู ้ ล่น
ทุกคนร่ วมมือกันทาภารกิจให้สาเร็ จโดยไม่มีการแข่งกันระหว่างผูเ้ ล่นด้วยกันเอง และเกมที่มีการเคลื่อนไหว
น้อย (Juegos Pasivos o poco movimiento) ซึ่ งเป็ นเกมที่ไม่เน้นการเคลื่ อนไหวของร่ างกายแต่เน้นไป
ทางด้านการใช้สมาธิ และความคิดที่วอ่ งไว
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดทั้งหมดนี้มาปรับใช้ในการประดิษฐ์เกมการสอนในลาดับต่อไป
3. สร้างเกมการสอน
ผูว้ ิจยั เริ่ มสร้างเกมโดยวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 2 ซึ่ งเป็ นตารางเปรี ยบเทียบเนื้ อหาวัฒนธรรมใน
แบบเรี ยนรายวิชาภาษาสเปน 1-3 และหัวข้ออ้างอิงทางวัฒนธรรมของ PCIC และพิจารณาเลือกหัวข้อที่
น่าจะสามารถกระตุน้ ความสนใจของนักศึกษาในการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปนได้ดี โดย
นาทฤษฎีขา้ งต้นมาปรับใช้ โดยคานึงถึงสมรรถนะทางการสื่ อสารที่ผเู ้ ล่นจะได้ฝึกฝน เนื้ อหาวัฒนธรรมที่จะ
ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจอัตลักษณ์ของกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปน ขั้นตอนการประดิษฐ์เกม ไปจนถึงการเลือก
ประเภทเกม ในที่น้ ีจะขอยกตัวอย่างทั้งหมด 3 เกมแบ่งตามระดับ A 1 และ A 2 ได้แก่
ระดับ A 1: เทศกาลสาคัญ และ บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ระดับ A 2: อาหารจานเด่น
โดยผูว้ ิจยั ได้นาเกมทั้งหมดไปทดลองใช้กบั นักศึกษาสาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปี ที่ 1 จานวน 34 คน และชั้นปี ที่ 3 จานวน 36 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 เทศกาลสาคัญ (¡Viva la fiesta!)
จากการศึกษาเอกสารแบบเรี ยนของหลักสู ตรฯ ไม่พบว่ามีเนื้อหาหัวข้อเทศกาลหรื อประเพณี ซึ่ ง
จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา ชุ ดความคิด และความเชื่ อของคนในสังคม รวมถึงเป็ นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึ ง
ความเป็ นอัตลักษณ์ของประเทศหรื อภูมิภาคอีกด้วย เกมนี้ จึงสร้างขึ้นเป็ นกิ จกรรมเสริ มเพื่อให้ผเู ้ ล่นที่กาลัง
เรี ยนรู้ ภาษาสเปนระดับต้นได้ทาความรู ้ จกั กับเทศกาลอันบ่ งบอกถึ ง ความเชื่ อและความศรั ท ธาในกลุ่ ม
ประเทศผู้ใ ช้ภ าษาสเปน ควบคู่ ไ ปการฝึ กทัก ษะการพู ด (Expresión oral) และการอ่ า นภาษาสเปน
(Comprensión lectora) เกมนี้ ควรมีจานวนผูเ้ ล่นอย่างน้อย 2 คนและใช้เวลา 20 นาทีในการเล่น เทศกาลที่
ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกมาสร้างเกมมีท้ งั หมด 6 เทศกาล คือ Día de los Muertos ของประเทศเม็กซิ โก La tomatina
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ของประเทศสเปน Inti Raymi ของประเทศเปรู El Carnaval de Barranquilla ของประเทศโคลอมเบีย La
Fiesta Nacional de la Vendimia ของประเทศอาร์เจนตินา และ La Navidad ของทุกประเทศ
เนื่ องจากการทาความเข้าใจข้อมูลที่ผูเ้ รี ยนไม่คุน้ เคยเป็ นครั้งแรกมักจะมาจากการอ่านข้อมูลเป็ น
หลัก ผูว้ ิจยั จึ งค านึ งถึ ง ประเภทเกมที่ ท าให้ผูเ้ ล่ นเกิ ดความสนใจและอยากท าความเข้าใจข้อมูล เหล่ า นั้น
จึ ง เลื อกใช้ป ระเภทเกมที่ ท าให้ ผูเ้ ล่ น มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร่ ว มกัน สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ง่ า ยและเน้นการใช้
ไหวพริ บ กล่าวคือ เกมเติมข้อมูลที่ต่างฝ่ ายต่างมีขอ้ มูล (Juego de vacío de información – recíproco) เกมการ
สื บค้น (Juego de búsqueda y averiguación) และเกมที่ มีการเคลื่อนไหวน้อย (Juegos Pasivos o poco
movimiento) รวมถึงสามารถเป็ นเกมสาหรับสารวจระดับผูเ้ รี ยน (Juego de exploratorios de nivel) เกมเสริ ม
บทเรี ยน (Juegos complementarios de la unidad didáctica) และเกมสาหรับการประเมินผล (Juegos de
evaluación)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นได้แก่ ลูกเต๋ าคาถาม (แต่ละด้านของลูกมีสรรพนามเพื่อใช้ในการตั้งคาถาม
ได้แก่ Quién, Qué, Cómo, Por qué, Dónde, cuándo) และแผ่นข้อมูลเทศกาลสาคัญ โดยแบ่งเป็ นของเซต A
คือบัตรสาหรับใช้ต้ งั คาถาม และเซต B คือบัตรสาหรับตอบคาถาม
วิธีการเล่นคือแบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นคู่ โดยผูเ้ ล่นแต่ละคนจะได้ท้ งั บัตรเซต A และเซต B ในบัตรแต่ละ
ใบเป็ นข้อมูลของเทศกาลที่สมบูรณ์อยูแ่ ล้ว จากนั้น ผูเ้ ล่นแต่ละคนจะต้องผลัดกันทอยลูกเต๋ าคาถาม เมื่อทอย
ได้สรรพนามเพื่อใช้ในการตั้งคาถามแล้ว จะต้องดูที่บตั รเซต A ของตนว่าเป็ นเทศกาลอะไรและต้องคิดเอง
ว่าจะตั้งคาถามอย่างไร ส่ วนคาตอบจะหาได้จากบัตรเซต B ของเทศกาลนั้น ๆ
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมไปทดลองเล่ นกับ นัก ศึ ก ษาชั้นปี ที่ 1 (ระดับ A1) ที่ ผ่า นการเรี ย นเรื่ อ งการสร้ า ง
ประโยคคาถามมาแล้วจานวน 34 คน แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คน 2 กลุ่ม ผลจาก
การสังเกตการณ์ คือ ผูเ้ ล่นมี แรงกระตุ น้ เกิ ดความตื่ นเต้นสนุ กสนานจากการทอยลูกเต๋ าที่ ผูเ้ ล่นคาดการณ์
ไม่ได้วา่ จะออกมาเป็ นสรรพนามคาถามอะไรและคาถามจะมาจากเทศกาลอะไร ทุกคนในกลุ่มจึงตั้งใจที่จะมี
ส่ วนร่ วมในเกม อุปสรรคของการเล่นเกมนี้คือผูเ้ ล่นยังรู ้ภาษาสเปนในระดับพื้นฐาน จึงต้องใช้เวลาในการทา
ความเข้าใจหรื อตีความจากบริ บท และแม้วา่ จะอนุญาตให้เปิ ดพจนานุ กรม แต่ก็ทาให้เสี ยเวลาในการเล่นเกม
ไปพอควร
3.2 บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Nuestra gente)
หัวข้อบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเป็ นหัวข้อที่มีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากแต่ละประเทศมีบุคคลที่สร้าง
ชื่ อเสี ยงในด้านต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ จากการสารวจแบบเรี ยนในหลักสู ตรฯ พบหัวข้อนี้ ในแบบฝึ กหัด
เพียงไม่กี่ประโยคและมีบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในบางด้านเท่านั้น ผูเ้ รี ยนจึงควรได้รู้จกั กับบุคคลสาคัญในแวดวง
ต่าง ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกับฝึ กฝนการผันกริ ยาในรู ปปั จจุบนั กาล คาคุณศัพท์เพื่ออธิ บายลักษณะ
บุคคล รวมถึงทักษะการอ่าน (Comprensión lectora) และการพูด (Expresión oral) ไปในเวลาเดียวกัน เกมนี้
ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีและต้องมีจานวนผูเ้ ล่นอย่างน้อย 2 คนต่อ 1 กลุ่ม
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ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาทั้งหมด 10 คน คือ Simón Bolívar ผูน้ าในการประกาศเอกราช
ชาวเวเนซูเอลา Frida Kahlo จิตรกรหญิงชาวเม็กซิ กนั Gabriel García Márguez นักเขียนรางวัลโนเบลชาว
โคลอมเบีย Celia Cruz ราชินีเพลงซัลซา (Salsa) จากประเทศคิวบา Papa Francisco สมเด็จพระสันตปาปา
องค์ปัจจุบนั ซึ่ งเป็ นชาวอาเจนตินา Sofía Vergara นักแสดงหญิงชาวโคลอมเบีย Pedro Almodóvar ผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ รางวัลออสการ์ ชาวสเปน Guillermo del Toro ผูก้ ากับภาพยนตร์ รางวัลออสการ์ ชาวเม็กซิ กนั Che
Guevara นักปฏิวตั ิชาวอาร์เจนตินา และ Fernando Botero ศิลปิ นแนวร่ วมสมัยชาวโคลอมเบีย
เกมนี้ ประกอบไปด้วย เกมจับคู่ (Juego de emparejar) เหตุผลที่เลือกเกมประเภทนี้ เพราะเป็ นเกมที่
จะปรากฏรู ป ภาพของบุ ค คลส าคัญทั้ง ในแผ่น ข้อมู ล และบนกระดานเดิ นเกม ผูเ้ ล่ นต้องจับ คู่ บุ คคลบน
กระดานและในแผ่นข้อมูล ทาให้สามารถจดจาลักษณะและข้อมูลสาคัญของบุคคลเหล่านั้นได้ อีกทั้งยังเป็ น
เกมที่มีการเคลื่อนไหวน้อย (Juegos Pasivos o poco movimiento) เพราะเน้นการใช้ไหวพริ บ รวมถึงเป็ นเกม
สาหรั บ ส ารวจระดับ ผูเ้ รี ย น (Juego de exploratorios de nivel) และเกมเสริ มบทเรี ย น (Juegos
complementarios de la unidad didáctica)
อุปกรณ์ ที่ใช้ได้แก่ กระดานบันไดงูที่มีรูปของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ลูกเต๋ า หมากเดิน กระดาน และ
แผ่นข้อมูลบุคคลสาคัญ ซึ่ งประกอบไปด้วยรู ปภาพ สัญชาติ อาชีพ ผลงานสาคัญหรื อข้อมูลที่โดดเด่น
วิธีการเล่นคือ แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดานงู ลูกเต๋ า และแผ่นข้อมูลของบุคคลสาคัญ เริ่ มเล่นด้วยการ
ทอยลูกเต๋ าและเดิ นหมากตามจานวนที่ทอยได้ เมื่อหมากไปตกอยู่ที่ใดให้อธิ บายเรื่ องราวของบุคคลนั้น 1
ประโยค โดยสามารถบรรยายจากลักษณะที่เห็นในภาพหรื อดูขอ้ มูลได้จากแผ่นข้อมูลที่ได้รับ ภายในกลุ่มจะ
ช่ วยกันตรวจสอบว่า ผูเ้ ล่ นแต่ ล ะคนแต่ง ประโยคจากข้อมู ลที่ มี ไ ด้ถู ก ต้องหรื อไม่ หากยัง ไม่ถู ก ก็ จะต้อง
ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้ผเู ้ ล่นคนนั้นผ่าน และผูเ้ ล่นคนใดถึงทางออกก่อนก็จะเป็ นผูช้ นะ
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมนี้ ไปทดลองเล่นกับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 (ระดับ A1) ที่ผา่ นการเรี ยนเรื่ องคาคุ ณศัพท์
บรรยายลักษณะบุคคลและการผันกริ ยาในรู ปปั จจุบนั มาแล้วจานวน 34 คน แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มละ 7
คนมี 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 8 คน มี 1 กลุ่ม จากการสังเกตการณ์พบว่าผูเ้ ล่นกระตือรื อร้นที่จะเล่นเกม เนื่ องจาก
เกิดความสงสัยว่าบุคคลเหล่านั้นเป็ นใครและมีความสาคัญอย่างไร และในขณะเดียวกัน ก็ได้ฝึกสังเกตและ
สร้างประโยคด้วยตนเอง โดยใช้คาคุณศัพท์เพื่อบรรยายลักษณะบุคคลควบคู่ไปกับการฝึ กผันกริ ยา อุปสรรค
ที่ เกิ ดขึ้ นคื อผูเ้ ล่ นยังไม่รู้จกั คาศัพท์บางส่ วน ทาให้ต้องเสี ยเวลาหาความหมายในพจนานุ กรม และผูเ้ ล่ น
บางส่ วนไม่ทราบว่าจะบรรยายลักษณะของบุคคลนั้นอย่างไร หากไม่มีคาคุณศัพท์ให้ในแผ่นข้อมูล
3.3 อาหารจานเด่น (Así se cocina)
อาหารสะท้อนเอกลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรมของแต่ ล ะพื้ นที่ แต่ เนื่ องจากหัวข้ออาหารที่ พ บใน
แบบเรี ยนเป็ นเพียงประโยคสั้น ๆ และไม่มีการอธิ บายเพิ่มเติ ม จึ งอาจไม่เพียงพอที่ จะทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึ ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านจานอาหารนั้น ๆ ในเกมนี้ผเู ้ ล่นจะได้เรี ยนรู ้อาหารจากประเทศผูพ้ ูดภาษาสเปน
เปรี ยบเที ยบกับอาหารไทยที่ทุกคนคุ น้ เคย โดยในศตวรรษที่ 16 และ 17 ทวีปอเมริ กา ยุโรปและเอเชี ยได้
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แลกเปลี่ ยนพืชพันธุ์ธัญญาหารระหว่างกันผ่านเจ้าอาณานิ คมอย่างสเปนและโปรตุเกส อีกทั้ง บางพื้นที่ใน
ลาติ นอเมริ กากับ เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ก็มี สภาพภูมิ ประเทศและภู มิอากาศใกล้เคี ย งกัน จึ ง มี อาหารที่
คล้ายคลึ งกันไปด้วย ผูว้ ิจยั นาเกมนี้ มาประยุกต์เล่นกับความรู ้ทางไวยากรณ์ในระดับ A2 เรื่ องการผันกริ ยา
คาสั่ง (el imperativo) เพื่อช่วยเสริ มทักษะการอ่าน (Comprensión lectora) และทักษะการพูด (Expresión
oral) โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 นาทีในการเล่นและต้องมีจานวนผูเ้ ล่นอย่างน้อย 3 คนต่อ 1 กลุ่ม
อาหารขึ้ นชื่ อที่ ผูว้ ิจยั เลื อกมาจับคู่ กบั อาหารไทย ได้แก่ ตามาลไก่ ใส่ ซ อสเขี ย วกับ ขนมข้าวโพด
(Tamales de pollo en salsa verde y dulce de maíz) เอ็มปานาดาเนื้ อกับกะหรี่ พฟั เนื้ อ (Empanada de carne y
Curry Puff de carne) ปาเอยาทะเลกับข้าวผัดผงกระหรี่ ทะเล (Paella de marisco y Arroz de curry con
marisco) เซบิเชของเปรู กบั ยาปลากะพง (Ceviche peruano y Ensalada picante de lubina) และข้าวผัดถัว่ ดา
กับข้าวเหนียวดาน้ ากะทิ (Arroz congrí y Arroz negro en leche de coco)
ความน่ าสนใจของเกมนี้ อยู่ที่วตั ถุ ดิบของอาหาร เพราะผูเ้ ล่นจะได้เรี ยนรู ้ วตั ถุ ดิบบางชนิ ดที่ลาติ น
อเมริ กาและเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีร่วมกัน ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าหากนาเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาทาเป็ นเกมการ
แลกเปลี่ยน (Juego de intercambios) ร่ วมกับการจาลองสถานการณ์ (Simulaciones) จะทาให้ผเู ้ ล่นเกิดความ
เข้าใจจากการเห็นภาพด้วยตนเอง ส่ งผลให้ผเู ้ ล่นจดจาข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ตอ้ งท่องจาจากคาศัพท์ อีกทั้ง
เกมนี้ ยงั เป็ นเกมความร่ วมมื อ (Juegos cooperativos) ที่ ไ ม่จาเป็ นต้องมี ผูแ้ พ้หรื อชนะ แต่จะอาศัยความ
ร่ วมมื อกันของผูเ้ ล่ นเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของเกม นอกจากนี้ ยังสามารถเป็ นเกมที่ใช้เสริ มในบทเรี ยน
(Juego complementario de unidad didáctica) เพื่อฝึ กฝนการใช้ประโยคคาสั่งในภาษาสเปนได้อีกด้วย
อุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการเล่ นได้แก่ บัตรภาพพร้ อมคาศัพท์วตั ถุ ดิบในการประกอบอาหารชนิ ดต่าง ๆ
และแผ่นข้อมูลวิธีการประกอบอาหารของกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปนซึ่ งจะมีคากริ ยาที่ยงั ไม่ได้ผนั พร้อม
กับวัตถุดิบที่ตอ้ งใช้ประกอบในเมนู
วิธีการเล่นคื อผูเ้ ล่นแต่ละกลุ่มจะเลื อกทาอาหารขึ้ นชื่ อของลาติ นอเมริ กาพร้ อมกับอาหารไทยที่ มี
ลักษณะและวัตถุดิบคล้ายกัน จากนั้น จะได้รับแผ่นข้อมูลวิธีการประกอบอาหารพร้อมกับชื่ อวัตถุดิบที่ตอ้ ง
ใช้ในเมนูน้ นั และบัตรภาพพร้อมคาศัพท์ของวัตถุดิบ โดยที่บตั รภาพบางส่ วนจะไม่ใช่วตั ถุดิบของอาหารของ
กลุ่มตนเอง ผูเ้ ล่นในกลุ่มจึงต้องนาบัตรภาพวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องไปขอแลกกับบัตรภาพที่ถูกต้องจากกลุ่มอื่น
โดยใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร เนื่ องจากในขั้นตอนนี้ จะต้องดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วเพื่อไปเน้นการสื่ อสาร
ภาษาสเปนในขั้นตอนต่อไป เมื่อได้บตั รภาพพร้ อมคาศัพท์ของวัตถุ ดิบครบแล้ว สมาชิ กในกลุ่มจะจาลอง
สถานการณ์การประกอบอาหารโดยผลัดกันใช้ประโยคคาสั่งเพื่ออธิ บายวิธีการทาอาหารให้ผเู ้ ล่นคนถัดไป
จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ น
ผูว้ ิจยั ได้นาเกมไปทดลองเล่นกับนักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 (ระดับ A2) ที่ผ่านการเรี ยนรู ้ เรื่ องการสร้ าง
ประโยคคาสั่งมาแล้วจานวน 36 คน แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มตามจานวนอาหารที่ถูกจับคู่ไว้ จึงแบ่งเป็ นกลุ่มละ 7
คน 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 8 คน 1 กลุ่ม จากการสังเกตการณ์ พบว่าผูเ้ ล่นมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับอาหารสเปน
และลาตินอเมริ กาอยู่บา้ ง จึงให้ความสนใจอยากจะเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผูเ้ ล่นต้องออกไปค้นหา
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วัตถุ ดิบที่ตนต้องการจากกลุ่มอื่น ทาให้เกิ ดความสนุ กสนานมากขึ้น หลังจากการเล่นเกม ผูเ้ ล่นมีความพึง
พอใจเพราะได้ความรู ้ใหม่ ทั้งคาศัพท์วตั ถุดิบในการประกอบอาหาร รวมถึงกริ ยาที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ปั ญหาเดียวที่พบจากการทดลองใช้เกมนี้ คือระยะเวลาไม่เพียงพอ ทาให้ตอ้ งมีการปรับเวลาจาก 25 นาทีเป็ น
30 นาที
ผลกำรศึกษำ
จากการสังเกตการณ์การทดลองเล่นเกมทั้ง 3 เกม สรุ ปได้วา่ ผูเ้ ล่นให้ความสนใจ มีท่าทีกระตือรื อร้น
และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมที่ผเู ้ ล่นคาดการณ์ไม่ได้อย่างเกมที่เล่นแบบเสี่ ยง
ดวง หรื อเกมที่ผเู ้ ล่นต้องไขปริ ศนา และหากนาเกมมาประยุกต์ใช้ในการสอนเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมที่ผเู ้ ล่น
ไม่ เ คยรู ้ ม าก่ อน ก็ จะยิ่ง ก่ อ ให้ เกิ ดความสงสั ย ใคร่ รู้และอยากค้นหาค าตอบด้ว ยตัวเอง ส่ วนปั ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิ ดขึ้นมักจะเกิ ดจากประเด็นทางไวยากรณ์ ทักษะการพูดและคลังคาศัพท์ของนักศึกษาทาให้
ผูเ้ ล่นบางส่ วนยังไม่สามารถเข้าร่ วมในเกมได้ทนั ที ทาให้ใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้ ในขณะเดียวกัน หาก
เป็ นเกมที่เล่นเป็ นกลุ่ม แต่สมาชิ กไม่ได้มีส่วนร่ วมตลอดการเล่นเกมทุกคน สมาชิ กที่ไม่ได้มีส่วนร่ วมก็จะ
สนใจกิจกรรมน้อยลง ผลทั้งหมดนี้ สรุ ปออกมาได้วา่ เกมนั้นมีประสิ ทธิ ผลเพราะบรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั หมด
แต่ผวู ้ จิ ยั ควรมีการปรับปรุ งเนื้ อหาและวิธีการเล่นบางส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรสารวจความสามารถทาง
ทักษะของผูเ้ รี ยนล่วงหน้าเพื่อนามาสร้างเกมให้เหมาะสมกับระดับภาษาของผูเ้ รี ยน
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
งานวิจยั นี้มุ่งนาเสนอการพัฒนาการสอนเนื้อหาวัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาสเปนระดับ A1-A2 ผ่าน
เกม โดยอ้างอิงทฤษฎี สมรรถนะทางการสื่ อสาร (Competencia comunicativa) ทฤษฎี การสอนเนื้ อหา
วัฒนธรรมในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีเกมการสอน กรณี ศึกษาคือหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเนื้อหาวัฒนธรรมในหนังสื อเรี ยน นาเสนอเกมเพื่อเสริ มการเรี ยนการสอนที่ผวู้ ิจยั ได้เลือกสรร
หัวข้อจากแผนการเรี ยนการสอนของสถาบันเซร์ บนั เตส (Plan curricular del Instituto Cervantes หรื อ PCIC)
และได้ตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของเกมดังกล่าวโดยได้นาไปทดลองใช้จริ งในห้องเรี ยนของหลักสู ตรดังกล่าว
ผลจากการสังเกตุ การณ์ พบว่าเกมที่ สร้ างขึ้ นทาให้เกิ ดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยนที่ ผ่อนคลายและ
สนุกสนาน กระตุน้ ความสงสัยในตัวผูเ้ ล่น โดยเฉพาะเกมที่มีการเสี่ ยงดวง หรื อเกมที่ผเู ้ ล่นไม่เคยรู ้ขอ้ มูลมา
ก่อน ทาให้เกิ ดแรงจูงใจกระตือรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้ และค้นหาคาตอบด้วยตัวเอง รวมถึ งผูเ้ ล่นเองก็มีโอกาส
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ หม่ ๆ กับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ประเด็ น ต่ า ง ๆ ของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มประเทศผูใ้ ช้ภาษาสเปน ในขณะเดียวกัน ปั ญหาและอุปสรรคที่พบคือเรื่ อง
คลังคาศัพท์และทักษะทางไวยากรณ์ของผูเ้ ล่น ซึ่ งก็จะเป็ นข้อมูลสาคัญที่ผวู ้ ิจยั จะนาไปปรับปรุ งกิจกรรมให้
เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป
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กำรแก้ ไข ปรับปรุ ง และข้ อเสนอแนะ
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคข้า งต้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอเสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งเพื่ อ ให้ เ กมมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดย
1. แนบคลังคาศัพท์ในแผ่นข้อมูลเสมอเพื่อช่วยให้ผเู ้ ล่นเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
2. เปลี่ ยนวิธีการเล่นจากที่ ให้สมาชิ กเพียงบางคนในกลุ่มสนทนาตอบโต้กนั เป็ นการให้สมาชิ ก
ทุกคนแข่งกันตอบ
3. ช่วยชี้ ช่องทางให้ผเู ้ ล่นรู ้ วา่ เนื้ อหาส่ วนไหนที่สามารถนาไปตั้งเป็ นคาถามหรื อสร้ างประโยคได้
โดยการเว้นช่องว่างในเนื้อหาบางส่ วนและเพิ่มคาศัพท์ที่จาเป็ นสาหรับการเล่นเกมในแผ่นข้อมูล
4. สั งเกตการณ์ หรื อประเมิ นพื้ นฐานทักษะภาษาของผูเ้ รี ย นเฉพาะกลุ่ ม ก่ อนการเล่ นเกม และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นให้ยดื หยุน่ ตามกลุ่มผูเ้ ล่น
5. หากเป็ นไปได้ค วรมี ก ารใช้สื่ อ การสอนที่ ห ลากหลายเข้า มาร่ ว มด้ว ย เช่ น การเล่ น เกมใน
อินเตอร์เน็ต (online game) เพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ ล่นมากขึ้น
6. ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในเกมจากตัวผูเ้ ล่นเพื่อให้การประเมินผลของเกมสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
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สถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอินเดียในนวนิยาย เรื่อง สิ เน่ หาส่ าหรี
ROLES AND STATUS OF CHARACTERS AND INDIAN CULTURE
IN THE SINEHASARI NOVEL
ธีรพล เรื องทองดี1และ สายวรุ ณ สุ นทโรทก2
Theeraphon Ruengthongdee and Saiwaroon Soontherotoke

