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หัวขอวิทยานิพนธ ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” และการ
ปรับแปลงจินตนาการ (Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของ
ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทย

ชื่อผูเขียน อุบลรัตน  สุขมาก
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ    โดยมีการแบงการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล
ออกเปน 2 สวน คือ 1) การวิเคราะหเนื้อหาสื่อวรรณกรรมเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” จํานวน 4 เลม
ดวยกันคือ แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ, แฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ, แฮรรี่ พอตเตอร
กับนักโทษแหงอัซคาบัน และ แฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี 2) การสัมภาษณกลุมวัยรุนที่เปนสมาชิก
ชมรมคนรัก “แฮรรี่ พอตเตอร” ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทนานมี บุคส จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรม ตลอดจนปจจัยที่กอใหเกิดความนิยมชมชอบและ
การปรับแปลงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ใหเขากับชีวิตจริงของ
กลุมสมาชิกชมรมคนรัก “แฮรรี่ พอตเตอร” 

ผลการศึกษาในสวนที่ 1 พบวาองคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“แฮรรี่ พอตเตอร”  นั้นมีทั้งหมด 7 องคประกอบดวยกันคือ องคประกอบดานโครงเรื่อง, 
องคประกอบดานตัวละคร, องคประกอบดานฉาก, องคประกอบดานแกนเรื่อง, องคประกอบดาน
กิจกรรม, องคประกอบดานสัญญะ และองคประกอบดานจินตนาการ

ในสวนของปจจัยที่กอใหเกิดความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอต
เตอร” นั้นประกอบไปดวยปจจัยหลัก 2 ประการดวยกันคือ 1) การไดรับความบันเทิงจากตัวสื่อ
วรรณกรรม เกิดจากตัวสมาชิกชมรมเองที่เลือกอานวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้แลวรูสึกวา
สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับองคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรมในโลกแหงจินตนาการที่
วรรณกรรมมีให ถือเปนการแสวงหาความบันเทิงอยางหนึ่งของกลุมสมาชิกชมรมคนรัก “แฮรรี่ 
พอตเตอร” จนทําใหเกิดเปนความนิยมชมชอบในที่สุด 2) การไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุม
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เพื่อน เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่มีความสนใจและใหความสําคัญและเวลากับเพื่อนมาก จึงมักรวมกลุม
กันโดยการประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกันมีการเอาแบบอยางกันตอไปเปนทอด ๆ ความนิยมชมชอบ
ในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” จึงเกิดจากความตองการอยากเขากลุมกับเพื่อน
เมื่อเพื่อนในกลุมนิยมหรือชื่นชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” จึงเกิดการเอา
อยางและแสดงความชื่นชอบตามกันเพื่อใหไดรักการยอมรับจากกลุม

สําหรับการปรับแปลงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” 
ใหเขากับชีวิตจริงนั้นจากการศึกษาพบวามีความเปนไปใน 2 รูปแบบคือ 1) การทดแทนเนื้อหาสื่อ
วรรณกรรมดวยความเปนจริงในชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสิ่งที่พบซึ่งเปนจินตนาการที่มี
อยูเฉพาะภายในสื่อวรรณกรรมใหเปนไปตามความเปนจริงในชีวิตประจําวัน โดยการกระทําเชนนี้
ทําใหสิ่งที่เปนไปไมไดหรือเปนเรื่องที่ไมมีจริงในวรรณกรรมเปนสิ่งที่ทําไดในชีวิตจริง 2) การเติม
เต็มเนื้อหาสื่อวรรณกรรมดวยความเปนจริงในชีวิต เปนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาของสื่อ
วรรณกรรมไปตามความตองการเฉพาะหรือความสะดวกของผูอานแตละคนซึ่งแสดงออกมาดวย
การแตงกายเลียนแบบตัวละครตาง ๆ ในวรรณกรรม สมาชิกแตละคนอาจจะเลือกเลียนแบบในสวน
ตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามความเขาใจของแตละคน 

ซึ่งจากการศึกษาสามารถสังเกตไดวาการปรับแปลงจินตนาการใหเขากับชีวิตจริงของ
สมาชิกชมรมคนรัก “แฮรรี่ พอตเตอร” นั้นเปนการรับมาแคบุคลิกภาพภายนอกของตัวละคร โดย
ไมไดอางอิงถึงบุคลิกภาพภายในจิตใจ เชน นิสัย หรือคุณธรรมตาง ๆ ของตัวละครดวยเลย
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Thesis Advisor Prof. Sukanya Sudbantat
Department Information Communication  
Academic Year 2005

ABSTRACT

The thesis was conducted as the qualitative data research divide the studying scope 
and data collection into 2 parts. The first part was the content analysis of 4 books of “Harry 
Potter” Series, that is, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, Harry Potter and the Chamber of 
Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban and Harry Potter and the Goblet of Fire. The 
second part was the interviews derived from teenagers, who were Harry Potter Club members, 
established by Nanmee Books Co., Ltd. This research had the objectives to study the components 
of literary works, factors affecting the admiration of readers and the fantasy adjustment to real life 
of Harry Potter Club members in Thailand.

In the first part, Harry Potter consisted of 7 components, namely, plot, characters, 
settings, theme, activities, symbols and imagination.

Factors affecting the admiration of “Harry Potter” series readers were 1) 
Entertainment from literary works. When the members read this series, they enjoyed with the 
literary components mentioned above and imagination, which led to the admiration finally. 2) 
Participation in the group of friends. As teenagers usually spent time with friends, they 
established a group among friends with similar favor. Thus, teenagers loving Harry Potter series 
participated in the group to show their admiration so that they could be accepted by the group.

Concerning the fantasy adjustment to real life, the adjustment could be possibly 
performed in 2 ways as follows: 1) The fantasy contents should be replaced by real situations or 
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daily occurrences so that all impossible or intangible issues could be done in real life. 2) The 
fantasy contents should be added by real life. Namely, details should be adjusted to specific 
requirements or convenience of readers. In addition, readers could imitate different parts of the 
story based on their preference and understanding.

The research also indicated that fantasy adjustment to real life of Harry Potter Club 
members was derived from only the external characteristics of characters; however, internal 
characteristics such as habit or morality, was not referred.
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บทที่  1

บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา

แมวาการสื่อสารในสังคมยุคสารสนเทศจะมุงเนนแนวคิดไปที่ระบบการสื่อสารผาน
สื่อกลางทางเทคโนโลยีเปนหลัก และเชื่อวาเมื่อสื่ออิเล็คทรอนิคสและคอมพิวเตอรเขามามีบทบาท
ในชีวิตประจําวัน สื่อที่อาศัยเทคโนโลยีในการผลิต แพรกระจาย รวมทั้งเปนตัวกลางในการสื่อสาร
ต่ําอยางสื่อสิ่งพิมพและสื่อวรรณกรรมจะสูญหายไปจากสังคม แตจากสภาพความเปนจริงแลวใน
ปจจุบันสื่อสิ่งพิมพและสื่อวรรณกรรมยังมีการขยายตัวอยูตลอดเวลา คนในสังคมยังคงใชเวลาวาง
อานหนังสือตาง ๆ อยูกับบานโดยถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาความบันเทิง  

Innis  & Mcluhan  (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2544 : 15) สํารวจพบวา เมื่อคนเรา
เปลี่ยนประสบการณจากการสื่อสารในรูปแบบของการพูดคุยมาเปนการอานหนังสือ จะสงผล
กระทบทางวัฒนธรรมในลักษณะตาง ๆ กลาวคือ คนอานหนังสือจะมีลักษณะแยกตัวอยางโดดเดี่ยว  
ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการอานหนังสือจะตองการความเปนสวนตัว  ตองอานคนเดียวเปนสวนใหญ  
นอกจากนั้นการอานหนังสือทําใหผูอานยังคงรักษาระยะหางระหวางตัวเองกับเรื่องที่กําลังอาน  
ทั้งนี้เพราะจากรูปแบบการอานหนังสือนั้นผูอานจะเปนผูควบคุมการสื่อสาร  ทําใหเรื่องราวใน
หนังสือมีอํานาจโนมนาวผูอานไดนอยกวาเพราะเมื่อใดที่ผูอานรูสึกวาสารนั้นไดเขามาเปนสวน
หนึ่งของอารมณและความคิด  ก็มีสิทธิจะถอยหางออกมาใชสติพิจารณาไตรตรองไดทุกเวลา  ยิ่งไป
กวานั้น การอานยังสงเสริมวิธีคิดแบบมีเหตุมีผล เนื่องจากการอานมีชวงเวลาใหหยุดคิด อีกทั้งยัง
สงเสริมใหมีทัศนคติแบบปจเจกบุคคลที่เปนอิสระทางความคิด  เปนตัวของตัวเอง  อันเปนผลลัพธ
มาจาก “วิธีการ” ที่คนสัมผัสกับรูปแบบการสื่อสารดังกลาว

ทั้งนี้แมวาในสังคมยุคสารสนเทศ วัฒนธรรมการอานจะยังไมสูญหายไปจากสังคมไทย
ดังที่ไดคาดการณกันไว แตบริบทการเปดรับสื่อวรรณกรรมยอมมีความแตกตางไปจากที่เคยเปนมา
ในอดีตหลายดาน ๆ อยางแนนอน ไมวาจะเปนดานผูผลิตหรือผูสงสารที่ไมเพียงแตจะเปนนัก
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ประพันธภายในประเทศไทยเองเทานั้น แตยังรวมไปถึงการเปดรับสื่อวรรณกรรมอันเปนผลงาน
ของนักประพันธจากตางประเทศอีกดวย สวนในดานการผลิตและการแพรกระจายสื่อวรรณกรรมก็
เปนไปตามลักษณะของวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) มากขึ้นกวาแตกอน  เนื่องจากสื่อ
วรรณกรรมมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในกระบวนการผลิต ทําใหสามารถผลิตสื่อไดทีละ
มาก ๆ และผลิตซ้ําไดในเวลาอันรวดเร็ว  ระบบการตลาดแบบทุนนิยมอันเปนผลมาจาก
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม ไดเขามาสนับสนุนการแพรกระจายสื่อวรรณกรรมได
อยางรวดเร็ว กวางขวาง และตรงกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนั้น
การรับสื่อของกลุมผูรับสารในสังคมปจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลของความสามารถในเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีสวนดึงเอาประสบการณที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก
ใหกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน แมจะไมเคยไดสัมผัสกับประสบการณนั้นดวยตนเองเลย
ก็ตาม   ทําใหผูรับสารแมจะรับสารจากสื่อวรรณกรรมที่ใชตัวหนังสือเปนหลักสําคัญในการเลาเรื่อง  
ก็สามารถที่จะสรางจินตนาการและเขาใจในบริบทของสังคมที่แตกตางไปจากสังคมในโลกแหง
ความเปนจริงของตนเองไดเปนอยางดี

ในบรรดาสื่อวรรณกรรมขามชาติที่เขามาแพรหลายในสังคมไทยนั้นคงไมมีวรรณกรรม
เรื่องใดจะเปนที่นิยมมากเทากับ  “วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร” อีกแลว “แฮรรี่ พอต
เตอร” ไดเขามาสรางปรากฏการณความนิยมในประเทศไทยเมื่อประมาณป  พุทธศักราช 2542   
ดวยตัวเลขยอดจําหนายทั่วโลกกวา 40  ลานเลม มีการแปลเปนภาษาตางประเทศกวา 35 ภาษาใน 35 
ประเทศรวมทั้งภาษาไทยดวย   ซึ่งมียอดจําหนายในประเทศไทยประมาณสามแสนเลมในระยะเวลา
เพียงไมกี่สัปดาหของการวางแผงจําหนาย (นที สีทันดร, 2542)

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ไดวางโครงเรื่องในการนําเสนอไว 7 เลม
ดวยกัน แตในปจจุบัน (ป 2546) มีการแปลและพิมพจําหนายเพียง 5 เลม 5 ตอน คือ เลมที่ 1 แฮรรี่
พอตเตอรกับศิลาอาถรรพณ (Harry Potter and the Philosophers Stone) เลมที่ 2 แฮรรี่ พอตเตอรกับ
หองแหงความลับ    (Harry Potter and the Chamber of Secrets) เลมที่ 3 แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษ
แหงอัซคาบัน (Harry Potter Prisoner of Azkaban) เลมที่ 4 แฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี (Harry 
Potter and the Goblet of Fire) และเลมที่ 5 แฮรรี่ พอตเตอรกับภาคีนกฟนิกซ ( Harry  Potter  and 
the  order  of  the  Pheonex ) โดยในเลมที่ 5 นั้นมีการพิมพจําหนายเปนฉบับภาษาอังกฤษเทานั้นยัง
ไมไดรับการแปลเปนภาษาไทย และแตละเลมนั้นมีความหนามากประมาณ 1,000 หนา  ซึ่งในแตละ
ตอนจะเปนเรื่องของการผจญภัยของเด็กชายแฮรรี่  พอตเตอรที่มีเนื้อหาแตกตางกันไป  ไดพบเจอกับ
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มิตรแท  ไดขอคิดตาง  ๆ    มากมายมีการตอสูกับอํานาจชั่วราย  ตอสูกับปศาจ   โดยที่เด็กชายแฮรรี่  
พอตเตอรและเพื่อน  ๆ      ก็จะสามารถผานพนสิ่งชั่วรายตาง ๆ ไปไดทุกตอน

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง   “แฮรรี่ พอตเตอร”  เปนวรรณกรรมที่เปยมไปดวยจินตนาการ
และโดยสวนมากงานที่เกี่ยวของกับจินตนาการมักจะมีพลังพิเศษที่สงผลหรือมีสวนตอคนอานไดสูง
คนอานสวนใหญเชื่อวาโลกของพอมดนอยตนนี้เปนเพียงจินตนาการสนุก ๆ เปนความฝนที่อยากให
มีอยูในอีกดานของชีวิต ในแงมุมนี้เยาวชนเพียงแตสนุกและตื่นเตนไปกับงานเขียนเทานั้น และ
เนื้อหาก็เปนเรื่องของความดีที่เอาชนะความชั่วไดอันเปนปกติวิสัยของนิยาย และโดยสวนมากผูอาน
ที่เปนเยาวชนตางก็ชื่นชอบงานวรรณกรรมที่ถายทอดเรื่องราวเปนตัวหนังสือมากกวาสื่อประเภทอื่น 
เพราะการอานเปนการรังสรรคจินตนาการสวนตัวที่สามารถคิดไปไดไกลกวาสิ่งสําเร็จรูปบนจอภาพ
ยนตร  

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ไมเพียงแตจะถูกนํามาสรางเปนผลผลิตทาง
วัฒนธรรมประเภทอื่นทั้งในรูปแบบสื่อและสินคาเกี่ยวกับสื่อ แตยังสามารถสรางกลุมบุคคลที่ชื่น
ชอบใน  “แฮรรี่ พอตเตอร” หรือที่เรียกกันวา  “ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร”  (Harry Potter’s 
FanClub) ขึ้นทั่วโลก ไมเวนแมแตในประเทศไทย

ชมรมคนรัก “แฮรรี่ พอตเตอร” ในประเทศไทยแหงแรกนั้น มีตนกําเนิดจากบริษัทนาน
มี บุคส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูนําเขาสื่อวรรณกรรม “แฮรรี่ พอตเตอร” อีกทั้งยังเปนผูผลิต ผูแปล และ
ผูจัดจําหนายอยางเปนทางการของสื่อวรรณกรรมเรื่องนี้อีกดวยจึงอาจกลาวไดวาตนกําเนิดของ
ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร อยางเปนทางการนั้นเปนผลผลิตจากวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular 
Culture) ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปจจุบัน

ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร เปนการรวมตัวกันของกลุมผูอานวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  
“แฮรรี่ พอตเตอร” และเกิดความชื่นชอบในความมีสีสันและจินตนาการที่แตกตางไปจาก
วรรณกรรมเลมอื่น ความมีเสนหในดานเนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรม รวมทั้งการสนับสนุน
การขายจากสํานักพิมพผูจัดจําหนายทําให “แฮรรี่ พอตเตอร” ไมเพียงแตจะเปนวรรณกรรมขายดีซึ่ง
เปนที่ชื่นชอบของผูอานที่เปนเยาวชนเทานั้น ดังจะเห็นไดวา สมาชิกของชมรมคนรักแฮรรี่ พอต
เตอรมาจากกลุมคนที่มีความหลากหลายในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ
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ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ แตคุณสมบัติหนึ่งที่สมาชิกทุกคนเหมือนกันก็คือ ความรูสึกที่รักและชื่นชอบใน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ซึ่งจากจุดรวมนี้เอง เปนสิ่งที่ทําใหคนที่มีความแตกตาง
กันในดานตาง ๆ สามารถมาอยูรวมในชมรมเดียวกันได

สมาชิกของชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมรวมกันในโอกาส
ตาง ๆ เชน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ที่ผานมา ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรไดจัดงานฉลองวันเกิด
ใหกับ “แฮรรี่ พอตเตอร” โดยการใหสมาชิกทุกคนเขารวมงานเลี้ยงฉลองพรอมทั้งแตงกายแบบแฟน
ซีเปนตัวละครที่ชื่นชอบในวรรณกรรมเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” และมีการใหรางวัลแกผูที่แตงกายได
เหมือนตัวละครตัวนั้นมากที่สุด

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง
“แฮรรี่ พอตเตอร” และการปรับแปลงจินตนาการ (Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของ
ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทย เพื่อการทําความเขาใจในความนิยมชมชอบที่ผูรับสาร
ไดรับจากการอานวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” จนกระทั่งนําไปสูการปรับแปลง
จินตนาการจากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงไดในที่สุด

ปญหานําวิจัย  

1. สื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  มีองคประกอบใดบาง และมี
ลักษณะเปนอยางไร 

2.  ความนิยมชมชอบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ของชมรมคน
รักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยเกิดขึ้นไดอยางไร

3. สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร แตละคนมีการปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงลักษณะ
ความเปนจินตนาการ (Fantasy) จากสื่อวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของตนเองอยางไร 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาองคประกอบของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร” 
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการสรางความนิยมชมชอบสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  

พอตเตอร”  ของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร
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3. เพื่อทําการศึกษารูปแบบของการปรับแปลง เพื่อเชื่อมโยงลักษณะในสวนของความ
เปนจินตนาการ (Fantasy)  จากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร” ใหเขากับชีวิตจริง
ของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร

ขอบเขตของการวิจัย

1. ในดานของเนื้อหาสื่อวรรณกรรม   ทางผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับ
องคประกอบในสวนตาง ๆ ของวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” เฉพาะที่ไดรับการแปล
เปนภาษาไทยแลวเทานั้น เพื่อลดขอจํากัดทางดานภาษา โดยผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเนื้อหา
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ทั้งหมด 4 เลมดวยกันดังนี้ แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลา
อาถรรพ  (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), แฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ  (Harry 
Potter and the Chamber of Secrets), แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน  (Harry Potter and 
the Prisoner of  Azkaban), และแฮรรี่  พอตเตอรกับถวยอัคนี  (Harry Potter and the Goblet of Fire)

2. ในสวนของการศึกษาชมรมคนรัก “แฮรรี่ พอตเตอร” ผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะ
ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรของบริษัทนานมีบุคส จํากัดจํานวน 20 คน แบงเปนชาย 10 คน หญิง 10
คน เนื่องจากเปนชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรที่มีลักษณะเปนทางการและมีการทํากิจกรรมกลุมที่
ตอเนื่องที่สุดในปจจุบัน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เปนแนวทางในการสรางความเขาใจ  เกี่ยวกับองคประกอบในสวนตาง ๆ ของสื่อ
วรรณกรรมเพื่อใหสามารถสนับสนุนและคงไวซึ่งการบริโภคสื่อวรรณกรรมในยุคโลกาภิวัตน

2. เปนแนวทางในการสรางความเขาใจ ในสวนที่เกี่ยวกับการปรับแปลงจินตนาการใน
วรรณกรรมใหเขากับวิถีชีวิตปกติของมนุษย อันจะนําไปสูการสงเสริมดานจินตนาการ และการ
เสริมสรางการเรียนรูทางสังคมผานสื่อวรรณกรรม

นิยามศัพท

ความนิยมชมชอบ หมายถึง ความชื่นชอบในองคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ที่เกิดขึ้นกับผูรับสารหลังจากไดอานวรรณกรรมเรื่องนี้
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สื่อวรรณกรรมเยาวชน หมายถึง สื่อสิ่งพิมพในรูปแบบนวนิยายซึ่งมีเนื้อหาเหมาะ
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยในที่นี้ผูวิจัยหมายความถึงสื่อวรรณกรรมเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร”  ที่
ไดรับการแปลเปนภาษาไทยแลวทั้ง  4  ภาค  ดังนี้ แฮรรี่  พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ  (Harry Potter 
and the Philosopher’s  Stone), แฮรรี่  พอตเตอรกับหองแหงความลับ  (Harry Potter and the 
Chamber of Secrets), แฮรรี่  พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน  (Harry Potter and the Prisoner of 
Azkaban), และแฮรรี่  พอตเตอรกับถวยอัคนี  (Harry Potter and the Goblet of Fire)

ชมรมคนรัก “แฮรรี่  พอตเตอร”  หมายถึง  กลุมผูชื่นชอบ “แฮรรี่  พอตเตอร”  จนเรียก
ตัวเองวาเปน “แฟนคลับของแฮรรี่  พอตเตอร”  ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยหมายความถึงสมาชิกชมรมคนรัก
แฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยเทานั้น

จินตนาการ  (Fantasy)  หมายถึง  การสรางภาพหรือสัญลักษณซึ่งเกิดจากการคิดฝน  
หรือจากสิ่งที่เคยจําไดหรือมีประสบการณมากอน  เพื่อใหเกิดการสรางสรรคผลงานออกมาใน
ลักษณะที่แปลก  แตกตางไปจากแนวเดิม  ซึ่งในที่นี้หมายถึง  การผสมผสานกันทางความคิดของผู
แตงเพื่อสรางสรรคสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”

การปรับแปลงจินตนาการ หมายถึง การเลือกใชเนื้อหาสาระที่เปนความเหนือจริง หรือ 
Fantasy ที่ถูกสรางขึ้นจากสื่อวรรณกรรมใหเขากับบริบทในชีวิตจริง

เนื้อหาสื่อวรรณกรรม หมายถึง การเลาเรื่องราวเหตุการณพฤติกรรม และปฏิกิริยาตาง ๆ 
ของตัวละครออกมาอยางมีแบบแผน มีการดําเนินเรื่อง และพัฒนาตัวละครไปในแนวทางที่นัก
ประพันธวางไว ซึ่งในที่นี้หมายความถึง เรื่องราว เหตุการณ และตัวละครตาง ๆ ที่ปรากฎในสื่อ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ทั้ง 4 ภาค

องคประกอบ หมายถึง สวนประกอบตาง ๆ โดยทั่วไปของสื่อวรรณกรรม ที่ผูประพันธ
นํามาประกอบสรางรวมกันเปนหนึ่งเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายของเรื่องราวหรือ
เนื้อหาสาระสําคัญทั้งหมดของเรื่องไปสูผูอานหรือผูรับสาร ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้องคประกอบ
ของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรก็คือ โครงเรื่อง, ฉาก, ตัวละคร, แกนเรื่อง, สัญญะ, 
จินตนาการ และกิจกรรมที่ผูประพันธนํามาประสานรวมกันและสรางสรรคใหเปนวรรณกรรมเรื่อง
นี้ขึ้นมา
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บทที่  2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยเรื่อง  ความนิยมชมชอบใน “แฮรี่ พอตเตอร” และการปรับแปลงจินตนาการ 
(Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรัก แฮรรี่ พอตเตอร ในประเทศไทย 
ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งเปนการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับ
องคประกอบในสวนตาง ๆ จากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” และสวนที่สองเปน
การวิเคราะหความนิยมชมชอบและการปรับแปลงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริง
ของ “ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร” ในประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไดใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ มา
ประกอบการศึกษาดังตอไปนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อวรรณกรรมและสื่อวรรณกรรมเยาวชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาเชิงโครงสรางในการวิเคราะหวรรณกรรม
3. ทฤษฎีการเลาเรื่อง
4. แนวคิดเกี่ยวกับจินตนาการและการปรับแปลงจินตนาการ
5. แนวคิดเกี่ยวกับแฟนและแฟนดอม
6. แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน : จิตวิทยาวัยรุน และวัฒนธรรมวัยรุน
7. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร”
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อวรรณกรรมและสื่อวรรณกรรมเยาวชน

ลักษณะทั่วไปของสื่อวรรณกรรม
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Dietrich  & Sundell  (อางถึงใน ปริญญา  เกื้อหนุน, 2537 : 16)  กลาววามนุษย
ดํารงชีวิตในโลกที่มีสองดาน ดานแรกเปนโลกแหงรูปธรรม  (Objective World) ที่เราสามารถ
สัมผัสได
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เชน กิริยา อาการ หรือวัตถุตาง ๆ แตอีกดานหนึ่งของชีวิตมนุษยจะเปนโลกแหงสัญชาติญาณ ความ
เขาใจ ความนึกคิดที่มีตออาการ กิริยา พฤติกรรม และการแสดงออกของมนุษยดวยกัน มนุษย
แสดงออก ทําความเขาใจในอาการ พฤติกรรม และปฎิกิริยาของมนุษยเหลานั้น ผานภาษาพูด ภาษา
เขียน และสื่อที่เหมาะสมประเภทตาง ๆ โลกทั้งสองดานนี้ตางก็เปนโลกแหงความจริงที่ไมอาจแยก
จากกันได  โดยโลกดานแรกเปนโลกแหงรูปธรรม  (Objective  Action)  ในขณะที่โลกดานที่สอง
เปนโลกแหงนามธรรม  วิญญาณ  หรือจิตใจ  (Psychological  Comprehension)    นักวิทยาศาสตร
อาจจะสามารถอธิบายโลกแหงรูปธรรม ที่เกี่ยวกับประสบการณของมนุษยโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรใหเราเขาใจถึงสภาพความเปนไปที่เปนจริงได  แตมีเพียงนักประพันธเทานั้นที่สามารถ
อธิบายความจริงอีกดานหนึ่งของโลก ซึ่งเปนความรูสึกในหวงจิตใจของมนุษย ไดการรับรูโลกแหง
ความจริงในดานจิตใจที่เปน นามธรรมเปนการรับรูโลกอีกดานหนึ่งซึ่งสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  
และมนุษยจะสามารถรับรูโลกใบนี้ผานนวนิยาย  เรื่องสั้น  ละคร  บทกวี  และวรรณกรรมเทานั้น

Perrine  (อางถึงใน ปริญญา เกื้อหนุน, 2537 : 17) ไดใหเหตุผลในการอานวรรณกรรม
ไวสองประการ คือ การอานเพื่อความบันเทิงใจ เนื่องจากวรรณกรรมเรียบเรียงดวยถอยคําที่เปน
ภาษาสละสลวยนาติดตาม ผูอานจะรูสึกเพลิดเพลิน มีจินตนาการ อารมณ และความรูสึก จน
สามารถใชเวลาใหผานไปอยางสนุกสนาน สวนเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ การอานเพื่อการศึกษา
เรียนรู  ทําใหผูอานเขาใจชีวิต  สังคม  ประเพณี  และวัฒนธรรมตาง ๆ 

สื่อวรรณกรรมเองก็ไดรับการประพันธเพื่อจุดมุงหมายสองประการเชนเดียวกัน คือ  
นักประพันธบางคนเขียนวรรณกรรมเพื่อความบันเทิงอยางเดียว  วรรณกรรมประเภทนี้เมื่ออานแลว
มีแตความรูสึกสนุกสนาน  ทําใหลืมปญหาตาง ๆ ในชีวิตจริง  วรรณกรรมประเภทนี้เรียกวา  
วรรณกรรมประเภทชวนฝน  (Escape  Literature)  ในขณะที่นักประพันธอีกประเภทหนึ่งเขียน
วรรณกรรมเพื่อใหขอคิดหรือประเทืองปญญา  (Interpretive  Literature)  ซึ่งใชภาษาอันละเอียด  
ลึกซึ้ง  นําผูอานไปกับจินตนาการสูโลกแหงความเปนจริงอันลึกซึ้งของชีวิต  ทําใหผูอานเขาใจ
ตนเอง  เขาใจปญหา  เขาใจพฤติกรรม  เขาใจธรรมชาติ  เขาใจจักรวาลและเพื่อนมนุษยดวยกัน 
(ปริญญา   เกื้อหนุน, 2537 : 20) 

