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รูปแบบการประพนัธ์และการใช้ค าในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว 

Authorship Pattern and the use of words in the literature of Sao Sao Sao band. 

                        กษัมาภรณ์ บุญศรี* 

  Katsamaporn Boonsri        

บทคัดย่อ 

บทความวิจยัน้ีมุ่งศึกษารูปแบบการประพนัธ์ การใช้ค  าในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการประพนัธ์มีการใช้ฉนัทลกัษณ์ตามขนบนิยมอยู่ 2 ประเภท คือกลอนแปดและ
กาพย์ยานี และฉันทลักษณ์คล้ายแบบขนบนิยม รวมถึงมีการใช้ฉันทลกัษณ์พิเศษท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการใชฉ้ันทลกัษณ์แบบผสมทั้งแบบขนบนิยมและแบบพิเศษในบทเพลงเดียวกนั ดา้น
การใช้ค  ามีการใช้ค  าภาษากวีเพื่อให้เกิดความหมายลึกซ้ึงสะเทือนอารมณ์และให้เกิดเสียงสัมผสัไพเราะ   
การใชค้  าอุทานทั้งเพื่อแสดงความรู้สึกและเสริมบทเพื่อให้ค  าไม่ห้วนจนเกินไป มีการใชค้  าเลียนเสียงเพื่อให้
เกิดความสมจริง การใช้ค  าภาษาทบัศพัท์องักฤษ ตลอดจนค าภาษาปากเพื่อให้ดูทนัสมยัและดึงดูดความ
สนใจของวยัรุ่น  

ค าส าคัญ : รูปแบบการประพนัธ์, ฉนัทลกัษณ์, การใชค้  า 

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 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   Graduate Student, Thai Studies Program, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University   
   Email: kats_ama@hotmail.com 
* Manuscript received February 6, 2020; revised May 7, 2020  and accepted June 8, 2020 



2 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

บทน า 

 วรรณกรรมเพลงเป็นวรรณกรรมหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งมาอย่างยาวนาน และบทเพลงใน
แต่ละประเภทก็มีกลุ่มผูฟั้งท่ีแตกต่างกนั แต่จะสังเกตวา่บทเพลงส่วนใหญ่มกัแพร่ไดเ้ร็วหากไดรั้บความนิยม
ในกลุ่มผูฟั้งกลุ่มวยัรุ่นเป็นหลกั เพราะเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจในหมู่วยัรุ่นเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ (ทวีศกัด์ิ 
ญาณประทีป, 2537, หนา้ 10-11) ดงันั้นศิลปินและผูส้ร้างสรรคผ์ลงานในระยะหลงัน้ีจึงมุ่งผลิตผลงาน  โดย
มีกลุ่มวยัรุ่นเป็นเป้าหมายหลกั แต่ไม่ใช่ทุกเพลงท่ีจะไดรั้บความนิยมจากผูฟั้งกลุ่มน้ี โดยเพลงนั้นจะตอ้งมี
ส่ิงดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟั้งวยัรุ่นไดด้ว้ยเช่นกนั  

ในกลุ่มศิลปินวยัรุ่นท่ีสามารถดึงดูดใจผูฟั้งได้นั้น ผูว้ิจยัพบว่าศิลปินกลุ่มสาวสาวสาว ท่ีถือไดว้่า
เป็นศิลปินท่ีมีผลงานเป็นท่ีนิยมจากกลุ่มวยัรุ่นในยคุแรกราว พ.ศ. 2526 ซ่ึงความนิยมของผูฟั้งขณะนั้นส่งผล
ท าให้ห้องส่งสัญญาณโทรทศัน์ของรายการโลกดนตรี ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์กองทพับก  ช่อง 5 
ไม่สามารถรองรับจ านวนผูเ้ขา้ชมได ้จึงตอ้งยา้ยออกมาจดัดา้นนอกอยา่งถาวรนบัตั้งแต่คร้ังนั้น และเรียกวา่
ลานโลกดนตรี (พชัริดา วฒันา, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 มิถุนายน 2562) และไดยุ้ติบทบาทตวัเองไปแลว้
ในปีพ.ศ.2533 แต่กลบัมามีบทบาทอีกคร้ังหลงัจากการจดัคอนเสิร์ตร าลึกถึงวงสาวสาวสาว และยงัไดรั้บการ
ตอบรับจากกลุ่มผูฟั้งอยู ่จะเห็นไดจ้ากการเพิ่มรอบการแสดงจากเดิม 2 รอบ และไดเ้พิ่มเป็น 3 รอบ เน่ืองจาก
บตัรจ าหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัมีผูฟั้งตอ้งการเขา้ชมการแสดงอีก (อรวรรณ เยน็พูนสุข, การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 25 มกราคม 2563) ท าให้ผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว ดว้ยสาเหตุท่ีว่า
เพราะเหตุใดศิลปินกลุ่มน้ีจึงมีผลงานเป็นท่ีนิยมของกลุ่มวยัรุ่นในยุคนั้นและยงัคงไดรั้บความสนใจอยู่จน
มาถึงปัจจุบนัน้ี อีกเหตุผลหน่ึงคือวรรณกรรมเพลงในสมยันั้นเผยแพร่ทางส่ือวิทยุเป็นหลกั เน้ือเพลงจึงมี
ความส าคญัในการดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง นอกจากเน้ือเพลงแลว้ส่ิงท่ีท าให้ผูฟั้งสามารถจดจ าน าไปร้อง
ต่อได้นั้น อาจจะมาจากการเลือกใช้รูปแบบค าประพนัธ์เพื่อเอ้ือให้ค  าในบทเพลงสอดรับกบัจงัหวะและ
เน้ือหาดว้ย  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษารูปแบบการประพนัธ์ และการใช้ค  าในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาววา่มีลกัษณะอยา่งไรท่ีท าใหไ้ดรั้บความนิยมจากวยัรุ่นในยคุนั้น 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษารูปแบบการประพนัธ์ และการใชค้  าในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพพรรณนาวิเคราะห์เพื่อการอธิบายเป็นหลกั มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์ โดยด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 
 1. รวบรวมขอ้มูลเน้ือเพลงของวงสาวสาวสาว เฉพาะเพลงท่ีมีเน้ือร้องภาษาไทย จากซีดี หนงัสือ 
และเวบ็ไซต ์ท่ีเคยบนัทึกเสียงและจดัจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2525-2533  จ  านวน 8 อลับั้ม รวมทั้งหมด 81 บทเพลง 
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 2. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ บทสัมภาษณ์ บทวจิารณ์ หนงัสือ และ เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหา

เก่ียวขอ้งกบัวงสาวสาวสาว 

 3. สัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวงสาวสาวสาว ไดแ้ก่ นกัร้อง นกัแต่งเพลง และแฟนเพลง 

ภูมิหลงัของศิลปินวงสาวสาวสาว 
วงสาวสาวสาวเป็นศิลปินกลุ่มหญิงท่ีมีผลงานเพลงในช่วง พ.ศ.2525-2533 ก่อตั้งโดยประเสริฐ พงษ์

ธนานิกร เจ้าของบริษัทรถไฟดนตรีมีความสนใจในธุรกิจเทปเพลงและเห็นว่ากลุ่มวยัรุ่นเป็นตลาดท่ี
น่าสนใจและยงัไม่มีคู่แข่งทางธุรกิจ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกิดวรรณกรรมเพลงในรูปแบบใหม่ ท่ีมุ่งสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดวยัรุ่นข้ึน โดยใชน้กัร้องท่ีเป็นวยัรุ่นผูห้ญิง 3 คน ไดแ้ก่ อรวรรณ เยน็พูนสุข, 
เสาวลกัษณ์ ลีละบุตร, และพชัริดา วฒันา โดยตั้งช่ือวงวา่ “สาวสาวสาว” (ระยา้, 2561, หนา้ 11) ซ่ึงผลงาน
เพลงของวงสาวสาวสาวในอลับั้มแรกในปีพ.ศ.2525 นั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าใดนกั (ระยา้, 2561, หนา้ 
15-21) เพราะวา่บทเพลงยงัไม่เป็นท่ีดึงดูดกลุ่มผูฟั้งวยัรุ่นเท่าใดนกั ต่อมาไดผ้ลิตอลับั้มชุดท่ี 2 ช่ือวา่ประตูใจ 
โดยอลับั้มชุดดงักล่าวน้ีเป็นอลับั้มท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัวงสาวสาวสาวเป็นอย่างมาก โดยมีบทเพลงเป็นท่ี
รู้จกัในอลับั้มน้ี คือ ประตูใจ และรักคือฝันไป ท่ีท าให้ผูฟั้งสามารถจดจ าภาพลกัษณ์ของวงสาวสาวสาวได้
 วงสาวสาวสาวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่นนอกจากบทเพลงท่ีเป็นท่ี
น่าสนใจแล้ว ลกัษณะเด่นอีกอย่างหน่ึงคือเน้นการขบัร้องแบบประสานเสียง โดยทุกคร้ังท่ีมีการแสดง      
บนเวทีคอนเสิร์ตหรือตามงานต่างๆ เช่น รายการโลกดนตรี, 7 สีคอนเสิร์ต มกัจะให้ความส าคญักบัการ
แต่งตวัและท่าเตน้ประกอบ สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากศิลปินในสมยันั้น ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มนกัร้องหญิงท่ีเรียกวา่ “เกริล์กรุป” ในยุคปัจจุบนั จึงไดรั้บฉายาวา่ เกิร์ลกรุป (Girl group) วงแรกของ
เมืองไทย วงสาวสาวสาวไดรั้บความนิยมจะผูฟั้งชาวไทยจ านวนมากและไดรั้บเลือกจากประเทศญ่ีปุ่นให้
เป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมงาน Tokyo music festival ประจ าปีพ.ศ.2532 (อรวรรณ เยน็พูนสุข, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562) 

แมว้า่วงสาวสาวสาวจะยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองจากแฟนเพลง แต่ในท่ีสุดวงสาวสาวสาว
ก็ไดยุ้ติบทบาทลงในปีพ.ศ.2533 เน่ืองจากศิลปินพน้จากวยัรุ่นสู่วยัผูใ้หญ่แลว้ การสร้างสรรค์งานให้เป็น
ภาพลกัษณ์แบบวยัรุ่นจึงไม่เหมาะสมกบัช่วงวยั โดยวงสาวสาวสาวมีผลงานเพลงจ านวน 10 อลับั้ม เป็น
เพลงเน้ือร้องภาษาไทยจ านวน 8 อลับั้ม และเพลงสากล 2 อลับั้ม ดงัน้ี 1.รักปักใจ 2.ประตูใจ 3.เป็นแฟนกนั
ไดย้งัไง 4.หาคนร่วมฝัน 5.ในวยัเรียน 6.แมกไมแ้ละสายธาร 7.Because I Love You 8.วา้ว..ว! 9.Together 
10.ดอกไมข้องน ้าใจ 

หลงัจากวงสาวสาวสาวได้ยุติบทบาทลงสมาชิกในวงต่างแยกยา้ยและมีผลงานเป็นศิลปินเด่ียว 
จนกระทัง่มีการจดัคอนเสิร์ตร าลึกวงสาวสาวสาว เม่ือวนัท่ี 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยเปิดการแสดง
ทั้งหมด 3 รอบ และไดจ้  าหน่ายบตัรหมดทุกรอบการแสดง ผลจากคอนเสิร์ตในคร้ังนั้น ท าให้วงสาวสาวสาว
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กลบัมามีบทบาทอีกคร้ัง มีงานแสดงตามมาอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนเพลง  
ทั้งแฟนเพลงท่ีเป็นวยัรุ่นในยคุนั้นและมีแฟนเพลงรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจดว้ย 

รูปแบบการประพนัธ์ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว 
ภาษาเป็นส่ิงส าคญัในการประพนัธ์วรรณกรรม เพราะนักประพนัธ์ตอ้งใช้ภาษาในการถ่ายทอด

เร่ืองราวท่ีตนต้องการจะส่ือ และภาษาท่ีใช้นั้ นต้องเป็นภาษาเดียวกับท่ีสังคมใช้  ซ่ึงภาษาจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม ท าให้เราสามารถวิเคราะห์ยุคสมยัของวรรณกรรมผา่นการใชภ้าษาได ้
นอกจากภาษาท่ีใช้ในการประพนัธ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสังคมแล้ว รูปแบบการประพนัธ์ก็มีความส าคญั     
ไม่น้อยไปกวา่กนั ดงัท่ีวิทย ์ศิวะศริยานนท ์(2503, หนา้ 188-189)  กล่าวไวว้า่ นอกจากนกัประพนัธ์จะใช้
ภาษาแบบเดียวกบัสังคมแลว้ยงัรับเอารูปแบบการประพนัธ์ไปใชด้ว้ย เพื่อไม่ให้แตกต่างกบัส่ิงท่ีมีในสังคม
มากเกินไปจนรับไม่ได ้แต่อาจจะมีการแตกต่างไปจากเดิมบา้งเล็กนอ้ย  

วรรณกรรมเพลงมีรูปแบบการประพนัธ์เช่นเดียวกับบทร้อยกรองน าไปใช้ในการขบัร้องโดยมี
จงัหวะและท านองเป็นองคป์ระกอบร่วมดว้ย ฉนัทลกัษณ์ท่ีใชใ้นวรรณกรรมอาจมีความเหมือนหรือแตกต่าง
จากฉันทลกัษณ์แบบขนบนิยมก็ได ้ข้ึนอยู่กบันักประพนัธ์จะเลือกใช้ จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของ    
วงสาวสาวสาวพบว่ามีรูปแบบการประพนัธ์อยู่ 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  ฉันทลกัษณ์แบบขนบนิยม ฉันทลกัษณ์
แบบคลา้ยขนบนิยม  ฉนัทลกัษณ์พิเศษไม่มีรูปแบบตายตวั ฉนัทลกัษณ์ผสมระหวา่งแบบขนบนิยมและแบบ
พิเศษ 

1. ฉันทลกัษณ์ตามแบบขนบนิยม 
      ฉนัทลกัษณ์ตามแบบขนมนิยม หมายถึง ค าประพนัธ์ร้อยกรองท่ีมีแบบแผนชดัเจนตายตวั เช่น 

กาพย ์กลอน โคลง ฉนัท ์ร่าย จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบวา่มีการใชฉ้นัทลกัษณ์
ตามแบบขนมนิยม อยู ่2 รูปแบบ ไดแ้ก่ กลอนแปด และกาพยย์านี 

1.1 ฉนัทลกัษณ์แบบกลอนแปด 
      ฉนัทลกัษณ์แบบกลอนแปด มีลกัษณะ คือ ใน 1 บท จะมี 4 วรรค แต่ละวรรคมีจ านวนค า 7-9 ค า 

และมีสัมผสัสระตามแบบแผนของกลอนแปด คือ ค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 1 สัมผสักบัค าท่ี 3 ของวรรคท่ี 2 
อาจยืดหยุน่ให้สัมผสักบัค าท่ี 1, 2, 4 หรือ 5 ก็ได ้ค  าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 
และค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 สัมผสักบัค าท่ี 3 ของวรรคท่ี 4 และยืดหยุน่ให้สัมผสักบัค าท่ี 1, 2, 4 หรือ 5 
เช่นเดียวกนั นกจากน้ียงัมีสัมผสัระหวา่งบท คือ ค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 4 สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 
(พรทิพย ์แฟงสุด, 2544, หนา้ 213) นอกจากกลอนแปดแลว้อาจเรียกวา่กลอนสุภาพ หรือกลอนตลาด สาเหตุ
ท่ีเรียกกว่ากลอนตลาดนั้นเน่ืองจากเป็นค าประพนัธ์ท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายในรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2550, หนา้ 152-153) 
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จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้ค  าประพนัธ์แบบกลอนแปด     
ดงัตวัอยา่ง 

บทเพลงขอเพยีงสัญญา 
 สัญญาไดไ้หมคราใดท่ีฝนโปรยปราย  จะพะวงจิตมิคลายคิดถึงสักหน่อย 
 จะไม่ลืมหลงไปปล่อยใหฉ้นัคอย   แต่เพียงน้อยท่ีดวงใจคิดถึงกนั 
 ขอวานหยาดฝนท่ีหล่นกระทบผนืดิน  บอกใหเ้ธอยินบทเพลงท่ีฉนัหมายมั่น 
 ฝากวญิญาณอารมณ์และความฝัน   จากใจฉันมอบใหเ้ธอ เธอคนเดียว… 

บทเพลงขอเพียงสัญญา เป็นบทเพลงท่ีอยู่ในอัลบั้มชุดท่ี 2 จากบทเพลงน้ีพบว่ามีรูปแบบการ
ประพนัธ์ท่ีใช้ฉันทลกัษณ์แบบกลอนแปด มีสัมผสัระหว่างวรรค ค าว่า “ปราย” ในวรรคท่ีหน่ึงสัมผสักบั 
“คลาย” ในวรรคท่ีสอง ค าวา่ “หน่อย” ในวรรคท่ีสองสัมผสักบั “คอย” ในวรรคท่ีสาม และค าวา่ “คอย” ยงั
สัมผสักบัค าวา่ “นอ้ย” ในวรรคท่ีส่ีดว้ย อีกทั้งสัมผสัระหวา่งบท คือ ค าวา่ “กนั” ในวรรคท่ีส่ีของบทท่ีหน่ึง
สัมผสักบัค าว่า “มัน่” ในวรรคท่ีสองของบทท่ีสองดว้ย นอกจากบทเพลงขอเพียงสัญญาน้ีใช้ฉันทลกัษณ์
แบบกลอนแปดและมีสัมผสัระหวา่งบทจนจบเพลง ยงัมีบทเพลงท่ีใชฉ้นัทลกัษณ์เช่นน้ี ไดแ้ก่ บทเพลงรัก
ต่างแดนในอลับั้มชุดท่ี 1  

บทเพลงท่ีใช้รูปแบบการประพนัธ์ท่ีมีฉนัทลกัษณ์แบบกลอนตลาดหรือกลอน ขอ้สันนิษฐานของ
ผูว้ิจยัอาจเป็นเพราะอยูใ่นช่วงรอยต่อของเพลงลูกกรุงซ่ึงนิยมใชฉ้ันทลกัษณ์แบบดงักล่าวในการประพนัธ์
เพลง ดงัท่ีวชัราภรณ์ อาจหาญ (2535, หน้า 181) ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลของสุนทรา
ภรณ์พบวา่ มีการใชฉ้นัทลกัษณ์เหมือนร้อยกรองแบบฉบบัดว้ย ไดแ้ก่ กลอนแปด กลอนหกและกลอนบท  

1.2 ฉนัทลกัษณ์แบบกาพยย์านี 
      ลกัษณะของบทเพลงท่ีมีฉนัทลกัษณ์แบบกาพยย์านี กล่าวคือ ในบทหน่ึงมี 2 บาท บาทหน่ึงมี    

2 วรรค วรรคหนา้มี 5 ค า และวรรคหลงั 6 ค า และมีบงัคบัสัมผสัสระตามแบบฉนัทลกัษณ์กาพยย์านี คือ ค า
สุดทา้ยของวรรคท่ี 2 สัมผสักบัค าสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 นอกจากสัมผสับงัคบัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ยงันิยมการ
เสริมสัมผสัพิเศษอีก เช่น สัมผสัระหวา่งวรรค คือ ค าสุดทา้ยของวรรคหนา้ สัมผสักบัค าใดค าหน่ึงของวรรค
หลงั อาจจะเป็นค าท่ี 1 หรือท่ี 2 หรือท่ี 3 ก็ได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2550, หนา้ 152-153) ตวัอยา่งบทเพลงท่ี
ใชฉ้นัทลกัษณ์แบบกาพยย์านี 

บทเพลงบอกฉันว่าไง 
 มีคนเขาบอกว่า    บนทอ้งฟ้านั้นมีดวงดาว 
 ฉนัเห็นแต่เมฆขาว   ไหนเล่าดาวอยูไ่หนกนั 
 บางคนก็บอกว่า    บนทอ้งฟ้านั้นมีดวงจันทร์ 
 ฉนัเห็นแต่หมอกควนั   ไหนเล่าจนัทร์ฉนัอยากดู 
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จากบทเพลงบอกฉันว่าไง พบว่านกัแต่งเพลงใช้รูปแบบการประพนัธ์ท่ีมีฉันทลกัษณ์เช่นเดียวกบั
กาพยย์านี โดยมีจ านวนพยางค์ในวรรคหน้าห้าพยางค์ และในวรรคหลงัหกพยางค์ มีสัมผสัระหว่างวรรค 
เช่น ค าวา่ “วา่” ในวรรคท่ีหน่ึงสัมผสักบั “ฟ้า” ในวรรคท่ีสอง ค าวา่ “ดาว” ในวรรคท่ีสองสัมผสักบั “ขาว” 
ในวรรคท่ีสาม ซ่ึงในกาพยย์านีไม่บงัคบัสัมผสัในวรรคท่ีสามและส่ี แต่บงัคบัสัมผสัระหวา่งบท ในบทเพลง
น้ีปรากฏสัมผสัระหวา่งบทเช่นกนั ไดแ้ก่ ค  าวา่ “กนั” ในวรรคท่ีส่ีของบทท่ีหน่ึงสัมผสักบัค าวา่ “ดวงจนัทร์”  

ฉนัทลกัษณ์แบบกาพยน้ี์อาจจะไม่ไดรั้บความนิยมเท่าใดนกัเม่ือเทียบกบักลอน เพราะจากขอ้มูลท่ีมี
ผูศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบการประพนัธ์เพลงมกัพบวา่นิยมแต่งเป็นกลอนมากกวา่ ส าหรับในบทเพลงน้ีซ่ึงเป็น
บทเพลงท่ีอยู่ในอลับั้มชุดท่ี 3 ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่าการท่ีนกัประพนัธ์เลือกใช้กาพยย์านีในการสร้างสรรค์
ผลงานนั้น อาจเป็นเพราะตอ้งการรูปแบบการประพนัธ์ท่ีมีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแนวกบัเพลงลูกกรุง เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟั้ง ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงคุน้ชินกบัรูปแบบการประพนัธ์ท่ีเป็นขนบนิยมอยู ่

2. ฉันทลกัษณ์แบบคล้ายขนบนิยม 
       นอกจากการใชฉ้นัทลกัษณ์แบบขนมนิยมแลว้ยงัพบวา่มีบางบทเพลงท่ีมีฉนัทลกัษณ์คลา้ยแบบ

กลอนแปด แต่ไม่เคร่งครัดสัมผสัตามแบบแผน กล่าวคือ จ านวนค าในแต่ละวรรคท่ียืดหยุ่นมากกว่าตั้งแต่   
5-12 ค า และมีการใชส้ัมผสัสระคลา้ยกบัสัมผสับงัคบัในกลอนแปด แต่ไม่เคร่งครัด ทั้งน้ีสุกญัญา โกมุทมาศ 
(2542, หนา้ 68-69) ไดศึ้กษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของเรวตั พุทธินนัท ์ซ่ึงเป็นเพลงประเภทไทยสากล
สมยันิยมเช่นกนั พบวา่มีการใชรู้ปแบบการประพนัธ์น้ีในการแต่งเพลงเช่นเดียวกนั บทเพลงในวรรณกรรม
เพลงของวงสาวสาวสาวท่ีมีฉนัทลกัษณ์คลา้ยแบบฉบบันิยม เช่น เบ่ือคอย แพะยิม้ ผิดสัญญา อยากมีรัก ไม่มีเธอ 
ถา้เธอกลบัมา เป็นตน้ ตวัอยา่งบทเพลงท่ีมีฉนัทลกัษณ์คลา้ยแบบขนบนิยม 

บทเพลงแพะยิม้ 
 ฝนตกแหมะๆ    นัง่ดูแพะก าลงักินหญ้า 
 แพะยิม้หนัมองมา   ซ ้ ายงัจอ้งตาของฉนั 
 ฉนักลวั ฉนักลวั    ฉนักลวัแพะจะขวดิ 
 ฉนัคงจะส้ินชีวติ    เพราะโดนแพะขวดิลงข่าวหนงัสือพิมพ.์.. 

บทเพลงแพะยิม้มีลกัษณะฉนัทลกัษณ์ท่ีคลา้ยกบักลอนแปด คือ ใชส้ัมผสัท่ีคลา้ยกบัสัมผสับงัคบัใน
ฉนัทลกัษณ์กลอนแปด แต่ไม่เคร่งครัด กล่าวคือ มีสัมผสัระหวา่งวรรค ในบทท่ี 1 ค าวา่ “แหมะ” ในวรรคท่ี 
1 สัมผสักบัค าวา่ “แพะ” ในวรรคท่ี 2  ค  าวา่ “หญา้” ในวรรคท่ี 2 สัมผสักบัค าวา่ “มา” ในวรรคท่ี 3  และ ค า
วา่ “มา” ในวรรคท่ี 3 สัมผสักบัค าวา่ “ตา” ในวรรคท่ี 4 ส่วนบทท่ี 2 ก็มีลกัษณะการสัมผสัเช่นเดียวกนั แต่ไม่
มีสัมผสัระหวา่งบท  และจ านวนค าก็มีความยืดหยุน่มากกวา่ โดยมีจ านวนในแต่ละวรรคตั้งแต่ 4 – 9 ค า  แต่
ยงัคงใช้สัมผสัท่ีคล้ายกบัฉันทลกัษณ์ร้อยกรองขนบนิยมคือมีสัมผสัระหว่างวรรค แต่ไม่มีการใช้สัมผสั
ระหวา่งบทเหมือนกบักลอนแปด 
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3. ฉันทลกัษณ์พเิศษทีไ่ม่มีรูปแบบตายตัว 

       ลักษณะของฉันทลักษณ์แบบพิเศษนั้น คือ เป็นบทร้อยกรองท่ีมีจ านวนวรรคในแต่ละบท       
ไม่แน่นอน รวมถึงจ านวนค าในแต่ละวรรคดว้ยเช่นกนั และไม่มีสัมผสัตายตวั หรือไม่เขา้เกณฑ์ตามลกัษณะ
ฉนัทลกัษณ์แบบขนบนิยมอ่ืนใด จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว พบการใช้ฉนัทลกัษณ์
ในรูปแบบน้ีมากท่ีสุด ดงัตวัอยา่ง 

บทเพลงแรกสาว 

 แรกเอยแรกสาว    แรกพราวดงัดาวรุ่ง 
 ดัง่ดอกไมก้ล่ินหอมกระจายฟุ้ง  แรกแยม้กล่ินจรุงขจรไกล 
 แรกรักแรกหวาน   แรกปานดงัเดือนฉาย 
 แรกสัมผสัแรกรัดรึงตรึงใจ… 

บทเพลงแรกสาวมีลกัษณะของฉนัทลกัษณ์แบบพิเศษ คือ นอกจากจะมีจ านวนค าในแต่ละวรรคไม่
แน่นอนแลว้  จ  านวนวรรคก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกนั บางบทมี 4 วรรค และบางบทมีเพียง 3 วรรค การใช้
ฉันทลักษณ์ในรูปแบบน้ีนั้นเป็นการให้อิสระทางความคิดแก่นักประพนัธ์มากข้ึนโดยไม่ต้องยึดกบัฉัน
ลกัษณ์แบบขนบนิยม อีกทั้งท าใหบ้ทเพลงมีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม และมีความทนัสมยัมากข้ึน  ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าใหฉ้นัทลกัษณ์ประเภทน้ีมีมากในบทเพลงของวงสาวสาวสาว  

4. ฉันทลกัษณ์แบบผสม 

      ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวนอกจะมีการใชฉ้นัทลกัษณ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้      
ยงัพบว่ามีการใช้ฉันทลกัษณ์ในแบบผสมระหว่างฉันทลกัษณ์ขนบนิยมและฉันทลกัษณ์แบบพิเศษด้วย    
การใชฉ้นัทลกัษณ์แบบผสมนั้นท าใหบ้ทเพลงมีความแตกต่างจากรูปแบบเดิม แต่ไม่ไดท้  าให้ผูฟั้งรู้สึกแปลก
จนยอมรับไม่ได ้ดงัตวัอยา่ง 
 บทเพลงฟ้ากว้าง – ทางไกล 

  ฉนัเจบ็ฉนัเหน่ือยฉนัเปลีย้   ฉนัเพลยีฉนัเหงาเศร้าใจ 
 ฉนักลวัฉนันอนร้องไห้    หนทางอีกไกลฉนัฝ่าฟัน 
 ฉนัลม้ฉนัเหลียวหาแม่    ฉนัแลหาความผกูพนั 
 ฉนัเจบ็มีใครปลอบขวัญ    ฉนัซมฉนัซานส้ินแรง 
 ฟ้ากวา้ง ทางไกล ฉนัจะไปทางไหน  ทางซา้ยหรือทางขวา 

 บทเพลงฟ้ากวา้ง – ทางไกล มีการใช้ฉนัทลกัษณ์แบบผสมระหวา่งฉนัทลกัษณ์แบบขนบนิยม คือ
กลอนหก ฉนัทลกัษณ์ของกลอนหกนั้นคลายกบักลอนแปด ทั้งจ  านวนวรรคและสัมผสับงั แต่มีจ านวนค าใน
แต่ละวรรค 6-7 ค า ซ่ึงบทเพลงฟ้ากวา้งทางไกลมีจ านวนค าในแต่ละวรรค 6-7 ค า มีสัมผสัระหวา่งวรรคเช่น 
ค าว่า “เปล้ีย” สัมผสักบัค าวา่ “เพลีย” ค าว่า “ร้องไห้” สัมผสักบัค าว่า “ไกล” และมีสัมผสัระหวา่งบทคือ     
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ค าว่า “ฟัน” สัมผสัค าว่า”พนั” นอกจากฉันทลกัษณ์แบบกลอนหกแล้วยงัพบว่ามีฉันทลกัษณ์แบบพิเศษ
ปรากฏอยูใ่นบทเพลงน้ีดว้ย คือ “ฟ้ากวา้ง ทางไกล ฉนัจะไปทางไหน ทางซ้ายหรือทางขวา” และเน้ือเพลง
ต่อจากวรรคน้ีก็กลบัมาเป็นฉันทลกัษณ์คลา้ยแบบกาพยย์านีอีกคร้ังเพียงแต่ไม่มีสัมผสัระหว่างบทเหมือน
อยา่งใน 2 บทแรก ลกัษณะน้ีเองจึงท าให้บทเพลงมีความผสมผสานระหวา่งฉนัทลกัษณ์ 2 รูปแบบ ถึงแมจ้ะ
แตกต่างแต่ก็ยงัท าใหผู้ฟั้งรู้สึกคุน้เคย 

การใช้ค าในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว 

 ค าเป็นปัจจัยส าคัญในการแต่งค าประพนัธ์ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีหรือแม้แต่บทเพลง เพราะค า
นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีใชส่ื้อความหมายแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์น ามาใชส้ร้างสรรคง์านให้มีความแตกต่าง
และท าให้บทประพนัธ์นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ดงันั้นในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ถึงลกัษณะของค า
ซ่ึงเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงของใชภ้าษาท่ีปรากฏในบทเพลงของศิลปินวงสาวสาวสาว ซ่ึงลกัษณะของการใชค้  า
ในบทเพลงน้ีเองจึงเป็นหลกัฐานท่ีสนบัสนุนวา่ท าไมจึงเป็นท่ีสนใจและไดรั้บความนิยมในเวลานั้นอยา่งมาก 

1. ค าภาษากว ี
      ค  าภาษากวนีั้นเป็นค าท่ีมีความไพเราะ สละสวย ไม่ใช่ค าท่ีใชพู้ดในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป แต่เป็น

ค าท่ีตั้งใจน ามาใชเ้พื่อให้ผูอ่้านหรือผูฟั้งเกิดความรู้สึก ความคิด อารมณ์ต่างไปจากเดิม  (วิภา กงกะนนัท,์ 2556, 
หน้า 6) ในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบว่ามีการใช้ค  าภาษากวี เช่นค าว่า ฤทยั อุรา พสุธา ธารา 
ดวงมาลย ์ฯลฯ และน ามาใช้ใน 2 ลกัษณะ คือ 1. ใช้ภาษากวีเพื่อให้เกิดความหมายลึกซ้ึงสะเทือนอารมณ์    
2. ใชภ้าษากวเีพื่อเสียงสัมผสัไพเราะ  

1.1 การใชภ้าษากวเีพื่อใหเ้กิดความหมายลึกซ้ึงสะเทือนอารมณ์ 
การใชค้  าภาษากวใีหเ้กิดความลึกซ้ึงสะเทือนอารมณ์นั้น เป็นการเลือกใชค้  าท่ีท าใหผู้ฟั้งมีความรู้สึก

นึกคิด และเพิ่มอารมณ์ใหแ้ตกต่างออกจากเดิม มีความเห็นคลอ้ยตามในส่ิงท่ีนกัประพนัธ์หยบิยกมากล่าว ดงั
ตวัอยา่ง  

บทเพลงด้วยแรงแห่งรัก 

...จะอยูแ่ห่งไหนไกลกนัสุดหลา้สุดฟ้าธานี  แมข้นุคีรีจะมีขวางกั้นรักดั้นไปถึง 

ดว้ยแรงแห่งรักชกัพาใจใหใ้ฝ่ฝันคะนึง  แมใ้ครฉุดดึงมิอาจหยดุย ั้งร้ังใจฉนัได…้ 

จากบทเพลงดว้ยแรงแห่งรักมีการใชภ้าษากวี เช่นค าวา่ ธานี ขุนคีรี คะนึง พิไล เป็นตน้ เพื่อให้เกิด
ความหมายลึกซ้ึงกินใจผูฟั้ง และท าให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการตาม ประกอบกบัเสียงของค าท่ีสละสลวยไพเราะ
ช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งข้ึน เช่น การท่ีนกัประพนัธ์เลือกใช้ค  าวา่ “ขุนคีรี” แทนการใช้ค  าว่าภูเขา  
ลูกใหญ่ เพื่อให้ผูฟั้งรู้สึกวา่ภูเขาลูกนั้นมีขนาดใหญ่กวา่ท่ีเป็น ตามความเห็นของผูว้ิจยัมองวา่เพราะภาษากวี
ไม่ใช่ภาษาท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในชีวติประจ าวนั ท าให้ผูฟั้งรู้สึกห่างไกลจากค าน้ีอยูแ่ลว้จึงเพิ่มความรู้สึกของ
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ผูฟั้งได้ง่าย แต่ทั้งน้ีตอ้งอาศยับริบทอ่ืนประกอบดว้ยจึงจะท าให้การใช้ค  าภาษากวีนั้นมีความหมายลึกซ้ึง
สะเทือนอารมณ์ ท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์คลอ้ยตามได ้

1.2 การใชภ้าษากวเีพื่อเสียงสัมผสัไพเราะ 
      การใชภ้าษากวเีพื่อเสียงสัมผสัไพเราะ เป็นการน าภาษากวมีาใชโ้ดยไม่ไดเ้นน้ในลกัษณะการส่ือ

ความหมายท่ีลึกซ้ึงดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เป็นการใชค้  าเพื่อใหไ้ดค้วามหมายไปพร้องกบัเสียงสัมผสัใน
บทเพลงนั้นมากกวา่ ดงัตวัอยา่ง 

บทเพลงคิดถึงทุกวนั 

 ...ลืมวนัท่ีเรา เคยเยา้หยอกหรือไร  ลืมเธอลืมน ้าใจ ท่ีฉนัมอบให้นานมา 

 เธอจงไดป้ราณ ีเอ้ือนเอ่ยวจีเถิดหนา อยา่มวัท าเยน็ชา ต่อฉนัเลย... 

 บทเพลงยิม้เย้ยโลก 

  ...มวัโศกศัลย์ แลว้โลกจะเย้ยหยนัตวัเรา หากดวงใจอบัเฉา เศร้าก็ยิง่เลวร้าย 

 แรงใจจะลดถดถอย… 

บทเพลงท่ีได้ยกตัวอย่างมาทั้ ง 2 บทเพลงจะพบว่ามีการน าภาษากวีมาใช้เพื่อให้เป็นค าท่ีมี
ความหมายตามตอ้งการและท่ีสอดรับกบัเสียงสัมผสั เช่น ค าวา่ “วจี” ท่ีมีความหมายวา่ค าพูดให้สัมผสักบัค า
วา่ “ปราณี” และค าวา่ “โศกศลัย”์ ท่ีมีความหมายวา่เศร้าให้สัมผสักบัค าวา่ “เยย้หยนั” ดว้ยการใชค้  าภาษากวี
ในลกัษณะน้ีท าใหภ้าษาในบทเพลงมีความต่างระดบักนั กล่าวคือ ค าอ่ืนท่ีใชใ้นบทเพลงเป็นค าภาษาธรรมดา
เกือบทั้งหมด แต่จะมีค าภาษากวปีรากฏในบทเพลงเพียงไม่ก่ีค  าเท่านั้น 

2. ค าอุทาน 
      ค  าอุทาน คือ เป็นค าท่ีเปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ค าอุทาน

บอกอาการ และค าอุทานเสริมบท (สุนนัท ์อญัชลีนุกลู, 2562, หนา้ 144)  จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของ
วงสาวสาวสาวพบวา่มีการใชค้  าอุทานทั้ง 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

2.1 ค าอุทานบอกอาการ  
     ค  าอุทานบอกอาการเป็นค าท่ีใชเ้พื่อบอกหรือแสดงอารมณ์ ความรู้สึก จุดมุ่งหมายของการใชค้  า

อุทานในบทเพลงมีเพื่อบอกความรู้สึกและอารมณ์ของตวัละครในเพลงไปยงัผูฟั้งใหรั้บรู้ร่วมกนั ดงัตวัอยา่ง 

 บทเพลงประตูใจ 

 ...ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูอ๋อเป็นเธอ  

 อยูส่บายไหมละเออจึงเปิดรับเธอเขา้ประตูหวัใจ... 
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ค าวา่ “อ๋อ” ในบทเพลงประตูใจนั้น เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงอารมณ์การรับรู้ การคล่ีคลายในประเด็น
ท่ีสงสัย ในท่ีน้ีนักประพนัธ์ใช้ค  าอุทานเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์ในเร่ืองท าให้ผูฟั้งรู้สึกคล้อยตามไปด้วย 
นอกจากน้ียงัมีค าอุทานท่ีใชใ้นลกัษณะเดียวกนั เช่น โอ ้โธ่ โถ เป็นตน้ 

2.2 ค าอุทานเสริมบท 
      ค  าอุทานเสริมบทเป็นค าท่ีใชเ้สริมค า เพื่อไม่ใหค้  าดูสละสลวยและไม่หว้นจนเกินไป มกัเป็นค า

ท่ีมีสัมผสัคู่เสียงคลอ้งจองกนั ดงัตวัอยา่ง 
บทเพลงจันทร์เจ้า 

 จนัทร์แจ่มทัว่ทอ้งนภา   เจา้งามหนกัหนาจันทร์เจ้าเอ๋ย... 

จากบทเพลงจนัทร์เจา้มีการน าค าวา่เอ๋ยมาเสริมค าวา่จนัทร์เจา้ ท าใหค้  าฟังดูไม่หว้นและมีความ
สละสลวยยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัพบค าอ่ืนอีกเช่น เธอเอย สาวเอย รักเอย โง่งม เป็นตน้ 

3. ค าทบัศัพท์ภาษาองักฤษ  

      จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวพบวา่มีการน าค าทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ
ท่ีมาจากภาษจากองักฤษ มาใช ้จ  านวน 4 ค า คือค าวา่ พาร์ตไทม ์ชอปปิง แฟน และแคร์ ดงัตวัอยา่ง 

บทเพลงพบกนัทีเ่ขาดิน 
  ฉนัยงัไม่เคยมีแฟน   เดินเก่ียวแขนชอปปิง 

ฉนันั้นเป็นผูห้ญิง   ไม่สุงสิงกบัชายใด… 

       จากบทเพลงพบกันท่ีเขาดินมีการใช้ค  าภาษาองักฤษค าว่า “แฟน” ซ่ึงมาจากค าว่า fanatic 
หมายถึง คลัง่ไคล ้และค าวา่ “ชอปปิง” ซ่ึงมาจากค าว่า shopping ในภาษาองักฤษ หมายถึง การไปเท่ียวซ้ือ
ของ ทั้ง 2 ค า ท่ีใชใ้นบทเพลงพบกนัท่ีเขาดินนั้น เพื่อให้เน้ือเร่ืองดูมีความทนัสมยัเป็นท่ีน่าสนใจของกลุ่ม
วยัรุ่น และมีเสียงสัมผสักบัค าวา่หญิง 

4. ค าเลยีนเสียง 
      ค  าเลียนเสียงเป็นการถ่ายทอดเสียงท่ีมีอยู่จริงและเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อให้ค  านั้นมีความ

สมจริง และช่วยขยายความให้เห็นภาพชดัเจนยิ่งข้ึน บทเพลงท่ีใช้ค  าเลียนเสียงในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาว เช่น แพะยิม้ สาวนกัเรียนนอก ประตูใจ เป็นตน้ 
 บทเพลงประตูใจ 

  ก๊อกก๊อกก๊อก เปิดประตู เปิดออกดู วา่ใครมา 

ก็อยูส่บาย แลว้น่ีนา แลว้ใครจะมา เปิดประตูหวัใจ 

 บทเพลงประตูใจใชค้  าวา่ “ก๊อกก๊อกก๊อก” เพื่อเลียนเสียงการเคาะประตู เป็นการดึงดูความสนใจของ
ผูฟั้ง สร้างจินตนาการร่วมให้เห็นภาพและรู้สึกสมจริงแก่ผูฟั้งดว้ย ค าเลียนเสียงนั้นมีการน ามาใช้ตั้งแต่ใน
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วรรณคดีไทยโบราณแลว้ ซ่ึงบทเพลงก็มีรูปแบบการประพนัธ์ร้องกรองคลา้ยกนั ดงันั้นในวรรณกรรมเพลง
ของวงสาวสาวสาวจึงไดรั้บอิทธิพลการใชภ้าษามาจากวรรณคดีไทยโบราณดว้ย 

5. ค าภาษาปาก 
       ลกัษณะของค าภาษาปากนั้น เป็นค าท่ีใชใ้นการพดูเป็นหลกั แต่ไม่ใช่ค าท่ียอมรับวา่ถูกตอ้งใน
ภาษาเขียน อาจจะเป็นค าสแลงดว้ยก็ได ้(ประภาศรี สีหอ าไพ, 2531, หนา้ 9) จากการศึกษาวรรณกรรมเพลง
ของวงสาวสาวสาวพบวา่มีการใชค้  าภาษาปาก เช่น ยงัไง ไดไ้ง น่ีนา ง่ายจะตาย ซะตั้งนาน เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 

 บทเพลงเป็นแฟนกันได้ยงัไง 

 เราชอบกนัเหมือนฝันนั้นเป็นบุพเพหนัเหตลก ฉนัจอมงกขีต้ืดส่วนเธอหนา้จืดสุดฝืดเหลือทน 

จากบทเพลงบทเพลงเป็นแฟนกนัไดย้งัไงจะพบวา่มีการใชค้  าภาษาปาก ไดแ้ก่ ค  าวา่ งก ข้ีตืด ยงัไง 
ทั้ ง 3 ค  าน้ีเป็นท่ีใช้ในการพูดหลัก ค าว่า “ข้ีตืด” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554              
ให้ความหมายวา่ เป็นค าภาษาปากหมายถึง ตระหน่ี (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 198) และค าวา่ “งก” 
เป็นค ากริยา หมายถึง แสดงอาการอยากไดห้รือไม่อยากจนเกินควร (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556, หนา้ 198)  

ส่วนค าวา่ “ยงัไง” เป็นค าท่ีตดัเสียงมาจากค าวา่ อยา่งไร เพื่อให้สะดวกปากของผูพู้ด นอกจากน้ีใน
อลับั้มท่ี 8 พบการใชค้  าวา่ “ไดไ้ง” ซ่ึงก็มาจากค าวา่ ไดอ้ยา่งไร ไดย้งัไง และรวบรัดเป็น “ไดไ้ง”  ประภาศรี 
สีหอ าไพ (2531, หนา้ 7) ไดก้ล่าวถึงค าตดัไวว้่า เป็นการตดัค าให้สะดวกอาจมีการตดัและเปล่ียนเสียงดว้ย 
เช่น ค าว่า ไอศกรีม เป็นไอติม ค าว่า สตางค์เป็นสตงัค์ และค าตดัน้ีไม่ควรใช้ในภาษาเขียน และการใช้ค  า
ภาษาปากในบทเพลงสาวสาวสาวท าใหคุ้น้หู และสร้างความแตกต่างจากการใชค้  าแบบเดิม ท าให้บทเพลงดู
ทนัสมยัเขา้ถึงผูฟั้งกุล่มวยัรุ่นไดง่้าย 

สรุปและอภิปรายผล 
บทความวจิยัน้ีเป็นการศึกษารูปแบบการประพนัธ์ การใชค้  าในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว

จากการศึกษาผูว้จิยัสามารถสรุปและอภิปรายผล ดงัน้ี 
รูปแบบการประพนัธ์พบวา่วรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวมีลกัษณะเป็นบทเป็นร้อยกรองท่ีมีใช้