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หา
ส่ าหรี (2) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมอินเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี โดยวิเคราะห์จากนวนิยายของพงศกร
เรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี
ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพและบทบาทของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ที่ปรากฏเด่นชัด
คือ สถานภาพและบทบาทในสังคม และสถานภาพและบทบาทในครอบครัวซึ่ งสถานภาพและบทบาทใน
สังคมของตัวละครในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี ที่ปรากฏในนวนิ ยาย คือ สถานภาพและบทบาทในสังคม
ด้านเชื้ อชาติ และสถานภาพและบทบาทในสังคมด้านการประกอบอาชี พส่ วนสถานภาพและบทบาทใน
ครอบครัวของตัวละครในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ที่ปรากฏในนวนิยาย คือ สถานภาพและบทบาทของลูก
สถานภาพและบทบาทของสามี ภรรยา และสถานภาพและบทบาทของพ่อแม่
โดยทั้งหมดนั้น ตัวละครสามารถปฏิบตั ิตามสถานภาพและบทบาทของตนตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และนอกจากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษา
วัฒนธรรมอินเดียที่ปรากฏในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี อีกด้วย
ผลการวิจยั พบว่า ประเทศอินเดี ยมีวฒั นธรรมอันยาวนานที่ปฏิ บตั ิสืบต่อกันมา แม้บางวัฒนธรรม
อาจจะเลื อนหายไปบ้าง แต่บางวัฒนธรรมก็ยงั เห็ นการปฏิ บตั ิต่อกันอยู่เสมอเรื่ อยมา โดยในนวนิ ยายเรื่ อง
สิ เน่ หาส่ าหรี มีการดาเนิ นเรื่ องโดยให้ตวั ละครได้เข้าไปเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมของอินเดี ย เช่ น การแต่งกายด้วย
ชุ ดส่ าหรี การแต้มชาด พิธีสตี และพิธีสยุมพร เป็ นต้น วัฒนธรรมเหล่ า นี้ เป็ นเอกลักษณ์ อนั โดดเด่ นของ
อินเดี ยที่ชาวอินเดี ยยังรักษาและปฏิ บตั ิสืบกันมาช้านาน นับว่ามีประโยชน์ มีคุณค่า เป็ นคุ ณสมบัติที่หาได้
ไม่ง่ายนักในนวนิยายทัว่ ไป
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Abstract
The purpose of this research was to study the roles and the status of the characters and Indian
culture from SINEHASARI novel, which is Pongsakorn's novel.
The finding indicated that the roles and the status of the characters in society as well as family are
obvious in the SINEHASARI novel. In society, it presents the roles and the status of ethnicity and
occupation of the characters. In family, it shows the roles and the status of children, husband, wife and
also parents. Moreover, all of the characters can effectively perform not only their role but also their
status.
Results indicated that India has a long tradition,some culture has been lost but, some is still well
preserved. In SINEHASARI, We have learn a lot of Indian culture ,for example,dressing in the saree, a
Bindi decoration(a colored dot worn on the center of the forehead), Sati or Suttee (a woman who
performed the act of immolating herself after her husband’s death.)and Swayamvara (In ancient India, was
a practice of choosing a husband, from among a list of suitors, by a girl of marriageable age.) These are
unique and fascinating culture and customs which is valuable for novel.
Keywords : Roles, Status, Indian culture
บทนา
นวนิ ยายเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายจากผูอ้ ่าน เป็ นเรื่ องยาวที่
แต่ ง ขึ้ นเป็ นแบบร้ อยแก้วจากชี วิต จริ ง นิ ท านพื้ นบ้า นพื้ นเมื อง จิ นตนาการ หรื อประสบการณ์ เป็ นต้น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, หน้า 429) นวนิ ยายเป็ นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยมีการสมมติ
ตัวละคร โครงเรื่ องและสถานที่ เพื่อให้เกิ ดความสมจริ ง นวนิ ยายจึงเป็ นบันเทิงคดี ที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู ง
จิตรลดา สุ วตั ถิกุล (2530, หน้า 67-68) กล่าวว่า นวนิ ยายเป็ นเรื่ องที่สมมติข้ ึนโดยอาศัยพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคมเป็ นพื้นฐาน แล้วนามาปรับปรุ งให้สมจริ งยิ่งขึ้น ด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ตวั ละครแสดงออกมา
สะท้อนมาจากพฤติกรรมของมนุ ษย์ แล้วยังเป็ นเครื่ องมือในการเสนอแนวความคิดของผูเ้ ขียน ทั้งในด้าน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ โดยถ่ายทอดผ่านทางพฤติกรรมและ
บทบาทของตัวละคร ดังนั้น การศึกษาตัวละครในนวนิ ยายจึงเป็ นการศึกษาสภาพชี วิตของคนในยุคสมัยนั้น
นวนิยายยุคใหม่ที่ผอู ้ ่านให้ความนิ ยม และได้รับคัดเลือกให้แปรรู ปไปสู่ ละครโทรทัศน์มีหลายเรื่ อง
ที่ เป็ นบทประพันธ์ ข องพงศกร ซึ่ ง เป็ นนามปากกาของนายแพทย์พ งศกร จิ นดาวัฒ นะ เป็ นนายแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ประจาโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สาหรับนามปากกา “พงศกร” นั้นในอดีตได้ใช้สาหรับนวนิยายทุกประเภท แต่ ปั จจุบนั จะเจาะจงใช้
นามปากกานี้ เฉพาะแนวเหนื อธรรมชาติ เท่านั้น ส่ วนนามปากกาที่ ใช้เขียนนวนิ ยายแนวชี วิต ตลกขบขัน
เสี ยดสี สังคมจะใช้วา่ “ดารกาประกาย” จิณณะ รุ จิเสนีย ์ (2554, หน้า 5) ผูว้ ิจยั สนใจนวนิยาย ของพงศกร ที่มี
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การนาหลัก วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ ประวัติศ าสตร์ ที่ ตนเองสนใจนามาผสมผสานกับ จิ นตนาการอย่า ง
กลมกลืน ทาให้เนื้อเรื่ องชวนติดตามตั้งแต่ตน้ จนจบอย่างต่อเนื่อง
สิ เน่หาส่ าหรี เป็ นนวนิ ยายแนวเหนื อธรรมชาติ โรแมนติก สื บสวนสอบสวนที่กล่าวถึงตัวเอกของ
เรื่ อง คือนวลเนื้ อแก้ว สาวไทยทายาทนักการทูต เจ้าของร้ านเสื้ อซึ่ งมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายในสังคม
เธอจาเป็ นต้องเดินทางไปประเทศอินเดียอย่างเร่ งด่วน เพื่อไปช่วยงาน นิ ลปั ทม์ น้องสาวที่กาลังจะแต่งงาน
กับ เจ้าชายชัยทัศน์ วิเรนทรา มันตรา เจ้าชายหนุ่มรู ปงามแห่ งแคว้นมันตราปุระ ทางตอนเหนื อของอินเดี ย
เมื่ อเธอไปถึ งมันตราปุ ระ เธอได้พ บกับท่ าที ที่ไ ม่ ยินดี ข องครอบครั วเจ้า ชายชัยทัศน์ เธอจึ งต้อง
อดทนต่อสู ้ ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคและโชคชะตาง่าย ๆ เธอเผชิ ญกับความไม่เป็ นธรรมและไม่ชอบมา
พากลในมันตราปุระ เมื่อน้องสาวของเธอถูกรังแก นวลเนื้ อแก้วจึงต้องหาทางช่วยน้อง และแสวงหาความ
ยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้
เนื้ อเรื่ องโดยย่อ ของนวนิ ย ายเรื่ อ งสิ เ น่ ห าส่ า หรี ข ้า งต้น นี้ ท าให้ เห็ นบทบาทของนวลเนื้ อแก้ว
ตัวละครเอกและตัวละครต่าง ๆในเรื่ อง ซึ่ งพงศกรมักสร้างตัวละครในเรื่ องให้มีสถานภาพและบทบาทตามที่
ได้รับ รวมทั้งแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของตัวละครนั้น ๆ อย่างเด่นชัดอีกด้วย สถานภาพจะบ่งบอกถึง
ฐานะ ตาแหน่ งของบุ คคลในกลุ่ มหรื อสังคม ที่ มีค่านิ ยมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดบทบาท
พฤติกรรม สิ ทธิ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้ดาเนินไปตามทิศทางที่สังคมนิยมหรื อบรรทัดฐานของสังคม
กาหนด
ศรี จนั ทร์ พันธ์พานิช (2534, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของคาว่า "สถานภาพ" และ "บทบาท" ไว้วา่
สถานภาพ คือสิ่ งที่บุคคลถูกกาหนดขึ้นทางสังคม เพื่อบอกหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบตั ิ ส่ วน
คาว่า บทบาท หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิตามสิ ทธิ และหน้าที่ของสถานภาพ เมื่อนาความหมายนี้ มา
ศึกษานวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ผูว้ จิ ยั พบว่า มีหลายตัวละครที่แสดงบทบาทหน้าที่ได้ตามสถานภาพ ซึ่ งทา
ให้เห็ นว่าสถานภาพและบทบาทมีความสัมพันธ์กนั และแสดงถึงสิ่ งที่สังคมอินเดี ย ซึ่ งเป็ นฉากในเรื่ องได้
กาหนดขึ้น
ในจานวนนวนิ ยายของพงศกร ผูว้ ิจยั ให้ค วามสนใจนวนิ ยายเรื่ อง สิ เน่ หาส่ าหรี โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตัวละครให้ปรากฏเด่นชัดมากขึ้น ซึ่ งสร้างความสนุ กสนานและความ
บันเทิงได้เป็ นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น ในนวนิ ยายเรื่ องนี้ ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดี ย ซึ่ งตัวละคร
ในเรื่ องเป็ นผูท้ ี่ได้เข้าไปเรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ในประเทศอินเดียจนเกิดการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อนามา
ปฏิ บตั ิต่อตนเองและผูอ้ ื่ น โดยเฉพาะวัฒนธรรมการห่ มส่ าหรี ของผูห้ ญิ งอินเดี ย ทั้งนี้ ในเรื่ องได้กล่าวถึ ง
พิธีกรรมที่น่าสนใจของคนอินเดียไว้ดว้ ย เช่นพิธีแต่งงาน พิธีสตี เป็ นต้น
จากการสารวจงานวิจยั พบว่า ยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครในนวนิยายเรื่ อง
สิ เน่ หาส่ าหรี ซึ่ งเรื่ องนี้ มี ต ัวละครที่ ใช้ในการด าเนิ นเรื่ องมากมาย มี หน้าที่ และบทบาทที่ แตกต่ างกันไป
อีกทั้งนวนิ ยายเรื่ องนี้ ยงั เป็ นเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในประเทศอิ นเดี ยที่ ผเู ้ ขี ยนตั้งใจสอดแทรกไว้ในเนื้ อเรื่ อง
ทาให้ผอู ้ ่านได้เรี ยนรู ้ ประเพณี วฒั นธรรมที่หลากหลายของอินเดียผ่านตัวละครและเนื้ อหาในเรื่ อง ผูว้ ิจยั จึง
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สนใจที่ จะศึ ก ษาวัฒนธรรมของอิ นเดี ย ที่ ป รากฏในนวนิ ยายเรื่ องนี้ เพิ่ มเติ ม ควบคู่ ไ ปกับ สถานภาพและ
บทบาทของตัวละคร โดยกาหนดประเด็นที่จะศึกษา คือการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละคร และ
วัฒนธรรมของอินเดียในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี
ผลการศึกษา
การศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมของอินเดี ยในนวนิ ยาย เรื่ อง สิ เน่ หา
ส่ าหรี โดยศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละคร กับวัฒนธรรมในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ผลปรากฏ
ดังนี้
ตัวละครหลักอย่างนวลเนื้ อแก้วที่มีสถานภาพเป็ นลูกได้แสดงบทบาทของลูกที่ดีดว้ ยการเชื่ อฟั งพ่อ
แม่ แสดงความกตัญญู ทาทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุ ข บทบาทของตัวละครกลุ่มนี้ จึงมีความผูกพันกับ
พ่อแม่เป็ นอย่างมาก
นวลเนื้อแก้วลูกสาวคนโตของคุณนคราและคุณมัทนี เธอให้ความเคารพเชื่ อฟั งพ่อแม่ แสดงออกถึง
ความห่วงใยพ่อแม่อยูเ่ สมอ ดังจะเห็นได้จากตอนที่เธอมาถึงประเทศอินเดียเป็ นครั้งแรก เมื่อเห็นบรรยากาศ
ที่งดงาม สดชื่ นด้วยดอกแมกโนเลีย สิ่ งแรกที่เธอนึ กถึงคือพ่อและแม่ของเธอ “แม่ มาเห็นคงชอบใจ...นวล
เนือ้ แก้ วนึก...แม่ ชอบดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอม โดยเฉพาะดอกมณฑา จาปี ยี่หุบ ...เหล่ านั้นล้ วนเป็ นไม้ ในตระกูล
ดอกแมกโนเลี ยทั้งสิ ้น... แม่ ชอบทาสวน ครั้ งหนึ่ งแม่ เคยเล่ าถึงเรื่ องราวของดอกแมกโนเลี ย และความฝั น
ของแม่ ...นวลเนือ้ แก้ วหวังว่ าฝั นของแม่ จะเป็ นจริ งสักวัน (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 141)
สิ่ งที่ตวั ละครรู ้สึกได้และแสดงออกทางความคิดอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่า ถ้าเธอมีความสุ ขเมื่อใด
เธอจะนึกถึงคนในครอบครัวเสมอ หรื อแม้บางครั้งการที่นวลเนื้ อแก้วจากพ่อแม่มาอยูไ่ กลถึงอินเดียเธอก็จะ
คิดถึ งเรื่ องราวเก่า ๆ ที่ได้ทาร่ วมกันของเธอและแม่ เช่น นึ กถึงเมื่อครั้งที่เธอกับแม่นงั่ ดูหนังอินเดี ยด้วยกัน
และเธอก็อยากให้แม่มาอยูใ่ กล้ ๆ ด้วยกันอีกครั้ง “หนังอิ นเดียหรื อบอลลีวูด หลายๆเรื่ องมักจาลองเรื่ องราว
มาจากชี วิตจริ ง คุณเคยดูไหม” เมื่อเจ้ าชายกี ริชพูดทาให้ นวลเนื อ้ แก้ วนึ กถึงเรื่ องราวของเธอกับแม่ ของตน
“แม่ ของฉั นชอบดูหนังอิ นเดียค่ ะ บางครั้ งฉั นก็นั่งดูเป็ นเพื่ อแม่ ค่ะ ” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554,หน้า 184)
บทบาทของลูกที่มีหน้าที่แสดงความรัก ความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาหรื อความคิด
แสดงให้เห็นว่าควรนามาเป็ นแบบอย่าง ซึ่ งนอกจากความคิดที่ดีของนวลเนื้อแก้วแล้วนั้น การกระทาของเธอ
ยัง บ่ง บอกถึ ง ความกตัญญู ดัง จะเห็ นได้จากตอนที่ พ่อและแม่ ของนวลเนื้ อแก้วเดิ นทางมาถึ งอิ นเดี ยเพื่ อ
ร่ วมงานแต่งของนิ ลปั ทม์ นวลเนื้ อแก้วพยายามสอบถามจากเจ้าชายกี ริชว่า ควรนาสิ่ งใดไปต้อนรับท่าน
เจ้าชายได้แนะนาให้ใช้ดอกบัว เพราะดอกบัวหมายถึงความรักความศรัทธาและชื่นชม “คุณพ่ อคุณแม่ ของ
ฉันกาลังเดินทางมาถึงเย็นนี ้ สนใจจะไปรั บคุณพ่ อคุณแม่ กับฉั นด้ วยกันไหม” “ไปสิ ครั บ” เจ้ าชายกีริชตอบ
“ฉั นควรนาอะไรไปต้ อนรั บท่ านดี คะ” “ดอกบัวครั บ” เจ้ าชายเอ่ ย “สั ตตบงกชหมายถึงความรั ก...รั กด้ วย
ความศรั ทธาและชื่ นชม” เขาพูดด้ วยนา้ เสี ยงเรี ยบเรื่ อย เก็บอาการดีใจ (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 302)
บทบาทของลูกนอกจากแสดงความรักและความกตัญญูแล้ว ยังต้องปกป้ องครอบครัวหรื อพ่อแม่
ของตนเองอี กด้วย ดังจะเห็ นได้จากตอนที่นวลเนื้ อแก้วพยายามปกป้ องพ่อแม่ของตนให้พน้ จากการดูถูก
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เหยียดหยามของมหารานีศศิประไพ “เสี ยแรงมีพ่อเป็ นถึงข้ าหลวงใหญ่ ประจาสหประชาชาติคงจะทาแต่ งาน
จนไม่ มีเวลาอบรมมารยาท ลูกสาวถึงมีกิริยาน่ ารั งเกียจเช่ นนี ้” มหารานียังไม่ หยุดเล่ นงาน “ถึงพระองค์ จะ
เป็ นมหารานี แต่ ดิฉันก็จะไม่ เกรงใจ ถ้ าหากลาเอียงเข้ าข้ างคนผิดเช่ นนี ้ และขอบอกไว้ เลยนะคะ...พวกคุณจะ
เล่ นงานฉั นอย่ างไรก็ทาไป แต่ อย่ าแตะต้ องคุณพ่ อคุณแม่ ของฉั นเป็ นอันขาดเพราะท่ านทั้งสองไม่ ได้ มีส่วน
รู้ เห็นใดๆ ด้ วยทั้งสิ ้น”(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 425)
นวลเนื้ อแก้วแสดงออกถึงบทบาทของลูกที่ดีมีความเคารพ เชื่ อฟั ง คิดถึงพ่อแม่อยูเ่ สมอ และเธอจะ
ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามคนในครอบครัวของเธอเด็ดขาด
นอกจากนวลเนื้ อแก้วจะแสดงบทบาทของการเป็ นลู กที่ ดีได้แล้วนั้น ในด้านการประกอบอาชี พ
นวลเนื้ อแก้วก็แสดงบทบาทของตนเองได้เป็ นอย่างดี อีกด้วยเช่ นกัน ซึ่ งอาชี พที่ นวลเนื้ อแก้วได้ประกอบ
ธุ รกิจนั้นคือ อาชีพดีไซน์เนอร์
อาชี พดี ไซน์เนอร์ อย่างนวลเนื้ อแก้วจากประเทศไทยที่กาลังจะเจริ ญในหน้าที่การงานจาเป็ นต้อง
หยุดงานทุกอย่างเพื่อมาจัดเตรี ยมงานแต่งงานและดูแลน้องสาวที่กาลังจะเข้าพิธีแต่งงานที่ประเทศอินเดี ย
การมาประเทศอินเดียในครั้งนี้ สาหรับนวลเนื้อแก้วถือเป็ นการมาพักผ่อนจากการทางานที่แสนเหน็ดเหนื่ อย
แต่เมื่อเธอมาถึงที่มนั ตราปุระ ประเทศอินเดียนั้นแทนที่เธอจะได้พกั ผ่อน เธอกลับต้องใช้ความสามารถด้าน
การตัดเย็บเสื้ อผ้าซ่ อมแซมชุ ดส่ าหรี ที่จะใช้ในพิธีแต่งงานของน้องสาวเธอ ดังในตอนที่เธอช่ วยอธิ บายให้
สาวใช้อย่างสุ ระษาฟังถึงการเย็บผ้าส่ าหรี ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงความเชี่ ยวชาญในด้านการประกอบอาชี พของ
เธอ "ทาเช่ นนั้นไม่ ได้ หรอก" นวลเนือ้ แก้ วว่ า “ผ้ าโบราณมีคุณค่ าขนาดนีท้ าลวกๆ แบบนั้นเสี ยดายแย่ ยังไงก็
ต้ องพยายามซ่ อมให้ ได้ ใกล้ เคี ยงของเก่ าที่ สุด อี กอย่ างรอยขาดเป็ นทางยาว ขื นใช้ เส้ นไหมที่ สีแตกต่ างกัน
มองมาจากที่ ไกลก็ต้องเห็นอยู่ดี ”เป็ นงานที่ ดูเหมือนไม่ ยากนัก หากทว่ าเมื่อลงมือทาแล้ วกลับใช้ เวลานาน
ไม่ ใช่ น้อย ด้ วยส่ าหรี ทั้งหมดเป็ นผ้ าโบราณอายุเกือบร้ อยปี เส้ นไหมจึงมีความเปื่ อยอยู่เป็ นบางส่ วน ตอนแรก
ที่ ยังไม่ ชิน สุ ระษากับลูกน้ องของเธอจึ งทาไหมขาดไปหลายเส้ น แต่ ต่อมาพอเริ่ มคุ้นเมื อ เส้ นไหมที่ สาว
ออกมาได้ จึงมีความยาว และสภาพสมบูรณ์ (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 324)
ความสามารถของนวลเนื้อแก้วเหมาะสมที่จะเป็ นดีไซน์เนอร์ เพราะเธอให้ความสาคัญกับผ้าทุกชิ้น
ที่เธอลงมือทาเอง เธอสามารถทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี แม้แต่ชาวอินเดียแท้ ๆ หลายคน ยังไม่สามารถ
เย็บส่ าหรี ได้ละเอียดเท่าเธอ สังเกตได้จากกคาชมที่ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างของนวลเนื้อแก้วที่การันตี
ฝี มือเธอได้เป็ นอย่างดีเหมาะสมกับอาชี พนี้ และสมควรได้รับหน้าที่ดา้ นดูแลเสื้ อผ้าได้ดีที่สุด“อู๊ย” คุณมัทนี
โบกไม้ โบกมือ รี บตอบแทนเจ้ าชายหนุ่ม “ไม่ ต้องห่ วงหรอกค่ ะเจ้ าชาย เรื่ องผ้ าๆ น่ ะ ยัยนวลถนัดนักละ ก่ อน
มาเปิ ดร้ านเสื ้อผ้ าที่ กรุ งเทพ ก็เคยไปขลุกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ในยุโรปเป็ นปี ๆ ร่าเรี ยนทั้ งเรื่ องการออกแบบ การ
ซ่ อมแซมเสื ้อผ้ าโบราณจากผู้เชี่ ยวชาญทั้งหลาย ให้ เวลาสั กหน่ อยรั บรองว่ ายัยนวลจะซ่ อมส่ าหรี โบราณให้
ออกมางามเหมือนของใหม่ ได้ เลยละค่ ะ" (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 325)
นวลเนื้ อแก้วเป็ นนักออกแบบเสื้ อผ้าที่มีความเชี่ ยวชาญ ดังที่คุณมัทนี ภาคภูมิใจในตัวลูกสาวของ
เธอ เธอมีความสามารถเรื่ องการออกแบบและซ่ อมแซมเสื้ อผ้าอย่างมาก การที่เธอได้มาช่ วยเหลื อเจ้าชาย
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ซ่อมแซมชุดส่ าหรี โบราณแสดงให้เห็นว่าเธอทาหน้าที่ตามบทบาทของเธอได้เป็ นอย่างดี
นอกจากสถานภาพและบทบาทของนวลเนื้ อแก้วที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วนั้น ตัวละครยังมี
การผูกพันธ์กบั วัฒนธรรมของประเทศอินเดีย เนื่ องจากตัวละครต้องได้เข้าไปเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศ
อินเดียซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี
สิ เน่ หาส่ าหรี กล่าวถึ งวัฒนธรรมสาคัญต่างๆในเนื้ อเรื่ อง ผ่านการเล่าเรื่ องของตัวละครชาวอินเดีย
โดยมี นวลเนื้ อแก้วผูเ้ ป็ นตัวละครสาคัญเป็ นตัวดาเนิ นเรื่ อง เธอได้เข้า มาสั มผัสเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมอิ นเดี ย
มากมายทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ แม้วา่ นวลเนื้อแก้วจะได้เดินทางไปยังหลายประเทศ แต่การมาอินเดียครั้งนี้
ถือเป็ นครั้งแรกของเธอ เธอไม่เคยคิดจะมาประเทศอินเดียเลยสักครั้ง ด้วยเหตุผลเสี ยงเล่าลือเรื่ องขอทานและ
ความสกปรก อี ก ทั้ง ความยากล าบากในอิ นเดี ย แต่ เมื่ อเธอจาเป็ นต้องมาร่ วมงานแต่ ง งานของนิ ล ปั ท ม์
น้องสาวของเธอ สิ่ งแรกที่เธอนึกขึ้นได้เกี่ยวกับประเทศอินเดียคือ เคยเป็ นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก
วัฒนธรรมที่ น่าสนใจ และการแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี อนั งดงามแปลกไปจากประเทศอื่ นใดในโลกเมื่ อได้
ศึกษาวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ตามที่นวลเนื้อแก้วได้รับรู ้มานั้น พบว่ามีหลายสิ่ งที่สาคัญ และ
น่าสนใจ ได้แก่ การห่มผ้าส่ าหรี การแต้มชาด เป็ นต้น ดังจะได้กล่าวเป็ นลาดับ ดังต่อไปนี้
การห่ มผ้าส่ าหรี
ส่ าหรี คือเครื่ องแต่งกายชุ ดประจาชาติของชาวอินเดียและชาวมันตราปุระในนวนิ ยายสิ เน่ หาส่ าหรี
ถือเป็ นเอกลักษณ์ วฒั นธรรมที่สาคัญในการดาเนิ นเรื่ อง ซึ่ งตลอดทั้งเรื่ อง ตัวละครจะแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี
ไม่เว้นแม้แต่นวลเนื้อแก้ว
ชาวอินเดี ยให้ความสาคัญกับการนุ่ งห่ มส่ าหรี เป็ นอย่างมาก แม้ ทุกคนก็ตอ้ งสวมใส่ ชุดส่ าหรี เพื่อ
ไม่ให้เกิดเส้นแบ่งระหว่างเชื้อชาติ และไม่เป็ นการดูถูกวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากตอนที่นวลเนื้ อแก้วคิดได้
ว่าตนเองควรใส่ ชุดส่ าหรี ตามวัฒนธรรมของอินเดีย “ฉั นต้ องห่ มด้ วยหรื อ ” นวลเนือ้ แก้ วตอบ “แต่ ฉันไม่ ใช่
...” หล่ อนเกื อบหลุดปากออกไปแล้ วว่ า ... แต่ ฉันไม่ ใช่ ชาวมันตราปุ ระ...หากนวลเนื ้อแก้ วมาคิ ดได้ ว่า
ไม่ ควรพูดเช่ นนั้นให้ คนฟั งรู้ สึ กว่ า สาวที่ แต่งงานแล้วจนในที่สุดอิ ลลาและนิ ลปั ทม์น้องสาวของเธอก็ได้
อธิ บายให้เข้าใจอย่างชัดเจน“ไหนๆหล่ อนกาลังขี ดเส้ นแบ่ งเชื ้อชาติ ศาสนา (พงศกร จินดาวัฒนะ,2554,
หน้า 43)
อย่างไรก็ดีการแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี ในเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี นอกจากสะท้อนถึ งวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของหญิ งสาวชาวอินเดี ยแล้ว ยังแสดงให้เห็ นถึ งการแต่งกายเพื่อความเหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละ
ภูมิภาคหรื อกิจวัตรประจาวันอีกด้วย “ส่ าหรี มีวิธีห่มมากกว่ า 20 วิธีแตกต่ างกันไปในแต่ ละแคว้ น ถ้ ามาจาก
แคว้ น โอริ สสาส่ าหรี จะจี บ อยู่ ด้ า นหน้ า ระหว่ า งขาของผู้ส วมใส่ แคว้ น พิ ห ารประชาชนส่ วนใหญ่ ท า
การเกษตร ส่ าหรี ของพิ หารเลยห่ มพั นรั ดร่ างจนแน่ นเพื่ อ สะดวกส าหรั บการออกไปท างานในไร่ นา ”
(พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 44-45)
ตัวอย่างข้างต้นพบว่านวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี กล่ าวถึ งเครื่ องแต่งกายของตัวละครซึ่ งถื อว่าเป็ น
ส่ วนสาคัญของเรื่ อง โดยผูเ้ ขี ยนเลื อกชุ ดส่ าหรี มาเป็ นเครื่ องแต่งกายให้กบั ตัวละครที่เป็ นผูห้ ญิงทุกตัว ซึ่ ง
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ตลอดการดาเนิ นเรื่ องนั้นผูอ้ ่านจะได้เห็นภาพจากผูเ้ ขียนที่ได้จินตนาการไว้ถึงเครื่ องแต่งกายของตัวละครที่
แต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี หลากสี สัน แต่ละวันจะไม่ซ้ ากัน ประกอบกับฉากหลังที่เป็ นประเทศอินเดียทาให้เกิ ด
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศนี้
จากการศึ ก ษาพบว่า ในนวนิ ย ายเรื่ องสิ เน่ หาส่ า หรี ได้นาเสนอให้ผูอ้ ่า นเห็ นว่า ประเทศอิ นเดี ย มี
วัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ มาอย่างยาวนาน การนุ่ งห่ มเครื่ องแต่งกายด้วยผ้าส่ าหรี อนั เป็ นชุ ด
ประจาชาติอินเดี ยที่สวยงามแปลกตาต่างจากชาติอื่นใดในโลกจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และอาชี พ ซึ่ งนับเป็ นความสาคัญของการห่ มส่ าหรี ที่ได้รับรู ้ ผ่านการเล่าของ
ตัวละคร ทาให้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายแต่โบราณที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่างเคร่ งครัด ดังเห็นได้จากนวล
เนื้อแก้วซึ่ งเป็ นสาวชาวไทยที่กา้ วเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของประเทศอินเดีย เธอก็ตอ้ งแต่งกายด้วยชุ ดส่ าหรี เพื่อ
เป็ นการเคารพในสถานที่และปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมของอินเดี ยอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การห่ มส่ าหรี ในเรื่ อง
สิ เน่หาส่ าหรี น้ ี นอกจากจะทาให้ผอู ้ ่านเกิดความคิดว่า “นึ กถึ งสิ เน่ หาส่ าหรี นึ กถึ งประเทศอินเดี ย” แล้วนั้น
ยังนับ เป็ นจุ ดเริ่ มต้นความสนุ กในการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมอิ นเดี ย และดึ งดู ดความสนใจผูท้ ี่ จะศึ ก ษาเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมอินเดียด้านอื่น ๆ ต่อไป
การแต้ มชาด
การแต้ มชาด หรื อบินดิ เป็ นวัฒนธรรมอย่ างหนึ่งที่เป็ นเอกลักษณ์ ของประเทศอินเดีย ในอินเดีย
ตอนเหนือนั้นจะเป็ นที่เข้ าใจตรงกันว่ า บินดิ เป็ นสั ญลักษณ์ ที่แสดงถึงสถานะทางสั งคมว่ าหญิงผู้นี้ได้ ผ่าน
พิธีมงคลสมรสแล้ ว แต่ สาหรั บทางอินเดียตอนใต้ น้ ัน ผู้หญิงทุกคนไม่ ว่าจะแต่ งงานแล้ วหรื อยังไม่ แต่ งงาน ไม่
ว่ าเด็กหรื อผู้ใหญ่ จะแต้ มบินดิท้ ังหมด ในระยะหลังการทาสั ญลักษณ์ บินดิ กลายเป็ นแฟชั่ น มีรูปแบบและ
สี สันหลากหลายขึน้ วิสุทธ์ บุษยกุล (2540 , หน้า 17) การแต้มชาดบนหน้าผากเป็ นอีกหนึ่งวัฒนธรรมสาคัญ
ที่ปรากฏในเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี แสดงถึ งสถานภาพของหญิ งสาวที่ แต่งงานแล้ว ดังในตอนที่ นวลเนื้ อแก้ว
พยายามจะให้อิลลาสาวใช้ประจาตัวแต้มชาดบนหน้าผากแบบสาวชาวอินเดีย แต่เธอไม่รู้วา่ การแต้มชาดนั้น
จะเป็ นการบ่งบอกว่าเธอเป็ นหญิง ก็ไหนๆแล้ ว เรี ยกเอาสี แดงมาแต้ มหน้ าผากให้ เต็มรู ปแบบไปเลย”“ว้ าย”
อิลลาฟั งแล้ วก็ร้องเสี ยงหลง “แต้ มไม่ ได้ ค่ะ คุณยังไม่ ได้ แต่ งงาน” “เฉพาะผู้หญิงที่ แต่ งงานแล้ วเท่ านั้นค่ ะพี่
นวล ที่จะแต้ มติกะ(Tika) บนหน้ าผาก”นิลปั ทม์ รีบอธิ บายแทนอินลา (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 158)
ความเข้าใจผิดของนวลเนื้ อแก้วทาให้นิลปั ทม์ ต้องอธิ บายเรื่ องราวของการแต้มชาดให้เธอฟั งอย่าง
ละเอียดว่าอินเดี ยก็เรี ยกติกะ(Tika) ว่าบินดิ (Bindi) แปลว่าแสกผมอันเป็ นจุดสาหรับเจิมสี แดงหรื อผงวิภูติ
ซึ่ งทามาจากชาด หญิงอินเดียเมื่อแต่งงานแล้วจะแต้มจุดแดงกลางหน้าผากถือเป็ นสัญลักษณ์ของการมีพนั ธะ
ด้านการครองเรื อนในฐานะผูเ้ ป็ นภรรยา ผูเ้ ป็ นแม่ ผูห้ ญิงที่แต่งงานแล้วจะต้องมีติกะอยู่บนหน้าผากเสมอ
ตราบเท่าที่สามียงั มีชีวติ อยูต่ ่อเมื่อสามีเสี ยชีวติ แล้วนัน่ แหละถึงจะลบติกะออกได้
การแต้ม ชาดเป็ นอี กหนึ่ ง วัฒนธรรมที่ น่าสนใจ ควรค่า แก่ ก ารท าความเข้า ใจถึ งความส าคัญและ
สาเหตุที่ตอ้ งแต้มไว้บนหน้าผาก ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาค ดังจะพบได้ในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ที่
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กล่าวถึงการแต้มชาดของเมืองมันตราปุระที่ผเู ้ ขียนท่านนี้ จินตนาการให้อยูท่ างเหนื อของประเทศอินเดีย ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มีอยูจ่ ริ งของทางอินเดียตอนเหนือที่มีความเชื่ อว่า หญิงสาวที่แต้มชาดหรื อติกะคือ
หญิงสาวที่เข้าพิธีแต่งงานแล้ว
จากการศึกษาวัฒนธรรมอินเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี พบว่า อิ นเดี ยมี การผสมผสานทาง
เชื้ อชาติ และวัฒนธรรมของชนต่างเผ่าพันธุ์ วรรณะ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ชนชาวอินเดี ยต่างก็ดาเนิ น
ชี วิต ความเป็ นอยู่ตามแนวประเพณี วัฒนธรรมที่ตนถื อปฏิ บตั ิ สื บต่อกันมาอย่างนานหลายศตวรรษ ไม่ว่า
จะเป็ นการแต่งกายนุ่งห่ มด้วยส่ าหรี ของแต่ละภาคในประเทศอินเดีย หรื อการแต้มชาดของหญิงสาว เหล่านี้
ทาให้เกิ ดคุ ณค่าทางปั ญญา ได้ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ อนั โดดเด่นของอินเดี ยที่
ปฏิบตั ิสืบกันมาช้านาน นับเป็ นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนักในนวนิยายทัว่ ไป
นอกจากตัวละครที่โดดเด่นอย่างนวลเนื้ อแก้วที่ มีสถานภาพและบทบาทด้านครอบครัว และด้าน
การประกอบอาชี พที่โดดเด่นแล้ว ยังมีตวั ละครในเรื่ องอีกหลายหลายตัวละครที่มีสถานภาพและบทบาทที่
เด่นชัดรวมถึงได้มีการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมอินเดียจนปรากฏวัฒนธรรมที่เด่นชัดมากขึ้นเช่นเดียวกันกับนวลเนื้ อ
แก้วอีกด้วย ดังจะได้กล่าว ดังนี้
คุณนครา และคุณมัทนี
คุณนครา และคุณมัทนีเป็ นอีกตัวละครที่มีความเด่นชัดทางสถานภาพทางครอบครัวคือเป็ นพ่อ และ
แม่ของนวลเนื้อแก้วตามลาดับ โดยทั้งสองแสดงบทบาทการเป็ นพ่อและแม่ที่ดี ให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน
และให้กาลังใจซึ่ งกันและกัน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ท้ งั คู่เดินทางมาประเทศอินเดียเพื่อร่ วมงานแต่งงานของ
นิลปั ทม์ และนาค่าสิ นสอดมามอบให้กบั ครอบครัวของเจ้าชายเพื่อให้ลูกสาวสมหวังและมีความสุ ข
บทบาทของผูเ้ ป็ นพ่อแม่ตอ้ งการเห็นลูกมีความสุ ข เมื่อลูกมีความสุ ขพ่อและแม่ก็มีความสุ ขไปด้วย
ดังจะเห็ นได้จากตอนที่ คุณมัทนี หันไปกระซิ บอย่างมีความสุ ขกับคุ ณนคราที่ ลูกสาวของตนจะมีความสุ ข
คุณนคราและคุณมัทนีแสดงออกถึงบทบาทผูเ้ ป็ นพ่อแม่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งคู่ให้ความสาคัญกับลูก
ทั้งสามคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยทั้งคู่สามารถแบ่งหน้าที่กนั ได้ดีและเหมาะสม อาทิ คุณนครานั้นเดินทางไป
ให้กาลังใจลูกชายที่อียิปต์ ส่ วนคุณมัทนี อยูใ่ ห้กาลังใจลูกสาวที่อินเดีย ซึ่ งคุ ณมัทนี ก็ทาหน้าที่แม่ได้อย่างไม่
บกพร่ อง ถึ งแม้จะเหลือเพียงตัวคนเดี ยวก็ตาม ดังจะเห็ นได้จากตอนที่นวลเนื้ อแก้วหายเข้าไปในเขาวงกต
แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ ป็ นแม่ห่วงเธอมากแค่ไหน เมื่อนวลเนื้ อแก้วกลับออกมาได้ คุ ณมัทนี รีบเข้าสวมกอดลู ก
สาวทั้งน้ าตาด้วยความดีใจ คลายความเป็ นห่วง
คุณนคราและคุ ณมัทนี เป็ นอีกตัวละครที่รับบทบาททางครอบครัวคือเป็ นพ่อแม่และทาหน้าที่ของ
ตนเองได้เป็ นอย่างดี รวมถึงอีกตัวละครที่แสดงบทบาทของพ่อแม่ได้ดีไม่แพ้กบั คุณนคราและคุณมัทนี คือ
มหารานีศศิประไพซึ่งรับบทบาทเป็ นพระมารดาของเจ้าชายชัยทัศน์ โดยมหารานีศศิประไพพยายามปกป้ อง
ลูกชายของตนเองจากหญิ งคนรักที่พระองค์ไม่ถูกชะตา เรี ยกได้ว่าจากมุมมองของคนเป็ นแม่น้ นั พระองค์
พยายามเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว เพื่อสิ่ งที่ดีที่สุดของลูกชายตนเองนัน่ เอง
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สิ่ งที่มหารานี ศศิประไพกระทานั้นอาจขัดพระทัยของเจ้าชายชัยทัศน์ เพราะเจ้าชายชัยทัศน์มีหญิง
คนรักอยูแ่ ล้วแต่ไม่สามารถขัดใจมหารานี ได้ ซึ่ งการกระทาของมหารานี ศศิประไพนาไปสู่ การเรี ยกสิ นสอด
จากคุณนคราและคุณมัทนี พ่อแม่ของนิลปั ทม์ หญิงคนรักของเจ้าชายชัยทัศน์นนั่ เอง
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นทาให้คุณนคราและคุ ณมัทนี ยงั ได้เข้าไปเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมของอิ นเดี ย คื อ พิ ธี
สยุมพร ที่วา่ ด้วยการเลือกคู่ครองของหญิงสาวที่ภายในเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ได้นาเสนอออกมาในรู ปแบบของ
การเรี ยกสิ นสอดจากฝ่ ายหญิง โดยผูท้ ี่เรี ยกสิ นสอดคือแม่ของเจ้าชายชัยทัศน์จากพ่อแม่ของนิลปั ทม์
พิธีสยุมพร คือพิธีการเลือกคู่ของหญิงสาวที่ตอ้ งนาสิ นสอดมาสู่ ขอชายหนุ่ม ดังที่ พงษ์จนั ทร์ คล้าย
สุ บรรณ์ (2524, หน้า 33) กล่าวว่า สยุมพร คือพิธีสยุมพรหรื อพิธีสวยัมวระ(สฺ วยมฺ วร) เป็ นพิ ธีเลื อกคู่ครอง
ประเภทหนึ่ งในวัฒนธรรมของชาวฮินดู โดยสวยัมวระมาจากคาว่า สวยัม แปลว่าด้วยตนเอง และคาว่า วระ
แปลว่าเจ้าบ่าว พิธีสยุมพรจึงแปลว่า พิธีการเลือกเจ้าบ่าวด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหญิงถึงวัยควรวิวาห์ บิดาของนาง
ก็จะทรงจัดพิธี สยุมพรในเวลาอันเป็ นมงคล ดังจะเห็ นได้จากตอนที่ มหารานี ศศิ ประไพพระมารดาของ
เจ้าชายชัยทัศน์ได้เรี ยกสิ นสอดจากพ่อแม่ของนิ ลปั ทม์น้องของนวลเนื้ อแก้ว “สิ่ งที่ ฉันต้ องการ...คื อสร้ อย
มรกตเพี ยงเส้ นเดี ยวเท่ านั้น...” นวลเนื อ้ แก้ วเห็นพ่ อแม่ ลอบถอนหายใจก่ อนที่ จะหยิบถุงกามะหยี่สีนา้ เงิ น
ขึน้ มาจากกระเป๋ าใบใหญ่ ที่ถือติดตัวมาด้ วย ภายในถุงกามะหยี่บรรจุกล่ องใส่ เครื่ องประดับรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า
(หน้า 330-331)
การเรี ยกสิ นสอดของมหารานีศศิประไพนั้นถือเป็ นสิ ทธิ ของพระองค์ เพราะแม่ของฝ่ ายชายสามารถ
เรี ยกค่าสิ นสอดเท่าใดก็ได้หรื อถ้าแม่ของฝ่ ายชายไม่พึงพอใจในสิ นสอดที่นามาสามารถเรี ยกร้ องเพิ่มหรื อ
เปลี่ยนมูลค่าสิ่ งของได้ตามการตัดสิ นใจเด็ดขาดของทางฝ่ ายชาย
การกระทาของมหารานี ศศิประไพทาให้มหาราชามองว่า มหารานี ยงั ติดอยูก่ บั วิธีการปฏิ บตั ิต่อกัน
เหมื อ นเดิ ม จนมหาราชาต้อ งเตื อ นสติ ม หารานี ใ ห้ ล้ม เลิ ก ความคิ ด การเรี ย กสิ น สอดที่ เ กิ น ความจ าเป็ น
วัฒนธรรมการแต่งงานในเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี น้ ี แตกต่างจากการแต่งงานของไทยที่ พบในปั จจุ บนั
เพราะทางอินเดียนั้น ฝ่ ายเจ้าสาวจะต้องเป็ นฝ่ ายเตรี ยมสิ นสอดมามอบให้กบั เจ้าบ่าว ตามแต่บิดาของเจ้าบ่าว
จะเรี ยกร้อง ยิง่ เจ้าบ่าวหน้าตาดีมีการศึกษาดีเท่าไร สิ นสอดที่พ่อแม่เจ้าบ่าวเรี ยกก็จะมีมูลค่าสู งเป็ นเงาตามตัว
การแต่งงานเป็ นประเพณี วฒั นธรรมที่พบได้ทุกชนชาติ ทุกประเทศ โดยแต่ละประเทศมีวฒั นธรรม
ที่แตกต่างกันไป เริ่ มจากการสู่ ขอโดยส่ วนใหญ่ฝ่ายชายมักจะเป็ นฝ่ ายสู่ ขอฝ่ ายหญิ ง แต่ประเทศอิ นเดี ยมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเรี ยกว่า พิธีสยุมพร
จากตัวอย่างในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี แสดงให้เห็นว่า สยุมพรหมายถึง พิธีหนึ่ งที่ให้หญิงสาวได้
เลื อกคู่ครอง ซึ่ งแม่ของฝ่ ายชายมีสิทธิ์ ที่จะเรี ยกสิ นสอดได้ และถ้าหากฝ่ ายหญิงไม่มีสินสอดเพียงพอ การ
แต่งงานอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่ งข้อมูลนี้ เป็ นเพียงข้อมูลในนวนิ ยาย พิธีกรรมนี้ ไม่ปรากฏข้อมูลยืนยันว่าใน
สังคมมีพิธีลกั ษณะนี้จริ ง แต่จากการศึกษาค้นคว้าผลงานของผูเ้ ขียนท่านนี้ พอจะอนุ มานได้วา่ ผูเ้ ขียนน่าจะมี
การค้นคว้าเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่ งนับว่าผูเ้ ขียนมีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจยิ่ง ควรค่าแก่การศึกษา
ต่อไป
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การศึกษาวัฒนธรรมอินเดียในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี นอกจากจะปรากฏวัฒนธรรมอินเดียที่ตวั
ละครในเรื่ องได้เรี ยนรู ้ เช่น การแต่งกายด้วยชุดส่ าหรี พิธีสยุมพร และการแต้มชาดแล้วนั้น ยังมีอีกสิ่ งหนึ่ งที่
พงศกร ผูเ้ ขียนได้กล่าวไว้คือ พิธีสตี
พิธีสตีเป็ นพิธีกรรมที่หญิงสาวแสดงตนว่าเป็ นภรรยาที่ดี กล่าวคือ เมื่อสามีตายไปแล้ว ผูเ้ ป็ นภรรยา
จะต้องตายตาม กาญจนาคพันธุ์ (2514, หน้า 20) ได้เขียนไว้ในคอคิดขอเขียน ชุ ดที่ 3 ว่าพิธีสตีเกิ ดขึ้นใน
อินเดี ย เมื่อ พ.ศ.1300 แล้วก็ทากันต่อๆมากว่าพันปี จนเมื่ ออังกฤษที่ ปกครองอิ นเดี ยทนดู ไม่ไหวจึ งได้
ประกาศห้าม พิธีสตีทาท่าจะหายไปในระยะ 50 ปี ซึ่ งพงศกร ได้เล่าเรื่ องราวของพิธีสตีไว้ในนวนิ ยายเรื่ อง
สิ เน่ หาส่ าหรี ที่มีการพูดถึ งการเผาตนเองของหญิ งสาวอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากตอนที่ปรากฏในนว
นิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี พิธีสตีเป็ นพิธีกรรมที่หญิงสาวแสดงตนเองให้ เห็นว่ าตนเป็ นภรรยาที่ ดี ที่ เมื่อสามีตาย
ไปแล้ วตัวเองจะต้ องตายตามโดยการราดนา้ มันบนร่ างกายและจุดไฟเผา ซึ่ งพิธีกรรมเช่ นนีช้ าวอังกฤษที่ อยู่
ช่ วงยุคล่ าอาณานิ คมอิ นเดี ยมองว่ าเป็ นเรื่ องที่ ป่าเถื่ อน สมควรแก่ การยกเลิ กทิ ้งไป (พงศกร จินดาวัฒนะ,
2554, หน้า 569)
การอธิ บายเรื่ องราวของพิธีสตีในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี เกิดขึ้นในอดีต ยุคที่ประเทศอังกฤษเข้า
มาล่าอาณานิคมกับประเทศอินเดีย แล้วชาวอังกฤษได้มาพบเห็นพิธีกรรมที่น่ากลัวทาให้องั กฤษพยายามมอง
ว่าเป็ นเรื่ องที่ป่าเถื่อน
เมื่อประเทศอังกฤษสามารถเข้าครอบครองประเทศอินเดียได้ สิ่ งแรกๆที่องั กฤษทาคือยกเลิกพิธีสตี
ที่ป่าเถื่อนออกไป ดังในจะเห็นได้จากตอนที่ พงศกรได้อธิ บายไว้ใ นนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี พิ ธีสตีเป็ น
พิธีกรรมเก่ าแก่ ของอิ นเดี ย อังกฤษมองเป็ นเรื่ องป่ าเถื่อนและควรยกเลิ ก หลังจากเข้ าครอบครองอิ นเดี ยได้
เสร็ จสรรพ นายพลลอร์ ด วิลเลี ยม เบนทิ งค์ กอ็ อกกฎข้ อบังคับที่ 16 ในปี พ.ศ. 2472 โดยมีใจความว่ า “การ
ประกอบที่สตีหรื อการฝั ง เผาสตรี ชาวฮิ นดูทั้งเป็ นนั้นเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย” (พงศกร จินดาวัฒนะ, 2554, หน้า 570)
จากการศึ กษาวัฒนธรรมอิ นเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หาส่ าหรี พบว่า อิ นเดี ยมี การผสมผสานทาง
เชื้ อชาติ และวัฒนธรรมของชนต่างเผ่าพันธุ์ วรรณะ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ชนชาวอินเดี ยต่างก็ดาเนิ น
ชีวติ ความเป็ นอยูต่ ามแนวประเพณี วัฒนธรรมที่ตนถือปฏิบตั ิ สื บต่อกันมาอย่างนานหลายศตวรรษ ไม่วา่ จะ
เป็ นการแต่งกายนุ่ งห่ มด้วยส่ าหรี ของแต่ละภาคในประเทศอินเดี ย พิธีต่างๆ เช่ น พิธีสยุมพร การแต้มชาด
และพิธีสตี เหล่ านี้ ทาให้เกิ ดคุ ณค่าทางปั ญญา ได้ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ อนั
โดดเด่นของอินเดียที่ปฏิบตั ิสืบกันมาช้านาน นับเป็ นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่ายนักในนวนิยายทัว่ ไป
สรุ ป
จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอิ นเดี ยในนวนิ ยาย เรื่ อง สิ เน่ หา
ส่ าหรี พบว่า สถานภาพและบทบาทของตัวละครในเรื่ อง ถู กกาหนดขึ้ นทางสังคมให้มีหน้าที่ และปฏิ บตั ิ
หน้า ที่ ตามที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้องกับ ศรี จนั ทร์ พันธ์ พ านิ ช (2534, หน้า 2) ที่ ไ ด้ใ ห้
ความหมายของคาว่า "สถานภาพ" และ "บทบาท" ไว้วา่ สถานภาพ คือสิ่ งที่บุคคลถูกกาหนดขึ้นทางสังคม
เพื่อบอกหน้าที่และความรั บผิดชอบที่จะต้องปฏิ บตั ิ ส่ วนคาว่า บทบาท หมายถึ ง การประพฤติปฏิ บตั ิตาม
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สิ ทธิ และหน้าที่ของสถานภาพ ซึ่ งตัวละครสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของตนเองได้อย่างดี ตามสถานภาพและ
บทบาทที่ตนเองได้รับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากซึ่ งในขณะที่ตวั ละครแสดงสถานภาพและบทบาทได้
ตามหน้าที่ เป็ นอย่า งดี น้ นั ในขณะเดี ยวกันบางตัวละครยัง ได้เข้าไปเรี ย นรู ้ วฒั นธรรมของประเทศอิ นเดี ย
อีกด้วย ทาให้เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในนวนิยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี ได้สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี
ต่าง ๆ ของประเทศอินเดียที่ผเู ้ ขียนได้สอดแทรกเข้าไปในเนื้อเรื่ องผ่านการเรี ยนรู ้ของตัวละคร รวมไปถึงการ
ใช้ชีวิตในประเทศอินเดียทั้งได้ปฏิ บตั ิตามกับตนเองโดยตรงและได้รับการเล่าขานสื บกันนานมา ไม่ว่าจะ
เป็ น พิธีสยุมพร เป็ นพิธีเลื อกคู่ครองประเภทหนึ่ งในวัฒนธรรมของชาวฮิ นดู คื อพิธีการเลื อกเจ้าบ่าวด้วย
ตนเอง วัฒนธรรมการแต้มชาดที่เป็ นสัญลักษณ์ อนั เป็ นมงคล มากกว่าคิดถึ งเรื่ องความสวยความงาม โดย
สัญลักษณ์น้ ี จะแต้มไว้บริ เวณระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง แสดงถึงหญิงสาวที่เข้าร่ วมพิธีแต่งงานแล้ว พิธีสตีเป็ น
พิ ธี ก รรมที่ หญิ ง สาวแสดงตนว่า เป็ นภรรยาที่ ดี ที่ เมื่ อสามี ต ายไปแล้วตัวเองจะต้องตายตาม หรื อแม้แ ต่
วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดส่ าหรี ที่ยงั คงเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอินเดีย ซึ่ งบางวัฒนธรรมได้ถูกยกเลิกไป
แล้วแต่บางวัฒนธรรมยังคงปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั
จากการศึ กษาสถานภาพและบทบาทของตัวละครและวัฒนธรรมอิ นเดี ยในนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่ หา
ส่ าหรี น้ นั ทาให้ผอู ้ ่านได้ทราบความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียผ่านนวนิ ยายเรื่ องสิ เน่หาส่ าหรี เท่านั้น ทาให้
เกิ ดข้อจากัดทางด้านความรอบรู ้ เรื่ องวัฒนธรรมอิ นเดี ยอยู่บา้ ง ซึ่ งในบางพิธีกรรมไม่ปรากฏยืนยันว่าใน
สังคมปั จจุบนั มีพิธีกรรมลักษณะนี้จริ ง แต่จากการศึกษาค้นคว้าผลงานของผูเ้ ขียนท่านนี้ พอจะอนุ มานได้วา่
ผูเ้ ขียนน่ าจะมีการค้นคว้าจากเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ซึ่ งนับว่าผูเ้ ขียนมีกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจยิ่ง
เปิ ดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆ สาหรับผูอ้ ่านที่ไม่มีความรู ้เรื่ องวัฒนธรรมอินเดียให้หนั มาสนใจวัฒนธรรม
มากขึ้น หรื ออาจเป็ นการเริ่ มต้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น ควรค่าแก่การศึกษาต่อไป
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แนวคิดและศิลปะการใช้ ภาษาในบทเพลงของบอดีส้ แลม
Lyric Themes and the Art of Language Use in Bodyslam’s Songs
ปิ ยนุช ทองทิพย์1
Piyanoot Thongthip
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้ สแลม
จานวน 59 เพลง ตั้งแต่พ.ศ. 2545 – 2557 รวม 6 ชุ ด ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดที่พบมากที่สุดคือแนวคิด
เกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับชี วิต และแนวคิดเกี่ยวกับการให้กาลังใจ ตามลาดับ ส่ วนการวิเคราะห์ดา้ น
ศิลปะการใช้ภาษาที่พบมากที่สุดคือ การซ้ าคา ซ้ าความ และซ้ าข้อความ ตามลาดับ ส่ วนศิลปะการใช้ภาษา
ด้านภาพพจน์ที่พบมากที่สุดคือ ปฏิปุจฉา อุปมาอุไมย อติพจน์ อุปลักษณ์ บุคคลวัต ปฏิทรรศน์ และอาวัต
พากย์ ตามลาดับ ส่ วนในด้านการสื่ ออารมณ์ที่พบมากที่สุดคือ สื่ ออารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ น้อยใจ สื่ ออารมณ์
เสี ยดาย อาลัยอาวรณ์ สื่ ออารมณ์รัก สุ ข สดชื่น และสื่ ออารมณ์ดา้ นผัสสะ ตามลาดับ
คาสาคัญ : บอดี้สแลม , แนวคิด , ศิลปะการใช้ภาษา
Abstract
This article aimed to analyze Bodyslam’s songs by studying songs from 2002 – 2014, total 6
albums, 59 songs. The results of the research showed that the most common concept is the concept about
love, life and encouragement respectively. As for the analysis of the art of language usage, the most
common are word repetition, repetition and text repetition respectively. As for the figures of speech, the
most common ones are Rhetorical question, Analogy, Hyperbole, Metaphor, Personification, Paradox and
Synesthesia respectively. In the aspect of emotion communication, the most common are Emotional
media, sad, heartbreaking, emotional media, regretful, emotional media, love, happiness, freshness and
emotional emotions, respectively.
Keywords : Bodyslam ,Theme, TECHNIQUE LANGUAGE USAGE
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บทนา
บทเพลงเป็ นงานศิ ลปะที่ เกิ ดจากการรั งสรรค์ของมนุ ษย์ที่ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมื อในการถ่ ายทอด
ความรู ้ สึกนึ กคิดของกวี เพื่อให้อีกฝ่ ายหนึ่ งรับรู ้และเข้าใจความรู ้สึกนึ กคิดที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ การสื่ อสารด้วย
บทเพลงนั้น นอกจากจะใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึกนึ กคิ ดแล้ว ยังใช้บทเพลงเพื่อบันทึกเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในสั งคม ประกอบกับสุ นทรี ยภาพทางอารมณ์ อนั ละเอี ยดอ่ อนของมนุ ษย์อีกด้วย การเรี ยงร้ อย
ถ้อยคาผสมผสานเข้ากับท่วงทานองจังหวะ และดนตรี ทาให้เกิดความไพเราะ จนสื่ ออารมณ์ความรู ้สึกนึ กคิด
ของผูเ้ ขียนบทเพลงไปยังผูฟ้ ังได้อย่างลึกซึ้ ง
วงดนตรี บอดี้สแลม เป็ นวงดนตรี ร็อกจากกรุ งเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็ นวงดนตรี ที่
ได้รับความนิ ยมในประเทศไทย สมาชิ กวงที่เป็ นที่รู้จกั กันดี จากวงนี้ คือ นักร้ องนา คือ อาทิวราห์ คงมาลัย
(ตูน) บทเพลงส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลมาจากดนตรี ร็อกจากฝั่ งสหรัฐอเมริ กาในยุคต้นคริ สต์ทศวรรษ 1990
ผสมผสานกับดนตรี แนวโปรเกรสซี ฟร็ อก นอกจากนี้ บทเพลงของวงบอดี้สแลมก็ยงั ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีก
มากด้วยเช่นกัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2563)
วงบอดี้ สแลมเริ่ มมีผลงานปรากฏครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2545 จนถึงปั จจุบนั มีผลงานจานวน 7 อัลบั้ม
ได้แก่ อัลบั้มแรก Bodyslam พ.ศ. 2545 อัลบั้มที่สอง Drive พ.ศ. 2546 อัลบั้มที่สาม Believe พ.ศ. 2548
อัลบั้มที่สี่ Save my life พ.ศ. 2550 อัลบั้มที่ห้า คราม พ.ศ. 2553 อัลบั้มที่หก Dharmajati พ.ศ. 2557 และ
อัลบั้มล่ าสุ ดวิชาตัวเบา พ.ศ. 2562 ระยะเวลาเกื อบสองทศวรรษที่ โลดแล่ นอยู่ของวงดนตรี วงนี้ นับว่า
สะท้อนความสาเร็ จและความนิ ยมของผูฟ้ ั งได้เป็ นอย่างดี บทเพลงที่ สร้ างชื่ อเสี ย งให้แก่ วงบอดี้ สแลมมี
ด้วยกันหลายบทเพลง เช่น ขอบฟ้ า และความเชื่อ เป็ นต้น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2563)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าบทเพลงของบอดี้สแลมมีความน่าสนใจ ทั้งแนวคิด และศิลปะการ
ใช้ภาษา ประกอบกับยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงทุกอัลบั้มของวงดนตรี น้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ที่จะศึกษาแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของวงบอดี้สแลม ทั้งนี้ จะศึกษาถึงลักษณะภาษาและ
ความหมายของคาที่มีการเชื่ อมโยงความหมายของบทเพลง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะการใช้ภาษาของการ
ประพันธ์บทเพลง และสะท้อนแนวเพลงที่ได้ขบั ร้องและถ่ายทอดสู่ สาธารณชนได้อย่างลึกซึ้ งกินใจ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในบทเพลงของวงดนตรี บอดี้สแลม
2. เพื่อวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของวงดนตรี บอดี้สแลม
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลง
ของวงดนตรี บอดี้สแลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2557 โดยจะศึกษาผลงานเพลงตั้งแต่อลั บั้มที่ 1 – อัลบั้มที่ 6
ดังต่อไปนี้
1. อัลบั้ม Bodyslam ( 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) จานวน 12 เพลง ได้แก่ เพลงทางของฉันฝันของเธอ
เพลงอากาศ เพลงเผื่อไว้ เพลงยกโทษ เพลงย้ า เพลงนาทีสุดท้าย เพลงงมงาย เพลงสักวันฉันจะดีพอ เพลง
ป่ านนี้ เพลงมือใหม่ เพลงผมไม่สู้ เพลงAway
2. อัลบั้ม Drive (9 กันยายน พ.ศ. 2546) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงให้รักคุ ม้ ครอง เพลงความ
ซื่ อสัตย์ เพลงชีวติ ที่ฉนั เหลืออยู่ เพลงหวัน่ ไหว เพลง Bodyslam เพลงปลายทาง เพลงหลังฝน เพลงมีแค่เธอก็
เกินพอ เพลงจันทร์ยงั เต็มดวง เพลงภาพลวงตา
3. อัลบั้ม Believe (22 เมษายน พ.ศ. 2548) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงชี วิตเป็ นของเรา เพลงขอบ
ฟ้ า เพลงคนที่ถูกรัก เพลงความรักทาให้คนตาบอด เพลงความเชื่ อ เพลงพูดในใจ เพลงรักก็เป็ นอย่างนี้ เพลง
ห้ามใจ เพลงไม่รู้เมื่อไร เพลงเจ็บมาจนวันนี้
4. อัลบั้ม Save my life (18 กันยายน พ.ศ. 2550) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงยาพิษ เพลงอกหัก
เพลงท่านผูช้ ม เพลงยิ่งรู ้ ยิ่งไม่เข้าใจ เพลงแค่หลับตา เพลงเสี้ ยววินาที เพลงคนมีตงั ค์ เพลงแสงแรก เพลง
นาฬิกาตาย เพลงขอบคุณน้ าตา
5. อัลบั้ม คราม (9 มิถุนายน พ.ศ. 2553) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงคราม เพลงความรัก เพลง
Sticker เพลงคิดฮอด เพลงทางกลับบ้าน เพลงแสงสุ ดท้าย เพลงปล่อย เพลงเปราะบาง เพลงโทน เพลงเงา
6. อัลบั้ม Dharmajati (25 กันยายน พ.ศ. 2557) จานวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงเตรี ยมตัวตาย เพลงเรื อ
เล็กควรออกจากฝั่ง เพลงชี วิตยังคงสวยงาม เพลงปลิดปลิว เพลงDharmajati (ดัม-มะ-ชา-ติ) เพลงครึ่ งหลับ
ครึ่ งตื่น เพลงคิดถึง เพลงรักอยูข่ า้ งเธอ เพลงความฝันกับจักรวาล เพลงช่างมันเถอะเหงา
เพลงที่นามาศึ กษาวิเคราะห์ครั้ งนี้ มีท้ งั หมด 6 อัลบั้ม จานวน 62 เพลง แต่จะศึ กษาเพียง 59 เพลง
เนื่องจากมี 3 บทเพลงในอัลบั้ม Bodyslam ที่มีเนื้ อเพลงเป็ นภาษาอังกฤษคือเพลง Away และอีก2เพลงที่มี
เนื้อหาภาษาอังกฤษปนอยู่ คือเพลงผมไม่สู้ และเพลงมือใหม่ ผูว้ จิ ยั จะไม่นามาศึกษาวิเคราะห์
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะการใช้ คา การเลือกสรรคา ภาษาไปใช้ในววรณกรรมประเภทต่าง ๆ
ถือเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งของนักประพันธ์ที่จะนาคาที่ไพเราะ สละสลวย อ่อนหวาน ลึกซึ้ ง ผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งจะ
เกิดความซาบซึ้ งในรสคาและรสความ มีผรู ้ ู ้ในวงวรรณกรรมได้กล่าวถึงศิลปะการใช้ภาษาไว้ ดังนี้
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กุหลาบ มัลลิกะมาส (2531, หน้า 181) ได้กล่าวถึ งศิลปะการใช้ภาษาว่า เป็ นทานองในการแต่งและ
เป็ นลักษณะเฉพาะของผูแ้ ต่งแต่ละคน ได้แก่ การเลื อกสรรใช้คา การใช้ประโยคแบบต่าง ๆ การใช้สานวน
โวหาร อุปมาอุปไมย เป็ นต้น
ศรี สุดา จริ ยากุล (2551, หน้า 9) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของการใช้คาไว้ว่าการรู ้ ความหมายของคา
และการเลือกใช้คาที่ตรงความหมาย ซึ่ งการรู ้ความหมายของคาแต่ละคา ล้วนมีความสาคัญในการเขียนอย่าง
มาก เพราะถ้ารู ้ความหมายที่ไม่แท้จริ ง
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะการใช้ ภาพพจน์ ศิ ลปะการใช้ภาษา คื อ การถ่ายทอดความรู้ สึก และ
ความคิดต่าง ๆ ที่ผปู ้ ระพันธ์เพลงถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผฟู ้ ั งเกิดจินตนาการและมีอารมณ์ร่วมไปกับบทเพลง
สาหรับการใช้ภาษานั้น คาว่า “ศิลปะการใช้ภาษา” จะปรากฏอยูใ่ นสไตล์ของผูเ้ ขียน ซึ่ งมีผเู ้ รี ยกแตกต่างกัน
ไปว่า “สไตล์” และ “ภาพพจน์”
กาญจนา นาคสกุล (2517, หน้า 240) ได้ให้ความหมายคาว่า ภาพพจน์ หมายถึง กลวิธีการใช้ถอ้ ยคา
หรื อกลุ่มคา เพื่อให้เกิดภาพแก่ผอู ้ ่านที่แจ่มชัดและลึกซึ้ ง
สายทิพย์ นุกลู กิจ (2523, หน้า 141) ได้กล่าวถึงภาพพจน์ คือ การใช้ถอ้ ยคา บรรยายเชิ งเปรี ยบเทียบ
เพื่อให้เกิดเป็ นภาพขึ้นมา
ผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม ผูว้ ิจยั พบแนวคิดที่ปรากฏ
ในบทเพลงของวงดนตรี บอดี้ สแลม 3 แนวคิดโดยเรี ยงตามลาดับที่พบมากที่สุดไปหาลาดับที่พบน้อยที่สุด
ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก แนวคิดเกี่ยวกับชีวติ และแนวคิดเกี่ยวกับการให้กาลังใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความรักจากการศึกษาวิเคราะห์พบจานวน 38 เพลง พบแนวคิดเกี่ยวกับความรักใน
แง่มุมต่าง ๆ 4 ด้าน โดยเรี ยงตามลาดับที่พบมากที่สุดไปลาดับที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความรัก
ที่ไม่สมหวัง พบมากที่สุดจานวน 29 เพลง แนวคิดเกี่ยวกับการรอคอยจานวน 6 เพลง แนวคิดเกี่ยวกับความ
รักที่สมหวังจานวน 2 เพลง และแนวคิดเกี่ยวกับการแอบรักจานวน 1 เพลง
ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวัง
ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยงั อย่างนั้น เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มนั ยังมีแต่เธอทั้งใจ ยังเก็บเธอไว้
อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอไม่จากไป ยังอยูก่ บั รักที่มี ไม่เคยคิดจะ
เปลี่ยนใจ ฉันยังซื่ อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอ
(ความซื่อสัตย์ : Drive)
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แนวคิดเกี่ยวกับชีวติ จากการศึกษาวิเคราะห์พบจานวน 12 เพลง พบแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตใน
แง่มุมต่าง ๆ 5 ด้าน โดยเรี ยงตามลาดับที่พบมากที่สุดไปลาดับที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ ชีวิตกับความฝัน สัจธรรม
ของชีวติ ชีวิตกับความตาย การดาเนินชีวิต และชีวติ กับเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับชีวติ กับความฝัน
ถามใคร ใครก็บอกให้ถอนตัว ถามใคร ใครก็เตือนให้เรานั้นถอยไป ฝันไกลให้ระวังจะ
เสี ยใจ ช่างใครจะเป็ นยังไงก็เป็ นกัน ถามใจ ใจก็บอกว่าต้องลอง เพราะคนเราต่างมองอะไร
ไม่เหมือนกัน หัวใจเราต่างหากที่สาคัญ ช่างมันก็เป็ นอะไรให้เป็ นไป แม้ยงั ยังบาดเจ็บสัก
เท่าไร ยังยืนยัน นี่แหละคือชี วติ ที่ตอ้ งการ แค่ได้ทาสิ่ งนั้นที่ใจฝัน ต่อให้เอาชีวติ เป็ นเดิมพัน
เราจะสร้างความฝันด้วยตัวเราเอง
(บอดี้สแลม :Drive)
แนวคิดเกี่ยวกับการให้กาลังใจ จากการศึกษาวิเคราะห์พบจานวน 4 เพลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พายุที่มนั พัดผ่าน หอบฝนมา ฟ้ ามืดหม่นสักเท่าไร เราอาจจะต้องหนาว ต้องทรมาน แต่ไม่
นานก็คงจางหาย มันเป็ นเหมือนกาลังใจจากฟ้ า ส่ งมาให้คนรู ้วา่ ชีวิตมีค่าแค่อย่าเพิ่งถอดใจ
เริ่ มใหม่อีกที ชีวติ ไม่มีคาว่าสาย เมื่อพายุฝนผ่านพ้น ฟ้ าจะสดใส และเธอจะได้สุขใจ
(หลังฝน : Drive)
จากการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม ได้แก่ การซ้ าคา การใช้ถอ้ ยคาสื่ อ
อารมณ์ความรู้สึก และการใช้ความเปรี ยบหรื อภาพพจน์
ตัวอย่างการซ้ าคา
**เมื่อก่ อนเคยรั กมากเท่ าไร มันยังคงรั กมากเท่ านั้น แต่ ชีวิตมันต้ องเป็ นไป เมื่อก่ อนเคยรั ก
เธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม่ เคยจะเสี ยดายที่ชีวิตฉันเคยได้ รักเธอ เวลาที่ เชื่ องช้ ามัน
ก็ยงั หมุนไป เก็บเกี่ยววันร้ ายๆ เตือนจิ ตใจให้ จา รั กที่ มันต้ องจบ แม้ ว่ายังไงมันก็ยังสวยงาม
และที่ สุดชี วิตต้ องเดิ นต่ อไปอี กครั้ ง หากย้ อนคื นวันเวลาได้ อีกครั้ ง อย่ างไรฉั นก็จะยอมให้
เป็ นเหมือนเดิม จะรั กเธอเหมือนที่ เคยทา รั บความเป็ นไปจนถึงนาที สุดท้ าย ทาเพื่อใครสั ก
คน ฉั นได้ ทาเพื่ อความรั ก ร้ องให้ ใครสั กคน ฉั นก็ร้องจากหั วใจ รั กที่ มันต้ องจบ มันก็ยัง
งดงาม ฉันยังจาไว้
(ความรั ก: คราม)
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ในบทเพลงนี้พบการซ้ าคาว่า รัก เป็ นการเน้นย้าถึงความรักของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงที่ตนรัก ที่ผา่ น
มาเคยรักมากแค่ไหน ปั จจุบนั ก็ยงั คงรักมากเหมือนเดิม ถึงแม้สถานะคนรักต้องจบลง แต่ความรักที่มีต่อคน
รักยังคงอยู่
ตัวอย่างการใช้ภาพพจน์ปฏิปุจฉา
จากสิ่ งที่ฝันกันมา
ทาไมเธอจะไปจากฝัน
เหน็บหนาวเท่าไร