นอกจากนั้น ผูอานวรรณกรรมเองก็มีสองประเภทเชนกัน ผูอานประเภทแรกเปนผูอาน
เพื่อความบันเทิง  (Immature Readers) ผูอานประเภทนี้จะไมประเมินเนื้อหาเรื่องที่อานโดยอาศัย
ความเปนจริง แตจะประเมินเรื่องที่มีเนื้อหาแปลกประหลาดหรือเรื่องเกี่ยวกับความรัก ผูอาน
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ประเภทนี้ไมชอบอานวรรณกรรมที่ตองใชความคิดมากและไมจริงจังกับเนื้อหา สวนผูอานประเภท
ที่สองเรียกวา ผูอานแบบเรียนรู  (Mature Readers) ผูอานประเภทนี้ใหความสนใจและซาบซึ้งกับ
สภาพชีวิต มากกวาที่จะใฝฝนเพลิดเพลินกับความไรสาระหรือจินตนาการเปนหลัก  แตก็ใชวานัก
อานทั้งสองประเภทจะปฏิเสธวรรณกรรมชนิดที่ไมคุนเคยอีกประเภทหนึ่งอยางสิ้นเชิง  ซึ่งมีผู
เปรียบเทียบการอานวรรณกรรมวาเปนเหมือนการรับประทานอาหาร  โดยกลาววา  อาหารชนิดตาง
ชนิดกันยอมใหประโยชนตางกัน  อาหารบางชนิดเปนอาหารที่มีประโยชน  แตอาหารบางชนิดมี
เพียงกลิ่นและรสชาติ  มนุษยสามารถเลือกที่จะรับประโยชนจากอาหารทั้งสองชนิดได  ผูอานก็
สามารถเลือกสรรเรื่องที่จะอานที่เห็นวาใหประโยชนแกตนเองไดอยางแทจริง (ปริญญา  เกื้อหนุน, 
2537 : 21)

ลักษณะเฉพาะของสื่อวรรณกรรมเยาวชน 

1.  ความลึกซึ้งของเงื่อนปม วรรณกรรมสําหรับเด็ก เงื่อนปมที่ผูกขึ้นเปนเรื่องงาย ๆ สั้น 
ๆ ใกลตัวเด็ก เพราะชวงความสนใจของเด็กสั้น เด็กตองการที่จะใหความคลี่คลายดําเนินเรื่องไดเร็ว
ทันใจ หากเปนเรื่องราวที่มีความสลับซับซอนหรือลึกซึ้งจนเกินไปจะไมทันตอความอยากรูอยาก
เห็นของเด็ก เรื่องความสลับซับซอนนี้จึงผูกพันกับความหนาของหนังสือและความยืดยาวของเนื้อ
เรื่องดวย

2. ระดับภาษา วรรณกรรมสําหรับเด็กจะใชภาษางาย ๆ เพื่อใหเด็กสามารถทําความ
เขาใจไดงายขึ้น สวนภาษาที่ใชในวรรณกรรมผูใหญนั้นไมมีขีดจํากัด เนื่องจากตองใชถอยคําให
เหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินเรื่องเปนสําคัญ

3. แนวคิดหลักหรือแกนเรื่อง วรรณกรรมสําหรับเด็กจะมีแนวคิดหลักหรือแกนเรื่องที่
มุงความเพลิดเพลินสนุกสนานเปนสําคัญ เชนเรื่องเกี่ยวกับการเลน การทองเที่ยว การดํารงชีวิต
ประจําวัน สวนวรรณกรรมผูใหญมักจะมีแนวคิดหรือแกนเรื่องที่เกี่ยวของกับ การครองรัก การ
ดําเนินชีวิตคู การตอสู การผจญปญหาชีวิต เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่เด็กยังไมสามารถเขาใจ จึงทําให
ไมสนใจที่จะอานเรื่องทํานองนี้

4. ตัวละคร วรรณกรรมสําหรับเด็กจะมุงแตงบุคลิกของตัวละครใหเปนแบบอยางใน
เรื่องมากกวาวรรณกรรมผูใหญ เพราะเห็นประโยชนที่เด็กมักเปรียบเทียบตนเองเปนตัวเอกของเรื่อง
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เปนสําคัญ สวนวรรณกรรมผูใหญจะอาศัยแนวการสรุปเรื่องเพื่อเปนแนวคิดเปนสวนมาก  เพราะ
หากแตงบุคลิกตัวเอกดีพรอมจนเกินไปจะทําใหมองเห็นวาไมใกลเคียงกับชีวิตที่เปนจริงได

5. วรรณกรรมสําหรับเด็กโดยทั่วไปมุงสอนเด็กและใหแนวคิดตาง ๆ ไมทางตรงก็
ทางออม  มุงปลูกฝงแนวประพฤติปฏิบัติ สวนวรรณกรรมผูใหญมุงในดานความบันเทิง ความ
สมเหตุสมผล การตัดสินใจหรืออื่น ๆ ซึ่งจะมีบางในแงของการใหแนวคิด แตมักจะแฝงคุณธรรมไว
อยางคอนขางลึกซึ้ง

องคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรม

1.  โครงเรื่อง  (Plot)  

โครงเรื่อง คือ แบบแผนหรือระบบที่นักประพันธสรางขึ้นเพื่อเลาเหตุการณ พฤติกรรม  
และปฏิกิริยาตาง ๆ ของตัวละคร  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาโครงเรื่องเปนแนวทางที่นักประพันธ
ใชกําหนดลักษณะ  บทบาท  และอาการของตัวละคร  โครงเรื่องจึงเปนตัวกําหนดเหตุการณและ
ขอเท็จจริงของเรื่อง  อีกทั้งยังมีบทบาทตอการดําเนินเรื่องและการพัฒนาของตัวละครไปใน
แนวทางที่นักประพันธวางไว  โครงเรื่องเปรียบเสมือนกรอบของเรื่องที่นักประพันธกําหนดขึ้นเพื่อ
ใชเขียนเรื่อง 

นอกจากนั้น โครงเรื่องยังเปนการลําดับเหตุการณหรือพฤติกรรม การลําดับเหตุการณ
และการลําดับพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง โดยมีจะการพัฒนาของเหตุการณและ
พฤติกรรมนั้นทามกลางความขัดแยงชนิดตาง ๆ โครงเรื่องถือเปนแบบแปลนชีวิตที่นักประพันธ
พยายามถายทอดการรับรูและประสบการณชีวิต สังคม และโลกผานเครื่องมือที่ตนคิดขึ้น โดยใน
การถายทอดประสบการณออกมาในรูปแบบของเหตุการณหรือพฤติกรรม นักประพันธจะตอง
คํานึงวาเหตุการณนั้นสมเหตุสมผลหรือไม จะใหเหตุการณนั้นเกี่ยวของกับตัวละครในลักษณะใด  
จะใหผูอานทราบจุดประสงคของนักประพันธอยางไร  ปญหาและความขัดแยงในเรื่องจะเสนอให
ผูอานทราบไดอยางไร ลักษณะของโครงเรื่องประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
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-  ตอนเริ่มเรื่อง  (Beginning, Exposition หรือ Opening) ตอนเริ่มเรื่องถือวาเปนตอนที่
สําคัญเพราะนักประพันธตองสรางความสนใจใหเกิดขึ้นในใจผูอาน ทําใหผูอานอยากที่จะติดตาม
เรื่องตอไป ทั้งยังจะตองทําใหผูอานเขาใจเนื้อเรื่องตอไปไดงายยิ่งขึ้น ตอนเริ่มเรื่องมักเปนการ
แนะนําตัวละคร สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจใชพรรณนาโวหาร บทสนทนา หรือบรรยายโวหาร การ
ดําเนินเรื่องจะมีทั้งสวนที่เปดเผยและสวนที่เปนเงื่อนงําหรือปมของเรื่องแฝงอยู เมื่อผูอานอาน
ตอไปความลับที่ซอนเรนอยูจะถูกเปดเผยใหปรากฎชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั่วไปแลวนักประพันธ
มักใชเทคนิคในการเริ่มเรื่อง  2  แบบดวยกัน  คือ  การเริ่มตนไปตามลําดับเหตุการณ  โดยเริ่มจาก
จุดเริ่มตนไปตามลําดับจนความขัดแยงทวีความตึงเครียดแลวคลี่คลายและจบในที่สุด  กับอีกแบบ
หนึ่งเปนการเริ่มเรื่องจากตอนกลางหรือตอนปลาย  หรือการเริ่มเรื่องโดยยอนกลับไปเลาเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นกอนจะถึงตอนเริ่มตนเรื่อง  โดยการเริ่มเรื่องจะเปนแบบใดก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคและ
วิธีการเสนอเรื่องของนักประพันธ

-  ขั้นพัฒนาของเหตุการณในเรื่อง  (Rising Action)     ขั้นนี้เรื่องจะดําเนินไปโดยมี
เหตุการณเกิดขึ้นติดตอกัน และมีเหตุมีผลตอกัน  บางครั้งเรียกขั้นนี้วาเปนตอนกลางของเรื่อง  ขั้น
พัฒนาของเหตุการณในเรื่องมักเปนตอนที่เงื่อนงําในตอนเริ่มเรื่องเริ่มเปดเผยออกมาเปนปญหา
ความขัดแยง  ซึ่งอาจเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางคนกับคน (Man against Man)  ความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวละครเอง (Man against Himself)  หรือความขัดแยงระหวางตัวละครกับ
พลังภายนอก (Man against External Force) และมีปญหาซับซอนไปจนถึงจุดแหงการเขม็งเกลียวถึง
ที่สุด   ซึ่งเราเรียกชวงเวลานี้วา  “ ชวงแหงความยุงยาก”  (Complication)

  
-  จุดวิกฤติของเรื่อง  (Climax หรือ Peripety)       เมื่อเหตุการณหรือความขัดแยงคอย

สะสมเพิ่มความซับซอนของปญหาเขาสูจุดที่ตองแตกหักหรือจุดวิกฤติที่สุด ตัวละครของเรื่องจะอยู
ในภาวะหรือวินาทีที่สําคัญอยางยิ่งยวด ตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งเปนทางออกหรือทาง
แกปญหา สวนผูอานเมื่อถึงขั้นตอนที่เปนชวงวิกฤติสุดยอดของเรื่องจะมีความรูสึกอยากติดตาม
เรื่องเปนที่สุด มีความอยากรูอยางยิ่งวาจะเกิดอะไรขึ้นและเรื่องจะจบลงอยางไร

-  ภาวะคลี่คลายของเรื่อง  (Falling Actions)    เมื่อเรื่องดําเนินผานจุดวิกฤติไปแลว ปม
เงื่อนตาง ๆ ที่เคยมีเงื่อนงําหรือมีปริศนาก็จะเปดเผยออกมา จุดวิกฤติก็จะคลี่คลายลงไปเรื่อย ๆ
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-  ตอนจบ  (Denouement หรือ Ending)   เปนตอนที่ปญหาและความขัดแยงตาง ๆ ใน
เรื่องไดสิ้นสุดลงแลว โดยผูประพันธสามารถเลือกจบวรรณกรรมไดหลายลักษณะ โดยสามารถแบง
ไดเปน 4 แบบอันแสดงวัตถุประสงคในการเลือกตอนจบของผูประพันธได ดังนี้

1. การจบโดยที่ตัวละครประสบกับความสุข (Happy Ending) เปนการจบที่
ผูประพันธมุงหมายที่จะใหความหวัง กําลังใจแกผูอาน

2. การจบโดยที่ตัวละครประสบโศกเศรา  (Unhappy Ending) ถือเปนการสะทอน
ภาพชีวิตที่ถูกตองชัดเจน อันมีผลทําใหผูอานไดครุนคิดเกี่ยวกับ ชีวิต ไดเรียนรูแง
คิดที่สําคัญเกี่ยวกับชีวิตในดานตางๆ  

3. การจบแบบไมคาดคิดหรือแบบหักมุม  (Surprise or Twist Ending) เปนการเสริม
ความหมายและความชัดเจนใหกับเรื่องที่อานและยังทําใหผูอานมีความ
กระตือรือรนในการอานเรื่อง  

4. การจบเรื่องโดยไมมีขอยุติชัดเจน  (Intermediate Ending) ใหมุมมองวาในชีวิต
จริงคนเราก็อาจจะพบกับสภาพที่ไมสามารถแกปญหาหรือเอาชนะอุปสรรค
บางอยางได เหตุการณจึงดําเนินตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

นอกจากองคประกอบหลักที่กลาวมาขางตนแลวโครงเรื่องที่ดียังควรประกอบไปดวย
องคประกอบที่สําคัญอื่น ๆ ที่จะสรางคุณคาและความนาสนใจใหกับวรรณกรรมอีกดวยไมวาจะ
เปนความสมเหตุสมผล  (Plausibility) เพื่อใหผูอานมีความรูสึกคลอยตามและมีเหตุผลที่จะเชื่อถือ
เรื่องราวของผูประพันธ ความประหลาด  (Surprise) ซึ่งจะทําใหผูอานมีความสนใจติดตามอานเรื่อง
ไปจนจบและการสรางความกระหายอยากรูอยากติดตามเรื่อง  (Suspense) เชน  การเกริ่นหรือการ
กลาวเปนลาง (Foreshadows)  การสรางปริศนา  (Mystery)  และภาวะคับขันที่ตองหาทางออก  
(Dilemma)  เปนตน

2.  ตัวละคร  (Character)

Perrine  (อางถึงใน ปริญญา เกื้อหนุน, 2537 : 36) ไดอธิบายความหมายของตัวละครไว 
2 ประการดวยกัน ประการแรกตัวละคร คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่อง  (Any of 
persons involved in a story) ความหมายประการที่สองคือ คุณสมบัติพิเศษทางศีลธรรมและรูปราง
หนาตาอยางใดอยางหนึ่งของตัวละคร  (the distingishing moral qualities and personal traits of 
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character) โดย E.M. Forester ไดแบงลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในสื่อวรรณกรรมออกไดเปน
ดังนี้  

-  ตัวละครที่มีลักษณะไมซับซอน (Flat, Simplified หรือ Simple   Character) เปนตัว
ละครที่มีบุคลิกลักษณะเพียงอยางเดียวหรือสองอยางเทานั้น ตัวละครประเภทนี้สะทอนใหเห็น
บุคลิกเพียงสวนเดียวจากหลายลักษณะที่เปนจริงในชีวิตมนุษย บางครั้งตัวละครชนิดนี้ถูกสรางขึ้น 
เพื่อเปนตัวแทนของความคิดหรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ผูอานจะรูจักและจําตัวละครประเภท
นี้ไดงายโดยไมจําเปนตองใชความพยายามในการสังเกตหรือทําความเขาใจ เพราะเปนลักษณะที่ได
เรียนรูกันโดยทั่วไปแลว ตัวละครประเภทนี้ไมสามารถสรางความประหลาดใจใหกับผูอานได ขาด
ความเหมือนมนุษยในความเปนจริงและมักจะปรากฏในเรื่องดวยลักษณะนิสัยอยางเดิมตลอดเวลา

-  ตัวละครที่มีลักษณะซับซอน  (Round or Complex Character)   นักประพันธสราง
ตัวละครประเภทนี้จากหลาย ๆ แงมุมของชีวิต ดังนั้นตัวละครตัวหนึ่งจะมีบุคลิกลักษณะหลากหลาย
แตกตางกันไปตามเวลา โอกาส และสถานที่ ไมวาจะเปนความรูสึก อารมณ ทัศนคติ ปฏิกิริยาก็จะ
แปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมและสิ่งกระตุน ผูอานสามารถรูจักและเรียนรูตัวละครไดในทุกแง
ทุกมุมราวกับวาตัวละครนั้นมีชีวิตจริง ตัวละครประเภทนี้สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาไดตาม
สภาพแวดลอมของสังคมและความกดดันหรือแรงจูงใจตาง ๆ และมักสรางความประหลาดใจและ
ความไมคาดฝนแกผูอานได ตัวละครที่มีลักษณะซับซอนมีลักษณะคลายมนุษยในสังคมจริง และมัก
ปรากฏในเรื่องดวยลักษณะที่แตกตางไปจากเดิม  หรือคอย ๆ เผยลักษณะที่แตกตางไปจากเดิม
ออกมา

การทําความเขาใจตัวละครในวรรณกรรม เปนหลักการเดียวกันกับการทําความเขาใจ
มนุษยในชีวิตจริง จะแตกตางกันก็ตรงที่วาในชีวิตจริงเรารูจักมนุษยดวยกันโดยอาศัยการสัมผัสหรือ
การสนทนา แตในวรรณกรรมเราสามารถเรียนรูตัวละครจากภาษาที่นักประพันธใชเปนสื่อเพื่อสื่อ
ความหมายตาง ๆ ซึ่งภาษาที่นักประพันธใชในการสื่อสารเกี่ยวกับตัวละครจะถายทอดลักษณะของ
ตัวละคร ทําใหผูอานสามารถเรียนรูความรูสึกภายในหรือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและประสบการณ
ตาง ๆ ของตัวละครได
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3.  ฉาก  (Setting)

ความหมายของฉากสามารถอธิบายไดในรูปของสถานที่ และชวงเวลาหรือยุคสมัยที่
เกิดเหตุการณในเรื่อง ฉากเปนเทคนิคเชิงศิลปะการประพันธอยางหนึ่งที่นักประพันธนํามาใชเพื่อ
สรางแกนเรื่อง นอกจากนั้นถากลาวถึงฉากในแงความเปนจริงในชีวิตแลวก็สามารถเขาใจไดวาเปน
สิ่งแวดลอมหรือสภาพการณในชวงเวลาหรือยุคตาง ๆ ซึ่งสิ่งแวดลอมเหลานี้ก็มีอิทธิพลตอมนุษยใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการหาเลี้ยงชีพ ที่พักอาศัย ประเพณีวัฒนธรรม เปนตน  ยิ่งไปกวานั้นแลว
สิ่งแวดลอมหรือฉากยังมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ  การกระทํา  หรือแมแตวิธีคิดหรือแนวคิดของตัว
ละครหรือตอบุคคล

William Kenney  (อางถึงใน ปริญญา เกื้อหนุน, 2537 : 40) ไดแบงเนื้อหาของฉาก
ออกเปนลักษณะตาง ๆ ดังนี้

-  ฉากประเภทสภาพภูมิประเทศ  มักเปนทิวทัศนที่นักประพันธพรรณนาออกมาเปน
ตัวอักษรใหผูอานไดรับรู ฉากประเภทนี้รวมไปถึงการพรรณนาการตกแตงภายในบานเรือน หรือ
หองในอาคารตาง ๆ 

-  ฉากการดําเนินชีวิตของตัวละคร  แสดงการดําเนินชีวิตของตัวละครทั้งใน
ชีวิตประจําวันและทั่ว ๆ ไป รวมทั้งการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนที่ตัวละครมีชีวิตอยู และ
การประกอบอาชีพของตัวละครก็จะไดรับการพรรณนาใหผูอานไดรับรูเพื่อจะไดมองเห็นภาพพจน
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

-  ฉากที่บอกยุคสมัยหรือชวงเวลาของเหตุการณในเรื่อง เปนการบอกเวลาหรือชวงของ
การเกิดเหตุการณ หรือยุคสมัยที่เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นจะชวยสรางความเขาใจและบรรยากาศที่
เดนชัดขึ้นในจินตนาการของผูอาน เวลาที่กลาวมานี้รวมถึงฤดูกาลชวงเวลาตาง ๆ ของกลางวันและ
กลางคืน 

เวลาในสื่อวรรณกรรมเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินเรื่ององคประกอบดานเวลา
สามารถแสดงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของตัวละครอีกทั้งยังสรางความลี้ลับความตึงเครียด และสราง
การคลี่คลายของเหตุการณในเรื่องได นอกจากนั้นแลวองคประกอบดานเวลายังมีความสําคัญใน
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ดานการเชื่อมโยงเหตุการณแตละเหตุการณเขาดวยกัน เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนจะแสดงอิทธิพล
หรือผลกระทบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลัง เวลาในเรื่องสั้นก็คลายกับเวลาในชีวิตจริงของมนุษย
เหตุการณที่กระทํากอนยอมสงผลสะเทือนตอเหตุการณที่ตามมา

4.  แกนเรื่อง  (Theme)  

Kenny  (อางถึงใน ปริญญา เกื้อหนุน, 2537 : 42) กลาววาแกนเรื่องคือความหมายของ
เรื่อง  (Meaning of the Story) เปนความคิดที่ควบคุมการดําเนินเรื่อง เปนความคิดรวบยอดของเรื่อง
หรือทฤษฎีชีวิตที่ผูประพันธตองการถายทอดใหผูอานไดรับรู 

Gill (อางถึงใน ปริญญา เกื้อหนุน, 2537 : 43) ไดอธิบายความหมายของแกนเรื่อง
เพิ่มเติมวาเปนการตีความหมายและพิจารณาชีวิต การแสดงออกของมนุษย ตามสายตาหรือการรับรู
ของนักประพันธ ซึ่งอาศัยการเรียนรูขอมูลโดยวิธีอัตนัยหรือดวยจิตใจและความนึกคิด  
(Subjective) ดังนั้น แกนเรื่องจึงเปนความจริงโดยทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณของมนุษย
ตามความนึกคิดหรือตามสายตาของนักประพันธ ผูอานสามารถทําความเขาใจแกนเรื่องได โดยการ
สังเกตจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้

-  การสังเกตชื่อเรื่อง     นักประพันธสามารถใชชื่อเรื่องในการบอกใหผูอานทราบ
สาระสําคัญบางอยางในเรื่อง หรือบอกแกนของเรื่อง

-  การสังเกตความสนใจของนักประพันธ    นักประพันธจะแสดงความสนใจชีวิตมนุษย
ในมุมใดมุมหนึ่ง ซึ่งผูอานสามารถสังเกตไดจากการที่นักประพันธสละหนากระดาษ ใหกับการ
เขียนประเด็นนั้นละเอียดมากนอยเพียงใด แตในขณะเดียวกัน นักประพันธก็มักจะไมกลาวถึง
ประเด็นที่เปนแกนเรื่องตรง ๆ แตจะเขียนถึงผลตอเนื่อง  (Consequence) ที่ตามมาของแกนเรื่องที่
นักประพันธตองการบอกใหผูอานไดเรียนรู

-  การสังเกตบทบาทสัญลักษณ  (Symbols)    การใชสัญลักษณซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง หรือ
ใชในเหตุการณสําคัญของเรื่องยอมทําใหผูอานสังเกตไดวานักประพันธตองการบอกถึงแกนเรื่อง
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-  การสังเกตการใชคํา       นักประพันธบางทานอาจจะใชคําบางคําเปนกุญแจ ใหผูอาน
สามารถคนหาแกนเรื่องได โดยสังเกตการใชคําพิเศษหรือคําสําคัญบางคําในชวงวิกฤติของเรื่อง

-  การใชคําเชิงแสดงคุณคาทางศีลธรรมของตัวละคร การใชคําแสดงคุณคาทางศีลธรรม
จะทําใหผูอานสามารถตัดสินตัวละครจากคําพูดของตัวละคร โดยเฉพาะอยางยิ่งในตัวละครสําคัญ
คําพูดที่ตัวละครแสดงออกมาถึงความจริงจังหรือความหนักแนนของสาระ จะทําใหผูอานสามารถ
คนหาแกนเรื่องได 

- การสังเกตสวนประกอบของโครงเรื่อง นักประพันธสามารถเลือกวิธีการเขียนเรื่องได
หลายวิธี แตการที่นักประพันธเลือกการเขียนเรื่องแบบใดแบบหนึ่งนั้น จะตองสามารถทําใหผูอาน
ทราบวาการเลือกใชโครงเรื่องแบบใดแบบหนึ่งจะมีความเหมาะสมกับแกนเรื่องเฉพาะอยาง ที่นัก
ประพันธตองการแสดงหรือไม วรรณกรรมที่ดีจะวางโครงเรื่องหรือจัดลําดับเหตุการณใหสะทอน
แกนเรื่อง 

-  การสังเกตบทสนทนาของตัวละคร     ผูอานตองพยายามสังเกตบทสนทนาโดยเฉพาะ
ในตอนที่สําคัญ ๆ ตัวละครบางตัวแสดงออกโดยการพูดเปนสวนมาก ถาผูอานสามารถจับสาระของ
บทสนทนาไดอยางลึกซึ้งแลวจะสามารถใชเปนแนวทางในการหาแกนเรื่องได

-  การสังเกตเหตุการณที่สําคัญในเรื่อง   เหตุการณที่สําคัญในที่นี้หมายถึงเหตุการณของ
ชวงวิกฤตของเรื่องซึ่งเปนเหตุการณสําคัญที่ตัวละครตองตัดสินใจ เหตุการณที่มีการคนพบปริศนา
หรือความลับที่ไดเปดเผย  

- การสังเกตเหตุการณปกติทั่วไปในเรื่องในกรณีที่นักประพันธเขียนเรื่องทั่ว ๆ ไป
เกี่ยวกับเหตุการณประจําวัน การคนหาแกนเรื่องจะตองเกี่ยวกับกิจวัตรหรือเหตุการประจําวัน
เทานั้นที่แทรกอยูในเรื่อง

- การสังเกตตัวละคร  ตัวละครเปนองคประกอบสําคัญสําหรับเสนอแกนเรื่องถาผูอาน
สามารถเขาใจลักษณะตัวละครได จะมีผลตอการทําความเขาใจแกนเรื่อง
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- การสังเกตพัฒนาการจากโครงเรื่อง โครงเรื่องคือตัวกําหนดวาตัวละครจะกระทําหรือ
แสดงอะไร และอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวละครเหลานี้ การมองถึงพฤติกรรมที่ตัวละครกระทําหรือเปน
ผูแสดงพฤติกรรมจะแสดงใหเห็นถึงทัศนะของนักประพันธตอการกําหนดชะตาชีวิตของตัวละคร  

- การสังเกตแรงจูงใจของตัวละครแรงจูงใจหมายถึงเหตุผลหรือสาเหตุวาทําไมตัวละคร
จึงกระทําอยางนั้นหรือสิ่งนั้น ผูอานควรทําความเขาใจวาการกระทําของตัวละครเกิดจากแรงจูงใจที่
ชัดเจนเพียงใด แรงจูงใจมีอิทธิพลครอบงําตัวละครเพียงใด และตัวละครเขาใจถึงแรงจูงใจของการ
กระทําพฤติกรรมของตนเพียงใด

- การสังเกตฉาก ผูอานตองสังเกตวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอชีวิตของตัวละครเพียงใด
ฉากสะทอนใหเห็นประสบการณ สภาพจิตใจ และคานิยมของนักประพันธ

-  สังเกตวิธีการเสนอเรื่อง    การเสนอเรื่องมีความสําคัญอยางมาตอแนวคิดของเรื่อง
วิธีการเสนอเรื่องที่แตกตางกันจะทําใหแกนเรื่องมีความแตกตางกัน

-  การสังเกตคานิยมของตัวละคร  คานิยมในที่นี้ก็คือความดีและความชั่ว หรือความ
พอใจและความไมพอใจของตัวละคร ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคสูงสุดอันเปนแกนเรื่องของ
วรรณกรรม

ผูวิจัยไดใหแนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมไว เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบในการ
วิเคราะหเนื้อหาวา ในวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนั้นควรมีองคประกอบในสวนใดบาง ผูวิเคราะหหรือ
ผูอานตองคํานึงถึงอะไรบาง และผูประพันธจะมีวิธีการในการสื่อสารเนื้อหาความหมายที่เปน
แนวคิดหลักหรือแนวทางในการมองโลกของผูประพันธทั้งโดยทางตรงและทางออม ผานสื่อ
วรรณกรรมซึ่งถายทอดโดยตัวอักษรหรือภาษาเปนหลักไดอยางไร
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2.  แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยาเชิงโครงสรางในการวิเคราะหวรรณกรรม

กลุมสัญวิทยาเชิงโครงสรางโดยสํานักเบอรมิงแฮมไดรับอิทธิพลจาก  Ferdinand de 
Sassire และ Roland Barthes ในสวนที่เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ ชุดของความสัมพันธที่เปนตัว
วางกรอบและการสรางความหมาย (ปาริชาติ สุคนธพานิช, 2545 : 8)

Saussure  (อางถึงใน ปาริชาติ สุคนธพานิช, 2545 : 9) ไดเริ่มตนวางรากฐานแนวคิดที่
สําคัญในการวิเคราะหโครงสรางของภาษาที่ตอมาไดขยายไปสูการวิเคราะหทุกอยางที่มีความหมาย 
Saussure เสนอวา ภาษานั้นไมไดมีหนาที่เพียงเอาไวเรียกชื่อสรรพสิ่งตาง ๆ อยางที่เราเขาใจกัน 
หากแตภาษามีหนาที่ที่ล้ําลึกไปยิ่งกวานั้นกลาวคือ

-  ภาษาจะบอกวาอะไรบางที่เปน “ Object” ในระบบสัญลักษณของเรา ดังนั้น หากยัง
มีการเรียกชื่อสิ่งนั้น สิ่งนั้นก็ยังไมมีสถานะเปน “Object”

-  ภาษาทําหนาที่   “จัดระบบ” (Organize) และ  “ประกอบสราง” (Construct)  วิธีการ
เขาถึงความเปนจริง ตัวอยางเชน ในสังคมที่มีคําวา “น้ําตาลกี่กอน” ใชเทานั้น คนในสังคมนั้นจะ
สามารถเขาใจความเปนจริงไดวา “จะตองใชน้ําตาลกี่กอนจึงจะหวานเทาใด” สวนในสังคมที่ใช
น้ําตาลทราบเปนชอนจะไมมีวิธีการเขาถึง   “ความเปนจริงของระดับความหมายจากปริมาณน้ําตาล
กอน” ไดเลย

-  การใชภาษาและการใหความหมายแกความเปนจริงผานการใชภาษามิใชกระบวนการ
ตามธรรมชาติ ดวยเหตุนี้สภาพความเปนจริงอยางเดียวกัน จึงมีคําในภาษาของชาติตาง ๆ เรียก
แตกตางกันหรือแมแตคนในชาติเดียวกันที่มีวัฒนธรรมตางกันก็ยังมีภาษาที่ตางกันไดดวย