ฉันทลักษณ์แบบขนบนิยม ได้แก่ กลอนแปดและกาพย์ยานี ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมในการ
ประพนัธ์เพลงในสมยันั้น  เช่น เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง ขณะเดียวกนัก็พบวา่มีการใชฉ้นัทลกัษณ์คลา้ยขนบ
นิยมท่ีมีจ านวนค าในแต่ละวรรคมีความยดืหยุน่มากกวา่ และไม่เคร่งครัดในเร่ืองสัมผสัระหวา่งวรรค การใช้
ฉนัทลกัษณ์เช่นน้ีพบวา่มีการใชใ้นบทเพลงไทยสมยันิยมท่ีร่วมสมยักบัวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวดว้ย  
แต่รูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดคือการใชฉ้นัทลกัษณ์พิเศษแบบท่ีไม่มีรูปแบบตายตวั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปใน
บทเพลงไทยสากลสมยัใหม่ และวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาวในอลับั้มท่ี 8 และ 10 ใช้ฉนัทลกัษณ์
ในรูปแบบน้ีทั้งหมด นอกจากน้ียงัพบวา่มีการใชฉ้นัทลกัษณ์แบบผสมระหวา่งแบบขนบนิยมและแบบพิเศษ
ดว้ยจ านวน 1 บทเพลง  
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การใชค้  าในวรรณกรรมเพลงของวงสาวสาวสาว พบวา่มีการใชค้  าภาษากวซ่ึีงเป็นค าท่ีไม่ค่อยไดพ้บ
เห็นในเพลงไทยสากลในปัจจุบนั แต่กลบัพบวา่มีการใช้ค  าลกัษณะน้ีในเพลงส าหรับวยัรุ่นยุคแรก ลกัษณะ
ของการเลือกใช้ค  าภาษากวีนั้นจะเลือกค าท่ีมีความหมายเขา้ใจง่ายไม่ซับซ้อน และพบการใช้ภาษากวีใน
อลับั้มชุดท่ี 1- 6 ส่วนอลับั้มชุดท่ี 8-10 ไม่นิยมใชภ้าษากวีแลว้ ทั้งน้ีผูว้ิจยักลบัพบวา่นิยมใชภ้าษาท่ีใกลเ้คียง
กบัการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัโดยทัว่ไปมากกว่า และมีการใช้ค  าอุทานเพื่อแสดงความรู้สึกท าให้เพลงมี
ความหลากหลาย การใช้ค  าทบัศพัท์ภาษาองักฤษและค าภาษาปากนั้นท่ีท าให้บทเพลงดูทนัสมยั และท าให้
รู้สึกวา่ภาษาองักฤษนั้นไม่ใช่เร่ืองไกลตวัของวยัรุ่นอีกต่อไป การใชค้  าเลียนเสียงเพื่อเกิดความสมจริงท าให้
เพลงมีความโดดเด่นและเขา้ถึงผูฟั้งไดง่้ายเกิดจินตนาการร่วม และจดจ าวลีนั้นไดง่้ายข้ึนโดยมีเพลงท่ีใชค้  า
ลกัษณะน้ีและเป็นท่ีไดรั้บความนิยมตลอดกาลของวงสาวสาวสาว ไดแ้ก่ บทเพลงประตูใจ  

   ดงันั้นจากการศึกษารูปแบบการประพนัธ์ การใชภ้าษาและ การใชค้  าในวรรณกรรมเพลงของวง
สาวสาวสาว จึงท าให้ไดท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นรูปแบบการประพนัธ์ การใช้ค  า ในช่วงรอยต่อ
ระหวา่งเพลงลูกกรุงและเกิดการเปล่ียนแปลงก่อนจะเป็นรูปแบบเพลงไทยสากลในปัจจุบนั 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัน้ีได้รับความกรุณาจากคุณอรวรรณ เย็นพูนสุข และคุณพชัริดา วฒันา นักร้องสมาชิก       
วงสาวสาวสาว และคุณวินยั จรัสอาชา  นกัแต่งเพลงท่ีมีผลงานสร้างช่ือให้กบัวงสาวสาวสาว  รวมถึงแฟนเพลง   
ท่ีไดก้รุณาสละเวลาในการใหส้ัมภาษณ์ขอ้มูลวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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เกมส ำหรับกำรสอนวฒันธรรมในช้ันเรียนภำษำสเปนระดับ A1-A21 

Didactic games for teaching culture in the class of Spanish for A1-A2 levels   
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บทคัดย่อ 
วฒันธรรมคือองค์ประกอบส าคญัในการเรียนการสอนภาษาสเปนในฐานะต่างประเทศ ความรู้

เก่ียวกบัวิถีชีวิต ประเพณี และความรู้สึกนึกคิดในประเทศผูพู้ดภาษาสเปนต่าง ๆ จะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจมิติ
หลากหลายของภาษาและสามารถส่ือสารไดดี้ยิง่ข้ึน ผลงานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเสนอแนวทางการ
สอนเน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาสเปนระดบั A1-A2 ดว้ยการใชเ้กมซ่ึงจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา  

กรณีศึกษาในงานวิจยัน้ีคือชั้นเรียนภาษาสเปนในหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เน่ืองจากผูว้ิจยั 
เห็นว่าเน้ือหาวฒันธรรมซ่ึงควรเป็นส่วนส าคญัของการเรียนการสอนภาษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานยงัไม่มี
บทบาทมากนกัในชั้นเรียนระดบั A1-A2 ของหลกัสูตรฯ โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียน
ภาษาสเปนระดบั A1-A2 ในหลกัสูตรน้ี ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งอย่างทฤษฎีสมรรถนะทางการส่ือสาร 
(Competencia comunicativa) ทฤษฎีการสอนเน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎี  
เกมการสอน จากนั้นจึงสร้างตวัอยา่งเกมจากหวัขอ้ต่าง ๆ ในแผนการเรียนการสอนของสถาบนัเซร์บนัเตส 
(Plan curricular del Instituto Cervantes หรือ PCIC) และไดน้ าไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาในหลกัสูตรเพื่อ
วดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกมดงักล่าว  

ค ำส ำคัญ: การสอนวฒันธรรม, เกมการสอน, การสอนภาษาสเปนระดบั A1-A2 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์ “การพฒันาเกมส าหรับการสอนวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาสเปนระดบั A1-A2” 
ของหลกัสูตรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาสเปน คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2563 
2 นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา สาขาวชิาภาษาสเปน บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  Graduate student, Spanish Section, 
Graduate School, Chulalongkorn University  E-mail: darikarndaniela@gmail.com 
3 รองศาสตราจารย ์ดร., สาขาวชิาภาษาสเปน ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
Associate Professor, Dr., Spanish Section, Department of Western Language, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
Email: Pasuree.l@chula.ac.th 

*Manuscript received January 13, 2020; revised February 21, 2020  and accepted March 9, 2020 
 



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 15 

 

 
 

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 

บทน ำ 

ในปัจจุบัน เน้ือหาวฒันธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
กล่าวคือผูเ้รียนภาษาไม่เพียงตอ้งรู้จกัค าศพัทห์รือหลกัไวยากรณ์ แต่ควรรู้วา่ตอ้งใชป้ระโยคอยา่งไร เม่ือใด
และในสถานการณ์อยา่งไร ดงันั้น การเรียนรู้แนวความคิด การแสดงออกและความเช่ือของเจา้ของภาษาจึง
เป็นส่ิงจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของภาษาสเปนซ่ึงมีประเทศผูใ้ชภ้าษาน้ีเป็นภาษาราชการมากกว่า 
400 ลา้นคน ใน 21 ประเทศทัว่โลก (Instituto Cervantes, 2019) ไดแ้ก่ อาร์เจนตินา โบลิเวีย ชิลี โคลอมเบีย 
คอสตาริกา คิวบา เอกวาดอร์ เอลซลัวาดอร์ สเปน กวัเตมาลา อิเควทอเรียล กินี ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากวั 
ปานามา ปารากวยั เปรู สาธารณรัฐโดมินิกนั อุรุกวยั เวเนซุเอลา และปวยร์โตริโก ซ่ึงมีสถานะเป็นรัฐใน
อารักขาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละประเทศก็ลว้นมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะตน  

ผูว้จิยัเห็นวา่การเรียนการสอนเน้ือหาดา้นวฒันธรรมควรเร่ิมตน้ตั้งแต่ชั้นเรียนในระดบั A1 และ A2 
ตามกรอบอา้งอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Marco Común Europeo de Referencia หรือ MCER) เพราะ
การเรียนเน้ือหาวฒันธรรมสามารถเป็นส่ือกลางในการท าความเขา้ใจภาษาได้ตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้ อีกทั้ง
วฒันธรรมท่ีหลากหลายน่าต่ืนตาต่ืนใจของกลุ่มประเทศเหล่าน้ีก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผูเ้รียนรู้สึกสนุกสนาน 
เพิ่มจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาไดอี้กทางหน่ึง ในขณะเดียวกนั การใชเ้กมในสอนเน้ือหาวฒันธรรมก็เป็น
กลยุทธ์ท่ีน่าสนใจเพราะจะท าให้เกิดบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ และจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน   
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งานวิจัยน้ีมีกรณีศึกษาคือห้องเรียนภาษาสเปนระดับ A1-A2 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาตะวนัตก วชิาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึง
เป็นหลกัสูตรเอกภาษาสเปนเพียงหลกัสูตรเดียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้การเรียนการ
สอนไวยากรณ์และทกัษะทางภาษาเป็นหลกั ท าให้เน้ือหาวฒันธรรมยงัไม่มีบทบาทมากนกั ผูว้ิจยัหลกัซ่ึง
เป็นศิษยเ์ก่าของหลกัสูตรน้ีพบวา่ทางสาขาวิชาภาษาสเปนไดพ้ฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง จึงเล็งเห็นความ
เป็นไปไดท่ี้จะน าเสนอแนวทางการสร้างเกมมาบูรณาการกบัเน้ือหาวฒันธรรมเพื่อสอดแทรกไวใ้นชั้นเรียน
ของวชิาไวยากรณ์ในระดบั A1-A2 ของหลกัสูตรฯ  

 ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นทฤษฎีสมรรถนะทางการส่ือสาร 
(Competencia comunicativa) ทฤษฎีการสอนเน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีเกม
การสอน และได้คดัเลือกหัวข้อด้านวฒันธรรมจากแผนการเรียนการสอนของสถาบนัเซร์บนัเตส (Plan 
curricular del Instituto Cervantes หรือ PCIC) ซ่ึงเป็นแหล่งอา้งอิงท่ีเป็นสากลและครอบคลุมท่ีสุดส าหรับ
การสอนภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ (Enseñanza de español como Lengua Extranjera หรือ ELE) 
เพื่อน ามาสร้างเกมท่ีจะใช้สอนเน้ือหาทางวฒันธรรมในชั้นเรียนของวิชาไวยากรณ์ระดบั A1-A2 ส าหรับ
หลกัสูตรดงักล่าว โดยผูว้ิจยัไดน้ าตวัอย่างเกมส่วนหน่ึงไปทดลองใชจ้ริงกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 (ระดบั A1) 
และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 (ระดบั A2) เม่ือวนัท่ี 2-3 มีนาคม 2563 เพื่อวดัประสิทธิผลและน ามาปรับปรุงพฒันา
เกมเหล่าน้ีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาและเลือกสรรเน้ือหาวฒันธรรมในผูเ้รียนระดบั A1-A2 จากแผนการเรียนการสอนของ

สถาบนัเซร์บนัเตส (PCIC)  
2. พฒันาเกมเพื่อเป็นส่วนประกอบในการสอนของชั้นเรียนภาษาสเปนระดบั A1-A2  
3. ตรวจสอบและพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเกม รวมถึงแรงจูงใจในการเรียนรู้

เน้ือหาวฒันธรรม 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
งานวจิยัน้ีมุ่งส ารวจเอกสารประกอบการสอนภาษาสเปนในระดบั A1-A2 ของหลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก เอกวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
และเลือกสรรเน้ือหาวฒันธรรมส าหรับผูเ้รียนระดบั A1-A2 จากแผนการเรียนการสอนของสถาบนัเซร์บนัเตส 
(PCIC) เพื่อน ามาสร้างเกมเสริมเน้ือหาดา้นวฒันธรรมในชั้นเรียนดงักล่าว 
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วิธีกำรศึกษำ  

 1. ศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน พ.ศ. 2560 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิเคราะห์เ น้ือหาด้านวฒันธรรมใน
หนังสือแบบเรียนภาษาสเปนระดับ A1-A2 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาตะวนัตก วชิาเอกภาษาสเปน พ.ศ. 2560 เป็นหลกัสูตร
ปรับปรุงจากการควบรวมหลกัสูตรของ 3 สาขาวิชาภาษาตะวนัตก ไดแ้ก่ ภาษาสเปน ภาษาเยอรมนั และ
ภาษาฝร่ังเศส  นกัศึกษาในหลกัสูตรจึงตอ้งเรียนทั้งกลุ่มวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาภาษาตะวนัตกและกลุ่ม
วชิาเอกภาษาสเปน 

รายวิชาด้านวัฒนธรรมในกลุ่มวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาภาษาตะวนัตก ได้แก่  ภาษาและ
ประวติัศาสตร์ชนชาติตะวนัตก (Western Languages and History) วฒันธรรมชนชาติตะวนัตก (Cultural of 
Western Nations) และวรรณกรรมยุโรป (European Literature) ทุกรายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาของเฉพาะ
ประเทศเยอรมนั ฝร่ังเศสและสเปน โดยสองรายวิชาแรกเป็นรายวิชาพื้นฐานท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ทั้ง 3 
สาขาวชิาตอ้งเรียนร่วมกนั ส่วนรายวชิาท่ี 3 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จะแยกกนัเรียนตามเอก  
 ในกลุ่มวชิาเอกภาษาสเปน วชิาบงัคบัทั้งหมดจะเป็นหลกัไวยากรณ์และการฝึกทกัษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน โดยอาจมีเน้ือหาวฒันธรรมแทรกอยู่เล็กน้อยตามแบบฝึกหัด ได้แก่ รายวิชาภาษา
สเปน 1-6 การฟังและการพูดภาษาสเปน 1-4 การอ่านภาษาสเปน 1-2 การเขียนภาษาสเปน 1-2 ภาษาสเปน
เพื่อการอภิปรายและการโตว้าที  และภาษาศาสตร์และภาษาสเปนขั้นแนะน า  ส่วนวิชาเลือกท่ีมีเน้ือหาดา้น
วฒันธรรมมี 2 รายวิชาส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ไดแ้ก่ วรรณกรรมสเปนยุคทอง (Spanish Literature in the 
Golden Age) และอารยธรรมสเปนและลาตินอเมริกา (Hispanic Civilization) โดยเน้ือหาทั้ง 2 รายวิชาเนน้
เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัประเทศสเปน  

ดว้ยรายวิชาในหลกัสูตรหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัตก วิชาเอกภาษาสเปน  
ท่ีเนน้ไวยากรณ์และทกัษะการใชภ้าษาสเปน อีกทั้ง รายวิชาเน้ือหาวฒันธรรมทั้งหมดเป็นการเน้นองคร์วม
ของยุโรป ส่งผลให้นกัศึกษาอาจไม่ไดเ้รียนรู้เน้ือหาของประเทศอ่ืน ๆ นอกทวีปยุโรปท่ีใชภ้าษาสเปนเป็น
ภาษาราชการเช่นเดียวกนั  

ในส่วนของการส ารวจเน้ือหาด้านวฒันธรรมในหนังสือแบบเรียนภาษาสเปนระดบั A1-A2 นั้น 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากรายวชิาบงัคบัในระดบั A1-A2 ของวิชาเอกภาษาสเปน ไดแ้ก่วิชาภาษาสเปน 1-3 โดย
น าเน้ือหาท่ีปรากฏในแต่ละรายวิชาไปเปรียบเทียบกบัหวัขอ้อา้งอิงทางวฒันธรรม (Referentes Culturales) 
จากแผนการเรียนการสอนของสถาบนัเซร์บนัเตส (PCIC) ซ่ึงไดแ้บ่งหวัขอ้ทางวฒันธรรมไว ้3 ระดบั ตาม
ระดบัภาษาของกรอบอา้งอิงทางภาษาของสหภาพยโุรป (MCER) ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่1 ระดบัเน้ือหาวฒันธรรมของ PCIC และระดบัภาษาของ MCER 

ระดับเนือ้หำวฒันธรรมของ PCIC ระดับภำษำของ MCER 
ระยะเรียนรู้  (Fase de aproximación) ระดบั A1-A2   
ระยะลงลึก  (Fase de profundización) ระดบั B1-B2   
ระยะเสถียร (Fase de consolidación) ระดบั C1-C2   

จากขอ้มูลในตารางน้ี ผูเ้รียนภาษาสเปนในระดบั A1-A2 จึงควรไดเ้รียนเน้ือหาวฒันธรรมในระยะ
เรียนรู้ (Fase de aproximación) ผูว้ิจยัจึงใช้หวัขอ้อา้งอิงทางวฒันธรรมของระยะดงักล่าวมาวิเคราะห์เน้ือหา
วฒันธรรมจากแบบเรียนทั้ง 3 รายวชิาและไดแ้จกแจงผลออกมาเป็นตารางโดยสรุป ดงัน้ี 

ตำรำงที ่2 ตารางเปรียบเทียบเน้ือหาวฒันธรรมในแบบเรียนภาษาสเปน 1-3 และหวัขอ้อา้งอิงทางวฒันธรรม
ของ PCIC 

หัวข้ออ้ำงองิทำงวฒันธรรม: ระยะเรียนรู้   ภำษำสเปน 1 ภำษำสเปน 2 ภำษำสเปน 3 

ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศ    

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั     

ประชากรชนพื้นเมือง    

รัฐบาลและระบอบการปกครอง     

อาหารข้ึนช่ือ     

เทศกาลส าคญั    
เมืองหลวงและเมืองส าคญั     

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม    
การแพทยแ์ละสุขภาพ    

การศึกษา    

ส่ือ    

ระบบขนส่ง    

ศาสนา    

นโยบายดา้นภาษา     

เหตุการณ์และบุคคลส าคญั    



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 19 

 

 
 

หัวข้ออ้ำงองิทำงวฒันธรรม: ระยะเรียนรู้   ภำษำสเปน 1 ภำษำสเปน 2 ภำษำสเปน 3 

วรรณกรรม    

เพลง ภาพยนตร์และการเตน้ร า    

สถาปัตยกรรม     

ศิลปะ     

จากขอ้มูลในตาราง จะเห็นว่าในเอกสารแบบเรียนมีการแทรกเน้ือหาท่ีค่อนขา้งครอบคลุมหัวขอ้
ของ PCIC โดยในรายวิชาภาษาสเปน 1 มีเน้ือหาดา้นวฒันธรรมมากกวา่ในรายวิชาภาษาสเปน 2 และวิชา
ภาษาสเปน 3 เน้ือหาวฒันธรรมส่วนใหญ่มาจากหัวข้อประเทศ สัญชาติ สถานท่ีส าคัญ บุคคลส าคัญ
ตามล าดบั ซ่ึงขอ้ดีท่ีไดจ้ากการเรียนเน้ือหาเหล่าน้ีบ่อยคร้ังจะท าให้นกัศึกษาจดจ าไดแ้ม่นย  าข้ึน แต่ขอ้เสียคือ
จะไดเ้รียนเน้ือหาหัวขอ้เหล่าน้ีมากกว่าหัวขอ้อ่ืนซ่ึงมีความส าคญัเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม เน้ือหาแต่ละ
หวัขอ้ท่ีแทรกอยู่มกัเป็นเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยท่ีน ามาเป็นประโยคตวัอย่างของการใช้หลกัไวยากรณ์และ
ในแบบฝึกหัดโดยไม่มีการอธิบายขยายความหรือเจาะลึกรายละเอียด และแบบฝึกหัดท่ีปรากฏอยู่ใน
แบบเรียนมกัเป็นลกัษณะการเติมค า ค  าถามปรนยั การโยงค าตอบและการเรียงล าดบั ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
กิจกรรมท่องจ าท่ีขาดองคป์ระกอบของการส่ือสาร และลดพลวตัในชั้นเรียนลง     

 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 กลุ่ม เพื่ออธิบายความส าคญัของการสอนเน้ือหา
วฒันธรรมในชั้นเรียนภาษา และคุณประโยชน์ของการใชเ้กมในการสอนเน้ือหาดงักล่าว  

      2.1 ทฤษฎีสมรรถนะทางการส่ือสาร (Competencia comunicativa) 
   “สมรรถนะทางการส่ือสาร” หมายถึงทกัษะความสามารถของบุคคลในการส่ือสาร ซ่ึงไม่ใช่
เพียงแค่การสร้างประโยคโดยใช้หลักไวยากรณ์หรือค าศพัท์ให้ถูกต้องเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องมีความรู้
ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมดว้ย เพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสมตามบริบท (Rincón 
Castellanos, 2004, p.100) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาสมรรถนะทางการส่ือสารตามมาตรฐานกรอบอา้งอิงทางภาษา
ของสหภาพยโุรป (MCER) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัดงัต่อไปน้ี  

2.1.1 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์ (Las competencias lingüísticas) เป็นความสามารถในการ
ใชไ้วยากรณ์รวมถึงกฎเกณฑต่์างๆ ของภาษา เช่น ค าศพัท ์การสะกด การออกเสียง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     2.1.2 สมรรถนะทางภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Las competencias sociolingüísticas) เป็น
ความสามารถทางการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมซ่ึงสมาชิกในสังคมเรียนรู้ร่วมกนัผา่นทางการใชภ้าษา  
เช่น มารยาทในการเขา้สังคม มารยาทในการสนทนา หรือการใชส้ านวนต่าง ๆ   

     2.1.3 สมรรถนะทางวจนปฏิบติัศาสตร์ (Las competencias pragmáticas) คือความสามารถท่ี
จะเขา้ใจความหมายโดยตรงตามค าศพัท์และนยัยะท่ีแทจ้ริงของประโยค ทั้งจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของผูพู้ด
และแรงจูงใจในการพดูอีกดว้ย  
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 ดงันั้น สมรรถนะทางการส่ือสารจึงเป็นความเขา้ใจภาษาในบริบททางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็น
ความสามารถท่ีผูเ้รียนภาษาต่างประเทศพึงมี เพราะจะเป็นตวักลางในการท าความเขา้ใจภาษาปลายทาง ช่วย
พฒันาทกัษะการส่ือสารให้ดีข้ึน จึงสามารถสร้างประโยคท่ีเหมาะสมและสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีคู่สนทนา
ตอ้งการส่ือสารไดดี้ยิง่ข้ึน (Ohno, 2011, p. 26; Trujillo, 2006, pp. 125-126)  

       2.2 ทฤษฎีการสอนเน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ 
              ค  าวา่ “วฒันธรรม” สามารถตีความไดจ้ากหลากหลายมุมมองโดยลว้นสอดคลอ้งกบัการ  

ใช้ภาษา ในบริบทการน าไปประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น วฒันธรรมคือรูปแบบ
ของการใช้ชีวิต จารีตประเพณี แนวคิด ไปจนถึงวิธีการแสดงออกตามแบบแผนของสังคม โดยสมาชิกท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั ไดเ้รียนรู้สืบต่อกนัมาผา่นภาษา (Miquel & Sans, 1992, p. 3; Luis Sierra, 2008, p. 17) 
ดงันั้น เน้ือหาดา้นวฒันธรรมจึงควรมีบทบาทในการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้ เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียน
ภาษาไดท้  าความเขา้ใจความส าคญัของวฒันธรรมคงบคู่ไปกบัการแสดงออกทางภาษา 

Lourdes Miquel and Neus Sans (1992, p. 4) ไดแ้บ่งประเภทวฒันธรรมเอาไว ้3 ประเภท โดยไดรั้บ
ความสนใจในแวดวงวิชาการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งผู ้สอนภาษาสเปนจ านวนมากก็ได้น าทฤษฎีน้ีมา
ประยกุตใ์ช ้  

 2.2.1  “วฒันธรรม” แบบตวัอกัษร C ใหญ่ (Cultura con C mayúscula) คือวฒันธรรมท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได้ โดยมกัเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม วรรณกรรม 
ประวติัศาสตร์ ประเพณีส าคญัท่ีสะทอ้นลกัษณะความเช่ือ  

 2.2.2  “วฒันธรรม” แบบตวัอกัษร c เล็ก (cultura con c minúscula) 
คือวฒันธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้และเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนภาษาควรเรียนรู้และ

ท าความเขา้ใจเพื่อพฒันาสมรรถนะทางการส่ือสาร (competencia comunicativa) ได้แก่ วฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิธีการคิด การแสดงออก ความเช่ือ รวมไปถึงแบบแผน จารีตประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา ซ่ึง
เจา้ของภาษาทุกคนรู้จกัและคุน้เคยเป็นอยา่งดี  

 2.2.3 “วฒันธรรม” แบบตวัอกัษร K (La Kultura con K) 
คือวฒันธรรมของบางกลุ่มคนในสังคมเท่านั้น เช่น ภาษาวยัรุ่นท่ีสามารถเปล่ียนไปตามยุคสมยั 

ภาษาถ่ินหรือค าศพัท์ท่ีใช้เฉพาะในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง รวมไปถึงส าเนียงและวิธีการพูดท่ีมีอยู่ในเฉพาะ     
บางกลุ่มสังคม 

        2.3 ทฤษฎีเกมการสอน  
  ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาความหมาย ชนิดของเกม ขั้นตอนในการสร้างเกม เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
สร้างเกมการสอนเน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาสเปนระดบั A1-2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
Conchita Sanuy (as cited in Chacón, 2008, p.1) ไดก้ล่าวไวว้า่ “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.” ซ่ึงหมายความวา่ค าวา่ “เกม” มาจากค าวา่ “ghem” ในภาษาอินโด-ยโูรเปียน แปลวา่ กระโดด
โลดเตน้ดว้ยความสุข โดยเกมจะตอ้งมอบความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในขณะพฒันาสมรรถภาพ
อีกหลายดา้นไปพร้อมกนั4   สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2545, หนา้ 90) ไดอ้ธิบายไวว้า่การจดัการเรียนรู้
โดยใชเ้กม คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนใหผู้เ้รียนไดเ้ล่นเกมท่ีมีกฎเกณฑก์ติกาไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ท าให้เกิด
ความสนุกสนาน ร่าเริง พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สร้างโอกาสแลกเปล่ียนความรู้กบัผูอ่ื้น ส่วน José 
Manuel Bautista-Vallejo และ Norma Raquel Lopéz (2002, p. 6) ไดก้ล่าวไวว้า่ เกมจะชกัจูงให้ผูเ้ล่นเกิด
ความต่ืนเตน้และรู้สึกมีอิสระเสรี เน่ืองจากสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ท าให้เกิดความสนใจต่อกิจกรรมใน
หอ้งเรียนมากข้ึน      
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการพฒันาเกมเพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอนในชั้นเรียนจากบทความ “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) ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี  

(1) การคดัสรรเน้ือหาจากบทเรียนเพื่อน ามาเป็นสาระส าคญัของเกม       
(2) การวางแผนและออกแบบเกม ประกอบไปดว้ยการคดัเลือกประเภทของเกมให้เขา้กบัเน้ือหา    

ท่ีเลือกไว ้ก าหนดกฏกติกา เวลาท่ีจะใชใ้นการเล่น รวมถึงอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการเล่น   
(3) การน าเกมไปใช้ในห้องเรียน ซ่ึงผูส้อนตอ้งผนัตวัจากการเป็นผูใ้ห้ความรู้ในชั้นเรียนมาเป็น      

ผูอ้  านวยความสะดวกในการเล่นเกมและผูเ้รียนจะผนัตวัมาเป็นผูเ้ล่น 
 ประเภทของเกมท่ีสามารถน ามาใชใ้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นมีหลากหลายประเภท ผูว้ิจยั

จึงเลือกศึกษาประเภทของเกมท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งน่าสนใจ มีกติกาการ

เล่นท่ีไม่ซับซ้อนและเอ้ือต่อการเรียนรู้เน้ือหาท่ีน ามาประกอบการเล่นเกม โดยผูว้ิจ ัยได้คัดเลือกจาก

ขอ้เสนอแนะของ 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) โดยจ าแนกไวจ้  านวน 3 

ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

(1) เกมท่ีจ าแนกตามลกัษณะการเล่น (Funcionamiento del juego) เช่น เกมเติมขอ้มูลท่ีต่างฝ่ายต่างมี

ขอ้มูล (Juego de vacío de información – recíproco) คือเกมท่ีผูเ้ล่น A มีขอ้มูลซ่ึงผูเ้ล่น B ตอ้งการ และผูเ้ล่น 

B เองก็มีขอ้มูลท่ีผูเ้ล่น A ตอ้งการ เกมการแลกเปล่ียน (Juego de intercambios) คือสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งน า

ขอ้มูล ท่ีตนมีไปแลกเปล่ียนกบัผูเ้ล่นคนอ่ืน เกมการสืบคน้ (Juego de búsqueda y averiguación) คือผูเ้ล่นแต่

ละคนมีขอ้มูลและเม่ือน าขอ้มูลมารวมกนัก็จะสามารถแกป้ริศนาของเกมได ้

                                                           
4
 ค าแปลโดยผูว้จิยั 
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(2) เกมท่ีจ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชเ้ล่น (Juegos al momento de su utilización) เช่น เกมอุ่นเคร่ือง 
(Juego de iniciación) คือเกมท่ีใชเ้ล่นเพื่อเขา้สู่เน้ือหาบทเรียน เกมส าหรับส ารวจระดบัผูเ้รียน (Juego de 
exploratorios de nivel) คือเกมท่ีใชส้ าหรับวดัระดบัความรู้ความสามารถดา้นเน้ือหาของผูเ้รียน และเกมเสริม
บทเรียน (Juegos complementarios de la unidad didáctica) คือเกมท่ีใชเ้ล่นเพื่อทบทวนเน้ือหาหรือเป็นส่วน
หน่ึงในบทเรียน  

(3) เกมท่ีจ าแนกตามลกัษณะการจดัการ (Juegos organizados) เช่น เกมเชิงวิชาการ (Juegos 
académicos) ท่ีน าเน้ือหาในบทเรียนมาใส่ไวใ้นเกม เกมความร่วมมือ (Juegos cooperativos) คือเกมท่ีผูเ้ล่น
ทุกคนร่วมมือกนัท าภารกิจใหส้ าเร็จโดยไม่มีการแข่งกนัระหวา่งผูเ้ล่นดว้ยกนัเอง และเกมท่ีมีการเคล่ือนไหว
น้อย (Juegos Pasivos o poco movimiento) ซ่ึงเป็นเกมท่ีไม่เน้นการเคล่ือนไหวของร่างกายแต่เน้นไป
ทางดา้นการใชส้มาธิและความคิดท่ีวอ่งไว 

 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดทั้งหมดน้ีมาปรับใชใ้นการประดิษฐเ์กมการสอนในล าดบัต่อไป     
3. สร้างเกมการสอน  

     ผูว้ิจยัเร่ิมสร้างเกมโดยวิเคราะห์ผลจากตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นตารางเปรียบเทียบเน้ือหาวฒันธรรมใน
แบบเรียนรายวิชาภาษาสเปน 1-3 และหัวขอ้อา้งอิงทางวฒันธรรมของ PCIC และพิจารณาเลือกหัวขอ้ท่ี
น่าจะสามารถกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษาในการเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศผูใ้ชภ้าษาสเปนไดดี้ โดย
น าทฤษฎีขา้งตน้มาปรับใช ้โดยค านึงถึงสมรรถนะทางการส่ือสารท่ีผูเ้ล่นจะไดฝึ้กฝน เน้ือหาวฒันธรรมท่ีจะ
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจอตัลกัษณ์ของกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาสเปน ขั้นตอนการประดิษฐ์เกม ไปจนถึงการเลือก
ประเภทเกม ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งทั้งหมด 3 เกมแบ่งตามระดบั A 1 และ A 2 ไดแ้ก่  

ระดบั A 1:  เทศกาลส าคญั และ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง   

ระดบั A 2:  อาหารจานเด่น 
โดยผูว้ิจยัไดน้ าเกมทั้งหมดไปทดลองใช้กบันกัศึกษาสาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 34 คน และชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 36 คน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

3.1 เทศกาลส าคญั (¡Viva la fiesta!)  
      จากการศึกษาเอกสารแบบเรียนของหลกัสูตรฯ ไม่พบวา่มีเน้ือหาหวัขอ้เทศกาลหรือประเพณี ซ่ึง

จะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา ชุดความคิด และความเช่ือของคนในสังคม รวมถึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของประเทศหรือภูมิภาคอีกดว้ย เกมน้ีจึงสร้างข้ึนเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อให้ผูเ้ล่นท่ีก าลงั
เรียนรู้ภาษาสเปนระดับต้นได้ท าความรู้จกักับเทศกาลอนับ่งบอกถึงความเช่ือและความศรัทธาในกลุ่ม
ประเทศผู ้ใช้ภาษาสเปน ควบคู่ไปการฝึกทักษะการพูด (Expresión oral) และการอ่านภาษาสเปน 
(Comprensión lectora) เกมน้ีควรมีจ านวนผูเ้ล่นอยา่งนอ้ย 2 คนและใชเ้วลา 20 นาทีในการเล่น เทศกาลท่ี
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมาสร้างเกมมีทั้งหมด 6 เทศกาล คือ Día de los Muertos ของประเทศเม็กซิโก 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  

เน่ืองจากการท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยเป็นคร้ังแรกมกัจะมาจากการอ่านขอ้มูลเป็น
หลัก ผูว้ิจยัจึงค านึงถึงประเภทเกมท่ีท าให้ผูเ้ล่นเกิดความสนใจและอยากท าความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้น        
จึงเลือกใช้ประเภทเกมท่ีท าให้ผูเ้ล่นมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเน้นการใช ้       
ไหวพริบ กล่าวคือ เกมเติมขอ้มูลท่ีต่างฝ่ายต่างมีขอ้มูล (Juego de vacío de información – recíproco) เกมการ
สืบคน้ (Juego de búsqueda y averiguación) และเกมท่ีมีการเคล่ือนไหวนอ้ย (Juegos Pasivos o poco 
movimiento) รวมถึงสามารถเป็นเกมส าหรับส ารวจระดบัผูเ้รียน (Juego de exploratorios de nivel) เกมเสริม
บทเรียน (Juegos complementarios de la unidad didáctica) และเกมส าหรับการประเมินผล (Juegos de 
evaluación)  

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นไดแ้ก่ ลูกเต๋าค าถาม (แต่ละดา้นของลูกมีสรรพนามเพื่อใชใ้นการตั้งค  าถาม 
ไดแ้ก่ Quién, Qué, Cómo, Por qué, Dónde, cuándo) และแผน่ขอ้มูลเทศกาลส าคญั โดยแบ่งเป็นของเซต A 
คือบตัรส าหรับใชต้ั้งค  าถาม และเซต B คือบตัรส าหรับตอบค าถาม   

วิธีการเล่นคือแบ่งผูเ้ล่นออกเป็นคู่ โดยผูเ้ล่นแต่ละคนจะไดท้ั้งบตัรเซต A และเซต B ในบตัรแต่ละ
ใบเป็นขอ้มูลของเทศกาลท่ีสมบูรณ์อยูแ่ลว้ จากนั้น ผูเ้ล่นแต่ละคนจะตอ้งผลดักนัทอยลูกเต๋าค าถาม เม่ือทอย
ไดส้รรพนามเพื่อใชใ้นการตั้งค  าถามแลว้ จะตอ้งดูท่ีบตัรเซต A ของตนวา่เป็นเทศกาลอะไรและตอ้งคิดเอง
วา่จะตั้งค  าถามอยา่งไร ส่วนค าตอบจะหาไดจ้ากบตัรเซต B ของเทศกาลนั้น ๆ   

ผูว้ิจยัได้น าเกมไปทดลองเล่นกับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (ระดับ A1) ท่ีผ่านการเรียนเร่ืองการสร้าง
ประโยคค าถามมาแลว้จ านวน 34 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คน 2 กลุ่ม ผลจาก
การสังเกตการณ์คือผูเ้ล่นมีแรงกระตุน้ เกิดความต่ืนเตน้สนุกสนานจากการทอยลูกเต๋าท่ีผูเ้ล่นคาดการณ์
ไม่ไดว้า่จะออกมาเป็นสรรพนามค าถามอะไรและค าถามจะมาจากเทศกาลอะไร ทุกคนในกลุ่มจึงตั้งใจท่ีจะมี
ส่วนร่วมในเกม อุปสรรคของการเล่นเกมน้ีคือผูเ้ล่นยงัรู้ภาษาสเปนในระดบัพื้นฐาน จึงตอ้งใชเ้วลาในการท า
ความเขา้ใจหรือตีความจากบริบท และแมว้า่จะอนุญาตใหเ้ปิดพจนานุกรม แต่ก็ท  าให้เสียเวลาในการเล่นเกม
ไปพอควร  

3.2 บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Nuestra gente)  
      หวัขอ้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นหวัขอ้ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากแต่ละประเทศมีบุคคลท่ีสร้าง

ช่ือเสียงในดา้นต่าง ๆ ในระดบันานาชาติ จากการส ารวจแบบเรียนในหลกัสูตรฯ พบหัวขอ้น้ีในแบบฝึกหัด
เพียงไม่ก่ีประโยคและมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในบางดา้นเท่านั้น ผูเ้รียนจึงควรไดรู้้จกักบับุคคลส าคญัในแวดวง
ต่าง ๆ     ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน พร้อมกบัฝึกฝนการผนักริยาในรูปปัจจุบนักาล ค าคุณศพัทเ์พื่ออธิบายลกัษณะ
บุคคล รวมถึงทกัษะการอ่าน (Comprensión lectora) และการพูด (Expresión oral) ไปในเวลาเดียวกนั เกมน้ี
ใชเ้วลาประมาณ 20 นาทีและตอ้งมีจ านวนผูเ้ล่นอยา่งนอ้ย 2 คนต่อ 1 กลุ่ม  
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ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาทั้งหมด 10 คน คือ Simón Bolívar ผูน้ าในการประกาศเอกราช
ชาวเวเนซูเอลา Frida Kahlo จิตรกรหญิงชาวเม็กซิกนั Gabriel García Márguez นกัเขียนรางวลัโนเบลชาว
โคลอมเบีย Celia Cruz ราชินีเพลงซลัซา (Salsa) จากประเทศคิวบา Papa Francisco สมเด็จพระสันตปาปา
องคปั์จจุบนัซ่ึงเป็นชาวอาเจนตินา Sofía Vergara นกัแสดงหญิงชาวโคลอมเบีย Pedro Almodóvar ผูก้  ากบั
ภาพยนตร์รางวลัออสการ์ชาวสเปน Guillermo del Toro ผูก้  ากบัภาพยนตร์รางวลัออสการ์ชาวเม็กซิกนั Che 
Guevara นกัปฏิวติัชาวอาร์เจนตินา และ Fernando Botero ศิลปินแนวร่วมสมยัชาวโคลอมเบีย  

เกมน้ีประกอบไปดว้ย เกมจบัคู่ (Juego de emparejar) เหตุผลท่ีเลือกเกมประเภทน้ีเพราะเป็นเกมท่ี
จะปรากฏรูปภาพของบุคคลส าคัญทั้งในแผ่นข้อมูลและบนกระดานเดินเกม ผูเ้ล่นต้องจบัคู่บุคคลบน
กระดานและในแผน่ขอ้มูล ท าใหส้ามารถจดจ าลกัษณะและขอ้มูลส าคญัของบุคคลเหล่านั้นได ้อีกทั้งยงัเป็น
เกมท่ีมีการเคล่ือนไหวนอ้ย (Juegos Pasivos o poco movimiento) เพราะเนน้การใชไ้หวพริบ รวมถึงเป็นเกม
ส าหรับส ารวจระดับผูเ้รียน (Juego de exploratorios de nivel) และเกมเสริมบทเรียน (Juegos 
complementarios de la unidad didáctica)  

 อุปกรณ์ท่ีใช้ไดแ้ก่ กระดานบนัไดงูท่ีมีรูปของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ลูกเต๋า หมากเดินกระดาน และ
แผน่ขอ้มูลบุคคลส าคญั ซ่ึงประกอบไปดว้ยรูปภาพ สัญชาติ อาชีพ ผลงานส าคญัหรือขอ้มูลท่ีโดดเด่น  

วธีิการเล่นคือ แต่ละกลุ่มจะไดรั้บกระดานงู ลูกเต๋า และแผน่ขอ้มูลของบุคคลส าคญั เร่ิมเล่นดว้ยการ
ทอยลูกเต๋าและเดินหมากตามจ านวนท่ีทอยได ้เม่ือหมากไปตกอยู่ท่ีใดให้อธิบายเร่ืองราวของบุคคลนั้น 1 
ประโยค โดยสามารถบรรยายจากลกัษณะท่ีเห็นในภาพหรือดูขอ้มูลไดจ้ากแผน่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ ภายในกลุ่มจะ
ช่วยกนัตรวจสอบว่าผูเ้ล่นแต่ละคนแต่งประโยคจากขอ้มูลท่ีมีได้ถูกต้องหรือไม่ หากยงัไม่ถูกก็จะต้อง
ช่วยกนัแกไ้ขเพื่อใหผู้เ้ล่นคนนั้นผา่น และผูเ้ล่นคนใดถึงทางออกก่อนก็จะเป็นผูช้นะ 

ผูว้ิจยัไดน้ าเกมน้ีไปทดลองเล่นกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 (ระดบั A1) ท่ีผา่นการเรียนเร่ืองค าคุณศพัท์
บรรยายลกัษณะบุคคลและการผนักริยาในรูปปัจจุบนัมาแลว้จ านวน 34 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มละ 7 
คนมี 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 8 คน มี 1 กลุ่ม จากการสังเกตการณ์พบวา่ผูเ้ล่นกระตือรือร้นท่ีจะเล่นเกม เน่ืองจาก
เกิดความสงสัยวา่บุคคลเหล่านั้นเป็นใครและมีความส าคญัอยา่งไร และในขณะเดียวกนั ก็ไดฝึ้กสังเกตและ
สร้างประโยคดว้ยตนเอง โดยใชค้  าคุณศพัทเ์พื่อบรรยายลกัษณะบุคคลควบคู่ไปกบัการฝึกผนักริยา อุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนคือผูเ้ล่นยงัไม่รู้จกัค าศพัท์บางส่วน ท าให้ต้องเสียเวลาหาความหมายในพจนานุกรม และผูเ้ล่น
บางส่วนไม่ทราบวา่จะบรรยายลกัษณะของบุคคลนั้นอยา่งไร หากไม่มีค  าคุณศพัทใ์หใ้นแผน่ขอ้มูล 

3.3 อาหารจานเด่น (Así se cocina)  
     อาหารสะท้อนเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี แต่เน่ืองจากหัวข้ออาหารท่ีพบใน

แบบเรียนเป็นเพียงประโยคสั้น ๆ และไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม จึงอาจไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมผา่นจานอาหารนั้น ๆ ในเกมน้ีผูเ้ล่นจะไดเ้รียนรู้อาหารจากประเทศผูพู้ดภาษาสเปน
เปรียบเทียบกบัอาหารไทยท่ีทุกคนคุน้เคย โดยในศตวรรษท่ี 16 และ 17 ทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเชียได้
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แลกเปล่ียนพืชพนัธ์ุธัญญาหารระหว่างกนัผา่นเจา้อาณานิคมอย่างสเปนและโปรตุเกส อีกทั้ง บางพื้นท่ีใน
ลาตินอเมริกากบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกัน จึงมีอาหารท่ี
คลา้ยคลึงกนัไปดว้ย ผูว้ิจยัน าเกมน้ีมาประยุกตเ์ล่นกบัความรู้ทางไวยากรณ์ในระดบั A2 เร่ืองการผนักริยา
ค าสั่ง (el imperativo) เพื่อช่วยเสริมทกัษะการอ่าน (Comprensión lectora) และทกัษะการพูด (Expresión 
oral) โดยจะใชเ้วลาประมาณ 25 นาทีในการเล่นและตอ้งมีจ านวนผูเ้ล่นอยา่งนอ้ย 3 คนต่อ 1 กลุ่ม  

อาหารข้ึนช่ือท่ีผูว้ิจยัเลือกมาจบัคู่กบัอาหารไทย ได้แก่ ตามาลไก่ใส่ซอสเขียวกบัขนมขา้วโพด 
(Tamales de pollo en salsa verde y dulce de maíz) เอ็มปานาดาเน้ือกบักะหร่ีพฟัเน้ือ (Empanada de carne y 
Curry Puff de carne) ปาเอยาทะเลกบัขา้วผดัผงกระหร่ีทะเล (Paella de marisco y Arroz de curry con 
marisco) เซบิเชของเปรูกบัย  าปลากะพง (Ceviche peruano y Ensalada picante de lubina) และขา้วผดัถัว่ด า
กบัขา้วเหนียวด าน ้ากะทิ (Arroz congrí y Arroz negro en leche de coco) 

ความน่าสนใจของเกมน้ีอยู่ท่ีวตัถุดิบของอาหาร เพราะผูเ้ล่นจะไดเ้รียนรู้วตัถุดิบบางชนิดท่ีลาติน
อเมริกาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ร่วมกนั ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าหากน าเอาวตัถุดิบเหล่านั้นมาท าเป็นเกมการ
แลกเปล่ียน (Juego de intercambios) ร่วมกบัการจ าลองสถานการณ์ (Simulaciones) จะท าให้ผูเ้ล่นเกิดความ
เขา้ใจจากการเห็นภาพดว้ยตนเอง ส่งผลใหผู้เ้ล่นจดจ าขอ้มูลต่าง ๆ ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งท่องจ าจากค าศพัท ์อีกทั้ง
เกมน้ียงัเป็นเกมความร่วมมือ (Juegos cooperativos) ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูแ้พห้รือชนะ แต่จะอาศยัความ
ร่วมมือกนัของผูเ้ล่นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของเกม นอกจากน้ี ยงัสามารถเป็นเกมท่ีใช้เสริมในบทเรียน 
(Juego complementario de unidad didáctica) เพื่อฝึกฝนการใชป้ระโยคค าสั่งในภาษาสเปนไดอี้กดว้ย 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่นได้แก่ บตัรภาพพร้อมค าศพัท์วตัถุดิบในการประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ  
และแผน่ขอ้มูลวิธีการประกอบอาหารของกลุ่มประเทศผูใ้ช้ภาษาสเปนซ่ึงจะมีค ากริยาท่ียงัไม่ไดผ้นัพร้อม
กบัวตัถุดิบท่ีตอ้งใชป้ระกอบในเมนู 

วิธีการเล่นคือผูเ้ล่นแต่ละกลุ่มจะเลือกท าอาหารข้ึนช่ือของลาตินอเมริกาพร้อมกบัอาหารไทยท่ีมี
ลกัษณะและวตัถุดิบคลา้ยกนั จากนั้น จะไดรั้บแผน่ขอ้มูลวิธีการประกอบอาหารพร้อมกบัช่ือวตัถุดิบท่ีตอ้ง
ใชใ้นเมนูนั้นและบตัรภาพพร้อมค าศพัทข์องวตัถุดิบ โดยท่ีบตัรภาพบางส่วนจะไม่ใช่วตัถุดิบของอาหารของ
กลุ่มตนเอง  ผูเ้ล่นในกลุ่มจึงตอ้งน าบตัรภาพวตัถุดิบท่ีไม่ถูกตอ้งไปขอแลกกบับตัรภาพท่ีถูกตอ้งจากกลุ่มอ่ืน
โดยใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร เน่ืองจากในขั้นตอนน้ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งรวดเร็วเพื่อไปเนน้การส่ือสาร
ภาษาสเปนในขั้นตอนต่อไป เม่ือไดบ้ตัรภาพพร้อมค าศพัท์ของวตัถุดิบครบแลว้ สมาชิกในกลุ่มจะจ าลอง
สถานการณ์การประกอบอาหารโดยผลดักนัใช้ประโยคค าสั่งเพื่ออธิบายวิธีการท าอาหารให้ผูเ้ล่นคนถดัไป
จนกระทัง่เสร็จส้ิน 