ที่ทุ่มเทมา
จะเหนื่อยจะล้ าเพียงใด
อย่าลืมเรามีกนั และกัน
(ให้ รักคุ้มครอง :Drive)

ในบทเพลงนี้ผแู ้ ต่งใช้ภาพพจน์แบบประโยคคาถามคือ “ทาไมเธอจะไปจากฝัน” “จะเหนื่อยจะล้า
เพียงใด” “เหน็บหนาวเท่าไร”
ตัวอย่างการสื่ ออารมณ์โศกเศร้า
ก็ยงั เจ็บมาจนวันนี ้ นอนก็มีแต่ นา้ ตา มีแต่ เธออยู่ทุกเวลา ไม่ ร้ ู จะทายังไง ยังต้ องเจ็บ
ไปจนวันไหน นานเท่ าไรกว่ าฉันจะทาใจได้ ต้ องอยู่อย่ างทรมาน อย่ างนีไ้ ปนานเพียงใด ก็
ยังเจ็บมาจนวันนี ้ นอนก็มีแต่ นา้ ตา มีแต่ เธออยู่ทุกเวลา ไม่ ร้ ู จะทายังไง ยังต้ องเจ็บไปจนวัน
ไหน นานเท่ าไรกว่ าฉันจะทาใจได้ ต้ องอยู่อย่ างทรมาน อย่ างนีไ้ ปนานเพียงใด
(เจ็บจนวันนี ้ : Believe)
จากตัวอย่างข้างต้นสรุ ปได้วา่ การสื่ ออารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ น้อยใจ ในบทเพลงเหล่านี้ มกั จะปรากฏ
คาว่า เจ็บ น้ าตา ทรมาน ลาจาก คร่ าครวญ หัวใจแหลกสลาย เพื่อสื่ อถึงความเศร้าโศกเสี ยใจ ความทุกข์
ทรมาน ที่ตอ้ งจากคนรักไป
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของวงบอดี้ สแลมพบว่าทั้งแนวคิด
และศิ ลปะการใช้ภาษา ท าให้บ ทเพลงมี ความเป็ นเอกลัก ษณ์ โดดเด่ น มี คุ ณค่ า ลึ กซึ้ ง ก่ อให้เกิ ดอารมณ์
สะเทือนใจ และเป็ นที่ประทับใจแก่ผฟู ้ ัง
ด้านแนวคิ ด กล่ าวได้ว่าบทเพลงของบอดี้ สแลม เน้นการเสนอสัจธรรมของชี วิต แม้จะกล่ าวถึ ง
ความรักแบบเพลงของวัยรุ่ นทัว่ ไป แต่ก็ให้ผฟู ้ ั งตระหนักถึงความเป็ นเช่นนั้นของทุกสิ่ ง เมื่อมีความรักก็ตอ้ ง
เตรี ยมพร้ อมที่จะผิดหวังกับความรักด้วยเช่ นกัน ในบทเพลงทั้ง 59 เพลงที่นามาวิเคราะห์ครั้งนี้ มีแนวคิด
เกี่ ยวกับความผิดหวังในความรั กถึ ง 29 เพลง การเน้นแนวคิ ดเกี่ ยวกับความผิดหวังในความรั ก ทาให้
บทเพลงของบอดี้สแลมมีลกั ษณะเด่นในด้านการปลุกปลอบใจให้มีความหวัง และมีความเข้มแข็งเป็ นหลัก
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ด้านศิลปะการใช้ภาษา จากการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ถอ้ ยคา การเล่นเสี ยง การสื่ ออารมณ์ และ
ศิลปะการใช้ภาพพจน์ พบว่า ในเพลงเกื อบทุกเพลงของบอดี้ สแลม มักจะใช้ภาษาเน้นความเปรี ยบ และมี
การใช้กลวิธีที่ให้จดจาเนื้ อเพลงได้ง่าย นัน่ คือ การใช้ศิลปะของการซ้ า ซ้ าทั้งคา ซ้ าความ และซ้ าข้อความ
หรื อร้ องซ้ าทั้งท่อน เพื่อให้จดจาเนื้ อเพลงได้ดี และมีการใช้ศิลปะการใช้ภาษาด้านภาพพจน์ปฏิ ปุจฉามาก
ที่ สุ ด เป็ นการเน้นกระตุ ้นให้ผูฟ้ ั ง คิ ด รู ้ สึ ก ถึ ง สิ่ งที่ ก ล่ า ว เป็ นการถามค าถามแบบไม่ ต้องการค าตอบเพื่ อ
ประชดคนรัก หรื อในอีกกรณี คือน้อยใจคนรัก ทั้งนี้เพื่อเน้นย้าให้ผฟู ้ ังเกิดความคิด คิดตาม ค้นหาคาตอบและ
สัมผัสความรู ้สึกที่นาเสนอได้อย่างเข้าใจ
ด้านการสื่ ออารมณ์ พบการสื่ ออารมณ์โศกเศร้า เสี ยใจ น้อยใจ เสี ยดายอาลัยอาวรณ์ คาสื่ ออารมณ์รัก
สุ ข สดชื่ น และการสื่ ออารมณ์ ดา้ นผัสสะ ทาให้ผฟู ้ ั งเกิ ดจินตภาพตาม และรู ้ สึกร่ วมไปกับเพลง ทาให้เกิ ด
อารมณ์คล้อยตามได้ การศึกษาศิลปะของการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดี้สแลม แสดงถึงความใส่ ใจที่จะ
สื่ อความหมายให้เข้าใจอารมณ์ของผูฟ้ ั ง กล่าวได้วา่ บทเพลงของวงดนตรี น้ ี มีคุณค่าที่จะวิเคราะห์ภาษาของ
สังคมปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึ กษาการใช้เสี ยง เช่ น เสี ยงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในบทเพลงของวงดนตรี
บอดี้สแลม
2.ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาของบทเพลงประเภทอื่นๆ เช่น เพลงปลุกใจ เพลงลูก
กรุ ง และเพลงลูกทุ่ง
3. ควรศึกษาบริ บททางสังคมที่สัมพันธ์กบั บทเพลงของBodyslam
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ความขัดแย้ งและการต่ อรองระหว่ างตัวละครกับค่ านิยมของสั งคมญีป่ ุ่ นในการ์ ตูนญีป่ ุ่ นร่ วมสมัย
แนววงวนเวลา: กรณีศึกษา เรื่อง ยามเมื่อเหล่าจักจั่นกรีดร้ อง
Conflict and Negotiation between Characters and Social Values in Contemporary Japanese
Time-loop Comics: A Case Study of Higurashi no Naku Koro ni1
พัฒนเดช กอวัฒนา2
Pattanadet Korwattana
บทคัดย่อ
กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลา (Time-loop) เป็ นที่นิยมในการ์ ตูนญี่ปุ่นหลังปี 2000 เป็ น
ต้นมา และยามเมื่อเหล่าจักจัน่ กรี ดร้ อง (ひぐらしのなく頃に) ถือเป็ นหนังสื อการ์ ตูนแนววงวนเวลาหลังปี
2000 เรื่ องหนึ่งที่ประสบความสาเร็ จ โดยจะเห็นได้จากการที่ผลงานชิ้นนี้ถูกนาไปดัดแปลงเป็ นทั้งภาพยนตร์
การ์ ตูน ภาพยนตร์ คนแสดง และวิดีโอเกมเป็ นจานวนมาก บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้ง
และการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิ ยมของสังคมญี่ปุ่นใน ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ผ่านกลวิธีการ
สร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลา โดยตัวละครจะต้องย้อนเวลากลับมาเผชิ ญกับโศกนาฏกรรมแบบเดิมในเวลา
และสถานที่เดิม ซ้ า ๆ จนกว่าจะหาทางหลุดพ้นจากวังวนของโศกนาฏกรรมดังกล่าว จากการศึกษาพบว่าวัง
วนของโศกนาฏกรรมนั้นมีที่มาจากค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นซึ่ งสร้ างความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในกลุ่มด้วย
การสร้างความเป็ นอื่น ทั้งนี้ค่านิยมสังคมหมู่บา้ นถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นรับสื บทอดมาจากสังคม
หมู่บา้ นแบบดั้งเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ ความเป็ นสมัยใหม่ โดยวงวนเวลาสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างตัวละครกับค่านิ ยมสังคมเพื่ อหาทางออกให้กบั ปั ญหาความขัดแย้ง
ดังกล่าว
คาสาคัญ: วงวนเวลา, ค่านิยมสังคมญี่ปุ่น, สังคมหมู่บา้ น
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Abstract
Time-loop is a plot device widely used in Japanese comic after the 2000. Higurashi no Naku koro
ni is one of the successful Time-loop comics which was adapted to cinema, animation and video Games.
This article aims to analyse the conflict and negotiation between character and Japanese social values
through Time-loop plot device, which the protagonist has to travel back into the past and experience the
same situation in the same space and time repeatedly. From the study, the cycle of tragedy resulted from
collectivism which makes people become unity by discriminating the others. The sense of collectivism is
the cultural heritage from the village system in pre-modern era. Moreover, time-loop also represents the
process that characters interact with this social value in order to find the solution for the conflict.
Keywords: time-loop, Japanese social value, collectivism
บทนา
วงวนเวลา (Time-loop) เป็ นกลวิธีการสร้างโครงเรื่ องที่ให้ตวั ละครย้อนเวลากลับมาเผชิญเหตุการณ์
เดิม ในสถานที่และวันเวลาเดิมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป โดยมีปมหลักคือการที่ตวั ละครจะต้องหาทางหลุดพ้นจาก
วงวนเวลาดังกล่าว วงวนเวลาถื อเป็ นแนวย่อย (subgenre) ของนวนิ ยายวิทยาศาสตร์ แนวเดินทางข้ามเวลา
(Time Travel) ซึ่ งปรากฏตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 เช่น Doubled and Redoubled ของ Malcolm Jameson ที่ลง
ตีพิมพ์ในนิตยสาร Unknown3 ในปี ค.ศ.1941 เป็ นเรื่ องของตัวเอกที่บงั เอิญถูกสาปให้วนอยูใ่ นวันเดิมซ้ า ๆ
จนกว่าจะทาวันนั้นได้สมบูรณ์แบบ โดยสิ่ งที่ตวั เอกต้องทาให้สาเร็ จในวันนั้นก็มี อาทิ การเสี่ ยงดวง การได้
เลื่อนตาแหน่ง การขัดขวางการปล้นธนาคาร และการขอหมั้น
ในขณะเดี ย วกันกลวิธี ก ารสร้ า งโครงเรื่ องแบบวงวนเวลานี้ ก็ เริ่ ม ปรากฏในการ์ ตูนญี่ ปุ่ นตั้ง แต่
ทศวรรษ 1980 เช่ นใน วิหคเพลิ ง บท สั ตว์ ประหลาด (火の鳥異形編, 1981) ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของตัวเอกที่
ลอบสังหารแม่ชีบิคุนิ ก่อนที่จะถูกพาย้อนเวลากลับไปและเธอก็ตอ้ งสวมบทบาทเป็ นแม่ชีบิคุนิแทนเพื่อรอ
ให้ตวั เองอีกคนมาฆ่า และ ลามูทรามวัยจากต่ างดาว ภาค บิวตีฟ้ ูลดรี มเมอร์ (うる星やつら ビューティフル
ドリーマー, 1984) ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ หนึ่ งวันก่อนวันเทศกาลโรงเรี ยน เมื่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนโทะโมะบิ คิ
เตรี ยมงานเสร็ จแล้ว แต่วนั เทศกาลโรงเรี ยนกลับมาไม่ถึงเนื่ องจากทุกครั้งที่ผา่ นคืนก่อนงานเทศกาลไปพวก
เขาก็จะถูกพาย้อนเวลากลับมาที่เช้าวันเดิมซ้ า ๆ อย่างไรก็ดีในช่วงเวลานั้นการ์ ตูนที่ใช้กลวิธีการสร้างโครง
เรื่ องแบบวงวนเวลากลับยังไม่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคการ์ ตูนในยุคนั้นยังไม่คุน้ เคยกับกลวิธีดงั กล่าว
จนกระทัง่ หลังปี ค.ศ. 2000 เป็ นต้นมา กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลากลับได้รับความนิ ยมจนมี
การ์ ตูนแนวนี้ ตีพิมพ์ออกมามากมาย ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคที่มีอายุอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นในยุคนี้ เติบโตมากับวิดีโอ
เกม และวิดีโอเกมนั้นก็มีรูปแบบการเล่าเรื่ องคล้ายคลึ งกับกลวิธีการสร้ างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลานัน่ เอง
(อะสุ มะ, 2007, หน้า 166)
3