- ความหมายของคําเกิดขึ้นไดเนื่องมาจาก    “ระบบความสัมพันธ”  (System of 
Relationship) เพราะฉะนั้นเด็ก ๆ ที่เรียนภาษาจึงจะเขาใจความหมายของภาษาไดก็ตอเมื่อสามารถ
มองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งนั้นกับสิ่งที่ไมใชสิ่งนั้น วาแตกตางกันอยางไร และนอกจากนั้น
ความหมายของคําก็ยังไมหยุดนิ่ง หากแตเคลื่อนไหวอยางมีชีวิตชีวาอยูตลอดเวลาดวยปฏิบัติการ
ทางสังคมแบบตาง  ๆ
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-   คุณูปการที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ  Saussure ก็คือการแยกใหเห็นลักษณะ 2 ดานของ
ภาษา คือ ลักษณะทางสังคมที่เปนสวนรวมกันทั้งหมด ซึ่ง Saussure เรียกวา “Langue” หรือ 
Language ในภาษาอังกฤษ ลักษณะทางสังคมนี้จะเปนตัวกําหนดขอบเขตของการใชภาษาและ
ลักษณะสวนบุคคลที่เรียกวา“ Parole” หรือ Speech ในภาษาอังกฤษเมื่อปจเจกบุคคลนําเอาภาษา
สวนรวมมาใช

-  จากพื้นฐานที่เปนนักภาษาศาสตรและเริ่มตนทํางานดานภาษากอน Saussure ไดขยาย
ขอบเขตสิ่งที่จะวิเคราะหออกไปครอบคลุม “ทุกอยางที่มีความหมาย” (Signifying System) ไมวาจะ
เปนการแสดงทาทาง รูปภาพ น้ําเสียง การแตงงาน การจัดตูเสื้อผา โตะอาหาร เปนตน และไดสราง
ศาสตรที่ศึกษาทุกอยางที่มีความหมายที่เรียกวา “สัญญะ” (Sign) เพื่อตอบคําถามวา  “สัญญะ
ประกอบสรางดวยอะไรบาง” มีกฏอะไรควบคุมอยูเบื้องหลังการใชสัญญะ” และ “สัญญะสราง
ความหมายไดอยางไร”

จากนั้นในรุนตอมมา  R. Barthes (อางถึงใน นพพร ประชากุล, 2544 : 48) ไดนําความรู
เรื่องสัญญะ ไปเชื่อมโยงกับเรื่อง  “โครงสรางอํานาจ” ซึ่ง Barthes กลาววา พลังของสัญญะ ภาษาอยู
ที่การสรางความหมายใหคนเกิดการยอมรับรวมกัน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ “เงินตรา”ซึ่งมี
อํานาจอยางมหาศาลเนื่องจากการยอมรับรวมกัน ความหมายในระดับลึกที่ทําหนาที่สรางการ
ยอมรับรวมกันนี้เรียกวา“Myth” หรือมายาคติโดย Barthes มองวา เปนความเขาใจผิดที่คิดวา Myth 
เปนเรื่องของสังคมแบบดั้งเดิมในอดีต อันที่จริงในสังคมสมัยใหมที่มีความรูดานวิทยาศาสตรอยาง
ทวมทนก็ยังมี Myth อยูมากมายความหมายของคําวา Myth หรือมายาคตินั้นมิไดหมายความวา     
“ความหมายดังกลาวจะตองเปนเรื่องไมจริง”  แตทวาคําวา “ Myth Today” นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทําหนาที่ที่ยังคงเหมือนกับ Myth  ในอดีตคือการใหคําอธิบายตางๆเกี่ยวกับโลกแกเรา 

พลังของสัญญะเปนเรื่องที่สําคัญในการทําความเขาใจการดํารงอยูของสังคม  เนื่องจาก
สังคมไมไดดํารงอยูดวยการบีบบังคับจากภายนอกแตเพียงอยางเดียว  แตอันที่จริงสังคมดํารงอยูได
เนื่องจากคนยอมทําตามระบบเพราะการใชรหัสและสัญญะเดียวกัน  ดังนั้น  สัญญะจึงเขามา
เกี่ยวของกับโครงสรางอํานาจทีวา  ใครมีอํานาจในการสราง  กําหนดความหมายและใครที่มีอํานาจ
ในการสรางรหัส ผูนั้นก็มีอํานาจอยางแทจริงในสังคม
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การวิเคราะหสัญญะ   รหัส และระบบการสรางรหัส   ในแนวทางการศึกษาวรรณกรรม
แนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Apprach) เนนที่การอานและการตีความหมายของผูรับสารที่มีตอ
ความสัมพันธกับตัวบท อีกทั้งยังตองเพิ่มการศึกษาตัวบทในฐานะ  “การเลาเรื่อง”  (Narrative) ซึ่ง
เปนประโยชนในการวิเคราะหสื่อ เนื่องจากสามารถศึกษาครอบคลุมประเภทของเนื้อหาไดอยาง
กวางขวาง อีกทั้งยังทําใหผูรับสารสามารถสรางความหมายดวยการปะติดปะตอเหตุการณตาง ๆ 
รวมเปนเรื่องเดียวกันใหเขาใจได

ในการศึกษาเกี่ยวกับสัญญะในงานวรรณกรรมนั้น  Fry and   Fry (อางถึงใน   ปาริชาติ 
สุคนธพานิช, 2545 : 13) ไดพยายามสรางแบบจําลองเชิงสัญวิทยาขึ้นมา เพื่อใหศึกษากระบวนการ
สรางความหมายในสื่อมวลชน โดยแบบจําลองพื้นฐานนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางภาษาของ 
Pierce & Eco โดย Fry and Fry ไดใหความสําคัญทั้ง “ตัวบท”  (Text) ในการสื่อสารและการ
ตีความหมาย (Interpretation) ซึ่งตัวบทมีพลังที่จะกําหนดกระบวนการของการสรางความหมายโดย
ผูรับสาร และมี 2 ปจจัยที่ทําใหตัวบทของสื่อมีพลัง คือ 1) ความรูเกี่ยวกับรหัสทางวัฒนธรรมของ
ตัวผูเขารหัส 2) ตัวบทที่มีพลังนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผูรับสารไปสูตัวบทบางสวนเปน
พิเศษ โดยที่สามารถจะละความสนใจจากตัวบทอื่นได

นอกจากนั้นแลว Berger (อางถึงใน ปาริชาติ สุคนธพานิช, 2545 : 19) กลาวไววา “การ
วิเคราะหเชิงสัญญะนั้น มุงเนนไปที่ความหมายในเนื้อหาสาร เปนความหมายที่มีสาเหตุมาจาก
ความสัมพันธ (Relation) โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางสัญลักษณ” นอกจากนั้นแลวในการ
วิเคราะหสัญญะ สิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดก็คือความรูเรื่องรหัส (Code) ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแต
ละวัฒนธรรม เปนสิ่งที่เราเรียนรูมาจากสังคมและวัฒนธรรมของตน เมื่อมองจากมุมนี้วัฒนธรรมจึง
นับไดวาเปนระบบของการสรางรหัส (Codification) ที่มีบทบาทสําคัญตอชีวิตเรา  การที่คนเราจะ
ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและมีการเรียนรูแนวทางวัฒนธรรมนั้น  หมายถึงวาจะตองไดรับการสั่ง
สอนรหัสตาง ๆ มาจํานวนหนึ่ง  ซึ่งมักจะมีขอบเขตทางชนชั้นทางสังคม   ที่ตั้งทางภูมิศาสตร กลุม
ชาติพันธ ฯลฯ เปนตัวกําหนดถึงรหัสยอย ๆ (Subcodings)  ซึ่งจะปรากฏอยูในรหัสสากลใหญ ๆ 
(General  Code)

ในการศึกษาตัวบท (Text) โดยวิธีการทางสัญวิทยา เมื่อเราเขาใจตัวสัญญะ 
กระบวนการสรางความหมายและรหัส ซึ่งเปนตัวเชี่อมทุกอยางเขาดวยกันแลว ก็จะสามารถเขาใจ
ความหมายของตัวบทได อยางไรก็ตาม การที่จะนําวิธีทางสัญวิทยามาใชในการศึกษาวรรณกรรมจะ
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ใชวิธีการวิเคราะหทางสัญญะเชิง Diachoic / Syntagmatic เปนการศึกษาการดําเนินเรื่องหรือการเลา
เรื่อง (Narrative) เนนไปที่การโยงลําดับเหตุการณตาง ๆ หรือการปรากฏของสัญญะที่เกิดขึ้นไว
ดวยกันจนสามารถเลาเรื่องได

ดังนั้นวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” จึงเปนสื่อมวลชนแขนงหนึ่งซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรม ความคิดเห็น และทัศนคติสูประชาชนผูรับสารในเขตที่สื่อ
แพรไปถึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
นอกจากนั้น สารที่อยูในวรรณกรรมยังเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการสื่อสารซึ่งอาศัย
การ “อาน” หรือ ถูกถอดรหัสโดยผูรับสารที่เปนคนไทย ดังนั้น การนําเอา  “ตัวบท” มาวิเคราะหทํา
ใหคนพบขอสรุปเกี่ยวกับรากฐานทางวัฒนธรรม ความหมายของเนื้อหา ตลอดจนจุดมุงหมายของ
เนื้อหาไดอีกดวย    
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3.  ทฤษฎีการเลาเรื่อง  (Narrative Paradigm Theory)

ทฤษฎีการเลาเรื่องเกิดจากการผสมกันระหวางทฤษฎีวาทวิทยา และทฤษฎีการเลาเรื่อง 
Fisher  (อางถึงใน ปาริชาติ สุคนธพาณิช, 2545 : 25) ไดนําเอาหลักของการมีเหตุผลที่ดีมาเชื่อมตอ
กับวิธีที่ใชในการพิสูจนการใชภาษา วรรณกรรม และภาพยนตรโดยมองวาการประเมินคุณคา
เรื่องราวตาง ๆ และการพิจารณาตัวบงชี้คุณคาเหลานั้นเปนสิ่งที่จําเปนในเชิงวาทวิทยา ดังนั้น จึงมี
การรวมทฤษฎีการเลาเรื่อง กระบวนทัศนของสัญลักษณและเหตุผลเขาไวดวยกันเปนทฤษฎีการ
สื่อสาร เรียกวาทฤษฎีกระบวนทัศนการเลาเรื่องอีกทั้งยังใหทัศนะวา การเลาเรื่องของมนุษยเกิดจาก
ความซาบซึ้งในนิทานปรัมปรา  การอุปมา  และกลยุทธในการเลาเรื่องจะตองใหความสนใจตอแกน
เรื่อง (Theme)  คุณคา  และพฤติกรรมของผูเลาเรื่องอีกดวย

การเลาเรื่อง  (Narration) หมายถึงการบรรยายเหตุการณเรื่องราวตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจริง  
เกิดจากการสรางขึ้น  หรือจินตนาการขึ้น  และบุคคลหนึ่งไดถายทอดใหอีกบุคคลหนึ่งหรือมากกวา  
โดยใชภาษาพูด  ภาษาเขียน  รวมทั้งสัญลักษณเปนสื่อในการเลาเรื่องไดเชนกัน  การเลาเรื่องชวยให
มนุษยสามารถเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ได  ซึ่งการเลาเรื่องจะไมจํากัดรูปแบบและไมจํากัดวาจะเปนสื่อ
ประเภทใด  เชน  นวนิยาย  การตูน  วรรณกรรม  หนังสือธรรมมะ  การสนทนากันในกลุมเพื่อน  
การบรรยาย  ฯลฯ

Lucaites  & Condit  (อางถึงใน กุลวรา ชูพงศไพโรจน, 2539 : 30) ใหทัศนะวา การเลา
เรื่องเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ของมนุษย การเลาเรื่องถูกนํามาใชใน
อรรถาธิบายทุกรูปแบบและในทุกสื่อ นับตั้งแตการสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟงเทศน นวนิยาย 
วรรณกรรม การรายงานขาว การสนทนา และละครโทรทัศน นอกจากนี้ยังไดเสนอวัตถุประสงค
ของการเลาเรื่องไวดังนี้

-  เพื่อทําหนาที่ถายทอดจินตนาการ  และความสนุกเพลิดเพลิน  เชน  การเลาเรื่องในนว
นิยาย  วรรณคดี โดยไมมีการดัดแปลง เชน ไมกวาด  รถยนตบินได เปนตน

-  เพื่อทําหนาที่คนหา  เปดเผย  เสนอเรื่องจริง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหขาวสารใหความ
เขาใจรวมกัน  หรือเปดเผยขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่ไมเคยมีใครรูมากอน 
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-  เพื่อทําหนาที่โนมนาวใจ   การเลาเรื่องตองเรียบเรียงถอยคํา มีรูปแบบและวิธีการเลา
เนื้อหาที่เลาจะตองสอดคลองกับบริบทของศิลปะการพูดที่ไมหยุดนิ่ง รวมถึงความสัมพันธระหวาง
ผูพูด ผูฟง เวลา สถานที่ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม

ดังนั้น จะเห็นไดวาการสื่อสารทุกชนิดเปนการเลาเรื่อง การที่บุคคลมีความสามารถใน
การใชภาษา ไมวาจะเปนความสามารถในการพูด การอาน และเขียนหนังสือได นั่นคือ บุคคลมี
เหตุผลในการเลาเรื่องราวตาง ๆ ได สวนผูฟงหรือผูอาน จะยอมรับหรือเขาใจหรือปฏิเสธเรื่องที่ได
ฟงหรือไดอาน ก็ขึ้นอยูกับวาเรื่องนั้นสอดคลองหรือเขากันไดหรือไมกับประสบการณเดิมของ
ตัวเอง

การเลาเรื่องในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” เปนการเลาเรื่องประเภท
หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคตองการเลาหรือถายทอดจินตนาการของผูประพันธ ใหผูอานไดรับ
อรรถรสไปกับตัวเองดวย แตไมไดเปนการเลาเรื่องโดยการใชภาษาพูดและเปนการเลาโดยภาษา
เขียน ทั้งนี้ อาจจะทําใหพบขอแตกตางบางในวิธีการเลาเรื่องโดยใชภาษาพูด กับการใชภาษาเขียน
เชน การพูดจะทําใหผูฟงไดเห็นสีหนา ทาทาง ลีลาตาง ๆ ของผูเลา จะชวยสรางบรรยากาศของเรื่อง
หรือทําใหเขาใจเรื่องมากขึ้น ในทางตรงกันขามกับสิ่งที่กลาวมาอาจจะไมเกิดในการเลาเรื่องโดยใช
ภาษาเขียน  แตก็มิใชวาการเขียนจะสรางความเขาใจไดไมดี  เพราะถามีความสามารถหรือทักษะใน
การใชคําไดดี  ก็สามารถสรางสิ่งนั้นไดดีเทากับการพูด  นอกจากนั้น  ทฤษฎีการเลาเรื่องเปนการ
พิจารณาเหตุและผล  และเนนดานคุณคาของเนื้อหาในเรื่องในลักษณะของความมีเหตุผลที่ดี  การ
ใชเหตุผล  ความสัมพันธ  ความหมายที่ซอนเรน  และความตอเนื่องของเหตุการณตาง ๆ 
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4.  แนวคิดเกี่ยวกับจินตนาการและการปรับแปลงจินตนาการ

จินตนาการเปนความคิดที่มีลักษณะพิเศษ  มีความแตกตางจากความคิดแบบอื่น ๆ  
นักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตรมีความเชื่อวา  แหลงกําเนิดของจินตนาการลวนมาจากสมองซีกขวา  
จินตนาการเปนความคิดอันแสนวิเศษ  เนื่องจากทําหนาที่สรางอารยธรรมหรือความเจริญรุงเรือง
ใหกับมนุษยชาติ  สิ่งที่มีคุณคาที่เรียกกันวามรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของโลกทั้งหลายนั้นลวน
แตเกิดขึ้นจากผลผลิตของจินตนาการทั้งสิ้น  กวีทั้งหลายสรางผลงานจากจินตนาการ  สถาปนิก
สรางสิ่งตาง ๆ จากการสรางภาพในสมองกอนแลวคอยรางภาพลงในกระดาษ  นักประดิษฐมองเห็น
สิ่งตาง ๆ ในรูปลักษณที่สามารถทําใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวยการนําสิ่งเหลานั้นมาสรางเปน
สิ่งของหรือผลิตภัณฑขึ้นใหม  แมแตนักบวชหรือผูสอนศาสนาก็ยังสามารถสรางภาพของสังคมใน
อนาคตขึ้นไดโดยใชระดับของศีลธรรมจรรยาที่ปรากฎอยูในสังคมปจจุบันมาเปนพื้นฐานในการคิด  
ทุกเรื่องที่กลาวถึงมาลวนแลวแตเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับจินตนาการทั้งสิ้น   ซึ่งตองอาศัยองคประกอบ
พื้นฐานอยางเดียวกันกับวิธีการคิดแบบอื่น ๆ  คือ  ความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และประสบการณตาง ๆ 
ทั้งจากอดีตและปจจุบัน

Carter Wellgood (อางถึงใน วนิช สุธารัตน, 2547 : 43) ไดใหความหมายของ
จินตนาการไววาเปนสมรรถภาพของสมองที่จะสรางภาพหรือสัญลักษณอันเกิดจากการคิดฝน หรือ
จากสิ่งที่เคยจําไดหรือมีประสบการณมากอน

W Toman (อางถึงใน วนิช  สุธารัตน, 2547 : 44)  ไดใหความหมายไววา  จินตนาการ
เปนการสรางภาพขึ้นในใจ  จากการที่บุคคลไดเคยประสบกับบุคคล  วัตถุ  เหตุการณ  สถานการณ  
หรือกระบวนการตาง ๆ โดยที่สิ่งเหลานี้เปนมวลหมูของประสบการณที่บุคคลเก็บสะสมไว
นับตั้งแตวัยเริ่มตนของชีวิตจนถึงปจจุบัน  จินตนาการเปนสิ่งที่สรางสรรคผลงานออกมาในลักษณะ
ที่แปลก  แตกตางไปจากแนวเดิมโดยที่ผลงานนั้นเปนการผสมผสานกันของความคิดทางศิลปะและ
วิทยาศาสตร

ชะลูด  นิ่มเสมอ (อางถึงใน  วนิช  สุธารัตน,  2547 : 47)  ไดใหความหมายของ
จินตนาการไววา  คือพลังของจิตที่สรางภาพขึ้นใหมภายในใจ  ใหนาพอใจกวา  สวยกวา  เปน
ระเบียบกวา  หรือรายกาจกวาสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติทั่วไป  จินตนาการจะทําใหเกิดภาพขึ้นในสํานึก  
เราเรียกภาพชนิดนี้วา  จินตภาพ  (Image)  จินตภาพเหลานี้จะเชื่อมโยงกับประสบการณที่ไดรับ
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ทันทีจากเหตุการณภายนอกหรือไมก็ได  หลายครั้งทีเดียวที่จินตนาการเกิดขึ้นจากการกระตุนของ
ธรรมารมณ  หรืออารมณที่เกิดจากประสบการณที่สะสมอยูภายใน

ดังนั้นจึงกลาวไดวา  จินตนาการเปนสมรรถภาพทางสมองของมนุษยที่เกิดจากการนํา
ความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และประสบการณตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน  โดยสรางเปนรูปแบบ
ขึ้นมาใหม  จินตนาการทั้งหลายจึงเกิดขึ้นในลักษณะของการผสมผสานของผลงานทางความคิด
จากวิทยาการทั้งสองสาย  คือ ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  และทางศิลปศาสตร  ดังที่
ปรากฎเปนผลงานทางวรรณกรรม  ศิลปกรรม  วิทยาศาสตร  และจริยธรรม  เปนตน

จินตนาการจึงเปนการนําเอาความรู  ความคิด  วัตถุ  บุคคล  สถานการณ  และมวล
ประสบการณทั้งหลายมาจัดรูปแบบใหม  เพื่อใหเกิดลักษณะที่เปนเอกลักษณและมีเหตุผลดวยกัน
ทั้งสิ้น  จินตนาการจึงมีลักษณะเปนศูนยกลางของความคิด  และการกระทําในการสรางสรรคทุก
อยางของมนุษย  จินตนาการเปรียบไดกับโรงงานขนาดใหญอันมีมวลประสบการณทั้งหลายเปน
วัตถุดิบ  โรงงานจะผลิตอะไรไดมากนอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับปริมาณของวัตถุดิบ  และความ
หลากหลายของกระบวนการผลิต  ซึ่งหมายถึงกรรมวิธีการนําเอาวัตถุดิบมาจัดรูปแบบผสมผสาน
กันใหมตามวิธีการของการผลิต  ผลผลิตที่ดีจะตองมีเอกลักษณเปนของตนเอง  และมีเหตุผลที่
สามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวา  เกิดขึ้นไดอยางไร  มีคุณคาหรือประโยชนในดานใดบาง

นักจิตวิทยาในกลุมจิตวิทยาวิเคราะหมีความเชื่อวา  ตนกําเนิดของจินตนาการมีศูนย
รวมอยูที่จิตใจสวนไรสํานึกที่เรียกวาจิตไรสํานึกองครวม  (Collective Unconscious)  จิตไรสํานึก
องครวมนี้มีสวนประกอบที่สําคัญคือ  มวลหมูประสบการณทั้งหลายที่มนุษยไดเก็บสะสมมาจาก
สมัยบรรพกาล  จากจุดเริ่มตนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนับตั้งแตการถือกําเนิดเปนสัตวตัวเล็ก ๆ 
และคอย ๆ เจริญพัฒนามาเปนมนุษยในเวลาปจจุบันนี้  โดยลักษณะของประสบการณจะมีการเก็บ
สะสม  สืบเนื่อง  ถายโยงกันมาโดยตลอด  นักจิตวิทยาปจจุบันเรียกจิตใจสวนนี้วาจิตเหนือสํานึก  
(Superconscious Mind)  ซึ่งเปนแหลงของการเกิดความคิดที่มีลักษณะพิเศษชนิดตาง ๆ หลาย ๆ 
อยาง

จินตนาการเปนความคิดที่เกิดขึ้นจากสภาวะที่จิตใจสงบ  ปลอยวางจากปญหาหรือ
ความยุงยากทั้งหลาย  ซึ่งบุคคลกําลังเผชิญอยู  เนื่องจากขณะที่จิตใจสงบหรือปลอยวาง  ความ
ตองการหรือเปาหมายจะมีการเชื่อมโยงกับมวลหมูประสบการณที่บุคคลไดเก็บสะสมไวแตเดิมแลว
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ในจิตใจ  สิ่งเราตาง ๆ  ไดแก  วัตถุ  บุคคล  ขอมูลขาวสาร  เหตุการณ  หรือปญหาตาง ๆ ที่กําลัง
เผชิญอยูนั้นเปนแตเพียงตัวกระตุนหรือชักนําใหความคิดและประสบการณที่มีอยูแตเดิม  ไดมีการ
จัดรูปแบบใหม  (Transformaiton)  เพื่อตอบสนองตอสิ่งเราใหม  เมื่อไดจัดแลวก็จะปลดปลอย
ออกมาในรูปแบบของจินตนาการในเวลาหรือสถานการณที่เหมาะสมเทานั้น

จินตนาการอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งเราภายนอก  ซึ่งหมายถึง  สิ่งที่มากระทบกับอวัยวะที่
ทําหนาที่รับสัมผัส  แลวสงตอไปยังสมองเพื่อสรางเปนภาพขึ้น  บางครั้งจินตนาการเกิดเปนเสียง  
หรืออาจจะเกิดขึ้นจากทั้งภาพและเสียงพรอมกัน  นอกจากนี้จินตนาการอาจเกิดจากสิ่งเราภายใน  
คือ  การคิดคํานึงของจิตใจถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพราะวาจิตใจสามารถสรางภาพของสิ่งที่คิดคํานึง
ขึ้นมาไดเชนเดียวกัน

ปรีชา  อมาตยกุล  (อางถึงใน  วนิช  สุธารัตน,  2547 : 52)  ไดกลาวถึงกําเนิดของ
จินตนาการไววา  โดยทั่วไปจินตนาการมีจุดกําเนิดสะสมมาจากสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้

-  เสียงเพลงหรือเสียงอื่นใดก็ตาม  ที่โดยปกติหูของมนุษยสามารถจะรับรู  ไดยินเสียง
นั้นชัดเจนและเกิดความรูสึกซาบซึ้ง

-  ภาพที่มองแลวซึ้ง  มีความหมาย  และเสียดแทงความรูสึกของสมอง  ใหแปล
ความหมายออกมาไดแจมแจง  ทุกแงทุกมุม

-  ภาษาและคําพูด  หรือคําบรรยายที่ไพเราะ  เมื่อไดอานหรือไดฟงแลวเกิดความรูสึก
ซาบซึ้ง  มองเห็นคุณคา

-  ขอเขียน  คําคม  คติพจน  อันมีความหมายลึกซึ้ง  กินใจ  ไขความลี้ลับ  ขจัดความ
สงสัย

-  สิ่งตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ  และวัตถุสิ่งของที่เกิดจากการประดิษฐคิดคน
ซึ่งมีลักษณะสรางความงดงามทางดานจักษุสัมผัสและทางดานโสตสัมผัส
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- การแสดงทุกรูปแบบที่ทําใหเกิดการรับรูทางจักษุสัมผัส  และทางโสตสัมผัสแลวทํา
ใหเกิดความรูสึกซาบซึ้ง

-  ปรากฎการณธรรมชาติของโลก  รวมทั้งสิ่งแวดลอมในธรรมชาติจะเปนแมบทอัน
ยิ่งใหญของมวลความคิดคํานึงของมนุษย  จะชวยดึงดูดความสนใจใหมนุษยรูจักพินิจพิเคราะห  
พิจารณาเหตุผลและบังเกิดความเขาใจลึกซึ้งในสิ่งตาง ๆ ไดโดยงาย

-  ความครุนคิดคํานึง  ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหสิ่งที่มากระทบจิตใจอยางสม่ําเสมอ  จน
สามารถมองเห็นขอเท็จจริง  หรือมองเห็นแนวทางที่อาจเปนไปได

ดังนั้น  การสรางจินตนาการที่ดี  บุคคลจึงตองมีการแสวงหาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ใหมาก  
โอกาสที่เหมาะสมที่สุดก็คือการไดรับสิ่งตาง ๆ เหลานี้ในวัยเด็ก  เนื่องจากวัยเด็กนั้นเซลลประสาท
ของสมองกําลังเจริญงอกงาม  ถาไดรับประสบการณที่หลากหลายเพียงใด  โอกาสที่จะเกิด
จินตนาการและความคิดสรางสรรคในวัยตอ ๆ มาจะมีมากขึ้นเพียงนั้น  เนื่องจากจินตนาการกับ
ความคิดสรางสรรคเปนเรื่องที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาก    

จินตนาการของศิลปนอาจเกิดจากสิ่งเราภายนอก  เชน  เสียง  ภาพ  ขอเขียน  คําคม  
วัตถุ  สิ่งของที่มีอยูในธรรมชาติ  ปรากฎการณตาง ๆ  รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยคิดและสรางขึ้น  
จินตนาการจะเกิดขึ้นในลักษณะของภาพ  เสียง  เหตุการณ  หรืออะไรก็ตามในจิตใจ  สิ่งที่เกิดขึ้น
ในลักษณะนี้เรียกวา  จินตภาพภายนอก  นอกจากนี้  จินตนาการของศิลปนสามารถเกิดขึ้นจากสิ่ง
เราภายใน  คือการเกิดแรงกระตุนหรือพลังจากจิตใจสวนไรสํานึก  จินตนาการสวนนี้จะมีความ
ละเอียดลึกซึ้ง  มีความสมบูรณ  และมีลักษณะสรางสรรคกวา  สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียกวา  
จินตภาพภายใน  ในการสรางผลงานทางศิลปะนั้นจะตองอาศัยการผสมผสานกลมกลืนกันของจินต
ภาพทั้งสองชนิด

ในระยะเริ่มตนของการเรียนรูศิลปะ  ผูสรางงานจะตองเปลี่ยนแปลงรูปของจินตนาการ
ภายในออกมาเปนโครงราง  โดยใชเสน  รูป  หุน  ตัวอักษร  ฯลฯ  ในลักษณะของจินตภาพภายนอก
ซึ่งยังไมมีความลงตัวสมบูรณแลวคอย ๆ ปรับแตงจนเขากันไดกับจินตภาพภายใน  จิตรกรมือใหม
บางคนอาจจะตองรางรูปหลาย ๆ ครั้งจนพอใจ  กวีฝกหัดจะตองรางตนแบบงานเขียนเปนจํานวน
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มากเชนเดียวกัน  แตเมื่อคอย ๆ ปรับแตงไปเรื่อย ๆ  จนจินตภาพทั้งสองเกิดความผสมผสาน
กลมกลืนกันพอดี  จึงจะถือวาผลงานสําเร็จสมบูรณ

ศิลปนที่มีความชํานาญสามารถพัฒนาจิตจนถึงขั้นที่ทําใหจินตภาพภายนอกและจินต
ภาพภายในผสมผสานกันอยางสมบูรณอยางแทจริง  จึงสามารถสรางผลงานไดอยางอิสระ  มี
ลักษณะเคลื่อนไหวสอดคลองกลมกลืน  และเปยมไปดวยพลังทางสรางสรรค  ศิลปนเหลานี้
สามารถทํางานของตนไดโดยไมตองมีการรางหรือสรางแบบขึ้นมากอน  เชน  นักเขียนที่มีความ
ชํานาญมาก ๆ  สามารถกําหนดโครงเรื่องที่จะเขียนหลาย ๆ เรื่องขึ้นพรอม ๆ กันไดในสมองของตน  
และสามารถจะเขียนพรอม ๆ กันไดทุก ๆ เรื่องโดยที่ไมตองเขียนโครงเรื่องแตอยางใด  ทั้งหมดนี้
คือความผสมกลมกลืนกันระหวางจินตภาพภายนอกกับจินตภาพภายใน

จินตนาการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกคนและตลอดเวลา  Jerome Singer (อางถึงใน วนิช 
สุธารัตน, 2547 : 54)  นักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกันพบความจริงวา  บุคคลสวนใหญในแตละวัน
จะมีชวงเวลาสําหรับการคิดฝนอยูสวนหนึ่ง  สาเหตุที่ทําใหคนทั่ว ๆ ไป  ตองเปนนักคิดฝนมีอยูสอง
เรื่องใหญ  ๆ  คือ  ความปรารถนาที่จะเปนอัศวินผูชนะ  (Conquering Hero)  กับความทุกขใจที่เกิด
จากศรัทธาอันเสื่อมถอย  (Suffering Martyr)  จากที่เคยไดรับ ความปรารถนาที่จะเปนอัศวินผูชนะ  
ทําใหบุคคลสรางจินตนาการหรือสรางฝนขึ้นมาวาตนเองสวมบทบาทของวีรบุรุษ  มีความมั่งคั่ง  
เปนบุคคลที่มีอํานาจ  มีคนเลื่อมใสศรัทธา และอาจกอใหเกิดการลอกเลียนแบบหรือกระทําตาม
ความฝนหรือจินตนาการที่ตนเองชื่นชอบเหลานั้นเพื่อเติมเต็มความคิดฝนของตนเองใหเปนความ
จริงขึ้นมาดวยการทดแทนจินตนาการตาง ๆ เหลานั้นดวยความเปนจริงในชีวิต ลักษณะของ
ความคิดฝนเชนนี้  แสดงถึงความตองการของบุคคลที่จะผอนคลายความคับของใจ  (Frustration)  
จากปญหาหรือความทุกขที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ๆ ของตนเอง

สําหรับความทุกขใจที่เกิดจากศรัทธาอันเสื่อมถอย  เกิดขึ้นจากการที่บุคคลเคยมี
เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ตําแหนง  ไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น  แตในสภาวะปจจุบันสิ่งตาง ๆ ที่เคย
ไดรับเหลานี้ไมมีอีกแลว  ดังนั้น  การคิดฝนหรือจินตนาการของบุคคลประเภทนี้จะมีศูนยกลางอยูที่
การคิดยอนเหตุการณไปยังสมัยอดีตที่ตนเองยังมีสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยูครบถวน  ภาพในความคิด
ฝนจึงเปนภาพของตนเองในฐานะที่เปนวีรบุรุษ  มีบุคคลอื่น ๆ ใหเกียรติยศ  ใหการยกยอง  และ
ยอมรับ  ซึ่งก็เปนลักษณะของการผอนคลายความทุกขที่เกิดจากความคับของใจอีกลักษณะหนึ่ง
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จินตนาการไมวาจะอยูในลักษณะใด  จะทําใหบุคคลผอนคลายจากความทุกขทางดาน
จิตใจ  และจินตนาการบางเรื่องก็เปนตนกําเนิดของความคิดสรางสรรค  เนื่องจากจินตนาการบาง
เรื่องสามารถทําใหเกิดเปนความจริงขึ้นมาได  สิ่งที่ปรากฎใหเห็นจากอดีตก็คือนวนิยายทาง
วิทยาศาสตรหลาย ๆ เรื่องไดกลายเปนเรื่องจริงในยุคปจจุบัน

การปรับแปลงจินตนาการจากความคิดฝนมาเปนความคิดสรางสรรคไดมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะ  4  ประการดังตอไปนี้

-  จินตนาการนั้นตองมีลักษณะคลองแคลวก็คือมีลักษณะเปนการคิดแกปญหา  สามารถ
จะหาคําตอบไดหลาย ๆ คําตอบในขณะเดียวกัน

-  จินตนาการนั้นตองมีลักษณะยืดหยุน ก็คือมีลักษณะเปนการคิดแกปญหาที่สามารถจะ
หาวิธีการแกไขไดหลาย ๆ วิธีไมซ้ํากัน

-  จินตนาการนั้นจะตองเปนลักษณะของการแกปญหา หรือการปรับอารมณในทางบวก
หรือเปนการคิดถึงสิ่งตาง ๆ ในดานดี

-  จินตนาการนั้นจะตองไมกอใหเกิดเปนความกาวราว หรือมีระดับของความกาวราวต่ํา

ดังนั้น  จินตนาการที่มีลักษณะคลองแคลว  ยืดหยุน  มีลักษณะเปนความคิดทางบวก  
และไมกอใหเกิดเปนความกาวราว  จึงเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการกําเนิดของความคิดสรางสรรค  
สิ่งที่ทุกคนควรจะตระหนักก็คือ  บุคคลทุกคนมีโอกาสที่จะมีจินตนาการหรือความคิดฝนได  แต
ขณะที่มีความคิดฝนนั้นจําเปนตองใชสติสัมปชัญญะเขามาตรวจสอบทุกครั้ง  เมื่อใดที่มีความคิดฝน
ซ้ําซากอยูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่มีคําตอบหรือทางออกชัดเจนอยูแลว  ก็จงเลิกฝน  แตเมื่อใดที่มี
ปญหาเกิดขึ้น  และมีคําตอบหรือทางออกที่ยังไมชัดเจน  บุคคลสามารถคิดฝนตอได

เมื่อใดมีการคิดฝนหรือปรับอารมณในทางบวกหรือทางสรางสรรค  ก็จงปฏิบัติตอไป  
แตเมื่อใดที่พบวา  จินตนาการของตนกําลังเกิดขึ้นในทางกาวราว  การทําลาย  อาฆาตพยาบาท  
อิจฉาริษยา  หรือตองการแกแคน  หรือตองการกระทําเพื่อความสมใจ  จําเปนจะตองใช
สติสัมปชัญญะทําใหยุติ  และเปลี่ยนเปนจินตนาการในทางบวก  หรือทางเมตตาในทันที  ถาทําได
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อยางนี้  จินตนาการทุกเรื่องก็จะเปนความคิดฝนที่เกิดประโยชนทั้งแกตนเองและบุคคลอื่น  เปน
ความคิดฝนที่มีคุณคาและสามารถกอใหเกิดเปนความคิดสรางสรรคที่เกิดประโยชนไดตอไป

วรรณกรรม  (Literature)  เปนศิลปะที่แสดงออกดวยการใชภาษา  วรรณกรรมทั้งหลาย
เปนสวนที่แสดงถึงอัจฉริภาพทางความคิดและภูมิปญญาในเรื่องของชีวิตและเรื่องของโลกที่มีอยู
ในตัวของผูประพันธ  โดยแสดงออกดวยการใชภาษาเปนสื่อกลาง  วรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่  
พอตเตอรเปนผลงานการจินตนาการของเจ.เค  โรวลิ่งค  อันเกิดจากการถูกกระตุนดวยสิ่งเรา
ภายนอกขณะที่นั่งอยูบนรถไฟ  จินตภาพภายนอก  เชน  ภาพวิว  ทิวทัศน  หองโดยสารรถไฟ  เบาะ
ที่นั่งรถไฟ  บรรยากาศ  ฯลฯ  ที่อยูรอบ ๆ ตัวผูแตงในวันนั้นกอใหเกิดเปนภาพเหตุการณเกี่ยวกับ
การขึ้นรถไฟไปโลกเวทมนตรของพอมดนอยแฮรรี่  พอตเตอร  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการวางโครง
เรื่อง  (Plot)  ของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่  พอตเตอร  และคอย ๆ นํามาผสมผสานกับจินต
ภาพภายในซึ่งเปนพลังจากจิตใจสวนไรสํานึกที่ทําหนาที่ในการเก็บประสบการณตาง ๆ ที่ตัวผูแตง
ไดเคยพบเจอมา  เชน  สํานวนภาษา  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  ความเชื่อ  ความกลัว  ฯลฯ  เกิดเปน
การจัดรูปแบบใหมทางความคิดที่มีความกลมกลืนเปนเรื่องราวเดียวกัน  แลวถายทอดออกมาเปน
ภาษาตามลําดับเรื่องราวที่ไดวางไวอยางมีชีวิตชีวา  

แฮรรี่  พอตเตอรจึงเปนโลกแหงจินตนาการที่ทําหนาที่ในการใหความบันเทิง  เพื่อให
ผูอานซึ่งเปนเยาวชนไดผอนคลายความเครียดทางจิตใจอันเกิดจากสภาพความเปนจริงรอบ ๆ ตัวที่
ตองเชื่อฟงผูใหญ  ตองถูกดุดาวากลาว  ไปสูโลกแหงความคิดฝนที่ตัวเอกซึ่งเปนเด็กมีอํานาจ
มากกวาผูใหญ   จินตนาการในแฮรรี่  พอตเตอรจึงถือเปนความคิดสรางสรรคอยางหนึ่ง  เพราะ
นําเสนอทางแกปญหาทางอารมณใหกับกลุมเยาวชนผูรับสื่อ  การปรับแปลงจินตนาการมาใช
ในทางสรางสรรคนี้นอกจากจะเกิดในดานของผูแตงซึ่งใชจินตภาพภายในและภายนอกเพื่อผลิตผล
งานทางวรรณกรรมใหเยาวชนไดอานกันแลว  การปรับแปลงจินตนาการยังเกิดขึ้นในระดับผูรับ
สารซึ่งเปนเยาวชนที่มีความชื่นชอบแฮรรี่  พอตเตอรอีกดวย  เมื่อเยาวชนผูมีความชื่นชอบเดียวกัน
มารวมตัวเปนกลุมเดียวกันก็จะมีการแสดงออกถึงความคิดเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรตามแบบเฉพาะ
ของแตละคน  เมื่อกลุมเยาวชนเหลานี้มารวมตัวทํากิจกรรมเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรรวมกัน  แตละ
คนก็จะมีวิธีการในการแสดงออกถึงจินตนาการของตนเองในรูปแบบที่ไมเหมือนกัน  ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยงความเปนจินตนาการเขากับชีวิตจริงของเยาวชนที่ชื่นชอบ
แฮรรี่  พอตเตอร  ซึ่งมารวมตัวกันในงานกิจกรรมเปดตัวหนังสือแฮรรี่  พอตเตอร  
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5.  แนวคิดเกี่ยวกับแฟนและแฟนดอม  (Fans  & Fandom)

“แฟน”  (Fans) เปนคําที่ติดปากคนไทยมานาน โดย Henry Jenkins  (อางถึงใน  ชไมพร  
แกวประไพ,  2541 : 32) กลาววา  แฟนมีประวัติยาวนานมาก  โดยคํานี้มาจากคําวา  “Fanatic”  ซึ่ง
หมายถึง  ผูหลงใหล  ผูคลั่งไคล  สวน  “Fandom”  เปนลักษณะของกลุมผูคลั่งไคล  เปนลักษณะ
อาการทางจิตวิทยาที่ตองการไดรับสิ่งที่ตนสนใจตองการไดรับสิ่งตาง ๆ เพื่อทดแทนสิ่งที่ตนขาด  
และจําเปนตองมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ทันสมัย  

แฟนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่  19 เมื่อนักหนังสือพิมพไดพยายามอธิบายถึงคนที่
คอยติดตามทีมนักกีฬาอาชีพ จึงกําหนดคําวา “แฟน” ขึ้นมาเรียกคนกลุมนี้ หลังจากนั้นก็พัฒนา
ความหมายของคํา ๆ นี้ตอมาเรื่อย ๆ โดยขยายความรวมถึงความจงรักภักดีของผูอุทิศตนเพื่อการ
กีฬาและงานบันเทิงตาง ๆ เขาไปดวย แฟนแตละกลุมจะมีความชื่นชอบตางกัน จึงมีลักษณะตางกัน
ทั้งในดานลักษณะ ภาพลักษณ และพฤติกรรม

Lisa A.  Lewis  (อางถึงใน ชไมพร แกวประไพ, 2541 : 34) กลาววาเราตางก็เปนแฟน
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งยามที่เรารูสึกวาชื่นชม นับถือ และปรารถนา ดังนั้น เราจึงแยกแยะความรูสึกและ
สรางขอผูกมัดของตนเองขึ้นมา เราจะสามารถเขาใจตัวเราเองไดดียิ่งขึ้น ถาเราไดพยายามเขาใจ
แรงผลักดันในการเปนแฟนตอสิ่งนั้น การเปนแฟนแสดงใหเห็นวาสามารถใชสิ่งที่ไดรับจากการ
ติดตามเพื่อสรางความนับถือตนเอง เปนการแสดงอํานาจอยางหนึ่งในสังคมของเขา ทําใหเกิดความ
มั่นใจในสถานการณตาง ๆ การมีสิ่งที่ตนชื่นชอบทําใหแฟนมีโอกาสสรางความหมายของการมี
ตัวตนในสังคมและประสบการณทางสังคมที่ตนสนใจและมีหนาที่ตองทํา

McQuail  (อางถึงใน ชไมพร แกวประไพ, 2541 : 35) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแฟนไว
วาเปนกลุมที่ติดตามผลงานของสื่อมวลชนที่ขาดลักษณะทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
กาลเวลาและยึดติดกับเนื้อหาสาระที่มีผูนําเสนอ ถาเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไปกลุมแฟนจะ
สลายตัวไดทันที ซึ่งบุคคลมักจะไมรูตัววาตนเองอยูในกลุมนี้ บางครั้งกลุมนี้อาจไดรับแรงกระตุน
จากสื่อหรือดวยความสมัครใจที่จะรวมกลุมกัน นอกจากนี้ กลุมผูรับสารที่เปนแฟนของเนื้อหา เปน
การกําหนดรูปแบบบนพื้นฐานความพอใจในเนื้อหาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะประเภท หรือความ
ผูกพันกับลักษณะเฉพาะหรือรสนิยมทางวัฒนธรรมเฉพาะเรื่อง  ลักษณะเชนนี้สามารถเปลี่ยนแปลง
ไดตามกาลเวลา  สื่อจะเปนผูกระตุนหรือกลุมแฟนเปนผูกระตุนตัวเองเพื่อใหเขาไปอยูในกลุมสังคม  
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กลุมแฟนของเนื้อหานี้มักแสดงความสัมพันธกับภาพลักษณของสื่อ  ตัวละคร  และแกนเรื่องดวย
ผลิตผลทางการคาอยางกระตือรือรน

Joli Jenson (อางถึงใน ชไมพร แกวประไพ, 2541 : 35) ใหคําจํากัดความของคําวา 
“แฟน” โดยแบงออกตามลักษณะอาการไวดังนี้  

-   แฟนผูหลงใหลแตเพียงลําพัง  (Obsessed Loner) จะเกี่ยวของกับความรูสึกที่อยากให
ตนแตกตางจากผูอื่นทําใหความเปนมวลชนลดลงตัดตัวเองออกจากครอบครัว สังคม เพื่อนฝูง ชีวิต
จะถูกครอบงําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากความมีชื่อเสียง ความโดงดังของสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ จนสูญเสีย
ความเปนตัวของตัวเอง คนเชนนี้จะถูกยั่วเยาโดยสื่อมวลชน นําไปสูโลกมายาจนขามไปสูอาการ
ทางจิตที่อยากจะฆาคนที่ตนถือวาเปนเจาของเพื่อใหสมความปราถนาที่จะครอบครองของตน

- แฟนกลุมผูคลั่งไคล  (Frenzied Fan) เปนกลุมของแฟนที่หลงไหลและบาคลั่งสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยางไมสมเหตุสมผลมีความจงรักภักดีตอสิ่งที่ตนคลั่งไคล แฟนในกลุมนี้ไดรับการชักจูง
หรือครอบงําจากอิทธิพลจากภายนอกไดงาย

ภาพของแฟนดอม  (Fandom) ถูกมองอยางตายตัวในแงลบมานาน กลาวคือ ประการ
แรกแฟนเปนวัฒนธรรมประชานิยม  (Popular Culture) ที่แสดงออกถึงสวนที่มีลักษณะ
วิพากษวิจารณในระดับต่ําที่สุดและนอยที่สุด ผูรับสารถูกมองวาสามารถถูกครอบงําและทําให
ไขวเขวไดงาย อีกทั้งยังถูกผลักดันเพียงเพื่อการแสวงหาผลกําไรเทานั้น วัฒนธรรมประชานิยมที่มี
หลายรูปแบบแสดงใหเห็นความปรารถนาและความตองการของผูรับสาร ที่ทําใหพวกเขาเฉื่อยชา
และเพิกเฉยมากขึ้น ไมชางวิพากษวิจารณอยางที่เคย แฟนไมอาจยอมรับไดวาวัฒนธรรมที่เขาพอใจ
ถูกใชเพื่อหลอกลวงและทําใหเขาสับสน  ประการที่สองมีผูสันนิษฐานวาแฟนเปนกลุมผูรับสารที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะยังตองรอเวลาที่จะเติบโตและยังคงสนุกสนานกับการที่ไมตองรับผิดชอบตอการ
เปนแฟนดอมของตน

แตในความเปนจริง แฟนเปนกลุมคนที่มีความคิดสรางสรรคและกระตือรือรน แมอยูใน
สภาวะแวดลอมทางสังคมที่บีบรัด และยังเปนผูผลิตวัฒนธรรมในแบบของตนขึ้นมาดวย  จากเดิมที่
แฟนถูกแบงออกเปนสองกลุม  อันประกอบดวยแฟนกลุมที่มีขนาดใหญ   และแฟน กลุมที่มีขนาด
เล็ก  ซึ่งแฟนกลุมแรกเปนสวนที่ถูกมองวา  เปนกลุมผูบริโภคตัวบท  (Text)  ของวัฒนธรรมประชา
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นิยมที่มีความเฉื่อยชา  แตแฟนในกลุมที่สองซึ่งอยูอยางกระจัดกระจายนั้น  กลับเปนผูใชตัวบทที่มี
ลักษณะเฉพาะอยาง  ที่มีความกระตือรือรนและใหความสําคัญกับความหมายดั้งเดิมและความหมาย
ใหม  นอกจากนั้นกลุมแฟนที่มีขนาดเล็กยังเปนกลุมที่ใชวัฒนธรรมประชานิยมเพื่อแสดงออกถึง
ประสบการณชีวิตของตนและผูอื่น  ลักษณะเชนนี้จัดวาเปนแฟนที่แทจริง  เพราะถึงแมวากลุมแฟน
กลุมนี้จะมีขนาดเล็กแตก็ถือไดวาเปนกลุมที่มีความสําคัญมากกวากลุมแฟนที่มีขนาดใหญ  แฟนจึง
สามารถจําแนกโดยอาศัยรูปแบบวัฒนธรรมประชานิยม  และผลของความพยายามของกระแสทาง
การคาที่ถูกจัดเตรียมไว

การเปนแฟนของสื่อขึ้นอยูกับความรูสึกของผูรับสารที่มีตอตัวบท (Text) ทาง
วัฒนธรรม โดยเปนความสัมพันธเฉพาะเรื่องที่รวมแตละบริบทเขาดวยกัน บางคนใหความสนใจ
กับตัวบทเพียงบางเรื่องเทานั้น จึงนําไปสูการตีความอยางเฉพาะเจาะจงลงไป และบางครั้งอาจทําให
มีอํานาจในการปฏิเสธตัวบทอื่น ความรูสึกของผูบริโภคจึงสามารถวัดไดจากโครงสรางความพอใจ
ซึ่งเปนปรากฎการณที่ซับซอนและมีความสัมพันธตางกัน ที่สามารถวัดไดในระดับการยอมรับการ
บริโภค เกิดความสุขจากการทําสิ่งที่อื่นบอกใหทํา เกิดความเพลิดเพลินจากการทําในสิ่งที่ตน
ตองการ  เกิดความสนุกสนานจากการหลีกหนีกฎเกณฑ  เกิดการเติมเต็มความรูสึกเพื่อใหสมความ
ปรารถนา

แฟนผูกพันกับรูปแบบวัฒนธรรมประชานิยมเพราะเกิดความเพลิดเพลิน ความปติยินดี  
การผลิตวัฒนธรรมแหงความพอใจเปนตัวตัดสินความสัมพันธของแฟนกับวัฒนธรรมประชานิยม  
ความเขาใจในประเภทของแฟนตองอาศัยความสัมพันธของความรูสึกที่ตางกัน  ความรูสึกรักใคร  
(Affect)  ซึ่งเปนสิ่งผูกพันใกลชิดกับสิ่งที่เราอธิบายไดวา  เปนความรูสึกที่มีชีวิตชีวา  เราสามารถ
เขาใจชีวิตคนอื่นไดโดยการเขาไปรวมแบงความหมายและความพอใจในสิ่งเดียวกัน  แตเราไมอาจรู
ไดวาใหความรูสึกกับเขาไดอยางไรอารมณความรูสึก (Feeling) เปนขอบเขตของผลทางวัฒนธรรม
ในสังคมที่สรางขึ้น  ประสบการณอยางเดียวกันจะเปลี่ยนไปเมื่ออารมณความรูสึกเปลี่ยนแปลงไป  
วัตถุชนิดเดียวกันที่มีความหมายเหมือนกันเคยใหความพอใจเหมือนกัน  แตเมื่อความสัมพันธเชิงรัก
ใครของเราตอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป  ก็จะกอใหเกิดความพอใจตางกันได  สําหรับแฟนนั้นรูปแบบ
ของบริบททางวัฒนธรรมบางรูปแบบกลายเปนสิ่งที่ทําใหเขาเกิดความรูสึกเต็มเปยมดวยความรัก  
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในบริบทสามารถนิยามไดโดยอาศัยความรูสึกรักใคร
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การตอบรับของแฟนเหลานี้จะเกี่ยวของกับความหลงใหล  (Fascination) และความนิยม
ชมชอบ  (Adoration) นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความหงุดหงิดผิดหวัง  (Frustration) การตอตาน  
(Antagonism) องคประกอบเหลานี้จะเปนตัวเชื่อมที่ผลักดันใหแฟนเกิดความรูสึกผูกพันกับสื่อ เมื่อ
แฟนเกิดความรูสึกนิยมชมชอบก็จะผลักดันใหเกิดความหลงใหลในสาร สารจะทําใหเกิดอาการหิว
กระหายหรือตองการสารเหลานั้นอยางมาก สงผลใหเกิดพฤติกรรมการติดตามสื่อมวลชนประเภท
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง แตเมื่อใดที่แฟนเกิดความรูสึกผิดหวังในสารที่ตนรับ  ก็จะเกิดความรูสึกไม
ชอบใจและตอตาน  ซึ่งจะนําไปสูการเรียกรองสิทธิที่ตนพึงไดรับในฐานะที่ตนเปนผูรับสาร

Michel de Certeau  (อางถึงใน ชไมพร แกวประไพ, 2541 : 40) กลาววา วัฒนธรรม
แฟนเปนปรากฎการณที่ซับซอนและมีหลากหลายมิติ มีรูปแบบของการเขารวมหลายระดับ และมี
ความรูสึกเปนเจาของในสื่อนั้น เชน ในสื่อหนังสือ ผูอานมีความคิดวาตนเปนเจาของบทความนั้น ๆ  
และจะตองมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและเปนตัวแทนที่มีปากเสียงใหกลุมของตนเอง

ในกลุมแฟนของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” นั้น Texual Poachers 
เปนกลุมของแฟนที่รวบรวมตนฉบับที่เขาโปรดปรานซึ่งไมจํากัดอยูแตเฉพาะตัวสื่อวรรณกรรม 
“แฮรรี่ พอตเตอร” ภาคตาง ๆ เทานั้น แตยังรวมถึงวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวของกับเนื้อหาสื่อ “แฮร
รี่ พอตเตอร” รวมทั้งผลผลิตจากสื่อประเภทอื่น ดวยความพยายามที่จะโยงตัวเองเขาสูความเปน
ตัวแทนของสื่อ อันจะนําไปสูประสบการณทางสังคมของพวกเขา
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6.   แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน: จิตวิทยาวัยรุน และวัฒนธรรมวัยรุน

เนื่องจากกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สวนใหญเปน กลุมวัยรุน จึงใช
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุนมาเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหรวมดวย

Dorothy Rogers (อางถึงใน ปราณี รามสูต, 2528 : 16) ไดใหความหมายของจิตวิทยา
วัยรุนวาเปนการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมดานตาง ๆ ของบุคคลในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มากเปนพิเศษ 

สวนความหมายของคําวาวัยรุน  (Adolescence) แปลวา การเจริญเติบโต ดังนั้นภาวะ
ของวัยรุน ไดแก การเจริญเติบโตทั้งในดานชีวะ สรีระ และจิตวิทยา (ฉวีวรรณ สุขพันธโพธาราม, 
2527 : 23) 

ชัยนาถ นาคบุปผา (2515 : 36) ไดกลาววาเด็กวัยรุนจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

-   เปนวัยแหงการเสริมสราง  (Period of Reconstruction) คือ ความเจริญเติบโตทาง
รางกายเปนไปอยางรวดเร็ว เชน ความสูง น้ําหนัก เปนตน

-  เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง  (Period of Transformation) คือ มีการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตทั้งทางรางกาย ความสนใจ และความคิดเห็นตาง ๆ 

-  เปนวัยที่มีความคิดอยากเปนอิสระ (Period of Independence) คือ มีความคิดที่จะ
พึ่งตนเองและคิดตอตานผูใหญ อยากลองดี ชอบความกาวราว

-   เปนวัยที่ตองเผชิญปญหา อาจเรียกวาเปนวัยวิกฤตปญหายุงยากสวนใหญเกี่ยวกับการ
ปรับตัว เกิดความขัดแยงอยูในใจ และการตัดสินใจเปนไปอยางรวดเร็ว วูวาม และการแสดงออก
ดานอารมณรุนแรง

Hurlock (อางถึงใน สุชา จันทนเอม, 2529 : 125) ไดกลาววานอกจากวัยรุนจะเปนวัย
แหงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย และจิตใจแลวยังเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม
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และวัฒนธรรมดวย  วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เปนวัยแหงการปรับตัวทางสังคม เปนวัยแหงปญหา 
เปนวัยที่มีความเครงเครียดทางอารมณ ตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรง ทัศนคติในการมองโลกและทาง
สังคมของวัยรุนอาจมีความขัดแยงกับผูใหญ ผูใหญอาจจะไมเขาใจความรูสึกของวัยรุน ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา

สุชา จันทรเอม (2539 : 165) ไดแบงชวงอายุของวัยรุนเปน 3 ระยะดังนี้คือ

-  วัยรุนตอนตน  (Early Adolescence) อายุ 13-15 ป ชวงนี้รางกายจะมีการเจริญเติบโต 
ทางเพศ อยางสมบูรณทั้งเพศชายและหญิง

-  วัยรุนตอนกลาง     (Middle Adolescence)    อายุ 16-18 ป ในระยะนี้การพัฒนาใน
ดานรางกาย จิตใจและความรูสึกนึกคิด มีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป

-  วัยรุนตอนปลาย  (Late Adolescence) อายุ 19-21 ป ในระยะนี้การพัฒนาการของ
วัยรุนเริ่มสูสภาวะอยางสมบูรณแบบ จึงมักมีพัฒนาการดานจิตใจมากกวารางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดและปรัชญาชิวิต

ดังนั้นชวงระยะการเปนวัยรุนเปนการเปลี่ยนแปลงจากความเปนเด็กไปสูความเปน
ผูใหญ หรือมีวุฒิภาวะ (Maturity) ดวยพัฒนาการและการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ดังนี้

อลงกรณ ปริวุฒิพงศ (2540 : 65) กลาววาพัฒนาการของวัยรุนสามารถแบงออกไดดังนี้ 

-   พัฒนาการทางรางกาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางขนาด ในน้ําหนัก สวนสูงและการ
ทํางานของฮอรโมน

- พัฒนาการทางอารมณและจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณอยางรวดเร็วและ
รุนแรง จนเรียกวา “พายุบุแคม” คือมีความรูสึกรุนแรง เปดเผยตรงไปตรงมา มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ตองการเปนอิสระ ไมชอบกฏเกณฑและการบังคับ เริ่มมีความรูสึกทางเพศ สนใจเพศตรง
ขาม และการคบหาสมาคมกับคนอื่น ๆ 
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-  พัฒนาการทางสติปญญา รูจักการคิดเปนระบบ (Formal operation) คิดเปนเหตุเปน
ผล คิดเปนวิทยาศาสตร  (Scientific thinking) คิดวิเคราะห (Analyzation) วิพากษวิจารณ (Cricism )  
คิดอยางมีระเบียบแบบแผน  ( Systematic  thinking ) และมีจินตนาการสูง

- พัฒนาการทางสังคม เริ่มคบหาเพื่อนฝูง และไดรับอิทธิพลจากเพื่อนเปนอยางมาก 
บางคนอาจชอบเรียกรองความสนใจดวยการมีพฤติกรรม การแตงกาย กริยา วาจา ภาษาแปลก ๆ 
รวมทั้งมีความคิดเห็นคลอยตามกับกลุมเพื่อน

จินตวีร เกษมสุข (2538 : 65) กลาววาลักษณะความตองการเฉพาะบางประการของเด็ก
วัยรุน ที่มีผลไปสูพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กวัยรุนตามความเห็นของนักจิตวิทยาไทย มีดังนี้