ผูว้ิจยัไดน้ าเกมไปทดลองเล่นกบันักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (ระดบั A2) ท่ีผ่านการเรียนรู้เร่ืองการสร้าง
ประโยคค าสั่งมาแลว้จ านวน 36 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามจ านวนอาหารท่ีถูกจบัคู่ไว ้จึงแบ่งเป็นกลุ่มละ 7 
คน 4 กลุ่ม และกลุ่มละ 8 คน 1 กลุ่ม จากการสังเกตการณ์ พบวา่ผูเ้ล่นมีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัอาหารสเปน
และลาตินอเมริกาอยู่บา้ง จึงให้ความสนใจอยากจะเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือผูเ้ล่นตอ้งออกไปคน้หา
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วตัถุดิบท่ีตนตอ้งการจากกลุ่มอ่ืน ท าให้เกิดความสนุกสนานมากข้ึน หลงัจากการเล่นเกม ผูเ้ล่นมีความพึง
พอใจเพราะไดค้วามรู้ใหม่ ทั้งค  าศพัทว์ตัถุดิบในการประกอบอาหาร รวมถึงกริยาท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 
ปัญหาเดียวท่ีพบจากการทดลองใช้เกมน้ีคือระยะเวลาไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้งมีการปรับเวลาจาก 25 นาทีเป็น 
30 นาที  

ผลกำรศึกษำ 

จากการสังเกตการณ์การทดลองเล่นเกมทั้ง 3 เกม สรุปไดว้า่ผูเ้ล่นใหค้วามสนใจ มีท่าทีกระตือรือร้น
และสนุกสนานไปกบักิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เกมท่ีผูเ้ล่นคาดการณ์ไม่ไดอ้ยา่งเกมท่ีเล่นแบบเส่ียง
ดวง หรือเกมท่ีผูเ้ล่นตอ้งไขปริศนา และหากน าเกมมาประยุกตใ์ชใ้นการสอนเน้ือหาดา้นวฒันธรรมท่ีผูเ้ล่น
ไม่เคยรู้มาก่อน ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความสงสัยใคร่รู้และอยากค้นหาค าตอบด้วยตัวเอง ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมกัจะเกิดจากประเด็นทางไวยากรณ์ ทกัษะการพูดและคลงัค าศพัท์ของนกัศึกษาท าให ้     
ผูเ้ล่นบางส่วนยงัไม่สามารถเขา้ร่วมในเกมไดท้นัที  ท าใหใ้ชเ้วลามากกวา่ท่ีวางแผนไว ้ในขณะเดียวกนั หาก
เป็นเกมท่ีเล่นเป็นกลุ่ม แต่สมาชิกไม่ไดมี้ส่วนร่วมตลอดการเล่นเกมทุกคน สมาชิกท่ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมก็จะ
สนใจกิจกรรมนอ้ยลง ผลทั้งหมดน้ีสรุปออกมาไดว้า่เกมนั้นมีประสิทธิผลเพราะบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งหมด 
แต่ผูว้จิยัควรมีการปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการเล่นบางส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ควรส ารวจความสามารถทาง
ทกัษะของผูเ้รียนล่วงหนา้เพื่อน ามาสร้างเกมใหเ้หมาะสมกบัระดบัภาษาของผูเ้รียน  

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
งานวจิยัน้ีมุ่งน าเสนอการพฒันาการสอนเน้ือหาวฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาสเปนระดบั A1-A2 ผา่น

เกม โดยอา้งอิงทฤษฎีสมรรถนะทางการส่ือสาร (Competencia comunicativa) ทฤษฎีการสอนเน้ือหา
วฒันธรรมในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ และทฤษฎีเกมการสอน กรณีศึกษาคือหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาตะวนัตก วชิาเอกภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย
ผูว้จิยัไดศึ้กษาเน้ือหาวฒันธรรมในหนงัสือเรียน น าเสนอเกมเพื่อเสริมการเรียนการสอนท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกสรร
หวัขอ้จากแผนการเรียนการสอนของสถาบนัเซร์บนัเตส (Plan curricular del Instituto Cervantes หรือ PCIC) 
และไดต้รวจสอบประสิทธิผลของเกมดงักล่าวโดยไดน้ าไปทดลองใชจ้ริงในห้องเรียนของหลกัสูตรดงักล่าว  
ผลจากการสังเกตุการณ์พบว่าเกมท่ีสร้างข้ึนท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีผ่อนคลายและ
สนุกสนาน กระตุน้ความสงสัยในตวัผูเ้ล่น โดยเฉพาะเกมท่ีมีการเส่ียงดวง หรือเกมท่ีผูเ้ล่นไม่เคยรู้ขอ้มูลมา
ก่อน ท าให้เกิดแรงจูงใจกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และคน้หาค าตอบดว้ยตวัเอง รวมถึงผูเ้ล่นเองก็มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ ๆ กับสมาชิกในกลุ่ม ช่วยเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ของ
วฒันธรรมท่ีหลากหลายของกลุ่มประเทศผูใ้ชภ้าษาสเปน ในขณะเดียวกนั ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบคือเร่ือง
คลงัค าศพัทแ์ละทกัษะทางไวยากรณ์ของผูเ้ล่น ซ่ึงก็จะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะน าไปปรับปรุงกิจกรรมให้
เหมาะสมกบันกัศึกษาต่อไป 
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กำรแก้ไข ปรับปรุง และข้อเสนอแนะ 
จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ผู ้วิจ ัยจึงขอเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกมมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดย  
1. แนบคลงัค าศพัทใ์นแผน่ขอ้มูลเสมอเพื่อช่วยใหผู้เ้ล่นเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 
2. เปล่ียนวิธีการเล่นจากท่ีให้สมาชิกเพียงบางคนในกลุ่มสนทนาตอบโตก้นัเป็นการให้สมาชิก     

ทุกคนแข่งกนัตอบ 
3. ช่วยช้ีช่องทางให้ผูเ้ล่นรู้วา่เน้ือหาส่วนไหนท่ีสามารถน าไปตั้งเป็นค าถามหรือสร้างประโยคได ้

โดยการเวน้ช่องวา่งในเน้ือหาบางส่วนและเพิ่มค าศพัทท่ี์จ าเป็นส าหรับการเล่นเกมในแผน่ขอ้มูล  
4. สังเกตการณ์หรือประเมินพื้นฐานทกัษะภาษาของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่มก่อนการเล่นเกม และ

ปรับเปล่ียนวธีิการเล่นใหย้ดืหยุน่ตามกลุ่มผูเ้ล่น  
5. หากเป็นไปได้ควรมีการใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลายเข้ามาร่วมด้วย เช่น การเล่นเกมใน

อินเตอร์เน็ต (online game) เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้ล่นมากข้ึน 
6. ควรเพิ่มการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจในเกมจากตวัผูเ้ล่นเพื่อให้การประเมินผลของเกมสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึน  
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สถานภาพและบทบาทของตัวละครและวฒันธรรมอนิเดียในนวนิยาย เร่ือง สิเน่หาส่าหรี 

ROLES AND STATUS OF CHARACTERS AND INDIAN CULTURE  

IN THE SINEHASARI NOVEL 

       ธีรพล เรืองทองดี1และ สายวรุณ สุนทโรทก2 
                     Theeraphon Ruengthongdee and Saiwaroon Soontherotoke 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครในนวนิยายเร่ืองสิเน่หา
ส่าหรี (2) เพื่อศึกษาวฒันธรรมอินเดียในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี โดยวิเคราะห์จากนวนิยายของพงศกร 
เร่ืองสิเน่หาส่าหรี 

ผลการวจิยัพบวา่ สถานภาพและบทบาทของตวัละครในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีท่ีปรากฏเด่นชดั 
คือ สถานภาพและบทบาทในสังคม และสถานภาพและบทบาทในครอบครัวซ่ึงสถานภาพและบทบาทใน
สังคมของตวัละครในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี ท่ีปรากฏในนวนิยาย คือ สถานภาพและบทบาทในสังคม
ดา้นเช้ือชาติ และสถานภาพและบทบาทในสังคมด้านการประกอบอาชีพส่วนสถานภาพและบทบาทใน
ครอบครัวของตวัละครในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี ท่ีปรากฏในนวนิยาย คือ สถานภาพและบทบาทของลูก 
สถานภาพและบทบาทของสามี ภรรยา และสถานภาพและบทบาทของพอ่แม่  

โดยทั้งหมดนั้น ตวัละครสามารถปฏิบติัตามสถานภาพและบทบาทของตนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา
วฒันธรรมอินเดียท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีอีกดว้ย  

ผลการวิจยัพบว่า ประเทศอินเดียมีวฒันธรรมอนัยาวนานท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา แมบ้างวฒันธรรม
อาจจะเลือนหายไปบา้ง แต่บางวฒันธรรมก็ยงัเห็นการปฏิบติัต่อกนัอยู่เสมอเร่ือยมา โดยในนวนิยายเร่ือง
สิเน่หาส่าหรีมีการด าเนินเร่ืองโดยให้ตวัละครไดเ้ขา้ไปเรียนรู้วฒันธรรมของอินเดีย เช่น การแต่งกายดว้ย  
ชุดส่าหรี การแตม้ชาด พิธีสตี และพิธีสยุมพร เป็นตน้ วฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของ
อินเดียท่ีชาวอินเดียยงัรักษาและปฏิบติัสืบกนัมาช้านาน นบัว่ามีประโยชน์ มีคุณค่า เป็นคุณสมบติัท่ีหาได ้ 
ไม่ง่ายนกัในนวนิยายทัว่ไป 

ค าส าคัญ: สถานภาพ, บทบาท, วฒันธรรมอินเดีย 
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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  

บทน า             
 นวนิยายเป็นวรรณกรรมประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายจากผูอ่้าน เป็นเร่ืองยาวท่ี
แต่งข้ึนเป็นแบบร้อยแก้วจากชีวิตจริง นิทานพื้นบ้านพื้นเมือง จินตนาการ หรือประสบการณ์ เป็นต้น 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554, หนา้ 429) นวนิยายเป็นบทประพนัธ์ท่ีแต่งข้ึนเพื่อความบนัเทิง โดยมีการสมมติ
ตวัละคร โครงเร่ืองและสถานท่ีเพื่อให้เกิดความสมจริง นวนิยายจึงเป็นบนัเทิงคดีท่ีไดรั้บความนิยมอย่างสูง 
  จิตรลดา สุวตัถิกุล (2530, หนา้ 67-68) กล่าววา่ นวนิยายเป็นเร่ืองท่ีสมมติข้ึนโดยอาศยัพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นสังคมเป็นพื้นฐาน แลว้น ามาปรับปรุงให้สมจริงยิ่งข้ึน ดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีตวัละครแสดงออกมา 
สะทอ้นมาจากพฤติกรรมของมนุษย ์แลว้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการเสนอแนวความคิดของผูเ้ขียน  ทั้งในดา้น
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั โดยถ่ายทอดผา่นทางพฤติกรรมและ
บทบาทของตวัละคร ดงันั้น การศึกษาตวัละครในนวนิยายจึงเป็นการศึกษาสภาพชีวิตของคนในยุคสมยันั้น 
 นวนิยายยคุใหม่ท่ีผูอ่้านให้ความนิยม และไดรั้บคดัเลือกให้แปรรูปไปสู่ละครโทรทศัน์มีหลายเร่ือง
ท่ีเป็นบทประพนัธ์ของพงศกร  ซ่ึงเป็นนามปากกาของนายแพทย์พงศกร จินดาวฒันะ เป็นนายแพทย ์       
เวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าโรงพยาบาลจงัหวดัราชบุรี         
 ส าหรับนามปากกา “พงศกร” นั้นในอดีตไดใ้ชส้ าหรับนวนิยายทุกประเภท แต่ ปัจจุบนัจะเจาะจงใช้
นามปากกาน้ีเฉพาะแนวเหนือธรรมชาติเท่านั้น ส่วนนามปากกาท่ี ใช้เขียนนวนิยายแนวชีวิต ตลกขบขนั 
เสียดสีสังคมจะใชว้า่ “ดารกาประกาย” จิณณะ รุจิเสนีย ์(2554, หนา้ 5) ผูว้ิจยัสนใจนวนิยาย ของพงศกร ท่ีมี
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การน าหลักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประวติัศาสตร์ท่ีตนเองสนใจน ามาผสมผสานกับจินตนาการอย่าง
กลมกลืน ท าใหเ้น้ือเร่ืองชวนติดตามตั้งแต่ตน้จนจบอยา่งต่อเน่ือง    
 สิเน่หาส่าหรี เป็นนวนิยายแนวเหนือธรรมชาติ โรแมนติก สืบสวนสอบสวนท่ีกล่าวถึงตวัเอกของ
เร่ือง คือนวลเน้ือแกว้ สาวไทยทายาทนกัการทูต เจา้ของร้านเส้ือซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในสังคม   
เธอจ าเป็นตอ้งเดินทางไปประเทศอินเดียอยา่งเร่งด่วน เพื่อไปช่วยงาน นิลปัทม ์นอ้งสาวท่ีก าลงัจะแต่งงาน
กบั เจา้ชายชยัทศัน์ วิเรนทรา มนัตรา เจา้ชายหนุ่มรูปงามแห่งแควน้มนัตราปุระ ทางตอนเหนือของอินเดีย    
  เม่ือเธอไปถึงมนัตราปุระ เธอได้พบกับท่าทีท่ีไม่ยินดีของครอบครัวเจ้าชายชัยทศัน์ เธอจึงต้อง
อดทนต่อสู้ ไม่ยอมพ่ายแพต่้ออุปสรรคและโชคชะตาง่าย ๆ เธอเผชิญกบัความไม่เป็นธรรมและไม่ชอบมา 
พากลในมนัตราปุระ เม่ือนอ้งสาวของเธอถูกรังแก นวลเน้ือแกว้จึงตอ้งหาทางช่วยนอ้ง และแสวงหาความ
ยติุธรรมกลบัคืนมาใหไ้ด ้           
 เน้ือเร่ืองโดยย่อของนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีข้างต้นน้ี  ท าให้เห็นบทบาทของนวลเน้ือแก้ว         
ตวัละครเอกและตวัละครต่าง ๆในเร่ือง ซ่ึงพงศกรมกัสร้างตวัละครในเร่ืองใหมี้สถานภาพและบทบาทตามท่ี
ไดรั้บ รวมทั้งแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของตวัละครนั้น ๆ อยา่งเด่นชดัอีกดว้ย   สถานภาพจะบ่งบอกถึง
ฐานะ ต าแหน่งของบุคคลในกลุ่มหรือสังคม ท่ีมีค่านิยมทางสังคมและวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาท 
พฤติกรรม สิทธิ และหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล ใหด้ าเนินไปตามทิศทางท่ีสังคมนิยมหรือบรรทดัฐานของสังคม
ก าหนด  
 ศรีจนัทร์ พนัธ์พานิช (2534, หนา้ 2) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ "สถานภาพ" และ "บทบาท" ไวว้า่ 
สถานภาพ คือส่ิงท่ีบุคคลถูกก าหนดข้ึนทางสังคม เพื่อบอกหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบติั ส่วน
ค าวา่ บทบาท หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของสถานภาพ   เม่ือน าความหมายน้ีมา
ศึกษานวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี  ผูว้จิยัพบวา่ มีหลายตวัละครท่ีแสดงบทบาทหนา้ท่ีไดต้ามสถานภาพ  ซ่ึงท า
ให้เห็นว่าสถานภาพและบทบาทมีความสัมพนัธ์กนั และแสดงถึงส่ิงท่ีสังคมอินเดีย ซ่ึงเป็นฉากในเร่ืองได้
ก าหนดข้ึน 
 ในจ านวนนวนิยายของพงศกร ผูว้ิจยัให้ความสนใจนวนิยายเร่ือง สิเน่หาส่าหรี โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของตวัละครให้ปรากฏเด่นชดัมากข้ึน ซ่ึงสร้างความสนุกสนานและความ
บนัเทิงไดเ้ป็นอยา่งดี  ไม่เพียงเท่านั้น ในนวนิยายเร่ืองน้ี ยงัให้รายละเอียดเก่ียวกบัวฒันธรรมอินเดีย ซ่ึงตวัละคร
ในเร่ืองเป็นผูท่ี้ไดเ้ขา้ไปเรียนรู้การใชชี้วติในประเทศอินเดียจนเกิดการเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีดีงามเพื่อน ามา
ปฏิบติัต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะวฒันธรรมการห่มส่าหรีของผูห้ญิงอินเดีย ทั้งน้ี ในเร่ืองได้กล่าวถึง
พิธีกรรมท่ีน่าสนใจของคนอินเดียไวด้ว้ย เช่นพิธีแต่งงาน พิธีสตี เป็นตน้   
 จากการส ารวจงานวจิยัพบวา่  ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครในนวนิยายเร่ือง
สิเน่หาส่าหรี ซ่ึงเร่ืองน้ี มีตัวละครท่ีใช้ในการด าเนินเร่ืองมากมาย มีหน้าท่ีและบทบาทท่ีแตกต่างกันไป             
อีกทั้งนวนิยายเร่ืองน้ียงัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศอินเดียท่ีผูเ้ขียนตั้งใจสอดแทรกไวใ้นเน้ือเร่ือง    
ท าให้ผูอ่้านไดเ้รียนรู้ประเพณีวฒันธรรมท่ีหลากหลายของอินเดียผา่นตวัละครและเน้ือหาในเร่ือง ผูว้ิจยัจึง
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สนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรมของอินเดียท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองน้ีเพิ่มเติม ควบคู่ไปกบัสถานภาพและ
บทบาทของตวัละคร โดยก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา คือการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละคร และ
วฒันธรรมของอินเดียในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี  

ผลการศึกษา           
 การศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครและวฒันธรรมของอินเดียในนวนิยาย เร่ือง สิเน่หา
ส่าหรี โดยศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละคร กบัวฒันธรรมในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี ผลปรากฏ
ดงัน้ี  

ตวัละครหลกัอยา่งนวลเน้ือแกว้ท่ีมีสถานภาพเป็นลูกไดแ้สดงบทบาทของลูกท่ีดีดว้ยการเช่ือฟังพ่อ
แม่ แสดงความกตญัญู ท าทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุข บทบาทของตวัละครกลุ่มน้ีจึงมีความผกูพนักบั
พอ่แม่เป็นอยา่งมาก          
 นวลเน้ือแกว้ลูกสาวคนโตของคุณนคราและคุณมทันี เธอให้ความเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ แสดงออกถึง
ความห่วงใยพอ่แม่อยูเ่สมอ ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีเธอมาถึงประเทศอินเดียเป็นคร้ังแรก เม่ือเห็นบรรยากาศ
ท่ีงดงาม สดช่ืนดว้ยดอกแมกโนเลีย ส่ิงแรกท่ีเธอนึกถึงคือพ่อและแม่ของเธอ “แม่มาเห็นคงชอบใจ...นวล
เนือ้แก้วนึก...แม่ชอบดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอม โดยเฉพาะดอกมณฑา จ าปี ย่ีหุบ ...เหล่านั้นล้วนเป็นไม้ในตระกูล
ดอกแมกโนเลียท้ังส้ิน... แม่ชอบท าสวน คร้ังหน่ึงแม่เคยเล่าถึงเร่ืองราวของดอกแมกโนเลีย และความฝัน
ของแม่...นวลเนือ้แก้วหวงัว่าฝันของแม่จะเป็นจริงสักวนั (พงศกร จินดาวฒันะ,  2554, หนา้ 141) 
 ส่ิงท่ีตวัละครรู้สึกไดแ้ละแสดงออกทางความคิดอยา่งชดัเจนแสดงใหเ้ห็นวา่ ถา้เธอมีความสุขเม่ือใด 
เธอจะนึกถึงคนในครอบครัวเสมอ หรือแมบ้างคร้ังการท่ีนวลเน้ือแกว้จากพ่อแม่มาอยูไ่กลถึงอินเดียเธอก็จะ
คิดถึงเร่ืองราวเก่า ๆ ท่ีไดท้  าร่วมกนัของเธอและแม่  เช่น นึกถึงเม่ือคร้ังท่ีเธอกบัแม่นัง่ดูหนงัอินเดียดว้ยกนั
และเธอก็อยากให้แม่มาอยูใ่กล ้ๆ ดว้ยกนัอีกคร้ัง “หนังอินเดียหรือบอลลีวูด หลายๆเร่ืองมักจ าลองเร่ืองราว
มาจากชีวิตจริง คุณเคยดูไหม”  เม่ือเจ้าชายกีริชพูดท าให้นวลเนือ้แก้วนึกถึงเร่ืองราวของเธอกับแม่ของตน 
“แม่ของฉันชอบดูหนังอินเดียค่ะ บางคร้ังฉันก็นั่งดูเป็นเพ่ือแม่ค่ะ” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2554,หน้า 184)
 บทบาทของลูกท่ีมีหนา้ท่ีแสดงความรัก ความกตญัญูต่อพ่อแม่ไม่วา่จะเป็นการกระท าหรือความคิด 
แสดงใหเ้ห็นวา่ควรน ามาเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงนอกจากความคิดท่ีดีของนวลเน้ือแกว้แลว้นั้น การกระท าของเธอ
ยงับ่งบอกถึงความกตญัญู ดงัจะเห็นได้จากตอนท่ีพ่อและแม่ของนวลเน้ือแก้วเดินทางมาถึงอินเดียเพื่อ
ร่วมงานแต่งของนิลปัทม ์  นวลเน้ือแกว้พยายามสอบถามจากเจา้ชายกีริชวา่ ควรน าส่ิงใดไปตอ้นรับท่าน 
เจา้ชายไดแ้นะน าให้ใช้ดอกบวั เพราะดอกบวัหมายถึงความรักความศรัทธาและช่ืนชม  “คุณพ่อคุณแม่ของ
ฉันก าลังเดินทางมาถึงเยน็นี ้สนใจจะไปรับคุณพ่อคุณแม่กับฉันด้วยกันไหม” “ไปสิครับ” เจ้าชายกีริชตอบ 
“ฉันควรน าอะไรไปต้อนรับท่านดีคะ” “ดอกบัวครับ” เจ้าชายเอ่ย “สัตตบงกชหมายถึงความรัก...รักด้วย
ความศรัทธาและช่ืนชม” เขาพูดด้วยน า้เสียงเรียบเร่ือย เกบ็อาการดีใจ (พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 302) 

บทบาทของลูกนอกจากแสดงความรักและความกตญัญูแลว้ ยงัตอ้งปกป้องครอบครัวหรือพ่อแม่
ของตนเองอีกดว้ย ดงัจะเห็นได้จากตอนท่ีนวลเน้ือแก้วพยายามปกป้องพ่อแม่ของตนให้พน้จากการดูถูก
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เหยยีดหยามของมหารานีศศิประไพ “เสียแรงมีพ่อเป็นถึงข้าหลวงใหญ่ประจ าสหประชาชาติคงจะท าแต่งาน
จนไม่มีเวลาอบรมมารยาท ลูกสาวถึงมีกิริยาน่ารังเกียจเช่นนี้” มหารานียังไม่หยุดเล่นงาน “ถึงพระองค์จะ
เป็นมหารานี แต่ดิฉันกจ็ะไม่เกรงใจ ถ้าหากล าเอียงเข้าข้างคนผิดเช่นนี ้และขอบอกไว้เลยนะคะ...พวกคุณจะ
เล่นงานฉันอย่างไรกท็ าไป แต่อย่าแตะต้องคุณพ่อคุณแม่ของฉันเป็นอันขาดเพราะท่านท้ังสองไม่ได้มีส่วน  
รู้เห็นใดๆ ด้วยท้ังส้ิน”(พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 425)     

นวลเน้ือแกว้แสดงออกถึงบทบาทของลูกท่ีดีมีความเคารพ เช่ือฟัง คิดถึงพ่อแม่อยูเ่สมอ และเธอจะ
ไม่ยอมใหใ้ครมาดูถูกเหยยีดหยามคนในครอบครัวของเธอเด็ดขาด     
 นอกจากนวลเน้ือแก้วจะแสดงบทบาทของการเป็นลูกท่ีดีได้แล้วนั้น ในด้านการประกอบอาชีพ 
นวลเน้ือแกว้ก็แสดงบทบาทของตนเองไดเ้ป็นอย่างดีอีกด้วยเช่นกนั ซ่ึงอาชีพท่ีนวลเน้ือแก้วไดป้ระกอบ
ธุรกิจนั้นคือ อาชีพดีไซน์เนอร์         
 อาชีพดีไซน์เนอร์อย่างนวลเน้ือแกว้จากประเทศไทยท่ีก าลงัจะเจริญในหน้าท่ีการงานจ าเป็นตอ้ง
หยุดงานทุกอย่างเพื่อมาจดัเตรียมงานแต่งงานและดูแลน้องสาวท่ีก าลงัจะเขา้พิธีแต่งงานท่ีประเทศอินเดีย 
การมาประเทศอินเดียในคร้ังน้ี ส าหรับนวลเน้ือแกว้ถือเป็นการมาพกัผอ่นจากการท างานท่ีแสนเหน็ดเหน่ือย 
แต่เม่ือเธอมาถึงท่ีมนัตราปุระ ประเทศอินเดียนั้นแทนท่ีเธอจะไดพ้กัผอ่น เธอกลบัตอ้งใชค้วามสามารถดา้น
การตดัเยบ็เส้ือผา้ซ่อมแซมชุดส่าหรีท่ีจะใชใ้นพิธีแต่งงานของนอ้งสาวเธอ ดงัในตอนท่ีเธอช่วยอธิบายให้
สาวใชอ้ยา่งสุระษาฟังถึงการเยบ็ผา้ส่าหรี ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความเช่ียวชาญในดา้นการประกอบอาชีพของ
เธอ "ท าเช่นนั้นไม่ได้หรอก" นวลเนือ้แก้วว่า “ผ้าโบราณมีคุณค่าขนาดนีท้ าลวกๆ แบบนั้นเสียดายแย่ ยังไงก็
ต้องพยายามซ่อมให้ได้ใกล้เคียงของเก่าท่ีสุด อีกอย่างรอยขาดเป็นทางยาว ขืนใช้เส้นไหมท่ีสีแตกต่างกัน
มองมาจากท่ีไกลก็ต้องเห็นอยู่ ดี”เป็นงานท่ีดูเหมือนไม่ยากนัก หากทว่าเม่ือลงมือท าแล้วกลับใช้เวลานาน
ไม่ใช่น้อย ด้วยส่าหรีท้ังหมดเป็นผ้าโบราณอายเุกือบร้อยปี เส้นไหมจึงมีความเป่ือยอยู่เป็นบางส่วน ตอนแรก
ท่ียังไม่ชิน สุระษากับลูกน้องของเธอจึงท าไหมขาดไปหลายเส้น แต่ต่อมาพอเร่ิมคุ้นเมือ เส้นไหมท่ีสาว
ออกมาได้จึงมีความยาว และสภาพสมบูรณ์ (พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 324)  

ความสามารถของนวลเน้ือแกว้เหมาะสมท่ีจะเป็นดีไซน์เนอร์ เพราะเธอให้ความส าคญักบัผา้ทุกช้ิน
ท่ีเธอลงมือท าเอง เธอสามารถท าหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งดี แมแ้ต่ชาวอินเดียแท ้ๆ หลายคน ยงัไม่สามารถ
เยบ็ส่าหรีไดล้ะเอียดเท่าเธอ สังเกตไดจ้ากกค าชมท่ีไดรั้บการยนืยนัจากคนรอบขา้งของนวลเน้ือแกว้ท่ีการันตี
ฝีมือเธอไดเ้ป็นอยา่งดีเหมาะสมกบัอาชีพน้ีและสมควรไดรั้บหนา้ท่ีดา้นดูแลเส้ือผา้ไดดี้ท่ีสุด“อู๊ย” คุณมัทนี
โบกไม้โบกมือ รีบตอบแทนเจ้าชายหนุ่ม “ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเจ้าชาย เร่ืองผ้าๆ น่ะ ยยันวลถนัดนักละ ก่อน
มาเปิดร้านเส้ือผ้าท่ีกรุงเทพ ก็เคยไปขลุกอยู่ ท่ีพิพิธภัณฑ์ในยุโรปเป็นปีๆ ร ่าเรียนท้ังเร่ืองการออกแบบ การ
ซ่อมแซมเส้ือผ้าโบราณจากผู้ เช่ียวชาญท้ังหลาย ให้เวลาสักหน่อยรับรองว่ายัยนวลจะซ่อมส่าหรีโบราณให้
ออกมางามเหมือนของใหม่ได้เลยละค่ะ" (พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 325)  

นวลเน้ือแกว้เป็นนกัออกแบบเส้ือผา้ท่ีมีความเช่ียวชาญ  ดงัท่ีคุณมทันีภาคภูมิใจในตวัลูกสาวของ
เธอ เธอมีความสามารถเร่ืองการออกแบบและซ่อมแซมเส้ือผา้อย่างมาก การท่ีเธอได้มาช่วยเหลือเจา้ชาย
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ซ่อมแซมชุดส่าหรีโบราณแสดงใหเ้ห็นวา่เธอท าหนา้ท่ีตามบทบาทของเธอไดเ้ป็นอยา่งดี  
 นอกจากสถานภาพและบทบาทของนวลเน้ือแกว้ท่ีแสดงออกมาอยา่งชดัเจนแลว้นั้น ตวัละครยงัมี
การผกูพนัธ์กบัวฒันธรรมของประเทศอินเดีย เน่ืองจากตวัละครตอ้งไดเ้ขา้ไปเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศ
อินเดียซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี     

สิเน่หาส่าหรี กล่าวถึงวฒันธรรมส าคญัต่างๆในเน้ือเร่ือง ผ่านการเล่าเร่ืองของตวัละครชาวอินเดีย
โดยมีนวลเน้ือแก้วผูเ้ป็นตวัละครส าคญัเป็นตวัด าเนินเร่ือง เธอได้เขา้มาสัมผสัเรียนรู้วฒันธรรมอินเดีย
มากมายทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ แมว้า่นวลเน้ือแกว้จะไดเ้ดินทางไปยงัหลายประเทศ แต่การมาอินเดียคร้ังน้ี
ถือเป็นคร้ังแรกของเธอ เธอไม่เคยคิดจะมาประเทศอินเดียเลยสักคร้ัง ดว้ยเหตุผลเสียงเล่าลือเร่ืองขอทานและ
ความสกปรก อีกทั้งความยากล าบากในอินเดีย แต่เม่ือเธอจ าเป็นต้องมาร่วมงานแต่งงานของนิลปัทม์
นอ้งสาวของเธอ ส่ิงแรกท่ีเธอนึกข้ึนไดเ้ก่ียวกบัประเทศอินเดียคือ เคยเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีเก่าแก่ของโลก 
วฒันธรรมท่ีน่าสนใจ และการแต่งกายดว้ยชุดส่าหรีอนังดงามแปลกไปจากประเทศอ่ืนใดในโลกเม่ือได้
ศึกษาวฒันธรรมท่ีปรากฏในเร่ืองสิเน่หาส่าหรีตามท่ีนวลเน้ือแกว้ไดรั้บรู้มานั้น พบวา่มีหลายส่ิงท่ีส าคญั และ
น่าสนใจ ไดแ้ก่ การห่มผา้ส่าหรี การแตม้ชาด เป็นตน้ ดงัจะไดก้ล่าวเป็นล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

การห่มผ้าส่าหรี           
 ส่าหรี คือเคร่ืองแต่งกายชุดประจ าชาติของชาวอินเดียและชาวมนัตราปุระในนวนิยายสิเน่หาส่าหรี 
ถือเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมท่ีส าคญัในการด าเนินเร่ือง ซ่ึงตลอดทั้งเร่ือง ตวัละครจะแต่งกายดว้ยชุดส่าหรี 
ไม่เวน้แมแ้ต่นวลเน้ือแกว้          
 ชาวอินเดียให้ความส าคญักบัการนุ่งห่มส่าหรีเป็นอย่างมาก แม ้ทุกคนก็ตอ้งสวมใส่ชุดส่าหรีเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดเส้นแบ่งระหวา่งเช้ือชาติ และไม่เป็นการดูถูกวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีนวลเน้ือแกว้คิดได้
วา่ตนเองควรใส่ชุดส่าหรีตามวฒันธรรมของอินเดีย “ฉันต้องห่มด้วยหรือ ” นวลเนือ้แก้วตอบ “แต่ฉันไม่ใช่
...” หล่อนเกือบหลุดปากออกไปแล้วว่า ... แต่ฉันไม่ใช่ชาวมันตราปุระ...หากนวลเนื้อแก้วมาคิดได้ว่า         
ไม่ควรพูดเช่นนั้นให้คนฟังรู้สึกว่าสาวท่ีแต่งงานแลว้จนในท่ีสุดอิลลาและนิลปัทม์น้องสาวของเธอก็ได้
อธิบายให้เขา้ใจอย่างชัดเจน“ไหนๆหล่อนก าลังขีดเส้นแบ่งเชื้อชาติ ศาสนา  (พงศกร จินดาวฒันะ,2554,  
หนา้ 43)            
 อย่างไรก็ดีการแต่งกายดว้ยชุดส่าหรีในเร่ืองสิเน่หาส่าหรีนอกจากสะทอ้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของหญิงสาวชาวอินเดียแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายเพื่อความเหมาะสมกบัสภาพอากาศในแต่ละ
ภูมิภาคหรือกิจวตัรประจ าวนัอีกดว้ย  “ส่าหรี มีวิธีห่มมากกว่า 20 วิธีแตกต่างกันไปในแต่ละแคว้น ถ้ามาจาก
แคว้นโอริสสาส่าหรีจะจีบอยู่ ด้านหน้าระหว่างขาของผู้สวมใส่ แคว้นพิหารประชาชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ส่าหรีของพิหารเลยห่มพันรัดร่างจนแน่นเพ่ือสะดวกส าหรับการออกไปท างานในไร่นา ” 
(พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 44-45)   
 ตวัอย่างขา้งตน้พบว่านวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีกล่าวถึงเคร่ืองแต่งกายของตวัละครซ่ึงถือว่าเป็น
ส่วนส าคญัของเร่ือง โดยผูเ้ขียนเลือกชุดส่าหรีมาเป็นเคร่ืองแต่งกายให้กบัตวัละครท่ีเป็นผูห้ญิงทุกตวั ซ่ึง
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ตลอดการด าเนินเร่ืองนั้นผูอ่้านจะไดเ้ห็นภาพจากผูเ้ขียนท่ีไดจิ้นตนาการไวถึ้งเคร่ืองแต่งกายของตวัละครท่ี
แต่งกายดว้ยชุดส่าหรีหลากสีสัน แต่ละวนัจะไม่ซ ้ ากนั ประกอบกบัฉากหลงัท่ีเป็นประเทศอินเดียท าให้เกิด
ความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการแต่งกายของประเทศน้ี     
 จากการศึกษาพบว่าในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี ได้น าเสนอให้ผูอ่้านเห็นว่าประเทศอินเดียมี
วฒันธรรมการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์มาอย่างยาวนาน การนุ่งห่มเคร่ืองแต่งกายดว้ยผา้ส่าหรีอนัเป็นชุด
ประจ าชาติอินเดียท่ีสวยงามแปลกตาต่างจากชาติอ่ืนใดในโลกจะมีความแตกต่างกนัไปตามภูมิภาคเพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และอาชีพ ซ่ึงนบัเป็นความส าคญัของการห่มส่าหรีท่ีไดรั้บรู้ผ่านการเล่าของ  
ตวัละคร ท าให้เห็นวฒันธรรมการแต่งกายแต่โบราณท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งเคร่งครัด ดงัเห็นไดจ้ากนวล
เน้ือแกว้ซ่ึงเป็นสาวชาวไทยท่ีกา้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของประเทศอินเดีย เธอก็ตอ้งแต่งกายดว้ยชุดส่าหรีเพื่อ
เป็นการเคารพในสถานท่ีและปฏิบติัตามวฒันธรรมของอินเดียอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ การห่มส่าหรีในเร่ือง
สิเน่หาส่าหรีน้ี นอกจากจะท าให้ผูอ่้านเกิดความคิดว่า “นึกถึงสิเน่หาส่าหรี นึกถึงประเทศอินเดีย” แลว้นั้น 
ยงันับเป็นจุดเร่ิมต้นความสนุกในการเรียนรู้วฒันธรรมอินเดีย และดึงดูดความสนใจผูท่ี้จะศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรมอินเดียดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป        

การแต้มชาด            
 การแต้มชาด หรือบินดิ เป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินเดีย ในอินเดีย 
ตอนเหนือน้ันจะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า บินดิ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะทางสังคมว่าหญิงผู้นี้ได้ผ่าน
พิธีมงคลสมรสแล้ว แต่ส าหรับทางอินเดียตอนใต้น้ัน ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงาน ไม่
ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะแต้มบินดิทั้งหมด ในระยะหลังการท าสัญลักษณ์บินดิ กลายเป็นแฟช่ัน มีรูปแบบและ
สีสันหลากหลายขึน้ วสุิทธ์ บุษยกุล (2540 , หนา้ 17) การแตม้ชาดบนหนา้ผากเป็นอีกหน่ึงวฒันธรรมส าคญั
ท่ีปรากฏในเร่ืองสิเน่หาส่าหรี แสดงถึงสถานภาพของหญิงสาวท่ีแต่งงานแล้ว ดงัในตอนท่ีนวลเน้ือแก้ว
พยายามจะใหอิ้ลลาสาวใชป้ระจ าตวัแตม้ชาดบนหนา้ผากแบบสาวชาวอินเดีย แต่เธอไม่รู้วา่การแตม้ชาดนั้น
จะเป็นการบ่งบอกวา่เธอเป็นหญิง กไ็หนๆแล้ว เรียกเอาสีแดงมาแต้มหน้าผากให้เตม็รูปแบบไปเลย”“ว้าย” 
อิลลาฟังแล้วกร้็องเสียงหลง “แต้มไม่ได้ค่ะ คุณยังไม่ได้แต่งงาน” “เฉพาะผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วเท่านั้นค่ะพ่ี
นวล ท่ีจะแต้มติกะ(Tika) บนหน้าผาก”นิลปัทม์รีบอธิบายแทนอินลา (พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 158)
 ความเขา้ใจผิดของนวลเน้ือแกว้ท าให้นิลปัทม ์ตอ้งอธิบายเร่ืองราวของการแตม้ชาดให้เธอฟังอยา่ง
ละเอียดว่าอินเดียก็เรียกติกะ(Tika) ว่าบินดิ (Bindi) แปลวา่แสกผมอนัเป็นจุดส าหรับเจิมสีแดงหรือผงวิภูติ 
ซ่ึงท ามาจากชาด หญิงอินเดียเม่ือแต่งงานแลว้จะแตม้จุดแดงกลางหนา้ผากถือเป็นสัญลกัษณ์ของการมีพนัธะ
ดา้นการครองเรือนในฐานะผูเ้ป็นภรรยา ผูเ้ป็นแม่ ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้จะตอ้งมีติกะอยู่บนหน้าผากเสมอ 
ตราบเท่าท่ีสามียงัมีชีวติอยูต่่อเม่ือสามีเสียชีวติแลว้นัน่แหละถึงจะลบติกะออกได ้  
 การแตม้ชาดเป็นอีกหน่ึงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ ควรค่าแก่การท าความเขา้ใจถึงความส าคญัและ
สาเหตุท่ีตอ้งแตม้ไวบ้นหนา้ผาก ตามความเช่ือของแต่ละภูมิภาค ดงัจะพบไดใ้นนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีท่ี
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กล่าวถึงการแตม้ชาดของเมืองมนัตราปุระท่ีผูเ้ขียนท่านน้ีจินตนาการให้อยูท่างเหนือของประเทศอินเดีย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท่ีมีอยูจ่ริงของทางอินเดียตอนเหนือท่ีมีความเช่ือวา่ หญิงสาวท่ีแตม้ชาดหรือติกะคือ
หญิงสาวท่ีเขา้พิธีแต่งงานแลว้         
 จากการศึกษาวฒันธรรมอินเดียในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีพบว่า อินเดียมีการผสมผสานทาง   
เช้ือชาติ และวฒันธรรมของชนต่างเผ่าพนัธ์ุ วรรณะ อย่างกวา้งขวาง ในขณะท่ีชนชาวอินเดียต่างก็ด าเนิน
ชีวิต ความเป็นอยู่ตามแนวประเพณี วฒันธรรมท่ีตนถือปฏิบติั สืบต่อกนัมาอย่างนานหลายศตวรรษ ไม่ว่า  
จะเป็นการแต่งกายนุ่งห่มดว้ยส่าหรีของแต่ละภาคในประเทศอินเดีย หรือการแตม้ชาดของหญิงสาว เหล่าน้ี
ท าให้เกิดคุณค่าทางปัญญา ไดค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของอินเดียท่ี
ปฏิบติัสืบกนัมาชา้นาน นบัเป็นคุณสมบติัท่ีหาไดไ้ม่ง่ายนกัในนวนิยายทัว่ไป    
 นอกจากตวัละครท่ีโดดเด่นอย่างนวลเน้ือแกว้ท่ีมีสถานภาพและบทบาทดา้นครอบครัว และดา้น
การประกอบอาชีพท่ีโดดเด่นแลว้ ยงัมีตวัละครในเร่ืองอีกหลายหลายตวัละครท่ีมีสถานภาพและบทบาทท่ี
เด่นชดัรวมถึงไดมี้การเรียนรู้วฒันธรรมอินเดียจนปรากฏวฒันธรรมท่ีเด่นชดัมากข้ึนเช่นเดียวกนักบันวลเน้ือ
แกว้อีกดว้ย ดงัจะไดก้ล่าว ดงัน้ี  