นิตยสารแนว Pulp Fantasy Fiction ของอเมริ กา ตีพมิ พ์ระหว่างปี 1939-1943
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ดังเช่ น ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ซึ่ งมีตน้ ฉบับเป็ นเกมแนว Visual Novel โดยเกมประเภทนี้ จะ
ดาเนิ นเรื่ องด้วยการใช้ภาพนิ่ งกับบทบรรยายและบทสนทนาคล้ายการอ่านนิ ยายที่มีภาพและเสี ยงประกอบ
ซึ่ งผูเ้ ล่นจะมีส่วนร่ วมในเกมด้วยการตัดสิ นใจเลือกตัวเลื อก เช่นบทพูดหรื อการกรทาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทุกตัวเลือกของผูเ้ ล่นจะมีผลต่อการดาเนิ นเรื่ องอันจะนาไปสู่ ฉากจบที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีท้ งั ฉากจบที่สมบูรณ์
(True End) ไปจนถึงจบที่เลวร้าย (Bad End) จุดสาคัญอยูท่ ี่ไม่วา่ ผูเ้ ล่นจะเลือกคาตอบแบบใดก็สามารถกด
ปุ่ มรี เซ็ตเพื่อย้อนกลับไปเริ่ มเล่นใหม่ต้ งั แต่ตน้ ได้เสมอ จุดนี้ เองที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ ริ กะ ฟุรุเดะ ตัวเอก
ใน ยามเมื่ อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง เพราะทุ กครั้งที่เธอหรื อเพื่อน ๆ เลื อกทางเดิ นผิดพลาดจนพบจุ ดจบแบบ
โศกนาฏกรรม ก็สามารถย้อนเวลากลับไปเริ่ มต้นใหม่ได้อีกครั้ง
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่ องที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ
โดยทุ กปี ในคื นเทศกาลลอยนุ่ นจะต้องมี คนตายหนึ่ งคนและคนหายสาบสู ญอี กหนึ่ งคน คดี ดงั กล่ าวเกิ ด
ติดต่อกันมา 4 ปี และในปี ที่ 5 หลังจากที่มีคนตายและหายสาบสู ญในคืนงานเทศกาลลอยนุ่นแล้ว 2 วันถัดมา
ริ กะ ฟุรุเดะ ก็จะถูกลักพาตัวไปฆ่าโดยกลุ่มคนนิ รนามอีกด้วย อย่างไรก็ดีริกะอาศัยพลังของเทพเจ้าประจา
หมู่บา้ นที่ชื่อฮะนิว ฟุรุเดะให้พาเธอย้อนเวลากลับมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะถูกฆ่าเพื่อแก้ตวั ใหม่ได้ และ
เพื่อที่จะมีชีวติ รอดริ กะจาเป็ นต้องขอความร่ วมมือจากเพื่อนๆ เพื่อสื บหาความจริ งของคดีฆาตกรรมต่อเนื่ อง
ที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ แต่ทุกครั้งที่ยอ้ นเวลากลับมาเพื่อนๆ ของเธอคนใดคนหนึ่ งจะต้องคลุม้ คลัง่
จาก “การถูกทาให้เป็ นอื่น” (差別) ซึ่ งหมายถึงการถูกกีดกันออกจากกลุ่ม ไม่นบั รวมเป็ นสมาชิ กภายในกลุ่ม
จนจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอ ริ กะจึงต้องต่อสู ้กบั ค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นที่ ใช้ “การสร้างความเป็ นอื่น ”
เพื่อทาให้คนในกลุ่มมีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียว อาจกล่าวได้วา่ ปมปั ญหาของตัวละครเกือบทุกตัวใน ยามเมื่อ
เหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง นั้นผูกโยงอยูก่ บั “การถูกทาให้เป็ นอื่น” ทั้งสิ้ นไม่วา่ จะเป็ นกรณี ของฮะนิ ว ฟุรุเดะ มิโยะ
ทะกะโนะ และซะโตะโกะ
กรณี ของฮะนิว ฟุรุเดะ เธอเป็ นอมนุษย์ที่จาแลงกายมาอาศัยอยูร่ ่ วมกับมนุ ษย์ในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ
เมื่อ 200 ปี ก่อน ฮะนิวแต่งงานกับหัวหน้าตระกูลฟุรุเดะซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลศาลเจ้าในหมู่บา้ นและมีบุตรด้วยกัน แต่
เนื่องจากเธอจาแลงกายได้ไม่สมบูรณ์ทาให้เธอหลงเหลือเขาสองข้างบนศีรษะ ขณะที่หมู่บา้ นเกิดทุพภิกขภัย
ทุกคนจึงโทษฮะนิวและตระกูลของเธอว่าเป็ นต้นเหตุนาภัยพิบตั ิมาสู่ หมู่บา้ น เพื่อล้างมลทินให้ตระกูลฟุรุเดะ
ฮะนิ วจึ งให้ลูกสาวของเธอทาพิธีชาระล้างด้วยการผ่าท้องของเธอแล้วควักไส้ นาออกมาล้างในแม่น้ า พิธี
ดังกล่าวเป็ นต้นกาเนิ ดของพิธีลอยนุ่นที่ ซึ่ งถูกปรับเปลี่ยนเป็ นนาฟูกเก่า ๆ มาควักไส้เอานุ่นออกมาปั้ นเป็ น
ก้อนแล้วเอาไปลอยน้ า หลังจากที่ถูกคว้านท้องฮะนิวได้กลายเป็ นเทพเจ้า และถูกเรี ยกว่า “ท่านโอะยะฌิโระ”
ฮะนิวต้องทนโดดเดี่ยวมา 200 ปี จนกระทัง่ ริ กะ ฟุรุเดะซึ่ งเป็ นลูกหลานที่สืบสายเลือดมาจากฮะนิ วนั้นสามาร
ถมองเห็นและพูดคุยกับฮะนิวได้ เมื่อริ กะถูกฆ่าในปี ค.ศ. 1983 ฮะนิ วได้ช่วยริ กะด้วยการใช้พลังพาริ กะย้อน
เวลากลับไปเริ่ มใหม่ เนื่ องจากถ้าไม่มีริกะฮะนิ วก็จะกลับไปโดดเดี่ ยวไม่สามารถพูดคุ ยกับใครได้เหมือน
เมื่อก่อน
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กรณี ของมิโยะ ทะกะโนะนั้น เธออาศัยอยู่กบั ปู่ บุญธรรมที่ชื่อฮิ ฟุมิ ทะกะโนะ ฮิฟุมิเป็ นนักวิจยั ที่
สนใจโรคฮินะมิซะวะซิ นโดรม เขามีสมมุติฐานว่าโรคนี้ มีสาเหตุมาจากปรสิ ตที่พบได้ในหมู่บา้ นฮินะมิซะ
วะ และโดยปกติแม้ว่าชาวบ้านในหมู่บา้ นจะมี ปรสิ ตที่ ว่าอยู่ในสมองก็จะไม่แสดงอาการอะไร เนื่ องจาก
ได้รับฟี โรโมนจากปรสิ ตนางพญาที่ อาศัยอยู่ในร่ างของผูห้ ญิ งตระกูลฟุ รุเดะ แต่หากชาวบ้านคนดังกล่าว
เดิ นทางออกจากหมู่บา้ นเป็ นเวลาหลายวันหรื อจิตใจอยู่ในภาวะตึงเครี ยดเป็ นเวลานานก็มีโอกาสที่โรคจะ
แสดงอาการซึ่ งอาการของโรคนี้จะคล้ายโรคจิตเภท (schizophrenia) คือมีอาการหวาดระแวง (paranoid) หลง
ผิด (delusion) เห็นภาพหลอน และได้ยินเสี ยงหลอน และหากเข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายก็จะคลุม้ คลัง่ ข่วนคอตัวเอง
จนตาย อย่างไรก็ดีงานวิจยั ของฮิฟุมิถูกผูม้ ีอานาจในวงการวิชาการปฏิเสธด้วยถ้อยคาดูหมิ่นเหยียดหยามโดย
มีสาเหตุเบื้องหลังคือ หากสมมุติฐานของงานวิจยั ชิ้นเป็ นความจริ ง คดีสะพานมาร์ โคโปโลที่ทหารญี่ปุ่นรบ
กับ ทหารจี น ในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 จะถู ก รื้ อฟื้ นขึ้ นมาใหม่ ซึ่ งจะเป็ นการ “ปลุ ก ผี ร้ า ยแห่ ง
ประวัติศาสตร์ ”4 (ยามเมื่ อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง บทสันนิ บาตเทศกาล เล่ม 2 หน้า 69) หลังจากที่งานวิจยั ที่
ทุ่มเทมาทั้งชี วิตถูกปฏิ เสธฮิฟุมิก็ซึมเศร้ าและเสี ยชี วิตในอีกไม่กี่ปีต่อมา มิโยะมีความคับแค้นฝั งใจที่ปู่ของ
เธอถูกวงการวิชาการปฏิเสธ เธอต้องการกอบกูช้ ื่อเสี ยงของปู่ จึงสานต่องานวิจยั โดยเรี ยนจบด้านปรสิ ตวิทยา
ในขณะที่กาลังอับจนหนทางเนื่องจากไม่มีทุนวิจยั เธอก็ถูกชักชวนจากองค์กรลับที่ชื่อ “โตเกียว” (ซึ่ งหวังจะ
ใช้โรคฮินะมิซะวะซิ นโดรมเป็ นอาวุธชี วภาพ) ทาให้เธอสามารถสร้างห้องทดลองลับขึ้นที่หมู่บา้ นฮินะมิซะ
วะโดยเปิ ดคลินิคเป็ นฉากหน้า อีกทั้งยังมีกองกาลังติดอาวุธคอยทางานสกปรกอยู่เบื้องหลัง มิโยะฝั งใจว่า
ตนเองและปู่ เป็ นผูถ้ ูกปฏิเสธจากสังคมทาให้เธอมีจิตใจบิดเบี้ยว สามารถทาได้ทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นการกาจัด
คนที่ ข วางทาง การจับ คนที่ ย งั มี ชี วิ ต มาผ่า เปิ ดสมองเพื่ อ ท าการทดลอง มิ โ ยะจึ ง เป็ นผูอ้ ยู่เ บื้ อ งหลัง คดี
ฆาตกรรมต่ อเนื่ อ งในหมู่ บ ้า นฮิ นะมิ ซ ะวะตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยในปี สุ ด ท้า ยองค์ก รโตเกี ย วได้ต ัด
งบประมาณและสั่งให้มิโยะยุบโครงการทดลองโดยให้วิจยั เพียงยารักษาเพื่อกาจัดโรคฮินะมิซะวะซิ นโดรม
ให้หมดไปจากโลก เมื่อถูกบีบให้จนตรอกมิโยะจึงตัดสิ นใจลักพาตัวริ กะ ฟุรุเดะไปฆ่าเพื่อให้คนในหมู่บา้ น
บ้าคลัง่ เนื่ องจากไม่ได้รับฟี โรโมนจากปรสิ ตนางพญา เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็ นว่าสมมุติฐานงานวิจยั ของเธอ
และปู่ ถูกต้อง
กรณี ข องซะโตะโกะ โฮโจนั้น รั ฐได้ข อเวนคื นพื้ นที่ หมู่ บ ้า นฮิ นะมิ ซ ะวะเพื่ อสร้ า งเขื่ อ นท าให้
ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงจนเกิ ดเป็ นสงครามเขื่อน แต่พ่อแม่ของซะโตะโกะกลับเลื อกที่จะสนับสนุ การ
สร้างเขื่อนเนื่องจากปรารถนาเงินชดเชยจานวนมากที่จะได้จากรัฐหากยอมให้มีการสร้างเขื่ อน ทาให้พวกเขา
มีปากเสี ยงอย่างรุ นแรงกับผูน้ าของหมู่บา้ นในขณะนั้นคือโอะเรี ยว โซะโนะสะกิ เพื่อแสดงความเด็ดขาด
โอะเรี ย วจึ ง สั่ ง ลงโทษให้ ค นในหมู่ บ ้า นเลิ ก คบค้า สมาคมกับ คนตระกู ล โฮโจ แม้ภ ายหลัง พ่ อ แม่ ข อง
ซะโตะโกะประสบอุ บ ตั ิ เหตุ เสี ย ชี วิ ตไป แต่ ค าสั่ ง ลงโทษนั้นก็ ดารงอยู่ท าให้ซ ะโตะชิ โฮโจ พี่ ชายของ
ซะโตะโกะเครี ยดจนเกิดโรคฮินะมิซะวะซิ นโดรมกาเริ บและหายสาบสู ญ ต่อมาซะโตะโกะต้องอาศัยอยูก่ บั
4
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ลุงของเธอที่ชื่อเท็ปเปะอิ โฮโจ และถูกเท็ปเปะอิทาทารุ ณกรรมทุกวัน แต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้ายื่นมือเข้าไป
ช่วยเหลือเพราะไม่กล้าละเมิดคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจของโอะเรี ยว การช่ วยซะโตะโกะถือเป็ นภารกิ จ
หนึ่งที่ริกะต้องทาให้สาเร็ จเพื่อให้เธอและเพื่อน ๆ หลุดพ้นจากวังวนแห่งโศกนาฏกรรม
ทั้งนี้ ยามเมื่ อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ถื อเป็ นผูบ้ ุ กเบิกการ์ ตูนแนววงวนเวลายุคใหม่ ด้วยการริ เริ่ มนา
กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลามามาผสานกับการเล่าเรื่ องแบบเกมทาให้เกิดความเป็ นไปได้ใหม่ๆ
จนนาไปสู่ กระแสความนิยมการ์ ตูนแนววงวนเวลาหลังปี 2000 อีกทั้งการ์ ตูนเรื่ องนี้ยงั พยายามวิพากษ์ค่านิ ยม
สังคมหมู่บา้ นซึ่ งฝังรากอยูใ่ นญี่ปุ่น และถูกเชื่อมโยงว่าเป็ นต้นเหตุของอาชญากรรมในระยะหลังๆ เนื่ องจาก
อาชญากรบางส่ วนเป็ นคนที่เสี ยสติจากการถูกกีดกันออกจากกลุ่ม จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่าการ์ ตูนเรื่ องนี้ จะ
นาเสนอทางออกจากปั ญหาดังกล่าวผ่านการเล่าเรื่ องแบบวงวนเวลาอย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาเพื่อนาเสนอความขัดแย้งและการต่อรองระหว่าง
ตัวละครกับค่านิยมสังคมในการ์ ตูนญี่ปุ่น
สมมุติฐาน
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ใช้กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาเพื่อนาเสนอความขัดแย้ง
และการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิยมสังคมหมู่บา้ น การต่อสู ้ระหว่างตัวละครกับระบบค่านิยมสังคม
หมู่บา้ นจะช่วยเผยให้เห็นถึงกลไกอานาจของระบบ รวมถึงวิธีการที่ตวั ละครใช้เพื่อต่อสู ้กบั ระบบ เพื่อ
หาทางออกให้กบั ปั ญหาความขัดแย้งดังกล่าว
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาความขัดแย้งและการต่อรองระหว่างตัวละครกับค่านิยมสังคมหมู่บา้ นผ่านหนังสื อการ์ ตูนเรื่ อง
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง (ひぐらしの鳴く頃に) ซึ่ งมีท้ งั สิ้ น 8 บท 30 เล่ม ดังนี้
『鬼隠し編』[Onikoroshihen] – บทยักษ์ลก
ั ซ่อน 2 เล่ม
『綿流し編』[Watanagashihen] – บทเทศกาลลอยนุ่น 2 เล่ม
『祟殺し編』[Tatarikoroshihen] – บทคาสาปสังหาร 2 เล่ม
『暇潰し編』[Himatsubushihen] – บทฆ่าเวลา 2 เล่ม
『目明し編』[Meakashihen] – บทเบิกเนตร 4 เล่ม
『罪滅し編』[Tsumiboroshihen] – บทชาระบาป 4 เล่ม
『皆殺し編』[Minagoroshihen] – บทสังหารหมู่ 6 เล่ม
『祭囃し編』[Matsuribasyshihen] – บทสันนิ บาตเทศกาล 8 เล่ม
ทั้งนี้ ยามเมื่ อเหล่ าจัก จั่นกรี ดร้ อง ได้มีการแปลเป็ นภาษาไทยและตี พิมพ์โดยสานักพิ มพ์สยาม
อิ นเตอร์ ค อมมิ ค ในชื่ อเดี ย วกัน อย่า งไรก็ ดีใ นส่ วนของข้อความที่ ย กมาในบทความนี้ ผูว้ ิจยั ได้แปลจาก
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรง
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ผลการวิจัยและบทวิเคราะห์
บทบาทของกลวิธีการสร้ างโครงเรื่องแบบวงวนเวลา
กลวิธีการสร้ างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาถื อเป็ นลักษณะเด่นของ ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง โดย
กลวิธีดงั กล่าวมีบทบาทต่อการเล่าเรื่ องในการ์ ตูนเรื่ องนี้ 3 ประการด้วยกัน
ประการแรก กลวิธีการสร้างโครงเรื่ องแบบวงวนเวลาจะมีปมขัดแย้งหลักอยูท่ ี่การดิ้นรนหาทางออก
จากวงวนเวลา โดยปมขัดแย้งหลักของเรื่ อง ยามเมื่ อเหล่ าจั กจั่นกรี ดร้ อง คือความพยายามของริ ก ะที่จะ
หาทางรอดจากการถูกองค์กรลึกลับลักพาตัวไปฆ่า และอุปสรรคที่คอยขัดขวางริ กะคือการที่เพื่อนของเธอ
คนใดคนหนึ่ งถูกทอดทิ้งจากคนในหมู่บา้ นจนเครี ยดและคลุ ม้ คลัง่ ริ กะจึงต้องหาทางแก้ไขสาเหตุที่ทาให้
เพื่ อนแต่ ล ะของเธอถู ก ทอดทิ้ ง ทั้ง นี้ ก ลวิธี วงวนเวลาแสดงให้เห็ นถึ ง ภาวะที่ เวลาไม่ ส ามารถเดิ นต่ อไป
ข้างหน้า แม้ว่าเวลาดังกล่าวจะหมายถึงชี วิตของริ กะ แต่เมื่อความตายของริ กะเชื่ อมโยงถึงความพินาศของ
หมู่บา้ น การหาทางออกจากวงวนเวลาของริ กะจึงเชื่อมโยงกับความอยูร่ อดของหมู่บา้ นฮินะมิซะวะเช่นกัน
ประการที่ 2 กลวิธีการเล่าเรื่ องแบบวงวนเวลามีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเกมแนว Visual Novel ซึ่ งมี
ฉากจบหลายรู ปแบบ และฉากจบเหล่านั้นจะเปลี่ ยนแปลงไปตามการตัดสิ นใจเลื อกตัวเลื อกของผูเ้ ล่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ในการ์ ตูนเรื่ อง ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ได้ใช้การแบ่งบทออกเป็ น 8 บท เพื่อแสดงให้
เห็ นฉากจบที่แตกต่างกันถึ ง 8 รู ปแบบ โดยฉากจบในบทสุ ดท้ายคือคาตอบที่ตวั ละครได้มาจากการเรี ยนรู ้
จากความผิดพลาดของตนและเพื่อน ๆ ใน 7 บทแรก ซึ่งถือเป็ นฉากจบที่แท้จริ ง (True End)
ประการที่ 3 วงวนเวลามีบทบาทในการสร้างภูมิหลังให้กบั ฟุรุเดะ ริ กะ ซึ่ งมีอายุ 10 ปี แต่มีบุคลิกที่
แปลกแยก กล่าวคือนอกเหนือจากบุคลิกที่เหมืนเด็กทัว่ ไปในวัยเดียวกันแล้ว ริ กะยังมีอีกบุคลิกหนึ่ งที่มีท่าที
เคร่ งขรึ มใช้คาพูดแบบผูใ้ หญ่ ทั้งนี้ เพราะริ กะถูกฆ่าตายและย้อนเวลากลับมาซ้ าๆ ทาให้เธอมีชีวิตอยูม่ านาน
กว่า 100 ปี นอกจากนี้การที่ริกะต้องประสบพบเจอความตายของตนเองและเพื่อนๆ มามากกว่า 100 ครั้ง จึง
ทาให้เธอมีอาการแบบ “ความสิ้ นหวังอันเกิดจากการเรี ยนรู ้” (Learning Helplessness) ซึ่ งเป็ นอาการป่ วยทาง
จิตของผูท้ ี่ผา่ นประสบการณ์ตึงเครี ยดซ้ าๆ จนทาให้บุคคลนั้นเชื่อว่าตนไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไร
ได้อีก และจะไม่พยายามแม้วา่ จะเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้ นั ได้ (มาริ โอ, 1994, หน้า 2-3)
ยิง่ ไปกว่านั้นการติดอยูใ่ นวงวนเวลายังช่วยให้ริกะรู ้เหตุการณ์ต่างๆ ล่วงหน้า ทาให้คนในหมู่บา้ นหวัน่ เกรง
เนื่องจากเชื่อว่าเธอมีญาณวิเศษมองเห็นอนาคต
ความขัดแย้ งระหว่ างค่ านิยมสั งคมหมู่บ้านและค่ านิยมสั งคมเมือง
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นกับค่านิ ยม
สังคมเมือง โดยค่านิยมสังคมหมู่บา้ นจะให้ความสาคัญกับกลุ่มก่อนปั จเจก นับถือเทพเจ้า และสะท้อนภาวะ
ความเป็ นก่อนสมัยใหม่ ส่ วนค่านิ ยมสังคมเมืองจะให้ความสาคัญกับปั จเจกก่ อนกลุ่ม นับถื อในตัวมนุ ษย์
และสะท้อนภาวะความเป็ นสมัยใหม่
การ์ ตูนเรื่ องนี้ นาเสนอภาพสังคมหมู่บา้ นแบบดั้งเดิ มของญี่ ปุ่น นับตั้งแต่ฉากของเรื่ องที่ กล่าวถึ ง
หมู่บา้ นฮินะมิซะวะ หมู่บา้ นที่ห่างไกลความเจริ ญซึ่ งเอาต้นแบบมาจากหมู่บา้ นฌิระคะวะ (白川村) ใน
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จัง หวัดกิ ฟุ ซ่ ึ ง เป็ นหนึ่ ง ในหมู่ บ ้า นญี่ ปุ่ นแบบดั้ง เดิ ม ที่ องค์ก รยูเนสโกขึ้ นทะเบี ย นให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยสังคมหมู่บา้ นหมายถึ งค่านิ ยมในการรวมกลุ่มของคนญี่ปุ่นซึ่ งมีมาตั้งแต่ตน้ ยุคเอโดะ คาว่า
“หมู่บา้ น” (村) เกิ ดจากการแบ่งหน่วยย่อยของการปกครองโดยรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ แต่ละหมู่บา้ นจะ
ถูกกาหนดปริ มาณผลผลิ ตมวลรวมซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการเรี ยกเก็บภาษีหมู่บา้ น (ชมนาด ศีติสาร, 2561,
หน้า 221) ท าให้ค นในหมู่ บ ้า นต้องใช้ที่ ดิน และทรั พ ย์สิ นร่ วมกัน ทั้ง ที่ เป็ นสถานที่ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และ
เครื่ องมื อเครื่ องใช้อื่นๆ การแบ่ ง ปั นดัง กล่ า วนาไปสู่ ก ารมี สิ ท ธิ และหน้า ที่ อนั เท่ า เที ย มกัน ท าให้สั ง คม
หมู่บา้ นมีความแน่นแฟ้ นจนบางครั้งอาจมีลกั ษณะเป็ นสังคมปิ ดยากที่คนนอกหมู่บา้ นหรื อผูม้ าใหม่จะเข้าถึง
(ชมนาด ศีติสาร, 2561, หน้า 223) การรวมตัวเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันนั้น จึงเท่ากับเป็ นการสร้าง “คนอื่น”
(他人) ขึ้นมา ยิง่ กลุ่มก้อนของ “พวกเรา” (われわれ) แน่นแฟ้ นเพียงใดก็ยงิ่ ทาให้กาแพงที่ก้ นั ตัวเองกับ “คน
อื่น” สู งขึ้ น อันนาไปสู่ ก ารแบ่งแยก (差別) การสร้ างข้อห้าม ( 禁制) และลงเอยด้วยการกี ดกันในที่ สุ ด
(ชมนาด ศีติสาร, 2561, หน้า 245)
ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ได้นาเสนอความขัดแย้งระหว่างค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นและค่านิ ยมสังคม
เมือง โดยเปิ ดเรื่ องด้วยการเล่าถึงหมู่บา้ นฮินะมิซะวะผ่านมุมมองของมะเอะบะระ เคอิจิ เด็กหนุ่มที่เติบโตมา
ในสังคมเมือง
“ผมชื่อมะเอะบะระ เคอิจิ เพราะงานวาดภาพของพ่อจึงต้องย้ายมาอยูห่ มู่บา้ นฮินะมิซะวะได้ 3
สัปดาห์แล้ว แม้จะไม่มีร้านสะดวกซื้อหรื อภัตตาคารแต่การใช้ชีวติ ที่นี่ก็ถือว่าไม่เลว ต้องนัง่ ชินคันเซ็น
แล้วต่อรถไฟท้องถิ่นอีกหลายชัว่ โมง จากนั้นค่อยโดยสารรถยนต์ขา้ มภูเขา ณ ที่ซ่ ึงห่างไกลความเจริ ญ
เช่นนี้แหละคือที่ต้ งั ของหมูบ่ า้ นฮินะมิซะวะ ต้องกลับเข้าเมืองถึง 2 วันเพื่อไปร่ วมงานศพญาติ แต่แล้วก็
นึกอยากกลับไปที่ชนบทอย่างช่วยไม่ได้ ดูเหมือนผมจะถูกใจการใช้ชีวติ ในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะเข้าซะ
แล้ว” (ยามเมื่อเหล่าจักจัน่ กรี ดร้อง บทยักษ์ลกั ซ่อน เล่ม 1 หน้า 9-11)

จากบทบรรยาย จะเห็ นได้วา่ เคอิจิน้ นั เริ่ มจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในหมู่บา้ นได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามภาพหมู่บา้ นที่เคอิจิเห็นนั้นเป็ นเพียงด้านเดียว ตัวแทนของคนในหมู่บา้ นที่เคอิจิสนิ ทสนมด้วย
คือริ วงู เรนะ ซึ่ งในช่วงแรกเคอิจิจะมองเรนะว่า “ใสซื่ อ” และ “สามารถควบคุมได้” เช่น การที่เขาใช้คาพูด
กระเซ้าเย้าแหย่เรนะให้ลนลานบ้างหน้าแดงบ้าง แต่เมื่อเคอิจิพบว่าหมู่บา้ นแห่ งนี้ เคยมีคดีฆาตกรรม ทุกอย่าง
ก็เปลี่ยนไป เมื่อเคอิจิพยายามถามเรื่ องคดีทุกคนต่างแสดงท่าทีปิดบังอย่างชัดเจน ยิ่งเมื่อเคอิจิพยายามซักไซ้
จากเรนะเขากลับพบตัวตนอีกด้านของเรนะที่ดูน่ากลัว ภาพของเรนะและหมู่บา้ นฮินมิซะวะจึงเปลี่ยนไปเป็ น
“ลึกลับ” และ “ควบคุมไม่ได้” ต่อมาเคอิจิยงั ถูกชี้นาจากคุระอุโดะ โอะอิชิตารวจจากเมืองข้าง ๆ ที่ตามสื บคดี
ฆาตกรรมในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ โอะอิชิเล่าข้อสันนิษฐานของตนให้เคอิจิฟังว่าเหยือ่ ของคดีฆาตกรรมทุกปี
นั้นมีความเชื่ อมโยงกันคือหากไม่เป็ น “คนนอก” ก็จะเป็ น “คนทรยศของหมู่บา้ น” ทาให้เคอิจิหวาดระแวง
และคิดว่าตนถูกหมายชี วิตจากคนทั้งหมู่บา้ นเนื่ องจากเป็ นคนนอกที่พยายามค้นหาความจริ งอันน่ากลัวของ
หมู่บา้ น
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ความเป็ นคนในและคนนอกจะยิ่งถู กทาให้เด่ นชัดใน บทคาสาปสังหาร และ บทสัง หารหมู่ ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับโฮโจ ซะโตะโกะ ซึ่ งถูกโอะเรี ยวสั่งลงโทษคว่าบาตรทั้งตระกูล หลังจากที่พ่อแม่เสี ยชี วิตและ
พี่ชายหายตัวไป ซะโตะโกะก็ถูกลงของเธอทารุ ณกรรมทั้งทางร่ างกายและจิตใจ เคอิจิจึงพยายามหาทางช่วย
ซะโตะโกะแต่คนในหมู่บา้ นกลับไม่มีใครให้ความร่ วมมือ เนื่ องจากไม่กล้าละเมิดคาสั่งของโอะเรี ยว บท
สังหารหมู่ จึงถื อเป็ นจุดเปลี่ ยนสาคัญของเรื่ องที่เคอิจิและเพื่อน ๆ ต้องลุกขึ้นท้าทายค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ น
เพื่อช่วยซะโตะโกะ (ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป)
ในอีกแง่หนึ่ง การที่ลูกบ้านเลือกที่จะเคารพกฎของหมู่บา้ นและทอดทิ้งซะโตะโกะนั้นแสดงให้เห็น
ถึงค่านิ ยมที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มมากกว่าปั จเจก ในทางกลับกันการที่พวกเคอิจิกล้าลุ กขึ้นวิพากษ์ระบบ
สั ง คมหมู่ บ ้า นนั้ น ถื อ เป็ นค่ า นิ ย มแบบปั จ เจกนิ ย ม ดัง ที่ ฟู โ กต์ ม องว่ า ปั จ เจกชนต้อ งมี ค วามคิ ด แบบ
วิพ ากษ์วิจารณ์ หรื อความสร้ างสรรค์ ถ้า ปั จเจกชนไม่มี ค วามรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ก็ อาจจะง่ า ยต่อการถู กครอบงา
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555, หน้า 157-158)
อย่างไรก็ดี ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง มิได้นาเสนอเพียงด้านลบของสังคมหมู่บา้ นหากแต่นาเสนอ
ด้า นบวกด้ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจากในอดี ต เคอิ จิเ คยเครี ย ดจากสั ง คมที่ มี แ ต่ ก ารแข่ ง ขัน และหาทางระบาย
ความเครี ยดแบบผิดๆ ด้วยการซื้ อโมเดลกันไปไล่ยิงเด็กผูห้ ญิงตัวเล็กๆ จนพลาดไปก่อคดีทาร้ายร่ างกาย พ่อ
แม่ของเขาจึงตัดสิ นใจย้ายบ้านมาที่หมู่บา้ นฮินะมิซะวะ โดยหวังให้เคอิจิได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ “ไม่มีใคร
ถามถึงเรื่ องเรี ยนพิเศษหรื อผลการสอบจาลอง” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง บทสันนิ บาตเทศกาล เล่ม 4
หน้า 22) ซึ่ งหมู่บา้ นฮินะมิซะวะก็สามารถเยียวยาจิตใจของเคอิจิ ทาให้เขารู ้ จกั ที่จะรักและช่ วยเหลื อเพื่อน
พ้อง ภาพความแตกต่างระหว่างสังคมหมู่บา้ นกับสังคมเมืองในการ์ ตูนเรื่ องนี้ จึงเป็ นดังที่เทินนี สกล่าวไว้ว่า
“ชนบทเป็ นชุมชนในอุดมคติที่คนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลและมีความใกล้ชิดสนิ ทสนมมากกว่าในสังคมเมืองที่
กระตุน้ ให้คนมีความรู้ สึกเป็ นปั จเจกสู งและถูกควบคุ มด้วยระบบเงิ นตรา ความสัมพันธ์ในสังคมเมืองมี
ลักษณะฉาบฉวยมากกว่าในชุมชนชนบท” (สุ รเดช โชติอุดมพันธ์, 2559, หน้า 13)
ในส่ วนของการนับถือเทพเจ้านั้นจะเห็นได้จากการที่คนในหมู่บา้ นบูชาเทพเจ้าที่ชื่อ “โอะยะชิโระ”
พวกเขาต่างเชื่ อว่าคดีฆาตกรรมในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะเกิดจากคาสาปของท่านโอะยะชิ โระ เป็ นการลงโทษ
ต่อผูท้ ี่ ไ ม่ เคารพกฎของหมู่ บ ้าน การนับถื อพระเจ้าหรื อเทพเจ้า ถื อเป็ นลัก ษณะของสัง คมก่ อนสมัย ใหม่
ในขณะที่สังคมสมัยใหม่จะมีแนวคิดแบบมนุ ษยนิ ยมคือนับถือในตัวมนุ ษย์แทนพระเจ้า ซึ่ งการ์ ตูนเรื่ องนี้ ก็
แสดงให้เห็นการคลี่ คลายจากภาวะก่อนสมัยใหม่สู่ความเป็ นสมัยใหม่อย่างชัดเจน จากการแบ่งภาคการ์ ตูน
ออกเป็ น 2 ช่ วง โดยภาคแรก (4 บทแรก) จะเป็ น ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง (ひぐらしのなく頃に) และ
ภาค 2 (4 บทหลัง) จะเป็ น ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ องไขปริ ศนา (ひぐらしのなく頃に解) ในภาคแรกจะ
เล่าเรื่ องผ่านมุมมองของคนเมืองคือมะเอะบะระ เคอิจิและอะกะสะกะ มะโมะรุ (ตารวจนครบาลที่ถูกส่ งมา
สื บคดี ในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ) ใช้แนวเรื่ องแบบสยองขวัญแสดงให้เห็นแนวคิดทางไสยศาสตร์ และความ
กลัวต่อสิ่ งที่ไม่รู้ เช่น การลวงให้ตวั ละครและผูอ้ ่านคิดว่าคดีฆาตกรรมเกิดจากผี (บทเทศกาลลอยนุ่น) หรื อ
เกิดจากคาสาปของท่านโอะยะชิ โระ (บทคาสาปสังหาร) รวมถึงลวงให้ผอู ้ ่านและตัวละครคิดว่าริ กะมีญาณ
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วิเศษสามารถมองเห็นอนาคต (บทฆ่าเวลา) ซึ่ งเมื่อการ์ ตูนเรื่ องนี้ เข้าสู่ ภาค 2 บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไป ความ
กลัวต่อสิ่ งลี้ ลบั จะค่อยๆ คลี่ คลายไปพร้ อมกับการเฉลยว่าคดี ฆาตกรรมทั้งหมดเป็ นฝี มือของมนุ ษย์ และ
อาการทางจิตที่ทาให้ได้ยินเสี ยงหลอน เห็นภาพหลอน ซึ่ งเคยเชื่ อว่าเกิดจากคาสาปของท่านโอะยะชิ โระ ก็
เกิดจากปรสิ ตในสมองซึ่ งสามารถอธิบายได้ดว้ ยวิทยาศาสตร์
ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะความเปลี่ยนแปลงจากการนับถือเทพเจ้าสู่ ความเป็ นมนุ ษยนิ ยมยังถูกตอกย้ าใน
บทสันนิบาตเทศกาลซึ่ งเป็ นบทสุ ดท้ายของเรื่ อง เมื่อฮะนิวซึ่ งเป็ นร่ างจริ งของท่านโอะยะชิ โระ ได้ทิ้งสถานะ
เทพเจ้าและลงมาเกิ ดบนโลกเพื่อร่ วมสู ้กบั พวกริ กะในฐานะมนุ ษย์คนหนึ่ ง ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าเทพเจ้าจะ
ไม่ได้มีบทบาทอีกต่อเพราะจากนี้ไปมนุษย์จะเป็ นผูก้ าหนดชะตาชีวติ ของตนเอง
แท้จริ งแล้วค่านิยมสังคมหมู่บา้ นที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มก่อนปั จเจกและการนับถือเทพเจ้านั้น ต่าง
สะท้อนให้เห็นแนวคิดสาคัญร่ วมกันสองประการนัน่ คือ การใช้ความกลัวเป็ นเครื่ องมือในการปกครอง และ
การโยนบาปให้สิ่งอื่นเพื่อที่ตนจะได้ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ในแง่ที่ปกครองด้วยความกลัวนั้นจะเห็ นได้จากที่
ชาวบ้า นในหมู่ บ ้า นต่ า งมิ ไ ด้รั ง เกี ย จซะโตะโกะ แต่ ก็ ไ ม่ ก ล้า ฝ่ าฝื นค าสั่ ง เนื่ อ งจากหวาดกลัว โอะเรี ย ว
เช่นเดียวกับคาสาปของท่านโอะยะชิโระที่แม้วา่ จะไม่ได้เกิดจากท่านโอะยะชิโระ แต่ความหวาดกลัวนั้นก็ทา
ให้ลูกบ้านเคารพกฎของหมู่บา้ น ความพยายามของพวกริ กะในการท้าทายค่านิ ยมเหล่านี้ จึงเป็ นการกาจัด
ความหวาดกลัว พร้อมกับเรี ยกร้องให้มนุษย์ทุกคนเลิกโยนบาปให้ผอู้ ื่นและหันมารับผิดชอบการกระทาของ
ตนเอง ดังที่ริกะกล่าวไว้วา่
“โลกที่ไม่มีใครถูกกีดกันออกจากกลุ่ม ต้องไม่มีใครต้องถูกทิ้งให้เดียวดายอยูน่ อกวง ต้องไม่มี
ใครร้องไห้เพราะแบกรับบาปไว้เพียงลาพัง โลกที่ทุกคนประสานมือและให้อภัยกันและกัน ตราบเท่าที่
มนุษย์ยงั มีชีวิตอยูย่ อ่ มก่อบาปเหมือนน้ าที่ผุดขึ้นจากตอน้ า สิ่ งสาคัญไม่ใช่การไม่ก่อบาป แต่คือการให้
อภัยต่อบาปต่างหาก ยอมรับในบาป แล้วก็ให้อภัยต่อบาปของกันและกัน” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง
บทสันนิบาตเทศกาล เล่ม 8 หน้า 124-125)

ทั้งนี้ การโยนบาปให้ผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งที่ พบได้ในชุ มชนที่ ลกั ษณะแบบสังคมก่อนสมัยใหม่ ดังเช่ นใน
ตอนที่ หมู่ บา้ นฮิ นะมิ ซะวะเกิ ดทุ พภิ กขภัย คนในหมู่บา้ น (ซึ่ ง รั งเกี ย จที่ ฮะนิ วมี เขาเป็ นทุ นเดิ มอยู่แล้ว) ก็
กล่ าวโทษว่าฮะนิ วเป็ นต้นเหตุ แล้วบี บบังคับให้ฮะนิ วต้องสังเวยชี วิตตัวเองเพื่อแบกรั บบาปของหมู่บา้ น
ในทางตรงกันข้ามสังคมสมัยใหม่ที่ยึดถื อแนวคิดมนุ ษยนิ ยมจะเชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนต่างมีเสรี ภาพและต้อง
รับผิดชอบกระทาของตนเอง ดังที่ซาร์ ตส์กล่าวว่า “สิ่ งนี้คือมนุษยนิยมเนื่องจากเราย้ าเตือนแก่ผคู ้ นว่าพวกเขา
ไม่มีสังกัดใดๆ พวกเขาอยูใ่ นสภาวะที่ถูกทอดทิ้ง (จากพระเจ้า) จึงต้องตัดสิ นใจทุกอย่างด้วยตัวเอง” (ซาร์ ต,
2007, หน้า 53) โดยนัยนี้ขอ้ เรี ยกร้องของริ กะที่ตอ้ งการให้ทุกคนยอมรับบาปของตนเอง และไม่โยนบาปให้
ผูอ้ ื่นจึงสอดคล้องกับแนวคิดแบบมนุษยนิยม
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บทสรุ ปของการปะทะสั งสรรค์ ระหว่ างค่ านิยมสั งคมหมู่บ้านและค่ านิยมสั งคมเมือง
อานาจของค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นนั้นมี ลกั ษณะเหมือนอานาจชี วะ (Bio-Power) ตามแนวคิดของฟู
โกต์ ดังเช่นที่ นพพร ประชากุล เคยสรุ ปไว้วา่ “อานาจทุกชนิดเริ่ มต้นด้วยการมีที่มา (เช่นจากรัฐ จากทุน) แต่
เมื่ อกระบวนการของมันดาเนิ นไปถึ งจุ ดหนึ่ ง อานาจก็กลายเป็ นสิ่ งนิ รนาม ไม่มีใครเป็ นเจ้าของมันอย่าง
แท้จริ ง หลังจากที่ไหลลงมาเป็ นกระแสใหญ่ในทิศทางเดียว มันก็ไหลเวียนไปมาทุกทิศทุกทางจนแผ่ซ่านอยู่
ในทุกระดับทุกพื้นที่สังคมอย่างไม่มีหัวไม่มีหาง อานาจกลายเป็ น “โครงสร้าง” อย่างหนึ่ งที่เปิ ดประตูให้
ผูค้ นอันหลากหลายเข้าไป “สวมบทบาท” เป็ นผูก้ ระทาและผูถ้ ูกกระทาวนเวียนสลับกันไป” (นพพร ประชากุล,
2547, หน้า 23 อ้างถึงใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2555, หน้า 73-74)
หากพิจารณาโครงสร้างอานาจของหมู่บา้ นฮินะมิซะวะแล้วจะพบว่า อานาจมิได้อยูใ่ นมือใครคนใด
คนหนึ่ ง หากแต่อานาจนั้นมีชีวิตขับเคลื่ อนได้ดว้ ยตนเอง ดังเช่น เรื่ องที่โอะเรี ยวมีอานาจสู งสุ ดในหมู่บา้ น
แต่เธอกลับไม่สามารถยกเลิกคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจได้ดว้ ยตัวเอง เนื่ องจากโอะเรี ยวมีหน้าที่ตอ้ งทาตัว
ให้ลูกบ้านเคารพยาเกรงเพื่อรักษาความสงบสุ ขของหมู่บา้ น และการยกเลิกคาสั่งที่ตนเคยประกาศกร้าวโดย
ไม่มีเหตุผลอันควรจะทาให้ดูเป็ นคนใจอ่อนขาดความหนักแน่น จากที่กล่าวมานี้ จะเห็ นได้ว่าค่านิ ยมสังคม
หมู่บา้ นมีอานาจในตัวเองและขับเคลื่อนได้ดว้ ยตัวเอง ลูกบ้านทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตวั โอะเรี ยวต่างเป็ นฝ่ ายถูก
ครอบงาและต้องแสดงตามบทบาทที่ระบบกาหนดมา
อย่างไรก็ดีความรู ้สึกผิดที่โอะเรี ยวมีต่อซะโตะโกะทาให้โอะเรี ยวยอมแหกกฎของหมู่บา้ น ที่ห้ามมิ
ให้คนในออกคนนอกเข้า โดยโอะเรี ยวได้แบ่งที่ดินในหมู่บา้ นขายให้คนนอก เป็ นเหตุให้ครอบครัวของเคอิจิ
ย้ายเข้าในหมู่บา้ นฮินะมิซะวะ ระบบสังคมหมู่บา้ นดารงอยูไ่ ด้ก็ดว้ ยการที่ลูกบ้านทุกคนหวาดกลัวและไม่มี
ใครกล้าท้าทายระบบ การแหกกฎโดยการนาคนนอกเข้ามาจึงถื อเป็ นนาตัวแปรที่ คาดเดาไม่ได้เข้ามาใน
ระบบ ซึ่ งเป็ นความหวังที่จะนาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ ระบบสังคมหมู่บา้ น ดังคาของโอะเรี ยวที่วา่
“หลานจาสิ่ งที่ตวั เองพูดในวันที่ซะโตะฌิหายตัวไปได้ม้ ยั
ที่ยายตาสว่างก็เพราะคาพูดนั้น
ปั ญหาของตระกูลโฮโจต้องรี บแก้ไขโดยเร็ ว
ต้องรี บเปลี่ยนบรรยากาศการรังแกตระกูลโฮโจของ
หมู่บา้ นเสี ย แต่มนั เป็ นสิ่ งที่เกินกาลังสาหรับพวกคนแก่อย่างยาย พวกยายเปรี ยบเสมือนอากาศที่หยุดนิ่ง
จะมาเปลี่ยนหมูบ่ า้ นเอาตอนนี้คงไม่ไหว การจะปั ดเป่ าอากาศที่หยุดนิ่งจาเป็ นต้องอาศัยสายลมลูกใหม่
ถ้าเป็ นไปได้ก็อยากได้คนหนุ่มสาวที่แข็งแรง ช่วยอาละวาดให้สมกับที่พวกคนแก่อย่างยายสามารถฝาก
ฝังหมูบ่ า้ นให้ได้ ถ้าได้อย่างนั้นยายคงจะดีใจ” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง บทสันนิบาตเทศกาล เล่ม 4
หน้า 9-10)

เมื่ อสิ่ งที่ ครอบงาหมู่บ ้านเป็ นอานาจชี วะ พวกเคอิ จิจึงมิ ได้ทา้ ทายด้วยการวิพากษ์อานาจของตัว
บุคคลหากแต่วิพากษ์ที่โครงสร้างของตัวระบบ เคอิจิได้ร้ื อสร้างระบบค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นด้วยการบุกเข้า
ไปห้องประชุ มของสภาหมู่บา้ นแล้วชี้ ให้เห็นถึงความย้อนแย้งของค่านิ ยมดังกล่าว โดยในตอนท้ายของการ
พูดคุยเคอิจิได้กล่าวชื่ นชมคนความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันของคนในหมู่บา้ นที่ต่อสู ้ร่วมกันในสงครามเขื่อน
ก่อนจะยกข้อโต้แย้งขึ้นมาว่า
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“เพราะทุกคนช่วยต่อสูป้ กป้ องฮินะมิซะวะไว้ ผมถึงมีโอกาสได้พบกับพวกพ้องที่แสนสาคัญที่
หมู่บา้ นนี้ ผมรู ้สึกขอบคุณจากใจจริ ง ผมเชื่อว่ายังต้องมีอยูใ่ นตัวทุกคนแน่ ความภาคภูมิใจในการ
รวมกลุ่ม จิตใจที่พร้อมรวมกันเป็ นหนึ่งเพื่อปกป้ องคนในหมูบ่ า้ น ถ้าอย่างนั้นสมาพันธ์ฯก็ควรกลับมา
รวมตัวอีกครั้ง และเข้าต่อสูก้ บั สถานปรึ กษาฯเพื่อช่วยซะโตะโกะที่เป็ นพวกพ้องคนหนึ่งของหมูบ่ า้ น
ถูกมั้ยครับ แต่พวกคุณนอกจากจะไม่ช่วยแล้ว ยังคอยแต่จะทาตามคาขอของทางการ พยายามหยุดการ
ร้องเรี ยนของพวกเรา อ้างเรื่ องตระกูลโฮโจ ทอดทิ้งซะโตะโกะ คิดจะปล่อยให้ซะโตะโกะตายไปต่อ
หน้าต่อตา ถ้าพวกคุณยังจะขัดขวางพวกเราและทาให้จิตวิญญาณสมาพันธ์แปดเปื้ อนไปมากกว่านี้ล่ะก็
ผมจะทุบกรอบข้อความทั้งหมดและฉี กธงสมาพันธ์น้ ี ให้ดูที่นี่เดี๋ยวนี้แหละ!” (ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ด
ร้ อง บทสังหารหมู่ เล่ม 3 หน้า 212-218)