-    เด็กวัยรุนตองการความรักทั้งในฐานะผูใหและผูรับ

-  เด็กวัยรุนตองการเสรีภาพในการคิดและการกระทํา  ตองการมีสิทธิในการปกครอง
ตนเอง

-    เด็กวัยรุนตองการความเสมอภาคทัดเทียมกับผูอื่นในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม รูปรางหนาตา เสื้อผาเครื่องใช  ฯลฯ

-     เด็กวัยรุนตองการมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ อยากรู อยากเห็น อยากลอง

-  เด็กวัยรุนตองการทําใหตนเองเปนที่ประทับใจแกผูอื่น จึงชอบสองกระจกเพื่อ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองและสรางความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้สื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ก็
เปนเสมือนกระจกสอง ทําใหเด็กพยายามที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองตามตัวอยางที่ได
เห็น  สื่อมวลชนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการของเด็กวัยรุน

จินตวีร เกษมสุข (2538 : 66) ไดอธิบายวา ความสนใจ  (Interest) หมายถึง แนวโนม
ทางดานจิตใจหรือความรูสึกของบุคคล ที่มีตอสิ่งหนึ่งใดซึ่งมีอิทธิพลทําใหบุคคลนั้นเอาใจใส และ
รูสึกพึงพอใจในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้น ถึงแมเด็กวัยรุนจะมีความสนใจในเรื่อง
ตาง ๆ แตกตางกัน เนื่องมาจากลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ความสามารถ  ความถนัด  ฯลฯ  แตจะมีลักษณะรวมกันของความสนใจ  นั่นคือ  ความสนใจของ
เด็กวัยรุนจะขยายขอบเขตออกไปสูสังคมนอกบาน  และในขณะเดียวกันก็มีความสนใจที่แคบเขามา
ในเฉพาะเรื่อง 

Crow and  Crow (อางถึงใน จินตวีร เกษมสุข, 2538 : 67)  ไดสรุปความสนใจวัยรุนไว
ดังนี้

-   ความสนใจเกี่ยวกับตนเอง เชน รูปราง หนาตา การแตงกาย และการวางตัว ทั้งนี้เพื่อ
ปรับปรุงตัวเองใหเปนที่สนใจ และดึงดูดของผูอื่นและเพื่อนตางเพศ

-  ความสนใจเกี่ยวกับสังคม ในระยะแรกจะมีความสนใจในเพื่อนตางเพศเดียวกัน ให
ความสําคัญและเวลากับเพื่อนมาก ตอมาจะเริ่มสนใจในเพศตรงขาม สนใจที่เขารวมกลุมหรือมีสวน
รวมในสังคม รวมถึงสนใจในบทบาททางสังคมของบุคคล

-    ความสนใจในการเลือกอาชีพและวิถีชีวิต เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูใหญ

วัฒนธรรมวัยรุน

ชวงวัยรุนยุคปจจุบันกินเวลาคอนขางนาน เพราะวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ  สังคม 
การศึกษา  และวัฒนธรรม  ทําใหการเรียนรูเพื่อละทิ้งพฤติกรรมวัยเด็ก และการเตรียมตัวเพื่อ
รับผิดชอบอยางผูใหญ อยางแทจริง กินเวลานานขึ้น

กอ สวัสดิพาณิชย (2519 : 2) ไดอธิบายไวในหนังสือวัยรุนและการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
วาเด็กวัยรุนในปจจุบันออกไปคบหาสมาคมกันนอกบานเปนจํานวนมาก และมักเอาอยางกันใน
หลายเรื่อง เชน การแตงตัว ภาษาพูด รสนิยมทางดนตรี และแบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ สิ่งที่เด็ก
กระทํารวมกันเหลานี้ทําใหเด็กวัยรุนมีลักษณะแตกตางกับวัยอื่นอยางเห็นไดชัดวัฒนธรรมวัยรุนใน
สมัยปจจุบันแสดงออกดวยการนิยมในดนตรีและการเตนรําอันรอนแรง รสนิยมเชนนี้ขัดกับ
ความรูสึกของสังคมอยูไมนอย การแตงตัวและการไวผมตามสมัยนิยมก็เปนสิ่งซึ่งผูใหญในสังคม
ไมเห็นดวย ภาษาที่เด็กใชก็เปนภาษาใหม ๆ แปลก ๆ  บางกลุมก็ใชภาษาซึ่งรุนแรงและมีการโจมตี
สังคมอยูดวย สวนพฤติกรรมโดยทั่วไป ก็ไดแกการแสวงหาความสนุกอยางไมมีขอบเขต  การสง
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เสียงดัง ขาดความสํารวมในกริยามารยาท  สรุปแลวลักษณะของวัฒนธรรมวัยรุนไมเปนไปตาม
วัฒนธรรมใหญของสังคม  บางอยางก็ขัดแยงกับวัฒนธรรมใหญเปนอันมาก ผูใหญในสังคมหลาย
ทานจึงไมเห็นดวยกับวัฒนธรรมวัยรุน

อิทธิพลของวัฒนธรรมวัยรุนกับอิทธิพลของครอบครัว บิดามารดาที่ไมไดพิจารณา
ปญหาอยางลึกซึ้ง อาจเขาใจวาวัฒนธรรมวัยรุนมีอิทธิพลเหนือบุตรของตนอยางมากและอาจทําลาย
อิทธิพลของครอบครัวใหหมดสิ้นลงได ตัวอยางเชนเด็กผูชายตองการไวผมยาวตามวัฒนธรรมของ
เขา ไมวาโรงเรียนหรือผูปกครองจะหามปรามอยางไร เด็กวัยรุนก็ยังไมเชื่อฟง ถามีโอกาสไวผมยาว
เมื่อไรเปนไวเมื่อนั้น ถาวัยรุนไมทําเชนนั้น เขาจะมีความลําบากในการปรับตัวใหเขากับสังคมวัยรุน
ดวยกัน เขาจึงเชื่อฟงหมูของพวกเขามากกวาครูและผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้

วัยรุนเปนวัยที่เด็กคบคาสมาคมระหวางเพื่อนรุนเดียวกันมากที่สุด เปนวัยที่เด็กออกจาก
บานมากกวาปกติ และเปนวัยที่เด็กกําลังตองการการเรียนรูทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับตนตน 
เด็กจะไมเรียนเฉพาะที่โรงเรียนหรือที่บานเทานั้น แตเด็กจะเรียนรูจากสื่อมวลชน จากกิจกรรมตาง 
ๆ ที่สังคมจัดขึ้น และที่สําคัญที่สุดก็คือ วัยรุนจะเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางจากพวกเดียวกัน เด็กใน
วัยนี้จุรวมกลุมกันอยางหลวม ๆ ดวยการประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกัน  หรือยึดถือวัฒนธรรมชนิด
เดียวกัน  ซึ่งจะทําใหมองเห็นลักษณะของคนในวัยนี้แตกตางกับคนวัยอื่นอยางเห็นไดชัดในแงของ
การสรางวัฒนธรรมนั้น วัยรุนจึงไมมีองคกร  ไมมีระบบ เปนแตเพียงการเอาอยางกันตอ ๆ ไป
เทานั้น ใครคิดอะไรขึ้นใหม ถาเปนที่ถูกใจ เด็กก็จะยอมรับมาปฏิบัติ  เพื่อนรุนเดียวกันเห็นเขาก็เอา
อยางกันเปนทอด ๆ จนแพรหลายไปยังทุกสวนทุกตอนของประเทศ และบางอยางก็แพรหลายไปยัง
ทั่วโลก ดังเชนวรรณกรรมเยาวชน “แฮรรี่  พอตเตอร”  เปนตน  สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงก็มี
สวนชวยใหวัฒนธรรมของวัยรุนเผยแพรไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วมากขึ้น  ตอมาเมื่อวัยรุนเริ่ม
คบหาสมาคมกันมากขึ้น เริ่มออกไปคบหาสมาคมเพื่อนรุนเดียวกันเปนจํานวนมาก   จึงเกิดการรวม
พวกเปนฝูงชนวัยรุนขึ้นทําใหวัยรุนไดรับความอบอุนทางอารมณ  และสนองความตองการทาง
สังคมของเด็กในวัยนี้เปนอยางดี  วัยรุนจึงชอบรวมกลุมแบบไมเปนทางการเชนนี้อยูมาก  ฝูงชน
ดังกลาวนี้มักไมไดจัดเปนองคการถาวร แตก็มีการรวมกลุมวัยรุนบางพวกที่รวมตัวกันอยางเปนพิธี 
และมีระบบงานที่รัดกุม มีระเบียบ มีการรับสมาชิกเปนทางการ  มีโครงการและมีกิจกรรมซึ่ง
เปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ  ซึ่งองคการหรือสมาคมหลายอยางของวัยรุนมักจะไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันทางสังคม หรือหนวยงานราชการบางแหงดวย  
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นอกเหนือไปจากฝูงชนวัยรุนและองคการ หรือสมาคมวัยรุนแลว เด็กก็จะจัดกลุมอยาง
ไมเปนทางการขึ้นอีกประเภทหนึ่งคือกลุมเพื่อน เปนกลุมเล็ก ๆ ที่มีมีระบบงาน ไมมีระเบียบพิธี แต
เปนการรวมกลุมของคนที่สนิทสนมกัน หรือมีรสนิยมตรงกัน หรือมีผลประโยชนรวมกันบางอยาง 
กลุมเพื่อนอาจเกิดจากการอยูใกลเคียงกัน จึงทําใหไปมาหาสูกันไดโดยสะดวก หรือเกิดจากความ
สนใจที่เหมือน ๆ กันจึงปรึกษาหารือกัน และ ทํากิจกรรมบางอยางดวยกัน  หรือเกิดจากบุคลิกภาพ
ที่คลายคลึงกัน จึงรวมกลุมกันไดอยางรวดเร็ว และราบรื่น

จึงเห็นไดวาวัยรุนเปนวัยที่มีการเรียนรูมากที่สุด จะมีการเรียนรูคานิยม วัฒนธรรม
รวมทั้งเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากในสังคม ดังนั้นบุคคล องคการทางสังคม และสถาบันสังคมหลายอยาง
จึงมีอิทธิพลตอการเรียนรูของวัยรุน ดังตัวอยางตอไปนี้  (กอ  สวัสดิ์พาณิชย, 2519 : 4)

1. ครอบครัว ถือเปนสถาบันสังคมอันแรก และอันสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการสราง
คานิยมใหแกวัยรุน ทั้งนี้เพราะครอบครัวเปนหนวยแรกที่อบรมสั่งสอนพฤติกรรมสังคมใหแกคน
ตั้งแตเกิด ถึงแมเด็กจะเติบโตขึ้นก็ยังอาศัยอยูกับครอบครัว และไดรับการอบรมจากครอบครัวเปน
ประจํา แมแตเมื่อเด็กโตขึ้นเปนผูใหญและแยกตนไปสรางครอบครัวใหมแลว ก็ยังมีความผูกพันกับ
บิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวเดิมอยู สิ่งใดที่ครอบครัวอบรมสั่งสอนไวหรือสิ่งใดที่
ครอบครัวเรียกรองยอมมีผลตอการปฏิบัติของคนอยูไมมากก็นอย

2. วัฒนธรรมของสังคม สิ่งตาง ๆ ที่คนในสังคมปฏิบัติอยูโดยทั่วไป ไมวาจะมีระเบียบ
แบบแผนอยางใด ไมวาจะมีมาตรฐานแตกตางกันอยางไร ยอมมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของคนในสังคมดวย เชน ในสมัยใดสังคมใดที่วัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกเขามามีอิทธิพล
ยอมมีผลใหคนในสังคมมีพฤติกรรมการแตงกายที่แสดงออกมาในแนวตะวันตกดวยเชนกัน

3. สังคมวัยรุนและกลุมเพื่อน  การคบหาสมาคมกับเพื่อนในวัยรุนเดียวกันไมวาจะเปน
กลุมเพื่อนสนิท  หรือการทํากิจกรรมอื่น ๆ ในสังคมวัยรุน ผลที่เด็กไดรับอันหนึ่งก็คือการเรียนรู
และการยอมรับคานิยม และพฤติกรรมตาง ๆ จากกิจกรรมนั้น ๆ สวนเพื่อนหรือสังคมวัยรุนจะมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของเด็กอยางไร ยอมขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล  กลุมเพื่อนและ
องคกรเยาวชนบางอยาง  มักมีอิทธิพลมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดบางอยางใหแกเด็กวัยรุนได
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4. สื่อมวลชน เด็กวัยรุนในสมัยปจจุบันไดรับความรูและความคิดจากสื่อมวลชนเปนอัน
มาก ในบางกรณีเด็กก็ยอมรับเอาความรูและความคิดเหลานั้นไปยึดถือเปนคานิยมบางประการของ
ตน การโฆษณาสินคาโดยอาศัยสื่อมวลชน ก็มีสวนทําใหเกิดคานิยมบางอยางแกเด็กวัยรุน ตัวอยาง
ที่เห็นไดแก คานิยมในการแตงกาย  การเสริมความงาม  ความชื่นชอบของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  
พอตเตอร  ซึ่งกระแสเหลานี้เมื่อสื่อมวลชนเผยแพรออกไป ทําใหเกิดความนิยมชมชอบ และ
เลียนแบบ  คนในสังคมโดยเฉพาะวัยรุนอาจเห็นวาเปนสิ่งที่ดี มีรสนิยม ถือเปนเรื่องธรรมดา  ซึ่ง
บางครั้งสื่อมวลชนอาจไมไดเปนผูริเริ่มขึ้นเอง  แตสื่อมวลชนก็เปนเครื่องมืออันสําคัญในการ
เผยแพรคานิยมใหแพรหลายไดมาก

ในดานความรูและความคิด สื่อมวลชนยอมมีบทบาทอันสําคัญในการเผยแพรความคิด  
หลาย ๆ อยาง  ถาความคิดสอดคลองกับความตองการของเด็ก เขาก็จะติดตามเรื่องนั้นมากขึ้น  เมื่อ
สื่อมวลชนทราบเชนนั้นก็จะเขียนเกี่ยวกับความคิดประเภทนั้นเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดความสนใจที่
กวางขวางมากขึ้นไปอีก  ไมนานคานิยมใหมก็เกิดขึ้นโดยอาศัยสื่อมวลชนเปนผูเผยแพรให

การเปนสมาชิกของชมรมคนรัก แฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทยนั้นเกิดจากการ
รวมกลุมของวัยรุนที่มีความชื่นชอบ ชื่นชม หลงไหลในตัววรรณกรรม แฮรรี่ พอตเตอร เองซึ่งทํา
ใหเกิดการแสดงออกถึงความชื่นชอบในแบบตาง ๆ กัน แตสามารถที่จะรับรูเขาใจในภาษาเดียวกัน
ได และยังสามารถพูดคุยสื่อสารในสิ่งตาง ๆ ที่คนที่ไมเคยอานวรรณกรรมเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรนี้ไม
สามารถที่จะเขาใจในเรื่องที่ผูที่ชื่นชอบในแฮรรี่ พอตเตอร พูดคุยกันได จึงทําใหเกิดวัฒนธรรม
วัยรุนเฉพาะกลุมขึ้นมา  
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7.  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร”

ในบรรดาสื่อวรรณกรรมเยาวชนขามชาติที่เขามาแพรหลายในสังคมไทยนั้น คงไมมี
วรรณกรรมเรื่องใดจะเดนดังไปกวา  “วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร” อีกแลว “แฮรรี่  
พอตเตอร”   ไดเขามาสรางปรากฏการณความนิยมในประเทศไทยเมื่อประมาณป 2542   ดวยตัวเลข
ยอดจําหนายทั่วโลกกวา 40  ลานเลม มีการแปลเปนภาษาตางประเทศกวา 35 ภาษาใน 35 ประเทศ
รวมทั้งภาษาไทยดวย   ซึ่งยอดจําหนายในประเทศไทยกวาสามแสนเลม       ในระยะเวลาเพียงไมกี่
สัปดาหของการวางแผงจําหนาย  ( นที สีทันดร, 2542)

“แฮรรี่ พอตเตอร” ถือกําเนิดขึ้นเมื่อโจแอน เค.  โรวลิ่ง  หรือเปนที่รูจักกันดีในนามของ  
เจ. เค. โรวลิ่ง  (J.K. Rowling)  นั่งรถไฟกลับจากเมืองแมนเชสเตอร  (Manchester)  ประเทศอังกฤษ  
และเมื่อรถไฟจอดเทียบสถานีคิงคอรส  (King’s cross)  เจ. เค. ก็สามารถสรางตัวละครในเรื่องได
มากมายและใชเวลากวา 5 ปในการสรางสรรคโครงเรื่องวรรณกรรมเยาวชนเลมนี้ โจแอน เค.  โรว
ลิ่งเปนนักประพันธที่เปยมดวยพรสวรรคซึ่งสามารถนําเสนอวรรณกรรมเยาวชนที่นาอานและมี
เสนหนาติดตามทั้งกับเด็ก ๆ และผูใหญทั่วไป      

เจ. เค. เกิดที่ชิปปง ซ็อดเบอรรี่ในวิลทไชร ประเทศอังกฤษ และเขาศึกษาที่โรงเรียนวี
เดน คอมพรีเฮนซีฟ กอนที่จะไปศึกษาภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยเอกซีแตร  (Exeter University) 
เมื่ออายุ 26 ป จากนั้นเธอเดินทางไปสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ประเทศโปรตุเกส ทําการสมรสและมี
บุตรสาวหนึ่งคน ตอมาชีวิตรักของเธอก็ลมสลายและหยารางในที่สุด จากนั้นเธอไดยายกลับมาอยูที่
เมืองเอดินเบิรก ซึ่งเปนดินแดนที่เอื้อประโยชนตอการเขียนหนังสือประเภทอํานาจลี้ลับ ดวยเหตุนี้
เธอจึงตัดสินใจอยูที่เอดินเบิรกเพื่อเขียนวรรณกรรมชุดแฮรรี่  พอตเตอรเลมแรกใหแลวเสร็จ    
ปจจุบันโจแอนเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียงและทรัพยสินมากที่สุดในประเทศอังกฤษและบทประพันธ
ที่ทํารายไดมหาศาลใหเธอก็คือ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  นั่นเอง

“แฮรรี่ พอตเตอร” ไดวางโครงเรื่องไวถึง 7 เลมดวยกันแตปจจุบัน (ป 2546) มีการแปล
และพิมพจํานายเพียง 5 เลม 5 ตอน คือ ศิลาอาถรรพณ หองแหงความลับ นักโทษแหงอัซคาบัน  ถวย
อัคนี  และภาคีนกฟนิกซ ซึ่งในเลมที่ 5 นั้นมีการพิมพจําหนายเปนฉบับภาษาอังกฤษเทานั้นยังไมได
รับการแปลเปนภาษาไทย บทประพันธแตละเลมนั้นมีความหนามากเกือบประมาณ 1,000 หนา  ใน
แตละตอนจะเปนเรื่องการผจญภัยของเด็กชายแฮรรี่ พอตเตอรที่มีเนื้อหาแตกตางกันไป ไดพบเจอ
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กับมิตรแท ไดขอคิดตาง ๆ มากมายมีการตอสูกับอํานาจชั่วราย  ตอสูกับปศาจ  โดยที่เด็กชายแฮรรี่  
พอตเตอรและเพื่อน ๆ ก็จะสามารถผานพนสิ่งชั่วรายตาง ๆ ไปไดทุกตอน

เนื้อเรื่องโดยยอของวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร”

แฮรรี่  พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ  

แฮรรี่ พอตเตอรเด็กชายกําพราตัวเล็กผูมีผมสีดํา ตาสีเขียว และรอยแผลเปนรูปสายฟา
ฟาดที่หนาผากอาศัยอยูกับครอบครัวเดอรสลียญาติจอมโหดรายที่บานเลขที่ 4 ซอยพรีเว็ตเปนเวลา
สิบป  และในวันเกิดครบรอบอายุ  11  ปของเขา  แฮรรี่ก็ไดพบกับแฮกริดและซองจดหมายสีเหลือง
จาหนาซองดวยหมึกสีเขียวมรกตซึ่งบอกความลับใหเขาไดทราบวาเขาเปนพอมดและจะไดเขาเรียน
ที่โรงเรียนฮอกวอตสซึ่งเปนโรงเรียนเวทมนตรคาถาที่ดีที่สุดสําหรับพอมดแมมดซึ่งมีอัลบัส  
ดัมเบิลดอรเปนอาจารยใหญในปการศึกษาใหมนี้  

ที่โรงเรียนฮอกวอตสแฮรรี่ไดอาศัยอยูในบาน กริฟฟนดอรซึ่งเปนบานสําหรับผูกลา  
และไดพบกับรอน  วีสลีย  เด็กชายพอมดจากครอบครัวเลือดบริสุทธิ์  และเฮอรไมโอนี  เกรนเจอร
แมมดที่เกงที่สุดของชั้นปและไดทั้งสองเปนเพื่อนสนิท  พรอมกันนั้น  แฮรรี่ยังไดรูเรื่องราวเกี่ยวกับ
พอมดผูชั่วรายที่สุดของโลกเวทมนตรที่มีชื่อวา  “ลอรดโวลเดอมอรต”  ซึ่งเปนพอมดที่โหดเหี้ยม
และนากลัวจนกระทั่งไมมีใครในโลกเวทมนตรกลาเอยชื่อเขาจนตองใชสรรพนามแทนวา  “คุณก็รู
วาใคร”  เวลาที่พูดถึง  ลอรดโวลเดอมอรตเปนผูฆาพอแมของเขาแตก็ถูกแฮรรี่ทําลายและหายตัวไป
ตั้งแตเขายังเปนทารกโดยที่แฮรรี่เองก็จําเรื่องที่เกิดขึ้นไมได  

อยูมาวันหนึ่งแฮรรี่ก็ไดพบหลักฐานวาลอรดโวลเดอมอรตยังไมตายและพยายามที่จะ
หาทางเขามาในโรงเรียนฮอกวอตสเพื่อชิงศิลาอาถรรพไปชุบชีวิตตัวเอง โดยแฮรรี่สงสัยวา
ศาสตราจารย สเนป  อาจารยสอนวิชาปรุงยาเปนสมุนที่ใหการชวยเหลือลอรดโวลเดอมอรต  แฮรรี่
และเพื่อนสนิททั้งสองจึงไดชวยกันขัดขวางไมใหลอรดโวลเดอมอรตคืนชีพดวยการฝาดานปองกัน
ตาง ๆ เพื่อจะไปชิงศิลาอาถรรพมากอนศาสตราจารยสเนป  แตเมื่อไปถึงศิลาอาถรรพแฮรรี่ก็ตองพบ
กับความประหลาดใจอยางที่สุดเมื่อพบวาลอรดโวลเดอมอรตอาศัยอยูในรางของอาจารยอีกคนหนึ่ง
ชื่อศาสตราจารยควีเรล  และควีเรลนี่เองที่เปนคนชวยเหลือลอรดโวลเดอมอรตและลอบทํารายแฮรรี่
มาตลอดโดยมีสเนปเปนผูขัดขวางแผนการชั่วของเขาไวทุกครั้ง  ลอรดโวลเดอมอรตในรางควีเร
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ลแยงชิงศิลาอาถรรพกับแฮรรี่และเผลอโดนตัวแฮรรี่ทําใหถูกพลังในตัวแฮรรี่ทําลายลางจนสูญสลาย
ไปอีกครั้งหนึ่ง  

ทายที่สุด ศิลาอาถรรพไดถูกนํากลับมาสงยังอัลบัส ดัมเบิลดอรและถูกทําลายไปในที่สุด
เพื่อไมใหลอรดโวลเดอมอรตมีทางกลับมาคืนชีพไดอีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นงานเลี้ยงปดเทอม แฮรรี่และ
เพื่อน ๆ ไดกลับมายังโลกปกติในวันหยุดปดเทอมฤดูรอนและรอวันเปดเทอมของปการศึกษาตอไป
ที่ฮอกวอตสอีกครั้ง

แฮรรี่  พอตเตอรกับหองแหงความลับ

หลังจบปการศึกษาที่  1 ในโรงเรียนฮอกวอตส แฮรรี่ พอตเตอรกลับมาใชชีวิตปดเทอม
ฤดูรอนที่บานซอยพรีเว็ตกับครอบครัวเดอรสลีย ญาติเพียงกลุมเดียวที่เหลือของเขา ในระหวาง
นั้นเอง  แฮรรี่ก็ไดพบกับดอบบี้  เอลฟประจําบานมาเตือนไมใหแฮรรี่กลับไปยังโรงเรียนฮอกวอตส
เพราะจะมีเรื่องรายเกิดขึ้นที่นั่น  แตแฮรรี่ไมเชื่อและยืนยันจะกลับไปยังฮอกวอตสใหได  ในป
การศึกษาที่  2  นี้แฮรรี่ไดพบกับจินนี่นองสาวคนเล็กของบานวีสลียซึ่งเขามาเปนนักเรียนชั้นปที่  1  
ของโรงเรียนฮอกวอตส  จินนี่ชอบแฮรรี่มากแตแฮรรี่ไมเคยสนใจเธอเลย  ทําใหจินนี่นอยใจและ
เขียนระบายความรูสึกของตัวเองลงในสมุดบันทึกลึกลับที่เธอไดมาจากตําราเวทมนตรซึ่งซื้อมาจาก
รานขายของเกา  นอกจากนั้นในปการศึกษานี้แฮรรี่ยังไดเรียนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดจาก
อาจารยคนใหมชื่อศาสตราจารยกิลเดอรอย  ล็อกฮารตพอมดหนาตาหลอเหลา  ขี้คุย  แตไมคอยจะมี
ฝมือเทาไร

ในวันฮัลโลวีน แฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนีไดรับเชิญไปงานเลี้ยงครบรอบวันตายของ
นิกหัวเกือบขาด ผีประจําบานกริฟฟนดอร ระหวางทางกลับแฮรรี่ไดยินเสียงแปลก ๆ เขาและเพื่อน
ทั้งสองจึงเดินตามเสียงนั้นไป และไดพบกับขอความขูเกี่ยวกับหองแหงความลับและการตามลาศัตรู
ของทายาทสลิธีริน ผูกอตั้งบานฝายอธรรมหนึ่งในสี่คนของฮอกวอตส แฮรรี่และเพื่อนทั้งสองจึงถูก
กลาวหาวาสรางเรื่องวุนวายใหกับฮอกวอตส และในวันนั้นเองแฮรรี่ก็ไดรูความลับเกี่ยวกับตัวเขาอีก
อยางวาเขาเปนพารเซลเมาทหรือเปนพอมดที่พูดภาษางูไดเหมือนกับลอรดโวลเดอมอรต  แฮรรี่จึง
ถูกคนในฮอกวอตสสงสัยวาเปนทายาทของสลิธีรินและเปนคนเปดหองแหงความลับปลอยสัตว
ประหลาดที่นากลัวออกมา  ระหวางนั้นเองคุณนายนอรริส  แมวของภารโรงอารกัส  ฟลช  นักเรียน
จากบานทั้ง 4 ของฮอกวอตส  รวมทั้งเฮอรไมโอนีก็ถูกสัตวประหลาดทํารายโดยการสาปใหเปนหิน  
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และจินนี่  วีสลียก็ถูกลักพาตัวไปอยูในหองแหงความลับ  ทําใหแฮรรี่และรอนตัดสินใจออกคนหา
หองแหงความลับโดยมีศาสตราจารยล็อกฮารตตามไปดวยอยางไมเต็มใจ

แฮรรี่ รอน และศาสตราจารยล็อกฮารตคนพบทางเขาหองแหงความลับในหองน้ํา
นักเรียนหญิงซึ่งมีรหัสเปดเปนภาษาพารเซลเมาท โดยในระหวางทางไปหองแหงความลับ ล็อก
ฮารตไดหักหลังแฮรรี่และรอนดวยการเสกคาถาลบความทรงจําเขาใสเด็กทั้งสอง แตผลปรากฎวา
คาถานั้นไดยอนกลับไปหาตัวล็อกฮารตเองทําใหล็อกฮารตกลายเปนคนสูญเสียความทรงจําไป 
แมวาแฮรรี่และรอนจะปลอดภัยจากการลอบทําราย แตแรงระเบิดจากคาถาก็ทําใหอุโมงคทางเขา
หองแหงความลับถลมแยกรอนและแฮรรี่ออกจากกัน แฮรรี่จึงตองเดินหนาไปตามหาจินนี่ในหอง
แหงความลับเพียงคนเดียว

แฮรรี่ตามหาจินนี่เขามาถึงหองแหงความลับ ที่นั่นเขาไดพบทอม ริดเดิ้ล เจาของสมุด
บันทึก  ซึ่งอดีตตอนเปนนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตสของลอรดโวลเดอมอรตที่จินนี่ปลดปลอย
ออกมาดวยความรูเทาไมถึงการณทําใหเธอสูญเสียพลังเวทมนตรจนหมดสติไป  แฮรรี่ตอสูกับทอม  
ริดเดิ้ลและลูกสมุนซึ่งเปนงูยักษบาซิลิสกสัตวประหลาดประจําหองแหงความลับ  ในขณะที่แฮรรี่
กําลังพลาดทาถูกบาซิลิสกฉกก็มีนกตัวหนึ่งบินมาชวยเขาไว  นกตัวนี้ชื่อฟอกสและเปนนกฟนิกซ
ของอัลบัส  ดัมเบิลดอร  อาจารยใหญโรงเรียนฮอกวอตส  ฟอกสไดชวยรักษาพิษงูใหกับแฮรรี่  อีก
ทั้งยังชวยแฮรรี่ฆาบาซิลิสกและกําจัดทอม  ริดเดิ้ลดวย