คุณนครา และคุณมัทนี           
 คุณนครา และคุณมทันีเป็นอีกตวัละครท่ีมีความเด่นชดัทางสถานภาพทางครอบครัวคือเป็นพ่อ และ
แม่ของนวลเน้ือแกว้ตามล าดบั โดยทั้งสองแสดงบทบาทการเป็นพ่อและแม่ท่ีดี ให้การเล้ียงดู อบรม สั่งสอน 
และใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีทั้งคู่เดินทางมาประเทศอินเดียเพื่อร่วมงานแต่งงานของ
นิลปัทม ์และน าค่าสินสอดมามอบใหก้บัครอบครัวของเจา้ชายเพื่อใหลู้กสาวสมหวงัและมีความสุข  
 บทบาทของผูเ้ป็นพ่อแม่ตอ้งการเห็นลูกมีความสุข เม่ือลูกมีความสุขพ่อและแม่ก็มีความสุขไปดว้ย 
ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีคุณมทันีหันไปกระซิบอย่างมีความสุขกบัคุณนคราท่ีลูกสาวของตนจะมีความสุข
 คุณนคราและคุณมทันีแสดงออกถึงบทบาทผูเ้ป็นพอ่แม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งคู่ใหค้วามส าคญักบัลูก
ทั้งสามคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยทั้งคู่สามารถแบ่งหนา้ท่ีกนัไดดี้และเหมาะสม อาทิ คุณนครานั้นเดินทางไป
ให้ก าลงัใจลูกชายท่ีอียิปต ์ส่วนคุณมทันีอยูใ่ห้ก าลงัใจลูกสาวท่ีอินเดีย ซ่ึงคุณมทันีก็ท าหนา้ท่ีแม่ไดอ้ยา่งไม่
บกพร่อง ถึงแมจ้ะเหลือเพียงตวัคนเดียวก็ตาม ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีนวลเน้ือแกว้หายเขา้ไปในเขาวงกต 
แสดงให้เห็นว่าผูเ้ป็นแม่ห่วงเธอมากแค่ไหน เม่ือนวลเน้ือแกว้กลบัออกมาได ้คุณมทันีรีบเขา้สวมกอดลูก
สาวทั้งน ้าตาดว้ยความดีใจ คลายความเป็นห่วง        
 คุณนคราและคุณมทันีเป็นอีกตวัละครท่ีรับบทบาททางครอบครัวคือเป็นพ่อแม่และท าหน้าท่ีของ
ตนเองไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงอีกตวัละครท่ีแสดงบทบาทของพ่อแม่ไดดี้ไม่แพก้บัคุณนคราและคุณมทันี คือ 
มหารานีศศิประไพซ่ึงรับบทบาทเป็นพระมารดาของเจา้ชายชยัทศัน์ โดยมหารานีศศิประไพพยายามปกป้อง
ลูกชายของตนเองจากหญิงคนรักท่ีพระองค์ไม่ถูกชะตา เรียกไดว้่าจากมุมมองของคนเป็นแม่นั้นพระองค์
พยายามเลือกคู่ครองท่ีดีท่ีสุดไวใ้หแ้ลว้ เพื่อส่ิงท่ีดีท่ีสุดของลูกชายตนเองนัน่เอง  
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 ส่ิงท่ีมหารานีศศิประไพกระท านั้นอาจขดัพระทยัของเจา้ชายชยัทศัน์ เพราะเจา้ชายชยัทศัน์มีหญิง
คนรักอยูแ่ลว้แต่ไม่สามารถขดัใจมหารานีได ้ซ่ึงการกระท าของมหารานีศศิประไพน าไปสู่การเรียกสินสอด
จากคุณนคราและคุณมทันี พอ่แม่ของนิลปัทม ์หญิงคนรักของเจา้ชายชยัทศัน์นัน่เอง    
 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าให้คุณนคราและคุณมทันียงัได้เขา้ไปเรียนรู้วฒันธรรมของอินเดีย คือ พิธี
สยุมพร ท่ีวา่ดว้ยการเลือกคู่ครองของหญิงสาวท่ีภายในเร่ืองสิเน่หาส่าหรีไดน้ าเสนอออกมาในรูปแบบของ
การเรียกสินสอดจากฝ่ายหญิง โดยผูท่ี้เรียกสินสอดคือแม่ของเจา้ชายชยัทศัน์จากพอ่แม่ของนิลปัทม ์
 พิธีสยมุพร คือพิธีการเลือกคู่ของหญิงสาวท่ีตอ้งน าสินสอดมาสู่ขอชายหนุ่ม ดงัท่ี พงษจ์นัทร์ คลา้ย
สุบรรณ์ (2524, หน้า 33) กล่าววา่ สยุมพร คือพิธีสยุมพรหรือพิธีสวยมัวระ(สฺวยมฺวร) เป็นพิธีเลือกคู่ครอง
ประเภทหน่ึงในวฒันธรรมของชาวฮินดู โดยสวยมัวระมาจากค าวา่ สวยมั แปลวา่ดว้ยตนเอง และค าวา่ วระ 
แปลวา่เจา้บ่าว พิธีสยมุพรจึงแปลวา่ พิธีการเลือกเจา้บ่าวดว้ยตนเอง เม่ือเจา้หญิงถึงวยัควรวิวาห์ บิดาของนาง
ก็จะทรงจดัพิธีสยุมพรในเวลาอนัเป็นมงคล ดังจะเห็นได้จากตอนท่ีมหารานีศศิประไพพระมารดาของ
เจา้ชายชยัทศัน์ไดเ้รียกสินสอดจากพ่อแม่ของนิลปัทม์น้องของนวลเน้ือแกว้ “ส่ิงท่ีฉันต้องการ...คือสร้อย
มรกตเพียงเส้นเดียวเท่านั้น...” นวลเนือ้แก้วเห็นพ่อแม่ลอบถอนหายใจก่อนท่ีจะหยิบถุงก ามะหย่ีสีน า้เงิน
ขึน้มาจากกระเป๋าใบใหญ่ท่ีถือติดตัวมาด้วย ภายในถงุก ามะหย่ีบรรจุกล่องใส่เคร่ืองประดับรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
(หนา้ 330-331)        
 การเรียกสินสอดของมหารานีศศิประไพนั้นถือเป็นสิทธิของพระองค ์เพราะแม่ของฝ่ายชายสามารถ
เรียกค่าสินสอดเท่าใดก็ไดห้รือถา้แม่ของฝ่ายชายไม่พึงพอใจในสินสอดท่ีน ามาสามารถเรียกร้องเพิ่มหรือ
เปล่ียนมูลค่าส่ิงของไดต้ามการตดัสินใจเด็ดขาดของทางฝ่ายชาย       
 การกระท าของมหารานีศศิประไพท าให้มหาราชามองวา่ มหารานียงัติดอยูก่บัวิธีการปฏิบติัต่อกนั
เหมือนเดิมจนมหาราชาต้องเตือนสติมหารานีให้ล้มเลิกความคิดการเรียกสินสอดท่ีเกินความจ าเป็น   
   วฒันธรรมการแต่งงานในเร่ืองสิเน่หาส่าหรีน้ีแตกต่างจากการแต่งงานของไทยท่ีพบในปัจจุบนั 
เพราะทางอินเดียนั้น ฝ่ายเจา้สาวจะตอ้งเป็นฝ่ายเตรียมสินสอดมามอบให้กบัเจา้บ่าว ตามแต่บิดาของเจา้บ่าว
จะเรียกร้อง ยิง่เจา้บ่าวหนา้ตาดีมีการศึกษาดีเท่าไร สินสอดท่ีพ่อแม่เจา้บ่าวเรียกก็จะมีมูลค่าสูงเป็นเงาตามตวั  
 การแต่งงานเป็นประเพณีวฒันธรรมท่ีพบไดทุ้กชนชาติ ทุกประเทศ โดยแต่ละประเทศมีวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนัไป เร่ิมจากการสู่ขอโดยส่วนใหญ่ฝ่ายชายมกัจะเป็นฝ่ายสู่ขอฝ่ายหญิง แต่ประเทศอินเดียมี
วฒันธรรมท่ีแตกต่างออกไปเรียกวา่ พิธีสยมุพร         
 จากตวัอยา่งในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีแสดงใหเ้ห็นวา่ สยุมพรหมายถึง พิธีหน่ึงท่ีให้หญิงสาวได้
เลือกคู่ครอง ซ่ึงแม่ของฝ่ายชายมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกสินสอดได ้และถา้หากฝ่ายหญิงไม่มีสินสอดเพียงพอ การ
แต่งงานอาจจะไม่เกิดข้ึนเลย ซ่ึงขอ้มูลน้ีเป็นเพียงขอ้มูลในนวนิยาย พิธีกรรมน้ีไม่ปรากฏขอ้มูลยืนยนัวา่ใน
สังคมมีพิธีลกัษณะน้ีจริง แต่จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานของผูเ้ขียนท่านน้ี พอจะอนุมานไดว้า่ผูเ้ขียนน่าจะมี
การคน้ควา้เร่ืองราวในประวติัศาสตร์ ซ่ึงนบัวา่ผูเ้ขียนมีกลวิธีการประพนัธ์ท่ีน่าสนใจยิ่ง ควรค่าแก่การศึกษา
ต่อไป            
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 การศึกษาวฒันธรรมอินเดียในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี นอกจากจะปรากฏวฒันธรรมอินเดียท่ีตวั
ละครในเร่ืองไดเ้รียนรู้ เช่น การแต่งกายดว้ยชุดส่าหรี พิธีสยุมพร และการแตม้ชาดแลว้นั้น ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ี
พงศกร ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวคื้อ พิธีสตี         
 พิธีสตีเป็นพิธีกรรมท่ีหญิงสาวแสดงตนวา่เป็นภรรยาท่ีดี  กล่าวคือ เม่ือสามีตายไปแลว้ ผูเ้ป็นภรรยา
จะตอ้งตายตาม กาญจนาคพนัธ์ุ (2514, หน้า  20) ไดเ้ขียนไวใ้นคอคิดขอเขียน ชุดท่ี 3 ว่าพิธีสตีเกิดข้ึนใน
อินเดีย เม่ือ พ.ศ.1300 แล้วก็ท ากนัต่อๆมากว่าพนัปี จนเม่ือองักฤษท่ีปกครองอินเดียทนดูไม่ไหวจึงได้
ประกาศห้าม พิธีสตีท าท่าจะหายไปในระยะ 50 ปี ซ่ึงพงศกร ไดเ้ล่าเร่ืองราวของพิธีสตีไวใ้นนวนิยายเร่ือง
สิเน่หาส่าหรี ท่ีมีการพูดถึงการเผาตนเองของหญิงสาวอย่างชัดเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากตอนท่ีปรากฏในนว
นิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี พิธีสตีเป็นพิธีกรรมท่ีหญิงสาวแสดงตนเองให้เห็นว่าตนเป็นภรรยาท่ีดี ท่ีเม่ือสามีตาย
ไปแล้วตัวเองจะต้องตายตามโดยการราดน า้มันบนร่างกายและจุดไฟเผา ซ่ึงพิธีกรรมเช่นนีช้าวอังกฤษท่ีอยู่
ช่วงยุคล่าอาณานิคมอินเดียมองว่าเป็นเร่ืองท่ีป่าเถ่ือน สมควรแก่การยกเลิกทิ้งไป  (พงศกร จินดาวฒันะ, 
2554, หนา้ 569)          
 การอธิบายเร่ืองราวของพิธีสตีในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีเกิดข้ึนในอดีต ยุคท่ีประเทศองักฤษเขา้
มาล่าอาณานิคมกบัประเทศอินเดีย แลว้ชาวองักฤษไดม้าพบเห็นพิธีกรรมท่ีน่ากลวัท าให้องักฤษพยายามมอง
วา่เป็นเร่ืองท่ีป่าเถ่ือน          
 เม่ือประเทศองักฤษสามารถเขา้ครอบครองประเทศอินเดียได ้ส่ิงแรกๆท่ีองักฤษท าคือยกเลิกพิธีสตี
ท่ีป่าเถ่ือนออกไป ดงัในจะเห็นไดจ้ากตอนท่ี พงศกรไดอ้ธิบายไวใ้นนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรี พิธีสตีเป็น
พิธีกรรมเก่าแก่ของอินเดีย อังกฤษมองเป็นเร่ืองป่าเถ่ือนและควรยกเลิก หลังจากเข้าครอบครองอินเดียได้
เสร็จสรรพ นายพลลอร์ด วิลเลียม เบนทิงค์กอ็อกกฎข้อบังคับท่ี 16 ในปี พ.ศ. 2472 โดยมีใจความว่า “การ
ประกอบท่ีสตีหรือการฝัง เผาสตรีชาวฮินดูท้ังเป็นนั้นเป็นส่ิงผิดกฎหมาย” (พงศกร จินดาวฒันะ, 2554, หนา้ 570)
 จากการศึกษาวฒันธรรมอินเดียในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีพบว่า อินเดียมีการผสมผสานทาง   
เช้ือชาติ และวฒันธรรมของชนต่างเผ่าพนัธ์ุ วรรณะ อย่างกวา้งขวาง ในขณะท่ีชนชาวอินเดียต่างก็ด าเนิน
ชีวติ ความเป็นอยูต่ามแนวประเพณี วฒันธรรมท่ีตนถือปฏิบติั สืบต่อกนัมาอยา่งนานหลายศตวรรษ ไม่วา่จะ
เป็นการแต่งกายนุ่งห่มดว้ยส่าหรีของแต่ละภาคในประเทศอินเดีย พิธีต่างๆ เช่น พิธีสยุมพร การแตม้ชาด 
และพิธีสตี เหล่าน้ีท าให้เกิดคุณค่าทางปัญญา ได้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนั   
โดดเด่นของอินเดียท่ีปฏิบติัสืบกนัมาชา้นาน นบัเป็นคุณสมบติัท่ีหาไดไ้ม่ง่ายนกัในนวนิยายทัว่ไป  

สรุป             
 จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครและวฒันธรรมอินเดียในนวนิยาย เร่ือง สิเน่หา
ส่าหรี พบว่า สถานภาพและบทบาทของตวัละครในเร่ือง ถูกก าหนดข้ึนทางสังคมให้มีหน้าท่ีและปฏิบติั
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ ศรีจนัทร์ พนัธ์พานิช (2534 , หน้า 2) ท่ีได้ให้
ความหมายของค าวา่ "สถานภาพ" และ "บทบาท" ไวว้า่ สถานภาพ คือส่ิงท่ีบุคคลถูกก าหนดข้ึนทางสังคม
เพื่อบอกหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบติั ส่วนค าว่า บทบาท หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตาม
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สิทธิและหน้าท่ีของสถานภาพ ซ่ึงตวัละครสามารถปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองไดอ้ย่างดีตามสถานภาพและ
บทบาทท่ีตนเองไดรั้บอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากซ่ึงในขณะท่ีตวัละครแสดงสถานภาพและบทบาทได้
ตามหน้าท่ีเป็นอย่างดีนั้นในขณะเดียวกนับางตวัละครยงัได้เขา้ไปเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศอินเดีย      
อีกดว้ย ท าใหเ้ร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีไดส้ร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี
ต่าง ๆ ของประเทศอินเดียท่ีผูเ้ขียนไดส้อดแทรกเขา้ไปในเน้ือเร่ืองผา่นการเรียนรู้ของตวัละคร รวมไปถึงการ
ใช้ชีวิตในประเทศอินเดียทั้งไดป้ฏิบติัตามกบัตนเองโดยตรงและไดรั้บการเล่าขานสืบกนันานมา ไม่ว่าจะ
เป็น พิธีสยุมพร เป็นพิธีเลือกคู่ครองประเภทหน่ึงในวฒันธรรมของชาวฮินดู คือพิธีการเลือกเจา้บ่าวดว้ย
ตนเอง วฒันธรรมการแตม้ชาดท่ีเป็นสัญลกัษณ์อนัเป็นมงคล มากกว่าคิดถึงเร่ืองความสวยความงาม โดย
สัญลกัษณ์น้ีจะแตม้ไวบ้ริเวณระหวา่งคิ้วทั้งสองขา้ง แสดงถึงหญิงสาวท่ีเขา้ร่วมพิธีแต่งงานแลว้ พิธีสตีเป็น
พิธีกรรมท่ีหญิงสาวแสดงตนว่าเป็นภรรยาท่ีดี ท่ีเม่ือสามีตายไปแล้วตวัเองจะต้องตายตาม หรือแม้แต่
วฒันธรรมการแต่งกายดว้ยชุดส่าหรีท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอินเดีย  ซ่ึงบางวฒันธรรมไดถู้กยกเลิกไป
แลว้แต่บางวฒันธรรมยงัคงปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั       
 จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทของตวัละครและวฒันธรรมอินเดียในนวนิยายเร่ืองสิเน่หา
ส่าหรีนั้น ท าใหผู้อ่้านไดท้ราบความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมอินเดียผา่นนวนิยายเร่ืองสิเน่หาส่าหรีเท่านั้น ท าให้
เกิดขอ้จ ากดัทางด้านความรอบรู้เร่ืองวฒันธรรมอินเดียอยู่บา้ง ซ่ึงในบางพิธีกรรมไม่ปรากฏยืนยนัว่าใน
สังคมปัจจุบนัมีพิธีกรรมลกัษณะน้ีจริง แต่จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานของผูเ้ขียนท่านน้ี พอจะอนุมานไดว้า่ 
ผูเ้ขียนน่าจะมีการคน้ควา้จากเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ ซ่ึงนบัวา่ผูเ้ขียนมีกลวิธีการประพนัธ์ท่ีน่าสนใจยิ่ง 
เปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆ ส าหรับผูอ่้านท่ีไม่มีความรู้เร่ืองวฒันธรรมอินเดียให้หนัมาสนใจวฒันธรรม
มากข้ึน หรืออาจเป็นการเร่ิมตน้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ควรค่าแก่การศึกษาต่อไป  
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แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของบอดีส้แลม 

Lyric Themes and the Art of Language Use in Bodyslam’s Songs 

         ปิยนุช  ทองทิพย์1  
                Piyanoot Thongthip 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเร่ืองแนวคิดและศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลงของบอด้ีสแลม 
จ านวน 59 เพลง  ตั้งแต่พ.ศ. 2545 – 2557 รวม 6 ชุด  ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดท่ีพบมากท่ีสุดคือแนวคิด
เก่ียวกบัความรัก แนวคิดเก่ียวกบัชีวิต และแนวคิดเก่ียวกบัการให้ก าลงัใจ ตามล าดบั ส่วนการวิเคราะห์ดา้น
ศิลปะการใชภ้าษาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การซ ้ าค  า ซ ้ าความ และซ ้ าขอ้ความ ตามล าดบั ส่วนศิลปะการใช้ภาษา
ดา้นภาพพจน์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปฏิปุจฉา อุปมาอุไมย อติพจน์ อุปลกัษณ์ บุคคลวตั ปฏิทรรศน์ และอาวตั
พากย ์ตามล าดบั ส่วนในดา้นการส่ืออารมณ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ส่ืออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ นอ้ยใจ ส่ืออารมณ์
เสียดาย อาลยัอาวรณ์ ส่ืออารมณ์รัก สุข สดช่ืน และส่ืออารมณ์ดา้นผสัสะ ตามล าดบั  

ค าส าคัญ  : บอด้ีสแลม , แนวคิด , ศิลปะการใชภ้าษา  

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 

 

                                                           

1 นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
   Graduate Student, Thai Studies Program, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University,   E-mail: piyanoot.kwang@gmail.com 
* Manuscript received February 3, 2020; revised May 7, 2020  and accepted June 4, 2020 

 

mailto:piyanoot.kwang@gmail.com


42 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 

 

 

บทน า 

 บทเพลงเป็นงานศิลปะท่ีเกิดจากการรังสรรค์ของมนุษยท่ี์ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดของกวี  เพื่อให้อีกฝ่ายหน่ึงรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ การส่ือสารดว้ย
บทเพลงนั้น นอกจากจะใช้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแลว้ ยงัใช้บทเพลงเพื่อบนัทึกเหตุการณ์   
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ประกอบกับสุนทรียภาพทางอารมณ์อนัละเอียดอ่อนของมนุษยอี์กด้วย การเรียงร้อย   
ถอ้ยค าผสมผสานเขา้กบัท่วงท านองจงัหวะ และดนตรีท าใหเ้กิดความไพเราะ จนส่ืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ของผูเ้ขียนบทเพลงไปยงัผูฟั้งไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
 วงดนตรีบอด้ีสแลม เป็นวงดนตรีร็อกจากกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2545 เป็นวงดนตรีท่ี
ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย สมาชิกวงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีจากวงน้ีคือ นกัร้องน า คือ อาทิวราห์ คงมาลยั 
(ตูน) บทเพลงส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลมาจากดนตรีร็อกจากฝ่ังสหรัฐอเมริกาในยุคตน้คริสต์ทศวรรษ 1990 
ผสมผสานกบัดนตรีแนวโปรเกรสซีฟร็อก นอกจากน้ี บทเพลงของวงบอด้ีสแลมก็ยงัไดรั้บรางวลัต่าง ๆ อีก
มากดว้ยเช่นกนั (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563)   
 วงบอด้ีสแลมเร่ิมมีผลงานปรากฏคร้ังแรกตั้งแต่พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนัมีผลงานจ านวน 7 อลับั้ม 
ไดแ้ก่ อลับั้มแรก Bodyslam พ.ศ. 2545 อลับั้มท่ีสอง Drive พ.ศ. 2546 อลับั้มท่ีสาม Believe พ.ศ. 2548 
อลับั้มท่ีส่ี Save my life พ.ศ. 2550 อลับั้มท่ีห้า คราม พ.ศ. 2553 อลับั้มท่ีหก Dharmajati พ.ศ. 2557 และ
อลับั้มล่าสุดวิชาตวัเบา พ.ศ. 2562 ระยะเวลาเกือบสองทศวรรษท่ีโลดแล่นอยู่ของวงดนตรีวงน้ี นับว่า
สะทอ้นความส าเร็จและความนิยมของผูฟั้งได้เป็นอย่างดี บทเพลงท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่วงบอด้ีสแลมมี
ดว้ยกนัหลายบทเพลง เช่น ขอบฟ้า และความเช่ือ เป็นตน้ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2563) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นวา่บทเพลงของบอด้ีสแลมมีความน่าสนใจ ทั้งแนวคิด และศิลปะการ
ใชภ้าษา  ประกอบกบัยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลงทุกอลับั้มของวงดนตรีน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาแนวคิดและศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลงของวงบอด้ีสแลม   ทั้งน้ีจะศึกษาถึงลกัษณะภาษาและ
ความหมายของค าท่ีมีการเช่ือมโยงความหมายของบทเพลง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะการใชภ้าษาของการ
ประพนัธ์บทเพลง และสะทอ้นแนวเพลงท่ีไดข้บัร้องและถ่ายทอดสู่สาธารณชนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงกินใจ  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อวเิคราะห์แนวคิดในบทเพลงของวงดนตรีบอด้ีสแลม  
 2. เพื่อวเิคราะห์ศิลปะการใชภ้าษาท่ีปรากฏในบทเพลงของวงดนตรีบอด้ีสแลม 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคจ์ะศึกษาวเิคราะห์แนวคิดและศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลง
ของวงดนตรีบอด้ีสแลม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2557 โดยจะศึกษาผลงานเพลงตั้งแต่อลับั้มท่ี 1 – อลับั้มท่ี 6 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. อลับั้ม Bodyslam ( 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545) จ  านวน 12 เพลง ไดแ้ก่ เพลงทางของฉนัฝันของเธอ  
เพลงอากาศ  เพลงเผื่อไว ้ เพลงยกโทษ  เพลงย  ้า เพลงนาทีสุดทา้ย เพลงงมงาย เพลงสักวนัฉนัจะดีพอ เพลง
ป่านน้ี เพลงมือใหม่ เพลงผมไม่สู้ เพลงAway 
 2. อลับั้ม Drive (9 กนัยายน พ.ศ. 2546) จ  านวน 10 เพลง ไดแ้ก่ เพลงให้รักคุม้ครอง เพลงความ
ซ่ือสัตย ์เพลงชีวติท่ีฉนัเหลืออยู ่เพลงหวัน่ไหว เพลง Bodyslam เพลงปลายทาง เพลงหลงัฝน เพลงมีแค่เธอก็
เกินพอ เพลงจนัทร์ยงัเตม็ดวง เพลงภาพลวงตา 
 3. อลับั้ม Believe (22 เมษายน พ.ศ. 2548) จ  านวน 10 เพลง ไดแ้ก่ เพลงชีวิตเป็นของเรา เพลงขอบ
ฟ้า เพลงคนท่ีถูกรัก เพลงความรักท าให้คนตาบอด เพลงความเช่ือ เพลงพูดในใจ เพลงรักก็เป็นอยา่งน้ี เพลง
หา้มใจ เพลงไม่รู้เม่ือไร เพลงเจบ็มาจนวนัน้ี 
 4. อลับั้ม Save my life (18 กนัยายน พ.ศ. 2550) จ  านวน 10 เพลง ไดแ้ก่ เพลงยาพิษ เพลงอกหัก 
เพลงท่านผูช้ม เพลงยิ่งรู้ยิ่งไม่เขา้ใจ เพลงแค่หลบัตา เพลงเส้ียววินาที เพลงคนมีตงัค์ เพลงแสงแรก เพลง
นาฬิกาตาย เพลงขอบคุณน ้าตา 
 5. อลับั้ม คราม (9 มิถุนายน พ.ศ. 2553) จ  านวน 10 เพลง ได้แก่ เพลงคราม เพลงความรัก เพลง
Sticker เพลงคิดฮอด เพลงทางกลบับา้น เพลงแสงสุดทา้ย เพลงปล่อย เพลงเปราะบาง เพลงโทน เพลงเงา 
 6. อลับั้ม Dharmajati (25 กนัยายน พ.ศ. 2557) จ  านวน 10 เพลง ไดแ้ก่ เพลงเตรียมตวัตาย เพลงเรือ
เล็กควรออกจากฝ่ัง เพลงชีวิตยงัคงสวยงาม เพลงปลิดปลิว เพลงDharmajati (ดมั-มะ-ชา-ติ) เพลงคร่ึงหลบั
คร่ึงต่ืน เพลงคิดถึง เพลงรักอยูข่า้งเธอ เพลงความฝันกบัจกัรวาล เพลงช่างมนัเถอะเหงา 

 เพลงท่ีน ามาศึกษาวิเคราะห์คร้ังน้ีมีทั้งหมด 6 อลับั้ม จ  านวน 62 เพลง แต่จะศึกษาเพียง 59 เพลง 
เน่ืองจากมี 3 บทเพลงในอลับั้ม Bodyslam ท่ีมีเน้ือเพลงเป็นภาษาองักฤษคือเพลง Away และอีก2เพลงท่ีมี
เน้ือหาภาษาองักฤษปนอยู ่คือเพลงผมไม่สู้ และเพลงมือใหม่ ผูว้จิยัจะไม่น ามาศึกษาวเิคราะห์ 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการใช้ค า  การเลือกสรรค า ภาษาไปใช้ในววรณกรรมประเภทต่าง ๆ   
ถือเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงของนกัประพนัธ์ท่ีจะน าค าท่ีไพเราะ สละสลวย อ่อนหวาน ลึกซ้ึง ผูอ่้านหรือผูฟั้งจะ
เกิดความซาบซ้ึงในรสค าและรสความ มีผูรู้้ในวงวรรณกรรมไดก้ล่าวถึงศิลปะการใชภ้าษาไว ้ดงัน้ี 
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 กุหลาบ มลัลิกะมาส (2531, หน้า 181) ไดก้ล่าวถึงศิลปะการใชภ้าษาว่า เป็นท านองในการแต่งและ
เป็นลกัษณะเฉพาะของผูแ้ต่งแต่ละคน ไดแ้ก่ การเลือกสรรใช้ค  า การใชป้ระโยคแบบต่าง ๆ การใชส้ านวน
โวหาร อุปมาอุปไมย เป็นตน้  
 ศรีสุดา จริยากุล (2551, หนา้ 9) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการใช้ค  าไวว้่าการรู้ความหมายของค า 
และการเลือกใชค้  าท่ีตรงความหมาย ซ่ึงการรู้ความหมายของค าแต่ละค า ลว้นมีความส าคญัในการเขียนอยา่ง
มาก เพราะถา้รู้ความหมายท่ีไม่แทจ้ริง  
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการใช้ภาพพจน์ ศิลปะการใช้ภาษา คือ การถ่ายทอดความรู้สึก และ
ความคิดต่าง ๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์เพลงถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการและมีอารมณ์ร่วมไปกบับทเพลง 
ส าหรับการใชภ้าษานั้น ค าวา่ “ศิลปะการใชภ้าษา” จะปรากฏอยูใ่นสไตล์ของผูเ้ขียน ซ่ึงมีผูเ้รียกแตกต่างกนั
ไปวา่ “สไตล”์ และ “ภาพพจน”์  
 กาญจนา นาคสกุล (2517, หนา้ 240) ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ ภาพพจน์ หมายถึง กลวิธีการใชถ้อ้ยค า
หรือกลุ่มค า เพื่อใหเ้กิดภาพแก่ผูอ่้านท่ีแจ่มชดัและลึกซ้ึง 
 สายทิพย ์นุกลูกิจ (2523, หนา้ 141) ไดก้ล่าวถึงภาพพจน์ คือ การใชถ้อ้ยค า บรรยายเชิงเปรียบเทียบ 
เพื่อใหเ้กิดเป็นภาพข้ึนมา 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิดและศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลงของบอด้ีสแลม ผูว้ิจยัพบแนวคิดท่ีปรากฏ
ในบทเพลงของวงดนตรีบอด้ีสแลม 3 แนวคิดโดยเรียงตามล าดบัท่ีพบมากท่ีสุดไปหาล าดบัท่ีพบน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัความรัก แนวคิดเก่ียวกบัชีวติ และแนวคิดเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจ  
 แนวคิดเก่ียวกบัความรักจากการศึกษาวิเคราะห์พบจ านวน 38 เพลง พบแนวคิดเก่ียวกบัความรักใน
แง่มุมต่าง ๆ 4 ดา้น โดยเรียงตามล าดบัท่ีพบมากท่ีสุดไปล าดบัท่ีพบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัความรัก
ท่ีไม่สมหวงั พบมากท่ีสุดจ านวน 29 เพลง แนวคิดเก่ียวกบัการรอคอยจ านวน 6  เพลง แนวคิดเก่ียวกบัความ
รักท่ีสมหวงัจ านวน 2 เพลง และแนวคิดเก่ียวกบัการแอบรักจ านวน 1 เพลง 

 ตวัอยา่งแนวคิดเก่ียวกบัความรักท่ีไม่สมหวงั  

ยงัเหมือนเดิม ยงัไงก็ยงัอยา่งนั้น เวลาไม่เคยเปล่ียนฉนั ท่ีมนัยงัมีแต่เธอทั้งใจ ยงัเก็บเธอไว้
อยา่งดี  ยงัมีรักเดียวเสมอ ทุกอยา่งยงัเหมือนวา่เธอไม่จากไป ยงัอยูก่บัรักท่ีมี ไม่เคยคิดจะ
เปล่ียนใจ ฉนัยงัซ่ือสัตย ์ยงัไม่อาจรักใคร ยงัรักไดแ้ค่เธอ 

(ความซ่ือสัตย ์: Drive)     
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แนวคิดเก่ียวกบัชีวติ จากการศึกษาวเิคราะห์พบจ านวน 12 เพลง พบแนวคิดเก่ียวกบัชีวิตใน
แง่มุมต่าง ๆ 5 ดา้น โดยเรียงตามล าดบัท่ีพบมากท่ีสุดไปล าดบัท่ีพบนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ชีวิตกบัความฝัน สัจธรรม
ของชีวติ ชีวิตกบัความตาย การด าเนินชีวิต และชีวติกบัเวลา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 ตวัอยา่งแนวคิดเก่ียวกบัชีวติกบัความฝัน  

ถามใคร ใครก็บอกใหถ้อนตวั ถามใคร ใครก็เตือนให้เรานั้นถอยไป ฝันไกลใหร้ะวงัจะ

เสียใจ ช่างใครจะเป็นยงัไงก็เป็นกนั ถามใจ ใจก็บอกวา่ตอ้งลอง เพราะคนเราต่างมองอะไร

ไม่เหมือนกนั หวัใจเราต่างหากท่ีส าคญั ช่างมนัก็เป็นอะไรใหเ้ป็นไป แมย้งั ยงับาดเจบ็สัก

เท่าไร ยงัยนืยนั น่ีแหละคือชีวติท่ีตอ้งการ แค่ไดท้  าส่ิงนั้นท่ีใจฝัน ต่อใหเ้อาชีวติเป็นเดิมพนั 

เราจะสร้างความฝันดว้ยตวัเราเอง 

                (บอด้ีสแลม :Drive)  

 แนวคิดเก่ียวกบัการใหก้ าลงัใจ จากการศึกษาวเิคราะห์พบจ านวน 4  เพลง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 พายท่ีุมนัพดัผา่น หอบฝนมา ฟ้ามืดหม่นสักเท่าไร เราอาจจะตอ้งหนาว ตอ้งทรมาน แต่ไม่

นานก็คงจางหาย มนัเป็นเหมือนก าลงัใจจากฟ้า ส่งมาใหค้นรู้วา่ ชีวิตมีค่าแค่อยา่เพิ่งถอดใจ 

เร่ิมใหม่อีกที ชีวติไม่มีค  าวา่สาย เม่ือพายฝุนผา่นพน้ ฟ้าจะสดใส และเธอจะไดสุ้ขใจ   

                                                                                                         (หลงัฝน : Drive)                                                                                                   

 จากการวเิคราะห์ศิลปะการใชภ้าษาในบทเพลงของบอด้ีสแลม ไดแ้ก่ การซ ้ าค  า การใชถ้อ้ยค าส่ือ
อารมณ์ความรู้สึก และการใชค้วามเปรียบหรือภาพพจน์ 

 ตวัอยา่งการซ ้ าค  า  
**เม่ือก่อนเคยรักมากเท่าไร มันยังคงรักมากเท่านั้น แต่ชีวิตมันต้องเป็นไป เม่ือก่อนเคยรัก
เธอท่ีสุด มนัยงัคงรักเธอสุดหัวใจ ไม่เคยจะเสียดายท่ีชีวิตฉันเคยได้รักเธอ เวลาท่ีเช่ืองช้ามัน
กย็งัหมนุไป เกบ็เก่ียววนัร้ายๆ เตือนจิตใจให้จ า รักท่ีมันต้องจบ แม้ว่ายังไงมันกย็ังสวยงาม 
และท่ีสุดชีวิตต้องเดินต่อไปอีกคร้ัง หากย้อนคืนวันเวลาได้อีกคร้ัง อย่างไรฉันก็จะยอมให้
เป็นเหมือนเดิม จะรักเธอเหมือนท่ีเคยท า รับความเป็นไปจนถึงนาทีสุดท้าย ท าเพ่ือใครสัก
คน ฉันได้ท าเพ่ือความรัก ร้องให้ใครสักคน ฉันก็ร้องจากหัวใจ รักท่ีมันต้องจบ มันก็ยัง
งดงาม ฉันยงัจ าไว้ 

         (ความรัก: คราม) 
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 ในบทเพลงน้ีพบการซ ้ าค  าวา่ รัก เป็นการเนน้ย  ้าถึงความรักของชายหนุ่มท่ีมีต่อหญิงท่ีตนรัก ท่ีผา่น
มาเคยรักมากแค่ไหน ปัจจุบนัก็ยงัคงรักมากเหมือนเดิม ถึงแมส้ถานะคนรักตอ้งจบลง แต่ความรักท่ีมีต่อคน
รักยงัคงอยู ่   

 ตวัอยา่งการใชภ้าพพจน์ปฏิปุจฉา 

  จากส่ิงท่ีฝันกนัมา   ท่ีทุ่มเทมา  
  ท าไมเธอจะไปจากฝัน   จะเหน่ือยจะล้าเพยีงใด 
  เหน็บหนาวเท่าไร  อยา่ลืมเรามีกนัและกนั 

        (ให้รักคุ้มครอง :Drive) 

 ในบทเพลงน้ีผูแ้ต่งใชภ้าพพจน์แบบประโยคค าถามคือ “ท าไมเธอจะไปจากฝัน” “จะเหน่ือยจะลา้

เพียงใด” “เหน็บหนาวเท่าไร”  

 ตวัอยา่งการส่ืออารมณ์โศกเศร้า 

กย็งัเจบ็มาจนวนันี ้นอนกมี็แต่น า้ตา มีแต่เธออยู่ทุกเวลา ไม่รู้จะท ายงัไง ยงัต้องเจบ็
ไปจนวนัไหน นานเท่าไรกว่าฉันจะท าใจได้ ต้องอยู่อย่างทรมาน อย่างนีไ้ปนานเพียงใด ก็
ยงัเจบ็มาจนวันนี ้นอนกมี็แต่น า้ตา มีแต่เธออยู่ทุกเวลา ไม่รู้จะท ายงัไง ยงัต้องเจบ็ไปจนวนั
ไหน นานเท่าไรกว่าฉันจะท าใจได้ ต้องอยู่อย่างทรมาน อย่างนีไ้ปนานเพียงใด 

(เจบ็จนวนันี ้: Believe) 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้สรุปไดว้า่การส่ืออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ นอ้ยใจ ในบทเพลงเหล่าน้ีมกัจะปรากฏ
ค าวา่ เจบ็ น ้าตา ทรมาน ลาจาก คร ่ าครวญ หวัใจแหลกสลาย เพื่อส่ือถึงความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข ์
ทรมาน ท่ีตอ้งจากคนรักไป 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์แนวคิดและศิลปะการใช้ภาษาในบทเพลงของวงบอด้ีสแลมพบว่าทั้งแนวคิด
และศิลปะการใช้ภาษา ท าให้บทเพลงมีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น มีคุณค่าลึกซ้ึง ก่อให้เกิดอารมณ์
สะเทือนใจ และเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูฟั้ง 
 ดา้นแนวคิด  กล่าวไดว้่าบทเพลงของบอด้ีสแลม เน้นการเสนอสัจธรรมของชีวิต แมจ้ะกล่าวถึง
ความรักแบบเพลงของวยัรุ่นทัว่ไป แต่ก็ให้ผูฟั้งตระหนกัถึงความเป็นเช่นนั้นของทุกส่ิง เม่ือมีความรักก็ตอ้ง
เตรียมพร้อมท่ีจะผิดหวงักบัความรักดว้ยเช่นกนั  ในบทเพลงทั้ง 59 เพลงท่ีน ามาวิเคราะห์คร้ังน้ี มีแนวคิด
เก่ียวกบัความผิดหวงัในความรักถึง  29  เพลง   การเน้นแนวคิดเก่ียวกบัความผิดหวงัในความรัก ท าให ้    
บทเพลงของบอด้ีสแลมมีลกัษณะเด่นในดา้นการปลุกปลอบใจใหมี้ความหวงั และมีความเขม้แขง็เป็นหลกั  
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 ดา้นศิลปะการใช้ภาษา  จากการวิเคราะห์ศิลปะการใช้ถอ้ยค า การเล่นเสียง การส่ืออารมณ์ และ
ศิลปะการใช้ภาพพจน์  พบว่า ในเพลงเกือบทุกเพลงของบอด้ีสแลม มกัจะใช้ภาษาเนน้ความเปรียบ และมี
การใช้กลวิธีท่ีให้จดจ าเน้ือเพลงไดง่้าย นัน่คือ การใชศิ้ลปะของการซ ้ า  ซ ้ าทั้งค  า ซ ้ าความ และซ ้ าขอ้ความ 
หรือร้องซ ้ าทั้งท่อน เพื่อให้จดจ าเน้ือเพลงไดดี้ และมีการใช้ศิลปะการใช้ภาษาดา้นภาพพจน์ปฏิปุจฉามาก
ท่ีสุด เป็นการเน้นกระตุ้นให้ผูฟั้งคิด รู้สึกถึงส่ิงท่ีกล่าว เป็นการถามค าถามแบบไม่ต้องการค าตอบเพื่อ
ประชดคนรัก หรือในอีกกรณีคือนอ้ยใจคนรัก ทั้งน้ีเพื่อเนน้ย  ้าใหผู้ฟั้งเกิดความคิด คิดตาม คน้หาค าตอบและ
สัมผสัความรู้สึกท่ีน าเสนอไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
 ดา้นการส่ืออารมณ์ พบการส่ืออารมณ์โศกเศร้า เสียใจ นอ้ยใจ เสียดายอาลยัอาวรณ์ ค าส่ืออารมณ์รัก 
สุข สดช่ืน และการส่ืออารมณ์ดา้นผสัสะ ท าให้ผูฟั้งเกิดจินตภาพตาม และรู้สึกร่วมไปกบัเพลง ท าให้เกิด
อารมณ์คลอ้ยตามได ้ การศึกษาศิลปะของการใชภ้าษาในบทเพลงของบอด้ีสแลม แสดงถึงความใส่ใจท่ีจะ
ส่ือความหมายให้เขา้ใจอารมณ์ของผูฟั้ง กล่าวไดว้า่บทเพลงของวงดนตรีน้ี มีคุณค่าท่ีจะวิเคราะห์ภาษาของ
สังคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาการใช้เสียง เช่น เสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในบทเพลงของวงดนตรี
บอด้ีสแลม 
 2.ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการใชภ้าษาของบทเพลงประเภทอ่ืนๆ เช่น เพลงปลุกใจ เพลงลูก
กรุง และเพลงลูกทุ่ง 
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ความขัดแย้งและการต่อรองระหว่างตัวละครกบัค่านิยมของสังคมญีปุ่่นในการ์ตูนญีปุ่่นร่วมสมัย 
แนววงวนเวลา: กรณศึีกษา เร่ือง ยามเมื่อเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง 

Conflict and Negotiation between Characters and Social Values in Contemporary Japanese 
 Time-loop Comics: A Case Study of Higurashi no Naku Koro ni1 

 
พฒันเดช กอวฒันา2 

                    Pattanadet Korwattana 

บทคัดย่อ 
 กลวิธีการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลา (Time-loop) เป็นท่ีนิยมในการ์ตูนญ่ีปุ่นหลงัปี 2000 เป็น
ตน้มา และยามเม่ือเหล่าจกัจัน่กรีดร้อง (ひぐらしのなく頃に) ถือเป็นหนงัสือการ์ตูนแนววงวนเวลาหลงัปี 
2000 เร่ืองหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จ โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีผลงานช้ินน้ีถูกน าไปดดัแปลงเป็นทั้งภาพยนตร์
การ์ตูน ภาพยนตร์คนแสดง และวิดีโอเกมเป็นจ านวนมาก บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความขดัแยง้
และการต่อรองระหว่างตวัละครกบัค่านิยมของสังคมญ่ีปุ่นใน ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ผ่านกลวิธีการ
สร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลา โดยตวัละครจะตอ้งยอ้นเวลากลบัมาเผชิญกบัโศกนาฏกรรมแบบเดิมในเวลา
และสถานท่ีเดิม   ซ ้ า ๆ จนกวา่จะหาทางหลุดพน้จากวงัวนของโศกนาฏกรรมดงักล่าว จากการศึกษาพบวา่วงั
วนของโศกนาฏกรรมนั้นมีท่ีมาจากค่านิยมสังคมหมู่บา้นซ่ึงสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในกลุ่มดว้ย
การสร้างความเป็นอ่ืน ทั้งน้ีค่านิยมสังคมหมู่บา้นถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีญ่ีปุ่นรับสืบทอดมาจากสังคม
หมู่บา้นแบบดั้งเดิมก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงประเทศเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ โดยวงวนเวลาสะทอ้นให้เห็นถึง
กระบวนการปะทะสังสรรค์ระหว่างตวัละครกับค่านิยมสังคมเพื่อหาทางออกให้กบัปัญหาความขดัแยง้
ดงักล่าว 
ค าส าคัญ: วงวนเวลา, ค่านิยมสังคมญ่ีปุ่น, สังคมหมู่บา้น 
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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 

บทน า 
 วงวนเวลา (Time-loop) เป็นกลวธีิการสร้างโครงเร่ืองท่ีให้ตวัละครยอ้นเวลากลบัมาเผชิญเหตุการณ์
เดิม ในสถานท่ีและวนัเวลาเดิมตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป โดยมีปมหลกัคือการท่ีตวัละครจะตอ้งหาทางหลุดพน้จาก
วงวนเวลาดงักล่าว วงวนเวลาถือเป็นแนวย่อย (subgenre) ของนวนิยายวิทยาศาสตร์แนวเดินทางขา้มเวลา 
(Time Travel) ซ่ึงปรากฏตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 เช่น Doubled and Redoubled ของ Malcolm Jameson ท่ีลง
ตีพิมพใ์นนิตยสาร Unknown3 ในปี ค.ศ.1941 เป็นเร่ืองของตวัเอกท่ีบงัเอิญถูกสาปให้วนอยูใ่นวนัเดิมซ ้ า ๆ 
จนกวา่จะท าวนันั้นไดส้มบูรณ์แบบ โดยส่ิงท่ีตวัเอกตอ้งท าให้ส าเร็จในวนันั้นก็มี อาทิ การเส่ียงดวง การได้
เล่ือนต าแหน่ง การขดัขวางการปลน้ธนาคาร และการขอหมั้น 
 ในขณะเดียวกันกลวิธีการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลาน้ี ก็เร่ิมปรากฏในการ์ตูนญ่ีปุ่นตั้งแต่
ทศวรรษ 1980 เช่นใน วิหคเพลิง บท สัตว์ประหลาด (火の鳥異形編, 1981) ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของตวัเอกท่ี
ลอบสังหารแม่ชีบิคุนิ ก่อนท่ีจะถูกพายอ้นเวลากลบัไปและเธอก็ตอ้งสวมบทบาทเป็นแม่ชีบิคุนิแทนเพื่อรอ
ใหต้วัเองอีกคนมาฆ่า และ ลามทูรามวัยจากต่างดาว ภาค บิวตีฟู้ลดรีมเมอร์ (うる星やつら ビューティフル