ความย้อนแย้งดังกล่าวเกิดจากความหลากเลื่ อนทางความหมายของคาว่า “คนใน” และ “คนนอก”
กล่าวคือกรณี ของซะโตะโกะ เธอเป็ นคนในที่ถูกลงโทษให้กลายเป็ นคนนอก ซึ่ งโดยปกติหากผูท้ ี่ถูกลงโทษ
สานึกผิดแล้วยอมขอขมาก็จะได้รับการให้อภัยให้กลับมาเป็ นสมาชิ กหมู่บา้ นอีกครั้ง (ชมนาด ศีติสาร, 2561,
หน้า 223) ซะโตะโกะจึงมีสถานภาพเหมือน “คนในที่ถูกทาให้กลายเป็ นคนนอกชัว่ คราว” และความหมาย
ของคาก็ถูกทาให้ลากเลื่อนยิ่งขึ้นจากการปรากฏตัวของเคอิจิ เนื่ องจากเคอิจิเป็ นคนนอกที่ยา้ ยเข้ามาพานัก
อาศัยถาวรในหมู่บา้ น โดยรอเวลาที่จะได้รับการยอมรับให้เป็ นสมาชิ กหมู่บา้ นอย่างเต็มตัว กล่าวอีกนัยคือ
เป็ น “คนนอกที่กาลังจะเป็ นคนใน” ความเป็ นคนนอกทาให้เคอิจิผกู สัมพันธ์ฉนั มิตรกับซะโตะโกะได้อย่าง
สนิ ทใจโดยไม่ตอ้ งคิดถึงคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจ ในขณะเดียวกันความเป็ นคนในก็ทาให้เคอิจิมีสิทธิ์ ที่
จะเข้าไปยังที่ประชุ มของสภาหมู่บา้ นเพื่อโน้มน้าวพวกผูใ้ หญ่ในหมู่บา้ น ข้ออ้างที่วา่ “ซะโตะโกะเป็ นพวก
พ้องของเรา” ดังนั้น “การปกป้ องซะโตะโกะสาคัญกว่าคาสั่งคว่าบาตรตระกูลโฮโจ” จึงสมเหตุสมผลเมื่อ
ออกมาจากปากของเคอิจิซ่ ึ งมีสถานะคลุมเครื อระหว่างความเป็ นคนนอกและคนใน
อย่างไรก็ดีการรื้ อสร้างดังกล่าวไม่ได้นาไปสู่ การทาลายค่านิยมสังคมหมู่บา้ นแบบถอนรากถอนโคน
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการ์ ตูนเรื่ องนี้ นาเสนอทั้งด้านบวกและด้านลบของค่านิ ยมสังคมหมู่บา้ นและค่านิ ยม
สังคมเมือง การปะทะสังสรรค์ของค่านิ ยมทั้งสองชุ ดจึงเป็ นการประนี ประนอม ทาให้เกิ ดค่านิ ยมชุ ดใหม่ที่
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์บนฐานของความสนิ ทสนม (มิใช่ดว้ ยเงินตรา) ในขณะเดียวกันก็
ต้องเคารพในความแตกต่างแบบปั จเจกนิยม และรับผิดชอบการกระทาของตนเองแบบมนุษยนิยม ซึ่ งค่านิ ยม
ดังกล่าวคือข้อสรุ ปในการสร้าง “โลกในอุดมคติ” ของริ กะในบทสุ ดท้าย
กล่าวโดยสรุ ป ยามเมื่อเหล่ าจักจั่นกรี ดร้ อง ได้ใช้กลวิธีการเล่าเรื่ องแบบวงวนเวลา เพื่อนาเสนอการ
ปะทะสังสรรค์ระหว่างค่านิยมสองชุดคือค่านิยมสังคมหมู่บา้ นและค่านิยมสังคมเมือง โดยความตายของริ กะ
และเพื่อนๆ สะท้อนให้เห็ นโศกนาฏกรรมที่ เกิ ดขึ้ นซ้ าๆ ในชุ มชนที่ มี ค่า นิ ยมแบบสังคมหมู่บา้ นที่ เ ลื อก
ทอดทิ้งสมาชิกบางคนเพื่อกลุ่ม ในขณะเดียวกันความพยายามที่จะดิ้นรนหาทางออกจากวงวนเวลาของริ กะ
ก็สะท้อนให้เห็ นถึ งการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนที่ มีค่านิ ยมแบบสังคมหมู่บา้ นเพื่อหาทางหลุ ดพ้นจากวงจรของ
โศกนาฏกรรมดังกล่าว
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นักแปลกับปัญหาการแปลข้ ามวัฒนธรรม
Translators and the Problems of Cross Cultural Translation
ธัญญรัตน์ ปาณะกุล1
Thanyarat Panakul
บทคัดย่อ
นักแปลเป็ นเสมือนสะพานเชื่อมความรู้ ความคิดและความต้องการจากผูเ้ ขียนไปยังผูอ้ ่าน นักแปล
นอกจากจะต้องเชี่ ย วชาญภาษาต้น ฉบับ และภาษาแปลเป็ นพื้ น ฐานแล้ว จะต้อ งมี ค วามรู ้ เ รื่ อ งต้น ฉบับ
วัฒนธรรมของเรื่ องและสายวิช าของเรื่ องที่ จะแปล ตลอดจนมี ก ารสะสมประสบการณ์ ความรู้ รอบตัว
ความรู้รอบด้าน ความรู้เฉพาะด้านอี กด้วยอาจกล่าวได้ว่า ภาษาการแปล และวัฒนธรรมสัมพันธ์ กนั อย่าง
แนบแน่น บทความนี้ ศึกษาบทบาทของนักแปลและปั ญหาการแปลข้ามวัฒนธรรมที่นกั แปลจะต้องประสบ
และหาวิธีแก้ไข โดยแบ่งศึกษาเป็ นสามหัวข้อคือ (1) การวิเคราะห์และสรุ ปความเห็นของนักแปลต่อบริ บท
ทางวัฒนธรรมและการสะสมคลังความรู ้ (2) ปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้ (3) ปั ญหาการแปล
ด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน
คาสาคัญ: การแปล, ปัญหาการแปล, การแปลข้ามวัฒนธรรม
Abstract
A translator acts like a bridge that connects readers with a writer’s knowledge, ideas and desires.
Translators need not only to have good language skills in the source language and the target language, but
they also need to be well-grounded in the original text, especially the cultural aspects and the
interdisciplinary subjects underlying the text. One may conclude that language, translation and culture are
closely related. This article aims to study translators’ roles and the problems of cross-cultural translation
they often encounter and to which they need to find solutions. The study explores three topics: (1) an
analysis and summary of a professional translator’s opinion on the importance of cultural context and the
collection of a knowledge base, (2) the problem of language translation overlapping the knowledge base
problem, and (3) the problem of translating across different cultures.
Keywords: translation, translation problem, cross cultural translation
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บทนา
นักภาษาศาสตร์ และนักวิชาการแปลต่างให้นิยามการแปลต่าง ๆ กันไป Hans Vermeer (1996)
นักภาษาศาสตร์ ชาวเยอรมันผูค้ ิดค้นทฤษฎีการแปล “Skopos” (Skopos Theory) ระบุวา่ งานแปลเป็ นการ
นาเสนอข้อ มู ล วัฒนธรรมต้น ทางที่ เขี ย นโดยภาษาต้น ทางให้แ ก่ วฒั นธรรมปลายทางในรู ป แบบภาษา
ปลายทาง การแปลที่ดีตอ้ งยึดวัตถุประสงค์ของงานแปลเป็ นหลัก (วรวิทย์ กิจเจริ ญไพบูลย์, 2560, หน้า 29)
คานิยามนี้เน้นย้าความสัมพันธ์ระหว่างภาษา การแปลและวัฒนธรรม คาถามที่เราควรสนใจหาคาตอบต่อไป
คือ วัฒนธรรมหมายถึงอะไร
ความสั มพันธ์ ของภาษา การแปลและวัฒนธรรม
ในบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตผูส้ นใจศึกษาวัฒนธรรม คานิยามสาหรับวัฒนธรรมของ Edward
Burnett Tylor (2018) นักมานุษยวิทยาและผูก้ ่อเกิดวิชามานุ ษยวิทยาเชิ งวัฒนธรรมเป็ นคานิยามที่ครอบคลุม
มากที่สุด Tylor กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึงสิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งซับซ้อนซึ่ งรวม
เอาเรื่ องสารสนเทศ ความเชื่อ ศิลปะ ลัทธิ สมรรถนะและการฝึ กหัด ซึ่ งมนุษย์จะต้องเรี ยนรู้ในฐานะสมาชิก
ของสังคม นอกจากนี้ Eric Denoun (2000) นักวิชาการแปลได้กล่าวเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับ
วัฒนธรรม โดยให้คานิ ยามของการแปลว่า การแปลคือการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมเป็ น
การรวมเอาประสบการณ์ที่ซับซ้อนไว้ดว้ ยกัน และควบคุ มการปฏิบตั ิตนในชี วิตประจาวัน ประสบการณ์ ที่
ซับซ้อนนี้ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม ศาสนา ประเพณี ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ตลอดจนการใช้
ภาษาในวัฒนธรรมนั้นในชีวติ ประจาวันมารวมกันไว้
กล่ า วโดยสรุ ป เมื่ อ การแปลคื อ การสื่ อ สารระหว่า งวัฒนธรรม นัก แปลที่ ดีจ ะต้อ งตระหนัก ถึ ง
ความหมายอันกว้างขวางของวัฒนธรรม ซึ่ งรวมเอาประสบการณ์ที่ซบั ซ้อน ความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ รวมถึง
การใช้ภาษาในวัฒนธรรมนั้น ๆ อนึ่ ง นอกจากนักแปลต้องใส่ ใจบริ บทวัฒนธรรมและสังคมที่ผปู ้ ระพันธ์ใช้
แล้ว ยังต้องสนใจใฝ่ รู ้ ใฝ่ ศึกษาความรู ้นอกตัวบท ได้แก่ การศึกษาชี วิตและผลงานของนักประพันธ์ เพื่อให้
เข้าใจแนวคิด โลกทัศน์ และลีลาการเขียนของนักประพันธ์ (วัลยา วิวฒั น์ศร, 2545, หน้า 154) ยิ่งไปกว่านั้น
ศศิ อินทโกสุ ม (2556, หน้า 29) กล่าวย้ าว่า นักแปลจะต้องสนใจบริ บททางวรรณกรรมและสังคมในยุคสมัย
ของนักประพันธ์อีกด้วย
การใฝ่ หาความรู ้นอกตัวบทนั้นเป็ นหน้าที่ของนักแปลที่จะค้นคว้าจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เสี ยก่อนจะ
ลงมือแปล นักวิชาการด้านการแปลเรี ยกความรู ้ประเภทนี้ วา่ ความรู ้รอบตัวบ้าง ความรู ้รอบด้านบ้าง ความรู ้
เฉพาะด้าน และคลังความรู้ เป็ นต้น
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บทความนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะศึ ก ษาเนื้ อหาที่ เ กี่ ย วข้องกับ เรื่ องนัก แปลกับ ปั ญหาการแปลข้า ม
วัฒนธรรม 3 หัวข้อด้วยกัน คือ
1. การวิเคราะห์และสรุ ปความเห็นของนักแปลต่อบริ บททางวัฒนธรรมและการสะสมคลังความรู ้
2. ปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
3. ปั ญหาการแปลด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน
1. ความเห็นของนักแปลต่ อบริบททางวัฒนธรรมและการสะสมคลังความรู้
ความเห็นของนักแปลในหัวข้อข้างต้นตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์สดใส ขันติวรพงศ์
(2018) เจ้าของนามปากกา ‘สดใส’ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2018 ผูส้ ัมภาษณ์คือ พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล
จากทีมงาน the 101 world หัวข้อสัมภาษณ์คือ “การเป็ นนักแปลไม่ใช่แค่รู้ภาษา” – เปิ ดชีวิตนอกตาราฉบับ
‘สดใส’
คาถามข้ อทีห่ นึ่ง
ผูส้ ัมภาษณ์: ที่บอกว่าคนอ่านน้อยโดยเฉพาะงานวรรณกรรม อาจารย์มองว่าเป็ นเรื่ องปกติไหม
อาจารย์สดใส: ปกติ อยู่แล้ว เพราะคนกลุ่ ม น้อยที่ จะเข้า ถึ งงานพวกนี้ หนึ่ ง คื อคุ ณต้องมี พ้ืนฐานความรู ้
พอสมควร ถึงจะเข้าใจได้ ถ้าคุณไม่มีพ้ืนฐานอะไรเลยไม่วา่ จะทางวัฒนธรรม การเมือง หรื อประวัติศาสตร์
แล้วจู่ ๆ คุณไปอ่าน คุณก็จะงง เฮ้ย มันคืออะไร
บางคนบอกว่าอ่าน ‘เกมลูกแก้ว’ แล้วไม่เข้าใจ เราก็เข้าใจได้นะ คือถ้าเขาไม่มีพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เลย หรื อกระทัง่ วิธีคิดทางปรัชญา จิตวิทยา ก็อ่านยากเป็ นธรรมดา แต่คนที่มีพ้ืนฐานเหล่านี้ จะ
รู ้ สึกอีกแบบเลย เฮ้ยมันคิดได้ยงั ไงวะ เจ๋ ง สุ ดยอด หรื ออย่างเรื่ อง ‘เทพเจ้าแห่ งสิ่ งเล็ก ๆ ของอรุ ณธตี รอย
แปลตั้ง ไม่รู้กี่ภาษา ได้รางวัลมากมาย เด็ก บางคนมาอ่า น บอกไม่ ค่อยเข้าใจ ก็ ไม่ แปลก เพราะไม่ เข้าใจ
วัฒนธรรมอินเดีย ไม่เข้าใจการแบ่งแยกระบบวรรณะต่าง ๆ แต่สาหรับคนที่เข้าใจอารยธรรม เข้าถึงพื้นฐาน
ประวัติศ าสตร์ จะรู ้ สึ ก เลยว่า โห มันคิ ดได้ย งั ไง แล้วจะเข้า ใจเลยว่า ท าไมโลกถึ ง ยกย่องงานพวกนี้ ก ัน
นักหนา
เราถึ งบอกว่า บางทีมนั จาเป็ นเหมือนกันที่จะต้องปูพ้ืนฐานเหล่ านี้ ไว้บา้ ง อย่างน้อย ๆ ก็
ตั้งแต่ระดับมัธยม เด็กควรจะรู ้อารยธรรมโลกบ้าง รู ้ประวัติศาสตร์ บา้ ง เพื่อให้เขาไปต่อได้ เรื่ องพวกนี้ ตอ้ งปู
พื้นฐานกันตั้งแต่ในโรงเรี ยน สุ ดท้ายก็ไปโทษได้ไม่เต็มปากหรอก ว่าทาไมคนอ่านกันน้อย เพราะไม่ใช่ว่า
ทุกคนอ่านแล้วจะเข้าใจ อย่างตัวเราในฐานะคนแปล เราก็ทาใจอยูแ่ ล้วว่า จะมีนกั อ่านจริ ง ๆ อยูแ่ ค่กลุ่มหนึ่ ง
แต่ถึงแม้วา่ มันจะน้อย แต่สิ่งที่เขาได้มนั เยอะไง
วิเคราะห์
อาจารย์สดใสในฐานะนักแปลผูค้ ร่ าหวอดในวงการแปลหนังสื อมากว่า 40 ปี ได้ตอกย้าข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ ในฐานะนักอ่านก็ดี ในฐานะนักแปลก็ดี การปูพ้นื ฐานความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา
การศึกษาประวัติศาสตร์ การเมือง ปรัชญา จิตวิทยา เพื่อเข้าใจวิธีคิดของนักเขียน ตัวละครในเรื่ อง เป็ นสิ่ ง
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สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ มิฉะนั้น ผูอ้ ่านจะไม่สามารถเข้าใจเข้าถึง และชื่นชมวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ ได้เลย
และการปูพ้นื ฐานก็ควรทากันในโรงเรี ยน ตั้งแต่ระดับมัธยม
คาถามทีส่ อง
ผูส้ ัมภาษณ์: ในฐานะที่เป็ นอาจารย์ประวัติศาสตร์ ดว้ ย ความรู ้ดา้ นนี้มีผลต่อการทางานแปลแค่ไหน
อาจารย์สดใส: มีผลมาก จาเป็ นมาก การที่เราเรี ยนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทาให้เรารู ้ บริ บทโลก อย่าง
น้อยเราก็เข้าใจว่ายุโรปเขาคิดยังไง สภาพภูมิอากาศเป็ นยังไง ประวัติศาสตร์ เป็ นยังไง ถึงแม้เราไม่เคยไปแต่
เรารู ้ แล้วพอมาอ่านงานพวกนี้เราก็พอเข้าใจ เชื่อมโยงได้
บางคนถึงบอกว่า งานแปลเนี่ ย ไม่ใช่วา่ จบเอกอังกฤษมาแล้วจะทาได้เลย เพื่อนเราบางคน
ยังบอกเลยว่าไม่กล้าทา เราก็ไม่แปลกใจ คือคุ ณเก่งภาษาก็จริ ง แต่การที่คุณไม่รู้บริ บทวัฒรธรรม ไม่มีพ้ืน
ฐานความรู ้บางอย่าง บางทีมนั นึ กไม่ออก จินตนาการไม่ได้ สุ ดท้ายก็จะส่ งผลต่อการเลือกคา เลือกประโยค
ว่าจะใช้แบบไหนยังไง
เวลาเราสอนประวัติศาสตร์ เรามักจะพูดกับนักเรี ยนเสมอว่า หนึ่ ง แผนที่เราต้องรู้นะ อะไร
อยู่ตรงไหนยังไง ภูมิอากาศเป็ นยังไง พืชพันธุ์ของเขาเป็ นยังไง อารยธรรมเป็ นยังไง จนเราสามารถพูดได้
โดยที่ไม่ตอ้ งอ้างตารา เคยมีอาจารย์รุ่นพี่ถามว่า สดใส เสี ยใจไหมที่เรี ยนภูมิศาสตร์ เราบอกไม่เสี ยใจเลยพัน
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ นวิ ช าที่ มี ป ระโยชน์ ก ับ ชี วิ ต มาก ยิ่ ง ตอนหลัง มาท างานแปล ยิ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า มี ป ระโยชน์ ม าก
ยกตัวอย่างว่าเราแปลงานเยอรมัน ทั้งที่เราไม่เคยไปเยอรมัน แต่เราพอจะรู ้ บริ บทที่ นนั่ เพราะเคยเรี ยนมา
อากาศเป็ นยังไง บ้านเมืองเป็ นยังไง ประวัติศาสตร์ ของเขาเป็ นยังไง เราพอจะนึ กได้ มันอาจไม่ถูกต้องร้อย
เปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมจริ ง แต่พ้นื ฐานความรู ้ที่เรามี เอามาใช้งานได้
วิเคราะห์
อาจารย์สดใสยืนยันว่าในฐานะนักแปล ความรู ้เกี่ยวกับศาสตร์ ต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก ถือว่าเป็ นความรู ้เกี่ยวกับบริ บทโลกที่นกั แปลต้องรู้ อนึ่งนักแปล
จะเก่งแต่ภาษาอย่างเดี ยวไม่ได้ ต้องรู ้บริ บทวัฒนธรรมของหนังสื อที่จะแปลด้วย เพราะวัฒนธรรมสัมพันธ์
กับภาษา ความอ่อนด้อยในเรื่ องวัฒนธรรมจะส่ ง ผลกระทบต่อจิ นตนาการ การเลื อกค า เลื อกประโยคที่
เหมาะสม
คาถามข้ อทีส่ าม
ผูส้ ัมภาษณ์: หมายความว่า การจะทางานแปลได้ดี จะเก่งภาษาอย่างเดียวไม่ได้
อาจารย์สดใส: ไม่ได้ อย่างน้อยคุณต้องรู ้บริ บทวัฒนธรรมเขา รู ้ความเป็ นอยู่ รู ้วิธีคิดจิตใจของคน เพราะคา
คาหนึ่ง มันแปลได้ไม่รู้กี่ความหมาย ถ้าคุณไม่เข้าใจ คุณจะหยิบคาไหนมาใช้ล่ะ จะใช้คาว่า ข้าพเจ้า ฉัน ดิฉนั
หนู แค่สรรพนามก็ตอ้ งเลื อกแล้วว่า จะเอายังไง ไม่ใช่เอะอะก็ ‘ข้าพเจ้า’ ตลอด หรื อพวกคาสบถ คาอุทาน
เช่นคาว่า well ในอังกฤษ จะแปลแบบไหน จะใช้ ‘เออ’ หรื อ ‘เอาละนะ’ ก็ตอ้ งเข้าใจบริ บทก่อน แล้วถึงเลือก
มาใช้
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อีกเรื่ องหนึ่งคือ คุณต้องเก่งภาษาไทยเพียงพอ เชี่ ยวชาญภาษาแม่เพียงพอ เพราะต่อให้ภาษาอังกฤษ
คุ ณเป็ นเลิ ศ แต่ภาษาแม่ไม่ค่อยดี คุ ณก็จะเอาความหมายออกมาไม่ได้ สุ ดท้ายพอแปลออกมาแล้วมันต้อง
เสมอกัน ภาษาไทยเราต้องเข้มแข็งก่อน แล้วถ้าอังกฤษเข้มแข็งพอกัน มันถึงจะไปได้ดี ถ้าเธอเก่งอังกฤษแล้ว
ภาษาไทยใช้ไม่ได้ เธอจะเขียนให้คนไทยเข้าใจได้ยงั ไง
วิเคราะห์
อาจารย์สดใสชี้ ให้เห็นว่า การเลื อกใช้คาสรรพนามในภาษาไทยได้ถูกต้องจะสะท้อนความรู ้ความ
เข้าใจวัฒนธรรมไทยของผูแ้ ปล เนื่องจากในภาษาอังกฤษ มี “I” เป็ นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ งเพียงคาเดียว แต่
ในภาษาไทยมีหลายคา ผูแ้ ปลจะเลื อกแปลให้ตรงกับคาสรรพนามไทยคาใด ผูแ้ ปลจะต้องรู้ความสัมพันธ์
ระหว่า งผูพ้ ูด-ผูฟ้ ั ง สถานภาพทางสั ง คมระหว่า งผูพ้ ูด -ผูฟ้ ั ง อารมณ์ และสถานการณ์ ของผูพ้ ูด -ผูฟ้ ั งใน
ขณะนั้น เหล่านี้เรี ยกว่าบริ บทวัฒนธรรมที่ผแู ้ ปลต้องรู ้และเข้าใจ
นอกเหนือไปจากนี้ คุณสมบัติของผูแ้ ปลในด้านภาษาที่สาคัญยิง่ ยวดข้อหนึ่งคือ ผูแ้ ปลต้องเชี่ยวชาญ
ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางเพื่อสื่ อความให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้
คาถามข้ อทีส่ ี่
ผูส้ ัมภาษณ์: ยิง่ พอเป็ นงานวรรณกรรม ก็ยงิ่ ยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
อาจารย์สดใส: ใช่ ไหนจะอารมณ์ของมันอีก ความรู ้ สึกนึ กคิดของตัวละครต่าง ๆ อีก เชื่ อไหมว่าเวลาเรา
ทางาน เรารู ้สึกเหมือนเป็ นตัวละครนั้นเลย ไม่ใช่ว่าเราแกล้งนะ แต่เราอินไปกับมัน บางครั้งก็ร้องไห้น้ าตา
ไหลไปกับมัน ฉะนั้นเรื่ องอารมณ์ก็สาคัญ ถ้าเธออารมณ์แข็งกระด้าง เธออย่ามาทางานวรรณกรรม
แล้วตอนนี้กระแสโลก สังเกตว่าคนเริ่ มกลับมาโหยหา slow reading กันมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ด้านอารมณ์ เพราะตอนนี้ มนุ ษย์จะกลายเป็ นเครื่ องจักรหมดแล้ว เห็ นอะไรก็เฉยเมยไปหมด เป็ นปั ญหา
ระบบการศึกษาทัว่ โลกเลยนะ เขาบอกว่า เฮ้ยต้องกลับมาอ่านหนังสื อ โดยเฉพาะวรรณกรรม เพราะมันทาให้
เธอได้ลงลึกในความรู ้สึก ต่างจากการอ่านในออนไลน์ที่เป็ นการอ่านแบบผ่าน ๆ ไม่ทนั ได้รู้สึกอะไร
วิเคราะห์
ตามความเห็นของอาจารย์สดใส การแปลงานวรรณกรรมเป็ นงานยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ผูแ้ ปล
จะต้องมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครในเรื่ อง จึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครออกมาได้ดี การ
อ่านวรรณกรรมจะทาให้มนุ ษย์หนั มาสนใจ เจาะลึก เข้าถึงความรู ้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์ดว้ ยกัน มิฉะนั้นมนุษย์
อาจจะกลายเป็ นเครื่ องจักรไปหมด
สรุ ป
บทสรุ ปที่เราได้จากบทสัมภาษณ์นกั แปลมืออาชี พ อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์คือ ในฐานะนักอ่าน
ก็ดี นักแปลก็ดี จะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรมภาษาต้นทางที่ปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ
นอกเหนือจากพื้นความรู ้ทางประวัติศาสตร์ การเมือง ปรัชญา จิตวิทยา สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเข้าใจวิธีคิดของ
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นักเขียน ตัวละครในเรื่ องที่อ่าน นักแปลจะเก่งแต่ภาษา ‘มา’ และภาษา ‘ไป’ ไม่ได้ นักแปลจะต้องรู ้ถึงบริ บท
วัฒนธรรมของหนังสื อที่ จะแปลด้วย นอกจากนี้ นักแปลจะต้องเก่ งภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางใน
ระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ รู ้ลึกถึงบริ บทวัฒนธรรมที่แสดงออกทางภาษานั้น จนสามารถสื่ อความให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้
อนึ่ง การแปลงานวรรณกรรมเป็ นงานยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ ง ผูแ้ ปลจะต้องมีอารมณ์ร่วมกับตัวละคร จึงจะ
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครออกมาได้ดี
2. ปัญหาภาษาทับซ้ อนกับปั ญหาคลังความรู้
หัวข้อข้างต้นอาจแบ่งย่อยเป็ นสองข้อย่อย เพื่ออธิ บายให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้
2.1 นิยามปัญหาด้านภาษาและความหมายของคลังความรู้
2.2 ตัวอย่างงานแปลแสดงปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
2.1 นิยามปัญหาด้านภาษาและความหมายของคลังความรู้
สิ ทธา พินิจภูวดล (2535) จาแนกสาเหตุของปัญหาการแปลผิดความหมายออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก
ได้แก่
1. ปั ญหาด้านภาษา การแปลผิดความหายเกิดจากผูแ้ ปลอ่อนภาษา ทั้งภาษาต่างประเทศซึ่ งเป็ นภาษา
ของต้นฉบับ และภาษาไทยที่ใช้ในการถ่ายทอดความหมาย
2. ปั ญหาด้านความรู ้รอบตัว ผูแ้ ปลที่รู้ท้ งั สองภาษาอย่างดี อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการแปล
หากขาดความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่จะแปลและความรู ้รอบด้าน ดังนั้น ผูแ้ ปลจะต้องค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่จะแปล และเปิ ดโลกทัศน์เพื่อรับรู ้ความเคลื่อนไหวสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ส่ วนปั ญหาการแปลที่เกิดจากความอ่อนด้อยของผูแ้ ปลในการสะสมความรู ้ไว้ในคลังความรู ้ของตน
นั้น เราอาจศึกษาได้จากความเห็นของนักวิชาการแปล ซึ่ งนิยาม “คลังความรู้” ต่างกันไปตามความเห็นของ
ตนดังต่อไปนี้
Lederer (1994, p. 37) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแปลชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า คลังความรู ้ของบุคคลหนึ่งจะ
ประกอบด้วย “ความทรงจาเกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก อารมณ์ ความรู ้สึก ความรู ้ ภาคทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ได้ร่ าเรี ยนมา จินตนาการ ผลของการคิดใคร่ ครวญหรื อไตร่ ตรองเรื่ องต่าง ๆ ความรู ้ที่ได้จากการอ่าน
ความรู้รอบตัว หรื อความรู้เฉพาะด้าน”
ศศิ อินทโกสุ ม (2560, หน้า 62) สรุ ปว่า คลังความรู ้ หมายถึง ข้อมูลซึ่ งปราศจากรู ปแบบภาษาที่ถูก
สั่งสมไว้ในรู ปของความทรงจาของบุคคลหนึ่ง ทั้งความทรงจาเกี่ยวกับความรู ้หรื อสาระและความทรงจา
เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก คลังความรู ้น้ ีเองที่ผอู ้ ่านหรื อผูแ้ ปลนามาใช้โดยไม่รู้ตวั เพื่อเพื่อทาความเข้าใจวาท
กรรมทั้งระดับสาระและระดับอารมณ์
ดังนั้น คลังความรู ้ของผูอ้ ่านหรื อผูแ้ ปลจึงหมายรวมเอาความรู ้รอบตัว ความรู ้รอบด้าน ความรู ้
เฉพาะด้าน ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ฯลฯ ของผูอ้ ่านหรื อผูแ้ ปลนัน่ เอง
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2.2 ตัวอย่างงานแปลแสดงปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
ศศิ อิ นทโกสุ ม (2556) ได้ต้ งั ข้อสังเกตจากงานวิจยั ของตนว่า ข้อผิดพลาดที่ พบในงานแปลของ
นักศึกษาวิชาการแปล จะมีสาเหตุมาจากปั ญหาหลายปั ญหาและบางครั้งก็เป็ นข้อผิดพลาดที่เกิ ดจากปั ญหา
ทับ ซ้อ นกัน เช่ น นัก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้า นความรู ้ ภ าษาฝรั่ ง เศส ได้แ ก่ ปั ญ หาค าศัพ ท์ ส านวน ค าไวพจน์
โครงสร้างประโยค ในเวลาเดียวกัน นักศึกษาก็มีปัญหาด้านคลังความรู ้ จึงทาให้นกั ศึกษาแปลผิดความหมาย
ศศิ อินทโกสุ ม (2556, หน้า 202) ได้ยกตัวอย่างข้อผิดพลาดของนักศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง แสดงปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหา
คลังความรู้
ปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
ต้ นฉบับ
บทแปล (ผิดความหมาย)
Je vous salis ma rue et j’en m’excuse
ข้าพเจ้าขอโทษที่ทาให้พ้นื ถนนสกปรก
un home sandwich m’a donné un prospectus ชายขายแซนด์วชิ ได้ยนื่ แผ่นพับเรื่ องการ
ทักทายด้วยอาวุธ แต่ขา้ พเจ้ากลับขว้างทิ้ง
de l’armée du Salut et je l’ai jeté
ขยะบนโลกของเรา, 2546, หน้า 35
Viet, Wolfrum & Verdet, 1994, p. 65
ศศิ อิ นทโกสุ ม ได้วิ เคราะห์ รายละเอี ย ดว่า ในบริ บ ทข้า งต้น เป็ นต้นฉบับ แทรกบทกลอนของ
Jacques Prévert กวีชื่อดังของฝรั่ งเศสในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่ งมีชื่อเสี ยงด้านการแต่งกลอนด้วยภาษา
ชาวบ้านและการเล่นคาล้อเลียน สานวน คาพังเพย หรื อคาพูดติดปากต่าง ๆ กลอนบทแรกแต่งล้อเลี ยนคา
สวดสรรเสริ ญพระแม่มารี ที่วา่ « Je vous salue Marie.- ข้าขอนมัสการพระแม่มารี » โดยผวนคาในประโยค
เป็ น « Je vous salis ma rue. » ซึ่ งถ้าพิจารณาเฉพาะความหมายของประโยคโดยไม่สนใจบริ บทวาทกรรม ก็
ถือได้ว่านักศึกษาแปลได้ถูกต้องว่า “ข้าพเจ้าขอโทษที่ทาให้พ้ืนถนนสกปรก” ข้อผิดพลาดด้านความหมาย
เกิ ดขึ้นในกลอนบทถัดมาจากปั ญหาด้านความรู ้ ภาษาฝรั่งเศสที่ทบั ซ้อนกับปั ญหาด้านความรู ้ นักศึกษาไม่
รู ้จกั คาว่า « homme sandwich » ซึ่งเป็ นคานามประสม หมายถึง “ผูร้ ับจ้างห้อยป้ ายโฆษณาเดินไปตามถนน”
คาดังกล่าวสร้ างขึ้ นจากภาพของผูร้ ั บจ้างที่ตอ้ งห้อยป้ ายโฆษณาไว้ท้ งั ด้านหน้าและด้านหลัง จึ งดู เหมื อน
แซนด์วิชเดินได้ แต่ก็เป็ นคาที่บญั ญัติไว้ในพจนานุ กรมภาษาทัว่ ไป ไม่ใช่คาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ทว่านักศึกษา
กลับไม่คน้ คว้าและแบ่งคานี้ เป็ นสองส่ วนคือ « homme - ผูช้ าย » และ « sandwich - แซนด์วิช » และแปล
ตามความเข้าใจของตนเองว่า “ชายขายแซนด์วชิ ”
ผูว้ จิ ยั ได้แจกแจงปั ญหาประเด็นต่อมา คือคาสะกดใกล้เคียง นักศึกษาสับสน ระหว่างคาว่า « armée กองทัพ » กับ « arme - อาวุธ » อีกทั้งไม่เข้าใจความหมายของคาว่า « salut » ซึ่งเป็ นคาไวพจน์ และในบริ บท
นี้หมายถึง “การพ้นทุกข์หรื อการได้ข้ ึนสวรรค์ไปอยูก่ บั พระเป็ นเจ้า” ไม่ใช่ “การทักทาย” ในความหมายที่
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นักศึกษาคุน้ เคยดี ปั ญหาด้านคาศัพท์ทาให้นกั ศึกษาไม่เข้าใจความหมายของ « armée du Salut » ก็จริ ง แต่
ปั ญหานี้ เกิดร่ วมกับการขาดความรู ้สังคมตะวันตกด้วย เพราะ « Armée du Salut » เป็ นชื่อเฉพาะขององค์กร
สากลเพื่อช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ และเผยแผ่คริ สตศาสนา และในช่ วงเดื อนธันวาคม (คริ สต์มาส) ของทุกปี จะ
ขอรับบริ จาคเงินเพื่อนาไปใช้ในกิจการการกุศลขององค์กร ดังนั้น « homme sandwich » ในบริ บทนี้ ก็คือ
สมาชิกหรื ออาสาสมัครซึ่ งห้อยป้ ายขององค์กร “กองทัพสวรรค์” ออกมาแจกใบประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับ
บริ จาคเงินนัน่ เอง
ข้อสังเกตที่สรุ ปได้จากตัวอย่างงานแปลของนักศึกษาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มีดว้ ยกันสอง
ประการ
ประการแรก ปั ญหาการแปลที่เกิ ดขึ้น มักจะมาจากหลายปั ญหาเกิ ดขึ้นพร้ อมกันและทับซ้อนกัน
เช่น นักศึกษาไม่รู้จกั คาผวน Je vous salis ma rue ว่ามาจาก Je vous salue Marie นักศึกษาไม่รู้จกั การเล่นคา
ในบทกลอนของกวีชาวฝรั่งเศส ทาให้แปลผิดเพราะแปลไปตรง ๆ ตามความหมายของคาศัพท์ที่ปรากฏ
ปั ญหานี้ ทบั ซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้ของนักศึกษาซึ่ งไม่รู้กว้างพอเกี่ ยวกับประวัติของกวี Jacques Prévert
และกลอนของเขา ตัวอย่างที่ ส องก็เป็ นไปในทานองเดี ยวกัน กล่ า วคื อ นักศึ กษาไม่รู้จกั ความหมายของ
คานามประสม homme sandwich ซึ่ งเป็ นปั ญหาด้านความรู ้ภาษาฝรั่งเศส ส่ วนคาศัพท์ armée du Salut นั้น
นักศึกษาแปลผิดเพราะไม่เข้าใจความหมายและขาดความรู ้พ้ืนฐานด้านคริ สตศาสนา ซึ่ งในสังคมตะวันตก
จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลสาคัญทางคริ สตศาสนานี้ในเดือนธันวาคมทุกปี
ประการที่สอง ปั ญหาการแปลที่ เกิ ดจากหลายปั ญหาเกิ ดขึ้นพร้ อมกันและทับซ้อนกันนั้น จัดเป็ น
ปั ญหาที่พบบ่อย และต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนของครู สอนแปล เพื่อแยกแยะให้นกั ศึกษา
วิชาการแปลได้เข้าใจและเรี ยนรู ้ นาไปสู่ การพัฒนาการแปลให้เกิดขึ้นแก่ตวั นักศึกษาเอง นักศึกษาจะค่อย ๆ
สะสมประสบการณ์การแก้งานแปล การเพิ่มพูนความรู ้วฒั นธรรมตะวันตกด้านศาสนา ประเพณี ความเชื่ อ
ประวัติศาสตร์ และองค์กรศาสนา เป็ นต้น
3. ปัญหาการแปลด้ านวัฒนธรรมทีต่ ่ างกัน
ในงานวิจยั ของธัญญรัตน์ ปาณะกุล (2562) ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ เชิ งลึ กนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 8 คน
เกี่ยวกับหัวข้อปั ญหาการแปลที่พบ วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดและแนวทางการพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษา
แต่ ล ะคน นัก ศึ ก ษาได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาการแปลด้า นวัฒ นธรรมที่ ต่ า งกัน และปั ญ หาเกิ ด จากผูแ้ ปลไม่ มี
ประสบการณ์ ตรงกับผูเ้ ขียน เป็ นปั ญหาที่ประสบอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้และต้องพยายามหาวิธีแก้ไข ปั ญหา
การแปลด้านวัฒนธรรมที่ ต่างกัน เป็ นปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับความแตกต่า งการใช้ภาษาในวัฒนธรรมของ
ภาษาต้นทางที่แตกต่างไปจากภาษาปลายทาง ทาให้ผแู ้ ปลเกิดความสับสนและแปลไม่ถูกต้องตามต้นฉบับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สานวน สุ ภาษิ ต ในแต่ละภาษาต่างมี การใช้คาและความหมายแตกต่างกัน (ธัญญรัตน์
ปาณะกุล, 2561, หน้า 137-138)
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ปั ญหาการแปลด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน แยกย่อยเป็ น
3.1 ปัญหาการแปลสุ ภาษิต สานวน คาเปรี ยบเปรย
ตัวอย่าง การแปลบทสนทนาระหว่างตัวละคร 2 ตัวในเรื่ องสั้น “Not for Sale” แต่งโดย Jeffrey Archer
p. 370
Simon
“By that standard, Natasha looks good for about thirty. I see this morning’s tabloids are
even hinting she’s the new love in Prince Andrew’s life. My bet is they’ve never met.
p. 371
Sally was speechless.
Simon
I don’t suppose you could manage an affair with Prince Charles lasting, say, from the end
of September to the beginning of November?
p. 377
…Sally looked discouraged.
Simon
“It’s not too late for you to have a fling with Prince Charles.
วิธีแก้ไข เมื่อผูแ้ ปลพบสานวนเปรี ยบเปรยซึ่ งปรากฏในบริ บทที่วฒั นธรรมต่างกัน ประการ
แรก ผูแ้ ปลจะต้องตีความให้ออกให้เข้าใจ ประการที่สอง ผูแ้ ปลต้องพยายามแปลโดยเปรี ยบเทียบให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ผอู ้ ่านเข้าใจได้
ประการแรก ผูแ้ ปลตีความให้ได้วา่ Simon แนะนา Sally ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าชาย 2
องค์ ตอนแรก เสนอเจ้าชายแอนดรู ว์ ต่อมาเสนอให้ Sally มีสัมพันธ์สวาทกับเจ้าชายชาร์ ลส์ เพราะฝ่ ายหลังมี
สถานภาพองค์รัชทายาทที่สูงกว่า นี่คือ นัยความหมายที่ผแู ้ ปลต้องเข้าใจ
ประการที่ สอง ผูแ้ ปลต้องเปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย เมื่ อ
ชาวบ้านพูดถึงพระราชวงศ์ในวัฒนธรรมอังกฤษ ชาวบ้านสามารถพูดคุยเรื่ องของพระราชวงศ์โดยใช้สานวน
แบบชาวบ้าน ดังนั้นเมื่อแปลมาเป็ นภาษาไทยผูแ้ ปลจึงใช้ภาษาระดับชาวบ้านพูด ดังต่อไปนี้
ต้นฉบับ
She’s the new love in Prince Andrew’s life
คาแปล
หล่อนเป็ นคนรักใหม่ของเจ้าชายแอนดรู ว์
ต้นฉบับ
You could manage an affair with Prince Charles
คาแปล
เธอจะมีอะไร ๆ กับเจ้าชายชาร์ลส์
ต้นฉบับ
It’s not too late for you to have a fling with Prince
Charles
คาแปล
ยังไม่สายเกินไปนะที่เธอจะเป็ นกิ๊กคนหนึ่งของเจ้าฟ้ าชายชาร์ ลส์
กล่าวโดยสรุ ป เพื่อที่จะแปลต้นฉบับที่ภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกับภาษาปลายทางมาก ผูแ้ ปล
ควรศึกษาบริ บททางวัฒนธรรมของภาษาต้นทางในเรื่ องต่างๆ ทั้งด้านวรรณคดี สานวน และคติความเชื่ อทาง
สังคมที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาของคนในสังคมนั้น ๆ
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3.2 ปั ญหาเกิดจากผูแ้ ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกับผูเ้ ขียน (ธัญญรัตน์ ปาณะกุล, 2561, หน้า 139)
เป็ นปัญหาทางด้านวัฒนธรรมด้านหนึ่ ง เนื่ องจากผูแ้ ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกับผูเ้ ขียน เช่นการ
บรรยายสถานที่หรื อสภาพธรรมชาติที่แตกต่าง การแปลงานในลักษณะดังกล่าว อาจเป็ นปั ญหาเมื่อจะแปล
ให้ได้อรรถรสตามต้นฉบับ
วิธีแก้ ไข ผูแ้ ปลจะต้องพยายามอ่านหนังสื อหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ทางสื่ อสังคม สื่ ออินเทอร์ เน็ต และสอบถามผูร้ ู ้ ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรมนั้นๆ
กล่าวโดยสรุ ป เมื่อใดก็ตามที่มีการแปลสุ ภาษิต สานวน คาเปรี ยบเทียบ อุปมาอุปมัย ผูแ้ ปลย่อมจะ
หลีกเลี่ยงปั ญหาด้านวัฒนธรรมที่ต่างกันในภาษาต้นฉบับและภาษาเป้ าหมายไม่ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้
ปั ญหาผูแ้ ปลไม่ มี ป ระสบการณ์ ตรงกับ ผูเ้ ขี ย น ผูแ้ ปลไม่ มี ป ระสบการณ์ ด้า นเวลา สถานที่ สิ่ ง แวดล้อ ม
ธรรมชาติ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้ อเรื่ องภาษาต้นฉบับ เหล่ านี้ ล้วนเป็ นปั ญหาเชิ งวัฒนธรรมที่ ต่างกันระหว่าง 2
ภาษาทั้งสิ้ น (ธัญญรัตน์ ปาณะกุล, 2561, หน้า 167)
แนวทางการแก้ปัญหาด้านที่นกั ศึกษาแปลเสนอมาเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับข้อเสนอแนะของ
นักวิชาการด้านการแปล และผูว้ จิ ยั ด้านการแปล เช่น ดวงตา สุ พล (2545) เสนอวิธีแก้ปัญหาการแปลผิดด้าน
วัฒนธรรมไว้ว่า ผูแ้ ปลต้องศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต้นฉบับให้ลึกซึ้ ง ให้แน่ ใจว่าตนมีความรู ้และ
ภูมิหลังในเรื่ องนั้น ๆ หรื อในวัฒนธรรมนั้น ๆ เพียงพอก่อนที่จะแปล และผูแ้ ปลต้องศึกษาโครงสร้างของทั้ง
ภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอย่างละเอียด อนึ่ง สุ พรรณี ปิ่ นมณี (2552) ได้เสนอแนะว่า การแปลข้อความเชิ ง
เปรี ยบเทียบ ได้แก่สานวน (idiom) นามนัย (metonymy) อุปมา (simile) อุปลักษณ์ (metaphor) อติพจน์
(hyperbole) ผูแ้ ปลจะต้องหลีกเลี่ ยงการแปลข้อความเชิ งเปรี ยบเทียบเหล่านี้ โดยวิธีแปลคาต่อคา แต่จะต้อง
วิเคราะห์ บ ริ บท และหาความหมายที่ แท้จริ งของข้อความเหล่ านี้ และหาถ้อยคาสานวนภาษาไทยที่ เป็ น
ธรรมชาติถ่ายทอดความหมายออกมาให้ตรงกับต้นฉบับ
บทสรุ ป
การแปลข้ามวัฒนธรรมระหว่างสองภาษาให้ราบรื่ นเป็ นผลสาเร็ จ จัดว่าเป็ นโจทย์ยาก ข้อหนึ่ งที่นกั
แปลต้องประสบอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ดังนั้น การศึกษาและการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
การแปลและวัฒนธรรมจึ งเป็ นหน้าที่ ความรั บผิดชอบที่ สาคัญสาหรั บนักแปล บทความนี้ มุ่งหมายศึ กษา
หัวข้อ 3 หัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับนักแปลและปั ญหา การแปลข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ (1) การวิเคราะห์และ
สรุ ปความเห็นของนักแปลที่มีต่อบริ บททางวัฒนธรรม และการสะสมคลังความรู้ (2) ปั ญหาภาษาทับซ้อน
กับปั ญหาคลังความรู ้ และ (3) ปั ญหาการแปลวัฒนธรรมที่ต่างกัน
บทวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ นกั แปลมื ออาชี พสรุ ปความได้ว่า นักแปลจะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ทาง
วัฒนธรรม การเมือง ประวัติศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ความอ่อนด้อยในเรื่ องวัฒนธรรมจะส่ งผลกระทบต่อ
การเลื อกคาและประโยคที่ เหมาะสม นอกจากนี้ นักแปลจะต้องเก่งภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางใน
ระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ จึ งจะสามารถสื่ อความให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ ส่ วนหัวข้อปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลัง
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ความรู ้ ซึ่ งนาตัวอย่างมาจากงานแปลของนักศึกษาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยนั้น สรุ ปได้วา่ ปั ญหาการ
แปลมักเกิดจากปั ญหาหลายปั ญหาเกิดขึ้นพร้อมกันและทับซ้อนกัน เช่น ปั ญหาด้านความรู ้ภาษาฝรั่งเศสเกิด
ทับซ้อนกับปั ญหาคลัง ความรู ้ ของผูแ้ ปลด้า นวัฒนธรรมสังคมตะวันตกไม่กว้างเพีย งพอ ปั ญหาการแปล
ลักษณะนี้ พ บบ่อยในการแปลวรรณกรรม และการแก้ไ ขจะต้องอาศัยการชี้ แนะจากครู ส อนแปลเพื่อให้
นักศึ กษาค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ และความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก อนึ่ ง การศึ กษา
หัวข้อปั ญหาการแปลด้า นวัฒนธรรมที่ ต่า งกันนั้น นาตัวอย่า งงานแปลของนัก ศึ ก ษาวิช าการแปลภาษา
อังกฤษ-ไทยมาแสดงปัญหาการแปลสุ ภาษิต สานวน คาเปรี ยบเปรยที่สะท้อนวัฒนธรรมต่างกัน นักศึกษาได้
เสนอวิธีแก้ไข 2 วิธี วิธีแรก ผูแ้ ปลจะต้องตีความสานวนคาเปรี ยบเปรยนั้นให้เข้าใจ วิธีที่สอง ผูแ้ ปลจะต้อง
พยายามแปลโดยเปรี ย บเที ย บให้ เ ข้า กับ วัฒ นธรรมที่ ผู ้อ่ า นเข้า ใจได้ ส่ ว นปั ญ หาที่ เ กิ ด จากผู ้แ ปลไม่ มี
ประสบการณ์ ตรงกับผูเ้ ขียนนั้น นักศึกษาวิชาการแปลเสนอวิธีแก้ไขว่า ผูแ้ ปลจะต้องเพิ่มพูนความรู ้ทวั่ ไป
และความรู ้รอบตัวจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อสังคมต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งการสอบถามผูร้ ู ้ ผูม้ ีประสบการณ์
ด้านวัฒนธรรมนั้น ๆ
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พระพุทธศาสนากับความมั่นคงทางสั งคมจิตวิทยา
Buddhism for Psychological and Societal Stability
วิโรจ นาคชาตรี 1
Wiroj Nakchatri