ฟอกสพาแฮรรี่ จินนี่ รอน และศาสตราจารยล็อกฮารตกลับมายังฮอกวอตสเพื่อพบกับ
ศาสตราจารยดัมเบิลดอร แฮรรี่เลาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหองแหงความลับใหดัมเบิลดอรฟง 
ดัมเบิลดอรจึงใหรางวัลแกบานกริฟฟนดอร รวมทั้งหาวิธีรักษานักเรียนที่ถูกบาซิลิสกทํารายใหฟน
ขึ้นมา  แฮรรี่ไดรูจากดอบบี้ที่ตามมาถึงฮอกวอตสวาสมุดบันทึกและเรื่องรายทั้งหมดมีที่มาจากลู
เซียส  มัลฟอย  ลูกนองเกาของลอรดโวลเดอมอรต   เขาจึงหาทางแกเผ็ดลูเซียสดวยการใหเสื้อผา
กับดอบบี้ทําใหดอบบี้ไดรับการปลดปลอยออกจากการเปนทาสของตระกูลมัลฟอย  และกลายเปน
เพื่อนที่จงรักภักดีกับแฮรรี่ที่สุดอีกคนหนึ่ง  หลังจากปการศึกษาที่  2  สิ้นสุดลง  แฮรรี่และเพื่อน ๆ ก็
ไดเดินทางกลับไปใชวันหยุดปดเทอมฤดูรอนกับครอบครัวที่โลกปกติอีกครั้งหนึ่ง     
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แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

แฮรรี่ พอตเตอรกลับมาใชชีวิตวันปดเทอมฤดูรอนที่บานซอยพรีเว็ตกับครอบครัวเดอรส
ลียญาติจอมโหดรายของเขาเหมือน 2 ปที่ผานมา และเปนครั้งแรกที่แฮรรี่ไดรูเรื่องเกี่ยวกับซิเรียส 
แบล็ก นักโทษแหกคุก แตเขาก็ไมไดสนใจอะไรเพราะคิดวาแบล็กเปนแคนักโทษแหกคุกธรรมดา 
วันหยุดปดเทอมปนี้ของแฮรรี่ดูจะสาหัสกวาทุกปที่ผานมาเพราะเขาตองเผชิญหนากับปามารจจอม
วายรายของครอบครัวเดอรสลีย ปามารจกลั่นแกลงแฮรรี่จนเขาทนไมไหวตองเสกคาถาพองลมใสปา
และหนีออกจากบานมาอยูที่ตรอกไดแอกอน โดยระหวางทางแฮรรี่ไดเห็นเงาของกริม  หมาสีดําตัว
ใหญซึ่งบรรดาพอมดเชื่อกันวาเปนลางมรณะแกผูพบเห็น  เมื่อกลับเขามาอยูในโลกแหงเวทมนตร  
แฮรรี่จึงไดรูวาแทที่จริงซิเรียส  แบล็กเปนพอมดราย ลูกนองของลอรดโวลเดอมอรต  ซึ่งถูกจองจํา
ไวในคุกอัซคาบันดวยขอหาฆาพอมดชื่อปเตอร  เพ็ตติกรูว  และมักเกิ้ลอีก  12  คนดวยคาถาเพียงบท
เดียว  และตอนนี้เขาไดแหกคุกอัซคาบันออกมาเพื่อแกแคนแฮรรี่ที่ทําใหลอรดโวลเดอมอรตสูญเสีย
อํานาจไป

แฮรรี่เดินทางกลับมายังฮอกวอตสพรอมกับครอบครัววีสลียและเฮอรไมโอนี่ซึ่งมีสัตว
เลี้ยงตัวใหมเปนแมวชื่อครุกแชงกมาดวย แฮรรี่แปลกใจมากที่ครุกแชงกไมชอบสแคบเบอรหนูของ
รอนเลย ในปการศึกษาที่ 3 นี้ แฮรรี่ไดเรียนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดกับอาจารยคนใหมชื่อ
ศาสตราจารยรีมัส ลูปน อาจารยทาทางซอมซอ แตเปนที่ชื่นชอบของบรรดานักเรียนบานตาง ๆ มาก
ยกเวนบานสลิธีริน และในปการศึกษานี้แฮรรี่และเพื่อน ๆ ยังไดเรียนวิชาการดูแลสัตววิเศษจาก
แฮกริดอีกดวย แตดวยความเปนครูมือใหมทําใหแฮกริดนําบัคบีค  ฮิปโปกริฟฟซึ่งเปนสัตวอันตราย
มาใหนักเรียนไดเรียนกัน  บัคบีคทํารายเดรโก  มัลฟอย  นักเรียนบานสลิธีรินคูปรับของแฮรรี่จน
ไดรับบาดเจ็บ  เปนเหตุใหบัคบีคถูกจองจําและรอการตัดสินโทษจากทางการ

แฮรรี่คนพบความลับวาลูปน แบล็ก และเพ็ตติกรูวเคยเปนเพื่อนแก็ง “พอตเตอร” กับ
เจมส  พอตเตอรพอของเขา  และแบล็กเปนคนทรยศโดยบอกที่ซอนพอของเขาแกลอรดโวล        เด
อมอรต  ทําใหพอแมของเขาถูกลอรดโวลเดอมอรตฆาตาย  แฮรรี่จึงตัดสินใจที่จะเผชิญหนากับ
แบล็กเพื่อแกแคนแทนพอแมและเพ็ตติกรูวพอมดที่ตายไปเมื่อ  13  ปกอน  ในระหวางนั้น  สแคบ
เบอรหนูของรอนหายตัวไป  ทําใหรอนเขาใจวาสแคบเบอรถูกครุกแชงกจับไปและฆาตายแลว  รอน
โกรธเฮอรไมโอนีมากจนไมยอมพูดดวย  แตเฮอรไมโอนีไมเชื่อวาครุกแชงกจะฆาสแคบเบอร  เธอ
จึงไมยอมขอโทษและไมพูดกับรอนเชนกัน
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บัคบีคถูกตัดสินประหารชีวิต  เหตุการณสะเทือนใจนี้ทําใหรอนและเฮอรไมโอนีหันมา
คืนดีกันอีกครั้งเพื่อเปนกําลังใจใหแฮกริด  ในวันประหารชีวิตของบัคบีค  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไม
โอนีตัดสินใจหนีออกจากฮอกวอตสโดยใสผาคลุมลองหนเพื่อมาอยูเปนเพื่อนแฮกริดที่กระทอม  
และที่นี่เองเฮอรไมโอนีไดเจอสแคบเบอรซึ่งซอนอยูในเหยือกนมอีกครั้งและนําไปคืนใหรอน  
แฮกริดไลเด็กทั้ง  3  กลับไปยังฮอกวอตสเพราะไมอยากใหทั้ง  3  เห็นบัคบีคถูกประหาร  แต
ระหวางที่กลับไปยังฮอกวอตสนั้น  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนีก็ไดพบกับครุกแชงกและหมาสีดํา
ตัวใหญมาขวางทางไวและจับเอาตัวรอนไป

แฮรรี่และเฮอรไมโอนีตามครุกแชงก  หมาดําและรอนมาจนถึงเพิงโหยหวนและได
พบวาหมาดําตัวนั้นแทที่จริงแลวคือรางแอนนิเมจัส  (รางแปลงเปนสัตว)  ของซิเรียส  แบล็ก  แฮรรี่
พยายามชวยรอนแตถูกแบล็กขัดขวางไว  แฮรรี่กับแบล็กตอสูกัน  แบล็กเสียทาใหแฮรรี่  ในขณะที่
แฮรรี่จะฆาแบล็ก  ลูปนก็ตามมาพบและขวางแฮรรี่ไว  แฮรรี่และเฮอรไมโอนีเขาใจวาลูปนเปนพวก
เดียวกับแบล็ก  ทําใหเฮอรไมโอนีเผยความลับของลูปนวาเขาเปนมนุษยหมาปา

ลูปนกับแบล็กอธิบายใหแฮรรี่  เฮอรไมโอนี  และรอนฟงวา  แทที่จริงแลวสแคบเบอร
ไมใชหนู  แตเปนพอมดแอนนิเมจัสชื่อวา  ปเตอร  เพ็ตติกรูว  คนเดียวกับที่ทุกคนเชื่อวาตายไปแลว
เมื่อ  13  ปกอน  และปเตอร  เพ็ตติกรูวนี่เองที่เปนคนทรยศบอกที่ซอนของครอบครัวพอตเตอรให
ลอรดโวลเดอมอรต  ลูปนกับแบล็กจะลงมือฆาเพ็ตติกรูวเพื่อแกแคนแทนพอแมของแฮรรี่  แตแฮรรี่
ตัดสินใจวาใหสงปเตอรเขาคุกอัซคาบันแทนเพื่อใหแบล็กพนมลทิน  แบล็กจึงบอกกับแฮรรี่วาเขา
เปนพอทูนหัวของแฮรรี่  และชวนแฮรรี่ไปอยูกับเขาที่บานดวย  แฮรรี่ดีใจมากและตอบตกลง

ระหวางทางที่ทั้งหมดควบคุมตัวปเตอร  เพ็ตติกรูวกลับไปรับโทษที่ฮอกวอตส  ลูปนซึ่ง
ถูกแสงจันทรในคืนวันเพ็ญไดแปลงรางเปนมนุษยหมาปาและทํารายรอนจนสลบ  แบล็กจึงได
แปลงรางเปนหมาดําเขาสูกับลูปนเพื่อปกปองเด็ก ๆ จนถูกทํารายบาดเจ็บ  ผูคุมวิญญาณจากคุกอัซ
คาบันตามมาทันจึงจะมอบจุมพิตดูดวิญญาณซึ่งเปนการลงโทษสูงสุดแกแบล็ก  แตแฮรรี่และเฮอร
ไมโอนีเขามาขวางไวจึงถูกผูคุมวิญญาณทํารายเอาดวย  ในระหวางที่กําลังจะหมดสตินั้นเองแฮรรี่ก็
ไดเห็นกวางสีเงิน  ผูพิทักษจากคาถาตอตานผูคุมวิญญาณมาชวยไวและวิ่งกลับไปหาผูชายรางสูงคน
หนึ่งซึ่งแฮรรี่เขาใจวาเปนเจมส  พอตเตอร  พอของเขาที่เสียชีวิตไปแลว  ศาสตราจารยสเนปตามมา
พบและพาเด็ก ๆ ทุกคนรวมทั้งแบล็กกลับไปยังฮอกวอตส  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนีถูกนําตัว
มายังหองพยาบาล  สวนแบล็กถูกนําตัวไปขังไวบนหอคอยเพื่อรอการรับโทษ
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แฮรรี่และเฮอรไมโอนีเลาเรื่องทั้งหมดใหอัลบัส  ดัมเบิลดอรทราบ  ดัมเบิลดอรจึงได
บอกใหทั้งสองยอนอดีตกลับไปชวยแบล็ก  แฮรรี่และเฮอรไมโอนียอนเวลากลับไปปลอยบัคบีคอ
อกจากลานประหารและขี่บัคบีคขึ้นไปชวยซิเรียสบนหอคอย  ทําใหซิเรียสและบัคบีคหนีพนการ
ลงโทษไปได  และแฮรรี่ก็ไดคนพบความจริงวาคนที่มาชวยเขาไวจากการโจมตีของผูคุมวิญญาณ
นั้นแทที่จริงแลวไมใชพอของเขาแตเปนตัวเขาเอง  วันตอมาเมื่อลูปนกลายรางกลับเปนคนเขาได
ลาออกจากการเปนอาจารยที่ฮอกวอตสและเดินทางออกจากฮอกวอตสไป  สวนพวกเด็ก ๆ ก็
กลับมาหาครอบครัวในโลกปกติอีกครั้งในชวงปดเทอมฤดูรอน

แฮรรี่  พอตเตอรกับถวยอัคนี

คืนหนึ่งในระหวางที่แฮรรี่  พอตเตอรนอนหลับอยูที่บานซอยพรีเว็ตในชวงปดเทอมฤดู
รอน  เขาฝนเห็นชายแกคนหนึ่งถูกลอรดโวลเดอมอรตทํารายและรูสึกเจ็บที่แผลเปน  เขาจึง
ตัดสินใจเขียนจดหมายไปเลาใหซิเรียส  พอทูนหัวของเขาฟง  ซึ่งซิเรียสก็เชื่อวาเปนเพราะลอรดโวล          
เดอมอรตวางแผนรายบางอยางเกี่ยวกับแฮรรี่ไว  เชาวันรุงขึ้น  ครอบครัวเดอรสลียไดรับจดหมาย
จากครอบครัววีสลียขออนุญาติพาแฮรรี่ไปดูควิดดิชเวิลดคัพ  กีฬายอดนิยมของโลกเวทมนตร  
แมวาครอบครัวเดอรสลียจะไมพอใจเพราะไมอยากเห็นแฮรรี่มีความสุข  แตครอบครัววีสลียก็มารับ
ตัวแฮรรี่ไปจากบานซอยพรีเว็ตจนไดและพาเขาไปพักยังบานโพรงกระตายเพื่อไปดูควิดดิชเวิลดคัพ
ดวยกันกอนจะกลับไปเริ่มปการศึกษาใหมที่ฮอกวอตส

แฮรรี่  รอน  เฮอรไมโอนี  เฟร็ด  จอรจ  และจินนี่เดินทางไปดูควิดดิชเวิลดคัพพรอม
นายวีสลียและครอบครัวดิกกอรี่ดวยกุญแจนําทาง  นายวีสลียแนะนําใหเด็ก ๆ รูจักกับลูโด  แบ็ก
แมนและบารตี้  เคราช  พอมดที่รับผิดชอบการจัดควิดดิชเวิลดคัพ  ลูโด  แบ็กแมนเปนอดีตนักควิดดิ
ชทีมชาติอังกฤษจอมขี้คุยและนิสัยเหมือนเด็ก  สวนบารตี้  เคราชเปนพอมดสูงวัยทาทางเอาจริงเอา
จัง  ทั้งสองคนทํางานใหกระทรวงเวทมนตร  แฮรรี่และทุกคนเขาไปดูควิดดิชเวิลดคัพรอบชิง
ชนะเลิศระหวางไอรแลนดกับบัลแกเรีย  ซึ่งบัลแกเรียเปนฝายชนะและผูที่ทําคะแนนใหบัลแกเรียได
ก็คือวิกเตอร  ครัม  ซีกเกอรอายุ  18  ปที่มีหนาตาบึ้งตึงตลอดเวลา  กลางดึกคืนนั้น  แฮรรี่และทุกคน
ในเวิลดคัพก็ตองพบกับเรื่องอกสั่นขวัญแขวนหลังจากที่มีคนเสกตรามารซึ่งเปนสัญลักษณของ
ลอรดโวลเดอมอรตขึ้นบนทองฟา  โดยทุกคนเขาใจวาวิงกี้  เอลฟประจําบานของบารตี้  เคราชเปน
คนเสกตรามาร  ทําใหบารตี้  เคราชโกรธมากและไลเอลฟประจําบานออกทันที  เฮอรไมโอนีไม
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พอใจการกระทําที่พอมดแมมดทําตอเอลฟประจําบาน  ทําใหเธอเริ่มความคิดที่จะปลดปลอยเอลฟ
ประจําบานออกจากระบบทาสของโลกเวทมนตร

แฮรรี่และเพื่อน ๆ เดินทางกลับมายังโรงเรียนฮอกวอตสและพบวาปนี้ที่ฮอกวอตสมี
การจัดการประลองเวทไตรภาคีขึ้นแทนการแขงขันควิดดิชระหวางบาน  โดยการประลองเวท
ไตรภาคีจะเปนการแขงขันกระชับมิตรระหวางโรงเรียนเวทมนตรคาถาที่ใหญที่สุดในยุโรป  3  แหง 
คือ  ฮอ กวอตส  โบซบาตง  และเดิรมสแตรงก  โดยแตละโรงเรียนจะคัดเลือกตัวแทนมาโรงเรียน
ละคนเพื่อทําการแขงขันชิงถวยไตรภาคีและรางวัล  1,000  เกลเลียน  โดยผูจะเขาประลองไดนั้น
ตองมีอายุ  17  ปขึ้นไป  และการแขงขันจะเริ่มขึ้นในวันฮัลโลวีน  ในปการศึกษาที่  4  นี้  แฮรรี่และ
เพื่อน ๆ ก็ไดอาจารยสอนปองกันตัวจากศาสตรมืดคนใหมชื่อ “แมด – อาย”  มูดดี้  พอมดชรา
หนาตานาเกลียดนากลัว  เต็มไปดวยรอยแผลเปน  และยังมีตาวิเศษที่สามารถมองไดรอบทิศอยูตรง
กลางหนาผากดวย  แมด – อาย  มูดดี้  ไดสอนใหแฮรรี่และเพื่อน ๆ รูจักกับคําสาปโทษผิดสถาน
เดียวซึ่งเปนคําสาปที่ลอรดโวลเดอมอรตและลูกสมุนที่เรียกตัวเองวาผูเสพความตายใชในการ
ทรมานและฆาพอมดแมมดในยุคที่ยังรุงเรืองอยู  ซึ่งในปจจุบันคําสาปเหลานี้เปนคําสาปที่ถูก
กระทรวงเวทมนตรสั่งหามใช  และหากใครใชคนผูนั้นก็จะตองถูกสงเขาคุกอัซคาบันทันที

ในวันฮัลโลวีน  นักเรียนโรงเรียนโบซบาตงและเดิรมสแตรงกก็เดินทางมาถึงฮอกวอตส
พรอมกับอาจารยใหญของพวกเขา  โดยมีมาดามมักซีม  หญิงหนาสวยรางใหญยักษเทากับแฮกริด
เปนอาจารยใหญโรงเรียนโบซบาตง  และคารคารอฟ  พอมดทาทางเจาเลหเปนอาจารยใหญของ
โรงเรียนเดิรมสแตรงก  ในงานเลี้ยงฮัลโลวีน  ดัมเบิลดอรไดนําถวยอัคนีออกมาเพื่อใชในการ
คัดเลือกตัวแทน 3 คนจาก 3 โรงเรียนเพื่อประลองเวทไตรภาคี  โดยตัวแทนจากเดิรมสแตรงก  
ไดแก  วิกเตอร  ครัม  จากโบซบาตง  ไดแก  เฟลอร  เดอลากูร  และตัวแทนจากฮอกวอตส  ไดแก  
เซดริก  ดิกกอรี่  แตในขณะนั้นเอง  ถวยอัคนีก็ไดสงชื่อของแฮรรี่  พอตเตอร  ออกมาเปนผูเขา
แขงขันคนที่  4  ทําใหแฮรรี่ตองเขารวมแขงขันประลองเวทไตรภาคีดวยอยางไมคาดฝน  รอนและ
เพื่อน ๆ ใน ฮอกวอตสเขาใจแฮรรี่ผิดวาเขาทําตัวเดนดังและเริ่มตีตัวออกหางเขา  มีแตเพียงเฮอรไม
โอนีเทานั้นเชื่อวาแฮรรี่ไมไดเปนคนใสชื่อตัวเองเขาไปในถวยอัคนี

ในการประลองเวทไตรภาคี  ตัวแทนที่เขาแขงขันจะตองปฏิบัติภารกิจ  3  ประการ  โดย
มีลูโด  แบ็กแมนและบารตี้  เคราชมาเปนกรรมการรวมกับอาจารยใหญของทั้ง  3  โรงเรียน  และมี  
ริตา  สกีตเตอรนักขาวสาวจอมจุนที่ชอบนั่งเทียนเขียนขาวคอยรายงานสถานการณการประลอง
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ตลอดการแขงขัน  โดยภารกิจแรกจะเปนภารกิจเพื่อทดสอบความกลาหาญโดยการเก็บไขทองคํา
จากรังมังกร  ซึ่งในภารกิจนี้  แฮรรี่ก็สามารถผานไปไดโดยการใชไมกวาดบินมาชวยในการเก็บไข
ทองคําและไดคะแนนเปนลําดับที่  1  เสมอกันกับวิกเตอร  ครัม  และดวยความอันตรายของภารกิจ
นี้ทําใหรอนกลับมาคืนดีกับแฮรรี่อีกครั้ง  และในระหวางนี้แฮรรี่จะตองไขปริศนาของภารกิจที่สอง
จากไขทองคําที่ไดรับมา

ในคืนวันคริสตมาส  ฮอกวอตสไดจัดงานเตนรําเพื่อฉลองการประลองเวทไตรภาคี  
โดยใหนักเรียนจับคูกันมางานเตนรํา  โดยตัวแทนทั้ง  4  คนจะตองหาคูมาเปดฟลอรเตนรํา  แฮรรี่
คิดจะชวนโช  แชง  นักเรียนหญิงหนาตานารัก  ซีกเกอรของบานเรเวนคลอที่เขาแอบชอบอยูมาเปน
คู  แตปรากฎวาโชตอบรับที่จะไปงานกับเซดริกตัวแทนอีกคนหนึ่งของฮอกวอตสแลว  แฮรรี่จึงตอง
ไปงานกับปาราวตี  พาติล  นักเรียนหญิงบานกริฟฟนดอรแทน  ซึ่งในงานนี้เฮอรไมโอนีไดรับเชิญ
มาในฐานะคูเตนรําของวิกเตอร  ครัม  ทําใหรอนไมพอใจและพูดจาไมดีใสเฮอรไมโอนีทําใหทั้ง  2  
คนทะเลาะกัน  แฮรรี่และรอนเริ่มสังเกตเห็นวาเฮอรไมโอนีเปลี่ยนแปลงไปเปนสาวสวยขึ้นกวาที่
พวกเขาเคยเห็น  

ในระหวางทางกลับจากงานเลี้ยง  แฮรรี่และรอนไดรูความลับของแฮกริดและมาดามมัก
ซีมวาทั้งสองไมใชพอมดแมมดสายเลือดบริสุทธิ์แตเปนลูกครึ่งยักษ  เมื่อความลับนี้ถูกเปดเผยใน
หนังสือพิมพเดลี่พรอเฟต  แฮกริดจึงถูกไลออกจากตําแหนงอาจารยและตองเดินทางออกจาก ฮอก
วอตสเพราะพอแมผูปกครองชาวพอมดแมมดไมยอมรับอาจารยที่ไมใชสายเลือดบริสุทธิ์  แฮ กริด
ขอรองใหแฮรรี่เอาชนะการประลองเวทไตรภาคีใหไดเพื่อแสดงใหชาวโลกเวทมนตรไดรูวา
สายเลือดบริสุทธิ์ไมไดเปนตัววัดความสามารถของพอมด  ทําใหแฮรรี่ตองยอนกลับมาไขปริศนา
ของภารกิจที่ 2 จากไขทองคําอยางจริงจัง  และดวยความชวยเหลือของเซดริกทําใหแฮรรี่ไดรูวา
ภารกิจที่ 2 คือการดําน้ําไปงมของรักจากทะเลสาบหนาโรงเรียนฮอกวอตส  แฮรรี่จึงตองพยายามคิด
หาวิธีการในการหายใจใตน้ําใหไดครบ 1 ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจนั้น  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไม
โอนีชวยกันคนหาวิธีการแตก็ไมสามารถหาพบ  และในคืนกอนวันประลองภารกิจที่  2  รอนและ
เฮอรไมโอนีก็ถูกเรียกตัวไปหาศาสตราจารยมักกอนนากัลและไมไดกลับมาชวยแฮรรี่ทําภารกิจที่  2  
อีกเลยจนรุงเชา  แฮรรี่ไดพบกับดอบบี้  เอลฟประจําบานที่มาทํางานที่ฮอกวอตส  ดอบบี้ไดบอก
ความลับในการหายใจใตน้ําดวยหญาเหงือกปลา  พรอมทั้งนําหญาเหงือกปลามาใหแฮรรี่
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ภารกิจที่  2  ของการประลองเวทไตรภาคีถูกจัดขึ้นในเชาวันที่  24  กุมภาพันธ  โดยใน
ภารกิจนี้แฮรรี่และตัวแทนอีก  3  คนจะตองดําน้ําลงไปยังทะเลสาปเพื่อนําของที่ถูกลักพาไป
กลับคืนมา  ซึ่งของที่วานี้ก็คือรอน  วีสลีย  เพื่อนรักของแฮรรี่  เฮอรไมโอนี  เกรนเจอร  ของรักของ
วิกเตอร  ครัม  โช  แชง  คนรักของเซดริก  ดิกกอรี่  และนองสาวของเฟลอร  เดอลากูร  โดยทั้ง  4  
คนนี้ไดถูกชาวเงือกจับเปนตัวประกันไวเพื่อรอใหตัวแทนทั้ง  4  ไปชวยขึ้นมา  แมวาในภารกิจนี้
แฮรรี่จะกลับมาเปนคนสุดทายและกลับมาไมทันเวลาที่ไดกําหนดไวในการแขงขัน  แตแฮรรี่ก็
สามารถไดคะแนนนํามาเปนที่  1  เทากันกับเซดริก  ดิกกอรี่  เพราะดัมเบิลดอรไดรูความจริงจาก
ประมุขชาวเงือกวา  จริง ๆ แลวแฮรรี่ไปถึงตัวประกันเปนคนแรก  แตที่เขากลับเขาฝงชาเปนเพราะ
มุงมั่นที่จะนําตัวประกันทั้งหมดกลับมาอยางปลอดภัย  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณธรรมความมี
น้ําใจของเขา  ทําใหเขาไดรับคะแนนพิเศษจากเหลากรรมการ

ระหวางการรอคอยภารกิจที่  3  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนีก็ไดออกไปเที่ยวฮอกมี้ด  
หมูบานพอมดแมมดที่อยูไมไกลจากปราสาทฮอกวอตสนัก  ที่นั่นทั้งสามคนไดนัดพบกับสนัฟเฟล  
สุนัขสีดํา  รางแปลงของซิเรียสซึ่งอยูในระหวางการหลบซอนจากผูคุมวิญญาณคุกอัซคาบัน  ซิเรียส
เปนหวงแฮรรี่มากที่เขาตองเขาแขงขันการประลองเวทไตรภาคีและเตือนใหแฮรรี่ระวังตัว  รวมทั้ง
เลาเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับกรรมการตัดสินการประลองเวทไตรภาคีอีก 2 คน คือลูโด  แบกแมน
และบารตี้  เคราชใหเด็กทั้งสามฟงดวย  ในอดีตลูโด  แบกแมนเคยถูกกลาวหาจากศาลวินเซนกา
มอต  ซึ่งเปนศาลสูงในการพิจารณาคดีอุกฉกรรจของพอมดแมมดวามีความเกี่ยวของกับลอรดโวล
เดอมอรต  แตอัลบัส  ดัมเบิลดอรไดใหการรับรองความบริสุทธิ์แกเขา  ทําใหลูโด  แบกแมนไดรับ
การปลอยตัวและพนขอกลาวหาเชนเดียวกับศาสตราจารยสเนป  สวนบารตี้  เคราชนั้นในอดีตเคย
เปนผูตอตานศาสตรมืดดวยความรุนแรง  และเปนตัวเก็งในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร  แต
วันหนึ่งเมื่อลูกชายของเขาซึ่งใชชื่อบารตี้  เคราชเหมือนกันถูกตัดสินวามีความผิดในฐานะเปนผูเสพ
ความตาย  ลูกสมุนของลอรดโวลเดอมอรต  เคราช  (คนพอ)  ก็ทอดทิ้งใหลูกตัวเองถูกจับเขาคุกอัซ
คาบันและเสียชีวิตในคุกนั่นเอง  และตัวของเคราชก็หลุดจากตําแหนงวาที่รัฐมนตรีกระทรวงเวท
มนตรไปอยูในตําแหนงปจจุบันจนบัดนี้  อีกทั้งยังสูญเสียภรรยาหลังจากที่ลูกชายถูกจับเขาคุกไดไม
นาน  จนกลายเปนที่วิพากษวิจารณอยางรุนแรงถึงความเขมงวดที่เขามีตอลูกชาย  เมื่อกลับมาถึงฮ
อกวอตส  วิกเตอร  ครัมเรียกแฮรรี่ไปคุยเปนการสวนตัวที่ชายปาตองหามใกลกระทอมแฮ กริด   
ระหวางที่แฮรรี่กับครัมกําลังคุยกัน  พวกเขาก็ไดพบกับบารตี้  เคราชในอาการฟนเฟอนเขามาขอ
พบดัมเบิลดอร  แฮรรี่รับอาสาไปตามดัมเบิลดอรมาใหและใหครัมอยูเปนเพื่อนเคราช  เมื่อกลับมา
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พรอมกับดัมเบิลดอร  แฮรรี่ก็พบวาครัมถูกทํารายนอนสลบอยู  และเคราชไดหายไปแลว  มูดดี้อาสา
ตามหาเคราชให  แตก็หาตัวเคราชไมพบ