ドリーマー, 1984) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์หน่ึงวนัก่อนวนัเทศกาลโรงเรียน เม่ือนกัเรียนในโรงเรียนโทะโมะบิคิ
เตรียมงานเสร็จแลว้ แต่วนัเทศกาลโรงเรียนกลบัมาไม่ถึงเน่ืองจากทุกคร้ังท่ีผา่นคืนก่อนงานเทศกาลไปพวก
เขาก็จะถูกพายอ้นเวลากลบัมาท่ีเชา้วนัเดิมซ ้ า ๆ อยา่งไรก็ดีในช่วงเวลานั้นการ์ตูนท่ีใช้กลวิธีการสร้างโครง
เร่ืองแบบวงวนเวลากลบัยงัไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากผูบ้ริโภคการ์ตูนในยุคนั้นยงัไม่คุน้เคยกบักลวิธีดงักล่าว 
จนกระทัง่หลงัปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา กลวิธีการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลากลบัไดรั้บความนิยมจนมี
การ์ตูนแนวน้ีตีพิมพอ์อกมามากมาย ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงวยัรุ่นในยุคน้ี เติบโตมากบัวิดีโอ
เกม และวิดีโอเกมนั้นก็มีรูปแบบการเล่าเร่ืองคลา้ยคลึงกบักลวิธีการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลานัน่เอง 
(อะสุมะ, 2007, หนา้ 166) 
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 ดงัเช่น ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ซ่ึงมีตน้ฉบบัเป็นเกมแนว Visual Novel โดยเกมประเภทน้ีจะ
ด าเนินเร่ืองดว้ยการใชภ้าพน่ิงกบับทบรรยายและบทสนทนาคลา้ยการอ่านนิยายท่ีมีภาพและเสียงประกอบ 
ซ่ึงผูเ้ล่นจะมีส่วนร่วมในเกมดว้ยการตดัสินใจเลือกตวัเลือก เช่นบทพูดหรือการกรท าในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทุกตวัเลือกของผูเ้ล่นจะมีผลต่อการด าเนินเร่ืองอนัจะน าไปสู่ฉากจบท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีทั้งฉากจบท่ีสมบูรณ์ 
(True End) ไปจนถึงจบท่ีเลวร้าย (Bad End) จุดส าคญัอยูท่ี่ไม่วา่ผูเ้ล่นจะเลือกค าตอบแบบใดก็สามารถกด
ปุ่มรีเซ็ตเพื่อยอ้นกลบัไปเร่ิมเล่นใหม่ตั้งแต่ตน้ไดเ้สมอ จุดน้ีเองท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั ริกะ ฟุรุเดะ ตวัเอก
ใน ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง เพราะทุกคร้ังท่ีเธอหรือเพื่อน ๆ เลือกทางเดินผิดพลาดจนพบจุดจบแบบ
โศกนาฏกรรม ก็สามารถยอ้นเวลากลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ไดอี้กคร้ัง 
 ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัคดีฆาตกรรมต่อเน่ืองท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นฮินะมิซะวะ 
โดยทุกปีในคืนเทศกาลลอยนุ่นจะต้องมีคนตายหน่ึงคนและคนหายสาบสูญอีกหน่ึงคน คดีดงักล่าวเกิด
ติดต่อกนัมา 4 ปี และในปีท่ี 5 หลงัจากท่ีมีคนตายและหายสาบสูญในคืนงานเทศกาลลอยนุ่นแลว้ 2 วนัถดัมา 
ริกะ ฟุรุเดะ ก็จะถูกลกัพาตวัไปฆ่าโดยกลุ่มคนนิรนามอีกดว้ย อยา่งไรก็ดีริกะอาศยัพลงัของเทพเจา้ประจ า
หมู่บา้นท่ีช่ือฮะนิว ฟุรุเดะใหพ้าเธอยอ้นเวลากลบัมาหลายสัปดาห์ก่อนหนา้ท่ีจะถูกฆ่าเพื่อแกต้วัใหม่ได ้และ
เพื่อท่ีจะมีชีวติรอดริกะจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือจากเพื่อนๆ เพื่อสืบหาความจริงของคดีฆาตกรรมต่อเน่ือง
ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นฮินะมิซะวะ แต่ทุกคร้ังท่ียอ้นเวลากลบัมาเพื่อนๆ ของเธอคนใดคนหน่ึงจะตอ้งคลุม้คลัง่
จาก “การถูกท าใหเ้ป็นอ่ืน” (差別) ซ่ึงหมายถึงการถูกกีดกนัออกจากกลุ่ม ไม่นบัรวมเป็นสมาชิกภายในกลุ่ม 
จนจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอ ริกะจึงตอ้งต่อสู้กบัค่านิยมสังคมหมู่บา้นท่ีใช้ “การสร้างความเป็นอ่ืน” 
เพื่อท าใหค้นในกลุ่มมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว อาจกล่าวไดว้า่ปมปัญหาของตวัละครเกือบทุกตวัใน ยามเม่ือ
เหล่าจักจ่ันกรีดร้อง นั้นผกูโยงอยูก่บั “การถูกท าใหเ้ป็นอ่ืน” ทั้งส้ินไม่วา่จะเป็นกรณีของฮะนิว ฟุรุเดะ มิโยะ 
ทะกะโนะ และซะโตะโกะ 
 กรณีของฮะนิว ฟุรุเดะ เธอเป็นอมนุษยท่ี์จ าแลงกายมาอาศยัอยูร่่วมกบัมนุษยใ์นหมู่บา้นฮินะมิซะวะ
เม่ือ 200 ปีก่อน ฮะนิวแต่งงานกบัหวัหนา้ตระกลูฟุรุเดะซ่ึงเป็นผูดู้แลศาลเจา้ในหมู่บา้นและมีบุตรดว้ยกนั แต่
เน่ืองจากเธอจ าแลงกายไดไ้ม่สมบูรณ์ท าใหเ้ธอหลงเหลือเขาสองขา้งบนศีรษะ ขณะท่ีหมู่บา้นเกิดทุพภิกขภยั
ทุกคนจึงโทษฮะนิวและตระกลูของเธอวา่เป็นตน้เหตุน าภยัพิบติัมาสู่หมู่บา้น เพื่อลา้งมลทินให้ตระกูลฟุรุเดะ 
ฮะนิวจึงให้ลูกสาวของเธอท าพิธีช าระลา้งด้วยการผ่าทอ้งของเธอแล้วควกัไส้น าออกมาล้างในแม่น ้ า พิธี
ดงักล่าวเป็นตน้ก าเนิดของพิธีลอยนุ่นท่ี ซ่ึงถูกปรับเปล่ียนเป็นน าฟูกเก่า ๆ มาควกัไส้เอานุ่นออกมาป้ันเป็น
กอ้นแลว้เอาไปลอยน ้า หลงัจากท่ีถูกควา้นทอ้งฮะนิวไดก้ลายเป็นเทพเจา้ และถูกเรียกวา่ “ท่านโอะยะฌิโระ” 
ฮะนิวตอ้งทนโดดเด่ียวมา 200 ปีจนกระทัง่ริกะ ฟุรุเดะซ่ึงเป็นลูกหลานท่ีสืบสายเลือดมาจากฮะนิวนั้นสามาร
ถมองเห็นและพดูคุยกบัฮะนิวได ้เม่ือริกะถูกฆ่าในปี ค.ศ. 1983 ฮะนิวไดช่้วยริกะดว้ยการใชพ้ลงัพาริกะยอ้น
เวลากลบัไปเร่ิมใหม่ เน่ืองจากถา้ไม่มีริกะฮะนิวก็จะกลบัไปโดดเด่ียวไม่สามารถพูดคุยกบัใครได้เหมือน
เม่ือก่อน 
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 กรณีของมิโยะ ทะกะโนะนั้น เธออาศยัอยู่กบัปู่ บุญธรรมท่ีช่ือฮิฟุมิ ทะกะโนะ ฮิฟุมิเป็นนกัวิจยัท่ี
สนใจโรคฮินะมิซะวะซินโดรม เขามีสมมุติฐานวา่โรคน้ีมีสาเหตุมาจากปรสิตท่ีพบไดใ้นหมู่บา้นฮินะมิซะ
วะ และโดยปกติแมว้่าชาวบา้นในหมู่บา้นจะมีปรสิตท่ีว่าอยู่ในสมองก็จะไม่แสดงอาการอะไร เน่ืองจาก
ไดรั้บฟีโรโมนจากปรสิตนางพญาท่ีอาศยัอยู่ในร่างของผูห้ญิงตระกูลฟุรุเดะ แต่หากชาวบา้นคนดงักล่าว
เดินทางออกจากหมู่บา้นเป็นเวลาหลายวนัหรือจิตใจอยู่ในภาวะตึงเครียดเป็นเวลานานก็มีโอกาสท่ีโรคจะ
แสดงอาการซ่ึงอาการของโรคน้ีจะคลา้ยโรคจิตเภท (schizophrenia) คือมีอาการหวาดระแวง (paranoid) หลง
ผิด (delusion) เห็นภาพหลอน และไดย้ินเสียงหลอน และหากเขา้สู่ระยะสุดทา้ยก็จะคลุม้คลัง่ข่วนคอตวัเอง
จนตาย อยา่งไรก็ดีงานวจิยัของฮิฟุมิถูกผูมี้อ  านาจในวงการวชิาการปฏิเสธดว้ยถอ้ยค าดูหม่ินเหยียดหยามโดย
มีสาเหตุเบ้ืองหลงัคือ หากสมมุติฐานของงานวิจยัช้ินเป็นความจริง คดีสะพานมาร์โคโปโลท่ีทหารญ่ีปุ่นรบ
กับทหารจีนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี  2 จะถูกร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ ซ่ึงจะเป็นการ “ปลุกผีร้ายแห่ง
ประวติัศาสตร์”4  (ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง บทสันนิบาตเทศกาล เล่ม 2 หน้า 69) หลงัจากท่ีงานวิจยัท่ี
ทุ่มเทมาทั้งชีวิตถูกปฏิเสธฮิฟุมิก็ซึมเศร้าและเสียชีวิตในอีกไม่ก่ีปีต่อมา มิโยะมีความคบัแคน้ฝังใจท่ีปู่ ของ
เธอถูกวงการวชิาการปฏิเสธ เธอตอ้งการกอบกูช่ื้อเสียงของปู่ จึงสานต่องานวิจยัโดยเรียนจบดา้นปรสิตวิทยา 
ในขณะท่ีก าลงัอบัจนหนทางเน่ืองจากไม่มีทุนวิจยัเธอก็ถูกชกัชวนจากองคก์รลบัท่ีช่ือ “โตเกียว” (ซ่ึงหวงัจะ
ใชโ้รคฮินะมิซะวะซินโดรมเป็นอาวุธชีวภาพ) ท าให้เธอสามารถสร้างห้องทดลองลบัข้ึนท่ีหมู่บา้นฮินะมิซะ
วะโดยเปิดคลินิคเป็นฉากหน้า อีกทั้งยงัมีกองก าลงัติดอาวุธคอยท างานสกปรกอยู่เบ้ืองหลงั มิโยะฝังใจว่า
ตนเองและปู่ เป็นผูถู้กปฏิเสธจากสังคมท าใหเ้ธอมีจิตใจบิดเบ้ียว สามารถท าไดทุ้กอยา่งไม่วา่จะเป็นการก าจดั
คนท่ีขวางทาง การจับคนท่ียงัมีชีวิตมาผ่าเปิดสมองเพื่อท าการทดลอง มิโยะจึงเป็นผูอ้ยู่เบ้ืองหลังคดี
ฆาตกรรมต่อเน่ืองในหมู่บ้านฮินะมิซะวะตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยในปีสุดท้ายองค์กรโตเกียวได้ตัด
งบประมาณและสั่งให้มิโยะยุบโครงการทดลองโดยให้วิจยัเพียงยารักษาเพื่อก าจดัโรคฮินะมิซะวะซินโดรม
ใหห้มดไปจากโลก เม่ือถูกบีบให้จนตรอกมิโยะจึงตดัสินใจลกัพาตวัริกะ ฟุรุเดะไปฆ่าเพื่อให้คนในหมู่บา้น
บา้คลัง่เน่ืองจากไม่ไดรั้บฟีโรโมนจากปรสิตนางพญา เพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าสมมุติฐานงานวิจยัของเธอ
และปู่ ถูกตอ้ง 
 กรณีของซะโตะโกะ โฮโจนั้น รัฐได้ขอเวนคืนพื้นท่ีหมู่บ้านฮินะมิซะวะเพื่อสร้างเข่ือนท าให้
ชาวบา้นรวมตวักนัประทว้งจนเกิดเป็นสงครามเข่ือน แต่พ่อแม่ของซะโตะโกะกลบัเลือกท่ีจะสนบัสนุการ
สร้างเข่ือนเน่ืองจากปรารถนาเงินชดเชยจ านวนมากท่ีจะไดจ้ากรัฐหากยอมใหมี้การสร้างเข่ือน ท าให้พวกเขา
มีปากเสียงอย่างรุนแรงกบัผูน้ าของหมู่บา้นในขณะนั้นคือโอะเรียว โซะโนะสะกิ เพื่อแสดงความเด็ดขาด
โอะเรียวจึงสั่งลงโทษให้คนในหมู่บ้านเลิกคบค้าสมาคมกับคนตระกูลโฮโจ แม้ภายหลังพ่อแม่ของ
ซะโตะโกะประสบอุบติัเหตุเสียชีวิตไป แต่ค าสั่งลงโทษนั้นก็ด ารงอยู่ท  าให้ซะโตะชิ โฮโจ พี่ชายของ
ซะโตะโกะเครียดจนเกิดโรคฮินะมิซะวะซินโดรมก าเริบและหายสาบสูญ ต่อมาซะโตะโกะตอ้งอาศยัอยูก่บั
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ลุงของเธอท่ีช่ือเทป็เปะอิ โฮโจ และถูกเทป็เปะอิท าทารุณกรรมทุกวนั แต่ชาวบา้นก็ไม่มีใครกลา้ยื่นมือเขา้ไป
ช่วยเหลือเพราะไม่กลา้ละเมิดค าสั่งคว  ่าบาตรตระกูลโฮโจของโอะเรียว การช่วยซะโตะโกะถือเป็นภารกิจ
หน่ึงท่ีริกะตอ้งท าใหส้ าเร็จเพื่อใหเ้ธอและเพื่อน ๆ หลุดพน้จากวงัวนแห่งโศกนาฏกรรม 
 ทั้งน้ี ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ถือเป็นผูบุ้กเบิกการ์ตูนแนววงวนเวลายุคใหม่ ดว้ยการริเร่ิมน า
กลวธีิการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลามามาผสานกบัการเล่าเร่ืองแบบเกมท าให้เกิดความเป็นไปไดใ้หม่ๆ 
จนน าไปสู่กระแสความนิยมการ์ตูนแนววงวนเวลาหลงัปี 2000 อีกทั้งการ์ตูนเร่ืองน้ียงัพยายามวพิากษค์่านิยม
สังคมหมู่บา้นซ่ึงฝังรากอยูใ่นญ่ีปุ่น และถูกเช่ือมโยงวา่เป็นตน้เหตุของอาชญากรรมในระยะหลงัๆ เน่ืองจาก
อาชญากรบางส่วนเป็นคนท่ีเสียสติจากการถูกกีดกนัออกจากกลุ่ม จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาวา่การ์ตูนเร่ืองน้ีจะ
น าเสนอทางออกจากปัญหาดงักล่าวผา่นการเล่าเร่ืองแบบวงวนเวลาอยา่งไร 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษากลวธีิการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลาเพื่อน าเสนอความขดัแยง้และการต่อรองระหวา่ง
ตวัละครกบัค่านิยมสังคมในการ์ตูนญ่ีปุ่น 

สมมุติฐาน 
 ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ใชก้ลวธีิการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลาเพื่อน าเสนอความขดัแยง้
และการต่อรองระหวา่งตวัละครกบัค่านิยมสังคมหมู่บา้น การต่อสู้ระหวา่งตวัละครกบัระบบค่านิยมสังคม
หมู่บา้นจะช่วยเผยใหเ้ห็นถึงกลไกอ านาจของระบบ รวมถึงวธีิการท่ีตวัละครใชเ้พื่อต่อสู้กบัระบบ เพื่อ
หาทางออกใหก้บัปัญหาความขดัแยง้ดงักล่าว 

ขอบเขตการวจัิย 
 ศึกษาความขดัแยง้และการต่อรองระหวา่งตวัละครกบัค่านิยมสังคมหมู่บา้นผา่นหนงัสือการ์ตูนเร่ือง 
ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง (ひぐらしの鳴く頃に) ซ่ึงมีทั้งส้ิน 8 บท 30 เล่ม ดงัน้ี 
 『鬼隠し編』[Onikoroshihen] – บทยกัษล์กัซ่อน 2 เล่ม 
 『綿流し編』[Watanagashihen] – บทเทศกาลลอยนุ่น 2 เล่ม 
 『祟殺し編』[Tatarikoroshihen] – บทค าสาปสังหาร 2 เล่ม 
 『暇潰し編』[Himatsubushihen] – บทฆ่าเวลา 2 เล่ม 
 『目明し編』[Meakashihen] – บทเบิกเนตร 4 เล่ม 
 『罪滅し編』[Tsumiboroshihen] – บทช าระบาป 4 เล่ม 
 『皆殺し編』[Minagoroshihen] – บทสังหารหมู่ 6 เล่ม 
 『祭囃し編』[Matsuribasyshihen] – บทสันนิบาตเทศกาล 8 เล่ม 
 ทั้งน้ี  ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง  ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์สยาม
อินเตอร์คอมมิคในช่ือเดียวกัน อย่างไรก็ดีในส่วนของข้อความท่ียกมาในบทความน้ีผูว้ิจยัได้แปลจาก
ตน้ฉบบัภาษาญ่ีปุ่นโดยตรง 
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ผลการวจัิยและบทวเิคราะห์ 
 บทบาทของกลวธีิการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลา 
 กลวิธีการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลาถือเป็นลกัษณะเด่นของ ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง โดย
กลวธีิดงักล่าวมีบทบาทต่อการเล่าเร่ืองในการ์ตูนเร่ืองน้ี 3 ประการดว้ยกนั 
 ประการแรก กลวธีิการสร้างโครงเร่ืองแบบวงวนเวลาจะมีปมขดัแยง้หลกัอยูท่ี่การด้ินรนหาทางออก
จากวงวนเวลา โดยปมขดัแยง้หลักของเร่ือง ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง คือความพยายามของริกะท่ีจะ
หาทางรอดจากการถูกองคก์รลึกลบัลกัพาตวัไปฆ่า และอุปสรรคท่ีคอยขดัขวางริกะคือการท่ีเพื่อนของเธอ 
คนใดคนหน่ึงถูกทอดทิ้งจากคนในหมู่บา้นจนเครียดและคลุม้คลัง่ ริกะจึงตอ้งหาทางแกไ้ขสาเหตุท่ีท าให้
เพื่อนแต่ละของเธอถูกทอดทิ้ง ทั้ งน้ีกลวิธีวงวนเวลาแสดงให้เห็นถึงภาวะท่ีเวลาไม่สามารถเดินต่อไป
ขา้งหน้า แมว้่าเวลาดงักล่าวจะหมายถึงชีวิตของริกะ แต่เม่ือความตายของริกะเช่ือมโยงถึงความพินาศของ
หมู่บา้น การหาทางออกจากวงวนเวลาของริกะจึงเช่ือมโยงกบัความอยูร่อดของหมู่บา้นฮินะมิซะวะเช่นกนั 
 ประการท่ี 2 กลวิธีการเล่าเร่ืองแบบวงวนเวลามีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเกมแนว Visual Novel ซ่ึงมี
ฉากจบหลายรูปแบบ และฉากจบเหล่านั้นจะเปล่ียนแปลงไปตามการตดัสินใจเลือกตวัเลือกของผูเ้ล่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ในการ์ตูนเร่ือง ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ไดใ้ชก้ารแบ่งบทออกเป็น 8 บท เพื่อแสดงให้
เห็นฉากจบท่ีแตกต่างกนัถึง 8 รูปแบบ โดยฉากจบในบทสุดทา้ยคือค าตอบท่ีตวัละครไดม้าจากการเรียนรู้
จากความผดิพลาดของตนและเพื่อน ๆ ใน 7 บทแรก ซ่ึงถือเป็นฉากจบท่ีแทจ้ริง (True End) 
 ประการท่ี 3 วงวนเวลามีบทบาทในการสร้างภูมิหลงัให้กบัฟุรุเดะ ริกะ ซ่ึงมีอายุ 10 ปีแต่มีบุคลิกท่ี
แปลกแยก กล่าวคือนอกเหนือจากบุคลิกท่ีเหมืนเด็กทัว่ไปในวยัเดียวกนัแลว้ ริกะยงัมีอีกบุคลิกหน่ึงท่ีมีท่าที
เคร่งขรึมใชค้  าพูดแบบผูใ้หญ่ ทั้งน้ีเพราะริกะถูกฆ่าตายและยอ้นเวลากลบัมาซ ้ าๆ ท าให้เธอมีชีวิตอยูม่านาน
กวา่ 100 ปี นอกจากน้ีการท่ีริกะตอ้งประสบพบเจอความตายของตนเองและเพื่อนๆ มามากกวา่ 100 คร้ัง จึง
ท าใหเ้ธอมีอาการแบบ “ความส้ินหวงัอนัเกิดจากการเรียนรู้” (Learning Helplessness) ซ่ึงเป็นอาการป่วยทาง
จิตของผูท่ี้ผา่นประสบการณ์ตึงเครียดซ ้ าๆ จนท าใหบุ้คคลนั้นเช่ือวา่ตนไม่อาจเปล่ียนแปลงสถานการณ์อะไร
ไดอี้ก และจะไม่พยายามแมว้า่จะเห็นโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานการณ์นั้นได ้(มาริโอ, 1994, หนา้ 2-3) 
ยิง่ไปกวา่นั้นการติดอยูใ่นวงวนเวลายงัช่วยให้ริกะรู้เหตุการณ์ต่างๆ ล่วงหนา้ ท าให้คนในหมู่บา้นหวัน่เกรง
เน่ืองจากเช่ือวา่เธอมีญาณวเิศษมองเห็นอนาคต 
 ความขัดแย้งระหว่างค่านิยมสังคมหมู่บ้านและค่านิยมสังคมเมือง 
 ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง สะทอ้นให้เห็นความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมสังคมหมู่บา้นกบัค่านิยม
สังคมเมือง โดยค่านิยมสังคมหมู่บา้นจะให้ความส าคญักบักลุ่มก่อนปัจเจก นบัถือเทพเจา้ และสะทอ้นภาวะ
ความเป็นก่อนสมยัใหม่ ส่วนค่านิยมสังคมเมืองจะให้ความส าคญักบัปัจเจกก่อนกลุ่ม นับถือในตวัมนุษย ์
และสะทอ้นภาวะความเป็นสมยัใหม่ 
 การ์ตูนเร่ืองน้ีน าเสนอภาพสังคมหมู่บา้นแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่น นับตั้งแต่ฉากของเร่ืองท่ีกล่าวถึง
หมู่บา้นฮินะมิซะวะ หมู่บา้นท่ีห่างไกลความเจริญซ่ึงเอาตน้แบบมาจากหมู่บา้นฌิระคะวะ (白川村) ใน
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จงัหวดักิฟุซ่ึงเป็นหน่ึงในหมู่บ้านญ่ีปุ่นแบบดั้ งเดิมท่ีองค์กรยูเนสโกข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม โดยสังคมหมู่บา้นหมายถึงค่านิยมในการรวมกลุ่มของคนญ่ีปุ่นซ่ึงมีมาตั้งแต่ตน้ยุคเอโดะ ค าว่า 
“หมู่บา้น” (村) เกิดจากการแบ่งหน่วยย่อยของการปกครองโดยรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ แต่ละหมู่บา้นจะ
ถูกก าหนดปริมาณผลผลิตมวลรวมซ่ึงเป็นมาตรฐานในการเรียกเก็บภาษีหมู่บา้น (ชมนาด ศีติสาร, 2561, 
หน้า 221) ท าให้คนในหมู่บ้านต้องใช้ท่ีดินและทรัพย์สินร่วมกัน ทั้งท่ีเป็นสถานท่ี ส่ิงปลูกสร้าง และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ การแบ่งปันดังกล่าวน าไปสู่การมีสิทธิและหน้าท่ีอนัเท่าเทียมกัน ท าให้สังคม
หมู่บา้นมีความแน่นแฟ้นจนบางคร้ังอาจมีลกัษณะเป็นสังคมปิดยากท่ีคนนอกหมู่บา้นหรือผูม้าใหม่จะเขา้ถึง 
(ชมนาด ศีติสาร, 2561, หนา้ 223) การรวมตวัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนันั้น จึงเท่ากบัเป็นการสร้าง “คนอ่ืน”    
(他人) ข้ึนมา ยิง่กลุ่มกอ้นของ “พวกเรา” (われわれ) แน่นแฟ้นเพียงใดก็ยิ่งท าให้ก าแพงท่ีกั้นตวัเองกบั “คน
อ่ืน” สูงข้ึน อนัน าไปสู่การแบ่งแยก (差別) การสร้างขอ้ห้าม (禁制) และลงเอยด้วยการกีดกนัในท่ีสุด 
(ชมนาด ศีติสาร, 2561, หนา้ 245) 
 ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ไดน้ าเสนอความขดัแยง้ระหวา่งค่านิยมสังคมหมู่บา้นและค่านิยมสังคม
เมือง โดยเปิดเร่ืองดว้ยการเล่าถึงหมู่บา้นฮินะมิซะวะผา่นมุมมองของมะเอะบะระ เคอิจิ เด็กหนุ่มท่ีเติบโตมา
ในสังคมเมือง 

 “ผมช่ือมะเอะบะระ เคอิจิ เพราะงานวาดภาพของพอ่จึงตอ้งยา้ยมาอยูห่มู่บา้นฮินะมิซะวะได ้ 3 
สปัดาห์แลว้ แมจ้ะไม่มีร้านสะดวกซ้ือหรือภตัตาคารแต่การใชชี้วติท่ีน่ีก็ถือวา่ไม่เลว ตอ้งนัง่ชินคนัเซ็น 
แลว้ต่อรถไฟทอ้งถ่ินอีกหลายชัว่โมง จากนั้นค่อยโดยสารรถยนตข์า้มภูเขา ณ ท่ีซ่ึงห่างไกลความเจริญ
เช่นน้ีแหละคือท่ีตั้งของหมู่บา้นฮินะมิซะวะ ตอ้งกลบัเขา้เมืองถึง 2 วนัเพ่ือไปร่วมงานศพญาติ แตแ่ลว้ก็
นึกอยากกลบัไปท่ีชนบทอยา่งช่วยไม่ได ้ ดูเหมือนผมจะถูกใจการใชชี้วติในหมู่บา้นฮินะมิซะวะเขา้ซะ
แลว้” (ยามเม่ือเหล่าจกัจัน่กรีดร้อง บทยกัษล์กัซ่อน เล่ม 1 หนา้ 9-11) 

 จากบทบรรยาย จะเห็นไดว้า่เคอิจินั้นเร่ิมจะปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นไดเ้ป็นอย่างดี 
อยา่งไรก็ตามภาพหมู่บา้นท่ีเคอิจิเห็นนั้นเป็นเพียงดา้นเดียว ตวัแทนของคนในหมู่บา้นท่ีเคอิจิสนิทสนมดว้ย
คือริวงู เรนะ ซ่ึงในช่วงแรกเคอิจิจะมองเรนะวา่ “ใสซ่ือ” และ “สามารถควบคุมได”้ เช่น การท่ีเขาใชค้  าพูด
กระเซา้เยา้แหยเ่รนะใหล้นลานบา้งหนา้แดงบา้ง แต่เม่ือเคอิจิพบวา่หมู่บา้นแห่งน้ีเคยมีคดีฆาตกรรม ทุกอยา่ง
ก็เปล่ียนไป เม่ือเคอิจิพยายามถามเร่ืองคดีทุกคนต่างแสดงท่าทีปิดบงัอยา่งชดัเจน ยิ่งเม่ือเคอิจิพยายามซกัไซ้
จากเรนะเขากลบัพบตวัตนอีกดา้นของเรนะท่ีดูน่ากลวั ภาพของเรนะและหมู่บา้นฮินมิซะวะจึงเปล่ียนไปเป็น 
“ลึกลบั” และ “ควบคุมไม่ได”้ ต่อมาเคอิจิยงัถูกช้ีน าจากคุระอุโดะ โอะอิชิต ารวจจากเมืองขา้ง ๆ ท่ีตามสืบคดี
ฆาตกรรมในหมู่บา้นฮินะมิซะวะ โอะอิชิเล่าขอ้สันนิษฐานของตนใหเ้คอิจิฟังวา่เหยือ่ของคดีฆาตกรรมทุกปี 
นั้นมีความเช่ือมโยงกนัคือหากไม่เป็น “คนนอก” ก็จะเป็น “คนทรยศของหมู่บา้น” ท าให้เคอิจิหวาดระแวง
และคิดวา่ตนถูกหมายชีวิตจากคนทั้งหมู่บา้นเน่ืองจากเป็นคนนอกท่ีพยายามคน้หาความจริงอนัน่ากลวัของ
หมู่บา้น 
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 ความเป็นคนในและคนนอกจะยิ่งถูกท าให้เด่นชัดใน บทค าสาปสังหาร และ บทสังหารหมู่ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัโฮโจ ซะโตะโกะ ซ่ึงถูกโอะเรียวสั่งลงโทษคว  ่าบาตรทั้งตระกูล หลงัจากท่ีพ่อแม่เสียชีวิตและ
พี่ชายหายตวัไป ซะโตะโกะก็ถูกลงของเธอทารุณกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เคอิจิจึงพยายามหาทางช่วย
ซะโตะโกะแต่คนในหมู่บา้นกลบัไม่มีใครให้ความร่วมมือ เน่ืองจากไม่กลา้ละเมิดค าสั่งของโอะเรียว บท
สังหารหมู่ จึงถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของเร่ืองท่ีเคอิจิและเพื่อน ๆ ตอ้งลุกข้ึนทา้ทายค่านิยมสังคมหมู่บา้น
เพื่อช่วยซะโตะโกะ (ดงัจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป) 
 ในอีกแง่หน่ึง การท่ีลูกบา้นเลือกท่ีจะเคารพกฎของหมู่บา้นและทอดทิ้งซะโตะโกะนั้นแสดงให้เห็น
ถึงค่านิยมท่ีให้ความส าคญักบักลุ่มมากกว่าปัจเจก ในทางกลบักนัการท่ีพวกเคอิจิกลา้ลุกข้ึนวิพากษ์ระบบ
สังคมหมู่บ้านนั้ นถือเป็นค่านิยมแบบปัจเจกนิยม ดังท่ีฟูโกต์มองว่า ปัจเจกชนต้องมีความคิดแบบ
วิพากษ์วิจารณ์หรือความสร้างสรรค์ ถ้าปัจเจกชนไม่มีความรู้สึกนึกคิด ก็อาจจะง่ายต่อการถูกครอบง า 
(อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 2555, หนา้ 157-158) 
 อยา่งไรก็ดี ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง มิไดน้ าเสนอเพียงดา้นลบของสังคมหมู่บา้นหากแต่น าเสนอ
ด้านบวกด้วยเช่นกัน เน่ืองจากในอดีตเคอิจิเคยเครียดจากสังคมท่ีมีแต่การแข่งขัน และหาทางระบาย
ความเครียดแบบผดิๆ ดว้ยการซ้ือโมเดลกนัไปไล่ยิงเด็กผูห้ญิงตวัเล็กๆ จนพลาดไปก่อคดีท าร้ายร่างกาย พ่อ
แม่ของเขาจึงตดัสินใจยา้ยบา้นมาท่ีหมู่บา้นฮินะมิซะวะ โดยหวงัใหเ้คอิจิไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี “ไม่มีใคร
ถามถึงเร่ืองเรียนพิเศษหรือผลการสอบจ าลอง” (ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง บทสันนิบาตเทศกาล เล่ม 4 
หน้า 22) ซ่ึงหมู่บา้นฮินะมิซะวะก็สามารถเยียวยาจิตใจของเคอิจิ ท าให้เขารู้จกัท่ีจะรักและช่วยเหลือเพื่อน
พอ้ง ภาพความแตกต่างระหวา่งสังคมหมู่บา้นกบัสังคมเมืองในการ์ตูนเร่ืองน้ีจึงเป็นดงัท่ีเทินนีสกล่าวไวว้่า 
“ชนบทเป็นชุมชนในอุดมคติท่ีคนต่างช่วยเหลือเก้ือกลูและมีความใกลชิ้ดสนิทสนมมากกวา่ในสังคมเมืองท่ี
กระตุน้ให้คนมีความรู้สึกเป็นปัจเจกสูงและถูกควบคุมด้วยระบบเงินตรา ความสัมพนัธ์ในสังคมเมืองมี
ลกัษณะฉาบฉวยมากกวา่ในชุมชนชนบท” (สุรเดช โชติอุดมพนัธ์, 2559, หนา้ 13) 
 ในส่วนของการนบัถือเทพเจา้นั้นจะเห็นไดจ้ากการท่ีคนในหมู่บา้นบูชาเทพเจา้ท่ีช่ือ “โอะยะชิโระ” 
พวกเขาต่างเช่ือวา่คดีฆาตกรรมในหมู่บา้นฮินะมิซะวะเกิดจากค าสาปของท่านโอะยะชิโระ เป็นการลงโทษ
ต่อผูท่ี้ไม่เคารพกฎของหมู่บ้าน การนับถือพระเจ้าหรือเทพเจา้ถือเป็นลกัษณะของสังคมก่อนสมยัใหม่ 
ในขณะท่ีสังคมสมยัใหม่จะมีแนวคิดแบบมนุษยนิยมคือนบัถือในตวัมนุษยแ์ทนพระเจา้ ซ่ึงการ์ตูนเร่ืองน้ีก็
แสดงให้เห็นการคล่ีคลายจากภาวะก่อนสมยัใหม่สู่ความเป็นสมยัใหม่อยา่งชดัเจน จากการแบ่งภาคการ์ตูน
ออกเป็น 2 ช่วง โดยภาคแรก (4 บทแรก) จะเป็น ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง (ひぐらしのなく頃に) และ
ภาค 2 (4 บทหลงั) จะเป็น ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้องไขปริศนา (ひぐらしのなく頃に解) ในภาคแรกจะ
เล่าเร่ืองผา่นมุมมองของคนเมืองคือมะเอะบะระ เคอิจิและอะกะสะกะ มะโมะรุ (ต ารวจนครบาลท่ีถูกส่งมา
สืบคดีในหมู่บา้นฮินะมิซะวะ) ใช้แนวเร่ืองแบบสยองขวญัแสดงให้เห็นแนวคิดทางไสยศาสตร์และความ
กลวัต่อส่ิงท่ีไม่รู้ เช่น การลวงให้ตวัละครและผูอ่้านคิดวา่คดีฆาตกรรมเกิดจากผี (บทเทศกาลลอยนุ่น) หรือ
เกิดจากค าสาปของท่านโอะยะชิโระ (บทค าสาปสังหาร) รวมถึงลวงให้ผูอ่้านและตวัละครคิดวา่ริกะมีญาณ
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วเิศษสามารถมองเห็นอนาคต (บทฆ่าเวลา) ซ่ึงเม่ือการ์ตูนเร่ืองน้ีเขา้สู่ภาค 2 บรรยากาศก็จะเปล่ียนไป ความ
กลวัต่อส่ิงล้ีลบัจะค่อยๆ คล่ีคลายไปพร้อมกบัการเฉลยว่าคดีฆาตกรรมทั้งหมดเป็นฝีมือของมนุษย ์และ
อาการทางจิตท่ีท าให้ไดย้ินเสียงหลอน เห็นภาพหลอน ซ่ึงเคยเช่ือวา่เกิดจากค าสาปของท่านโอะยะชิโระ ก็
เกิดจากปรสิตในสมองซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยวทิยาศาสตร์ 
 ยิ่งไปกวา่นั้น ภาวะความเปล่ียนแปลงจากการนบัถือเทพเจา้สู่ความเป็นมนุษยนิยมยงัถูกตอกย  ้าใน
บทสันนิบาตเทศกาลซ่ึงเป็นบทสุดทา้ยของเร่ือง เม่ือฮะนิวซ่ึงเป็นร่างจริงของท่านโอะยะชิโระ ไดทิ้้งสถานะ
เทพเจา้และลงมาเกิดบนโลกเพื่อร่วมสู้กบัพวกริกะในฐานะมนุษยค์นหน่ึง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าเทพเจา้จะ
ไม่ไดมี้บทบาทอีกต่อเพราะจากน้ีไปมนุษยจ์ะเป็นผูก้  าหนดชะตาชีวติของตนเอง 
 แทจ้ริงแลว้ค่านิยมสังคมหมู่บา้นท่ีใหค้วามส าคญักบักลุ่มก่อนปัจเจกและการนบัถือเทพเจา้นั้น ต่าง
สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดส าคญัร่วมกนัสองประการนัน่คือ การใชค้วามกลวัเป็นเคร่ืองมือในการปกครอง และ
การโยนบาปให้ส่ิงอ่ืนเพื่อท่ีตนจะไดไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบ ในแง่ท่ีปกครองดว้ยความกลวันั้นจะเห็นไดจ้ากท่ี
ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างมิได้รังเกียจซะโตะโกะ แต่ก็ไม่กล้าฝ่าฝืนค าสั่งเน่ืองจากหวาดกลัวโอะเรียว 
เช่นเดียวกบัค าสาปของท่านโอะยะชิโระท่ีแมว้า่จะไม่ไดเ้กิดจากท่านโอะยะชิโระ แต่ความหวาดกลวันั้นก็ท า
ให้ลูกบา้นเคารพกฎของหมู่บา้น ความพยายามของพวกริกะในการทา้ทายค่านิยมเหล่าน้ีจึงเป็นการก าจดั
ความหวาดกลวั พร้อมกบัเรียกร้องใหม้นุษยทุ์กคนเลิกโยนบาปให้ผูอ่ื้นและหนัมารับผิดชอบการกระท าของ
ตนเอง ดงัท่ีริกะกล่าวไวว้า่ 

 “โลกท่ีไม่มีใครถูกกีดกนัออกจากกลุ่ม ตอ้งไม่มีใครตอ้งถูกท้ิงใหเ้ดียวดายอยูน่อกวง ตอ้งไม่มี
ใครร้องไหเ้พราะแบกรับบาปไวเ้พียงล าพงั โลกท่ีทุกคนประสานมือและให้อภยักนัและกนั ตราบเท่าท่ี
มนุษยย์งัมีชีวิตอยูย่อ่มก่อบาปเหมือนน ้ าท่ีผุดข้ึนจากตอน ้ า ส่ิงส าคญัไม่ใช่การไม่ก่อบาป แต่คือการให้
อภยัต่อบาปต่างหาก ยอมรับในบาป แลว้ก็ให้อภยัต่อบาปของกนัและกนั” (ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง 
บทสนันิบาตเทศกาล เล่ม 8 หนา้ 124-125) 

 ทั้งน้ีการโยนบาปให้ผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีพบได้ในชุมชนท่ีลกัษณะแบบสังคมก่อนสมยัใหม่ ดงัเช่นใน
ตอนท่ีหมู่บา้นฮินะมิซะวะเกิดทุพภิกขภยั คนในหมู่บา้น (ซ่ึงรังเกียจท่ีฮะนิวมีเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว) ก็
กล่าวโทษว่าฮะนิวเป็นตน้เหตุแล้วบีบบงัคบัให้ฮะนิวตอ้งสังเวยชีวิตตวัเองเพื่อแบกรับบาปของหมู่บา้น 
ในทางตรงกนัขา้มสังคมสมยัใหม่ท่ียึดถือแนวคิดมนุษยนิยมจะเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนต่างมีเสรีภาพและตอ้ง
รับผดิชอบกระท าของตนเอง ดงัท่ีซาร์ตส์กล่าววา่ “ส่ิงน้ีคือมนุษยนิยมเน่ืองจากเราย  ้าเตือนแก่ผูค้นวา่พวกเขา
ไม่มีสังกดัใดๆ พวกเขาอยูใ่นสภาวะท่ีถูกทอดทิ้ง (จากพระเจา้) จึงตอ้งตดัสินใจทุกอยา่งดว้ยตวัเอง” (ซาร์ต, 
2007, หนา้ 53) โดยนยัน้ีขอ้เรียกร้องของริกะท่ีตอ้งการให้ทุกคนยอมรับบาปของตนเอง และไม่โยนบาปให้
ผูอ่ื้นจึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดแบบมนุษยนิยม 
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 บทสรุปของการปะทะสังสรรค์ระหว่างค่านิยมสังคมหมู่บ้านและค่านิยมสังคมเมือง 
 อ านาจของค่านิยมสังคมหมู่บา้นนั้นมีลกัษณะเหมือนอ านาจชีวะ (Bio-Power) ตามแนวคิดของฟู
โกต ์ดงัเช่นท่ี นพพร ประชากุล เคยสรุปไวว้า่ “อ านาจทุกชนิดเร่ิมตน้ดว้ยการมีท่ีมา (เช่นจากรัฐ จากทุน) แต่
เม่ือกระบวนการของมนัด าเนินไปถึงจุดหน่ึง อ านาจก็กลายเป็นส่ิงนิรนาม ไม่มีใครเป็นเจา้ของมนัอย่าง
แทจ้ริง หลงัจากท่ีไหลลงมาเป็นกระแสใหญ่ในทิศทางเดียว มนัก็ไหลเวียนไปมาทุกทิศทุกทางจนแผซ่่านอยู่
ในทุกระดบัทุกพื้นท่ีสังคมอย่างไม่มีหัวไม่มีหาง อ านาจกลายเป็น “โครงสร้าง” อย่างหน่ึงท่ีเปิดประตูให้
ผูค้นอนัหลากหลายเขา้ไป “สวมบทบาท” เป็นผูก้ระท าและผูถู้กกระท าวนเวียนสลบักนัไป” (นพพร ประชากุล, 
2547, หนา้ 23 อา้งถึงใน อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ, 2555, หนา้ 73-74) 
 หากพิจารณาโครงสร้างอ านาจของหมู่บา้นฮินะมิซะวะแลว้จะพบวา่ อ านาจมิไดอ้ยูใ่นมือใครคนใด
คนหน่ึง หากแต่อ านาจนั้นมีชีวิตขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตนเอง ดงัเช่น เร่ืองท่ีโอะเรียวมีอ านาจสูงสุดในหมู่บา้น 
แต่เธอกลบัไม่สามารถยกเลิกค าสั่งคว  ่าบาตรตระกูลโฮโจไดด้ว้ยตวัเอง เน่ืองจากโอะเรียวมีหนา้ท่ีตอ้งท าตวั
ใหลู้กบา้นเคารพย  าเกรงเพื่อรักษาความสงบสุขของหมู่บา้น และการยกเลิกค าสั่งท่ีตนเคยประกาศกร้าวโดย
ไม่มีเหตุผลอนัควรจะท าให้ดูเป็นคนใจอ่อนขาดความหนกัแน่น จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้่าค่านิยมสังคม
หมู่บา้นมีอ านาจในตวัเองและขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง ลูกบา้นทุกคนไม่เวน้แมแ้ต่ตวัโอะเรียวต่างเป็นฝ่ายถูก
ครอบง าและตอ้งแสดงตามบทบาทท่ีระบบก าหนดมา 
 อยา่งไรก็ดีความรู้สึกผดิท่ีโอะเรียวมีต่อซะโตะโกะท าให้โอะเรียวยอมแหกกฎของหมู่บา้น ท่ีห้ามมิ
ใหค้นในออกคนนอกเขา้ โดยโอะเรียวไดแ้บ่งท่ีดินในหมู่บา้นขายใหค้นนอก เป็นเหตุให้ครอบครัวของเคอิจิ
ยา้ยเขา้ในหมู่บา้นฮินะมิซะวะ ระบบสังคมหมู่บา้นด ารงอยูไ่ดก้็ดว้ยการท่ีลูกบา้นทุกคนหวาดกลวัและไม่มี
ใครกล้าทา้ทายระบบ การแหกกฎโดยการน าคนนอกเขา้มาจึงถือเป็นน าตวัแปรท่ีคาดเดาไม่ไดเ้ขา้มาใน
ระบบ ซ่ึงเป็นความหวงัท่ีจะน าความเปล่ียนแปลงมาสู่ระบบสังคมหมู่บา้น ดงัค าของโอะเรียวท่ีวา่ 

 “หลานจ าส่ิงท่ีตวัเองพดูในวนัท่ีซะโตะฌิหายตวัไปไดม้ั้ย ท่ียายตาสวา่งก็เพราะค าพดูนั้น 
ปัญหาของตระกลูโฮโจตอ้งรีบแกไ้ขโดยเร็ว ตอ้งรีบเปล่ียนบรรยากาศการรังแกตระกลูโฮโจของ
หมู่บา้นเสีย แต่มนัเป็นส่ิงท่ีเกินก าลงัส าหรับพวกคนแก่อยา่งยาย พวกยายเปรียบเสมือนอากาศท่ีหยดุน่ิง 
จะมาเปล่ียนหมู่บา้นเอาตอนน้ีคงไม่ไหว การจะปัดเป่าอากาศท่ีหยดุน่ิงจ าเป็นตอ้งอาศยัสายลมลูกใหม่ 
ถา้เป็นไปไดก็้อยากไดค้นหนุ่มสาวท่ีแขง็แรง ช่วยอาละวาดใหส้มกบัท่ีพวกคนแก่อยา่งยายสามารถฝาก
ฝังหมู่บา้นใหไ้ด ้ถา้ไดอ้ยา่งนั้นยายคงจะดีใจ” (ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง บทสนันิบาตเทศกาล เล่ม 4 
หนา้ 9-10) 

 เม่ือส่ิงท่ีครอบง าหมู่บ้านเป็นอ านาจชีวะ พวกเคอิจิจึงมิได้ทา้ทายด้วยการวิพากษ์อ านาจของตวั
บุคคลหากแต่วิพากษ์ท่ีโครงสร้างของตวัระบบ เคอิจิไดร้ื้อสร้างระบบค่านิยมสังคมหมู่บา้นดว้ยการบุกเขา้
ไปห้องประชุมของสภาหมู่บา้นแลว้ช้ีให้เห็นถึงความยอ้นแยง้ของค่านิยมดงักล่าว โดยในตอนทา้ยของการ
พดูคุยเคอิจิไดก้ล่าวช่ืนชมคนความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของคนในหมู่บา้นท่ีต่อสู้ร่วมกนัในสงครามเข่ือน 
ก่อนจะยกขอ้โตแ้ยง้ข้ึนมาวา่ 
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 “เพราะทุกคนช่วยต่อสูป้กป้องฮินะมิซะวะไว ้ผมถึงมีโอกาสไดพ้บกบัพวกพอ้งท่ีแสนส าคญัท่ี
หมู่บา้นน้ี ผมรู้สึกขอบคุณจากใจจริง ผมเช่ือวา่ยงัตอ้งมีอยูใ่นตวัทุกคนแน่ ความภาคภูมิใจในการ
รวมกลุ่ม จิตใจท่ีพร้อมรวมกนัเป็นหน่ึงเพ่ือปกป้องคนในหมู่บา้น ถา้อยา่งนั้นสมาพนัธ์ฯก็ควรกลบัมา
รวมตวัอีกคร้ัง และเขา้ต่อสูก้บัสถานปรึกษาฯเพ่ือช่วยซะโตะโกะท่ีเป็นพวกพอ้งคนหน่ึงของหมู่บา้น 
ถูกมั้ยครับ แต่พวกคุณนอกจากจะไม่ช่วยแลว้ ยงัคอยแต่จะท าตามค าขอของทางการ พยายามหยดุการ
ร้องเรียนของพวกเรา อา้งเร่ืองตระกลูโฮโจ ทอดท้ิงซะโตะโกะ คิดจะปล่อยใหซ้ะโตะโกะตายไปต่อ
หนา้ต่อตา ถา้พวกคุณยงัจะขดัขวางพวกเราและท าใหจิ้ตวญิญาณสมาพนัธ์แปดเป้ือนไปมากกวา่น้ีล่ะก็ 
ผมจะทุบกรอบขอ้ความทั้งหมดและฉีกธงสมาพนัธ์น้ี ใหดู้ท่ีน่ีเด๋ียวน้ีแหละ!” (ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีด
ร้อง บทสงัหารหมู่ เล่ม 3 หนา้ 212-218) 

 ความยอ้นแยง้ดงักล่าวเกิดจากความหลากเล่ือนทางความหมายของค าว่า “คนใน” และ “คนนอก” 
กล่าวคือกรณีของซะโตะโกะ เธอเป็นคนในท่ีถูกลงโทษให้กลายเป็นคนนอก ซ่ึงโดยปกติหากผูท่ี้ถูกลงโทษ
ส านึกผดิแลว้ยอมขอขมาก็จะไดรั้บการใหอ้ภยัใหก้ลบัมาเป็นสมาชิกหมู่บา้นอีกคร้ัง (ชมนาด ศีติสาร, 2561, 
หนา้ 223) ซะโตะโกะจึงมีสถานภาพเหมือน “คนในท่ีถูกท าให้กลายเป็นคนนอกชัว่คราว” และความหมาย
ของค าก็ถูกท าให้ลากเล่ือนยิ่งข้ึนจากการปรากฏตวัของเคอิจิ เน่ืองจากเคอิจิเป็นคนนอกท่ียา้ยเขา้มาพ านกั
อาศยัถาวรในหมู่บา้น โดยรอเวลาท่ีจะไดรั้บการยอมรับให้เป็นสมาชิกหมู่บา้นอย่างเต็มตวั กล่าวอีกนยัคือ
เป็น “คนนอกท่ีก าลงัจะเป็นคนใน” ความเป็นคนนอกท าให้เคอิจิผกูสัมพนัธ์ฉนัมิตรกบัซะโตะโกะไดอ้ยา่ง
สนิทใจโดยไม่ตอ้งคิดถึงค าสั่งคว  ่าบาตรตระกูลโฮโจ ในขณะเดียวกนัความเป็นคนในก็ท าให้เคอิจิมีสิทธ์ิท่ี
จะเขา้ไปยงัท่ีประชุมของสภาหมู่บา้นเพื่อโนม้นา้วพวกผูใ้หญ่ในหมู่บา้น ขอ้อา้งท่ีวา่ “ซะโตะโกะเป็นพวก
พอ้งของเรา” ดงันั้น “การปกป้องซะโตะโกะส าคญักวา่ค าสั่งคว  ่าบาตรตระกูลโฮโจ” จึงสมเหตุสมผลเม่ือ
ออกมาจากปากของเคอิจิซ่ึงมีสถานะคลุมเครือระหวา่งความเป็นคนนอกและคนใน 
 อยา่งไรก็ดีการร้ือสร้างดงักล่าวไม่ไดน้ าไปสู่การท าลายค่านิยมสังคมหมู่บา้นแบบถอนรากถอนโคน 
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าการ์ตูนเร่ืองน้ีน าเสนอทั้งด้านบวกและดา้นลบของค่านิยมสังคมหมู่บา้นและค่านิยม
สังคมเมือง การปะทะสังสรรค์ของค่านิยมทั้งสองชุดจึงเป็นการประนีประนอม ท าให้เกิดค่านิยมชุดใหม่ท่ี
ตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยบ์นฐานของความสนิทสนม (มิใช่ดว้ยเงินตรา) ในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งเคารพในความแตกต่างแบบปัจเจกนิยม และรับผดิชอบการกระท าของตนเองแบบมนุษยนิยม ซ่ึงค่านิยม
ดงักล่าวคือขอ้สรุปในการสร้าง “โลกในอุดมคติ” ของริกะในบทสุดทา้ย 
 กล่าวโดยสรุป ยามเม่ือเหล่าจักจ่ันกรีดร้อง ไดใ้ชก้ลวิธีการเล่าเร่ืองแบบวงวนเวลา เพื่อน าเสนอการ
ปะทะสังสรรคร์ะหวา่งค่านิยมสองชุดคือค่านิยมสังคมหมู่บา้นและค่านิยมสังคมเมือง โดยความตายของริกะ
และเพื่อนๆ สะทอ้นให้เห็นโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนซ ้ าๆ ในชุมชนท่ีมีค่านิยมแบบสังคมหมู่บา้นท่ีเลือก
ทอดทิ้งสมาชิกบางคนเพื่อกลุ่ม ในขณะเดียวกนัความพยายามท่ีจะด้ินรนหาทางออกจากวงวนเวลาของริกะ 
ก็สะทอ้นให้เห็นถึงการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมีค่านิยมแบบสังคมหมู่บา้นเพื่อหาทางหลุดพน้จากวงจรของ
โศกนาฏกรรมดงักล่าว 
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นักแปลกบัปัญหาการแปลข้ามวฒันธรรม 
Translators and the Problems of Cross Cultural Translation 