บทคัดย่อ
พระพุทธศาสนาได้สอนถึงความมัน่ คงด้านสังคมจิตวิทยา คือ ประชาชนต้องมีอาชี พและรู ้หน้าที่ใน
อาชี พของตน ที่ สาคัญคื อ การเป็ นชาวพุทธที่ ดีตอ้ งมี ศรั ทธาในคาสอนที่ ถูกต้อง มี ศีล มุ่งหวังผลจากการ
ทางาน ขวนขวายในการอุปถัมภ์บารุ งพระพุทธศาสนา อันนามาสู่ ความเข้มแข็งของชุ มชนซึ่ งนามาสู่ ความ
มัน่ คงของชาติ ที่เรี ยกว่า “ความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาคือความมัน่ คงของชาติ”
คาสาคัญ : พระพุทธศาสนา, ความมัน่ คงของชาติ, ความมัน่ คงทางสังคม
Abstract
The Buddhist teachings about psychological and societal stability. People should be responsible
in undertaking their careers. To be good Buddhists, they must be guided by moral principles. They should
expect achievements in their careers that are supported by the act of religiosity to bring the strength to the
community. This will finally bring integrity and to the community. A foundation of Buddhism is integrity
of the nation.
Keywords: Buddhism, National Security, Societal Stability
บทนา
ตั้งแต่โบราณมาแล้ว ชนชาติไทยได้นบั ถื อผีสาง เทวดา และไสยศาสตร์ ดังที่ เสฐี ยรโกเศศ (2515,
หน้า 188) ได้กล่าวว่า “ลัทธิ ถือผีสางเทวดาหรื อวิญญาณนิ ยม ได้แก่ การนับถื อผีที่เป็ นเทวดาอารั กษ์ เช่ น
รุ กขเทวดา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่ า เจ้าเขา (nature worship) การนับถือผีปู่ ย่า ตา ยาย ผีเรื อน การนับถือวีรบุรุษ
(hero) worship) และการการนับถือผีร้าย เช่น ผีห่า (demon worship)” เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแพร่ เข้าสู่
ประเทศไทย คนไทยยังคงนับถื อผีและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งพระพุทธศาสนา เรี ยกได้ว่า “ผี พราหมณ์
พุทธ อยูใ่ นสายเลือด” ซึ่ งความเชื่ อทั้งสามคติน้ ี นับถือคละเคล้าปะปนกันไป จะถืออย่างไหนมากหรื อน้อย
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กว่ากันก็สุดแล้วแต่ชาติช้ นั และการศึกษาของคนในหมู่น้ นั ซึ่ งไม่เท่าเทียมกัน ใครจะถื อหนักไปทางไหน
ถ้าไม่เป็ นสิ่ งที่ทาให้ตนเองและผูอ้ ื่นเดือดร้อนก็ยอ่ มทาได้ตามศรัทธาของตน (เสฐียรโกเศศ, 2515, หน้า 293)
ประเทศไทยมี พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติและนับถื อพุทธศาสนามากกว่าร้ อยละ 94
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 9 ได้กล่าวว่าพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
พุทธมามกะ และทรงเป็ นอัครศาสนู ปถัมภก โดยมี การปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จ เช่ น การตักบาตร สวดมนต์ และ
รักษาศีลในวันพระและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา รวมถึง
วันสาคัญทางประเพณี เช่น วันขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แม้กระทัง่ ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชี วิ ต ของคนไทยทั้ง งานวัน เกิ ด งานบวช งานแต่ ง งาน งานขึ้ นบ้ า นใหม่ งานศพ จนกล่ า วได้ ว่ า
พระพุทธศาสนาเป็ นวิถีชีวิตของคนไทยและเป็ นวัฒนธรรมของชาติไทย (สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ, 2535,
หน้า 6) ทาให้เห็นความสาคัญและดีงามด้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้วา่ “ชีวิตของคนไทย
ผูกพัน อิงอาศัยกับพระพุทธศาสนาเต็มตลอด ตั้งแต่เกิดจนตาย” (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2535,
หน้า 3) สถาบันทางศาสนา เป็ นแหล่ ง ให้ก ารศึ ก ษาตลอดชี พแก่ ชุ มชน โดยผูท้ าหน้า ที่ ข อง สถาบัน คื อ
พระสงฆ์ เป็ นผูแ้ นะนาสั่งสอนความรู ้และวิชาชีพที่นอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ชุ มชนไทยที่เป็ น
ชาวพุทธก็มีวดั เป็ นแหล่งวิทยาการต่าง ๆ มาตั้งแต่โบราณสื บต่อมาจนถึง ปั จจุบนั จนมีคาพูดกันติดปากว่า
“บวชเรี ยนเขียนอ่าน” วัด เป็ นสถานที่เรี ยน อ่าน เขียน คิดเลข และงานฝี มือต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัด
และสอนโดยพระสงฆ์ของวัดนั้น ๆ เป็ นต้น สถาบันศาสนาเป็ นระบบย่อยของสังคมไทยซึ่ งมีวดั เป็ นศาสน
สถาน มี พ ระสงฆ์เ ป็ น ศาสนบุ ค คลที่ จ ะท าให้ พ ระพุ ท ธศาสนาช่ ว ยในการพัฒ นาชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติ อย่างสาคัญยิง่ คนไทยสมัยโบราณหันหน้าเข้าวัด ใกล้ชิดวัด สนิ ทกับวัดมาก และวัดก็ทาหน้าที่
ที่สาคัญเพื่อชาวบ้านไม่นอ้ ย (ฉวีวรรณ สุ วรรณาภา, 2559)
อย่า งไรก็ ต าม สถานการณ์ พ ระพุ ท ธศาสนาอยู่ใ นภาวะที่ ไ ม่ อ าจประมาทได้ เนื่ อ งจากมี ความ
เปลี่ ย นแปลงเกิ ดขึ้ นในสังคมด้วยการไหลบ่ าของวัฒนธรรมต่ างแดน ซึ่ งบางอย่างก็เป็ นประโยชน์ และ
บางอย่างก็มีอิทธิ พลในทางลบต่อความรู ้สานึ กคิดของประชาชนในชาติ ซึ่ งอาจเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คง
ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ นยัง มี ค ณะบุ ค คลที่ ท าตนเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ
พระพุทธศาสนา หวังทาลาย จนบางกรณี เกิ ดเป็ นวิกฤตการณ์ ทางศรั ทธาและปั ญญา ซึ่ งจาเป็ นต้องอาศัย
ความร่ วมมือในการแก้ไข (พุทธสมาคมแห่ งประเทศไทย, 2537, หน้า 45) ดังนั้น การศึกษาคาสอนทางพุทธ
ศาสนาที่ ว่าด้วยความมัน่ คงของชาติ จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะช่ วยให้คนไทยเข้าใจหน้าที่ ของชาวพุทธที่มีต่อ
ประเทศชาติ เพื่อให้สังคมไทยและชาติไทยมีความสงบมัน่ คง
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ความมั่นคงทางสั งคมจิตวิทยา
ความมัน่ คงทางสังคมจิตวิทยา คือ การนาความรู ้ เกี่ ยวกับสังคม สังคมวิทยา จิ ตวิทยาและจิตวิทยา
สังคมมาประยุกต์ใช้ท้ งั ในส่ วนของบุคคล กลุ่มคน เพื่อพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริ ญ โดยยึดหลัก
ความเข็มแข็งของประชาชน คือ ทาให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีวฒั นธรรม จริ ยธรรมและศีลธรรม
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพลเมืองและต่อสังคม ตลอดจนมีจิตสานึกและภาคภูมิใจในความเป็ น
ชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษ
พระพุทธศาสนาถื อว่าประชาชนเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของชาติ ความมัน่ คงทางสังคมจิตวิทยาตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาจึงให้ความสาคัญกับประชาชน และเห็นว่าประชาชนเป็ นรากฐานความมัน่ คงของ
ชาติ เรี ยกว่า “ความเข้มแข็งมัน่ คงของพลเมือง” ประกอบด้วย ความมัน่ คงของชี วิตประชาชน ศาสนาและ
การศึกษา
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศีล หรื อสิ กขาบทในทางพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีวตั ถุ ประสงค์
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อุปาลิสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงเรื่ องความสาคัญของศีลนี้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของชน
ทุกระดับ ทุ กองค์กร ทั้งระดับปั จเจกชน สังคมและประเทศชาติ ดังมีพระพุทธพจน์ที่แสดงถึ งคุ ณค่าของ
สิ กขาบท (ศีล) ดังนี้วา่
(1) เพื่อความรับว่าดีของสงฆ์ (การยอมรับความดีงามของคนในสังคม)
(2) เพื่อความผาสุ กแก่สงฆ์ (สังคมมีความสันติสุข)
(3) เพื่อข่มบุคคลผูเ้ ก้อยาก (ผูท้ ี่กาลังจะล่วงละเมิดศีลหรื อล่วงละเมิดศีลแล้วไม่มีความ
ละอาย)
(4) เพื่อความผาสุ กแก่เหล่าผูม้ ีศีลดีงาม (ทาให้ผมู ้ ีศีลสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ไม่ถูกคนทุศีลเบียดเบียน)
(5) เพื่อกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะเกิดในปั จจุบนั (ปิ ดกั้นความชัว่ )
(6) เพื่อกาจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต (ป้ องกันความชัว่ )
(7) เพื่อความเลื่อมใสของบุคคลที่ยงั ไม่เลื่อมใส (ทาให้เกิดความไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน)
(8) เพื่อความเลื่อมใสยิง่ ขึ้นของบุคคลที่เลื่อมใสแล้ว (ไว้วางใจกันมากขึ้น)
(9) เพื่อความตั้งมัน่ แห่งพระสัทธรรม (มีหลักธรรมในการปฏิบตั ิร่วมกัน)
(10) เพื่อเอื้อเฟื้ อพระวินยั (เชิ ดชู ค้ าจุน ประคับประคองพระวินยั )
ดังนั้นการขาดความมัน่ คงของมนุษย์ ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา มีฐานรากมาจากการที่
ประชาชนละเมิดศีล ไม่ดารงตนอยูใ่ นศีล 5
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ความมั่นคงของชีวติ ประชาชน
ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงของชี วิตประชาชน แบ่งเป็ น 3 ประการ คื อ
ความมัน่ คงในตนเอง ความมัน่ คงของครอบครัว ความมัน่ คงของชุมชนและสังคม
1. ความมัน่ คงในตนเอง คือ มีสุขภาพจิตดี มีหน้าที่การงาน รู ้จกั การปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ในสังคม
โดยยึดหลักธรรมที่สาคัญคือ
1.1 ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ (อธิ ษฐานธรรม) หมายถึง ธรรมที่ควรใช้เป็ นที่ประดิษฐานตนเพื่อให้
สามารถยึดเอาผลสาเร็ จสู งสุ ดอันเป็ นที่ หมายไว้ได้โดยไม่เกิ ดความสาคัญตนผิดและไม่เกิ ดสิ่ งมัวหมอง
4 ประการ คือ (1) ความรู้ชดั (ปัญญา) (2) ความจริ ง (สัจจะ) คือ การดารงมัน่ ในความจริ ง พูดจริ ง ทาจริ งและ
รักษาสัจจะ (3) ความสละ (จาคะ) คือ สละสิ่ งอันเคยชิ นและเพิ่มพูนการเสี ยสละ และ (4) ความสงบ (อุปสมะ) คือ
ทาจิตใจตนเองให้สงบ (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 11, 2525, หน้า 241)
1.2 ธรรมน าชี วิ ต ไปสู่ ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง ที่ เ รี ย กว่า “จัก ร” 4 ประการ คื อ (1) อยู่ใ นถิ่ น ที่ ดี
มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม (2) สมาคมกับสัตบุรุษ (3) ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นาตนไปถูกทาง และ
(4) ความเป็ นผูไ้ ด้ทาความดีไว้ก่อนแล้ว เรี ยกได้วา่ มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดี เตรี ยม พร้อมไว้แต่ตน้
เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “พหุการธรรม” คือธรรมมีอุปการะมาก เป็ นเครื่ องช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอื่น ๆ
และช่วยให้ประสบความเจริ ญก้าวหน้าในชีวติ (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่11, 2525, หน้า 293)
2. ความมัน่ คงของครอบครั ว เพราะครอบครั วเป็ นพื้ นฐานของความมัน่ คงของชี วิต โดยสอน
หลักธรรมเพื่อการมีครอบครัวที่ดี มี 4 ประการ คือ
2.1 ธรรมสาหรับการครองเรื อน (ฆราวาสธรรม) เป็ นหลักธรรมเพื่อให้ครอบครัวมีความสุ ขอย่าง
มัน่ คง 4 ประการ คือ (1) ความจริ ง (สัจจะ) คือ ความซื่ อตรง ซื่ อสัตย์ จริ งใจ พูดจริ ง ทาจริ ง (2) การฝึ กฝน
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(ทมะ) คือ การฝึ กข่มใจ ควบคุมจิตใจ (3) ความอดทน (ขันติ) คือ เข้มแข็งอดทน ทนทาน ไม่หวัน่ ไหว และ
(4) ความเสี ยสละ (จาคะ) คือ สละความสุ ขสบาย ไม่คบั แคบเห็นแก่ตน
2.2 ธรรมสาหรับดารงความมัง่ คัง่ ของตระกูลให้ยงั่ ยืน (กุลจิรัฏฐิติธรรม) เป็ นเหตุที่ทาให้ตระกูล
มัง่ คัง่ อยู่ได้นาน 4 ประการ คือ (1) รู ้ จกั หาของมาไว้ ไม่ให้ของหาย ไม่ให้ของหมด (2) ของเก่าของชารุ ด
รู ้ จกั บู ร ณะซ่ อ มแซม (3) รู ้ จ ัก ประมาณในการกิ นการใช้ และ (4) ตั้ง ผูม้ ี ศี ล ธรรมเป็ นพ่ อบ้า นแม่ เ รื อ น
(พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 21, 2525, หน้า 333)
2.3 การบูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยใส่ ใจ (อัคคิปาริ จริ ยา) หรื อไฟที่ควรบารุ ง หมายถึง บุคคลที่ควร
บู ช าด้วยใส่ ใ จบ ารุ ง เลี้ ย งและให้ ค วามเคารพนับ ถื อ ตามควรแก่ ฐ านะ ดุ จไฟบู ช าของผูบ้ ู ช าไฟเป็ นการ
ปรนนิ บตั ิดูแลเพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม 3 ประการ คื อ (1) ไฟอันควรแก่ของคานับบูชา คื อ
บิดามารดา (2) ไฟของเจ้าบ้าน คือ บุตรภรรยาและคนในปกครอง และ (3) ไฟอันควรทักษิณา คือ สมณ
พราหมณ์ ท่านผูท้ าหน้าที่สั่งสอนผดุ งธรรม ผูป้ ระพฤติดี ปฏิ บตั ิชอบ (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 11,
2525, หน้า 229)
2.4 ธรรมของคู่ชีวิต (สมชี วิธรรม) คื อธรรมที่ทาให้คู่สมรสมีชีวิตสม่ าเสมอกลมกลื นอยู่ครอง
ยืนนาน 4 ประการ คือ มีศรัทธาสมกัน มี ศีลสมกัน มีจาคะสมกันและมีปัญญาสมกัน (พระไตรปิ ฎกฉบับ
หลวง เล่ มที่ 21, 2525, หน้า 80)
3. ความมัน่ คงของชุ มชนและสังคม เริ่ มจากประชาชนเป็ นคนดี เพื่อคนดีจะได้นาคาสอนต่าง ๆ มา
สร้างความมัน่ คงให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่ งคาสอนที่มุ่งให้เกิดความมัน่ คงของชุมชนและสังคมที่สาคัญ คือ
3.1 การปฏิบตั ิต่อบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิด (ทิศ 6) เป็ นการปฏิบตั ิอนั เป็ นหลักพื้นฐานสังคม 6 ประการ
คือ “...มารดาบิ ดาเป็ นทิ ศเบื้ องหน้า อาจารย์เป็ นทิ ศ เบื้ องขวา บุ ตรภรรยาเป็ นทิ ศ เบื้ องหลัง มิ ตรอามาตย์
เป็ นทิ ศเบื้ องซ้าย ทาสกรรมกรเป็ นทิศเบื้ องต่ า สมณพราหมณ์ เป็ นทิ ศเบื้ องบน คฤหัสถ์ในสกุลผูส้ ามารถ
นอบน้อมทิ ศเหล่ านี้ บัณฑิ ตผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยศี ลเป็ นคนละเอี ยดและมี ไหวพริ บ มี ความประพฤติ เจี ยมตัว
ไม่ด้ือ กระด้าง ผูเ้ ช่นนั้นย่อมได้ยศ” (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 11, 2525, หน้า 172-173) ซึ่ งวิธีการ
ปฏิบตั ิต่อบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดนี้ในพระไตรปิ ฎกได้อธิ บายเพิ่มเติม ดังนี้
3.1.1 บิดา มารดา ซึ่ งบุตรควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เมื่อท่าน
แก่ชราต้องเลี้ยงท่านทดแทนบุญคุณ (2) ช่วยทากิจการของท่านด้วยความตั้งใจ (3) ดารงวงศ์ตระกูลให้เจริ ญ
สื บไป (4) ประพฤติตนให้เหมาะแก่การรับมรดก และ (5) เมื่อท่านสิ้ นไปแล้ว ทาบุญอุทิศส่ วนกุศลไปให้
ซึ่ งบิดา มารดาพึงอนุเคราะห์บุตร 5 สถานะ คือ ห้ามไม่ให้ทาความชัว่ ให้ต้ งั อยูใ่ นความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา
หาภรรยาที่สมควรให้ และมอบทรัพย์ให้ในกาลอันควร
3.1.2 ครู อาจารย์ ซึ่ งศิษย์ควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการคือ (1) เมื่อครู อาจารย์ผ่านมา
ลุกขึ้นยืนเคารพท่าน (2) เข้าไปคอยรับใช้ท่าน (3) เชื่อฟังคาสอนด้วยความเคารพ (4) ปรนนิบตั ิครู อาจารย์
และ (5) ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนไม่เกียจคร้าน ส่ วนอาจารย์พึงอนุ เคราะห์ศิษย์ ด้วย 5 สถานะ คือ (1) แนะนาดี
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(2) ให้เรี ยนดี (3) บอกศิลปะให้สิ้นเชิ ง ไม่ปิดบังอาพราง (4) ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง และ (5) ทาความ
ป้ องกันในทิศทั้งหลาย (ไปในทิศทางไหนก็ไม่อดอยาก)
3.1.3 ภรรยา ซึ่ งสามีควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ยกย่องว่าเป็ นภรรยา(2) ไม่ดูหมิ่น
ภรรยาของตน (3) ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน (4) มอบความเป็ นใหญ่ในครอบครัวให้ และ(5) หาของ
ก านัล มาให้ ใ นโอกาสอัน ควร ส่ ว นตัว ภรรยาอนุ เ คราะห์ ส ามี ด้ว ย 5 สถานะ คื อ (1) จัด การงานดี
(2) สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี (3) ไม่นอกใจสามี (4) รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และ (5) ขยันไม่เกียจ
คร้านในกิจการทั้งปวง
3.1.4 มิตรสหาย ซึ่ งมิตรควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) เผื่อแผ่แบ่งปั นสิ่ งของที่
มิตรต้องการ (2) พูดจานุ่มนวลน่าพอใจ (3) ให้ความช่วยเหลือเมื่อมิตรเดือดร้อน (4) ทาตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย และ (5) ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ไม่อาพรางความจริ งต่อเพื่อน โดยมิตรสหายอนุ เคราะห์ดว้ ยการ (1) เมื่อเพื่อน
ประมาทช่วยรักษาป้ องกัน (2) เมื่อเพื่อนประมาทช่ วยรักษาสมบัติของเพื่อน (3) ในคราวมีภยั เป็ นที่พ่ ึงได้
(4) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก และ (5) นับถือตลอดวงศ์ญาติของมิตร
3.1.5 ทาสและกรรมกร ซึ่ งผูเ้ ป็ นนายควรปฏิบตั ิดว้ ยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) จัดการงาน
ให้สมควรแก่กาลัง (2) เลี้ยงดูให้อิ่มและให้รางวัลบางโอกาส (3) ช่ วยเหลื อให้การรักษาในคราวเจ็บป่ วย
(4) เมื่อมีอาหารแปลกๆ ควรแบ่งปั นให้บา้ ง (5) ปล่อยให้พกั ผ่อนตามกาลอันควร ส่ วนทาสพึงอนุ เคราะห์
นายด้วยสถานะ 5 ได้แก่ (1) ลุ กขึ้นทางานก่อนนาย (2) เลิกการงานทีหลังนาย (3) ถือเอาแต่ของที่นายให้
(4) ทาการงานให้ดีข้ ึน และ (5) นาคุณของนายไปสรรเสริ ญ
3.1.6 สมณพราหมณ์ ผูค้ รองเรื อนพึงบารุ งด้วยลักษณะ 5 ประการ คือ (1) ประพฤติทางกาย
ด้วยความเมตตา เคารพ (2) พูดด้วยภาษา วาจา ที่นุ่มนวล (3) นึกถึงด้วยความเคารพ (4) ยินดีตอ้ นรับท่านทุก
เมื่ อ เมื่ อท่ านมาถึ งบ้า น และ (5) ถวายทานตามสมควร โดย สมณพราหมณ์ พึงอนุ เคราะห์ กุลบุตรด้วย
5 สถานะ คือ (1) ห้ามไม่ให้กระทาความชัว่ (2) ให้ต้ งั อยูใ่ นความดี (3) อนุ เคราะห์ดว้ ยน้ าใจอันงาม (4) ให้
ได้ฟังสิ่ งที่ยงั ไม่เคยฟัง (5) อธิ บายสิ่ งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งและ (6) บอกทางสวรรค์ให้
3.2 การปฏิ บตั ิ ต่อบุ ค คลทัว่ ไป เพื่ อการปฏิ บตั ิ ต่อบุ ค คลทัว่ ไปที่ อยู่ในสั งคมเป็ นไปเพื่อการ
สงเคราะห์ เพื่อการยึดเหนี่ ยวจิตใจและประสานสามัคคีในหมู่ชน ที่สาคัญคือ สังคหวัตถุ และพรหมวิหาร
3.2.1 สั งคหวัตถุ คื อ หลักค าสอนเพื่อการสงเคราะห์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ทาน คื อ การ
แบ่งปั นเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ (2) ปิ ยวาจา คื อ การกล่ าวคาสุ ภาพไพเราะน่ าฟั ง (3) อัตถจริ ยา คือ การประพฤติ
ประโยชน์ (4) สมานัตตตา คือ ทาตนเสมอต้นเสมอปลาย
3.2.2 พรหมวิหาร คื อธรรมเครื่ องอยู่อย่า งประเสริ ฐ เป็ นหลัก ธรรมประจาใจเพื่ อความ
ประพฤติที่บริ สุทธิ์ ดาเนินชีวติ ตนเองและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้โดยชอบ 4 ประการ ได้แก่
- เมตตาคือ ความรักใคร่ ปรารถนาดี
- กรุ ณา คือ ความสงสารคิดช่วยให้พน้ ทุกข์
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- มุทิตาคือความยินดีเมื่อผูอ้ ื่นอยูด่ ีมีสุข
- อุเบกขา คือ วางใจเป็ นกลาง มีจิตใจสงบเที่ยงธรรม
3.3 การรู้จกั หน้าที่ในอาชีพของตน คือ “การทาหน้ าที่ในอาชี พของตน” ให้ถูกต้องเพราะการที่
ประเทศชาติ จะมัน่ คงได้ประชากรต้องมี หน้าที่การงานที่ มนั่ คง มีอาชี พที่ มนั่ คงและมิใช่ การอ้างตาแหน่ ง
เพราะแม้วา่ ผูแ้ สดงตนว่ามีอาชี พนั้นๆ แต่ไม่รู้จกั หน้าที่ในอาชี พของตน ย่อมไม่อาจกล่าวได้วา่ ตนประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึ งเรื่ องการรู ้จกั หน้าที่ในอาชี พของตนเอง ที่ได้กล่าวถึง พราหมณ์
หนุ่ ม 2 คนที่ ถ กเถี ย งเรื่ อ งเกณฑ์ ก าหนดคุ ณสมบัติ ข องพราหมณ์ โดยที่ ภารทวาชมาณพ ให้ ใ ช้เ กณฑ์
ชาติ กาเนิ ด แต่เสฏฐมาณพให้ใช้เกณฑ์ค วามประพฤติ ต่ อมาทั้งสองได้ไ ปทู ล ขอให้พ ระพุ ทธเจ้าตัดสิ น
พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของมนุษย์อยูท่ ี่การกระทา เช่น
“....ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดเลี้ยงชีวติ ด้วยศิลปมากอย่าง ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ นั เป็ นศิลปิ น...
ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีวติ ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ นั เป็ นพ่อค้า...
ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดอาศัยของที่เขาไม่ให้เลี้ยงชีวติ ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ ีเป็ นโจร...
ในหมู่มนุษย์ ผูใ้ ดอาศัยศาสตราวุธเลี้ยงชีวติ ท่านจงรู ้อย่างนี้วา่ ผูน้ ้ นั เป็ นทหาร...
...และเราก็ไม่เรี ยกบุคคลผูเ้ กิดในกาเนิดไหนๆ หรื อเกิดจากมารดา (เช่นใดๆ) ว่าเป็ นพราหมณ์”
ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู ้จกั หน้าที่ในอาชีพของตน และรู ้จกั การทาหน้าที่ในอาชี พ
มิใช่การอ้างชาติกาเนิ ด เพราะแม้วา่ ผูแ้ สดงตนว่ามีอาชี พนั้นๆ แต่ไม่รู้จกั หน้าที่ในอาชี พของตน ย่อมไม่อาจ
กล่าวได้วา่ ตนประกอบอาชีพนั้น ๆ
2. ศาสนา เมื่อประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา และปฏิบตั ิตามคาสอนในพระพุทธศาสนาจนเป็ น
วิถีชีวิต สิ่ งจาเป็ นที่ชาวพุทธต้องมี คือศรั ทธาในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
เพื่อให้เกิดความสามัคคีและอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข โดยยึดหลักปฏิบตั ิพ้นื ฐานที่สาคัญ 2 ประการคือ
1) ธรรมของอุบาสกที่ดี (ธรรมของอุบาสกรัตน์) 5 ประการ
1. มีศรัทธา
2. มีศีล
3. ไม่ถือมงคล ตื่ นข่าว เชื่ อกรรม ไม่เชื่ อมงคลตามโลกนิ ยม คือ ให้มุ่งหวังผลจากการ
กระทาและการงานมิใช่จากโชคลางและสิ่ งที่ตื่นกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์
4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา คือ ไม่แสวงบุญในศาสนาอื่น
5. สนับ สนุ น พระพุ ท ธศาสนา คื อ ขวนขวายในการอุ ป ถัม ภ์บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา
(พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 22, 2525, หน้า 230)
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2) ธรรมที่ เป็ นไปเพื่ อความเจริ ญของอุบาสก (สัมปทาของอุ บาสก) ดังที่พ ระไตรปิ ฎก
เล่ม 23 หน้า 26-27 บันทึกไว้วา่ มี 7 ประการ คือ
1. ไม่ขาดการเยีย่ มเยือนพบปะพระภิกษุ
2. ไม่ละเลยการฟังธรรม
3. ศึกษาในอธิศีล
4. มากด้วยความเลื่อมใสในภิกษุท้ งั หลายทั้งที่เป็ นเถระ นวกะ และปูนกลาง (ปลานกลาง)
5. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะคอยเพ่งโทษติเตียน
6. ไม่แสวงหาบุญนอกคาสอนของพระพุทธศาสนา
7. กระท าความสนั บ สนุ น พระพุ ท ธศาสนาคื อ ขวนขวายในการอุ ป ถั ม ภ์ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนา (พระไตรปิ ฎกฉบับหลวง เล่ มที่ 23, 2525, หน้า 26-27)
การที่พุทธศาสนิ กชนมีความศรัทธา ปฏิ บตั ิและส่ งเสริ มสนับสนุ นพระพุทธศาสนาและไม่แสวงบุญ
ในศาสนาอื่นย่อมทาให้พุทธศาสนิกชนมีความสามัคคี ชุ มชนเข้มแข็งและพระพุทธศาสนาเจริ ญมัน่ คงอันนามาสู่
ความมัน่ คงของชาติกล่าวได้วา่ “ความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาคือความมัน่ คงของชาติ”
3. การศึกษา พระพุทธศาสนาได้วางหลักการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ
1. ผูป้ กครองศึกษาการสงคราม การปกครอง อักษรศาสตร์และศาสนา
2. ประชาชนศึกษาการประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรรม การค้าและช่างฝี มือ
นอกจากนี้ ผปู ้ กครองยังต้องสนับสนุ นการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาประชาชน โดยเริ่ มจาก
การสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบตั ิดี โดยปฏิบตั ิตามหลักคาสอนพื้นฐาน คือ ศีลและธรรม
1) ศี ล คื อ ข้อ ปฏิ บ ัติ ใ นการเว้น จากความชั่ว หรื อ การควบคุ ม ตนให้ ต้ งั อยู่ใ นความไม่
เบียดเบียน 5 ประการ คือ
(1) เจตนางดเว้นจากการฆ่า
(2) เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่ งของที่เขามิได้ให้
(3) เจตนางดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
(4) เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
(5) เจตนางดเว้นจากสิ่ งเสพติด สุ รา น้ าเมาอันเป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท
2) ธรรม คือ คุณธรรมที่เป็ นประโยชน์เกื้อกูล 5 ประการ คือ
(1) ความปรารถนาให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ขและความสงสารคิดช่วยให้พน้ จากทุกข์
(2) การหาเลี้ยงชีพในทางสุ จริ ตและแบ่งปั นเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
(3) สารวมรู ้จกั ยับยั้ง ควบคุมตนเองไม่ให้หลงในกามารมณ์
(4) ความซื่อตรง
(5) ฝึ กตนให้เป็ นคนรู ้จกั ยั้งคิดรู ้เสมอว่าสิ่ งใดควรทา ไม่ควรทาและไม่ประมาท
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พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู้จกั หน้าที่ในอาชี พ ของตน คือ “การทาหน้ าที่ในอาชี พของตน” ให้
ถูกต้อง เพราะการที่ประเทศชาติจะเจริ ญมัน่ คงได้ ประชากรต้องมีหน้าที่มีอาชี พการงานที่มนั่ คง ที่สาคัญคือ
ปั จจุบนั คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 94.6 “และยังคงตักบาตร สวดมนต์ รักษาศีลโดยเฉพาะการ
ปฏิ บตั ิศาสนกิ จดังกล่ าวในวันพระและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่ น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา” (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2555, หน้า 6) รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักพุทธศาสนพิธีในวันสาคัญ
ทางประเพณี เช่น วันปี ใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง แม้กระทัง่ ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคน
ไทยทั้งงานวันเกิด งานบวช แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ จนกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาเป็ นวิถีชีวิตคนไทย
เป็ นวัฒนธรรมของชาติไทย สถาบันทางศาสนาเป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของ
ชุมชน บุคคลเมื่อมีความเชื่ อและศรัทธาในสิ่ งเดี ยวกันทาให้เกิดความรู ้ สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของกันและ
กัน เกิดสายสัมพันธ์ทางจิตใจนามาซึ่ งกิ จกรรมที่เป็ นผลดีต่อส่ วนรวมอื่น ๆ อีกมากมาย การมี ความรู ้ และ
ความเชื่ ออย่างเดียวกันทาให้บุคคลมีแนวความคิด โดยเฉพาะความรู ้ ความเข้าใจ ความ รู ้สึกนึ กคิดเกี่ ยวกับ
สิ่ งอันเป็ นธรรมชาติ เกี่ยวกับชีวติ และสังคม พิธีกรรมทางศาสนาทาให้แต่ละ คนได้รู้ข่าวคราว ความทุกข์สุข
ได้ศึกษาปั ญหา ให้ขอ้ คิดเห็นและช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันตามโอกาส ชุ มชนก็จะมีแต่ความกลมเกลี ยวสามัคคี
เป็ นปึ กแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ฉวีวรรณ สุ วรรณาภา, 2559)
เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาและวัดยังคงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย เป็ นศูนย์กลางของ
สังคมและมีความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของคนไทย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่คนไทยจะต้องเป็ นชาวพุทธที่ดีคือ ศรัทธา
ในคาสอนที่ถูกต้อง มีศีล มุ่งหวังผลจากการทางาน ขวนขวายในการอุปถัมภ์บารุ งพระพุทธศาสนา และที่
สาคัญที่สุดคือ การที่คนไทยมีหลักการดาเนินชีวติ ตามคาสอนในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ถือกาเนิ ดจนถึงวันที่
ตายไปแล้ว เรี ย กได้ว่า “พระพุ ทธศาสนาเป็ นวิถี ชีวิตของคนไทย” และ “พระพุ ทธศาสนาเป็ นรากฐาน
วัฒนธรรมไทย” พระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญแนบแน่นกับความเป็ น “ไทย” และมีความสาคัญอย่างยิ่ง
กับชนชาติไทย ชาวไทยจึงควรทราบตระหนักถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา และสนับสนุ นส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาให้คงอยูใ่ นวิถีชีวติ ของคนไทยสื บต่อไป
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วรรณกรรมถื อเป็ นส่ วนที่ สาคัญในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุ ษยชาติ และวรรณกรรม
มักจะถูกนาไปดัดแปลงเป็ นศิลปะด้านอื่น ๆ เพราะวรรณกรรมเป็ นตัวแทนของความรู้สึกนึ กคิดของผูค้ น
และสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัย ปั จจุบนั ยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรม (Soft Power) ถูก
นามาเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของขี ดความสามารถของแต่ละประเทศและยังถื อเป็ นแนวทางการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรี ยกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันเป็ นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ถูก
นามาใช้เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนาประเทศของหลาย ๆ ประเทศ สาหรับประเทศไทยนั้น
ได้รับการจัดอันดับเป็ นประเทศที่มีขีดความสามารถทางวัฒนธรรมเป็ นอันดับต้นๆ ของเอเชี ยตะวันออก
เฉี ย งใต้ ดัง นั้นการดัดแปลงใช้ทรั พยากรทางวรรณกรรมของประเทศไทยผ่า นวิธี การของการท่องเที่ ย ว
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) จึงถือเป็ นวิธีการหนึ่ งในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
โดยดัดแปลงวรรณกรรมที่ มี ความโดดเด่ นเพื่ อสร้ า งประสบการณ์ ให้กบั นักท่ องเที่ ยวผ่านการเชื่ อมโยง
ตลอดจนวิเคราะห์อิทธิ พลทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งทอดถึ งกันในลักษณะของสหวิทยาการแล้วดัดแปลง
เป็ นการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ตามบริ บทปั จจุบนั โดยสามารถดารงเนื้ อหาสาคัญหรื อสื่ อความหมายถึงความ
โดดเด่นของวรรณกรรมนั้น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, วรรณกรรม, การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
Abstract
Literature is an integral part of the cultural expression of humanity and literature is often
converted into other aspects of art expression because it's represents people's thoughts and reflections of
society and culture throughout past to present. Nowadays, cultural strategy (Soft Power) is part of the
capabilities of each country and is still considered as a way to promote a new economy called the Creative
Economy, which it is an economic development concept that has been used as one of the main
development strategies of many countries. Thailand is ranked as early of the countries with the highest
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cultural competency of Southeast Asia, therefore, the adaptation of the use of Thailand's literary resources
through the methods of creative tourism as a one of many methods to promote the creative economy of
Thailand by adapt outstanding literature with social, cultural and interdisciplinary influences to create a
tourist experience and converted to be a creative tourism in the current context which could be maintain
important message or interpret the concept of the outstandingness literature interestingly.
Keywords : Soft Power, Creative Economy, Literature, Creative Tourism
บทนา
วัฒนธรรมไม่ว่าด้า นใดก็ ตามนับเป็ นสิ่ งที่ มีคุ ณค่ าด้านต่า ง ๆ มาตลอดทุ กยุค ทุ ก สมัย ปั จจุ บ นั นี้
ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรมนั้นคือหนึ่ งใน “ทุน” ที่สังคมนั้นมี เพราะการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้นไม่ เพี ยงแค่ข ายตัวสิ นค้าหรื อบริ ก ารอันเป็ นคุ ณค่า พื้ นฐานของสิ นค้า นั้นๆ เพีย งอย่างเดี ยวแต่
ผูบ้ ริ โภคกลับต้องการความหมายที่ เพิ่มเติ มขึ้น เช่ น นอกจากคุ ณค่าพื้นฐานของสิ นค้านั้นๆ ผูบ้ ริ โภค ซื้ อ
สิ นค้านั้นเพราะทาให้ตวั เองได้รับการยอมรั บว่าเป็ นผูม้ ี รสนิ ยม หรื อบริ โภคสิ นค้านั้นเพราะสิ นค้านั้นๆ
ส่ งเสริ มทัศนคติ บางอย่างของผูบ้ ริ โภค อาทิ ส่ งเสริ มค่านิ ยมอนุ รักษ์ธรรมชาติ ค่านิ ยมทางด้านส่ งเสริ ม
ศิ ลปวัฒนธรรม ค่านิ ยมอิ สระเสรี ในการใช้ชีวิต ค่านิ ยมส่ ง เสริ มความเท่าเที ยมทางเพศ ค่า นิ ยมทางด้า น
มนุ ษยธรรม เป็ นต้น พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคดังกล่ าวเป็ นไปตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (Creative
Economy) อันเป็ นแนวคิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จที่ ถูกนามาใช้เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนา
ประเทศของหลาย ๆ ประเทศชั้นนาของโลก ไม่วา่ จะเป็ นสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย จีน
ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้ รวมถึ งประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อย่างมาเลเซี ย อินโดนี เซี ย และประเทศ
ไทยด้วย
แนวคิดเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ยงั เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรม (Soft Power) คือ การใช้
อานาจทางวัฒนธรรม ประเพณี (เช่น อาหาร ดนตรี ศิลปะ การแสดง ภาษา วิถีชีวิต ความงาม เรื่ องจุกจิกใน
ชีวติ ประจาวัน ไปจนถึงเรื่ องใหญ่ ๆ เช่น ค่านิยม วิธีคิด อุดมการณ์ทางสังคม) ในการทาสงครามเชิ งจิตวิทยา
กับเพื่อนบ้านเป็ นการทดแทนการแข่งขันเศรษฐกิ จยุคเก่าที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการหรื อ การ
แทรกแซงทางการทูต การเมืองโดยเปลี่ยนเป็ นการใช้อานาจทางวัฒนธรรม (ธาม เชื้ อสถาปนิ ก, 2561) ซึ่ ง
หากพิจารณาผลการจัดอันดับประเทศที่ใช้ Soft Power (อานาจทางด้านวัฒนธรรม) ได้ดีที่สุดระดับโลก 30
ประเทศ โดยประเทศที่ ไ ด้รับการจัดอันดับ ไว้ใ นระดับ แถวหน้า คื อประเทศในแถบยุโรป เช่ น ฝรั่ ง เศส
สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริ กา ที่มีประวัติการใช้นโยบาย Soft Power ได้เป็ นอย่างดีมา
โดยตลอด สาหรับประเทศในเอเชี ย อันดับแรกคือ ญี่ปุ่น อันดับสองคือเกาหลีใต้ อันดับสามคือสิ งคโปร์
อันดับสี่ คือจีน อันดับห้าคือไต้หวันและอันดับหกคือไทย ซึ่ งประเทศไทยจัดเป็ นประเทศที่ใช้อานาจทาง
วัฒนธรรมได้ดีเป็ นอันดับ หกของเอเชี ยติ ดต่อกันสองปี (2561-2562) ท าให้เมื่ อพิจารณาจากมิ ติของขี ด
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ความสามารถด้านวัฒนธรรม สิ งคโปร์ และไทยถือว่าอยูใ่ นระดับต้น ๆ ของประเทศในกลุ่มเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ (ปรี ชภักดิ์ ทีคาสุ ข, 2562)
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ จากฐานรากวัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ถูกพูดถึงครั้งแรกในหนังสื อของจอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins) ที่มีชื่อว่า
The Creative Economy: How People Make Money from Ideas ซึ่ งจัดพิมพ์ข้ ึนในปี พ.ศ.2544 เพื่อเผยแพร่
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ งจะเข้ามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิต (Manufacturing) และ
ใช้ทรัพยากรอันประกอบด้วยแรงงานและทุนรู ปแบบเก่าในที่สุด ดังนั้นเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์จึงเป็ นระบบ
เศรษฐกิ จที่ พ่ ึ ง พาความคิ ดสร้ า งสรรค์ จิ น ตนาการ และความคิ ดใหม่ ๆ ของปั จเจกบุ ค คล ในการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ และมีความหมายครอบคลุ มทุ กกิ จกรรมในระบบเศรษฐกิ จ (พัณณิ ตา มิ ตรภักดี ,
2561) ดังนั้น “เศรษฐกิจสร้ างสรรค์” คือแนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา
(Intellectual property) ที่เชื่ อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู ้ ทางสังคม และเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัย ใหม่ ส าหรั บ สั ง คมไทยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์ไ ด้รับ การระบุ ไ ว้ต้ งั แต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมฉบับ ที่ 8 จนถึ ง ฉบับ ปั จจุ บนั (ฉบับที่ 12, พ.ศ.2560-2564) โดยมีก าร
ดาเนินการผลักดันเรื่ องการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ของสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู้และนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสิ นค้าและบริ การให้เพิ่มสู งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
หากพิจารณาการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมตามย่อหน้าข้างต้น อย่างน้อยที่สุดต้องมี พ้ืนฐาน
จากการใช้องค์ความรู้ซ่ ึ งหากจะดัดแปลงใช้ความรู ้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาเป็ นต้องทาให้ความรู ้เหล่านั้นมีการ
รวบรวมข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ ดังนั้นนับตั้งแต่ ปี 2548 กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้
ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็ น 7 สาขา (กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) คือ (1) ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพนั ธุ์ (2) วรรณกรรมพื้นบ้าน
(3) ศิลปะการแสดง (4) แนวปฏิบตั ิทางสังคม (5) งานช่างฝี มือดั้งเดิม ภูมิปัญญา ทักษะฝี มือช่าง การเลือกใช้
วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน
(6) ความรู ้ และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับธรรมชาติและจักรวาล องค์ความรู ้ วิธีการ ทักษะ ความเชื่ อ แนวปฏิ บตั ิ
และการแสดงออกที่พฒั นาขึ้นจากการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนื อ
ธรรมชาติ และ(7) กี ฬาภูมิปัญญาไทย และตั้งแต่ปี 2552-2562 กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมมี การขึ้ นทะเบี ยน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติจานวน 354 รายการ (ไทยโพสต์ออนไลน์, 8 กรกฎาคม 2562) จาก
ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ประการดังกล่าว นับเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญเพื่อดัดแปลงใช้
เพื่อการท่องเที่ยวได้ท้ งั สิ้ น
ปี พ.ศ.2506 มี ก ารประชุ ม ของสหประชาชาติ ว่า ด้วยเรื่ องของ “การเดิ นทางและการท่ อ งเที่ ย ว
ระหว่างประเทศ" ที่กรุ งโรม ประเทศอิตาลี ยอมรับคาจากัดความของการท่องเที่ยวจากนักวิชาการองค์การ
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การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (IUOTO: The International Union of Official Travel organizations ต่อมา
เปลี่ยนชื่ อเป็ นองค์การท่องเที่ยวโลกWorld Tourism Organization, WTO เมื่อพ.ศ.2513) ว่า การเดินทางที่
จัดเป็ นการท่องเที่ยวต้องมีลกั ษณะดังนี้ (Leonard & Carson, 1997, p.1) คือ (1) เป็ นการเดิ นทางจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว (2) เป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และ (3) เป็ นการเดิ นทางด้วย
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและการหารายได้
ในปี พ.ศ.2537 องค์ก ารท่องเที่ ยวโลก ได้เพิ่ ม เติ มปรั บ ปรุ งนิ ย ามของการท่องเที่ ยวที่ ไ ด้รับการ
ยอมรับจากคณะกรรมการสถิติแห่งองค์การสหประชาชาติ ใน 2 ประเด็น (Leonard and Carson, 1997, p.36)
ได้แก่ (1) การท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรมของผูเ้ ดินทางไปยังสถานที่อื่นใดที่มิใช่ที่พกั อาศัยปกติและมี
การพักอาศัย ณ สถานที่น้ นั ไม่มากไปกว่าหนึ่งปี อย่างต่อเนื่ อง และ (2) การท่องเที่ยวหมายถึงกิจกรรมทุก ๆ
อย่างของผูม้ าเยือนทั้งที่ เป็ นนักท่องเที่ยว (ค้างคืน) และผูม้ าเยือนแบบวันเดี ยว ขณะที่ ธฤษวรรณ มาตกุล
(2558, หน้า 13) สรุ ปความหมายของการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนว่า หมายถึง การเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติ
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจและพึงพอใจของผูเ้ ดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อการ
พักผ่อนการเดินทาง การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อเยี่ยม
ญาติพี่นอ้ งหรื อเพื่อน เป็ นต้น ไม่ใช่การเดินทางเพื่อการประกอบอาชี พหรื อหารายได้ ส่ วนประเภทของการ
ท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งเป็ นรู ปแบบกว้าง ๆ 8 ประเภท ตามที่ มโนพัศ อัมพาผล (2560) แบ่งไว้คือ (1) การ
ท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับธรรมชาติ (Nature Based Tourism) (2) การท่องเที่ยวที่เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม
(Cultural Based Tourism) (3) การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Meditation Tourism) (4) การท่องเที่ยวแบบไม่เร่ ง
รี บ (Slow Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวแบบเนิ บช้า ให้ความสาคัญกับกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน (5) การ
ท่องเที่ ยวเพื่อฟื้ นฟูสุขภาพ (Health Tourism) (6) การท่องเที่ยวแบบบาเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism)
(7) การเดินทางตามรอยภาพยนตร์ ละครหรื อเพลงที่กาลังได้รับความนิ ยม และ (8) การท่องเที่ยวในพื้นที่
แห่งความสลดหดหู่
การท่องเทีย่ วสร้ างสรรค์ ...พืน้ ฐานของการท่องเทีย่ วจากวรรณกรรม
วรรณกรรม (literature) ถือเป็ นผลผลิตจากการคิดและจินตนาการของมนุ ษย์ที่แสดงออกมาเป็ น
งานเขี ย นหรื อค าบอกเล่ า บัน ทึ ก ขับ ร้ อ ง หรื อสื่ อออกมาด้วยกลวิธี ต่ า ง ๆ โดยทัว่ ไปแล้วสามารถแบ่ ง
วรรณกรรมเป็ น 2 ประเภท คื อ วรรณกรรมลายลัก ษณ์ คื อ วรรณกรรมที่ บ ัน ทึ ก เป็ นตัว หนัง สื อ และ
วรรณกรรมมุ ข ปาฐะ อัน ได้แก่ ว รรณกรรมที่ เ ล่ า ด้ว ยปาก ไม่ ไ ด้จ ดบัน ทึ ก ด้ว ยเหตุ น้ ี วรรณกรรมจึ ง มี
ความหมายครอบคลุมกว้างถึ งประวัติ นิ ทาน ตานาน เรื่ องเล่า เรื่ องขาขัน เรื่ องสั้น นวนิ ยาย บทเพลง คาคม
เป็ นต้น (ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, 2525, หน้า 25) ซึ่ งหากพิจารณาการให้ความหมายของวรรณกรรมในแต่ละ
ยุคสมัยก็แตกต่างกันไป เช่ น ในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 15 การให้ความหมายของวรรณกรรมนั้นว่าหมายถึ ง
ความหมายของตัวอักษร (Aguiar e Silva, 2011, p. 3) ในขณะที่ศตวรรษที่ 18 ความหมายของวรรณกรรมมี
ขอบเขตที่กว้างขวางออกไปว่าวรรณกรรมเป็ นสื่ อที่แสดงออกถึงความรู ้สึกของผูค้ น (Abrams, 1989, p. 3)
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ส่ วนวรรณกรรมในยุค ศตวรรษที่ 21 อันเป็ นยุคปั จจุ บนั นั้นวรรณกรรมมัก จะนาไปยึดโยงกับวาทกรรม
(discourse) ในรู ปแบบต่างๆ อันเป็ นเรื่ องของการประกอบสร้ างทางประวัติศาสตร์ สังคมและแง่มุมต่าง ๆ
ของผูค้ น (Baleiro, 2011, p. 87)ในแง่ มุมนี้ วรรณกรรมมุ่ง เน้นเกิ ดการปะทะสัง สรรค์ก ับผูอ้ ่านและ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ เพื่อดึ งเอาประสบการณ์ ร่วมในตัวผูอ้ ่านมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผอู ้ ่านวรรณกรรม
ไม่เพียงแค่เป็ นผูร้ ับสารแต่ยงั สามารถกาหนดสารหรื อเป็ นผูร้ ่ วมเขียนสารจากวรรณกรรมขึ้นมาอีกครั้งซึ่ ง
ย่อมส่ งผลต่อการนาเสนอแง่มุมใหม่ ๆ อันเกิดจากผูอ้ ่านวรรณกรรม งานวรรณกรรม กับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมนั้น ดังนั้นสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมตลอดจนเนื้ อหาต่าง ๆ ที่น่าสนใจย่อมเชิ ญชวน
ให้นกั ท่องเที่ยวหรื อผูอ้ ่านวรรณกรรมหยิบเอาวรรณกรรมนั้นขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่ งหรื อเดินทางไปเยี่ยมชม
พื้นที่ในวรรณกรรมซึ่ งย่อมส่ งผลให้วรรณกรรมเรื่ องนั้น สถานที่ในวรรณกรรมตลอดจนตัวผูอ้ ่านเติมเต็มให้
งานวรรณกรรมนั้นทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
การท่องเที่ ยวจากวรรณกรรมปรากฏหลักฐานนับตั้งแต่ในยุคกรี ก จากงานเขี ยนของ เฮโรโดตุส
(Herodotus, 480-430 B.C) นักประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมที่มีความรู ้ ความสามารถ ทั้งวัฒนธรรม วรรณคดี
การเมือง จากการที่เฮโรโดตุส เข้าไปมีส่วนร่ วมในการต่อต้านการปกครองรัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงประชาชน
เขาจึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ จากเหตุน้ นั เองเขาจึงได้เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น ฟิ นิ เชีย อียิปต์
เกาะซิ ซิลี อิตาลี กรี ก ฯลฯ การเดินทางดังกล่าวทาให้เขาได้รับรู ้ถึงวิถีชีวิตของผูค้ นกลุ่มต่างๆ จากสถานที่ที่
เข้าไปสัมผัสด้วยตนเอง และได้รวบรวมเขียนเป็ นหนังสื อชื่ อ Historia (แปลว่าการค้นคว้าวิจยั ) หนังสื อ
ดังกล่าวใช้ขอ้ มูลจากทุกสิ่ งเช่ นบันทึกของนักบวช การบอกเล่าของคนทัว่ ไป การสังเกต ฯลฯ เฮโรโดตัส
เขียน Historia โดยพรรณนาและอธิ บายความ รวมทั้งการแทรกเรื่ องราวทางภูมิศาสตร์ ประเพณี ความ
เป็ นอยู่ และลักษณะของประชาชนผูอ้ าศัยในดิ นแดนต่าง ๆ ลงในหนังสื อของเขาด้วย (วาทิน ศานติ์ สันติ,
2563) การรับรู ้ถึงความแปลกใหม่ ความเก่าแก่หรื อแม้แต่สิ่งที่จินตนาการไปไม่ถึงย่อมมีเสน่ห์สาหรับผูท้ ี่ได้
อ่านงานลักษณะนี้ ของเฮโรโดตุส ในประเด็นนี้ เองที่ผูเ้ ขียนบทความเห็ นว่าภาวะโหยหาอดี ต (Nostalgia)
ของผูอ้ ่าน รวมทั้งภาวะแปลกใหม่และภาวะเหนื อจริ งของเนื้ อหาในวรรณกรรมย่อมกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านอยาก
รับรู ้รสของวรรณกรรมนั้นๆ และสามารถกระตุน้ จินตนาการต่าง ๆ ของผูอ้ ่านสามารถนาพาผูอ้ ่านเข้าสู่ โลก
แห่ งการหลี กหนี จากสภาพที่จาเจน่าเบื่อหน่ าย อันคล้ายกับคุ ณสมบัติขอ้ หนึ่ งของการท่องเที่ยวนัน่ คือการ
สร้างประสบการณ์ร่วมนัน่ เอง
ในช่ วงไม่กี่ปีมานี้ มีการกล่ าวถึ งการท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ซ่ ึ งนับเป็ นกระแสที่สืบเนื่ องมาจากการ
ประกาศเครื อข่ า ยเมื อ งสร้ า งสรรค์ข องยูเนสโก โดยในปี พ.ศ.2547 องค์ก ารยูเนสโกเสนอโครงการ
“เครื อข่ายเมืองสร้ างสรรค์” (The Creative Cities Network) เพื่อส่ ง เสริ ม การพัฒนาด้า นอุ ต สาหกรรม
สร้ า งสรรค์ (Creative Industries) ที่ จะนาไปสู่ รูป แบบใหม่ข องความร่ วมมือในระดับนานาชาติ ในภาค
ประชาชน เอกชน สาธารณะ และประชาคม เครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มีท้ งั หมด 7 กลุ่ม ซึ่ งเมือง
หนึ่งเมืองใดที่จะเข้าร่ วมเป็ นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ภายใต้การประกาศรับรองโดยยูเนสโกจะต้อง
เลื อกเสนอตนเองได้เพียงประเภทเดี ยวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ (1) วรรณกรรม (Literature) (2) งาน