ภารกิจที่  3  ของการประลองเวทไตรภาคีถูกจัดขึ้นในวันที่  24  เดือนมิถุนายนซึ่งเปน
การฝาดานเขาวงกตเขาไปชิงถวยอัคนี  ในภารกิจนี้เองตัวแทนจากโบซบาตงและเดิรมสแตรงกได
ถูกลอบทํารายอยางลึกลับ  เหลือแตเพียงเซดริกและแฮรรี่ซึ่งเปนตัวแทนจากฮอกวอตสเทานั้น  และ
ในระหวางที่ทั้งสองคนกาวไปถึงดานสุดทายเพื่อชิงถวยอัคนี  พวกเขาไดตอสูกับแมงมุมยักษ
รวมกันและตัดสินใจที่จะครองถวยอัคนีรวมกัน

ในทันทีที่แฮรรี่และเซดริกจับถวยอัคนี  ถวยอัคนีก็แปรสภาพเปนกุญแจนําทาง  นําตัว
แฮรรี่และเซดริกมายังสุสานแหงหนึ่งซึ่งลอรดโวลเดอมอรตและหางหนอนลูกสมุนรออยู  ลอรด
โวล     เดอมอรตลงมือฆาเซดริกดวยคาถาพิฆาต “อะวาดา เคดาฟ – รา”  ทําใหเซดริกสิ้นใจตาย
ทันที  แฮรรี่ไดรูความจริงวาลอรดโวลเดอมอรตตองการตัวเขามาเพื่อใชในการฟนคืนชีพ  โดยใน
การฟนคืนชีพของลอรดโวลเดอมอรตจะตองอาศัยของ 3 สิ่ง  คือ  กระดูกของบิดาคือศพของทอม 
ริดเดิ้ล  เนื้อจากทาสรับใช  คือ  มือของหางหนอนหรือปเตอร  เพ็ตติกรูว  และเลือดจากศัตรู  คือ  
เลือดของแฮรรี่  พอตเตอรนั่นเอง  เมื่อไดของครบทั้ง 3 สิ่งแลว  ลอรดโวลเดอมอรตก็ฟนคืนชีพ
ขึ้นมาอีกครั้งและไดเรียกลูกสมุนคือเหลาผูเสพความตายกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง  ลอรดโวล
เดอมอรตคิดจะกําจัดแฮรรี่ทิ้งดวยคําสาปพิฆาต เขาจึงไดใหโอกาสแฮรรี่ตอสูกับเขาดวยการดวลกัน
ตัวตอตัว  ในขณะที่ทั้งสองปะทะกันไมกายสิทธิ์ของแฮรรี่ไดทวนคาถาของลอรดโวลเดอมอรต  ทํา
ใหวิญญาณของผูที่    ถูกลอรดโวลเดอมอรตฆาตายปรากฎออกมาชวยแฮรรี่ใหพนจากคําสาปพิฆาต  

แฮรรี่กลับมายังฮอกวอตสพรอมกับศพของเซดริก  เขาไดเลาความจริงเกี่ยวกับการฟน
คืนชีพของลอรดโวลเดอมอรตใหอัลบัส  ดัมเบิลดอร  อาจารยใหญ  และคอรนีเลียส  ฟดจรัฐมนตรี
กระทรวงเวทมนตรฟง  ซึ่งทําใหฟดจตกใจสุดขีดและปฏิเสธที่จะเชื่อแฮรรี่โดยสิ้นเชิง  ในขณะ
นั้นเอง  แมด – อาย  มูดดี้อาสาพาแฮรรี่ไปยังหองพยาบาล  มูดดี้สอบถามแฮรรี่เกี่ยวกับเรื่องราวที่
เกิดขึ้นและเมื่อรูวาลอรดโวลเดอมอรตฟนคืนชีพแลว  เขาก็สารภาพใหแฮรรี่รูวาเขาคือสมุนของ
ลอรดโวลเดอมอรตที่แฝงตัวเขามาในฮอกวอตส  และเขาเปนผูชวยใหแฮรรี่ชนะการประลองเวท
ไตรภาคีเพื่อใหแฮรรี่ไดถวยไตรภาคีซึ่งเปนกุญแจนําทางไปหาลอรดโวลเดอมอรต  ในขณะที่มูดดี้
กําลังจะฆาแฮรรี่ ดัมเบิลดอร ศาสตราจารยสเนปและศาสตราจารยมักกอนนากัลก็เขามาชวยแฮรรี่
ไวไดทัน
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ดัมเบิลดอรบอกใหแฮรรี่รูวามูดดี้ที่แฮรรี่เห็นและเรียนกับเขามาตลอดเทอมไมใชมูดดี้
ตัวจริง  แตเปนลูกชายของบารตี้  เคราชลูกสมุนเกาของลอรดโวลเดอมอรตที่ทุกคนเขาใจวาถูกจับ
ขังอยูในคุกอัซคาบันปลอมตัวมาเปนมูดดี้โดยการดื่มน้ํายาสรรพรส  ดัมเบิลดอรบังคับใหลูกชาย
ของบารตี้  เคราชดื่มสัจจะเซรุม  น้ํายาชวยในการสารภาพความจริงทั้งหมด  จึงไดรูวาเคราชหนี
ออกมาจากคุกอัซคาบันไดโดยการดื่มน้ํายาสรรพรสเพื่อเปลี่ยนตัวกับแมของเขาซึ่งปวยใกลตายและ
แมของเขาก็ตายในคุกอัซคาบันในชื่อของเขานั่นเอง  โดยตัวเขาก็กลับมาอยูบานภายใตอํานาจสะกด
ของบารตี้  เคราชคนพอ  ลอรดโวลเดอมอรตสืบรูวาเคราชสมุนเกายังไมตาย  จึงเดินทางมาหาเขาที่
บานพรอมทั้งมอบหมายใหปลอมตัวเปนมูดดี้เขามาลักพาตัวแฮรรี่ที่ฮอกวอตส  พรอมทั้งเสกคําสาป
สะกดใจใสเคราชคนพอใหอยูภายใตอํานาจสะกดของตน  วันหนึ่งเคราชคนพอไดสติจากอํานาจ
สะกดใจและหลบหนีจากการควบคุมของลอรดโวลเดอมอรตมายังฮอกวอตสเพื่อสารภาพความผิด
ที่ไดลักลอบพาลูกชายออกจากอัซคาบัน  แตเคราชคนลูกรูเรื่องกอนจึงไดไปดักรอเคราชคนพอและ
ฆาเขาตายกอนที่จะไดพบกับดัมเบิลดอรและซอนศพไวที่แปลงดินขุดใหมหนากระทอมแฮกริด  
รวมทั้งลักพาตัวแฮรรี่ไปใหลอรดโวลเดอมอรตใชในการฟนคืนชีพไดเปนผลสําเร็จ

ดัมเบิลดอรประกาศใหทั้งโรงเรียนฮอกวอตสไดทราบวาลอรดโวลเดอมอรตฟนคืนชีพ
แลวและไดทําการฆาตกรรมเซดริก  ทําใหเด็ก ๆ ในโรงเรียนรวมทั้งพอแมผูปกครองพากันตื่น
ตระหนกและแบงแยกพวกออกเปน  2  ฝาย  ฝายหนึ่งเชื่อวาลอรดโวลเดอมอรตฟนคืนชีพแลวและ
สนับสนุนดัมเบิลดอร  อีกฝายหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากกวาปฏิเสธที่จะเชื่อหรือรับรูเรื่องของลอรดโวล
เดอมอรตเพราะไมสามารถยอมรับความจริงที่เจ็บปวดไดและแสดงตนเปนปฏิปกษตอดัมเบิลดอร
และแฮรรี่  พอตเตอรอยางรุนแรง  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นลง  นักเรียนทั้งหมดจึงไดเดินทางกลับบาน
ในชวงปดเทอมฤดูรอน 

ผูวิจัยไดใสแนวคิดเกี่ยวกับสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” เอาไวเพื่อให
ผูอานไดทําความรูจักกับเนื้อหาและเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องนี้ในเบื้องตนเพื่อเสริมสรางความ
เขาใจในการอานสวนตอ ๆ ไปของงานวิจัยชิ้นนี้ 
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8.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

เกศินี ศิลป  (2539) ศึกษาชมรมแฟนภาพยนตรของหนังสือสตารพิคสและซีนีแม็ค  
พบวา  ในแงของผูผลิตนั้นการกอตั้งชมรมขึ้นเกิดจากผลประโยชนทางการตลาดและถือเปนการคืน
กําไรใหกับลูกคา  และกิจกรรมการรวมกลุมเปนการแสดงออกถึงความเปนผูมีรสนิยมเดียวกัน  
และชอบในสิ่งเดียวกันระหวางทีมผูผลิตสื่อและแฟนหนังสือ  สวนลักษณะแฟนชมรมภาพยนตร
ของหนังสือสตารพิคและซีนีแม็คมีลักษณะเปน Textual  Poacher  คือเปนกลุมที่มีความรูสึกเปน
เจาของตอบทความของหนังสือที่เปนแฟนประจํา  และมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการเขียน
บทความหรือวิพากษวิจารณลงในหนังสือ  ความทั้งมีความตองการที่จะมีสวนรวมในการผลิต  อีก
ทั้งยังเปนกลุมผูมีการศึกษาดีเปนสวนใหญดวย  โดยปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการรวมกลุมของแฟน
ชมรมไดแกปจจัยความสัมพันธที่ดีระหวางทีมผูผลิตและกลุมผูบริโภค  ปจจัยดานความบันเทิงจาก
กิจกรรมที่จัด  ปจจัยดานความสัมพันธระหวางแฟนชมรมดวยกันเอง  และปจจัยในดานการเปนเอก
สิทธิ์ในฐานะของสมาชิกชมรมภาพยนตรของหนังสือทั้งสอง  ตลอดจนผลประโยชนที่ไดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม  

ชไมพร แกวประไพ  (2541) ศึกษาการวิเคราะหแฟนของสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร  
พบวา  ผูรับสารที่มีลักษณะเปนแฟนของเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารนั้นมีความแตกตางกันในลักษณะ
ทางประชากรศาสตร  แตลักษณะดังกลาวไมไดเปนอุปสรรคในการเปนแฟนของเนื้อหาประเภทนี้
แตอยางใด  การเปนแฟนเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารทําใหผูรับสารเกิดความผูกพันกับเนื้อหาประเภทนี้  
จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการติดตามสื่อมวลชนที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร  โดยแฟนแตละคน
สามารถแสวงหาเนื้อหาจากสื่อมวลชนไดหลายชองทาง  สวนการเปดรับและการติดตามสื่อมวลชน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของแฟนนั้นเกิดมาจากแรงผลักดันและแรงกระตุนที่แตกตางกันของผูรับ
สาร  โดยแฟนที่เปนผูรับสารเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารนั้นเปนตัวแทนที่มีอิสระ  เปนผูรับสารที่มีความ
กระตือรือรน  มีการสื่อสารกลับไปยังสื่อ  แตในบางครั้งก็เปนเพียงผูรับสารอยางเดียว  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความพอใจของผูรับสารเปนสําคัญ  และแฟนของเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร มีการนําความรูที่ไดรับ
จากการติดตามเนื้อหาจากสื่อไปใชประโยชนที่แตกตางกัน  ทั้งที่เปนประโยชนในหนาที่การงาน
และความเพลิดเพลิน
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หฤทัย รามสูตร  (2542) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรม
เยาวชนตางวัฒนธรรม พบวา วรรณกรรมเยาวชนของไทยมีจํานวนวรรณกรรมประเภทแนวสมจริง
มากกวาแนวจินตนาการ ในขณะที่วรรณกรรมเยาวชนแปลมีจํานวนวรรณกรรมแนวสมจริงและ
แนวจินตนาการใกลเคียงกัน การเสนอภาพเยาวชนในวรรณกรรมเยาวชนไทยสวนใหญเสนอเรื่องที่
เกิดขึ้นในชนบท ตัวละครสวนใหญมีภูมิลําเนาในชนบท เนนการแสดงปญหาที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกเปนรูปธรรม และเสนอปญหาซ้ํา ๆ อยางตรงไปตรงมา การเลาเรื่องในลักษณะที่ซ้ํารอยเดิม
ทําใหไมเอื้อตอการพัฒนาตัวละคร  นอกจากนั้นตัวละครเยาวชนและผูใหญแสดงบทบาทตอกัน
และกันในฐานะ “ผูรับ” และ “ผูให” ทําใหเยาวชนไทยมักตกเปนฝายรับ (Passive) ของสถานการณ  
ในขณะที่วรรณกรรมเยาวชนตางประเทศจะแสดงปญหาอยางเปนนามธรรมมากกวา และมีความ
หลากหลายของประเด็นและวิธีการนําเสนอมากกวา  มีการเลาเรื่องที่กาวหนาและเอื้อตอการพัฒนา
ตัวละครมากกวา  โดยตัวละครเยาวชนและผูใหญมีโอกาสแสดงบทบาทผูใหและผูรับเทาเทียมกัน 
ขึ้นอยูกับสถานการณ  นอกจากนี้บทสัมภาษณบรรณาธิการทําใหทราบวา  ตลาดวรรณกรรม
เยาวชนไทยยังแคบ  เนื่องจากนักเขียนไมเขาใจในเยาวชน  จึงมักเสนอเรื่องโดยใหการอบรมสั่ง
สอนอยางตรงไปตรงมาเพราะเห็นวาถูกใจผูปกครองและบรรณารักษ

ธศา  จิตโต  (2545)  แปลหนังสือเรื่อง เจ. เค.  โรวลิ่ง  อัจฉริยะเบื้องหลังแฮรรี่  พอต
เตอร  ซึ่งเขียนโดย ฌอน  สมิธ  ผูเขียนวิเคราะหชีวประวัติของ เจ. เค. โรวลิ่ง  ผูแตงวรรณกรรมแฮร
รี่  พอตเตอร  โดยการวิเคราะหจากเอกสารและการสัมภาษณซึ่งมีการอางอิงถึงหนังสือ นิตยสาร 
รายการโทรทัศน รายการวิทยุ ภาพยนตร และบทเพลงเปนจํานวนมาก  ผูเขียนตองการแกะรอยเทา
ของผูแตง  มุงหวังที่จะคนพบสิ่งที่ชักจูงผูแตงในการกําเนิดแฮรรี่  พอตเตอร  ทําใหผูเขียนพบวา  
แฮรรี่  พอตเตอร  กําเนิดมาจากประสบการณของผูแตงทั้งสิ้น  ตัวละคร ชื่อ สถานที่ เหตุการณ ลวน
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูแตง  เชน  เพื่อนบาน ตัวละครในหนังสือที่ผูแตงชอบอาน ก็กลายมาเปนตัว
ละครในแฮรรี่  พอตเตอร  สถานที่ที่เคยไป ความทรงจําตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญในการสรางเรื่องราวใน
แฮรรี่  พอตเตอร  เสมือนเปนการนําชีวิตของผูแตงใสลงไปในวรรณกรรม  จากการคนควาทําให
ทราบวาผูแตงมีลักษณะรักการอาน ชางจดจํา ชางจินตนาการ  ซึ่งเปนนิสัยที่นักเขียนควรมีเปนอยาง
ยิ่ง

ปาริชาติ  สุคนธพานิช  (2545)  ศึกษาแฮรรี่  พอตเตอร  :  วรรณกรรมเพื่อพัฒนานิสัย
การอาน  พบวา  จุดเดนหรือจุดจับใจของเนื้อหาวรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอรที่มีตอความสนใจอาน
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ของผูอานมาจากวิธีการเลาเรื่องโดยใชกลยุทธการผสมผสาน (Hybridism) ระหวางของจริง 
(Reality) ที่ผูอานคุนเคยกับจินตนาการ (Fantasy) ที่ผูแตงสรางขึ้นในทุกองคประกอบของการเลา
เรื่องไดอยางลงตัวและแนบเนียน  สิ่งที่โดดเดนประทับใจผูอานมา คือ การสรางตัวละครเอกเปน
เด็กไดแสดงบทบาทในดานความกลาหาญที่หลากหลาย  โดยสัญญะและความหมายสื่อออกมาใน
ลักษณะของการอยูรวมกันอยางสันติระหวางความสัมพันธคูตรงขาม  ความดี – ความชั่ว  มุงสอน
ผูอานใหยอมรับความเปนจริงของชีวิต  ซึ่งผูอานรับรูและสามารถถอดความหมายไดสอดคลองกับ
การเขารหัสของผูแตง  วรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอรทําใหผูอานเปลี่ยนนิสัยการอานของตัวเอง  จาก
เดิมที่ไมชอบอานหนังสือกลายเปนคนชอบอานหนังสือ  และยังมีผลใหเกิดความตองการหนังสือ
ประเภทนี้อีก  ผูอานสวนใหญมีทัศนะที่ดีตอวรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอร  ในดานนิสัยการอาน  
ประโยชนของการอาน  ความคุมคา  คุณคาของหนังสือ  คุณภาพหนังสือ  แกนเรื่อง  ตัวละคร  ฉาก  
ผูแตง  และผูแปล
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บทที่  3

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยเรื่อง  ความนิยมชมชอบใน “แฮรี่ พอตเตอร” และการปรับแปลงจินตนาการ 
(Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรัก แฮรรี่ พอตเตอร ในประเทศไทย มี
จุดประสงคในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาองคประกอบของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอต
เตอร”  2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการสรางความนิยมชมชอบสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอต
เตอร”  ของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร 3) เพื่อศึกษาการปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงลักษณะ
ความเปนจินตนาการ     (Fantasy)   จากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร” ใหเขากับ
ชีวิตจริงของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร

โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research 
Method) อีกทั้งไดแบงการวิจัยออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ สวนที่ 1 เปน
การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดานการวิเคราะหเนื้อหาสื่อวรรณกรรม และสวนที่ 2 
เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษาผูรับสารดวยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก

สวนที่ 1 การศึกษาเนื้อหาสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร”

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ผูวิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research Method) ดานการวิเคราะหเนื้อหาสื่อ  (Content Analysis) โดยจะ
ทําการศึกษาองคประกอบของสื่อดวยการวิเคราะหวรรณกรรม ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสัญวิทยา
เชิงโครงสราง ทฤษฎีการเลาเรื่อง รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมและวรรณกรรมเยาวชน
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แหลงขอมูล

ผูวิจัยจะทําการศึกษาองคประกอบสื่อวรรณกรรมจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้

1. แหลงขอมูลเอกสาร อันประกอบดวย แหลงขอมูลเกี่ยวกับนักประพันธ หรือเจ. เค.  
โรวลิงค เอกสารสิ่งพิมพประเภทหนังสือที่มีความเกี่ยวของกับสื่อวรรณกรรม
เยาวชน “แฮรรี่ พอตเตอร” รวมทั้งบทความในหนังสือพิมพและนิตยสารตาง ๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับสื่อและการวิเคราะหวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร”

2. แหลงขอมูลที่เปนสื่ออิเล็คทรอนิคสตาง ๆ อันประกอบดวยแหลงขอมูลเกี่ยวกับสื่อ
วรรณกรรมเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” ที่สามารถพบไดในเครือขายอินเตอรเน็ต
ประเภทเว็บไซต

ประชากรในการศึกษา

ผูวิจัยกําหนดประชากรในการศึกษาเปนสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร” 
เฉพาะที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทยแลว  จํานวน 4  เลม ดวยกันคือ

1.    แฮรรี่  พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ   (Harrt  Potter  and the Philosopher  Stone)
2.    แฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ (Harry Potter and the Chamber of Secrets)
3. แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน (Harry Potter and the Prisoner of 

                          Azkaban)
4.    แฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี (Harry Potter and the Goblet of Fire)

การเก็บขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง  (Cross – Sectional Study) โดยอาศัยขอ
สันนิษฐานวา สื่อทุกประเภทจะมีลักษณะหนาที่เหมือนกันไมวาจะอยูในชวงเวลาใด ดังนั้น ผูวิจัยจะ
ทําการเก็บขอมูลในการวิเคราะหเนื้อหาในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2546 รวมระยะเวลา 2 
เดือน  
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หนวยในการวิเคราะห

ผูวิจัยไดสรางหนวยในการวิเคราะหเกี่ยวกับองคประกอบของสื่อวรรณกรรมเอาไวดังนี้

1. โครงเรื่องที่ใชในการแตงวรรณกรรม  อันเปนการวิเคราะหการวางลําดับเหตุการณ
ภายในสื่อวรรณกรรมแตละเลม

2. แกนเรื่อง  ซึ่งหมายถึง  แนวคิดสําคัญที่ผูแตงตองการสื่อสารใหผูรับสารไดทราบ
จากการอานเรื่องราวในวรรณกรรม

3. ตัวละคร  ซึ่งหมายถึง  ตัวละครตาง  ๆ ที่ปรากฏอยูในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  
“แฮรรี่  พอตเตอร” 

4. ฉาก หมายถึงสถานที่ที่ผูประพันธกําหนดขึ้นเพื่อรองรับการเกิดเหตุการณตาง ๆ
5. สัญญะ  หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ใชในการสื่อความหมายถึงสิ่งอื่น ๆ ใหเปนที่เขาใจ

ตรงกัน

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล ตีความ และหาความหมายของขอมูลโดยใชกรอบ
ทฤษฏีสัญวิทยาเชิงโครงสรางในการวิเคราะหวรรณกรรม (Semiological Analysis) โดยศึกษาจากตัว
บท (Text) ของวรรณกรรม ซึ่งผูวิจัยจะใชวิธีพิจารณาดานองคประกอบตาง ๆ ของการสรางสื่อ
วรรณกรรม

เครื่องมือในการเก็บขอมูล

ในการวิเคราะหเนื้อหา   (Content Analysis) ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยตารางลง
รหัส    (Coding Sheet) ที่ผูวิจัยออกแบบขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีเปนเครื่องมือ โดยตาราง
ลงรหัสนี้จะประกอบดวย Category System ที่สรางขึ้นเพื่อคนหาองคประกอบตาง ๆ ของสื่อ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร”
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การนําเสนอขอมูล

การนําเสนอขอมูลเปนไปในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห โดยผูวิจัยจะนําเสนอ
ขอมูลที่คนพบไดในบทที่ 4 ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ ของสื่อ
วรรณกรรม  

สวนที่ 2 การศึกษาชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร (Harry Potter’s FanClub) ในประเทศไทย

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษา “ความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” และการ
ปรับแปลงจินตนาการจากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศ
ไทย” เปนการศึกษาที่มุงเนนการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม  (Social Phenomena) จาก
สภาพแวดลอมตามความเปนจริง เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวดลอมนั้น โดย
อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Method) ดานการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In 
– Depth Interview) 

แหลงขอมูล

ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความนิยมชมชอบและการปรับแปลงเพื่อ
เชื่อมโยงจินตนาการจากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรัก“แฮรรี่ พอตเตอร” โดยอาศัย
แหลงขอมูลประเภทตาง ๆ ดังนี้

1. แหลงขอมูลประเภทบุคคล  ไดแก  แหลงขอมูลที่เปนสมาชิกในชมรมคนรักแฮรรี่  
พอตเตอร  ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทนานมี  บุคส  จํากัด  จํานวน 20 คน แบงเปน ชาย 
10 คน หญิง 10 คน ที่มีอายุระหวาง 15 – 25 ป และเขารวมเปนสมาชิกของชมรม
มาแลวไมต่ํากวา 1 ป โดยตองมีการเขารวมกิจกรรมของชมรมอยางสม่ําเสมอ

2. แหลงขอมูลประเภทสื่ออิเล็คทรอนิคส  ไดแก  เว็บไซตตาง ๆ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
แฮรรี่  พอตเตอร  ที่สามารถคนหาไดจากสื่ออินเตอรเน็ต
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ประชากรในการศึกษา

ผูวิจัยไดเลือกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร หรือ “แฮรรี่ พอตเตอร แฟนคลับ” ที่จัดตั้งขึ้น
โดยบริษัทนานมี บุคส จํากัด เนื่องจากเปนกลุมประชากรที่มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับแฮรรี่ 
พอตเตอรที่มีความตอเนื่องที่สุด

การเก็บขอมูล

ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากแหลงขอมูล
ประเภทบุคคลในชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2546 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยกอน
การสัมภาษณ ผูวิจัยจะจัดสงรูปแบบคําถามที่ผูวิจัยตองการทราบขอมูลไปใหผูรับสารที่เปนสมาชิก
ชมรมลวงหนา โดยการเก็บขอมูลในระหวางการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะใชเครื่องมือในการชวยเก็บ
ขอมูลโดยการบันทึกเทปและจดบันทึก

เครื่องมือในการเก็บขอมูล

ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบมีโครงสรางคําถาม  (Structured Interview) โดยมีการสราง
แนวคําถามโดยใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแฟนและแฟนดอม และจิตวิทยาวัยรุนดังนี้

1. เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก  ชื่อจริง  นามสกุล  ชื่อเลน  เพศ  อายุ  
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหสภาพทางจิตวิทยาของแตละบุคคล

2. รูจัก “แฮรรี่  พอตเตอร”  ไดอยางไร  และมีเหตุผลอะไรในการเลือกอานวรรณกรรม
เรื่องเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” รวมทั้งการเขารวมกลุมชมรมคนรักแฮรรี่  พอต
เตอร  เพื่อศึกษาถึงความนิยมชมชอบในวรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอร

3. เลารายละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร  การผจญภัย  และองคประกอบตอนที่ชอบ ทําไม
จึงชอบ  และการดูบริบทแวดลอมขณะสัมภาษณ   เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมโยง
จินตนาการใหเขากับชีวิตจริงของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรแตละคน

4. มีการรับสื่อประเภทอื่นเกี่ยวกับ “แฮรรี่  พอตเตอร” หรือสะสมของเกี่ยวกับ “แฮรรี่  
พอตเตอร” ไวบางหรือไม  เพราะเหตุใด   เพื่อศึกษาถึงลักษณะความเปนแฟนของ
สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย
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การวิเคราะหขอมูล

1. การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางจิตวิทยาของผูรับสารที่เปนสมาชิกชมรมคนรักแฮร
รี่ พอตเตอรในประเทศไทย โดยวิเคราะหจากบทสัมภาษณและโยงใหเห็นสาเหตุ
ในการเกิดความนิยมชมชอบของสมาชิกชมรมตอสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“แฮรรี่ พอตเตอร”  

2. การศึกษาเกี่ยวกับการปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมให
เขากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทย และลักษณะความ
เปนแฟนของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทยโดยวิเคราะหจาก
บทสัมภาษณตามแนวคําถามที่ไดวางไว

การนําเสนอขอมูล 

การนําเสนอขอมูลในการศึกษา ผูวิจัยจะใชการนําเสนอขอมูลในรูปแบบการพรรณนา
เชิงวิเคราะห โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุน แนวคิดเกี่ยวกับแฟนและแฟนดอม และแนวคิด
เกี่ยวกับจินตนาการและการปรับแปลงจินตนาการ เปนหลักในการวิเคราะหสมาชิกชมรมคนรักแฮร
รี่ พอตเตอรในประเทศไทย
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง  ความนิยมชมชอบใน “แฮรี่ พอตเตอร” และการปรับแปลงจินตนาการ 
(Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรัก แฮรรี่ พอตเตอร ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงองคประกอบในสวนตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่  พอต
เตอร,  ปจจัยที่ทําใหเกิดความนิยมชมชอบวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่  พอตเตอร, รวมไปถึงการ
ปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของสมาชิกชมรมคนรัก
แฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย

ผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน  2 สวนตามวัตถุประสงคของการวิจัย สวนแรกเปน
การศึกษาเนื้อหาสื่อวรรณกรรมโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research 
Method) ดานการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหาสื่อ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทยแลวจํานวน 4 เลม
ประกอบดวย แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ  (Harry Potter and the Philosopher Stone), แฮรรี่ 
พอตเตอรกับหองแหงความลับ  (Harry Potter and the Chamber of Secrets), แฮรรี่  พอตเตอรกับ
นักโทษแหงอัซคาบัน  (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)  และแฮรรี่  พอตเตอรกับถวย
อัคนี  (Harry Potter and the Goblet of Fire)  ในดานองคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรม

สวนที่สองเปนการศึกษาชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร  (Harry Potter’ Fanclub) โดย
อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดานการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In – Depth Interview) เพื่อ
วิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร 
ตลอดจนการปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของสมาชิก
ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรที่บริษัทนานมีบุคส จํากัดเปนผูกอตั้งขึ้น 
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สวนที่  1 การวิเคราะหเนื้อหาสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร”

คําถามวิจัยขอที่ 1 สื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” มีองคประกอบใดบาง และมี
          ลักษณะเปนอยางไร

ในการศึกษาเรื่อง ความนิยมชมชอบใน“แฮรี่ พอตเตอร” และการปรับแปลงจินตนาการ 
(Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรัก แฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทย ผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหเนื้อหาสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร” เพื่อทําการตอบคําถาม
เกี่ยวกับองคประกอบตาง ๆ ของสื่อวรรณกรรม   จากการศึกษาผูวิจัยพบวาวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“แฮรรี่  พอตเตอร” นั้นมีองคประกอบตาง ๆ ครบถวนตามลักษณะทั่วไปของสื่อวรรณกรรม  โดย
สามารถแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของวรรณกรรมไดดังนี้

1.  องคประกอบดานโครงเรื่อง  (Plot)