          ธญัญรัตน์  ปาณะกุล1 
Thanyarat Panakul 

บทคัดย่อ 
นกัแปลเป็นเสมือนสะพานเช่ือมความรู้ ความคิดและความตอ้งการจากผูเ้ขียนไปยงัผูอ่้าน นกัแปล

นอกจากจะต้องเช่ียวชาญภาษาต้นฉบบั และภาษาแปลเป็นพื้นฐานแล้ว จะต้องมีความรู้เร่ืองต้นฉบับ 
วฒันธรรมของเร่ืองและสายวิชาของเร่ืองท่ีจะแปล ตลอดจนมีการสะสมประสบการณ์ ความรู้รอบตวั 
ความรู้รอบด้าน ความรู้เฉพาะดา้นอีกดว้ยอาจกล่าวไดว้่า ภาษาการแปล และวฒันธรรมสัมพนัธ์กนัอย่าง
แนบแน่น บทความน้ีศึกษาบทบาทของนกัแปลและปัญหาการแปลขา้มวฒันธรรมท่ีนกัแปลจะตอ้งประสบ
และหาวธีิแกไ้ข โดยแบ่งศึกษาเป็นสามหวัขอ้คือ (1) การวิเคราะห์และสรุปความเห็นของนกัแปลต่อบริบท
ทางวฒันธรรมและการสะสมคลังความรู้ (2) ปัญหาภาษาทบัซ้อนกบัปัญหาคลงัความรู้ (3) ปัญหาการแปล
ดา้นวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

ค าส าคัญ: การแปล, ปัญหาการแปล, การแปลขา้มวฒันธรรม 

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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บทน า 
 นกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการแปลต่างให้นิยามการแปลต่าง ๆ กนัไป Hans Vermeer (1996) 
นกัภาษาศาสตร์ชาวเยอรมนัผูคิ้ดคน้ทฤษฎีการแปล “Skopos” (Skopos Theory) ระบุวา่ งานแปลเป็นการ
น าเสนอข้อมูลวฒันธรรมต้นทางท่ีเขียนโดยภาษาต้นทางให้แก่วฒันธรรมปลายทางในรูปแบบภาษา
ปลายทาง การแปลท่ีดีตอ้งยึดวตัถุประสงคข์องงานแปลเป็นหลกั (วรวิทย ์กิจเจริญไพบูลย,์ 2560, หนา้ 29) 
ค านิยามน้ีเนน้ย  ้าความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา  การแปลและวฒันธรรม ค าถามท่ีเราควรสนใจหาค าตอบต่อไป
คือ วฒันธรรมหมายถึงอะไร  

ความสัมพนัธ์ของภาษา การแปลและวฒันธรรม 
 ในบรรดานกัปราชญ์ราชบณัฑิตผูส้นใจศึกษาวฒันธรรม ค านิยามส าหรับวฒันธรรมของ Edward 
Burnett Tylor (2018) นกัมานุษยวิทยาและผูก่้อเกิดวิชามานุษยวิทยาเชิงวฒันธรรมเป็นค านิยามท่ีครอบคลุม
มากท่ีสุด Tylor กล่าววา่ วฒันธรรมหมายถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน วฒันธรรมเป็นส่ิงซบัซ้อนซ่ึงรวม
เอาเร่ืองสารสนเทศ ความเช่ือ ศิลปะ ลทัธิ สมรรถนะและการฝึกหดั ซ่ึงมนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ในฐานะสมาชิก
ของสังคม นอกจากน้ี Eric Denoun (2000) นกัวิชาการแปลไดก้ล่าวเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งการแปลกบั
วฒันธรรม โดยให้ค  านิยามของการแปลว่า การแปลคือการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม โดยวฒันธรรมเป็น
การรวมเอาประสบการณ์ท่ีซับซ้อนไวด้ว้ยกนั และควบคุมการปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนั ประสบการณ์ท่ี
ซบัซ้อนน้ีไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม ศาสนา ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบติั ตลอดจนการใช้
ภาษาในวฒันธรรมนั้นในชีวติประจ าวนัมารวมกนัไว ้
 กล่าวโดยสรุป เม่ือการแปลคือการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม นักแปลท่ีดีจะต้องตระหนักถึง
ความหมายอนักวา้งขวางของวฒันธรรม ซ่ึงรวมเอาประสบการณ์ท่ีซบัซ้อน ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึง
การใชภ้าษาในวฒันธรรมนั้น ๆ อน่ึง นอกจากนกัแปลตอ้งใส่ใจบริบทวฒันธรรมและสังคมท่ีผูป้ระพนัธ์ใช้
แลว้ ยงัตอ้งสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาความรู้นอกตวับท ไดแ้ก่ การศึกษาชีวิตและผลงานของนกัประพนัธ์ เพื่อให้
เขา้ใจแนวคิด โลกทศัน์ และลีลาการเขียนของนกัประพนัธ์ (วลัยา วิวฒัน์ศร, 2545, หนา้ 154) ยิ่งไปกวา่นั้น 
ศศิ อินทโกสุม (2556, หนา้ 29) กล่าวย  ้าวา่ นกัแปลจะตอ้งสนใจบริบททางวรรณกรรมและสังคมในยุคสมยั
ของนกัประพนัธ์อีกดว้ย 
 การใฝ่หาความรู้นอกตวับทนั้นเป็นหนา้ท่ีของนกัแปลท่ีจะคน้ควา้จนเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้สียก่อนจะ
ลงมือแปล นกัวชิาการดา้นการแปลเรียกความรู้ประเภทน้ีวา่ ความรู้รอบตวับา้ง ความรู้รอบดา้นบา้ง ความรู้
เฉพาะดา้น และคลงัความรู้ เป็นตน้ 
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 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนักแปลกับปัญหาการแปลข้าม
วฒันธรรม 3 หวัขอ้ดว้ยกนั คือ 
 1. การวเิคราะห์และสรุปความเห็นของนกัแปลต่อบริบททางวฒันธรรมและการสะสมคลงัความรู้ 
 2. ปัญหาภาษาทบัซอ้นกบัปัญหาคลงัความรู้ 
 3. ปัญหาการแปลดา้นวฒันธรรมท่ีต่างกนั 
1. ความเห็นของนักแปลต่อบริบททางวฒันธรรมและการสะสมคลงัความรู้ 
 ความเห็นของนกัแปลในหวัขอ้ขา้งตน้ตดัทอนมาจากบทสัมภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารยส์ดใส ขนัติวรพงศ ์
(2018) เจา้ของนามปากกา ‘สดใส’ สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2018 ผูส้ัมภาษณ์คือ พนัธวฒัน์ เศรษฐวิไล 
จากทีมงาน the 101 world หวัขอ้สัมภาษณ์คือ “การเป็นนกัแปลไม่ใช่แค่รู้ภาษา” – เปิดชีวิตนอกต าราฉบบั 
‘สดใส’ 

ค าถามข้อทีห่น่ึง 
ผูส้ัมภาษณ์: ท่ีบอกวา่คนอ่านนอ้ยโดยเฉพาะงานวรรณกรรม อาจารยม์องวา่เป็นเร่ืองปกติไหม 
อาจารยส์ดใส: ปกติอยู่แล้ว เพราะคนกลุ่มน้อยท่ีจะเขา้ถึงงานพวกน้ี หน่ึง คือคุณต้องมีพื้นฐานความรู้
พอสมควร ถึงจะเขา้ใจได ้ถา้คุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่วา่จะทางวฒันธรรม การเมือง หรือประวติัศาสตร์ 
แลว้จู่ ๆ คุณไปอ่าน คุณก็จะงง เฮย้ มนัคืออะไร 
  บางคนบอกวา่อ่าน ‘เกมลูกแกว้’ แลว้ไม่เขา้ใจ เราก็เขา้ใจไดน้ะ คือถา้เขาไม่มีพื้นฐานทาง
ประวติัศาสตร์เลย หรือกระทัง่วธีิคิดทางปรัชญา จิตวทิยา ก็อ่านยากเป็นธรรมดา แต่คนท่ีมีพื้นฐานเหล่าน้ี จะ
รู้สึกอีกแบบเลย เฮย้มนัคิดไดย้งัไงวะ เจ๋ง สุดยอด หรืออย่างเร่ือง ‘เทพเจา้แห่งส่ิงเล็ก ๆ ของอรุณธตี รอย 
แปลตั้งไม่รู้ก่ีภาษา ได้รางวลัมากมาย เด็กบางคนมาอ่าน บอกไม่ค่อยเข้าใจ ก็ไม่แปลก เพราะไม่เข้าใจ
วฒันธรรมอินเดีย ไม่เขา้ใจการแบ่งแยกระบบวรรณะต่าง ๆ แต่ส าหรับคนท่ีเขา้ใจอารยธรรม เขา้ถึงพื้นฐาน
ประวติัศาสตร์ จะรู้สึกเลยว่า โห มนัคิดได้ยงัไง แล้วจะเข้าใจเลยว่า ท าไมโลกถึงยกย่องงานพวกน้ีกัน
นกัหนา 
  เราถึงบอกว่า บางทีมนัจ าเป็นเหมือนกนัท่ีจะตอ้งปูพื้นฐานเหล่าน้ีไวบ้า้ง อย่างน้อย ๆ ก็
ตั้งแต่ระดบัมธัยม เด็กควรจะรู้อารยธรรมโลกบา้ง รู้ประวติัศาสตร์บา้ง เพื่อให้เขาไปต่อได ้เร่ืองพวกน้ีตอ้งปู
พื้นฐานกนัตั้งแต่ในโรงเรียน สุดทา้ยก็ไปโทษไดไ้ม่เต็มปากหรอก วา่ท าไมคนอ่านกนันอ้ย เพราะไม่ใช่ว่า
ทุกคนอ่านแลว้จะเขา้ใจ อยา่งตวัเราในฐานะคนแปล เราก็ท าใจอยูแ่ลว้วา่ จะมีนกัอ่านจริง ๆ อยูแ่ค่กลุ่มหน่ึง 
แต่ถึงแมว้า่มนัจะนอ้ย แต่ส่ิงท่ีเขาไดม้นัเยอะไง 

วเิคราะห์ 
 อาจารยส์ดใสในฐานะนกัแปลผูค้ร ่ าหวอดในวงการแปลหนงัสือมากวา่ 40 ปี ไดต้อกย  ้าขอ้เทจ็จริง
ท่ีวา่ในฐานะนกัอ่านก็ดี ในฐานะนกัแปลก็ดี การปูพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรมต่างชาติต่างภาษา 
การศึกษาประวติัศาสตร์ การเมือง ปรัชญา จิตวทิยา เพื่อเขา้ใจวธีิคิดของนกัเขียน ตวัละครในเร่ือง เป็นส่ิง
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ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ มิฉะนั้น ผูอ่้านจะไม่สามารถเขา้ใจเขา้ถึง และช่ืนชมวรรณกรรมช้ินนั้น ๆ ไดเ้ลย 
และการปูพื้นฐานก็ควรท ากนัในโรงเรียน ตั้งแต่ระดบัมธัยม 

ค าถามทีส่อง 
ผูส้ัมภาษณ์: ในฐานะท่ีเป็นอาจารยป์ระวติัศาสตร์ดว้ย ความรู้ดา้นน้ีมีผลต่อการท างานแปลแค่ไหน 
อาจารยส์ดใส: มีผลมาก จ าเป็นมาก การท่ีเราเรียนภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ท าให้เรารู้บริบทโลก อย่าง
นอ้ยเราก็เขา้ใจวา่ยุโรปเขาคิดยงัไง สภาพภูมิอากาศเป็นยงัไง ประวติัศาสตร์เป็นยงัไง ถึงแมเ้ราไม่เคยไปแต่
เรารู้ แลว้พอมาอ่านงานพวกน้ีเราก็พอเขา้ใจ เช่ือมโยงได ้
  บางคนถึงบอกวา่ งานแปลเน่ีย ไม่ใช่วา่จบเอกองักฤษมาแลว้จะท าไดเ้ลย เพื่อนเราบางคน
ยงับอกเลยว่าไม่กลา้ท า เราก็ไม่แปลกใจ คือคุณเก่งภาษาก็จริง แต่การท่ีคุณไม่รู้บริบทวฒัรธรรม ไม่มีพื้น
ฐานความรู้บางอยา่ง บางทีมนันึกไม่ออก จินตนาการไม่ได ้สุดทา้ยก็จะส่งผลต่อการเลือกค า เลือกประโยค
วา่จะใชแ้บบไหนยงัไง 
  เวลาเราสอนประวติัศาสตร์ เรามกัจะพูดกบันกัเรียนเสมอวา่ หน่ึง แผนท่ีเราตอ้งรู้นะ อะไร
อยู่ตรงไหนยงัไง ภูมิอากาศเป็นยงัไง พืชพนัธ์ุของเขาเป็นยงัไง อารยธรรมเป็นยงัไง จนเราสามารถพูดได้
โดยท่ีไม่ตอ้งอา้งต ารา เคยมีอาจารยรุ่์นพี่ถามวา่ สดใส เสียใจไหมท่ีเรียนภูมิศาสตร์ เราบอกไม่เสียใจเลยพนั
เปอร์เซ็นต์ เป็นวิชาท่ีมีประโยชน์กับชีวิตมาก ยิ่งตอนหลังมาท างานแปล ยิ่งรู้สึกว่ามีประโยชน์มาก 
ยกตวัอย่างว่าเราแปลงานเยอรมนั ทั้งท่ีเราไม่เคยไปเยอรมนั แต่เราพอจะรู้บริบทท่ีนัน่ เพราะเคยเรียนมา 
อากาศเป็นยงัไง บา้นเมืองเป็นยงัไง ประวติัศาสตร์ของเขาเป็นยงัไง เราพอจะนึกได ้มนัอาจไม่ถูกตอ้งร้อย
เปอร์เซ็นตเ์พราะเราไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มจริง แต่พื้นฐานความรู้ท่ีเรามี เอามาใชง้านได ้

วเิคราะห์ 
 อาจารยส์ดใสยนืยนัวา่ในฐานะนกัแปล ความรู้เก่ียวกบัศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 
อารยธรรมตะวนัตก อารยธรรมตะวนัออก ถือวา่เป็นความรู้เก่ียวกบับริบทโลกท่ีนกัแปลตอ้งรู้ อน่ึงนกัแปล
จะเก่งแต่ภาษาอย่างเดียวไม่ได ้ตอ้งรู้บริบทวฒันธรรมของหนงัสือท่ีจะแปลดว้ย เพราะวฒันธรรมสัมพนัธ์
กบัภาษา ความอ่อนด้อยในเร่ืองวฒันธรรมจะส่งผลกระทบต่อจินตนาการ การเลือกค า เลือกประโยคท่ี
เหมาะสม 

ค าถามข้อทีส่าม 
ผูส้ัมภาษณ์: หมายความวา่ การจะท างานแปลไดดี้ จะเก่งภาษาอยา่งเดียวไม่ได ้
อาจารยส์ดใส: ไม่ได ้อยา่งนอ้ยคุณตอ้งรู้บริบทวฒันธรรมเขา รู้ความเป็นอยู ่รู้วิธีคิดจิตใจของคน เพราะค า
ค าหน่ึง มนัแปลไดไ้ม่รู้ก่ีความหมาย ถา้คุณไม่เขา้ใจ คุณจะหยบิค าไหนมาใชล่้ะ จะใชค้  าวา่ ขา้พเจา้ ฉนั ดิฉนั 
หนู แค่สรรพนามก็ตอ้งเลือกแลว้ว่า จะเอายงัไง ไม่ใช่เอะอะก็ ‘ขา้พเจา้’ ตลอด หรือพวกค าสบถ ค าอุทาน 
เช่นค าวา่ well ในองักฤษ จะแปลแบบไหน จะใช ้‘เออ’ หรือ ‘เอาละนะ’ ก็ตอ้งเขา้ใจบริบทก่อน แลว้ถึงเลือก
มาใช ้
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 อีกเร่ืองหน่ึงคือ คุณตอ้งเก่งภาษาไทยเพียงพอ เช่ียวชาญภาษาแม่เพียงพอ เพราะต่อให้ภาษาองักฤษ
คุณเป็นเลิศ แต่ภาษาแม่ไม่ค่อยดี คุณก็จะเอาความหมายออกมาไม่ได ้สุดทา้ยพอแปลออกมาแลว้มนัตอ้ง
เสมอกนั ภาษาไทยเราตอ้งเขม้แขง็ก่อน แลว้ถา้องักฤษเขม้แขง็พอกนั มนัถึงจะไปไดดี้ ถา้เธอเก่งองักฤษแลว้
ภาษาไทยใชไ้ม่ได ้เธอจะเขียนใหค้นไทยเขา้ใจไดย้งัไง 

วเิคราะห์ 
 อาจารยส์ดใสช้ีให้เห็นวา่ การเลือกใช้ค  าสรรพนามในภาษาไทยไดถู้กตอ้งจะสะทอ้นความรู้ความ
เขา้ใจวฒันธรรมไทยของผูแ้ปล เน่ืองจากในภาษาองักฤษ มี “I” เป็นสรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงเพียงค าเดียว แต่
ในภาษาไทยมีหลายค า ผูแ้ปลจะเลือกแปลให้ตรงกบัค าสรรพนามไทยค าใด ผูแ้ปลจะตอ้งรู้ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูพู้ด-ผูฟั้ง สถานภาพทางสังคมระหว่างผูพู้ด-ผูฟั้ง อารมณ์ และสถานการณ์ของผูพู้ด-ผูฟั้งใน
ขณะนั้น เหล่าน้ีเรียกวา่บริบทวฒันธรรมท่ีผูแ้ปลตอ้งรู้และเขา้ใจ 
 นอกเหนือไปจากน้ี คุณสมบติัของผูแ้ปลในดา้นภาษาท่ีส าคญัยิง่ยวดขอ้หน่ึงคือ ผูแ้ปลตอ้งเช่ียวชาญ
ทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางเพื่อส่ือความใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้

ค าถามข้อทีส่ี่ 
ผูส้ัมภาษณ์: ยิง่พอเป็นงานวรรณกรรม ก็ยิง่ยากข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง 
อาจารยส์ดใส: ใช่ ไหนจะอารมณ์ของมนัอีก ความรู้สึกนึกคิดของตวัละครต่าง ๆ อีก เช่ือไหมว่าเวลาเรา
ท างาน เรารู้สึกเหมือนเป็นตวัละครนั้นเลย ไม่ใช่ว่าเราแกลง้นะ แต่เราอินไปกบัมนั บางคร้ังก็ร้องไห้น ้ าตา
ไหลไปกบัมนั ฉะนั้นเร่ืองอารมณ์ก็ส าคญั ถา้เธออารมณ์แขง็กระดา้ง เธออยา่มาท างานวรรณกรรม 
  แลว้ตอนน้ีกระแสโลก สังเกตวา่คนเร่ิมกลบัมาโหยหา slow reading กนัมากข้ึน เพื่อพฒันา
ดา้นอารมณ์ เพราะตอนน้ี มนุษยจ์ะกลายเป็นเคร่ืองจกัรหมดแล้ว เห็นอะไรก็เฉยเมยไปหมด เป็นปัญหา
ระบบการศึกษาทัว่โลกเลยนะ เขาบอกวา่ เฮย้ตอ้งกลบัมาอ่านหนงัสือ โดยเฉพาะวรรณกรรม เพราะมนัท าให้
เธอไดล้งลึกในความรู้สึก ต่างจากการอ่านในออนไลน์ท่ีเป็นการอ่านแบบผา่น ๆ ไม่ทนัไดรู้้สึกอะไร 

วเิคราะห์ 
 ตามความเห็นของอาจารยส์ดใส การแปลงานวรรณกรรมเป็นงานยากข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง ผูแ้ปล
จะตอ้งมีอารมณ์ร่วมกบัตวัละครในเร่ือง จึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ของตวัละครออกมาไดดี้ การ
อ่านวรรณกรรมจะท าใหม้นุษยห์นัมาสนใจ เจาะลึก เขา้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษยด์ว้ยกนั มิฉะนั้นมนุษย์
อาจจะกลายเป็นเคร่ืองจกัรไปหมด 

สรุป 
 บทสรุปท่ีเราไดจ้ากบทสัมภาษณ์นกัแปลมืออาชีพ อาจารยส์ดใส ขนัติวรพงศคื์อ ในฐานะนกัอ่าน  
ก็ดี นกัแปลก็ดี จะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรมภาษาตน้ทางท่ีปรากฏในวรรณกรรมช้ินนั้น ๆ 
นอกเหนือจากพื้นความรู้ทางประวติัศาสตร์ การเมือง ปรัชญา จิตวิทยา สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเขา้ใจวิธีคิดของ
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นกัเขียน ตวัละครในเร่ืองท่ีอ่าน นกัแปลจะเก่งแต่ภาษา ‘มา’ และภาษา ‘ไป’ ไม่ได ้นกัแปลจะตอ้งรู้ถึงบริบท
วฒันธรรมของหนังสือท่ีจะแปลดว้ย นอกจากน้ี นักแปลจะตอ้งเก่งภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางใน
ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ รู้ลึกถึงบริบทวฒันธรรมท่ีแสดงออกทางภาษานั้น จนสามารถส่ือความให้ผูอ่้านเขา้ใจได ้
อน่ึง การแปลงานวรรณกรรมเป็นงานยากข้ึนไปอีกระดบัหน่ึง ผูแ้ปลจะตอ้งมีอารมณ์ร่วมกบัตวัละคร จึงจะ
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ของตวัละครออกมาไดดี้ 

2. ปัญหาภาษาทบัซ้อนกบัปัญหาคลงัความรู้ 
 หวัขอ้ขา้งตน้อาจแบ่งยอ่ยเป็นสองขอ้ยอ่ย เพื่ออธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน ดงัน้ี 

2.1 นิยามปัญหาดา้นภาษาและความหมายของคลงัความรู้ 
2.2 ตวัอยา่งงานแปลแสดงปัญหาภาษาทบัซอ้นกบัปัญหาคลงัความรู้ 

      2.1 นิยามปัญหาดา้นภาษาและความหมายของคลงัความรู้ 
 สิทธา พินิจภูวดล (2535) จ าแนกสาเหตุของปัญหาการแปลผดิความหมายออกเป็น 2 ประเด็นหลกั 
ไดแ้ก่ 
 1. ปัญหาดา้นภาษา การแปลผดิความหายเกิดจากผูแ้ปลอ่อนภาษา ทั้งภาษาต่างประเทศซ่ึงเป็นภาษา
ของตน้ฉบบั และภาษาไทยท่ีใชใ้นการถ่ายทอดความหมาย 
 2. ปัญหาดา้นความรู้รอบตวั ผูแ้ปลท่ีรู้ทั้งสองภาษาอยา่งดี อาจไม่ประสบความส าเร็จในการแปล
หากขาดความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะแปลและความรู้รอบดา้น ดงันั้น ผูแ้ปลจะตอ้งคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีจะแปล และเปิดโลกทศัน์เพื่อรับรู้ความเคล่ือนไหวส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 
 ส่วนปัญหาการแปลท่ีเกิดจากความอ่อนดอ้ยของผูแ้ปลในการสะสมความรู้ไวใ้นคลงัความรู้ของตน
นั้น เราอาจศึกษาไดจ้ากความเห็นของนกัวชิาการแปล ซ่ึงนิยาม “คลงัความรู้” ต่างกนัไปตามความเห็นของ
ตนดงัต่อไปน้ี 
 Lederer (1994, p. 37) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแปลชาวฝร่ังเศสกล่าววา่ คลงัความรู้ของบุคคลหน่ึงจะ
ประกอบดว้ย “ความทรงจ าเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก อารมณ์ ความรู้สึก ความรู้ ภาคทฤษฎี
ต่าง ๆ ท่ีไดร้ ่ าเรียนมา จินตนาการ ผลของการคิดใคร่ครวญหรือไตร่ตรองเร่ืองต่าง ๆ ความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน 
ความรู้รอบตวั หรือความรู้เฉพาะดา้น” 
 ศศิ อินทโกสุม (2560, หนา้ 62) สรุปวา่ คลงัความรู้ หมายถึง ขอ้มูลซ่ึงปราศจากรูปแบบภาษาท่ีถูก
สั่งสมไวใ้นรูปของความทรงจ าของบุคคลหน่ึง ทั้งความทรงจ าเก่ียวกบัความรู้หรือสาระและความทรงจ า
เก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก คลงัความรู้น้ีเองท่ีผูอ่้านหรือผูแ้ปลน ามาใชโ้ดยไม่รู้ตวัเพื่อเพื่อท าความเขา้ใจวาท
กรรมทั้งระดบัสาระและระดบัอารมณ์ 
 ดงันั้น คลงัความรู้ของผูอ่้านหรือผูแ้ปลจึงหมายรวมเอาความรู้รอบตวั ความรู้รอบดา้น ความรู้
เฉพาะดา้น ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ฯลฯ ของผูอ่้านหรือผูแ้ปลนัน่เอง 
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      2.2 ตวัอยา่งงานแปลแสดงปัญหาภาษาทบัซอ้นกบัปัญหาคลงัความรู้ 
 ศศิ อินทโกสุม (2556) ได้ตั้งขอ้สังเกตจากงานวิจยัของตนว่า ขอ้ผิดพลาดท่ีพบในงานแปลของ
นกัศึกษาวิชาการแปล จะมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายปัญหาและบางคร้ังก็เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากปัญหา
ทบัซ้อนกัน เช่น นักศึกษามีปัญหาด้านความรู้ภาษาฝร่ังเศส ได้แก่ ปัญหาค าศัพท์ ส านวน ค าไวพจน์ 
โครงสร้างประโยค ในเวลาเดียวกนั นกัศึกษาก็มีปัญหาดา้นคลงัความรู้ จึงท าใหน้กัศึกษาแปลผดิความหมาย 
 ศศิ อินทโกสุม (2556, หนา้ 202) ไดย้กตวัอยา่งขอ้ผิดพลาดของนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย มหาวิทยาลยัรามค าแหง แสดงปัญหาภาษาทบัซ้อนกบัปัญหา
คลงัความรู้ 

ปัญหาภาษาทบัซอ้นกบัปัญหาคลงัความรู้ 
 

ต้นฉบับ บทแปล (ผดิความหมาย) 
Je vous salis ma rue et j’en m’excuse 
un home sandwich m’a donné un prospectus 
de l’armée du Salut et je l’ai jeté 

Viet, Wolfrum & Verdet, 1994, p. 65 

ขา้พเจา้ขอโทษท่ีท าใหพ้ื้นถนนสกปรก  
ชายขายแซนดว์ชิไดย้ืน่แผน่พบัเร่ืองการ
ทกัทายดว้ยอาวธุ แต่ขา้พเจา้กลบัขวา้งทิ้ง 

ขยะบนโลกของเรา, 2546, หนา้ 35 

 
 ศศิ อินทโกสุม ได้วิเคราะห์รายละเอียดว่า ในบริบทข้างต้น เป็นต้นฉบับแทรกบทกลอนของ 
Jacques Prévert กวีช่ือดงัของฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นการแต่งกลอนด้วยภาษา
ชาวบา้นและการเล่นค าลอ้เลียน ส านวน ค าพงัเพย หรือค าพูดติดปากต่าง ๆ กลอนบทแรกแต่งลอ้เลียนค า
สวดสรรเสริญพระแม่มารีท่ีวา่ « Je vous salue Marie.- ขา้ขอนมสัการพระแม่มารี » โดยผวนค าในประโยค
เป็น « Je vous salis ma rue. » ซ่ึงถา้พิจารณาเฉพาะความหมายของประโยคโดยไม่สนใจบริบทวาทกรรม ก็
ถือไดว้่านกัศึกษาแปลไดถู้กตอ้งวา่ “ขา้พเจา้ขอโทษท่ีท าให้พื้นถนนสกปรก” ขอ้ผิดพลาดดา้นความหมาย
เกิดข้ึนในกลอนบทถดัมาจากปัญหาดา้นความรู้ภาษาฝร่ังเศสท่ีทบัซ้อนกบัปัญหาดา้นความรู้ นกัศึกษาไม่
รู้จกัค าวา่  « homme sandwich » ซ่ึงเป็นค านามประสม หมายถึง “ผูรั้บจา้งหอ้ยป้ายโฆษณาเดินไปตามถนน” 
ค  าดงักล่าวสร้างข้ึนจากภาพของผูรั้บจา้งท่ีตอ้งห้อยป้ายโฆษณาไวท้ั้งด้านหน้าและด้านหลงั จึงดูเหมือน
แซนด์วิชเดินได ้แต่ก็เป็นค าท่ีบญัญติัไวใ้นพจนานุกรมภาษาทัว่ไป ไม่ใช่ค าท่ีเพิ่งเกิดข้ึนใหม่ ทวา่นกัศึกษา
กลบัไม่คน้ควา้และแบ่งค าน้ีเป็นสองส่วนคือ « homme - ผูช้าย » และ « sandwich - แซนด์วิช » และแปล
ตามความเขา้ใจของตนเองวา่ “ชายขายแซนดว์ชิ” 
 ผูว้จิยัไดแ้จกแจงปัญหาประเด็นต่อมา คือค าสะกดใกลเ้คียง นกัศึกษาสับสน ระหวา่งค าวา่ « armée - 
กองทพั » กบั « arme - อาวธุ » อีกทั้งไม่เขา้ใจความหมายของค าวา่ « salut » ซ่ึงเป็นค าไวพจน์ และในบริบท
น้ีหมายถึง “การพน้ทุกขห์รือการไดข้ึ้นสวรรคไ์ปอยูก่บัพระเป็นเจา้” ไม่ใช่ “การทกัทาย” ในความหมายท่ี 
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นกัศึกษาคุน้เคยดี ปัญหาดา้นค าศพัทท์  าให้นกัศึกษาไม่เขา้ใจความหมายของ « armée du Salut » ก็จริง แต่
ปัญหาน้ีเกิดร่วมกบัการขาดความรู้สังคมตะวนัตกดว้ย เพราะ « Armée du Salut » เป็นช่ือเฉพาะขององคก์ร
สากลเพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้และเผยแผ่คริสตศาสนา และในช่วงเดือนธันวาคม (คริสต์มาส) ของทุกปีจะ
ขอรับบริจาคเงินเพื่อน าไปใชใ้นกิจการการกุศลขององค์กร ดงันั้น « homme sandwich » ในบริบทน้ีก็คือ
สมาชิกหรืออาสาสมคัรซ่ึงห้อยป้ายขององคก์ร “กองทพัสวรรค์” ออกมาแจกใบประชาสัมพนัธ์เพื่อขอรับ
บริจาคเงินนัน่เอง 
 ขอ้สังเกตท่ีสรุปไดจ้ากตวัอยา่งงานแปลของนกัศึกษาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทย มีดว้ยกนัสอง
ประการ 
 ประการแรก ปัญหาการแปลท่ีเกิดข้ึน มกัจะมาจากหลายปัญหาเกิดข้ึนพร้อมกนัและทบัซ้อนกนั 
เช่น นกัศึกษาไม่รู้จกัค าผวน Je vous salis ma rue วา่มาจาก Je vous salue Marie นกัศึกษาไม่รู้จกัการเล่นค า
ในบทกลอนของกวีชาวฝร่ังเศส ท าให้แปลผิดเพราะแปลไปตรง ๆ ตามความหมายของค าศพัท์ท่ีปรากฏ 
ปัญหาน้ีทบัซ้อนกบัปัญหาคลงัความรู้ของนกัศึกษาซ่ึงไม่รู้กวา้งพอเก่ียวกบัประวติัของกวี Jacques Prévert 
และกลอนของเขา ตวัอย่างท่ีสองก็เป็นไปในท านองเดียวกนั กล่าวคือ นักศึกษาไม่รู้จกัความหมายของ
ค านามประสม homme sandwich ซ่ึงเป็นปัญหาดา้นความรู้ภาษาฝร่ังเศส ส่วนค าศพัท ์armée du Salut นั้น 
นกัศึกษาแปลผิดเพราะไม่เขา้ใจความหมายและขาดความรู้พื้นฐานดา้นคริสตศาสนา ซ่ึงในสังคมตะวนัตก
จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลส าคญัทางคริสตศาสนาน้ีในเดือนธนัวาคมทุกปี 
 ประการท่ีสอง ปัญหาการแปลท่ีเกิดจากหลายปัญหาเกิดข้ึนพร้อมกนัและทบัซ้อนกนันั้น จดัเป็น
ปัญหาท่ีพบบ่อย และตอ้งอาศยัการวเิคราะห์อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนของครูสอนแปล เพื่อแยกแยะให้นกัศึกษา
วชิาการแปลไดเ้ขา้ใจและเรียนรู้ น าไปสู่การพฒันาการแปลให้เกิดข้ึนแก่ตวันกัศึกษาเอง นกัศึกษาจะค่อย ๆ 
สะสมประสบการณ์การแกง้านแปล การเพิ่มพูนความรู้วฒันธรรมตะวนัตกดา้นศาสนา ประเพณี ความเช่ือ 
ประวติัศาสตร์ และองคก์รศาสนา เป็นตน้ 

3. ปัญหาการแปลด้านวฒันธรรมทีต่่างกนั 
 ในงานวิจยัของธัญญรัตน์ ปาณะกุล (2562) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์เชิงลึกนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ  านวน 8 คน 
เก่ียวกบัหวัขอ้ปัญหาการแปลท่ีพบ วธีิแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและแนวทางการพฒันาทกัษะการแปลของนกัศึกษา
แต่ละคน นักศึกษาได้ระบุว่า ปัญหาการแปลด้านวฒันธรรมท่ีต่างกัน และปัญหาเกิดจากผูแ้ปลไม่มี
ประสบการณ์ตรงกบัผูเ้ขียน เป็นปัญหาท่ีประสบอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละตอ้งพยายามหาวิธีแกไ้ข ปัญหา
การแปลด้านวฒันธรรมท่ีต่างกัน เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างการใช้ภาษาในวฒันธรรมของ
ภาษาตน้ทางท่ีแตกต่างไปจากภาษาปลายทาง ท าให้ผูแ้ปลเกิดความสับสนและแปลไม่ถูกตอ้งตามตน้ฉบบั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านวน สุภาษิต ในแต่ละภาษาต่างมีการใช้ค  าและความหมายแตกต่างกนั (ธัญญรัตน์ 
ปาณะกุล,   2561, หนา้ 137-138)  
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ปัญหาการแปลดา้นวฒันธรรมท่ีต่างกนั แยกยอ่ยเป็น  
3.1 ปัญหาการแปลสุภาษิต ส านวน ค าเปรียบเปรย 

ตวัอยา่ง การแปลบทสนทนาระหวา่งตวัละคร 2 ตวัในเร่ืองสั้น “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 เม่ือผูแ้ปลพบส านวนเปรียบเปรยซ่ึงปรากฏในบริบทท่ีวฒันธรรมต่างกนั ประการ
แรก ผูแ้ปลจะตอ้งตีความให้ออกให้เข้าใจ ประการท่ีสอง ผูแ้ปลตอ้งพยายามแปลโดยเปรียบเทียบให้เขา้กบั
วฒันธรรมท่ีผูอ่้านเขา้ใจได ้
  ประการแรก ผูแ้ปลตีความใหไ้ดว้า่ Simon แนะน า Sally ใหข้อความช่วยเหลือจากเจา้ชาย 2 
องค ์ตอนแรก เสนอเจา้ชายแอนดรูว ์ต่อมาเสนอให ้Sally มีสัมพนัธ์สวาทกบัเจา้ชายชาร์ลส์ เพราะฝ่ายหลงัมี
สถานภาพองครั์ชทายาทท่ีสูงกวา่ น่ีคือ นยัความหมายท่ีผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจ  
  ประการท่ีสอง ผูแ้ปลตอ้งเปรียบเทียบระหว่างวฒันธรรมองักฤษกบัวฒันธรรมไทย เม่ือ
ชาวบา้นพดูถึงพระราชวงศใ์นวฒันธรรมองักฤษ ชาวบา้นสามารถพดูคุยเร่ืองของพระราชวงศโ์ดยใชส้ านวน
แบบชาวบา้น ดงันั้นเม่ือแปลมาเป็นภาษาไทยผูแ้ปลจึงใชภ้าษาระดบัชาวบา้นพดู ดงัต่อไปน้ี 

ตน้ฉบบั  She’s the new love in Prince Andrew’s life 
ค าแปล  หล่อนเป็นคนรักใหม่ของเจา้ชายแอนดรูว ์
ตน้ฉบบั  You could manage an affair with Prince Charles 
ค าแปล  เธอจะมีอะไร ๆ กบัเจา้ชายชาร์ลส์ 
ตน้ฉบบั  It’s not too late for you to have a fling with Prince   

Charles 
ค าแปล  ยงัไม่สายเกินไปนะท่ีเธอจะเป็นก๊ิกคนหน่ึงของเจา้ฟ้าชายชาร์ลส์ 

  กล่าวโดยสรุป เพื่อท่ีจะแปลตน้ฉบบัท่ีภาษาและวฒันธรรมแตกต่างกบัภาษาปลายทางมาก ผูแ้ปล
ควรศึกษาบริบททางวฒันธรรมของภาษาตน้ทางในเร่ืองต่างๆ ทั้งดา้นวรรณคดี ส านวน และคติความเช่ือทาง
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาของคนในสังคมนั้น ๆ 
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 3.2 ปัญหาเกิดจากผูแ้ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกบัผูเ้ขียน (ธญัญรัตน์ ปาณะกุล, 2561, หนา้ 139)  
     เป็นปัญหาทางดา้นวฒันธรรมดา้นหน่ึง เน่ืองจากผูแ้ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกบัผูเ้ขียน เช่นการ
บรรยายสถานท่ีหรือสภาพธรรมชาติท่ีแตกต่าง การแปลงานในลกัษณะดงักล่าว อาจเป็นปัญหาเม่ือจะแปล
ใหไ้ดอ้รรถรสตามตน้ฉบบั 
      วิธีแก้ไข ผูแ้ปลจะตอ้งพยายามอ่านหนงัสือหลากหลายและเพิ่มมากข้ึน คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล
ทางส่ือสังคม ส่ืออินเทอร์เน็ต และสอบถามผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์ดา้นวฒันธรรมนั้นๆ 
 กล่าวโดยสรุป เม่ือใดก็ตามท่ีมีการแปลสุภาษิต ส านวน ค าเปรียบเทียบ อุปมาอุปมยั ผูแ้ปลย่อมจะ
หลีกเล่ียงปัญหาดา้นวฒันธรรมท่ีต่างกนัในภาษาตน้ฉบบัและภาษาเป้าหมายไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน นอกจากน้ี 
ปัญหาผูแ้ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกับผูเ้ขียน ผูแ้ปลไม่มีประสบการณ์ด้านเวลา สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม 
ธรรมชาติท่ีปรากฏอยู่ในเน้ือเร่ืองภาษาตน้ฉบบั เหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหาเชิงวฒันธรรมท่ีต่างกนัระหว่าง 2 
ภาษาทั้งส้ิน (ธญัญรัตน์ ปาณะกุล, 2561, หนา้ 167) 
 แนวทางการแกปั้ญหาดา้นท่ีนกัศึกษาแปลเสนอมาเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้เสนอแนะของ
นกัวชิาการดา้นการแปล และผูว้จิยัดา้นการแปล เช่น ดวงตา สุพล (2545) เสนอวิธีแกปั้ญหาการแปลผิดดา้น
วฒันธรรมไวว้่า ผูแ้ปลตอ้งศึกษาวฒันธรรมของเจา้ของภาษาตน้ฉบบัให้ลึกซ้ึง ให้แน่ใจวา่ตนมีความรู้และ
ภูมิหลงัในเร่ืองนั้น ๆ หรือในวฒันธรรมนั้น ๆ เพียงพอก่อนท่ีจะแปล และผูแ้ปลตอ้งศึกษาโครงสร้างของทั้ง
ภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปลอยา่งละเอียด อน่ึง สุพรรณี ป่ินมณี (2552) ไดเ้สนอแนะวา่ การแปลขอ้ความเชิง
เปรียบเทียบ ไดแ้ก่ส านวน (idiom) นามนยั (metonymy) อุปมา (simile) อุปลกัษณ์ (metaphor) อติพจน์ 
(hyperbole) ผูแ้ปลจะตอ้งหลีกเล่ียงการแปลขอ้ความเชิงเปรียบเทียบเหล่าน้ีโดยวิธีแปลค าต่อค า แต่จะตอ้ง
วิเคราะห์บริบท และหาความหมายท่ีแทจ้ริงของข้อความเหล่าน้ี และหาถ้อยค าส านวนภาษาไทยท่ีเป็น
ธรรมชาติถ่ายทอดความหมายออกมาใหต้รงกบัตน้ฉบบั 

บทสรุป  
 การแปลขา้มวฒันธรรมระหวา่งสองภาษาให้ราบร่ืนเป็นผลส าเร็จ จดัวา่เป็นโจทยย์าก ขอ้หน่ึงท่ีนกั
แปลตอ้งประสบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น การศึกษาและการท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา 
การแปลและวฒันธรรมจึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญัส าหรับนักแปล บทความน้ีมุ่งหมายศึกษา
หวัขอ้ 3 หัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัแปลและปัญหา       การแปลขา้มวฒันธรรม ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์และ
สรุปความเห็นของนกัแปลท่ีมีต่อบริบททางวฒันธรรม และการสะสมคลงัความรู้ (2) ปัญหาภาษาทบัซ้อน
กบัปัญหาคลงัความรู้ และ (3) ปัญหาการแปลวฒันธรรมท่ีต่างกนั 
 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์นกัแปลมืออาชีพสรุปความได้ว่า นักแปลจะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ทาง
วฒันธรรม การเมือง ประวติัศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ความอ่อนดอ้ยในเร่ืองวฒันธรรมจะส่งผลกระทบต่อ
การเลือกค าและประโยคท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี นักแปลจะตอ้งเก่งภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางใน
ระดบัผูเ้ช่ียวชาญ จึงจะสามารถส่ือความให้ผูอ่้านเขา้ใจได ้ส่วนหัวขอ้ปัญหาภาษาทบัซ้อนกบัปัญหาคลงั
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ความรู้ ซ่ึงน าตวัอยา่งมาจากงานแปลของนกัศึกษาวิชาการแปลภาษาฝร่ังเศส-ไทยนั้น สรุปไดว้า่ ปัญหาการ
แปลมกัเกิดจากปัญหาหลายปัญหาเกิดข้ึนพร้อมกนัและทบัซ้อนกนั เช่น ปัญหาดา้นความรู้ภาษาฝร่ังเศสเกิด
ทบัซ้อนกบัปัญหาคลงัความรู้ของผูแ้ปลด้านวฒันธรรมสังคมตะวนัตกไม่กวา้งเพียงพอ ปัญหาการแปล
ลกัษณะน้ีพบบ่อยในการแปลวรรณกรรม และการแก้ไขจะตอ้งอาศยัการช้ีแนะจากครูสอนแปลเพื่อให้
นักศึกษาค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ และความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของสังคมตะวนัตก อน่ึง การศึกษา
หัวข้อปัญหาการแปลด้านวฒันธรรมท่ีต่างกันนั้น น าตวัอย่างงานแปลของนักศึกษาวิชาการแปลภาษา
องักฤษ-ไทยมาแสดงปัญหาการแปลสุภาษิต ส านวน ค าเปรียบเปรยท่ีสะทอ้นวฒันธรรมต่างกนั นกัศึกษาได้
เสนอวิธีแกไ้ข 2 วิธี วิธีแรก ผูแ้ปลจะตอ้งตีความส านวนค าเปรียบเปรยนั้นให้เขา้ใจ วิธีท่ีสอง ผูแ้ปลจะตอ้ง
พยายามแปลโดยเปรียบเทียบให้เข้ากับวฒันธรรมท่ีผู ้อ่านเข้าใจได้ ส่วนปัญหาท่ีเกิดจากผู ้แปลไม่มี
ประสบการณ์ตรงกบัผูเ้ขียนนั้น นกัศึกษาวิชาการแปลเสนอวิธีแกไ้ขว่า ผูแ้ปลจะตอ้งเพิ่มพูนความรู้ทัว่ไป 
และความรู้รอบตวัจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือสังคมต่าง ๆ ให้มากข้ึน รวมทั้งการสอบถามผูรู้้ ผูมี้ประสบการณ์
ดา้นวฒันธรรมนั้น ๆ 
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พระพุทธศาสนากบัความมั่นคงทางสังคมจิตวทิยา 
Buddhism for Psychological and Societal Stability 