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 87

หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk art) (3) งานออกแบบ (Design) (4) ดนตรี (Music) (5) อาหาร
(Gastronomy) (6) ภาพยนตร์ (Cinema) และ (7) สื่ อศิลปะ (Media Arts)
นอกจากจะมี เป้ าหมายที่ จะสนับสนุ นความร่ วมมื อระหว่างท้องถิ่ นเพื่อสร้ างสันติ ภาพและความ
ยัง่ ยืนของชุมชนในระดับนานาชาติดว้ ยการเชื่ อมโยงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันแล้ว องค์การยูเนสโกได้กล่าวถึง
ความเป็ นไปได้ในการสร้างการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities) ที่เรี ยกว่า
การท่องเที่ยวสร้ างสรรค์ (Creative Tourism) ที่อ งค์ก ารยูเ นสโก (UNESCO) ได้ใ ห้ค วามหมายของ
การท่ อ งเที่ ย วสร้ า งสรรค์ว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่จดั ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ การศึกษาจาก
ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับชุ มชน ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชน ผ่านประสบการณ์อนั เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทั้งในส่ วนที่จบั ต้องได้ (Tangible Cultural) และที่เป็ น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural) (อ้างถึงใน องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน, 2557)
วรรณกรรมกับการดัดแปลงเพือ่ การท่องเทีย่ ว
เมื่อทราบถึงนิ ยามของวรรณกรรม การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ขา้ งต้น คาถามต่อมา
คือเมื่อความหมายของวรรณกรรมนั้นกว้างขวางมากแล้ววรรณกรรมประเภทไหนหรื อวรรณกรรมชนิ ดใด
จะถู กนามาใช้เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว แน่ นอนว่าวรรณกรรมที่โดดเด่ นในพื้นที่น้ันหรื อวรรณกรรมที่
ได้ รับการยกย่ องเป็ นวรรณคดีที่ร้ ู จักกันอย่ างแพร่ หลายมักจะถู กนามาดัดแปลงเพื่อการท่ องเที่ยว ดังเช่ น
แนวคิดการใช้วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (literary tourism) ของ Mike Robinson and Hans Christian
Andersen (อ้างถึงในอมรรัตน์ เปี่ ยมดนตรี และศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ , 2558) คือ การใช้ขอ้ มูลของกวีหรื อนัก
ประพันธ์ สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็ นของแท้และดั้งเดิม ตัวละครหรื อตัวเอกของเรื่ องซึ่ งมี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลายและวัฒนธรรมประเพณี ที่ปรากฏในวรรณกรรมเป็ นทรัพยากรเพื่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งหากพิจารณาสังคมไทยซึ่ งเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม ดังนั้นในแต่ละพื้นที่หรื อแต่ละชุ มชนใน
สังคมไทยล้วนมีเรื่ องเล่านิ ทาน ตานาน รวมทั้งประวัติศาสตร์ ของชุ มชนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มคน
ในพื้นที่เช่นกัน
สาหรับสังคมไทย วรรณกรรมที่นบั ว่าโดดเด่นนั้นมีอยูส่ องประเภทคือ วรรณกรรมสาคัญของชาติ
อัน ได้แก่ วรรณกรรมที่ ไ ด้รั บ การยกย่อ งให้เ ป็ นวรรณคดี ข องชาติ อี ก ประเภทหนึ่ ง คื อวรรณกรรมของ
ชาวบ้านหรื อวรรณกรรมพื้นบ้านที่กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
พื้นบ้านว่าเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เป็ นสมบัติอนั ล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม
และสื บทอดมาถึงลูกหลาน รุ่ นต่อรุ่ น โดยวรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยูใ่ นวิถีชีวิต
ชาวบ้าน โดยครอบคลุ มทั้งวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ ง
ประเภทของวรรณกรรมพื้ นบ้าน อาทิ นิ ท านพื้ นบ้าน ประวัติศ าสตร์ บ อกเล่ า บทสวดหรื อบทกล่ า วใน
พิธีกรรม บทร้องพื้นบ้าน สานวน ปริ ศนาคาทาย ตารา (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม, 2561)
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เหล่ านี้ ก็นบั เป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญเพื่อดัดแปลงใช้ในการท่องเที่ ยว อย่างไรก็ตามการดัดแปลงทรัพยากร
วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยวต้องคานึ งถึงการบริ หารจัดการท่องเที่ยวอันเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ดังนั้นลาพังเพียงแค่เนื้ อหาของวรรณกรรมอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอ จาเป็ นต้องใช้
วิธีการทางด้านการตลาดและการสื่ อสารเพื่อเหมาะสมกับผูค้ นยุคปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาความ
เข้าใจองค์ประกอบของเรื่ องเล่าคือโครงเรื่ อง กลวิธีการเล่าเรื่ อง ตัวละคร ฉาก และแนวคิด (อิราวดี ไตลังคะ,
2543) และนาเอาหลักการของศิลปะการเล่าเรื่ องราว (storytelling) ที่ตอ้ งเข้าใจเรื่ อง เข้าใจวิธีการสื่ อสารและ
เข้าใจกลุ่มเป้ าหมายมาดัดแปลงใช้ประโยชน์
แนวโน้ มวรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวโน้มวรรณกรรมกับการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในอนาคตคือการสร้ างประสบการณ์ ให้กบั
นักท่องเที่ยวโดยดัดแปลงมาจากวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉาก แนวคิดและอนุ ภาค
(ส่ วนที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอในวรรณกรรม) ของวรรณกรรม นอกจากนี้ วรรณกรรมที่นามาดัดแปลงใช้เพื่อ
การท่องเที่ยวควรผ่านการวิเคราะห์จากแนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality) คือการวิเคราะห์วรรณกรรมใน
แง่ของการมองหาความเชื่ อมโยง ตลอดจนอิทธิ พลที่ส่งทอดถึ งกัน ในลักษณะของ "สหวิทยาการ" (พิเชฐ
แสงทอง, 2555, หน้า 261) รวมทั้งพิจารณาดัดแปลงตามบริ บททางสังคมวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นไปตามการสื่ อ
ความหมายของวรรณกรรมในศตวรรษที่ 21 นั่นคื อมุ่งนาวรรณกรรมนั้นมาตี ความและวิเคราะห์ ร่วมกับ
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและการประกอบสร้างทางสังคม จนอาจกลายเป็ นวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมท่ องเทีย่ วตามรอยวรรณกรรมหรือพืน้ ทีข่ องผู้สร้ างสรรค์ วรรณกรรมนั้น
เช่ น การตามรอยวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้ าน” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ซึ่ งเป็ นวรรณคดีร้อยแก้วประเภทจดหมายจานวน 43 ฉบับ แต่ละฉบับจะรวมพระราช
บันทึ กรายวันหลายฉบับ เช่ น พระราชหัตถเลขาฉบับที่ 1 รวมพระราชบันทึ ก 8 คื น เป็ นต้น รวมเป็ น
พระราชบันทึก 225 คืน ในพระราชหัตถเลขา ทรงเรี ยกสมเด็จฯ เจ้าฟ้ านิ ภานภดลว่า “หญิงน้อย” และลง
พระนามพระองค์ว่า “จุฬ าลงกรณ์ ป.ร.” จุ ดเด่ นของหนังสื อไกลบ้านจึ ง อยู่ที่พ ระราชดาริ และพระราช
วิจารณ์ต่อสิ่ งต่าง ๆ ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรป ซึ่ งโดยมากจะทรงเปรี ยบโยงกับสิ่ งที่มีอยู่ในเมืองไทย
(ฐานข้อมูลศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร, 2562) จากวรรณกรรมดังกล่าวจึงมีการท่องเที่ยวตามเส้นทางดังกล่าว
อาทิเช่นเดิ นทางไปยัง นอร์ ธเคป นอร์ เวย์ ประเทศนอร์ เวย์ โดยเมื่อปี พ.ศ.2450 ขณะที่เรื อพระที่นงั่ มุ่งหน้า
ไปยังนอร์ ธเคป นอร์ เวย์ ได้ทอดพระเนตรเห็ นพระอาทิ ตย์เที่ ยงคื นนับเป็ นคนไทยกลุ่ มแรกที่ ได้เห็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกประจัก ษ์แก่ ตาทัว่ หน้ากัน ในคื นวันที่ 10 กรกฎาคม 2450 ทรงถ่ ายรู ปได้เพีย ง 4 รู ป
พระอาทิตย์ก็กลับเข้าไปในเมฆหมอก หรื อตามรอยพระบาท รัชกาลที่ 5 ในดินแดนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
เชื่ อมต่อกับโมนาโคและอิตาลี เรี ยกว่า “โค๊ทดาซู ” ณ เมืองซานเรโม ซึ่ งเป็ นเมืองตากอากาศริ มชายฝั่งทะเล
เมดิเตอร์ เรเนี ยน ณ เมืองซานโรเม่ รัชกาลที่ 5 ทรงเลือกประทับ “วิลลา โนเบล” เป็ นเวลา 16 คืนเพื่อรักษา
พระวรกาย โดยเชิญแพทย์ที่มีชื่อเสี ยงในด้านต่างๆ เข้ามาถวายการรักษา ขณะประทับอยูท่ ี่เมืองชานเรโม ท่าน
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ไม่เพียงแต่พกั ผ่อนพระวรกายเท่านั้น แต่ ยงั คงแสวงหาหนทางการพัฒนาและการจัดการบ้า นเมื องของ
ชาวตะวันตกเพื่ อไปปรั บ ใช้ก ับ สยามประเทศด้วย นอกจากนี้ ยัง ว่า จ้า ง จิ ตรกรชั้นแนวหน้า ของ ยุ โรป
มองซิ เออร์ คาโรรุ ส ดูรองค์ที่มีผลงานโดดเด่นในการวาด ภาพเหมือนของพระมหากษัตริ ย ์ และ มหาเศรษฐี
ในยุโรป เพื่อแสดงให้ถึง พระราชนิ ยมในด้านศิลปะของพระองค์ และ ใช้ศิลปะเป็ นสะพานเชื่ อมสยามกับ
ยุโรป และความสนพระทัยในเรื่ องศิลปะตะวันตกของรัชกาลที่ 5 ยังสะท้อนผ่าน สถาปั ตยกรรม ต่าง ๆ ที่
พระองค์นารู ปแบบของตะวันตกมาสร้างสรรค์ เช่ น พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระที่นงั่ อนันตสมาคม และวัด
นิเวศน์ธรรมประวัติเป็ นต้น
กิจกรรมท่ องเที่ยวตามรอยวรรณกรรม “ผีเสื้อและดอกไม้ ” (ผีเสื้ อและดอกไม้ ได้รับยกย่องว่าเป็ น
วรรณกรรมเยาวชนที่ มี คุ ณค่ า ที่ สุ ด เล่ ม หนึ่ ง ของไทย เป็ นวรรณกรรมแห่ ง ชาติ คัดเลื อกโดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสื อแห่ งชาติ พ.ศ. 2521 ได้รับเลือกเป็ นหนังสื อดีที่เด็กและ
เยาวชนไทยควรอ่าน 1 ใน 100 เล่ม ในโครงการวิจยั ของ สกว. ได้รับเลือกเป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิ การ รวมถึงมีการแปลเป็ นภาษาญี่ปุ่น จีน และมลายู ) หนังสื อ
เรื่ องนี้ ถูกนาไปทาเป็ นภาพยนตร์ กากับโดย ยุทธนา มุกดาสนิท ได้รางวัลตุ๊กตาทองถึง 7 ตัว ใน พ.ศ. 2528
และได้รางวัลภาพยนตร์ นานาชาติยอดเยี่ยมจากฮาวาย รวมถึงนาไปทาเป็ นละครโทรทัศน์ทางสถานี ไทย
พีบีเอสด้วย ผีเสื้ อและดอกไม้ เป็ นเรื่ องราวของ “ฮูยนั ” เด็กชายมุสลิมวัย 13 ปี ที่ตอ้ งช่วยครอบครัวหารายได้
ด้วยการขายไอศกรี มแท่งและลักลอบขนสิ นค้าข้ามแดน กับ “มิมปี ” เพื่อนร่ วมชั้นของ “ฮูยนั ” ที่ตอ้ งช่วยแม่
ขายของบนรถไฟเช่ นกัน เรื่ องนี้ มีฉากเป็ นชุ มชนมุ สลิ มที่ ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาต่างๆ แต่แนวคิ ดสาคัญคื อ
มิตรภาพ ความฝัน ความงดงาม และความหมายของชีวติ
ผูจ้ ดั เส้นทางท่องเที่ยว “ตามรอยวรรณกรรมผีเสื้ อและดอกไม้” คือ เว็บไซต์ The Cloud (The Cloud
Journey, 2562) ซึ่ งผูจ้ ดั งานไม่เพียงแค่นาชมสถานที่ในวรรณกรรมคือจังหวัดสงขลา แต่เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งเสริ มให้มีการ “อ่านใหม่” หรื อ “ทบทวน” วรรณกรรมดังกล่าวอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจกรรมที่มี
ผูเ้ ขียนวรรณกรรมเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งวรรณกรรมดังกล่าว ผูเ้ ขียนคือ มกุฏ อรฤดี เขียนต้นฉบับหนังสื อ
เล่มนี้จบเมื่อเดือนมิถุนายน 2518 ดังนั้นในปี 2562 ในวาระครบ 44 ปี The Cloud จึงจัดกิจกรรมให้ผเู ้ ขียนคือ
มกุฏ อรฤดี พาผูอ้ ่านเดินทางไปเยือนจังหวัดสงขลา เพื่อตามรอยเรื่ องราวในหนังสื อเล่มนี้ ระหว่างวันที่ 29
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ เขตตัวเมื องเก่ าในอาเภอเมื องสงขลา และอาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
การเดินทางครั้งนี้มีความพิเศษ 5 อย่าง คือ (1) ล้อมวงฟังผูเ้ ขียนเล่าเรื่ องชีวติ ในวัยเยาว์ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ซ่ ึ งปรากฎ
ในวรรณกรรม “ผีเสื้ อและดอกไม้” (2) ฉายหนังเรื่ องผีเสื้ อและดอกไม้ (พ.ศ. 2528) (3) ตามรอยเส้นทางและ
สถานที่ซ่ ึ งปรากฏในวรรณกรรม “ผีเสื้ อและดอกไม้” (4) ล้อมวงฟั งนักเขียนเล่าเรื่ องสานักพิมพ์ผีเสื้ อ (ซึ่ ง
เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์วรรณกรรมผีเสื้ อและดอกไม้) และ (5) เล่าถึงวรรณกรรม “ผีเสื้ อและดอกไม้” ฉบับพิเศษ
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2. การสร้ างประสบการณ์ร่วมในการรับประทานอาหารทีป่ รากฏในวรรณกรรม
สาหรั บสังคมไทย ประสบการณ์ ร่วมที่ เห็ นอย่างชัดเจนคื อ การรั บประทานอาหารที่ ปรากฏใน
วรรณกรรมเพราะวัฒนธรรมอาหารของไทยมีความโดดเด่นเป็ นพื้นฐานและได้รับการยอมรับไปทัว่ โลกทั้ง
อาหารของผูค้ นทัว่ ไปและอาหารที่เป็ นตารับชาววัง และยิ่งหากมีการนาเอาอาหารนั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วรรณกรรมย่อมส่ งผลให้การรับประทานอาหารนั้นคือการสร้างประสบการณ์ร่วมกับวรรณกรรม
อาทิ เช่ น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ ต จัดกิ จกรรมท่องเที่ ยว “ตามรอยกาพย์เห่ ชมเครื่ องคาว-หวาน
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ” ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 (BROADMIND
CO.,LTD, 2561) เนื่ องจากว่า กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาว-หวาน สะท้อนให้เห็นความประณี ต ละเอียดอ่อนของ
ชนชาติ ไ ทยที่ บรรจงประดิ ดประดอยอาหารนานาชนิ ดและสะท้อนความเป็ นอยู่ข องคนไทยในสมัยต้น
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้อย่างเด่นชัด ซึ่ งบทเห่ แบ่งเป็ นชมเครื่ องคาว ชมผลไม้และชมเครื่ องหวาน และเมื่อจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวจึงใช้พ้นื ที่ของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ
หรื ออุทยาน ร.2 (กาพย์เห่ชมเครื่ องคาว – หวานเป็ นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2) เป็ นพื้นที่หลักของการจัด
เส้นทางครั้งนี้ ทั้งนี้ พ้ืนที่อุทยาน ร.2 มีความโดดเด่นคือมี“เรื อนไทยหมู่ 5 หลัง” อันเป็ นเรื อนไทยภาคกลาง
อันงดงาม และได้รับการดัดแปลงเป็ นพิ พิธภัณฑ์วิถีไ ทยต้นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ โดยแบ่ งออกเป็ น “เรื อน
กลาง” (เรื อนประธาน) ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องพระ ห้องนอนห้องนวดประคบ
และห้องแต่งตัวที่จาลองให้เห็ นถึงวิถีชีวิตของหญิงไทยในสมัยต้นกรุ ง อีกทั้งยังจัดแสดงศิลปวัตถุ สมัยต้น
รั ตนโกสิ นทร์ ใ นยุค รั ช กาลที่ 2 อาทิ เครื่ องถ้วยเบญจรงค์ ส่ วนด้า นนอกจัดแสดงเกี่ ยวกับ ส ารั บ กับ ข้า ว
คาวหวานตามบทพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย ได้แก่ เครื่ องคาว อาทิมสั มัน่
เนื้อ แกงเทโพ ก้อยกุง้ หลน เป็ นต้น และเครื่ องหวาน ได้แก่ ลูกตาลเชื่ อม ลูกชิ ดลอยแก้ว ข้าวเหนี ยวมะม่วง
เป็ นต้น บริ เวณด้านหน้าอุทยาน ร.2 ยังมีพิพิธภัณฑ์ขนมไทยภายในเรื อนไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี ชื่ อเรื อน
“อาศรมศึกษา” จัดแสดงขนมไทยจาลองและอาหารตามบทพระราชนิพนธ์ “กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน”
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่กล่าวถึงชื่ออาหารคาว 15 ชนิด อาหารหวาน 15 ชนิ ดและขนม
ประเภทต่างๆ กว่า 100 ชนิ ด รวมไปถึ งเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาขนม เช่น กระต่ายขูดมะพร้ าวรู ปแบบ
ต่าง ๆ ปั จจุบนั มีการจัดงาน “เที่ยวอุทยาน ร.2” ทุกปี ซึ่ งงานอุทยาน ร.2 มีแนวคิดคือ “เที่ยวงานอุทยาน ร.2
ดูโขน ละคร ชิมอาหารชาววัง ” โดยมีการแสดงสาคัญคือ การแสดงโขนเรื่ องรามเกียรติ์ (พระราชนิ พนธ์ใน
รัชกาลที่ 2) และละครในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ นอกจากนี้ ภายในงานก็มีท้ งั การสาธิ ตและจาหน่าย
อาหารคาวหวานตารับชาววังของราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย เช่น มัสมัน่ ทองพลุ
ม้าฮ่อ มะปรางริ้ ว ฯลฯ
ย่อหน้าข้างต้นนั้นเป็ นการจัดกิ จกรรมท่องเที่ ยวตามรอยอาหารชาววัง ส่ วนตารั บชาวบ้าน เช่ น
“แกงหอยขม” จากวรรณกรรม “กลิ่ นกาสะลอง” ที่มีการนามาทาเป็ นละครโทรทัศน์ทางสถานี โทรทัศน์
สี ช่อง 3 เมื่อปี 2562 ก็ทาให้มีคนรู ้ จกั “แกงหอย” ตามแบบล้านนามากขึ้น เนื่ องจากวรรณกรรมดังกล่าว
นาเอาอาหารพื้นบ้านภาคเหนื อดังกล่ าวมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงออกถึ งนิ สัยใจคอของตัวละคร คื อ
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“กาสะลอง” และ “ซ้องปี บ” เมื่อแฝดผูน้ อ้ งคือซ้องปี บ อยากกิน “แกงหอย” แต่พี่สาวคือ “กาสะลอง” ผูร้ ับ
หน้าที่ทาอาหารในบ้าน ไม่อยากทาเพราะกลัวบาปกรรมเนื่ องจากเป็ นวันโกนหรื อวันก่อนวันพระ จนนาซึ่ ง
การตบตีบีบบังคับให้พี่สาวทาอาหารดังกล่าว ทั้งนี้ ธรรมเนี ยมอาหารภาคเหนื อแต่โบราณชาวล้านนาหรื อ
ผูค้ นที่อยูท่ างภาคเหนือนิยมหาอาหารจากธรรมชาติ พืชผักจากป่ าสู ง หรื อหาปลา ปู หอยจากท้องนา หอยขม
ซึ่ งเป็ นหอยน้ าจืดที่อาศัยอยูต่ ามแหล่งน้ าหรื อท้องนาเช่นเดียวกับสัตว์น้ าชนิดอื่น แต่ชาวล้านนาไม่นิยมนามา
ทาอาหารเนื่ องจากมีความเชื่ อกับหอยขมว่าจะนาสิ่ งไม่ดีมาสู่ ครัวเรื อน อย่างไรก็ตามเมื่อละคร “กลิ่นกาสะ
ลอง” ฉายภาพตามที่ผเู ้ ขียนวรรณกรรมดังกล่าวเขียนถึ งอาหารชนิ ดนี้ ไว้ ทาให้ร้านอาหารทาอาหารชนิ ดนี้
ออกมาวางขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อนักท่องเที่ ยวเดิ นทางไปเชี ยงใหม่ก็มกั จะเสาะหาอาหารชนิ ดนี้ ม า
รับประทาน
เช่นเดี ยวกับที่ “สี มนั ตรารี สอร์ ต” บ้านพักสไตล์ลา้ นนา และคาเฟ่ กึ่ งพิพิธภัณฑ์ อดีตบ้านพักนาย
ไปรษณี ยห์ ลังแรกในมณฑลพายัพ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2453 แต่เดิมตั้งอยูท่ ี่ทาการไปรษณี ยแ์ ม่ปิง ทางตระกูลสี
มันตรา ได้ประมูลบ้านหลังนี้ ไว้แล้วย้ายมาที่อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยยังคง
รู ป แบบตัวบ้า นไว้ ปรั บ เปลี่ ย นแค่ แบบหลัง คาให้ส วยงามเป็ นทรงล้า นนาแล้วดัดแปลงเป็ นบ้า นพัก กึ่ ง
พิพิธภัณฑ์ และเมื่อ “สี มนั ตรารี สอร์ ต” ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครกลิ่นกาสะลอง ทาให้
“สี มนั ตรารี สอร์ต” มีเมนูอาหารคือ “แกงหอย” เพิ่มเข้าไปในสารับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
วิธีการดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว สองวิธีขา้ งต้น คือ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอย
วรรณกรรมหรื อพื้นที่ของผูส้ ร้างสรรค์วรรณกรรมนั้นและ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์
ร่ วมในการรั บ ประทานอาหารที่ ป รากฏในวรรณกรรม ปรากฎในสังคมไทยเป็ นจานวนมาก เนื่ องจาก
วัฒนธรรมไทยมีความโดดเด่นอันเนื่ องมาจากการเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม จึ่งส่ งผลต่อการมีวฒั นธรรมที่
หลากหลายซึ่ งล้วนเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญในการนามาเขียนหรื อเล่าเป็ นวรรณกรรมรู ปแบบต่างๆ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ เองนับเป็ นทรัพยากรสาคัญของการจัดกิ จกรรมดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่ นกัน ขณะที่วิธีการสองแบบแรกนี้ คือการหยิบจับเนื้ อหาในวรรณกรรมมาขยายความเป็ น
กิจกรรมและสร้างประสบการร่ วมทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิ งอาหารถือเป็ นการท่องเที่ยว
รู ปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวทางเลือกและเป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่เป็ นรู ปแบบเฉพาะ ซึ่ งในปั จจุบนั มี
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิ งอาหารและส่ งผลให้แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิ งอาหารได้รับความนิ ยม
เพิ่มมากขึ้น เช่นการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ที่ผคู ้ นใส่ ใจการท่องเที่ยวที่มีเรื่ องราวมากขึ้น กระแส
การท่องเที่ยวยัง่ ยืนที่เพิ่มมากขึ้น การแสวงหาความเป็ นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ที่ ท าให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ถึ ง ข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วได้ง่ า ย และแรงจู ง ใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสนใจ
หลากหลาย อันส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเดิ นทางท่องเที่ยวเชิ งอาหารมากยิ่งขึ้น (เบญจมาภรณ์ ชานาญฉา,
2561, หน้า 114-115) ซึ่ งเมื่อนามาเชื่ อมโยงกับเรื่ องราวของอาหารในวรรณกรรม การท่องเที่ยวเชิ งอาหาร
ย่อมมีเรื่ องราวหรื อเนื้อหาที่น่าสนใจยิง่ ขึ้น
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3. การสร้ างประสบการณ์ ร่วมเมื่อย้ อนวันเวลากลับไปในฉากของวรรณกรรมโดยการสร้ างสถานที่
หรือภูมิทศั น์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วโดยจาลองมาจากวรรณกรรมที่โดดเด่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศแบบ
ดั้ง เดิ ม ที่ ผูค้ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ อ ัน เป็ นภาวะหวนระลึ ก อดี ต (NOSTALGIA) คื อ ผูค้ น
ในสมัยนี้ จะไม่สามารถจิ นตนาการไปถึ งโลกวันข้า งหน้าได้อีก เนื่ องจากสัง คมผ่านพ้นยุค สมัย โมเดิ ร์น
มาแล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เครื่ องใช้สอยในชี วิตประจาวันมาถึงจุดสู งสุ ดของการพัฒนาให้
ชี วิตมีความสะดวกสบาย งานศิลปะ ประเพณี โบราณสถาน อาคารสถาปั ตยกรรม ไม่มีอะไรใหม่กว่านี้
ไปอีกแล้ว (นอกจากเอาของเก่าผสมของใหม่) จึงทาให้มนุ ษย์สมัยหลังใหม่ เริ่ มคิดถึ งอดี ตที่เคยผ่านพ้นมา
และมองหาคุ ณค่า ความทรงจาบางอย่างที่ อยู่ในอดี ต (เพราะตนเองผ่านพ้นมา จากคนรุ่ นแต่ละรุ่ น และ
สิ่ งของ ร่ อยรอยของอดี ตยังปรากฏให้เห็นให้ทราบ) การหวนระลึ กอดี ตจึงกลายเป็ นภาวะหนึ่ งที่เกิดขึ้นกับ
คนรุ่ นโพสต์โมเดิ ร์น อันเป็ นสภาวะที่ “ผูร้ ั บสาร/ผูด้ ู /ผูช้ ม” กลับ ไปสู่ การคิ ดถึ ง ซึ ม ซับ ระลึ ก นึ ก ถึ ง
เหตุ ก ารณ์ ใ นวัย อดี ต ซึ่ ง เคยพบเจอ ประสบการณ์ น้ นั ผ่า นโลกจริ ง หรื อผ่า นจากโลกสื่ อ เช่ น โทรทัศ น์
นวนิยาย คาเล่า นิทาน ตานานหรื อการเดินท่องชมโบราณสถานที่ต่าง ๆ จากนั้นมีความต้องการที่จะเข้าไปมี
ประสบการณ์ น้ นั ๆในเชิ งความทรงจา/การจาลองขึ้ นมาใหม่ ตัวอย่างเช่ น การจัดสร้ างสถานที่ ท่องเที่ ยว
ตลาดน้ าขวัญเรี ยม ตามชื่ อของตัวละครเอกในนิ ยายเรื่ อง “แผลเก่า” ภูมิทศั น์ที่ตลาดแห่ งนี้ จดั ตั้งขึ้นคือสอง
ฝั่งคลองแสนแสบซึ่ งเป็ นฉากในนิ ยายเรื่ องข้างต้น ทั้งนี้ ตลาดน้ าขวัญเรี ยม เชื่ อมสองฝั่งคลองของวัดบาเพ็ญ
เหนื อ ซอยเสรี ไ ทย 60 เขตมี นบุ รี กรุ ง เทพมหานคร กับ วัดบางเพ็ง ใต้ ซอยรามค าแหง 185 เขตมี นบุ รี
กรุ งเทพมหานคร ทั้งยังจัดทาจุดหมายตา (Landmark) คือ สะพานเรื อและกองเรื อโบราณ และทาสัญลักษณ์
(Mascot) ของตลาดเป็ นรู ปปั้ น “ขวัญ” และ “เรี ยม” ตัวละครเอกในนิยาย “แผลเก่า” ทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย เช่ นการตักบาตรพระทางเรื อ การแสดงศิ ลปวัฒนธรรม และงานประเพณี ทางน้ า ฯลฯ อันเป็ น
สภาวะ “จาลอง” (simulation) ที่ผเู ้ สพสร้างขึ้นมาเพื่อจาลองความเสมือนจริ ง (hyperreality) ผ่านตัวละครที่
พาผูช้ มเข้าสู่ โลกจาลอง (simulation) ที่ไม่สามารถเป็ นจริ งได้ในปั จจุบนั แต่ผ่านการประกอบสร้างของสื่ อ
(นวนิยาย ละคร เพลง โฆษณา) เป็ นการสร้างความเป็ นจริ งขึ้นมา (ธาม เชื้อสถาปนิก, 2561ข)
4. การนาเอาแก่นหรือแนวคิดของวรรณกรรมมาขยายความเป็ นการท่องเทีย่ ว
เช่ น การตามรอยอุ ดมการณ์ ป ระชาธิ ป ไตยในปารี สจากวรรณกรรมการเมื องในยุ ค ก่ อนการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครองของไทย อาทิ การท่ อ งเที่ ย วตามรอยคาเฟ่ ที่ ค ณะราษฎรชุ ม นุ ม ในปารี ส ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของคนหนุ่มสาวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสั งคมในวรรณกรรม Les Misérables (ได้รับ
การยกย่องให้เป็ นวรรณกรรมหนึ่ งเล่ มสาคัญที่ สุดของฝรั่ งเศสในศตวรรษที่ 19) จากข้อเขี ยนของศิ ลปิ น
นักเขียน “นักรบ มูลมานัส” (2560, Read the Cloud) ที่วา่
นอกจากความสว่ างไสวที่ มองเห็นได้ ด้วยสายตาแล้ ว ปารี สยังได้ ชื่อว่ าเป็ นเมืองที่ จุดไฟ
ส่ องสว่ างทั้งในสมองและจิตใจ เนื่องจากเป็ นบ้ านเกิดของปั ญญาความคิ ดหลายสาขาตั้งแต่ อดีตกาล
กลิ่นหอมรั ญจวนของนา้ หอมชโลมเมืองให้ รื่นรมย์ คลอเคล้ าไปกับอวลไออุดมการณ์ ทางการเมือง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 93