วโิรจ นาคชาตรี1  
                       Wiroj Nakchatri 

บทคัดย่อ 
  พระพุทธศาสนาไดส้อนถึงความมัน่คงดา้นสังคมจิตวทิยา คือ ประชาชนตอ้งมีอาชีพและรู้หนา้ท่ีใน
อาชีพของตน ท่ีส าคญัคือ การเป็นชาวพุทธท่ีดีตอ้งมีศรัทธาในค าสอนท่ีถูกตอ้ง มีศีล มุ่งหวงัผลจากการ
ท างาน ขวนขวายในการอุปถมัภบ์  ารุงพระพุทธศาสนา อนัน ามาสู่ความเขม้แข็งของชุมชนซ่ึงน ามาสู่ความ
มัน่คงของชาติ ท่ีเรียกวา่ “ความมัน่คงของพระพุทธศาสนาคือความมัน่คงของชาติ”  

ค าส าคัญ : พระพุทธศาสนา, ความมัน่คงของชาติ, ความมัน่คงทางสังคม  

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 

บทน า 
 ตั้งแต่โบราณมาแลว้ ชนชาติไทยไดน้บัถือผีสาง เทวดา และไสยศาสตร์ ดงัท่ี เสฐียรโกเศศ (2515, 
หน้า 188) ไดก้ล่าวว่า “ลทัธิถือผีสางเทวดาหรือวิญญาณนิยม ได้แก่ การนบัถือผีท่ีเป็นเทวดาอารักษ์ เช่น 
รุกขเทวดา เจา้ทุ่ง เจา้ท่า เจา้ป่า เจา้เขา (nature worship) การนบัถือผีปู่  ยา่ ตา ยาย ผีเรือน การนบัถือวีรบุรุษ 
(hero) worship) และการการนบัถือผีร้าย เช่น ผีห่า (demon worship)” เม่ือพุทธศาสนาไดเ้ผยแพร่เขา้สู่
ประเทศไทย คนไทยยงัคงนบัถือผีและศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งพระพุทธศาสนา เรียกได้ว่า “ผี พราหมณ์ 
พุทธ อยูใ่นสายเลือด” ซ่ึงความเช่ือทั้งสามคติน้ี นบัถือคละเคลา้ปะปนกนัไป จะถืออยา่งไหนมากหรือนอ้ย
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กว่ากนัก็สุดแลว้แต่ชาติชั้นและการศึกษาของคนในหมู่นั้น ซ่ึงไม่เท่าเทียมกนั ใครจะถือหนกัไปทางไหน   
ถา้ไม่เป็นส่ิงท่ีท าใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดร้อนก็ยอ่มท าไดต้ามศรัทธาของตน (เสฐียรโกเศศ, 2515, หนา้ 293)  

 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและนบัถือพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ 94  
และตามรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 9 ไดก้ล่าววา่พระมหากษตัริยท์รงเป็น
พุทธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก โดยมีการปฏิบติัศาสนกิจ เช่น การตกับาตร สวดมนต์ และ
รักษาศีลในวนัพระและวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษา รวมถึง
วนัส าคญัทางประเพณี เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง แมก้ระทัง่ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถี
ชีวิตของคนไทยทั้ งงานวันเกิด งานบวช งานแต่งงาน งานข้ึนบ้านใหม่  งานศพ จนกล่าวได้ว่า
พระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นวฒันธรรมของชาติไทย (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2535, 
หนา้ 6) ท าใหเ้ห็นความส าคญัและดีงามดา้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาจกล่าวไดว้า่ “ชีวิตของคนไทย
ผกูพนั อิงอาศยักบัพระพุทธศาสนาเต็มตลอด ตั้งแต่เกิดจนตาย” (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2535, 
หน้า 3) สถาบนัทางศาสนา เป็นแหล่งให้การศึกษาตลอดชีพแก่ชุมชน โดยผูท้  าหน้าท่ีของ สถาบนั คือ
พระสงฆ ์เป็นผูแ้นะน าสั่งสอนความรู้และวชิาชีพท่ีนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ชุมชนไทยท่ีเป็น
ชาวพุทธก็มีวดัเป็นแหล่งวิทยาการต่าง ๆ มาตั้งแต่โบราณสืบต่อมาจนถึง ปัจจุบนั จนมีค าพูดกนัติดปากว่า 
“บวชเรียนเขียนอ่าน” วดั เป็นสถานท่ีเรียน อ่าน เขียน คิดเลข และงานฝีมือต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวดั
และสอนโดยพระสงฆ์ของวดันั้น ๆ เป็นตน้ สถาบนัศาสนาเป็นระบบยอ่ยของสังคมไทยซ่ึงมีวดัเป็นศาสน
สถาน มีพระสงฆ์เป็น ศาสนบุคคลท่ีจะท าให้พระพุทธศาสนาช่วยในการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ อยา่งส าคญัยิง่ คนไทยสมยัโบราณหนัหนา้เขา้วดั ใกลชิ้ดวดั สนิทกบัวดัมาก และวดัก็ท าหนา้ท่ี
ท่ีส าคญัเพื่อชาวบา้นไม่นอ้ย (ฉววีรรณ สุวรรณาภา, 2559) 

 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์พระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะท่ีไม่อาจประมาทได้ เน่ืองจากมีความ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในสังคมด้วยการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างแดน ซ่ึงบางอย่างก็เป็นประโยชน์ และ
บางอยา่งก็มีอิทธิพลในทางลบต่อความรู้ส านึกคิดของประชาชนในชาติ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อความมัน่คง
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งไปกว่านั้ นย ังมีคณะบุคคลท่ีท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
พระพุทธศาสนา หวงัท าลาย จนบางกรณีเกิดเป็นวิกฤตการณ์ทางศรัทธาและปัญญา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือในการแกไ้ข (พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, 2537, หนา้ 45) ดงันั้น การศึกษาค าสอนทางพุทธ
ศาสนาท่ีว่าด้วยความมัน่คงของชาติ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้คนไทยเขา้ใจหน้าท่ีของชาวพุทธท่ีมีต่อ
ประเทศชาติ เพื่อใหส้ังคมไทยและชาติไทยมีความสงบมัน่คง 
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ความมั่นคงทางสังคมจิตวทิยา  

  ความมัน่คงทางสังคมจิตวิทยา คือ การน าความรู้เก่ียวกบัสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยาและจิตวิทยา
สังคมมาประยกุตใ์ชท้ั้งในส่วนของบุคคล กลุ่มคน เพื่อพฒันาสังคม ประเทศชาติให้มีความเจริญ โดยยึดหลกั
ความเขม็แขง็ของประชาชน คือ ท าใหป้ระชาชนมีความรู้ความสามารถ มีวฒันธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของพลเมืองและต่อสังคม ตลอดจนมีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติและเกียรติภูมิของบรรพบุรุษ  
  พระพุทธศาสนาถือว่าประชาชนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของชาติ ความมัน่คงทางสังคมจิตวิทยาตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาจึงให้ความส าคญักบัประชาชน และเห็นวา่ประชาชนเป็นรากฐานความมัน่คงของ
ชาติ เรียกวา่ “ความเขม้แข็งมัน่คงของพลเมือง” ประกอบดว้ย ความมัน่คงของชีวิตประชาชน ศาสนาและ
การศึกษา 
  พระพุทธองค์ทรงบญัญติัศีล หรือสิกขาบทในทางพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีวตัถุประสงค ์
ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์อุปาลิสูตร มีเน้ือหาแสดงถึงเร่ืองความส าคญัของศีลน้ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของชน
ทุกระดบั ทุกองค์กร ทั้งระดบัปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติ ดงัมีพระพุทธพจน์ท่ีแสดงถึงคุณค่าของ
สิกขาบท (ศีล) ดงัน้ีวา่ 

 (1) เพื่อความรับวา่ดีของสงฆ ์(การยอมรับความดีงามของคนในสังคม) 
 (2) เพื่อความผาสุกแก่สงฆ ์(สังคมมีความสันติสุข) 
 (3) เพื่อข่มบุคคลผูเ้กอ้ยาก (ผูท่ี้ก  าลงัจะล่วงละเมิดศีลหรือล่วงละเมิดศีลแลว้ไม่มีความ 

       ละอาย) 
 (4) เพื่อความผาสุกแก่เหล่าผูมี้ศีลดีงาม (ท าใหผู้มี้ศีลสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

       ไม่ถูกคนทุศีลเบียดเบียน) 
 (5) เพื่อกั้นอาสวะทั้งหลายอนัจะเกิดในปัจจุบนั (ปิดกั้นความชัว่) 
 (6) เพื่อก าจดัอาสวะทั้งหลายอนัจะบงัเกิดในอนาคต (ป้องกนัความชัว่) 
 (7) เพื่อความเล่ือมใสของบุคคลท่ียงัไม่เล่ือมใส (ท าใหเ้กิดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั) 
 (8) เพื่อความเล่ือมใสยิง่ข้ึนของบุคคลท่ีเล่ือมใสแลว้ (ไวว้างใจกนัมากข้ึน) 
 (9) เพื่อความตั้งมัน่แห่งพระสัทธรรม (มีหลกัธรรมในการปฏิบติัร่วมกนั) 
 (10) เพื่อเอ้ือเฟ้ือพระวินยั (เชิดชู ค  ้าจุน ประคบัประคองพระวนิยั) 

ดงันั้นการขาดความมัน่คงของมนุษย ์ตามทศันะทางพระพุทธศาสนา มีฐานรากมาจากการท่ี
ประชาชนละเมิดศีล ไม่ด ารงตนอยูใ่นศีล 5 
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ความมั่นคงของชีวติประชาชน  

 ธรรมะในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของชีวิตประชาชน แบ่งเป็น 3 ประการ คือ 
ความมัน่คงในตนเอง ความมัน่คงของครอบครัว ความมัน่คงของชุมชนและสังคม 

1. ความมัน่คงในตนเอง คือ มีสุขภาพจิตดี มีหน้าท่ีการงาน รู้จกัการปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีในสังคม 
โดยยดึหลกัธรรมท่ีส าคญัคือ  

1.1 ธรรมท่ีควรตั้งไวใ้นใจ (อธิษฐานธรรม) หมายถึง ธรรมท่ีควรใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานตนเพื่อให้
สามารถยึดเอาผลส าเร็จสูงสุดอนัเป็นท่ีหมายไวไ้ด้โดยไม่เกิดความส าคญัตนผิดและไม่เกิดส่ิงมวัหมอง        
4 ประการ คือ (1) ความรู้ชดั (ปัญญา) (2) ความจริง (สัจจะ) คือ การด ารงมัน่ในความจริง พูดจริง ท าจริงและ
รักษาสัจจะ (3) ความสละ (จาคะ) คือ สละส่ิงอนัเคยชินและเพิ่มพูนการเสียสละ  และ  (4)  ความสงบ (อุปสมะ) คือ 
ท าจิตใจตนเองใหส้งบ (พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี 11, 2525, หนา้ 241) 

1.2 ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ท่ีเรียกว่า “จักร” 4 ประการ คือ (1) อยู่ในถ่ินท่ีดี            
มีส่ิงแวดลอ้มเหมาะสม  (2) สมาคมกบัสัตบุรุษ (3) ตั้งตนไวช้อบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง และ  
(4) ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวก่้อนแลว้ เรียกไดว้า่มีพื้นเดิมดี ไดส้ร้างสมคุณความดีเตรียม พร้อมไวแ้ต่ตน้ 
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “พหุการธรรม” คือธรรมมีอุปการะมาก เป็นเคร่ืองช่วยให้สามารถสร้างสมความดีอ่ืน ๆ 
และช่วยใหป้ระสบความเจริญกา้วหนา้ในชีวติ (พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี11, 2525, หนา้ 293) 

2. ความมัน่คงของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นพื้นฐานของความมัน่คงของชีวิต โดยสอน
หลกัธรรมเพื่อการมีครอบครัวท่ีดี มี 4 ประการ คือ  

2.1 ธรรมส าหรับการครองเรือน (ฆราวาสธรรม) เป็นหลกัธรรมเพื่อใหค้รอบครัวมีความสุขอยา่ง
มัน่คง 4 ประการ คือ (1) ความจริง (สัจจะ) คือ ความซ่ือตรง ซ่ือสัตย ์จริงใจ พูดจริง ท าจริง (2) การฝึกฝน 
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(ทมะ) คือ การฝึกข่มใจ ควบคุมจิตใจ  (3) ความอดทน (ขนัติ) คือ เขม้แข็งอดทน ทนทาน ไม่หว ัน่ไหว และ 
(4) ความเสียสละ (จาคะ) คือ สละความสุขสบาย ไม่คบัแคบเห็นแก่ตน 

2.2 ธรรมส าหรับด ารงความมัง่คัง่ของตระกูลให้ย ัง่ยืน (กุลจิรัฏฐิติธรรม) เป็นเหตุท่ีท าให้ตระกูล
มัง่คัง่อยู่ไดน้าน 4 ประการ คือ (1) รู้จกัหาของมาไว ้ไม่ให้ของหาย ไม่ให้ของหมด (2) ของเก่าของช ารุด 
รู้จกับูรณะซ่อมแซม  (3) รู้จักประมาณในการกินการใช้ และ (4) ตั้ งผูมี้ศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน 
(พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี 21, 2525, หนา้ 333) 

2.3 การบูชาบุคคลท่ีควรบูชาดว้ยใส่ใจ (อคัคิปาริจริยา) หรือไฟท่ีควรบ ารุง หมายถึง บุคคลท่ีควร
บูชาด้วยใส่ใจบ ารุงเล้ียงและให้ความเคารพนับถือตามควรแก่ฐานะ ดุจไฟบูชาของผูบู้ชาไฟเป็นการ
ปรนนิบติัดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและสังคม 3 ประการ คือ (1) ไฟอนัควรแก่ของค านบับูชา คือ 
บิดามารดา (2) ไฟของเจา้บา้น คือ บุตรภรรยาและคนในปกครอง และ (3) ไฟอนัควรทกัษิณา คือ สมณ
พราหมณ์ ท่านผูท้  าหน้าท่ีสั่งสอนผดุงธรรม ผูป้ระพฤติดี ปฏิบติัชอบ (พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี 11 , 
2525, หนา้ 229)  

2.4 ธรรมของคู่ชีวิต (สมชีวิธรรม) คือธรรมท่ีท าให้คู่สมรสมีชีวิตสม ่าเสมอกลมกลืนอยู่ครอง  
ยืนนาน 4 ประการ คือ มีศรัทธาสมกนั มีศีลสมกนั มีจาคะสมกนัและมีปัญญาสมกนั (พระไตรปิฎกฉบับ
หลวง เล่มท่ี 21, 2525, หนา้ 80) 

3. ความมัน่คงของชุมชนและสังคม เร่ิมจากประชาชนเป็นคนดี เพื่อคนดีจะไดน้ าค าสอนต่าง ๆ มา
สร้างความมัน่คงใหแ้ก่ชุมชนและสังคม ซ่ึงค าสอนท่ีมุ่งใหเ้กิดความมัน่คงของชุมชนและสังคมท่ีส าคญั คือ   

3.1 การปฏิบติัต่อบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ด (ทิศ 6) เป็นการปฏิบติัอนัเป็นหลกัพื้นฐานสังคม 6 ประการ 
คือ “...มารดาบิดาเป็นทิศเบ้ืองหน้า อาจารยเ์ป็นทิศเบ้ืองขวา บุตรภรรยาเป็นทิศเบ้ืองหลงั มิตรอ ามาตย ์    
เป็นทิศเบ้ืองซ้าย ทาสกรรมกรเป็นทิศเบ้ืองต ่า สมณพราหมณ์เป็นทิศเบ้ืองบน คฤหัสถ์ในสกุลผูส้ามารถ 
นอบน้อมทิศเหล่าน้ี บณัฑิตผูถึ้งพร้อมด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบ มีความประพฤติ  เจียมตวั     
ไม่ด้ือ กระดา้ง ผูเ้ช่นนั้นยอ่มไดย้ศ” (พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี 11, 2525, หน้า 172-173) ซ่ึงวิธีการ
ปฏิบติัต่อบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดน้ีในพระไตรปิฎกไดอ้ธิบายเพิ่มเติม  ดงัน้ี 

3.1.1 บิดา มารดา ซ่ึงบุตรควรปฏิบติัดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คือ (1) ท่านเล้ียงเรามาแลว้ เม่ือท่าน
แก่ชราตอ้งเล้ียงท่านทดแทนบุญคุณ (2) ช่วยท ากิจการของท่านดว้ยความตั้งใจ (3) ด ารงวงศต์ระกูลให้เจริญ
สืบไป (4) ประพฤติตนให้เหมาะแก่การรับมรดก และ (5) เม่ือท่านส้ินไปแลว้ ท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให ้ 
ซ่ึงบิดา มารดาพึงอนุเคราะห์บุตร 5 สถานะ คือ หา้มไม่ใหท้  าความชัว่ ใหต้ั้งอยูใ่นความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
หาภรรยาท่ีสมควรให ้และมอบทรัพยใ์หใ้นกาลอนัควร 

3.1.2 ครูอาจารย ์ซ่ึงศิษยค์วรปฏิบติัดว้ยลกัษณะ 5 ประการคือ (1) เม่ือครูอาจารยผ์่านมา    
ลุกข้ึนยืนเคารพท่าน (2) เขา้ไปคอยรับใชท้่าน (3) เช่ือฟังค าสอนดว้ยความเคารพ (4) ปรนนิบติัครูอาจารย ์
และ (5) ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่เกียจคร้าน ส่วนอาจารยพ์ึงอนุเคราะห์ศิษย ์ดว้ย 5 สถานะ คือ (1) แนะน าดี 
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(2) ให้เรียนดี (3) บอกศิลปะให้ส้ินเชิง ไม่ปิดบงัอ าพราง (4) ยกยอ่งให้ปรากฏในเพื่อนฝงู และ (5) ท าความ
ป้องกนัในทิศทั้งหลาย (ไปในทิศทางไหนก็ไม่อดอยาก) 

3.1.3 ภรรยา ซ่ึงสามีควรปฏิบติัดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คือ (1) ยกยอ่งวา่เป็นภรรยา(2) ไม่ดูหม่ิน
ภรรยาของตน (3) ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาของตน (4) มอบความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้ และ(5) หาของ
ก านัลมาให้ในโอกาสอันควร ส่วนตัวภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วย 5 สถานะ คือ (1) จัดการงานดี                  
(2) สงเคราะห์คนขา้งเคียงของสามี (3) ไม่นอกใจสามี (4) รักษาทรัพยท่ี์สามีหามาได ้และ (5) ขยนัไม่เกียจ
คร้านในกิจการทั้งปวง 

3.1.4 มิตรสหาย ซ่ึงมิตรควรปฏิบติัดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คือ (1) เผื่อแผแ่บ่งปันส่ิงของท่ี
มิตรตอ้งการ (2) พูดจานุ่มนวลน่าพอใจ (3) ให้ความช่วยเหลือเม่ือมิตรเดือดร้อน (4) ท าตนเสมอตน้เสมอ
ปลาย และ (5) ซ่ือสัตย ์จริงใจ ไม่อ าพรางความจริงต่อเพื่อน โดยมิตรสหายอนุเคราะห์ดว้ยการ (1) เม่ือเพื่อน
ประมาทช่วยรักษาป้องกนั (2) เม่ือเพื่อนประมาทช่วยรักษาสมบติัของเพื่อน (3) ในคราวมีภยัเป็นท่ีพึ่งได ้  
(4) ไม่ละทิ้งในยามทุกขย์าก และ (5) นบัถือตลอดวงศญ์าติของมิตร 

3.1.5 ทาสและกรรมกร ซ่ึงผูเ้ป็นนายควรปฏิบติัดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คือ (1) จดัการงาน
ให้สมควรแก่ก าลงั (2) เล้ียงดูให้อ่ิมและให้รางวลับางโอกาส (3) ช่วยเหลือให้การรักษาในคราวเจ็บป่วย    
(4) เม่ือมีอาหารแปลกๆ ควรแบ่งปันให้บา้ง (5) ปล่อยให้พกัผอ่นตามกาลอนัควร ส่วนทาสพึงอนุเคราะห์
นายดว้ยสถานะ 5 ไดแ้ก่ (1) ลุกข้ึนท างานก่อนนาย (2) เลิกการงานทีหลงันาย (3) ถือเอาแต่ของท่ีนายให ้  
(4) ท าการงานใหดี้ข้ึน และ (5) น าคุณของนายไปสรรเสริญ 

3.1.6 สมณพราหมณ์ ผูค้รองเรือนพึงบ ารุงดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คือ (1 ) ประพฤติทางกาย
ดว้ยความเมตตา เคารพ (2) พดูดว้ยภาษา วาจา ท่ีนุ่มนวล (3) นึกถึงดว้ยความเคารพ (4) ยินดีตอ้นรับท่านทุก
เม่ือ เม่ือท่านมาถึงบา้น และ (5) ถวายทานตามสมควร โดย สมณพราหมณ์พึงอนุเคราะห์กุลบุตรด้วย            
5 สถานะ คือ (1) ห้ามไม่ให้กระท าความชัว่ (2) ให้ตั้งอยูใ่นความดี  (3) อนุเคราะห์ดว้ยน ้ าใจอนังาม (4) ให้
ไดฟั้งส่ิงท่ียงัไม่เคยฟัง (5) อธิบายส่ิงท่ีเคยฟังแลว้ใหแ้จ่มแจง้และ (6) บอกทางสวรรคใ์ห ้

3.2 การปฏิบติัต่อบุคคลทัว่ไป เพื่อการปฏิบติัต่อบุคคลทัว่ไปท่ีอยู่ในสังคมเป็นไปเพื่อการ
สงเคราะห์ เพื่อการยึดเหน่ียวจิตใจและประสานสามคัคีในหมู่ชน ท่ีส าคญัคือ สังคหวตัถุและพรหมวิหาร
            3.2.1 สังคหวตัถุ คือ หลักค าสอนเพื่อการสงเคราะห์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ทาน คือ การ
แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (2) ปิยวาจา คือ การกล่าวค าสุภาพไพเราะน่าฟัง (3) อตัถจริยา คือ การประพฤติ
ประโยชน์ (4) สมานตัตตา คือ ท าตนเสมอตน้เสมอปลาย    
  3.2.2 พรหมวิหาร คือธรรมเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐ เป็นหลักธรรมประจ าใจเพื่อความ
ประพฤติท่ีบริสุทธ์ิ ด าเนินชีวติตนเองและปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดโ้ดยชอบ 4 ประการ ไดแ้ก่  

- เมตตาคือ ความรักใคร่ปรารถนาดี  
- กรุณา คือ ความสงสารคิดช่วยใหพ้น้ทุกข ์ 
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- มุทิตาคือความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข  
- อุเบกขา คือ วางใจเป็นกลาง มีจิตใจสงบเท่ียงธรรม 

3.3 การรู้จกัหนา้ท่ีในอาชีพของตน คือ “การท าหน้าที่ในอาชีพของตน” ให้ถูกตอ้งเพราะการท่ี
ประเทศชาติจะมัน่คงไดป้ระชากรตอ้งมีหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง มีอาชีพท่ีมัน่คงและมิใช่การอา้งต าแหน่ง 
เพราะแมว้า่ผูแ้สดงตนวา่มีอาชีพนั้นๆ แต่ไม่รู้จกัหนา้ท่ีในอาชีพของตน ยอ่มไม่อาจกล่าวไดว้า่ตนประกอบ
อาชีพนั้น ๆ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสสอนถึงเร่ืองการรู้จกัหนา้ท่ีในอาชีพของตนเอง ท่ีไดก้ล่าวถึง พราหมณ์
หนุ่ม 2 คนท่ีถกเถียงเร่ืองเกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติของพราหมณ์ โดยท่ี ภารทวาชมาณพ ให้ใช้เกณฑ ์        
ชาติก าเนิด แต่เสฏฐมาณพให้ใช้เกณฑ์ความประพฤติ ต่อมาทั้งสองได้ไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าตดัสิน 
พระพุทธเจา้ทรงแสดงใหเ้ห็นวา่ ความแตกต่างของมนุษยอ์ยูท่ี่การกระท า เช่น 

             “....ในหมู่มนุษย ์ผูใ้ดเล้ียงชีวติดว้ยศิลปมากอยา่ง ท่านจงรู้อยา่งน้ีวา่ ผูน้ั้นเป็นศิลปิน... 

  ในหมู่มนุษย ์ผูใ้ดอาศยัการคา้ขายเล้ียงชีวติ ท่านจงรู้อยา่งน้ีวา่ ผูน้ั้นเป็นพอ่คา้...  

 ในหมู่มนุษย ์ผูใ้ดอาศยัของท่ีเขาไม่ใหเ้ล้ียงชีวติ ท่านจงรู้อยา่งน้ีวา่ ผูน้ี้เป็นโจร... 

 ในหมู่มนุษย ์ผูใ้ดอาศยัศาสตราวธุเล้ียงชีวติ ท่านจงรู้อยา่งน้ีวา่ ผูน้ั้นเป็นทหาร... 

 ...และเราก็ไม่เรียกบุคคลผูเ้กิดในก าเนิดไหนๆ หรือเกิดจากมารดา (เช่นใดๆ) วา่เป็นพราหมณ์”  

  ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาสอนใหบุ้คคลรู้จกัหนา้ท่ีในอาชีพของตน และรู้จกัการท าหนา้ท่ีในอาชีพ 
มิใช่การอา้งชาติก าเนิด เพราะแมว้า่ผูแ้สดงตนวา่มีอาชีพนั้นๆ แต่ไม่รู้จกัหนา้ท่ีในอาชีพของตน ยอ่มไม่อาจ
กล่าวไดว้า่ตนประกอบอาชีพนั้น ๆ 

  2. ศาสนา เม่ือประชาชนนบัถือพระพุทธศาสนา และปฏิบติัตามค าสอนในพระพุทธศาสนาจนเป็น
วิถีชีวิต ส่ิงจ าเป็นท่ีชาวพุทธตอ้งมีคือศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
เพื่อใหเ้กิดความสามคัคีและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข โดยยดึหลกัปฏิบติัพื้นฐานท่ีส าคญั 2 ประการคือ  
  1) ธรรมของอุบาสกท่ีดี (ธรรมของอุบาสกรัตน์) 5 ประการ   

1. มีศรัทธา  
2. มีศีล  
3. ไม่ถือมงคล ต่ืนข่าว เช่ือกรรม ไม่เช่ือมงคลตามโลกนิยม คือ ให้มุ่งหวงัผลจากการ

กระท าและการงานมิใช่จากโชคลางและส่ิงท่ีต่ืนกนัวา่ขลงัศกัด์ิสิทธ์ิ  
4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกหลกัพระพุทธศาสนา คือ ไม่แสวงบุญในศาสนาอ่ืน  
5. สนับสนุนพระพุทธศาสนา คือ ขวนขวายในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา 

(พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี 22, 2525, หนา้ 230) 
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2) ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก (สัมปทาของอุบาสก)  ดงัท่ีพระไตรปิฎก    
เล่ม 23 หนา้ 26-27 บนัทึกไวว้า่มี 7 ประการ คือ 

1. ไม่ขาดการเยีย่มเยอืนพบปะพระภิกษุ 
2. ไม่ละเลยการฟังธรรม 
3. ศึกษาในอธิศีล 
4. มากดว้ยความเล่ือมใสในภิกษุทั้งหลายทั้งท่ีเป็นเถระ นวกะ และปูนกลาง (ปลานกลาง) 
5. ไม่ฟังธรรมดว้ยตั้งใจจะคอยเพง่โทษติเตียน 
6. ไม่แสวงหาบุญนอกค าสอนของพระพุทธศาสนา 
7.  กระท าความสนับสนุนพระพุทธศาสนาคือขวนขวายในการอุปถัมภ์บ า รุง

พระพุทธศาสนา (พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มท่ี 23, 2525, หนา้ 26-27) 
  การท่ีพุทธศาสนิกชนมีความศรัทธา  ปฏิบติัและส่งเสริมสนบัสนุนพระพุทธศาสนาและไม่แสวงบุญ
ในศาสนาอ่ืนยอ่มท าใหพุ้ทธศาสนิกชนมีความสามคัคี ชุมชนเขม้แข็งและพระพุทธศาสนาเจริญมัน่คงอนัน ามาสู่
ความมัน่คงของชาติกล่าวไดว้า่ “ความมัน่คงของพระพุทธศาสนาคือความมัน่คงของชาติ”  
  3. การศึกษา พระพุทธศาสนาไดว้างหลกัการศึกษาไว ้2 ระดบั คือ  
     1. ผูป้กครองศึกษาการสงคราม การปกครอง อกัษรศาสตร์และศาสนา  
     2. ประชาชนศึกษาการประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรรม การคา้และช่างฝีมือ 
  นอกจากน้ีผูป้กครองยงัตอ้งสนบัสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพฒันาประชาชน โดยเร่ิมจาก
การสอนใหป้ระชาชนประพฤติปฏิบติัดี โดยปฏิบติัตามหลกัค าสอนพื้นฐาน คือ ศีลและธรรม 
  1) ศีล คือ ข้อปฏิบัติในการเวน้จากความชั่วหรือการควบคุมตนให้ตั้ งอยู่ในความไม่
เบียดเบียน 5 ประการ คือ  

 (1) เจตนางดเวน้จากการฆ่า  
 (2) เจตนางดเวน้จากการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใ้ห ้ 
 (3) เจตนางดเวน้จากการประพฤติผดิในกาม  
 (4) เจตนางดเวน้จากการพดูเทจ็  
 (5) เจตนางดเวน้จากส่ิงเสพติด สุรา น ้าเมาอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท 

  2) ธรรม คือ คุณธรรมท่ีเป็นประโยชน์เก้ือกลู 5 ประการ คือ  
 (1) ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุขและความสงสารคิดช่วยใหพ้น้จากทุกข ์ 
 (2) การหาเล้ียงชีพในทางสุจริตและแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
 (3) ส ารวมรู้จกัยบัย ั้ง ควบคุมตนเองไม่ใหห้ลงในกามารมณ์  
 (4) ความซ่ือตรง  
 (5) ฝึกตนใหเ้ป็นคนรู้จกัย ั้งคิดรู้เสมอวา่ส่ิงใดควรท า ไม่ควรท าและไม่ประมาท  
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   พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลรู้จกัหนา้ท่ีในอาชีพของตน คือ “การท าหน้าที่ในอาชีพของตน” ให้
ถูกตอ้ง เพราะการท่ีประเทศชาติจะเจริญมัน่คงได ้ประชากรตอ้งมีหนา้ท่ีมีอาชีพการงานท่ีมัน่คง ท่ีส าคญัคือ 
ปัจจุบนัคนไทยนบัถือพระพุทธศาสนาร้อยละ 94.6 “และยงัคงตกับาตร สวดมนต ์รักษาศีลโดยเฉพาะการ
ปฏิบติัศาสนกิจดงักล่าวในวนัพระและวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนั
เขา้พรรษา” (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555, หนา้ 6) รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัพุทธศาสนพิธีในวนัส าคญั
ทางประเพณี เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง แมก้ระทัง่ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ไทยทั้งงานวนัเกิด งานบวช แต่งงาน ข้ึนบา้นใหม่ งานศพ จนกล่าวไดว้า่พระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตคนไทย
เป็นวฒันธรรมของชาติไทย  สถาบนัทางศาสนาเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ
ชุมชน บุคคลเม่ือมีความเช่ือและศรัทธาในส่ิงเดียวกนัท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกนัและ 
กนั เกิดสายสัมพนัธ์ทางจิตใจน ามาซ่ึงกิจกรรมท่ีเป็นผลดีต่อส่วนรวมอ่ืน ๆ อีกมากมาย การมี ความรู้และ
ความเช่ืออยา่งเดียวกนัท าให้บุคคลมีแนวความคิด โดยเฉพาะความรู้ ความเขา้ใจ ความ รู้สึกนึกคิดเก่ียวกบั
ส่ิงอนัเป็นธรรมชาติ เก่ียวกบัชีวติและสังคม พิธีกรรมทางศาสนาท าใหแ้ต่ละ คนไดรู้้ข่าวคราว ความทุกขสุ์ข 
ไดศึ้กษาปัญหา ให้ขอ้คิดเห็นและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัตามโอกาส ชุมชนก็จะมีแต่ความกลมเกลียวสามคัคี 
เป็นปึกแผน่อนัหน่ึงอนัเดียวกนั (ฉววีรรณ สุวรรณาภา, 2559) 

เม่ือคนไทยนบัถือพระพุทธศาสนาและวดัยงัคงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทย เป็นศูนยก์ลางของ
สังคมและมีความส าคญัต่อวถีิชีวติของคนไทย จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีคนไทยจะตอ้งเป็นชาวพุทธท่ีดีคือ ศรัทธา
ในค าสอนท่ีถูกตอ้ง มีศีล มุ่งหวงัผลจากการท างาน ขวนขวายในการอุปถมัภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา และท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ การท่ีคนไทยมีหลกัการด าเนินชีวติตามค าสอนในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ถือก าเนิดจนถึงวนัท่ี
ตายไปแล้ว  เรียกได้ว่า “พระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตของคนไทย” และ “พระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน
วฒันธรรมไทย” พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคญัแนบแน่นกบัความเป็น “ไทย” และมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
กบัชนชาติไทย ชาวไทยจึงควรทราบตระหนกัถึงความส าคญัของพระพุทธศาสนา และสนบัสนุนส่งเสริม
พระพุทธศาสนาใหค้งอยูใ่นวถีิชีวติของคนไทยสืบต่อไป  
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Literature and Tourism: From Cultural Capital to Creative Tourism and Creative Economy 

สุภทัรา บุญปัญญโรจน์1 
                  Supatra Boonpanyarote 

บทคัดย่อ 
 วรรณกรรมถือเป็นส่วนท่ีส าคญัในการแสดงออกทางวฒันธรรมของมนุษยชาติและวรรณกรรม
มกัจะถูกน าไปดดัแปลงเป็นศิลปะดา้นอ่ืน ๆ เพราะวรรณกรรมเป็นตวัแทนของความรู้สึกนึกคิดของผูค้น
และสะทอ้นสภาพสังคมวฒันธรรมมาทุกยุคทุกสมยั ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ทางวฒันธรรม (Soft Power) ถูก
น ามาเป็นองค์ประกอบหน่ึงของขีดความสามารถของแต่ละประเทศและยงัถือเป็นแนวทางการส่งเสริม
เศรษฐกิจยคุใหมท่ี่เรียกวา่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) อนัเป็นแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจท่ีถูก
น ามาใช้เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลกัในการพฒันาประเทศของหลาย ๆ ประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้น 
ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็นประเทศท่ีมีขีดความสามารถทางวฒันธรรมเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ดงันั้นการดัดแปลงใช้ทรัพยากรทางวรรณกรรมของประเทศไทยผ่านวิธีการของการท่องเท่ียว
สร้างสรรค ์(Creative Tourism) จึงถือเป็นวิธีการหน่ึงในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย 
โดยดดัแปลงวรรณกรรมท่ีมีความโดดเด่นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กบันักท่องเท่ียวผ่านการเช่ือมโยง
ตลอดจนวิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมวฒันธรรมท่ีส่งทอดถึงกนัในลกัษณะของสหวิทยาการแล้วดดัแปลง
เป็นการท่องเท่ียวสร้างสรรคต์ามบริบทปัจจุบนัโดยสามารถด ารงเน้ือหาส าคญัหรือส่ือความหมายถึงความ
โดดเด่นของวรรณกรรมนั้น ๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจ   

ค าส าคัญ : ยทุธศาสตร์ทางวฒันธรรม, เศรษฐกิจสร้างสรรค,์ วรรณกรรม, การท่องเท่ียวสร้างสรรค ์ 

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 

บทน า 
 วฒันธรรมไม่ว่าด้านใดก็ตามนับเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าด้านต่าง ๆ มาตลอดทุกยุคทุกสมยั ปัจจุบนัน้ี      
ในมุมมองของนกัเศรษฐศาสตร์ วฒันธรรมนั้นคือหน่ึงใน “ทุน” ท่ีสังคมนั้นมี เพราะการขายสินคา้หรือ
บริการนั้นไม่เพียงแค่ขายตวัสินค้าหรือบริการอนัเป็นคุณค่าพื้นฐานของสินคา้นั้นๆ เพียงอย่างเดียวแต่
ผูบ้ริโภคกลบัตอ้งการความหมายท่ีเพิ่มเติมข้ึน เช่น นอกจากคุณค่าพื้นฐานของสินคา้นั้นๆ ผูบ้ริโภค ซ้ือ
สินคา้นั้นเพราะท าให้ตวัเองได้รับการยอมรับว่าเป็นผูมี้รสนิยม หรือบริโภคสินคา้นั้นเพราะสินคา้นั้นๆ 
ส่งเสริมทศันคติบางอย่างของผูบ้ริโภค อาทิ ส่งเสริมค่านิยมอนุรักษ์ธรรมชาติ  ค่านิยมทางด้านส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ค่านิยมอิสระเสรีในการใช้ชีวิต ค่านิยมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ค่านิยมทางด้าน
มนุษยธรรม เป็นตน้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดงักล่าวเป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) อนัเป็นแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจท่ีถูกน ามาใช้เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักในการพฒันา
ประเทศของหลาย ๆ ประเทศชั้นน าของโลก ไม่วา่จะเป็นสหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน 
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอ้ย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศ
ไทยดว้ย 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยงัเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ทางวฒันธรรม (Soft Power) คือ การใช้
อ านาจทางวฒันธรรม ประเพณี (เช่น อาหาร ดนตรี ศิลปะ การแสดง ภาษา วิถีชีวิต ความงาม เร่ืองจุกจิกใน
ชีวติประจ าวนั ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ ๆ เช่น ค่านิยม วธีิคิด อุดมการณ์ทางสังคม) ในการท าสงครามเชิงจิตวิทยา
กบัเพื่อนบา้นเป็นการทดแทนการแข่งขนัเศรษฐกิจยุคเก่าท่ีใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการหรือ การ
แทรกแซงทางการทูต การเมืองโดยเปล่ียนเป็นการใช้อ านาจทางวฒันธรรม (ธาม เช้ือสถาปนิก, 2561) ซ่ึง
หากพิจารณาผลการจดัอนัดบัประเทศท่ีใช ้Soft Power (อ านาจทางดา้นวฒันธรรม) ไดดี้ท่ีสุดระดบัโลก 30 
ประเทศ โดยประเทศท่ีได้รับการจดัอนัดับไวใ้นระดับแถวหน้าคือประเทศในแถบยุโรป เช่น ฝร่ังเศส 
สหราชอาณาจกัร เยอรมนี สวีเดน สหรัฐอเมริกา ท่ีมีประวติัการใช้นโยบาย Soft Power ไดเ้ป็นอย่างดีมา 
โดยตลอด ส าหรับประเทศในเอเชีย อนัดบัแรกคือ ญ่ีปุ่น อนัดบัสองคือเกาหลีใต ้อนัดบัสามคือสิงคโปร์ 
อนัดบัส่ีคือจีน อนัดบัห้าคือไตห้วนัและอนัดบัหกคือไทย ซ่ึงประเทศไทยจดัเป็นประเทศท่ีใช้อ านาจทาง
วฒันธรรมได้ดีเป็นอนัดับหกของเอเชียติดต่อกนัสองปี (2561-2562) ท าให้เม่ือพิจารณาจากมิติของขีด
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ความสามารถดา้นวฒันธรรม สิงคโปร์และไทยถือวา่อยูใ่นระดบัตน้ ๆ ของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(ปรีชภกัด์ิ ทีคาสุข, 2562)  

เศรษฐกจิสร้างสรรค์จากฐานรากวฒันธรรม 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ไดถู้กพดูถึงคร้ังแรกในหนงัสือของจอห์น ฮาวกินส์ (John Howkins) ท่ีมีช่ือวา่ 

The Creative Economy: How People Make Money from Ideas ซ่ึงจดัพิมพข้ึ์นในปี พ.ศ.2544 เพื่อเผยแพร่
แนวคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจใหม่ ซ่ึงจะเขา้มาแทนท่ีระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การผลิต (Manufacturing) และ
ใช้ทรัพยากรอนัประกอบดว้ยแรงงานและทุนรูปแบบเก่าในท่ีสุด ดงันั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีพึ่ งพาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความคิดใหม่ ๆ ของปัจเจกบุคคล ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีความหมายครอบคลุมทุกกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ (พณัณิตา มิตรภกัดี, 
2561) ดงันั้น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ 
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
(Intellectual property) ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี/
นวตักรรมสมยัใหม่ ส าหรับสังคมไทยแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้รับการระบุไวต้ั้ งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 8 จนถึงฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 12, พ.ศ.2560-2564) โดยมีการ
ด าเนินการผลกัดนัเร่ืองการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ของสินคา้และบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม
เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินคา้และบริการใหเ้พิ่มสูงข้ึนมาอยา่งต่อเน่ือง  

หากพิจารณาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวฒันธรรมตามย่อหน้าขา้งตน้ อย่างน้อยท่ีสุดตอ้งมีพื้นฐาน  
จากการใชอ้งคค์วามรู้ซ่ึงหากจะดดัแปลงใชค้วามรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจ าเป็นตอ้งท าให้ความรู้เหล่านั้นมีการ
รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2548 กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมได้
ด าเนินการจดัเก็บข้อมูล และจดัท าฐานขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเป็น 7 สาขา (กรมส่งเสริม
วฒันธรรม, กระทรวงวฒันธรรม, 2562) คือ (1) ภาษา ภาษาถ่ิน และภาษาชาติพนัธ์ุ (2) วรรณกรรมพื้นบา้น 
(3) ศิลปะการแสดง (4) แนวปฏิบติัทางสังคม (5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม ภูมิปัญญา ทกัษะฝีมือช่าง การเลือกใช้
วสัดุ และกลวธีิการสร้างสรรคท่ี์แสดงถึงอตัลกัษณ์ สะทอ้นพฒันาการทางสังคม และวฒันธรรมของกลุ่มชน 
(6) ความรู้และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล องค์ความรู้ วิธีการ ทกัษะ ความเช่ือ แนวปฏิบติั
และการแสดงออกท่ีพฒันาข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและเหนือ
ธรรมชาติ และ(7) กีฬาภูมิปัญญาไทย และตั้งแต่ปี 2552-2562 กรมส่งเสริมวฒันธรรมมีการข้ึนทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติจ านวน 354 รายการ (ไทยโพสตอ์อนไลน์, 8 กรกฎาคม 2562) จาก
ฐานขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมทั้ง 7 ประการดงักล่าว นบัเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัเพื่อดดัแปลงใช้
เพื่อการท่องเท่ียวไดท้ั้งส้ิน 

ปี พ.ศ.2506 มีการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองของ “การเดินทางและการท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศ" ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ยอมรับค าจ ากดัความของการท่องเท่ียวจากนกัวิชาการองค์การ
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การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (IUOTO: The International Union of Official Travel organizations ต่อมา
เปล่ียนช่ือเป็นองคก์ารท่องเท่ียวโลกWorld Tourism Organization, WTO เม่ือพ.ศ.2513) วา่ การเดินทางท่ี
จดัเป็นการท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  (Leonard & Carson, 1997, p.1) คือ (1) เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่
อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (2) เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ และ (3) เป็นการเดินทางดว้ย
วตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและการหารายได ้

ในปี พ.ศ.2537 องค์การท่องเท่ียวโลก ได้เพิ่มเติมปรับปรุงนิยามของการท่องเท่ียวท่ีได้รับการ
ยอมรับจากคณะกรรมการสถิติแห่งองคก์ารสหประชาชาติ ใน 2 ประเด็น (Leonard and Carson, 1997, p.36)  
ไดแ้ก่ (1) การท่องเท่ียว ประกอบดว้ยกิจกรรมของผูเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนใดท่ีมิใช่ท่ีพกัอาศยัปกติและมี
การพกัอาศยั ณ สถานท่ีนั้น ไม่มากไปกวา่หน่ึงปีอยา่งต่อเน่ือง และ (2) การท่องเท่ียวหมายถึงกิจกรรมทุก ๆ 
อย่างของผูม้าเยือนทั้งท่ีเป็นนักท่องเท่ียว (คา้งคืน) และผูม้าเยือนแบบวนัเดียว ขณะท่ีธฤษวรรณ มาตกุล 
(2558, หนา้ 13) สรุปความหมายของการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติ
ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจและพึงพอใจของผูเ้ดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อการ
พกัผอ่นการเดินทาง การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อเยี่ยม
ญาติพี่นอ้งหรือเพื่อน เป็นตน้ ไม่ใช่การเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้ส่วนประเภทของการ
ท่องเท่ียวนั้นสามารถแบ่งเป็นรูปแบบกวา้ง ๆ 8 ประเภท ตามท่ี มโนพศั อมัพาผล (2560) แบ่งไวคื้อ (1) การ
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ (Nature Based Tourism) (2) การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 
(Cultural Based Tourism) (3) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา (Meditation Tourism) (4) การท่องเท่ียวแบบไม่เร่ง
รีบ (Slow Tourism) เป็นการท่องเท่ียวแบบเนิบช้า ให้ความส าคญักบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั (5) การ
ท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ (Health Tourism) (6) การท่องเท่ียวแบบบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism)       
(7) การเดินทางตามรอยภาพยนตร์ ละครหรือเพลงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม และ (8) การท่องเท่ียวในพื้นท่ี
แห่งความสลดหดหู่ 