และการปฏิ วัติ สานึ กของ “เสรี ภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” (Liberté, Égalité, Fraternité-คาขวัญ
ประจาชาติฝรั่ งเศส) ล่ องลอยอยู่ในบรรยากาศ กระตุ้นให้ แรงบันดาลใจแห่ งประชาธิ ปไตยของไทย
กาเนิ ดขึ น้ ที่ มหานครแห่ งนี ้เมื่ อ 90 ปี ก่ อน...การประชุ มของคณะราษฎรทาให้ เรานึ กถึ งมาริ อุส
(แสดงโดย Eddie Redmayne) พระเอกของเรื่ องกั บแก๊ งหนุ่มนัก ปฏิ วัติ ซึ่ งเป็ นคนหนุ่มจาก
หลากหลายสาขา แต่ มีอุดมการณ์ ร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ยคุ สมัยใหม่
5. การสร้ างวรรณกรรมขึน้ มาใหม่ โดยมีการกาหนดแนวคิดเพือ่ ส่ งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การสร้าง
ซีรีส์ความร่ วมมือระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศสเปนแล้วออกอากาศไปทัว่ โลกผ่าน Netflixs (เว็บไซต์
สตีมมิ่งยอดนิ ยมจากอเมริ กาที่เริ่ มปรับเปลี่ ยนจากธุ รกิ จเช่ าดี วีดีภาพยนตร์ ที่มองการณ์ ไกลแล้วปรับเข้าสู่
สตีมมิ่งโดยการเช่ารับชมภาพยนตร์ ผา่ นทางเว็บไซต์โดยเรี ยกเก็บเงินสมาชิ กเป็ นรายเดือน) เรื่ อง “Memories
of the Alhambra” ในปี 2562 โดยนาชื่อมาจากเพลง Memories of Alhambra ซึ่ งเป็ นเพลงกีตาร์ คลาสสิ คที่มี
ชื่ อเสี ยงไปทัว่ โลก ของศิลปิ น Francisco Tárrega (21 พฤศจิกายน 1852 – 15 ธันวาคม 1909 : นักแต่งเพลง
และนักกีตาร์ คลาสสิ คยุคโรแมนติค) โดยนาเอา “ตานานแห่ งวิหาร Alhambra” (ที่เกี่ยวกับประตูแห่ งความ
ยุติธรรมและกุญแจแห่ งสรวงสรรค์”) อนุ ภาคเรื่ อง “เวทมนตร์ ” และ “นักรบชนชาติมวั ร์ ” “นักรบโบราณ
เกาหลี”มาผสมผสานเป็ นเนื้อหาในการดาเนินเรื่ องของตัวละครหลักในโลกยุคปั จจุบนั ที่มีบทบาทโดยได้รับ
อิทธิ พลจากการเล่นเกมเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่ งความจริ ง (Augmented Reality: AR) ในโลก
สมัยใหม่ แล้วใช้ฉากเป็ นสถานที่สาคัญของเมือง Granada (เมืองท่องเที่ยวของสเปน) และSeoul (เมืองหลวง
ของเกาหลี)
การออกแบบวรรณกรรมซี รีส์ดงั กล่าวคื อการผสมผสานมรดกวัฒนธรรมที่ จบั ต้องได้ (Tangible
Cultural) กับภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural) มรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้คือ คือ
สถาปั ตยกรรมหลัก ได้แก่พระราชวัง Alhambra สถาปั ตยกรรมรอง เช่ น สถานี รถไฟ กลุ่มอาคารดั้งเดิม ภูมิทศั น์
จัตุรัสเมืองและอนุ สรณ์สถานและรู ปปั้ นนักรบ-นักปราชญ์ ย่านการค้า ย่านช้อปปิ้ งของเมือง Granada และ
เมือง Seoul ส่ วนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือ เพลง Memories of Alhambra และตานานความเชื่อของ
ชาวมัวส์ ในสเปน แต่เพื่อสื่ อสารกับผูค้ นยุคปั จจุ บนั จึ งได้นาเอาเกม AR มาเป็ นวิธีการดาเนิ นเรื่ องโดยให้
ตัวละครมีวถิ ีชีวติ ปั จจุบนั ท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในโลกโบราณและโลกร่ วมสมัยดังกล่าว
สาหรับประเทศไทย ในปี 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จดั ทาโครงการประกวดและ
พัฒนาบทภาพยนตร์ และบทละครโทรทัศน์ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ประวัติศาสตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ ศิ ลปวัฒนธรรม ที่ สามารถ
นาไปต่อยอดการผลิ ตเป็ นผลงานสื่ อสร้ างสรรค์ที่สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และการท่องเที่ ยวของประเทศไทย โดยเชิ ญ ผูแ้ ทนสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ สมาคม
ผูก้ ากับ ภาพยนตร์ ไ ทย นัก เขี ย นบท ผูบ้ ริ ห ารและผูเ้ กี่ ย วข้อ งเข้า ร่ ว ม และทุ ก ฝ่ ายเห็ น ชอบร่ ว มกัน ถึ ง
ความส าคัญ ของการผลิ ต ผู ้เ ขี ย นบทละครโทรทัศ น์ และบทภาพยนตร์ ส่ ง เสริ มประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ปลุกจิตสานึ กความเป็ นไทย สิ่ งดีงาม รวมไปถึง
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ศิลปะ วิถีชีวิตประเพณี ทอ้ งถิ่นของแต่ละภูมิภาค เพื่อนาเสนอผ่านละครและภาพยนตร์ ได้อย่างทันสมัยและ
เข้าถึงผูช้ มได้กว้างขวาง
6. การผลักดันให้ ได้ รับการรั บรองเป็ นเครือข่ ายเมืองสร้ างสรรค์ (ด้ านวรรณกรรม) จาก UNESCO
(UNESCO Creative Cities Network – UCCN) UNESCO (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรื อยูเนสโก) เครื อข่ายเมืองสร้ างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเป็ นอี กหนึ่ งโครงการใหญ่ที่
ยูเนสโกดาเนิ นงานควบคู่กบั การประกาศแหล่งมรดกทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ของโลก โดยเริ่ มมา
ตั้งแต่ปี 2547 โดยพิจารณาเมืองที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาการมีส่วนร่ วมและขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของ
เครื อข่ายในระดับสากล สร้ างโอกาสให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ระหว่างเมืองสมาชิ ก
นาไปสู่ การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่ ความ
ร่ วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชน และสาธารณะ
ข้อมูลเมื่อธันวาคม 2562 มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็ นเครื อข่ายเมืองสร้างสรรค์ จานวน 246 เมือง
จากทัว่ โลก ครอบคลุมกิจกรรมสร้างสรรค์ 7 ด้านได้แก่ งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts & Folk
Art) การออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Film) วิทยาการด้านอาหาร (Gastronomy) วรรณกรรม (Literature)
ดนตรี (Music) ศิลปะสื่ อ (Media art)
ตัวอย่างเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็ นเมืองสร้ างสรรค์ดา้ นวรรณกรรม เช่ น เมืองเอดิน
เบอะระ ประเทศสกอตแลนด์ ได้ รับการรั บรองเป็ นเมืองสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรมจนสามารถสร้างรายได้
เกื อบ 5 ล้านยูโรต่อปี หรื อเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองสร้ างสรรค์ ด้านวรรณกรรม เมื่อเมือง
เมลเบิ ร์นกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ ายเมื องสร้ า งสรรค์ ในปี 2553 จึ งมี การจัดทาสถาบันวัฒนธรรม
The Wheeler Center ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญของการเป็ นเมืองแห่ งวรรณกรรมของเมลเบิร์น เพื่อการ
จัดงานวรรณกรรมมากกว่า 1,000 งานและมีผจู ้ ดั งานกว่า 500 คนในแต่ละปี รวมทั้งมีการอภิปรายและฝึ ก
อ่านหนังสื อและการเขียนที่เป็ นเอกลักษณ์ของโลก นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังส่ งเสริ มโครงการรางวัล
วรรณกรรมประจาปี และเพิ่มการสนับสนุ นนักเขียนด้วยการสร้างรางวัลวรรณกรรมวิกตอเรี ย ซึ่ งเป็ นรางวัล
วรรณกรรมที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย
จะเห็ นได้ว่า หากเมืองใดได้รับการประกาศเป็ นเมื องสร้ างสรรค์ดา้ นวรรณกรรมระดับนานาชาติ
ย่อมช่ วยสนับสนุ นงานด้านวรรณกรรมและทาให้รัฐบาลและเอกชนมีกรอบการทางานและมีการกาหนด
จุ ด เน้ น ด้า นวรรณกรรมที่ ชั ด เจนในอัน ที่ จ ะผลัก ดัน ขับ เน้ น พัฒ นาประสบการณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมรวมถึงเหตุการณ์ทางวรรณกรรมเป็ นสาคัญ
บทสรุ ป
การสื่ อความหมายทางวัฒนธรรมผ่านทางวรรณกรรมแล้วดัดแปลงเป็ นการท่องเที่ยวจาเป็ นต้อง
คัดเลื อกวรรณกรรมที่ มี ความโดดเด่ น และการดัดแปลงใช้เพื่ อการท่ องเที่ ยวควรผ่า นการวิเคราะห์ จาก
แนวคิดสัมพันธบท ชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมนั้น ๆ ผูส้ ื่ อความหมายเข้าใจสารจากวรรณกรรมที่
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ต้องการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย โดยการดัดแปลงการท่องเที่ยวจากวรรณกรรมแต่ละกิจกรรม จาเป็ นต้อง
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายการท่ องเที่ ย วให้ชัดเจนว่า เป็ นผูส้ นใจอ่ า นวรรณกรรมนั้น ๆ อยู่แล้วหรื อเพื่ อสื่ อ
ความหมายให้ ก ลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วทัว่ ไปเพื่ อที่ จ ะเลื อกสารจากวรรณกรรมน าไปดัด แปลงให้ เหมาะกับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ประเด็นหนึ่งที่พึงให้ความสาคัญยิง่ คือพึงระมัดระวังอย่าให้นกั ท่องเที่ยว
เหมารวมว่า แหล่ ง ท่ องเที่ ย วจากวรรณกรรม กิ จ กรรมการท่ องเที่ ย วจากวรรณกรรม เรื่ อ งเล่ า ณ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วจากวรรณกรรม ของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วจากวรรณกรรมเรื่ อ งนั้ น พื้ น ที่ น้ ัน ก็ เ หมื อ นกับ
วรรณกรรมอื่ น พื้นที่ อื่น ดังนั้นจึ งจาเป็ นต้องสร้ างอัตลักษณ์ เป็ นที่ ประทับใจอันก่ อให้เกิ ดจากจดจาและ
ส่ งต่อไปยังผูค้ นกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ การพัฒนาให้วรรณกรรมเป็ นรากฐานไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สังคมควรปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านให้มากขึ้น อ่าน (Reading) ในที่น้ ี คือทาความเข้าใจและ
ตีความทรัพยากรทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมที่มีเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อการสื่ อสารเพื่อการท่องเที่ยว
โดยผ่านความเข้าใจกลุ่มเป้ าหมาย เข้าใจวรรณกรรมแล้วนามาออกแบบอารมณ์และออกแบบประสบการณ์
ร่ วมให้เหมาะสมกับบริ บทของสังคมวัฒนธรรมโดยยังสามารถดารงเนื้ อหาสาคัญหรื อสื่ อความหมายถึ ง
ความโดดเด่นของวรรณกรรมนั้น ๆ ได้อย่างน่าสนใจ
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MOTIVATION BEIM DEUTSCHLENRNEN IM VIETNAMESISCHEN KONTEXT
MOTIVATION OF GERMAN LEARNING IN THE VIETNAMESE CONTEXT
Nguyen Thi Ngoc Diep1
Abstract
Motivation gilt heutzutage als ein wichtiger Faktor beim Fremdsprachenlernen, der im Zusammenhang
mit dem Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenunterricht seit langem intensiv diskutiert und empirisch
untersucht wird. Motivation wird in der Fachliteratur zum Fremdsprachenlernen und -lehren für vieles
verantwortlich gemacht: Sie beeinflusst die Wahl, eine bestimmte Fremdsprache zu lernen, den
Lernprozess, das Verhalten im und nach dem Unterricht, den Lernerfolg, die Benutzung geeigneter
Lernstrategien oder auch die Verhaltensleistung. Der vorliegende Beitrag möchte dem Ziel dienen, das
Thema Motivation in seiner Relevanz stärker in den Mittelpunkt der fremdsprachlichen Erwerbstheorie zu
rücken und Ansätze zur Diagnose von Motivation in fremdsprachlichen Lehr- und Lernprozessen in
Vietnam zu liefern.
Schlüsselwörter: Motivation, Faktor, Fremdsrpachenlernen, Lernprozess, Lernerfolg
Abstract
Motivation is now considered to be an important factor in foreign language learning, which has long been
the subject of intense debate and empirical research in connection with language learning and foreign
language teaching. Motivation is blamed in foreign language learning and teaching literature for many
things: It influences the choice to learn a certain foreign language, the learning process, the behavior
during and after the lesson, the learning success, the use of appropriate learning strategies or the
behavioral performance. The aim of this contribution is to make the topic of motivation more relevant in
its relevance to foreign-language acquisition theory and to provide approaches for diagnosing motivation
in foreign-language teaching and learning processes in Vietnam.
Keywords: motivation, factor, foreign language learning, learning process, learning success
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Einleitung
Es ist für DeutschlehrerInnen wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, wie sie die Lernenden motivieren und
welche Faktoren sowohl positiv als auch negativ die Motivation der Lernenden beeinflussen können. Das
Thema Motivation beim Fremdspracherwerb betrifft meine persönliche Situation, da ich selber schon 10
Jahre als Deutschlehrerin am Goethe – Institut Hanoi und an der Fremdsprachenhochschule Hanoi tätig
war und wo meine Aufgabe darin bestand, die Motivation bei meinen Studierenden sowohl im Unterricht
als auch auf der außerunterrichtlichen Ebene anzuregen. Insofern kann für mich jedes zusätzliche Wissen
um dieses Thema einen wichtigen Beitrag zum Erfolg meines Unterrichts in der Zukunft leisten.
1. Was ist Motivation?
Der Begriff Motivation ist ein Begriff, der heutzutage in fast allen Lebensbereichen benutzt wird.
Vorgesetzte einer Firma müssen sich über geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsleistungen
Gedanken machen, wenn ihre Mitarbeiter nicht gut arbeiten und keine guten Arbeitsleistungen erbringen.
Wenn ein Sportteam ein Spiel trotz vielen Trainings verloren hat, glauben ihre Fans und ihr Trainer an
fehlende Motivation dieses Teams. Wenn ein Lernender den Unterricht schwänzt oder sich im Unterricht
auf das Gelehrte nicht konzentriert und daher keine Lernfortschritte macht, stellt die Lehrperson fest, dass
es bei dem Lernenden an Motivation fehlt. Aus diesem Grund wird heutzutage besonders im schulischen
Bereich lebhaft über Motivation bzw. Lernmotivation diskutiert. Außerdem ist Motivation neben den
eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Voraussetzung für eine gute Leistung im Studium, im Beruf,
beim Lernen usw. In diesem Sinne tauchen folgende Fragen auf: Als was definiert sich die Motivation?
Warum spielt Motivation eine so wichtige Rolle im Leben? Was bringt also den Menschen dazu, etwas zu
tun? Was bewegt, aktiviert und steuert sein Verhalten? An der Klärung dieser Fragen sind viele Autoren
beteiligt.
Unter dem Begriff Motivation versteht man: „die Bereitschaft, über einen längeren Zeitraum Zeit, Energie
und weitere persönliche Ressourcen zu investieren, um ein bestimmtes Ziel voranzutreiben“ (Edmondson
1997: 89). Außerdem wird ,,Motivation als Kombination von motivationaler Intensität (Anstrengung) plus
Wunsch, die entsprechende Sprache zu lernen, plus Einstellungen zum Lernen dieser Sprache gesehen“
(Kleppin 2001: 220). Hinter jedem Lernziel steht immer auch ein Grund, dieses Ziel auch erreichen zu
wollen. Dies ist das Motiv, welches als Grundlage für die Motivation dient. Aus dem Motiv erwächst die
eigentliche Motivation: der Antrieb, ein Ziel zu erreichen (vgl. ebd.:220).
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Dörnyei 2001 geht beim Definieren des Begriffs Motivation damit einher, dass sich hinter diesem Begriff
wesentliche Züge des menschlichen Verhaltens zeigen. Zu diesen Verhaltensweisen gehören die Wahl der
einzelnen Handlungen, die damit verbundenen Anstrengungen bzw. Bemühungen sowie die Dauer der
Handlung. In diesem Sinne ist Motivation die allgemeine Antwort auf die Frage, warum man sich für eine
bestimmte Handlung entscheidet; wie lange diese Handlung dauert und wie man sich darum bemüht, das
Ziel seiner Handlung zu erreichen (vgl. Dörnyei 2001: 8). Im Allgemeinen definiert sich Motivation als
der dynamische Wechsel der Erregung in einer Person, der den menschlichen erkenntnismäßigen Prozess
beeinflusst: ,,In a general sense, motivation can be defined as the dynamically changing cumulative
arousal in a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates and evaluates the cognitive and
motor processes whereby initial wishes and desires are selected, prioritised, operationalised and
(successfully or unsuccessfully) acted out.” (Dörnyei/ Otto 1998: 65).
2. Bedeutungen der Motivation im gesteuerten Fremdspracherwerb
Diese Frage, welche Rolle Lernmotivation für den Erfolg beim Fremdspracherwerb hat, wurde seit den
70er Jahren empirisch untersucht. Führend in diesem Bereich waren vor allem Studien von Gardner und
seinen Mitarbeitern.2 Daneben waren Forschungsarbeiten der nordamerikanischen Zweitsprachenforschung
besonders erfolgreich. Motivation wurde nach Riemer (2001: 377) dabei definiert als „Funktion von
Einstellungen und Orientierungen gegenüber Land und Sprechern der Zielsprache“. ,,Auch Praktiker
meinen häufig, dass eigentlich alles, worum sie sich bemühen, keinen Wert habe, wenn die Schüler nicht
motiviert seien, und nicht weniger Lehrer erhoffen sich gar Wunder, bekämen sie nur die Motivation der
Schüler in den Griff. Hingegen lasten Schüler mangelnde Motivation neben langweiligen Materialien auch
dem Lehrerverhalten an. In diesem Fall fühlen sie sich nicht ernst genommen, durchschauen den Sinn
bestimmter Unterrichtsverfahren nicht und haben das Gefühl nichts hinzuzulernen“. (Kleppin 2001 : 219).
Nicht anders als beim Erfolg anderer interkultureller Lernprozesse hängt der Erfolg des
Fremdspracherwerbs sowohl von der Lernmotivation ab als auch von der Motivation, das Gelernte zu
einer gegebenen Zeit auszuführen. Die Rolle der Motivation findet besonders beim Fremdspracherwerb
größere Beachtung, weil im Normalfall der Fremdspracherwerb später als der Erstspracherwerb beginnt.
Der Erwerb der Erstsprache wird oft durch soziale Motivation getragen, nämlich durch den Wunsch,
2

Gardner, Robert C./ Lambert, Wallace E. (1972): Attitudes and Motivation in Second-Language
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Mitglied einer Gruppe zu werden und zu bleiben, die sich durch eine bestimmte sprachliche
Kommunikationsform auszeichnet. Im Fremdspracherwerb ergibt sich der Wunsch nach Anschluss an
eine neue Gruppe, nachdem man bereits in eine andere integriert ist, aus eigenen
Kommunikationsbedürfnissen. Man lernt eine andere Sprache, wenn diese Sprache in deren sozialer
Umgebung gesprochen wird. Der Lernende hat kaum Gelegenheit, mit seiner ersten Sprache die von ihm
gewünschte Kommunikation zu bestreiten. Dadurch ergibt sich auch die Motivation, alle seine
Bedürfnisse über die zu lernende Sprache zu artikulieren. (vgl. Riemer 2001: 378).
Schiefele (1996:50) hat festgestellt, dass Lernmotivation „Wunsch oder Absicht ist, bestimmte Inhalte
oder Fertigkeiten zu lernen.“ Laut Auffassung von dem Autor definiert sich Motivation als wesentlichen
Aspekten des menschlichen Verhaltens zugrunde liegende psychische Kraft (bzw. Verhaltensbereitschaft
oder Verhaltenspotenzial) (vgl. ebd.: 6). Bei dieser Definition lässt sich fragen, warum bzw. mit welchem
Ziel ein Lernender zu lernen beabsichtigt. Der Begriff Lernmotivation ist nicht nur für pädagogische
Psychologen und Lehrende, sondern auch für Eltern und Lernende von Bedeutung. Diese wollen den
Lernenden Lust am Lernen vermitteln und möchten, dass Lernende beim Lernen Fortschritte erzielen
(Weidenmann 2000:117).
Die Motivation, eine Fremd- oder Zweitsprache zu lernen, ist anders als Motivation, ein beliebiges
anderes Schulfach, z.B. Biologie oder Mathematik, zu lernen. Weil dieses Lernen nicht nur die
Vermittlung von Sprachkenntnissen, sondern auch die kulturelle Vermittlung der gelernten Sprache
beinhaltet. Einer der wichtigsten Elemente für den Erfolg des Lernens und Lehrens, dem alle
Fremdsprachenlehrer zustimmen werden, ist die Lernmotivation. Motivation ist nach Ansicht von Dörnyei
(1994a: 273) „one of the main determinants of second/foreign language (L2) learning achievement and,
accordingly, the last three decades have seen a considerable amount of research that investigates the
nature and role of motivation in the L2 learning process.” Motivation leistet als eine der führenden
Hauptdeterminanten einen Beitrag dazu, Erfolge in Fremdsprachen/ Zweitsprachen zu erzielen. Für die
Lernmotivation ist die Lernabsicht grundlegend, da der Wunsch etwas zu lernen unbestimmter und weiter
vom Handeln entfernt ist, als die Absicht etwas zu lernen. Ein Lernender kann beispielsweise die Absicht
haben, zu lernen, um gute Leistung zu erreichen, damit seine Eltern zufrieden sind. Oder er lernt, weil das
Lernen ihm selbst Spaß macht.
Bisher werden unterschiedliche Formen der Lernmotivation vorgeschlagen, die sich in zwei Gruppen
einteilen lassen: die intrinsische und die extrinsische Motivation, die in der Gegenwart in der
Fremdsprachendidaktik bekannt sind. Durch das Zusammentreffen von intrinsischer und extrinsischer
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Motivation können Lernen und Lernerfolg gefördert werden. Wenn ein Lernender intrinsisch motiviert
wird, lernt er aus eigenem Interesse, Neugier, Freude und Bedürfnis. Bei der intrinsischen Lernmotivation
beschäftigt sich der Lernende mit dem Lerngegenstand, auch wenn er keine Absicht hat, das Gelernte zu
benutzen. Im Gegensatz dazu lernt die extrinsisch motivierte Person aus einem außenliegenden Motiv wie
z. B. Lob, Belohnungen, gute Leistungen, sozialer Status oder Ansehen in der Gesellschaft. Obwohl dieses
Motiv außerhalb der Beziehung zwischen dem Lernenden und dem zu lernenden Stoff liegt, übt es
ebenfalls eine starke Wirkung auf die Lernmotivation des Lernenden aus. Lernen und Lernerfolg werden
gefördert durch das Zusammenwirken von intrinsischer Motivation, also dem eigenen Interesse (mit
Neugier und Spaß) und positiver extrinsischer Motivation, die von außen kommt.3 (vgl. Schiefele 1996: 52).
Schiefele ist der Ansicht, dass aus pädagogischer Sicht die gegenstandszentrierte intrinsische Motivation
viel bedeutet, da es als das höchste Unterrichtsziel gelte, Interesse für den Unterrichtsgegenstand zu
wecken (vgl. ebd.:52). Das eigene Interesse am Lerngegenstand ist für die persönliche Lebensgestaltung
von besonderer Bedeutung und gilt gleichzeitig als die Lösungsmöglichkeit für persönliche Probleme.
Claudia Riemer verweist bei der Definition des Begriffs Motivation auf Arbeiten von Gardner (1985),
wobei Motivation in zwei Gruppen eingeteilt wird, nämlich integrative und instrumentelle Orientierung
(vgl. Riemer 2001: 378). Integrative Orientierung bedeutet: man lernt eine Sprache, um sich in das Land
der Sprache zu integrieren und mit den Muttersprachlern zu kommunizieren. Man möchte Mitglied dieser
Gruppe werden. Man lernt eine Sprache aus instrumenteller Orientierung, wenn man z.B. seine
Berufschancen verbessern will. Die instrumentelle Motivation ist im Fremdspracherwerb ein Mittel, um
andere Zwecke als die Mitgliedschaft in der Zielsprachgruppe zu verfolgen. Die psychologischen
Konzepte ,,intrinsische und extrinsische Motivation“ sind in der Fremdsprachendidaktik bekannt. Lernen
und Lernerfolg werden gefördert durch das Zusammentreffen von intrinsischer Motivation, also dem
eigenen Interesse (mit Neugier und Spaß) und positiver extrinsischer Motivation, die von außen kommt.
Durch diese Definitionen und Meinungen der Sprachforscher kann an dieser Stelle festgestellt werden,
dass Motivation eine wesentliche Rolle zum Erfolg des Lernens einer Fremdsprache spielt.

3

z.B. Lob, aufbauende Kritik, Belohnungen, gute Noten oder Sympathie zu einer Person

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 103

3. Förderung der Lernmotivation durch Verstärkung der Lehrmotivation
Zur Förderung der Lernmotivation der Lernenden spielen Lehrende eine wichtige Rolle. Die Rolle der
Lehrenden ist in jedem Aspekt des Lernens von großer Bedeutung. Außer der reinen Sprach-und
Wissensvermittlung leisten sie einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der Lernenden. Lehrende im
Allgemeinen und Fremdsprachenlehrende im Speziellen tragen viel Verantwortung beim Lernprozess der
Lernenden. Zusammen mit Eltern und Freunden beeinflussen Lehrende die Lernmotivation kontinuierlich
und können mit Motivationsmethoden die Motivation der Lernenden vollständig verändern (vgl. Kleppin
2006: 58).
Motivierte Lehrende nehmen einen positiven Einfluss auf das Lernverhalten und auch auf die
Lernmotivation der Lernenden. Obwohl die Lehrkraft als entscheidender externer Faktor zur Erhöhung
der Lernmotivation im Fremdsprachenunterricht gilt, wird der Motivation der Lehrenden im Vergleich zu
der Lernmotivation weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Meist beschäftigen sich Psychologen,
Pädagogen wie z. B. Gardner und Lambert (1972), Kleppin (2001), Dörnyei (2001) usw. mit der
Lernmotivation. Die Lehrmotivation aber scheint in der Motivationsforschung außer Acht gelassen zu
werden.
Lehrende können ihre Lernenden nicht motivieren, sondern sie sind nur in der Lage, mit Leidenschaft und
Engagement die bereits vorhandene Motivation der Lernenden zu wecken oder zu verstärken. Die
Leidenschaft und das Engagement für den Unterricht sind eng mit der Lehrmotivation verbunden. Aus
diesem Grund spielt die Lehrmotivation für die Lernmotivation eine große Rolle. Die Verstärkung der
Lehrmotivation gilt daher als eine der wichtigsten Lösungen zur Förderung der Lernmotivation der
Lernenden. Nur eine Lehrkraft, die selbst motiviert ist, kann schließlich auch andere motivieren. Die
Lehrmotivation ermutigt Lehrende, sich große Mühe im Unterricht zu geben. Sie gilt auch als eines der
Erfolgsgeheimnisse für den Unterricht. Motivierende Lehrende können positive Einflüsse auf die
Lernmotivation der Lernenden ausüben. Lernende nehmen den Enthusiasmus der Lehrenden wahr und
können ihr Lernverhalten regulieren. Der Beruf des Lehrers wird in vielen Ländern (z. B. im
vietnamesischen Lernkontext) hoch angesehen. Lehrende werden von anderen Personen der Gesellschaft
respektiert. Die Entscheidung für den Beruf des Lehrers geht wohl auf Interesse und Liebe zu dem Beruf
zurück, d.h. auf intrinsische Motivation.4 Laut Dörnyei (2001: 162) ist bei Lehrenden zu berücksichtigen,
4

Das kann die erste Voraussetzung dafür sein den Beruf des Lehrers auszuüben.
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dass es nicht nur um eine situationelle Motivation, sondern um eine lebenslange Lehrmotivation geht.
Aber sind Lehrende auch immer motiviert zu unterrichten? Ähnlich wie bei der Lernmotivation gibt es
viele äußere Faktoren, die sich negativ auf die Lehrmotivation auswirken. Dörnyei vertritt die Auffassung,
dass Lehrende wegen Anforderungen der Arbeit, niedrigen Einkommens oder Mangels an Lehr- und
Lernbedingungen und Berufsaufstiegschancen usw. unter Stress leiden (vgl. ebd.: 165). Dies könnte dazu
führen, dass es Lehrenden an Leidenschaft, Engagement und Freude im Unterricht mangelt. Aus meiner
Sicht beeinflusst auch die Lernmotivation ihrer Lernenden die Motivation der Lehrenden. In einer
motivierten Klasse haben Lehrende eher Lust zu unterrichten. Sie bemühen sich den Unterricht besser zu
gestalten, damit ihre Lernenden Lernerfolge erreichen. Lehrende werden sich frustriert fühlen, wenn ihre
Lernenden trotz Bemühungen und Unterstützung ihrerseits unmotiviert und uninteressiert bleiben. Die
wichtigsten Strategien bei der Förderung der Lernmotivation im Fremdsprachenunterricht lauten:
Studenten zeigen, dass der Fremdspracherwerb ein bedeutungsvolles Erlebnis sein kann, das zur
Befriedigung und Bereicherung ihres Lebens dient; Studenten eigene Interessen der Lehrende an der
Fremdsprache und dem Erwerb dieser Fremdsprache mitteilen; Lernprozess und Lernerfolge der
Studenten immer ernst nehmen. 5 (vgl. Dörnyei 1994a: 282).
Um die Fragen zu beantworten, wie die Lehrmotivation verstärkt werden kann, sollten vor allem Lehrende
sich mit sich selbst auseinandersetzen. Sie sollten sich wirksame Methoden aneignen und sie im
Unterricht einsetzen, um Lernende zum Lernen oder zum guten Verhalten anzuregen. Dies führt dazu,
dass die Lernmotivation bei Lernenden gefördert wird. Lehrenden sollte die Möglichkeit gegeben werden,
regelmäßig an Lehrerfortbildungen teilzunehmen, um sich fachlich in ihrem Bereich weiterzubilden und
spezialisieren zu können. Lehrbedingungen wie z. B. aktuelle Lehrbücher, visuelle Lehrmaterialien und
Ausstattung für den Unterricht sollten in ausreichendem Maße für den Unterricht angeschafft werden.
4. Vorschläge zur Stärkung der Lernmotivation im Deutschunterricht in Vietnam
Zuerst sollte die kulturelle und wirtschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und Vietnam verstärkt
und beschleunigt werden, damit die deutsche Sprache ihren Status in Vietnam verbessern kann. Wenn in
einem Land viel über Deutschland gesprochen wird, dann steigert sich von Tag zu Tag das Interesse an
der deutschen Sprache und Kultur.

5

Mangelhafte Verpflichtung gegenüber Studenten gilt als der schnellste Weg zur Untergrabung der
Motivation
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Zur Stärkung der Lernmotivation bei den Deutschlernenden wird besonders viel Wert auf die Lehrkraft
gelegt. Die Lehrkraft sollte regelmäßig zu Lehrerfortbildungen am Goethe - Institut in Hanoi, an der
Fremdsprachenhochschule Hanoi kommen oder nach Deutschland geschickt werden, da sie sowohl mit
den deutschen als auch mit den vietnamesischen Lehrenden Lehrerfahrungen und Methoden austauschen
können. Die Lehrkräfte sollten ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Interaktion im Sprachunterricht
zwischen Lehrern und Schülern und zwischen Schülern untereinander, die Sozialformen und auf den
Einsatz von Medien im Unterricht schenken.
Vor ungefähr 20 Jahren herrschte bei uns Mangel an Lehr- und Lernmaterialien für Fremdsprachen. Die
Schüler lernten nur mit schwarz-weißen Kopien. Der Lehrstoff war relativ veraltet und meistens wurde die
Grammatik-Übersetzungs-Methode (GÜM) als Lehrmethode benutzt. Auf der curricularen Ebene wurde
auf Wünsche bzw. Bedürfnisse der Lernenden nicht viel Wert gelegt. Damals wurde nicht viel über
Motivation im Unterricht diskutiert. Wichtig war, nur die Masse der Sprachkenntnisse zu vermitteln und
man nahm weniger Rücksicht auf die dem Niveau angemessenen Methoden für den Sprachunterricht. Wie
oben erwähnt wurde, gilt in der heutigen Zeit die alte Lehr- und Lerntradition in Vietnam als ein
Hindernis beim Lernen einer Fremdsprache. Wegen der hohen Anzahl der Studenten in einer Klasse
(mindesten 30) hat man geringe Chancen in einer Unterrichtsstunde Deutsch zu sprechen und die
Lehrenden können deshalb die Hörfertigkeit der Studenten nicht immer kontrollieren. Aus diesem Grund
sollte der Umfang einer Klasse wesentlich kleiner sein (maximal 20 Studenten).
Fremde Sprachen zu erlernen erfordert heutzutage rezeptiv und aktiv das Einsetzen von modernen Medien
im Unterricht wie Computer, Internet, Videos, CDs, Overheadprojektor (OHP) usw. Es ist daher äußerst
wichtig, dass die Lehr- und Lernbedingungen zugunsten des Fremdsprachenlernens in Vietnam verbessert
werden.
Viele vietnamesische Deutschstudierende haben keine Chance, nach Deutschland zu kommen, um sich
selbst ein Bild von Land und Leuten zu machen. Es wäre in diesem Zusammenhang ideal und
wünschenswert, wenn deutsche Muttersprachler zusammen mit ihren vietnamesischen Kollegen
gemeinsam unterrichten könnten. Dadurch können nicht nur persönliche Kontakte mit den
Muttersprachlern aufgebaut werden, sondern vor allem die Aussprache trainiert werden
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Schluss
Als Deutschlehrer hat man immer den Wunsch, dass die Studenten Lust auf den Deutschunterricht haben
und erfolgreich beim Fremdsprachenlernen sind. Um dieses Ziel zu realisieren, sollten die Lehrenden auf
alle positiven motivationalen Faktoren Rücksicht nehmen. Motivation und ihre Komponenten sind der
Gegenstand meiner Untersuchung. Im Rahmen dieser Arbeit wurden im Allgemeinen unterschiedliche
Definitionen von Motivation dargestellt. Man kann durch die Arbeit Unterschiede zwischen
Motivationsarten z.B. intrinsische und extrinsische Motivation erfahren. Wir sehen dabei eine große
Chance, da hier soziale und affektive sowie auch unterrichtsspezifische Einflussfaktoren in ihren
individuellen Ausprägungen anschaulich aufgezeigt werden. Außer den internen Faktoren sollten die
externen Faktoren wie Schülerbedingungen, das Lehrverhalten und die Unterrichtsgestaltung besondere
Beachtung finden, um Motivation im Unterricht und Interesse für den Gegenstand zu erzeugen, zu
erhalten und effektiv zu nutzen. Dadurch wird klar, dass es sich bei Motivation immer um
Wahrnehmungen und Bewertungen von Verhaltensweisen, von Materialien und Angeboten durch einzelne
Personen in ihrem Lebenskontext handelt. Außerdem bezieht sich das Lernen auf die Erfahrungen und die
Geschichte dieser Person und auf die sozialen Zusammenhänge.
Vietnamesische Deutschlehrende sollten die in der Arbeit dargestellten Strategien und die Ideen zur
Förderung der Lernmotivation berücksichtigen, um ihren eigenen Deutschunterricht ökonomischer und
effektiver zu gestalten. Dabei sollte es aber nicht darum gehen, alle Strategien anzuwenden, sondern
einige auszuwählen, die für die Lernsituation vor Ort am besten geeignet sind. Die Bemühungen der
vietnamesischen Lehrenden, sich neue Lehrmethoden anzueignen und Strategien zur Förderung der
Lernmotivation einzusetzen, werden dann auch zur Verbesserung der Unterrichtsqualität beitragen.
Tatsache ist auch, dass Lehrende nicht auf alle Faktoren, die die Motivation der Lernenden beeinflussen,
einwirken können. Besonders zu berücksichtigen gilt, dass Lehrende den Faktor Motivation aus der Sicht
des Lernenden in ihren Unterricht einbeziehen wie z. B. den Einstellungen zur Zielsprachenkultur,
Lernbedingungen oder Erfahrungen mit Fremdsprachen. All diese Bemühungen der Lehrenden können die
Freude und das Interesse der Lernenden am Lernen verstärken und als Rückkopplung die Motivation des
Lehrenden fördern.
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