การท่องเทีย่วสร้างสรรค์...พืน้ฐานของการท่องเทีย่วจากวรรณกรรม 

วรรณกรรม (literature) ถือเป็นผลผลิตจากการคิดและจินตนาการของมนุษยท่ี์แสดงออกมาเป็น 
งานเขียนหรือค าบอกเล่า บนัทึก ขบัร้อง หรือส่ือออกมาด้วยกลวิธีต่าง ๆ โดยทัว่ไปแล้วสามารถแบ่ง
วรรณกรรมเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมลายลักษณ์ คือวรรณกรรมท่ีบันทึกเป็นตัวหนังสือ และ
วรรณกรรมมุขปาฐะ อันได้แก่วรรณกรรมท่ีเล่าด้วยปาก ไม่ได้จดบันทึก ด้วยเหตุน้ี วรรณกรรมจึงมี
ความหมายครอบคลุมกวา้งถึงประวติั นิทาน ต านาน เร่ืองเล่า เร่ืองข าขนั เร่ืองสั้น นวนิยาย บทเพลง ค าคม 
เป็นตน้ (ฉตัรชยั ศุกระกาญจน์, 2525, หนา้ 25) ซ่ึงหากพิจารณาการให้ความหมายของวรรณกรรมในแต่ละ 
ยุคสมยัก็แตกต่างกนัไป เช่น ในคร่ึงหลงัศตวรรษท่ี 15 การให้ความหมายของวรรณกรรมนั้นว่าหมายถึง
ความหมายของตวัอกัษร (Aguiar e Silva, 2011, p. 3) ในขณะท่ีศตวรรษท่ี 18 ความหมายของวรรณกรรมมี
ขอบเขตท่ีกวา้งขวางออกไปวา่วรรณกรรมเป็นส่ือท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของผูค้น (Abrams, 1989, p. 3) 
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ส่วนวรรณกรรมในยุคศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นยุคปัจจุบนันั้นวรรณกรรมมกัจะน าไปยึดโยงกับวาทกรรม 
(discourse) ในรูปแบบต่างๆ อนัเป็นเร่ืองของการประกอบสร้างทางประวติัศาสตร์สังคมและแง่มุมต่าง ๆ 
ของผูค้น (Baleiro, 2011, p. 87)ในแง่มุมน้ีวรรณกรรมมุ่งเน้นเกิดการปะทะสังสรรค์กับผูอ่้านและ
สภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ เพื่อดึงเอาประสบการณ์ร่วมในตวัผูอ่้านมาใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีผูอ่้านวรรณกรรม 
ไม่เพียงแค่เป็นผูรั้บสารแต่ยงัสามารถก าหนดสารหรือเป็นผูร่้วมเขียนสารจากวรรณกรรมข้ึนมาอีกคร้ังซ่ึง
ยอ่มส่งผลต่อการน าเสนอแง่มุมใหม่ ๆ อนัเกิดจากผูอ่้านวรรณกรรม งานวรรณกรรม กบัพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วรรณกรรมนั้น ดงันั้นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมตลอดจนเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจยอ่มเชิญชวน
ใหน้กัท่องเท่ียวหรือผูอ่้านวรรณกรรมหยิบเอาวรรณกรรมนั้นข้ึนมาอ่านอีกคร้ังหน่ึงหรือเดินทางไปเยี่ยมชม
พื้นท่ีในวรรณกรรมซ่ึงยอ่มส่งผลใหว้รรณกรรมเร่ืองนั้น สถานท่ีในวรรณกรรมตลอดจนตวัผูอ่้านเติมเต็มให้
งานวรรณกรรมนั้นท าหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

การท่องเท่ียวจากวรรณกรรมปรากฏหลกัฐานนับตั้งแต่ในยุคกรีก จากงานเขียนของ เฮโรโดตุส  
(Herodotus, 480-430 B.C) นกัประวติัศาสตร์วฒันธรรมท่ีมีความรู้ความสามารถ ทั้งวฒันธรรม วรรณคดี 
การเมือง จากการท่ีเฮโรโดตุส เขา้ไปมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการปกครองรัฐบาลท่ีกดข่ีข่มเหงประชาชน 
เขาจึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ จากเหตุนั้นเองเขาจึงไดเ้ดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ มากมาย เช่น ฟินิเชีย อียิปต ์
เกาะซิซิลี อิตาลี กรีก ฯลฯ การเดินทางดงักล่าวท าให้เขาไดรั้บรู้ถึงวิถีชีวิตของผูค้นกลุ่มต่างๆ จากสถานท่ีท่ี
เขา้ไปสัมผสัด้วยตนเอง และไดร้วบรวมเขียนเป็นหนังสือช่ือ Historia (แปลว่าการคน้ควา้วิจยั) หนงัสือ
ดงักล่าวใชข้อ้มูลจากทุกส่ิงเช่นบนัทึกของนกับวช การบอกเล่าของคนทัว่ไป การสังเกต ฯลฯ  เฮโรโดตสั 
เขียน Historia โดยพรรณนาและอธิบายความ รวมทั้งการแทรกเร่ืองราวทางภูมิศาสตร์ ประเพณี ความ
เป็นอยู่ และลกัษณะของประชาชนผูอ้าศยัในดินแดนต่าง ๆ ลงในหนงัสือของเขาดว้ย (วาทิน ศานต์ิ สันติ, 
2563) การรับรู้ถึงความแปลกใหม่ ความเก่าแก่หรือแมแ้ต่ส่ิงท่ีจินตนาการไปไม่ถึงยอ่มมีเสน่ห์ส าหรับผูท่ี้ได้
อ่านงานลกัษณะน้ีของเฮโรโดตุส ในประเด็นน้ีเองท่ีผูเ้ขียนบทความเห็นว่าภาวะโหยหาอดีต (Nostalgia) 
ของผูอ่้าน รวมทั้งภาวะแปลกใหม่และภาวะเหนือจริงของเน้ือหาในวรรณกรรมยอ่มกระตุน้ให้ผูอ่้านอยาก
รับรู้รสของวรรณกรรมนั้นๆ และสามารถกระตุน้จินตนาการต่าง ๆ ของผูอ่้านสามารถน าพาผูอ่้านเขา้สู่โลก
แห่งการหลีกหนีจากสภาพท่ีจ าเจน่าเบ่ือหน่าย อนัคลา้ยกบัคุณสมบติัขอ้หน่ึงของการท่องเท่ียวนัน่คือการ
สร้างประสบการณ์ร่วมนัน่เอง  

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ีมีการกล่าวถึงการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ซ่ึงนบัเป็นกระแสท่ีสืบเน่ืองมาจากการ
ประกาศเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยในปี พ.ศ.2547 องค์การยูเนสโกเสนอโครงการ 
“เครือข่ายเมืองสร้างสรรค”์ (The Creative Cities Network) เพื่อส่งเสริมการพฒันาด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่จะน าไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดบันานาชาติ ในภาค
ประชาชน เอกชน สาธารณะ และประชาคม เครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์องยเูนสโก มีทั้งหมด 7 กลุ่ม ซ่ึงเมือง
หน่ึงเมืองใดท่ีจะเขา้ร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค ์(Creative City) ภายใตก้ารประกาศรับรองโดยยเูนสโกจะตอ้ง
เลือกเสนอตนเองไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี (1) วรรณกรรม (Literature) (2) งาน

https://www.gotoknow.org/user/oneman_oneshow/profile
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หตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (Crafts and Folk art) (3) งานออกแบบ (Design) (4) ดนตรี (Music) (5) อาหาร 
(Gastronomy) (6) ภาพยนตร์ (Cinema) และ (7) ส่ือศิลปะ (Media Arts) 
 นอกจากจะมีเป้าหมายท่ีจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินเพื่อสร้างสันติภาพและความ
ย ัง่ยนืของชุมชนในระดบันานาชาติดว้ยการเช่ือมโยงเมืองต่างๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ องคก์ารยเูนสโกได้กล่าวถึง
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities)  ท่ีเรียกวา่
การท่องเท่ียวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ท่ีองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความหมายของ
การท่องเท่ียวสร้างสรรค์ว่าเป็นการท่องเท่ียวท่ีจดัให้เกิดกิจกรรมต่างๆ โดยเนน้การเรียนรู้ การศึกษาจาก
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัท่องเท่ียวกบั
ชุมชน ผา่นประสบการณ์อนัเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทั้งในส่วนท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Cultural) และที่เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม (Intangible Cultural) (อา้งถึงใน องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน, 2557)  

วรรณกรรมกบัการดัดแปลงเพือ่การท่องเทีย่ว 
เม่ือทราบถึงนิยามของวรรณกรรม การท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวสร้างสรรคข์า้งตน้ ค าถามต่อมา

คือเม่ือความหมายของวรรณกรรมนั้นกวา้งขวางมากแลว้วรรณกรรมประเภทไหนหรือวรรณกรรมชนิดใด
จะถูกน ามาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว แน่นอนว่าวรรณกรรมที่โดดเด่นในพื้นที่น้ันหรือวรรณกรรมที่
ได้รับการยกย่องเป็นวรรณคดีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมักจะถูกน ามาดัดแปลงเพื่อการท่องเที่ยว ดงัเช่น
แนวคิดการใชว้รรณกรรมเพื่อการท่องเท่ียว (literary tourism) ของ Mike Robinson and Hans Christian 
Andersen (อา้งถึงในอมรรัตน์ เป่ียมดนตรี และศุภกรณ์ ดิษฐพนัธ์ุ , 2558) คือ การใชข้อ้มูลของกวีหรือนกั
ประพนัธ์ สถานท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของความเป็นของแทแ้ละดั้งเดิม ตวัละครหรือตวัเอกของเร่ืองซ่ึงมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายและวฒันธรรมประเพณีท่ีปรากฏในวรรณกรรมเป็นทรัพยากรเพื่อการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงหากพิจารณาสังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมพหุวฒันธรรม ดงันั้นในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละชุมชนใน
สังคมไทยลว้นมีเร่ืองเล่านิทาน ต านาน รวมทั้งประวติัศาสตร์ของชุมชนท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของกลุ่มคน
ในพื้นท่ีเช่นกนั 

ส าหรับสังคมไทย วรรณกรรมท่ีนบัวา่โดดเด่นนั้นมีอยูส่องประเภทคือ วรรณกรรมส าคญัของชาติ
อนัได้แก่วรรณกรรมท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณคดีของชาติ อีกประเภทหน่ึงคือวรรณกรรมของ
ชาวบา้นหรือวรรณกรรมพื้นบา้นท่ีกรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม เห็นคุณค่าของวรรณกรรม
พื้นบา้นวา่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ เป็นสมบติัอนัล ้าค่าท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค ์สั่งสม 
และสืบทอดมาถึงลูกหลาน รุ่นต่อรุ่น โดยวรรณกรรมพื้นบา้น หมายถึง วรรณกรรมท่ีถ่ายทอดอยูใ่นวิถีชีวิต
ชาวบา้น โดยครอบคลุมทั้งวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึง
ประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้าน อาทิ นิทานพื้นบ้าน ประวติัศาสตร์บอกเล่า บทสวดหรือบทกล่าวใน
พิธีกรรม บทร้องพื้นบา้น ส านวน ปริศนาค าทาย ต ารา (ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวฒันธรรม, 2561) 
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เหล่าน้ีก็นบัเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัเพื่อดดัแปลงใช้ในการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตามการดดัแปลงทรัพยากร
วรรณกรรมเพื่อการท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงการบริหารจดัการท่องเท่ียวอนัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั ดงันั้นล าพงัเพียงแค่เน้ือหาของวรรณกรรมอยา่งเดียวจึงยงัไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้งใช้
วิธีการทางดา้นการตลาดและการส่ือสารเพื่อเหมาะสมกบัผูค้นยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความ
เขา้ใจองคป์ระกอบของเร่ืองเล่าคือโครงเร่ือง กลวธีิการเล่าเร่ือง ตวัละคร ฉาก และแนวคิด (อิราวดี ไตลงัคะ, 
2543) และน าเอาหลกัการของศิลปะการเล่าเร่ืองราว (storytelling) ท่ีตอ้งเขา้ใจเร่ือง เขา้ใจวิธีการส่ือสารและ
เขา้ใจกลุ่มเป้าหมายมาดดัแปลงใชป้ระโยชน์ 

แนวโน้มวรรณกรรมกบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
 แนวโน้มวรรณกรรมกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในอนาคตคือการสร้างประสบการณ์ให้กบั
นกัท่องเท่ียวโดยดดัแปลงมาจากวรรณกรรมท่ีมีความโดดเด่นโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ฉาก แนวคิดและอนุภาค 
(ส่วนท่ีปรากฏอยา่งสม ่าเสมอในวรรณกรรม) ของวรรณกรรม นอกจากน้ีวรรณกรรมท่ีน ามาดดัแปลงใชเ้พื่อ
การท่องเท่ียวควรผา่นการวิเคราะห์จากแนวคิดสัมพนัธบท (Intertextuality) คือการวิเคราะห์วรรณกรรมใน
แง่ของการมองหาความเช่ือมโยง ตลอดจนอิทธิพลท่ีส่งทอดถึงกนั ในลกัษณะของ "สหวิทยาการ" (พิเชฐ 
แสงทอง, 2555, หนา้ 261)  รวมทั้งพิจารณาดดัแปลงตามบริบททางสังคมวฒันธรรมซ่ึงเป็นไปตามการส่ือ
ความหมายของวรรณกรรมในศตวรรษท่ี 21 นั่นคือมุ่งน าวรรณกรรมนั้นมาตีความและวิเคราะห์ร่วมกบั
ปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมและการประกอบสร้างทางสังคม จนอาจกลายเป็นวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การจัดกจิกรรมท่องเทีย่วตามรอยวรรณกรรมหรือพืน้ทีข่องผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมน้ัน  

    เช่น การตามรอยวรรณกรรมพระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ซ่ึงเป็นวรรณคดีร้อยแกว้ประเภทจดหมายจ านวน 43 ฉบบั แต่ละฉบบัจะรวมพระราช
บนัทึกรายวนัหลายฉบบั  เช่น พระราชหัตถเลขาฉบบัท่ี 1 รวมพระราชบนัทึก 8 คืน  เป็นต้น  รวมเป็น    
พระราชบนัทึก 225 คืน ในพระราชหัตถเลขา ทรงเรียกสมเด็จฯ เจา้ฟ้านิภานภดลว่า “หญิงนอ้ย” และลง 
พระนามพระองค์ว่า “จุฬาลงกรณ์ ป.ร.”  จุดเด่นของหนังสือไกลบ้านจึงอยู่ท่ีพระราชด าริและพระราช
วิจารณ์ต่อส่ิงต่าง ๆ ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรป  ซ่ึงโดยมากจะทรงเปรียบโยงกบัส่ิงท่ีมีอยู่ในเมืองไทย 
(ฐานขอ้มูลศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2562) จากวรรณกรรมดงักล่าวจึงมีการท่องเท่ียวตามเส้นทางดงักล่าว 
อาทิเช่นเดินทางไปยงั นอร์ธเคป นอร์เวย ์ประเทศนอร์เวย ์โดยเม่ือปี พ.ศ.2450 ขณะท่ีเรือพระท่ีนัง่มุ่งหน้า
ไปยงันอร์ธเคป นอร์เวย ์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระอาทิตยเ์ท่ียงคืนนับเป็นคนไทยกลุ่มแรกท่ีได้เห็นส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกประจกัษ์แก่ตาทัว่หน้ากัน ในคืนวนัท่ี  10 กรกฎาคม 2450 ทรงถ่ายรูปได้เพียง 4 รูป    
พระอาทิตยก์็กลบัเขา้ไปในเมฆหมอก หรือตามรอยพระบาท รัชกาลท่ี 5 ในดินแดนทางตอนใตข้องฝร่ังเศส
เช่ือมต่อกบัโมนาโคและอิตาลี เรียกวา่ “โค๊ทดาซู” ณ เมืองซานเรโม ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศริมชายฝ่ังทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน  ณ เมืองซานโรเม่ รัชกาลท่ี 5 ทรงเลือกประทบั “วิลลา โนเบล” เป็นเวลา 16 คืนเพื่อรักษา
พระวรกาย โดยเชิญแพทยท่ี์มีช่ือเสียงในดา้นต่างๆ เขา้มาถวายการรักษา  ขณะประทบัอยูท่ี่เมืองชานเรโม   ท่าน
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ไม่เพียงแต่พกัผ่อนพระวรกายเท่านั้น  แต่ยงัคงแสวงหาหนทางการพฒันาและการจดัการบา้นเมืองของ
ชาวตะวนัตกเพื่อไปปรับใช้กับสยามประเทศด้วย นอกจากน้ียงัว่าจ้าง จิตรกรชั้นแนวหน้าของ ยุโรป  
มองซิเออร์ คาโรรุส ดูรองคท่ี์มีผลงานโดดเด่นในการวาด ภาพเหมือนของพระมหากษตัริย ์และ มหาเศรษฐี 
ในยุโรป เพื่อแสดงให้ถึง พระราชนิยมในดา้นศิลปะของพระองค์ และ ใชศิ้ลปะเป็นสะพานเช่ือมสยามกบั
ยุโรป และความสนพระทยัในเร่ืองศิลปะตะวนัตกของรัชกาลท่ี 5 ยงัสะทอ้นผ่าน สถาปัตยกรรม ต่าง ๆ ท่ี
พระองคน์ ารูปแบบของตะวนัตกมาสร้างสรรค์ เช่น พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม และวดั
นิเวศนธ์รรมประวติัเป็นตน้ 

กิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยวรรณกรรม “ผีเส้ือและดอกไม้” (ผีเส้ือและดอกไม ้ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็น
วรรณกรรมเยาวชนท่ีมีคุณค่าท่ีสุดเล่มหน่ึงของไทย เป็นวรรณกรรมแห่งชาติ คัดเลือกโดยกระทรวง
วฒันธรรม ไดรั้บรางวลัจากการประกวดหนงัสือแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ไดรั้บเลือกเป็นหนงัสือดีท่ีเด็กและ
เยาวชนไทยควรอ่าน 1 ใน 100 เล่ม ในโครงการวิจยัของ สกว. ไดรั้บเลือกเป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมีการแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่น จีน และมลายู ) หนงัสือ
เร่ืองน้ีถูกน าไปท าเป็นภาพยนตร์ ก ากบัโดย ยุทธนา มุกดาสนิท ไดร้างวลัตุ๊กตาทองถึง 7 ตวั ใน พ.ศ. 2528 
และไดร้างวลัภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมจากฮาวาย รวมถึงน าไปท าเป็นละครโทรทศัน์ทางสถานีไทย     
พีบีเอสดว้ย ผเีส้ือและดอกไม ้เป็นเร่ืองราวของ “ฮูยนั” เด็กชายมุสลิมวยั 13 ปี ท่ีตอ้งช่วยครอบครัวหารายได้
ดว้ยการขายไอศกรีมแท่งและลกัลอบขนสินคา้ขา้มแดน กบั “มิมปี” เพื่อนร่วมชั้นของ “ฮูยนั” ท่ีตอ้งช่วยแม่
ขายของบนรถไฟเช่นกนั เร่ืองน้ีมีฉากเป็นชุมชนมุสลิมท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆ แต่แนวคิดส าคญัคือ 
มิตรภาพ ความฝัน ความงดงาม และความหมายของชีวติ 

ผูจ้ดัเส้นทางท่องเท่ียว  “ตามรอยวรรณกรรมผีเส้ือและดอกไม”้ คือ เวบ็ไซต ์The Cloud (The Cloud 
Journey, 2562) ซ่ึงผูจ้ดังานไม่เพียงแค่น าชมสถานท่ีในวรรณกรรมคือจงัหวดัสงขลา แต่เพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีส่งเสริมให้มีการ “อ่านใหม่” หรือ “ทบทวน” วรรณกรรมดงักล่าวอีกคร้ัง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมท่ีมี
ผูเ้ขียนวรรณกรรมเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงวรรณกรรมดงักล่าว ผูเ้ขียนคือ มกุฏ อรฤดี   เขียนตน้ฉบบัหนงัสือ
เล่มน้ีจบเม่ือเดือนมิถุนายน 2518 ดงันั้นในปี 2562 ในวาระครบ 44 ปี The Cloud จึงจดักิจกรรมให้ผูเ้ขียนคือ 
มกุฏ อรฤดีพาผูอ่้านเดินทางไปเยือนจงัหวดัสงขลา เพื่อตามรอยเร่ืองราวในหนงัสือเล่มน้ี ระหว่างวนัท่ี 29 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ เขตตวัเมืองเก่าในอ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา       
การเดินทางคร้ังน้ีมีความพิเศษ 5 อยา่ง คือ (1) ลอ้มวงฟังผูเ้ขียนเล่าเร่ืองชีวติในวยัเยาวซ่ึ์งเป็นพื้นท่ีซ่ึงปรากฎ
ในวรรณกรรม “ผเีส้ือและดอกไม”้ (2) ฉายหนงัเร่ืองผเีส้ือและดอกไม ้(พ.ศ. 2528) (3) ตามรอยเส้นทางและ
สถานท่ีซ่ึงปรากฏในวรรณกรรม “ผีเส้ือและดอกไม”้ (4) ลอ้มวงฟังนกัเขียนเล่าเร่ืองส านกัพิมพผ์ีเส้ือ (ซ่ึง
เป็นผูจ้ดัพิมพว์รรณกรรมผเีส้ือและดอกไม)้ และ (5) เล่าถึงวรรณกรรม “ผเีส้ือและดอกไม”้ ฉบบัพิเศษ 
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2. การสร้างประสบการณ์ร่วมในการรับประทานอาหารทีป่รากฏในวรรณกรรม  
    ส าหรับสังคมไทย ประสบการณ์ร่วมท่ีเห็นอย่างชดัเจนคือ การรับประทานอาหารท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมเพราะวฒันธรรมอาหารของไทยมีความโดดเด่นเป็นพื้นฐานและไดรั้บการยอมรับไปทัว่โลกทั้ง
อาหารของผูค้นทัว่ไปและอาหารท่ีเป็นต ารับชาววงั และยิ่งหากมีการน าเอาอาหารนั้นมาเป็นส่วนหน่ึงของ
วรรณกรรมยอ่มส่งผลใหก้ารรับประทานอาหารนั้นคือการสร้างประสบการณ์ร่วมกบัวรรณกรรม  

อาทิเช่น มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต จดักิจกรรมท่องเท่ียว “ตามรอยกาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาว-หวาน   
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั” ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 (BROADMIND 
CO.,LTD, 2561) เน่ืองจากว่า กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาว-หวาน สะทอ้นให้เห็นความประณีต ละเอียดอ่อนของ
ชนชาติไทยท่ีบรรจงประดิดประดอยอาหารนานาชนิดและสะทอ้นความเป็นอยู่ของคนไทยในสมยัต้น    
กรุงรัตนโกสินทร์ไดอ้ยา่งเด่นชดั ซ่ึงบทเห่แบ่งเป็นชมเคร่ืองคาว ชมผลไมแ้ละชมเคร่ืองหวาน และเม่ือจดั
เส้นทางการท่องเท่ียวจึงใชพ้ื้นท่ีของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัฯ 
หรืออุทยาน ร.2 (กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาว – หวานเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 2) เป็นพื้นท่ีหลกัของการจดั
เส้นทางคร้ังน้ี ทั้งน้ีพื้นท่ีอุทยาน ร.2 มีความโดดเด่นคือมี“เรือนไทยหมู่ 5 หลงั” อนัเป็นเรือนไทยภาคกลาง
อนังดงาม และได้รับการดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์วิถีไทยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งออกเป็น “เรือน
กลาง” (เรือนประธาน) ภายในแบ่งการจดัแสดงออกเป็นหอ้งต่างๆ อาทิ ห้องพระ ห้องนอนห้องนวดประคบ 
และห้องแต่งตวัท่ีจ  าลองให้เห็นถึงวิถีชีวิตของหญิงไทยในสมยัตน้กรุง อีกทั้งยงัจดัแสดงศิลปวตัถุสมยัตน้
รัตนโกสินทร์ในยุครัชกาลท่ี 2 อาทิ เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ ส่วนด้านนอกจดัแสดงเก่ียวกับส ารับกับข้าว      
คาวหวานตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดแ้ก่ เคร่ืองคาว อาทิมสัมัน่
เน้ือ แกงเทโพ กอ้ยกุง้ หลน เป็นตน้ และเคร่ืองหวาน ไดแ้ก่ ลูกตาลเช่ือม ลูกชิดลอยแกว้ ขา้วเหนียวมะม่วง 
เป็นตน้ บริเวณดา้นหนา้อุทยาน ร.2 ยงัมีพิพิธภณัฑ์ขนมไทยภายในเรือนไมโ้บราณอายุกวา่ 100 ปี ช่ือเรือน 
“อาศรมศึกษา” จดัแสดงขนมไทยจ าลองและอาหารตามบทพระราชนิพนธ์ “กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน” 
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ท่ีกล่าวถึงช่ืออาหารคาว 15 ชนิด อาหารหวาน 15 ชนิดและขนม
ประเภทต่างๆ กว่า 100 ชนิด รวมไปถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท าขนม เช่น กระต่ายขดูมะพร้าวรูปแบบ
ต่าง ๆ ปัจจุบนัมีการจดังาน “เท่ียวอุทยาน ร.2” ทุกปี ซ่ึงงานอุทยาน ร.2 มีแนวคิดคือ “เท่ียวงานอุทยาน ร.2  
ดูโขน ละคร ชิมอาหารชาววงั” โดยมีการแสดงส าคญัคือ การแสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิ (พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลท่ี 2) และละครในบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี   นอกจากน้ีภายในงานก็มีทั้งการสาธิตและจ าหน่าย
อาหารคาวหวานต ารับชาววงัของราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั เช่น มสัมัน่ ทองพลุ 
มา้ฮ่อ มะปรางร้ิว ฯลฯ 

 ย่อหน้าข้างตน้นั้นเป็นการจดักิจกรรมท่องเท่ียวตามรอยอาหารชาววงั ส่วนต ารับชาวบา้น เช่น 
“แกงหอยขม” จากวรรณกรรม “กล่ินกาสะลอง” ท่ีมีการน ามาท าเป็นละครโทรทศัน์ทางสถานีโทรทศัน์      
สีช่อง 3 เม่ือปี 2562 ก็ท  าให้มีคนรู้จกั “แกงหอย” ตามแบบลา้นนามากข้ึน เน่ืองจากวรรณกรรมดงักล่าว
น าเอาอาหารพื้นบา้นภาคเหนือดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกถึงนิสัยใจคอของตวัละคร คือ 
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“กาสะลอง” และ “ซ้องปีบ” เม่ือแฝดผูน้อ้งคือซ้องปีบ อยากกิน “แกงหอย” แต่พี่สาวคือ “กาสะลอง” ผูรั้บ
หนา้ท่ีท าอาหารในบา้น ไม่อยากท าเพราะกลวับาปกรรมเน่ืองจากเป็นวนัโกนหรือวนัก่อนวนัพระ จนน าซ่ึง
การตบตีบีบบงัคบัให้พี่สาวท าอาหารดงักล่าว ทั้งน้ีธรรมเนียมอาหารภาคเหนือแต่โบราณชาวลา้นนาหรือ
ผูค้นท่ีอยูท่างภาคเหนือนิยมหาอาหารจากธรรมชาติ พืชผกัจากป่าสูง หรือหาปลา ปู หอยจากทอ้งนา หอยขม
ซ่ึงเป็นหอยน ้าจืดท่ีอาศยัอยูต่ามแหล่งน ้าหรือทอ้งนาเช่นเดียวกบัสัตวน์ ้าชนิดอ่ืน แต่ชาวลา้นนาไม่นิยมน ามา
ท าอาหารเน่ืองจากมีความเช่ือกบัหอยขมวา่จะน าส่ิงไม่ดีมาสู่ครัวเรือน อยา่งไรก็ตามเม่ือละคร “กล่ินกาสะ
ลอง” ฉายภาพตามท่ีผูเ้ขียนวรรณกรรมดงักล่าวเขียนถึงอาหารชนิดน้ีไว ้ท าให้ร้านอาหารท าอาหารชนิดน้ี
ออกมาวางขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางไปเชียงใหม่ก็มกัจะเสาะหาอาหารชนิดน้ีมา
รับประทาน  
 เช่นเดียวกบัท่ี  “สีมนัตรารีสอร์ต” บา้นพกัสไตล์ลา้นนา และคาเฟ่ก่ึงพิพิธภณัฑ์ อดีตบา้นพกันาย
ไปรษณียห์ลงัแรกในมณฑลพายพั สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2453 แต่เดิมตั้งอยูท่ี่ท  าการไปรษณียแ์ม่ปิง ทางตระกูลสี
มนัตรา ไดป้ระมูลบา้นหลงัน้ีไวแ้ลว้ยา้ยมาท่ีอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 2549 โดยยงัคง
รูปแบบตวับ้านไว ้ปรับเปล่ียนแค่แบบหลังคาให้สวยงามเป็นทรงล้านนาแล้วดัดแปลงเป็นบ้านพกัก่ึง
พิพิธภณัฑ ์ และเม่ือ “สีมนัตรารีสอร์ต” ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครกล่ินกาสะลอง ท าให ้
“สีมนัตรารีสอร์ต” มีเมนูอาหารคือ “แกงหอย” เพิ่มเขา้ไปในส ารับเพื่อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

 วิธีการดดัแปลงวรรณกรรมเพื่อการท่องเท่ียว สองวิธีขา้งตน้ คือ การจดักิจกรรมท่องเท่ียวตามรอย
วรรณกรรมหรือพื้นท่ีของผูส้ร้างสรรคว์รรณกรรมนั้นและ การจดักิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อสร้างประสบการณ์
ร่วมในการรับประทานอาหารท่ีปรากฏในวรรณกรรม ปรากฎในสังคมไทยเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
วฒันธรรมไทยมีความโดดเด่นอนัเน่ืองมาจากการเป็นสังคมพหุวฒันธรรม จ่ึงส่งผลต่อการมีวฒันธรรมท่ี
หลากหลายซ่ึงลว้นเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัในการน ามาเขียนหรือเล่าเป็นวรรณกรรมรูปแบบต่างๆ และความ
หลากหลายทางวฒันธรรมน้ีเองนับเป็นทรัพยากรส าคญัของการจดักิจกรรมดดัแปลงวรรณกรรมเพื่อการ
ท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั ขณะท่ีวิธีการสองแบบแรกน้ีคือการหยิบจบัเน้ือหาในวรรณกรรมมาขยายความเป็น
กิจกรรมและสร้างประสบการร่วมทางการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงอาหารถือเป็นการท่องเท่ียว
รูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวทางเลือกและเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ ซ่ึงในปัจจุบนัมี
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงอาหารและส่งผลให้แนวโนม้ของการท่องเท่ียวเชิงอาหารไดรั้บความนิยม
เพิ่มมากข้ึน เช่นการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ท่ีผูค้นใส่ใจการท่องเท่ียวท่ีมีเร่ืองราวมากข้ึน กระแส
การท่องเท่ียวย ัง่ยนืท่ีเพิ่มมากข้ึน การแสวงหาความเป็นเอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ิน การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี
ท่ีท  าให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวได้ง่าย และแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ
หลากหลาย อนัส่งผลให้นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางท่องเท่ียวเชิงอาหารมากยิ่งข้ึน (เบญจมาภรณ์ ช านาญฉา, 
2561, หน้า 114-115) ซ่ึงเม่ือน ามาเช่ือมโยงกบัเร่ืองราวของอาหารในวรรณกรรม การท่องเท่ียวเชิงอาหาร
ยอ่มมีเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 
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 3. การสร้างประสบการณ์ร่วมเมื่อย้อนวันเวลากลับไปในฉากของวรรณกรรมโดยการสร้างสถานที่
หรือภูมิทศัน์เพือ่การท่องเทีย่วโดยจ าลองมาจากวรรณกรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบรรยากาศแบบ
ดั้ งเดิมท่ีผูค้นยุคปัจจุบันไม่เคยมีประสบการณ์อันเป็นภาวะหวนระลึกอดีต (NOSTALGIA) คือ ผูค้น         
ในสมยัน้ีจะไม่สามารถจินตนาการไปถึงโลกวนัขา้งหน้าได้อีก เน่ืองจากสังคมผ่านพน้ยุคสมยัโมเดิร์น
มาแลว้ การพฒันาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เคร่ืองใชส้อยในชีวิตประจ าวนัมาถึงจุดสูงสุดของการพฒันาให้
ชีวิตมีความสะดวกสบาย งานศิลปะ ประเพณี โบราณสถาน  อาคารสถาปัตยกรรม ไม่มีอะไรใหม่กว่าน้ี    
ไปอีกแลว้ (นอกจากเอาของเก่าผสมของใหม่) จึงท าให้มนุษยส์มยัหลงัใหม่ เร่ิมคิดถึงอดีตท่ีเคยผา่นพน้มา
และมองหาคุณค่า ความทรงจ าบางอย่างท่ีอยู่ในอดีต (เพราะตนเองผ่านพน้มา จากคนรุ่นแต่ละรุ่น และ 
ส่ิงของ ร่อยรอยของอดีตยงัปรากฏให้เห็นให้ทราบ) การหวนระลึกอดีตจึงกลายเป็นภาวะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบั
คนรุ่นโพสต์โมเดิร์น อนัเป็นสภาวะท่ี “ผูรั้บสาร/ผูดู้/ผูช้ม” กลับไปสู่การคิดถึง ซึมซับ ระลึก นึกถึง
เหตุการณ์ในวยัอดีต ซ่ึงเคยพบเจอ ประสบการณ์นั้นผ่านโลกจริง หรือผ่านจากโลกส่ือ เช่น โทรทศัน์        
นวนิยาย ค าเล่า นิทาน ต านานหรือการเดินท่องชมโบราณสถานท่ีต่าง ๆ จากนั้นมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมี
ประสบการณ์นั้น ๆในเชิงความทรงจ า/การจ าลองข้ึนมาใหม่ ตวัอย่างเช่น การจดัสร้างสถานท่ีท่องเท่ียว 
ตลาดน ้ าขวญัเรียม ตามช่ือของตวัละครเอกในนิยายเร่ือง “แผลเก่า” ภูมิทศัน์ท่ีตลาดแห่งน้ีจดัตั้งข้ึนคือสอง 
ฝ่ังคลองแสนแสบซ่ึงเป็นฉากในนิยายเร่ืองขา้งตน้ ทั้งน้ีตลาดน ้ าขวญัเรียม เช่ือมสองฝ่ังคลองของวดับ าเพญ็
เหนือ ซอยเสรีไทย 60 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร กับ วดับางเพ็งใต้ ซอยรามค าแหง 185 เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ทั้งยงัจดัท าจุดหมายตา (Landmark) คือ สะพานเรือและกองเรือโบราณ และท าสัญลกัษณ์ 
(Mascot) ของตลาดเป็นรูปป้ัน “ขวญั” และ “เรียม” ตวัละครเอกในนิยาย “แผลเก่า” ทั้งยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมาย เช่นการตกับาตรพระทางเรือ การแสดงศิลปวฒันธรรม และงานประเพณีทางน ้ า ฯลฯ  อนัเป็น
สภาวะ “จ าลอง” (simulation) ท่ีผูเ้สพสร้างข้ึนมาเพื่อจ าลองความเสมือนจริง (hyperreality) ผา่นตวัละครท่ี
พาผูช้มเขา้สู่โลกจ าลอง (simulation) ท่ีไม่สามารถเป็นจริงไดใ้นปัจจุบนั แต่ผ่านการประกอบสร้างของส่ือ 
(นวนิยาย ละคร เพลง โฆษณา) เป็นการสร้างความเป็นจริงข้ึนมา (ธาม เช้ือสถาปนิก, 2561ข) 

 4. การน าเอาแก่นหรือแนวคิดของวรรณกรรมมาขยายความเป็นการท่องเทีย่ว  
     เช่น การตามรอยอุดมการณ์ประชาธิปไตยในปารีสจากวรรณกรรมการเมืองในยุคก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของไทย อาทิ การท่องเที่ยวตามรอยคาเฟ่ที่คณะราษฎรชุมนุมในปารีสซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของคนหนุ่มสาวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในวรรณกรรม Les Misérables (ไดรั้บ
การยกย่องให้เป็นวรรณกรรมหน่ึงเล่มส าคญัท่ีสุดของฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 19) จากขอ้เขียนของศิลปิน
นกัเขียน “นกัรบ มูลมานสั” (2560, Read the Cloud) ท่ีวา่  
  นอกจากความสว่างไสวท่ีมองเห็นได้ด้วยสายตาแล้ว ปารีสยังได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีจุดไฟ
 ส่องสว่างท้ังในสมองและจิตใจ เน่ืองจากเป็นบ้านเกิดของปัญญาความคิดหลายสาขาตั้งแต่อดีตกาล 
 กล่ินหอมรัญจวนของน า้หอมชโลมเมืองให้ร่ืนรมย์ คลอเคล้าไปกับอวลไออุดมการณ์ทางการเมือง
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 และการปฏิวัติ ส านึกของ “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” (Liberté, Égalité, Fraternité-ค าขวัญ
 ประจ าชาติฝร่ังเศส) ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศ กระตุ้นให้แรงบันดาลใจแห่งประชาธิปไตยของไทย 
 ก าเนิดขึน้ท่ีมหานครแห่งนี้เม่ือ 90 ปีก่อน...การประชุมของคณะราษฎรท าให้เรานึกถึงมาริอุส 
 (แสดงโดย Eddie Redmayne) พระเอกของเร่ืองกับแก๊งหนุ่มนักปฏิวัติ ซ่ึงเป็นคนหนุ่มจาก
 หลากหลายสาขา แต่มีอุดมการณ์ร่วมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมไปสู่ยคุสมยัใหม่ 
 5. การสร้างวรรณกรรมขึน้มาใหม่โดยมีการก าหนดแนวคิดเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การสร้าง
ซีรีส์ความร่วมมือระหวา่งประเทศเกาหลีและประเทศสเปนแลว้ออกอากาศไปทัว่โลกผา่น Netflixs (เวบ็ไซต์
สตีมม่ิงยอดนิยมจากอเมริกาท่ีเร่ิมปรับเปล่ียนจากธุรกิจเช่าดีวีดีภาพยนตร์ ท่ีมองการณ์ไกลแลว้ปรับเขา้สู่
สตีมม่ิงโดยการเช่ารับชมภาพยนตร์ผา่นทางเวบ็ไซตโ์ดยเรียกเก็บเงินสมาชิกเป็นรายเดือน) เร่ือง “Memories 
of the Alhambra” ในปี 2562 โดยน าช่ือมาจากเพลง Memories of Alhambra ซ่ึงเป็นเพลงกีตาร์คลาสสิคท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลก ของศิลปิน Francisco Tárrega (21 พฤศจิกายน 1852 – 15 ธนัวาคม 1909 : นกัแต่งเพลง
และนกักีตาร์คลาสสิคยุคโรแมนติค)  โดยน าเอา “ต านานแห่งวิหาร Alhambra” (ท่ีเก่ียวกบัประตูแห่งความ
ยุติธรรมและกุญแจแห่งสรวงสรรค์”) อนุภาคเร่ือง “เวทมนตร์” และ “นกัรบชนชาติมวัร์” “นกัรบโบราณ
เกาหลี”มาผสมผสานเป็นเน้ือหาในการด าเนินเร่ืองของตวัละครหลกัในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีบทบาทโดยไดรั้บ
อิทธิพลจากการเล่นเกมเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (Augmented Reality: AR) ในโลก
สมยัใหม ่แลว้ใชฉ้ากเป็นสถานท่ีส าคญัของเมือง Granada (เมืองท่องเท่ียวของสเปน) และSeoul (เมืองหลวง
ของเกาหลี) 
 การออกแบบวรรณกรรมซีรีส์ดงักล่าวคือการผสมผสานมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได้ (Tangible 
Cultural) กบัภูมิปัญญามรดกทางวฒันธรรม (Intangible Cultural) มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได้คือ คือ
สถาปัตยกรรมหลกั ไดแ้ก่พระราชวงั Alhambra สถาปัตยกรรมรอง เช่น สถานีรถไฟ กลุ่มอาคารดั้งเดิม ภูมิทศัน์ 
จตุัรัสเมืองและอนุสรณ์สถานและรูปป้ันนกัรบ-นกัปราชญ ์ยา่นการคา้ ยา่นชอ้ปป้ิงของเมือง Granada และ
เมือง Seoul ส่วนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมคือ เพลง Memories of Alhambra และต านานความเช่ือของ
ชาวมวัส์ในสเปน แต่เพื่อส่ือสารกบัผูค้นยุคปัจจุบนัจึงไดน้ าเอาเกม AR มาเป็นวิธีการด าเนินเร่ืองโดยให ้   
ตวัละครมีวถีิชีวติปัจจุบนัท่ามกลางมรดกทางวฒันธรรมทั้งในโลกโบราณและโลกร่วมสมยัดงักล่าว 
 ส าหรับประเทศไทย ในปี 2562 รัฐบาลโดยกระทรวงวฒันธรรมได้จดัท าโครงการประกวดและ
พฒันาบทภาพยนตร์และบทละครโทรทศัน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และการ
ท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาบทละครโทรทศัน์และบทภาพยนตร์ ศิลปวฒันธรรม ท่ีสามารถ
น าไปต่อยอดการผลิตเป็นผลงานส่ือสร้างสรรค์ท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี และการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยเชิญ ผูแ้ทนสมาคมนักเขียนบทละครโทรทศัน์ สมาคม      
ผูก้  ากับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบท ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวข้องเข้าร่วม และทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันถึง 
ความส าคัญของการผลิตผู ้เ ขียนบทละครโทรทัศน์ และบทภาพยนตร์ส่งเสริมประวัติศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมไทยเชิดชูสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ปลุกจิตส านึกความเป็นไทย ส่ิงดีงาม รวมไปถึง
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ศิลปะ วถีิชีวิตประเพณีทอ้งถ่ินของแต่ละภูมิภาค เพื่อน าเสนอผา่นละครและภาพยนตร์ไดอ้ยา่งทนัสมยัและ
เขา้ถึงผูช้มไดก้วา้งขวาง 
 6. การผลักดันให้ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านวรรณกรรม) จาก UNESCO 
(UNESCO Creative Cities Network – UCCN) UNESCO (องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก) เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกเป็นอีกหน่ึงโครงการใหญ่ท่ี
ยเูนสโกด าเนินงานควบคู่กบัการประกาศแหล่งมรดกทางธรรมชาติและประวติัศาสตร์ของโลก โดยเร่ิมมา
ตั้งแต่ปี 2547 โดยพิจารณาเมืองท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการมีส่วนร่วมและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
เครือข่ายในระดบัสากล สร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเมืองสมาชิก 
น าไปสู่การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยืนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์สู่ความ
ร่วมมือในระดบันานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชน และสาธารณะ 
 ขอ้มูลเม่ือธนัวาคม 2562 มีเมืองท่ีไดรั้บการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์จ านวน 246 เมือง
จากทัว่โลก ครอบคลุมกิจกรรมสร้างสรรค ์7 ดา้นไดแ้ก่ งานหตัถกรรมและศิลปะพื้นบา้น (Crafts & Folk 
Art) การออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Film) วิทยาการดา้นอาหาร (Gastronomy) วรรณกรรม (Literature) 
ดนตรี (Music) ศิลปะส่ือ (Media art)  
 ตวัอย่างเมืองท่ีไดรั้บการประกาศรับรองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ดา้นวรรณกรรม เช่น เมืองเอดิน
เบอะระ ประเทศสกอตแลนด์ได้รับการรับรองเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมจนสามารถสร้างรายได้
เกือบ 5 ล้านยูโรต่อปี หรือเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม เม่ือเมือง
เมลเบิร์นกลายเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในปี 2553 จึงมีการจดัท าสถาบนัวฒันธรรม     
The Wheeler Center ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของการเป็นเมืองแห่งวรรณกรรมของเมลเบิร์น เพื่อการ      
จดังานวรรณกรรมมากกว่า 1,000 งานและมีผูจ้ดังานกวา่ 500 คนในแต่ละปี รวมทั้งมีการอภิปรายและฝึก
อ่านหนงัสือและการเขียนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโลก นอกจากน้ีรัฐบาลออสเตรเลียยงัส่งเสริมโครงการรางวลั
วรรณกรรมประจ าปีและเพิ่มการสนบัสนุนนกัเขียนดว้ยการสร้างรางวลัวรรณกรรมวิกตอเรีย ซ่ึงเป็นรางวลั
วรรณกรรมท่ีดีท่ีสุดของออสเตรเลีย  
 จะเห็นไดว้่า หากเมืองใดไดรั้บการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ดา้นวรรณกรรมระดบันานาชาติ
ย่อมช่วยสนบัสนุนงานดา้นวรรณกรรมและท าให้รัฐบาลและเอกชนมีกรอบการท างานและมีการก าหนด
จุดเน้นด้านวรรณกรรมท่ีชัดเจนในอันท่ีจะผลักดันขับเน้นพัฒนาประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียว              
เชิงสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมรวมถึงเหตุการณ์ทางวรรณกรรมเป็นส าคญั  

บทสรุป 
 การส่ือความหมายทางวฒันธรรมผ่านทางวรรณกรรมแลว้ดดัแปลงเป็นการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้ง
คดัเลือกวรรณกรรมท่ีมีความโดดเด่น และการดัดแปลงใช้เพื่อการท่องเท่ียวควรผ่านการวิเคราะห์จาก
แนวคิดสัมพนัธบท ชุมชนมีความเก่ียวขอ้งกบัวรรณกรรมนั้น ๆ ผูส่ื้อความหมายเขา้ใจสารจากวรรณกรรมท่ี
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ตอ้งการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย โดยการดดัแปลงการท่องเท่ียวจากวรรณกรรมแต่ละกิจกรรม จ าเป็นตอ้ง
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการท่องเท่ียวให้ชัดเจนว่าเป็นผูส้นใจอ่านวรรณกรรมนั้น ๆ อยู่แล้วหรือเพื่อส่ือ
ความหมายให้กลุ่มนักท่องเท่ียวทัว่ไปเพื่อท่ีจะเลือกสารจากวรรณกรรมน าไปดัดแปลงให้เหมาะกับ
นกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นหน่ึงท่ีพึงใหค้วามส าคญัยิง่คือพึงระมดัระวงัอยา่ใหน้กัท่องเท่ียว
เหมารวมว่าแหล่งท่องเท่ียวจากวรรณกรรม กิจกรรมการท่องเท่ียวจากวรรณกรรม เร่ืองเล่า ณ แหล่ง
ท่องเท่ียวจากวรรณกรรม ของท่ีระลึกการท่องเท่ียวจากวรรณกรรมเร่ืองนั้ น พื้นท่ีนั้ นก็เหมือนกับ
วรรณกรรมอ่ืน พื้นท่ีอ่ืน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งสร้างอตัลกัษณ์เป็นท่ีประทบัใจอนัก่อให้เกิดจากจดจ าและ     
ส่งต่อไปยงัผูค้นกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป นอกจากน้ีการพฒันาให้วรรณกรรมเป็นรากฐานไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์สังคมควรปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านให้มากข้ึน อ่าน (Reading) ในท่ีน้ีคือท าความเขา้ใจและ
ตีความทรัพยากรทางวฒันธรรมและวรรณกรรมท่ีมีเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว
โดยผา่นความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย เขา้ใจวรรณกรรมแลว้น ามาออกแบบอารมณ์และออกแบบประสบการณ์
ร่วมให้เหมาะสมกบับริบทของสังคมวฒันธรรมโดยยงัสามารถด ารงเน้ือหาส าคญัหรือส่ือความหมายถึง
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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 
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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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