โครงเรื่องถือเปนแบบแผนหรือระบบที่นักประพันธสรางขึ้นเพื่อเลาเหตุการณ 
พฤติกรรมและปฏิกิริยาตาง ๆ ของตัวละคร โครงเรื่องเปนแนวทางที่นักประพันธใชกําหนดลักษณะ 
บทบาท และอาการของตัวละคร โครงเรื่องจึงเปนตัวกําหนดเหตุการณและขอเท็จจริงของเรื่อง อีก
ทั้งยังมีบทบาทตอการดําเนินเรื่องและการพัฒนาของตัวละครไปในแนวทางที่นักประพันธวางไว 
โครงเรื่องเปรียบเสมือนกับกรอบของเรื่องที่นักประพันธกําหนดขึ้นเพื่อใชเขียนเรื่องโดยโครงเรื่อง
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ

1.1 โครงเรื่องหลัก

เปนการวางโครงเรื่องโดยรวมของตัววรรณกรรมโครงเรื่องหลักของสื่อวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” เปนการวางโครงเรื่องที่ถูกสรางขึ้นมาตามสูตรสําเร็จการสราง
ตํานานวีรบุรุษ โดยมีลักษณะเปนแบบคงรูปซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันในทุกเลมของวรรณกรรม มี
การเริ่มตน การดําเนินเรื่อง และการสรุปจบของเรื่องราวและเหตุการณในชวงเวลาเดียวกันในทุก
ภาค เพียงแตจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามเนื้อเรื่องของแตละภาค โดยสามารถแบงการวาง
โครงเรื่องออกไดเปน 3 ชวงใหญอันประกอบดวย  การจากไป  การตอสู  และการกลับมา
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ชวงที่  1 การจากไป

วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” จะมีตอนเริ่มเรื่อง (Beginning, Exposition 
หรือ Opening) ที่กระบวนการการจากไปของพอมดนอยแฮรรี่ พอตเตอร ที่จะเดินทางกลับสู
โรงเรียนคาถาพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรต ในวันที่ 1 กันยายน ซึ่งเปนวันเปดเทอม
ของโรงเรียนในทุกป หลังจากที่ตองกลับมาอาศัยอยูกับครอบครัวของลุงที่เปนคนธรรมดาไมใช
พวกพอมดแมมดในชวงเวลาที่โรงเรียนปดเทอม เปนการเดินทางเขาสูโลกแหงเวทมนตคาถาและ
การผจญภัยในโลกแหงจินตนาการที่เริ่มตนเหมือนกันในทุกภาคของวรรณกรรมเรื่องนี้

ตลอดเวลา  11 ปที่ผานมา แฮรรี่ พอตเตอร ใชชีวิตอยูในบานเลขที่ 4 ซอยพรีเว็ตกับ
ครอบครัวเดอรสลีย ญาติจอมกดขี่ขมเหงของเขา แฮรรี่รูแควาตนเองเปนเด็กผูชายธรรมดา ๆ  คน
หนึ่ง  ไมเคยรูตัวเองวาเปนพอมดเขาไมรูวาโลกแหงเวทมนตรที่เต็มไปดวยพอมด  แมมด  เวทมนตร
คาถา  และบรรดาภูติผีปศาจนั้นมีอยูจริง  อีกทั้งยังไมเคยรูวาตัวเองนั้นเปน “ตํานาน”  แหงโลกเวท
มนตรที่ทุกคนยกยองเขาเปน  “แฮรรี่  พอตเตอร  ผูยิ่งใหญ”  พอมดผูเดียวที่รอดตายจากเงื้อมือของ
ลอรดโวลเดอมอรเจาแหงศาสตรมืดผูชั่วราย  แถมยังลมบัลลังกของเจาแหงศาสตรมืดไดตั้งแตยังแบ
เบาะ  

แตเมื่อเขาไดรับจดหมายจากโรงเรียนฮอกวอรตที่แฮกริดนํามาใหทุกสิ่งทุกอยางก็
เปลี่ยนไปจากเดิมจนหมดสิ้น การผจญภัยของแฮรรี่ พอตเตอรไดเริ่มเปดฉากขึ้นเมื่อไดรับรูวาตัวเอง
เปนพอมดและตองเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนคาถาพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรตซึ่ง
มีอัลบัส  ดัมเบิลดอร  พอมดผูยิ่งใหญเปนอาจารยใหญ เปนเวลา  7  ปการศึกษา  และที่โรงเรียนฮอก
วอรตนี่เอง  แฮรรี่  พอตเตอร ไดพบกับพอมดแมมดมากมายทั้งที่อายุมากกวาเขาและอายุรุนราวคราว
เดียวกัน  เขาไดเรียนรูเรื่องเวทมนตรคาถาและไดรูจักกับโลกแหงเวทมนตรมากขึ้น  อีกทั้งยังไดรับรู
วาไมใชเรื่องงายดายเลยที่จะใชชีวิตอยูในโลกแหงเวทมนตร  เพราะยังมีเรื่องราวมากมายที่เขาจะตอง
ศึกษาในหลักสูตรแตละปของโรงเรียนฮอกวอรต และการเรียนรูจากประสบการณจริง      

หลังจากที่ แฮรรี่ พอตเตอร ไดเดินทางมาถึงโรงเรียนคาถาพอมดแมมดและเวทมนตร
ศาสตรฮอกวอรตแลวก็จะถึงชวงการพัฒนาเหตุการณของเรื่อง  (Rising Action) เปนชวงที่เรื่องราว
การผจญภัยของแฮรรี่ พอตเตอรดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน มีเหตุการณเกิดขึ้นติดตอกัน และ
เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน เปนขั้นตอนของการเปดเผยเงื่อนงําในเรื่องออกมาเปนปญหาความ

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


66

ขัดแยง ซึ่งอาจเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางคนกับคน  (Man Against Man)  ความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในจิตใจของตัวละคร  (Man against Himself)  หรือความขัดแยงระหวางตัวละครกับพลัง
ภายนอก  (Man against External Force)  

ชวงการพัฒนาเหตุการณของเรื่องเปนระยะแหงการเพิ่มปมปญหาใหซับซอนมากยิ่งขึ้น
เพื่อนําไปสูจุดแหงการเขม็งเกลียวถึงที่สุดหรือเรียกไดวาเปนชวงเวลาแหงความยุงยาก  
(Complication) ซึ่งในระหวางการเผชิญหนากับชวงเวลายุงยากที่กําลังเขม็งเกลียวซับซอนขึ้นทุกที 
แฮรรี่ พอตเตอรก็จะไดรับการบอกเลาเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใหเขาสามารถ
เผชิญหนาและรับมือกับสถานการณแหงความเปนความตายที่จะเกิดขึ้นในชวงตอไปได ขั้นตอนการ
พัฒนาเรื่องในชวงการจากไปนี้ แฮรรี่ พอตเตอรจะไดพบกับบรรดาผูชวยเหลือซึ่งจะทําการชี้แนะ
เกี่ยวกับเวทมนตร  คาถา  และไดรับรูความเปนไปในโลกแหงเวทมนตรอันเปนดินแดนที่เขาไมเคย
รูจักมากอนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ชวงที่  2 การตอสู

ชวงการตอสูถือเปนขั้นจุดวิกฤติ  (Climax หรือ Peripety) ของเรื่องราวในแตละตอนของ  
“แฮรรี่ พอตเตอร” ชวงการตอสูเปนชวงที่เหตุการณหรือความขัดแยงที่อยูในแตละภาคคอยสะสม
เพิ่มความซับซอนเขาสูจุดที่แตกหักหรือจุดวิกฤติที่สุด ตัวละครของเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวละคร
สําคัญ ๆ เชน แฮรรี่ พอตเตอร รอน วีสลีย และ เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรจะอยูในภาวะหรือวินาทีที่
สําคัญอยางยิ่งยวด ตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งเปนทางออกหรือทางแกปญหา เมื่อผูอานอาน
มาถึงขั้นตอนที่เปนชวงวิกฤติสุดยอดของเรื่องจะมีความรูสึกอยากติดตามเรื่องเปนที่สุด  มีความ
อยากรูอยางยิ่งวาจะเกิดอะไรขึ้นและเรื่องจะจบลงอยางไร  และเมื่อเรื่องดําเนินผานจุดวิกฤติไปแลว  
ปมเงื่อนตาง ๆ  ที่เคยมีเงื่อนงําหรือมีปริศนาก็จะถูกเปดเผยออกมา  จุดวิกฤติก็จะเขาสูภาวะคลี่คลาย
ของเรื่อง  (Falling Actions)

ชวงการตอสูเริ่มตนขึ้นเมื่อตัวแฮรรี่ พอตเตอรถูกชักพาไปในสถานที่ซึ่งมิไดคาดหมาย
หรือสถานการณอันไมคุนเคย แตจะไดพบกับผูรวมทางซึ่งจะทําหนาที่ชวยเหลือและนําพาเขาไปสู
ความทาทายหรือสถานการณอันเปรียบเสมือนกับประตูแหงความเปนความตาย ซึ่งผูรวมทางไป
ตอสูกับแฮรรี่ พอตเตอร ก็มักจะเปนรอน วีสลีย และ เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรเพื่อนสนิททั้งสองคน
ของเขา แตอยางไรก็ตามในที่สุดแฮรรี่ ก็จะตองตอสูเพียงลําพังหรือกาวขามประตูนั้นเขาไปดวยตัว
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ของเขาเอง แฮรรี่จะตองตอสูกับสิ่งชั่วรายจนบาดเจ็บปางตาย และเริ่มเขาใจถึงพลังของตนเองและ
ที่มาของพลังลึกลับที่มีอยู  

ชวงที่  3 การกลับมา

ชวงการกลับมาเปนตอนที่ปญหาและความขัดแยงตาง ๆ ในเรื่องไดสิ้นสุดลงแลวโดย
แฮรรี่ พอตเตอรจะสามารถรอดกลับมาจากการตอสูไดโดยอาจไดรับความชวยเหลือจากใครบางคน
หรือของบางอยาง ซึ่งเมื่อกลับมาแลวแฮรรี่ พอตเตอรจะประสบความสําเร็จถึงสองดานอันเกิดจาก
การไดรับเกียรติยศชื่อเสียงและคนพบตัวตนที่แทจริงภายในใจของเขาเองไดพบกับอิสรภาพในการ
มีชีวิตอยูอยางเต็มที่เพราะเขาสามารถเอาชนะความกลัวไดโดยสิ้นเชิง  

สําหรับ  “แฮรรี่ พอตเตอร” แลว การไดรับความชวยเหลือจากใครบางคนเพื่อใหพน
จากนาทีวิกฤติของชีวิตก็มักจะเปนการไดรับความชวยเหลือจาก  “อัลบัส ดัมเบิลดอร” พอมดผู
ยิ่งใหญนั่นเอง หลังจากที่แฮรรี่ พอตเตอรตองตอสูกับลอรดโวลเดอมอรในฉากทายของเรื่อง     
ดัมเบิลดอรมักจะพาเขากลับมาพรอมทั้งเฉลยปริศนาบางอยางที่เขาสงสัยใหไดรูคําตอบ  บางที
ถาดัมเบิลดอรไมไดเดินทางไปชวยแฮรรี่เองก็จะสง  “บางสิ่งบางอยาง”  ไปแทน  เชน  นกฟนิกซชื่อ
ฟอกส  เปนตน  ซึ่งหลังจากการฟนฝาอุปสรรคทั้งหลายแลวแฮรรี่  พอตเตอรจะมีความแข็งแกรง
พรอมทั้งเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  ในทุก ๆ ภาค  การเผชิญหนากับลอรดโวลเดอมอรถือเปนฝนรายที่นา
สยดสยองที่สุดสําหรับพอมดทั้งหลาย  จนแมแตชื่อก็ยังไมกลาเรียกออกมาตรง ๆ ตองใชสรรพนาม
แทนวา  “คนที่คุณก็รูวาใคร”  แตกับแฮรรี่แลว  เขาตองประสบกับมันมาหลายตอหลายครั้ง  และ
ประสบการณเหลานี้ไดหลอหลอมใหแฮรรี่  พอตเตอรกลายเปนพอมดที่ยิ่งใหญกวาพอมดทั้งปวง
แมกระทั่งดัมเบิลดอร   ในที่สุดตอนจบของเรื่อง (Denouement  หรือ Ending) ก็มาถึง เปนการจบ
โดยที่ตัวละครประสบกับความสุข (Happy Ending) ผสมกับการจบแบบไมมีขอยุติชัดเจน 
(Intermediate Ending) เพราะยังไมปรากฏการตายของผูรายอยางชัดเจนทําใหผูอานตองติดตาม
เรื่องราวในภาคตอไปอยูเรื่อย ๆ 

หลังจากการตอสูจบลงแฮรรี่ก็ตองกลับไปอยูกับครอบครัวของลุงเวอรนอนในชวงปด
เทอมของโรงเรียนซึ่งจะเปนเหมือนกันในทุกภาค เพื่อรอเวลาในการเริ่มตนการผจญภัยในภาค
ตอไปเมื่อถึงวันที่ 1 กันยายนซึ่งเปนวันที่โรงเรียนเปดเทอมเหมือนทุกป
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1.2  โครงเรื่องเฉพาะของแตละภาค  

เปนการวางโครงเรื่องที่จะแสดงลําดับเหตุการณเฉพาะของแตละภาคของวรรณกรรมวา
เรื่องราวในแตละภาคตองการจะกลาวหรือเลาถึงเรื่องราวอะไร มีอะไรเกิดขึ้นบาง มีใครอยูใน
เหตุการณบาง โครงเรื่องเฉพาะของแตละภาคแบงออกไดดังนี้

-  โครงเรื่องหลัก เปนโครงเรื่องที่ตองมีประจําในทุกภาค     ซึ่งจะเปนเนื้อหาที่สําคัญใน
แตละภาค วรรณกรรมจะขาดโครงเรื่องหลักไมไดจําเปนตองมีอยูในทุกภาค

-  โครงเรื่องรอง   เปน  โครงเรื่องยอยที่ซอนอยูภายในโครงเรื่องหลักอีกที เปนเนื้อหาที่
มีความสําคัญแยกยอยออกมาจากเนื้อหาหลักในแตละภาค เปนประเด็นที่ทําใหเรื่องราวมีความ
ซับซอนมากขึ้น จะมีหรือไมมีก็ได แตถามีก็จะสามารถชวยทําใหเรื่องราวนาติดตามมากขึ้น

โครงเรื่องเฉพาะในแตละภาคของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร”

แฮรรี่  พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ  (Harry Potter and the Philosopher Stone)

แฮรรี่ พอตเตอรเด็กชายกําพราตัวเล็กผูมีผมสีดํา ตาสีเขียว และรอยแผลเปนรูปสายฟา
ฟาดที่หนาผากอาศัยอยูกับครอบครัวเดอรสลียญาติจอมโหดรายที่บานเลขที่ 4 ซอยพรีเว็ตเปนเวลา
สิบป และในวันเกิดครบรอบอายุ 11 ปของเขา แฮรรี่ก็ไดพบกับแฮกริดและซองจดหมายสีเหลืองจา
หนาซองดวยหมึกสีเขียวมรกตซึ่งบอกความลับใหเขาไดทราบวาเขาเปนพอมดและจะไดเขาเรียนที่
โรงเรียนฮอกวอตสซึ่งเปนโรงเรียนเวทมนตรคาถาที่ดีที่สุดสําหรับพอมดแมมดซึ่งมีอัลบัส  
ดัมเบิลดอรเปนอาจารยใหญในปการศึกษาใหมนี้  

ที่โรงเรียนฮอกวอตสแฮรรี่ไดอาศัยอยูในบาน กริฟฟนดอรซึ่งเปนบานสําหรับผูกลา  
และไดพบกับรอน  วีสลีย  เด็กชายพอมดจากครอบครัวเลือดบริสุทธิ์  และเฮอรไมโอนี  เกรนเจอร
แมมดที่เกงที่สุดของชั้นปและไดทั้งสองเปนเพื่อนสนิท  พรอมกันนั้น  แฮรรี่ยังไดรูเรื่องราวเกี่ยวกับ
พอมดผูชั่วรายที่สุดของโลกเวทมนตรที่มีชื่อวา  “ลอรดโวลเดอมอรต”  ซึ่งเปนพอมดที่โหดเหี้ยม
และนากลัวจนกระทั่งไมมีใครในโลกเวทมนตรกลาเอยชื่อเขาจนตองใชสรรพนามแทนวา  “คุณก็รู
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วาใคร”  เวลาที่พูดถึง  ลอรดโวลเดอมอรตเปนผูฆาพอแมของเขาแตก็ถูกแฮรรี่ทําลายและหายตัวไป
ตั้งแตเขายังเปนทารกโดยที่แฮรรี่เองก็จําเรื่องที่เกิดขึ้นไมได  

อยูมาวันหนึ่งแฮรรี่ก็ไดพบหลักฐานวาลอรดโวลเดอมอรตยังไมตายและพยายามที่จะ
หาทางเขามาในโรงเรียนฮอกวอตสเพื่อชิงศิลาอาถรรพไปชุบชีวิตตัวเอง โดยแฮรรี่สงสัยวา
ศาสตราจารย สเนป อาจารยสอนวิชาปรุงยาเปนสมุนที่ใหการชวยเหลือลอรดโวลเดอมอรต  แฮรรี่
และเพื่อนสนิททั้งสองจึงไดชวยกันขัดขวางไมใหลอรดโวลเดอมอรตคืนชีพดวยการฝาดานปองกัน
ตาง ๆ เพื่อจะไปชิงศิลาอาถรรพมากอนศาสตราจารยสเนป  แตเมื่อไปถึงศิลาอาถรรพแฮรรี่ก็ตองพบ
กับความประหลาดใจอยางที่สุดเมื่อพบวาลอรดโวลเดอมอรตอาศัยอยูในรางของอาจารยอีกคนหนึ่ง
ชื่อศาสตราจารยควีเรล  และควีเรลนี่เองที่เปนคนชวยเหลือลอรดโวลเดอมอรตและลอบทํารายแฮรรี่
มาตลอดโดยมีสเนปเปนผูขัดขวางแผนการชั่วของเขาไวทุกครั้ง  ลอรดโวลเดอมอรตในรางควีเร
ลแยงชิงศิลาอาถรรพกับแฮรรี่และเผลอโดนตัวแฮรรี่ทําใหถูกพลังในตัวแฮรรี่ทําลายลางจนสูญสลาย
ไปอีกครั้งหนึ่ง  

ทายที่สุด ศิลาอาถรรพไดถูกนํากลับมาสงยังอัลบัส ดัมเบิลดอรและถูกทําลายไปในที่สุด
เพื่อไมใหลอรดโวลเดอมอรตมีทางกลับมาคืนชีพไดอีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นงานเลี้ยงปดเทอม แฮรรี่และ
เพื่อน ๆ ไดกลับมายังโลกปกติในวันหยุดปดเทอมฤดูรอนและรอวันเปดเทอมของปการศึกษาตอไป
ที่ฮอกวอตสอีกครั้ง

แฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ  (Harry Potter and the Chamber of Secrets)

หลังจบปการศึกษาที่  1 ในโรงเรียนฮอกวอตส แฮรรี่ พอตเตอรกลับมาใชชีวิตปดเทอม
ฤดูรอนที่บานซอยพรีเว็ตกับครอบครัวเดอรสลีย ญาติเพียงกลุมเดียวที่เหลือของเขา ในระหวาง
นั้นเอง แฮรรี่ก็ไดพบกับดอบบี้ เอลฟประจําบานมาเตือนไมใหแฮรรี่กลับไปยังโรงเรียนฮอกวอตส
เพราะจะมีเรื่องรายเกิดขึ้นที่นั่น แตแฮรรี่ไมเชื่อและยืนยันจะกลับไปยังฮอกวอตสใหได ในป
การศึกษาที่ 2 นี้แฮรรี่ไดพบกับจินนี่นองสาวคนเล็กของบานวีสลียซึ่งเขามาเปนนักเรียนชั้นปที่ 1 
ของโรงเรียนฮอกวอตส จินนี่ชอบแฮรรี่มากแตแฮรรี่ไมเคยสนใจเธอเลย  ทําใหจินนี่นอยใจและ
เขียนระบายความรูสึกของตัวเองลงในสมุดบันทึกลึกลับที่เธอไดมาจากตําราเวทมนตรซึ่งซื้อมาจาก
รานขายของเกา  นอกจากนั้นในปการศึกษานี้แฮรรี่ยังไดเรียนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดจาก
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อาจารยคนใหมชื่อศาสตราจารยกิลเดอรอย  ล็อกฮารตพอมดหนาตาหลอเหลา  ขี้คุย  แตไมคอยจะมี
ฝมือเทาไร

ในวันฮัลโลวีน แฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนีไดรับเชิญไปงานเลี้ยงครบรอบวันตายของ
นิกหัวเกือบขาด ผีประจําบานกริฟฟนดอร ระหวางทางกลับแฮรรี่ไดยินเสียงแปลก ๆ เขาและเพื่อน
ทั้งสองจึงเดินตามเสียงนั้นไป และไดพบกับขอความขูเกี่ยวกับหองแหงความลับและการตามลาศัตรู
ของทายาทสลิธีริน ผูกอตั้งบานฝายอธรรมหนึ่งในสี่คนของฮอกวอตส แฮรรี่และเพื่อนทั้งสองจึงถูก
กลาวหาวาสรางเรื่องวุนวายใหกับฮอกวอตส และในวันนั้นเองแฮรรี่ก็ไดรูความลับเกี่ยวกับตัวเขาอีก
อยางวาเขาเปนพารเซลเมาทหรือเปนพอมดที่พูดภาษางูไดเหมือนกับลอรดโวลเดอมอรต  แฮรรี่จึง
ถูกคนในฮอกวอตสสงสัยวาเปนทายาทของสลิธีรินและเปนคนเปดหองแหงความลับปลอยสัตว
ประหลาดที่นากลัวออกมา  ระหวางนั้นเองคุณนายนอรริส  แมวของภารโรงอารกัส  ฟลช  นักเรียน
จากบานทั้ง 4 ของฮอกวอตส  รวมทั้งเฮอรไมโอนีก็ถูกสัตวประหลาดทํารายโดยการสาปใหเปนหิน  
และจินนี่  วีสลียก็ถูกลักพาตัวไปอยูในหองแหงความลับ  ทําใหแฮรรี่และรอนตัดสินใจออกคนหา
หองแหงความลับโดยมีศาสตราจารยล็อกฮารตตามไปดวยอยางไมเต็มใจ

แฮรรี่ รอน และศาสตราจารยล็อกฮารตคนพบทางเขาหองแหงความลับในหองน้ํา
นักเรียนหญิงซึ่งมีรหัสเปดเปนภาษาพารเซลเมาท โดยในระหวางทางไปหองแหงความลับ ล็อก
ฮารตไดหักหลังแฮรรี่และรอนดวยการเสกคาถาลบความทรงจําเขาใสเด็กทั้งสอง แตผลปรากฎวา
คาถานั้นไดยอนกลับไปหาตัวล็อกฮารตเองทําใหล็อกฮารตกลายเปนคนสูญเสียความทรงจําไป 
แมวาแฮรรี่และรอนจะปลอดภัยจากการลอบทําราย แตแรงระเบิดจากคาถาก็ทําใหอุโมงคทางเขา
หองแหงความลับถลมแยกรอนและแฮรรี่ออกจากกัน แฮรรี่จึงตองเดินหนาไปตามหาจินนี่ในหอง
แหงความลับเพียงคนเดียว

แฮรรี่ตามหาจินนี่เขามาถึงหองแหงความลับ ที่นั่นเขาไดพบทอม ริดเดิ้ล เจาของสมุด
บันทึก ซึ่งอดีตตอนเปนนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตสของลอรดโวลเดอมอรตที่จินนี่ปลดปลอยออกมา
ดวยความรูเทาไมถึงการณทําใหเธอสูญเสียพลังเวทมนตรจนหมดสติไป แฮรรี่ตอสูกับทอม ริดเดิ้ล
และลูกสมุนซึ่งเปนงูยักษบาซิลิสกสัตวประหลาดประจําหองแหงความลับ ในขณะที่แฮรรี่กําลัง
พลาดทาถูกบาซิลิสกฉกก็มีนกตัวหนึ่งบินมาชวยเขาไว นกตัวนี้ชื่อฟอกสและเปนนกฟนิกซของอัล
บัส  ดัมเบิลดอร  อาจารยใหญโรงเรียนฮอกวอตส ฟอกสไดชวยรักษาพิษงูใหกับแฮรรี่  อีกทั้งยังชวย
แฮรรี่ฆาบาซิลิสกและกําจัดทอม  ริดเดิ้ลดวย
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ฟอกสพาแฮรรี่ จินนี่ รอน และศาสตราจารยล็อกฮารตกลับมายังฮอกวอตสเพื่อพบกับ
ศาสตราจารยดัมเบิลดอร แฮรรี่เลาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหองแหงความลับใหดัมเบิลดอรฟง  
ดัมเบิลดอรจึงใหรางวัลแกบานกริฟฟนดอร  รวมทั้งหาวิธีรักษานักเรียนที่ถูกบาซิลิสกทํารายใหฟน
ขึ้นมา  แฮรรี่ไดรูจากดอบบี้ที่ตามมาถึงฮอกวอตสวาสมุดบันทึกและเรื่องรายทั้งหมดมีที่มาจากลู
เซียส  มัลฟอย  ลูกนองเกาของลอรดโวลเดอมอรต   เขาจึงหาทางแกเผ็ดลูเซียสดวยการใหเสื้อผา
กับดอบบี้ทําใหดอบบี้ไดรับการปลดปลอยออกจากการเปนทาสของตระกูลมัลฟอย  และกลายเปน
เพื่อนที่จงรักภักดีกับแฮรรี่ที่สุดอีกคนหนึ่ง  หลังจากปการศึกษาที่  2  สิ้นสุดลง  แฮรรี่และเพื่อน ๆ ก็
ไดเดินทางกลับไปใชวันหยุดปดเทอมฤดูรอนกับครอบครัวที่โลกปกติอีกครั้งหนึ่ง     

แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)

แฮรรี่ พอตเตอรกลับมาใชชีวิตวันปดเทอมฤดูรอนที่บานซอยพรีเว็ตกับครอบครัวเดอรส
ลียญาติจอมโหดรายของเขาเหมือน 2 ปที่ผานมา และเปนครั้งแรกที่แฮรรี่ไดรูเรื่องเกี่ยวกับซิเรียส 
แบล็ก นักโทษแหกคุก แตเขาก็ไมไดสนใจอะไรเพราะคิดวาแบล็กเปนแคนักโทษแหกคุกธรรมดา 
วันหยุดปดเทอมปนี้ของแฮรรี่ดูจะสาหัสกวาทุกปที่ผานมาเพราะเขาตองเผชิญหนากับปามารจจอม
วายรายของครอบครัวเดอรสลีย ปามารจกลั่นแกลงแฮรรี่จนเขาทนไมไหวตองเสกคาถาพองลมใสปา
และหนีออกจากบานมาอยูที่ตรอกไดแอกอน โดยระหวางทางแฮรรี่ไดเห็นเงาของกริม  หมาสีดําตัว
ใหญซึ่งบรรดาพอมดเชื่อกันวาเปนลางมรณะแกผูพบเห็น  เมื่อกลับเขามาอยูในโลกแหงเวทมนตร  
แฮรรี่จึงไดรูวาแทที่จริงซิเรียส  แบล็กเปนพอมดราย ลูกนองของลอรดโวลเดอมอรต  ซึ่งถูกจองจํา
ไวในคุกอัซคาบันดวยขอหาฆาพอมดชื่อปเตอร  เพ็ตติกรูว  และมักเกิ้ลอีก  12  คนดวยคาถาเพียงบท
เดียว  และตอนนี้เขาไดแหกคุกอัซคาบันออกมาเพื่อแกแคนแฮรรี่ที่ทําใหลอรดโวลเดอมอรตสูญเสีย
อํานาจไป

แฮรรี่เดินทางกลับมายังฮอกวอตสพรอมกับครอบครัววีสลียและเฮอรไมโอนี่ซึ่งมีสัตว
เลี้ยงตัวใหมเปนแมวชื่อครุกแชงกมาดวย แฮรรี่แปลกใจมากที่ครุกแชงกไมชอบสแคบเบอรหนูของ
รอนเลย ในปการศึกษาที่ 3 นี้ แฮรรี่ไดเรียนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดกับอาจารยคนใหมชื่อ
ศาสตราจารยรีมัส ลูปน อาจารยทาทางซอมซอ แตเปนที่ชื่นชอบของบรรดานักเรียนบานตาง ๆ มาก
ยกเวนบานสลิธีริน และในปการศึกษานี้แฮรรี่และเพื่อน ๆ ยังไดเรียนวิชาการดูแลสัตววิเศษจาก
แฮกริดอีกดวย แตดวยความเปนครูมือใหมทําใหแฮกริดนําบัคบีค  ฮิปโปกริฟฟซึ่งเปนสัตวอันตราย
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มาใหนักเรียนไดเรียนกัน  บัคบีคทํารายเดรโก  มัลฟอย  นักเรียนบานสลิธีรินคูปรับของแฮรรี่จน
ไดรับบาดเจ็บ  เปนเหตุใหบัคบีคถูกจองจําและรอการตัดสินโทษจากทางการ

แฮรรี่คนพบความลับวาลูปน แบล็ก และเพ็ตติกรูวเคยเปนเพื่อนแก็ง “พอตเตอร” กับ
เจมส พอตเตอรพอของเขา และแบล็กเปนคนทรยศโดยบอกที่ซอนพอของเขาแกลอรดโวล เด
อมอรต ทําใหพอแมของเขาถูกลอรดโวลเดอมอรตฆาตาย แฮรรี่จึงตัดสินใจที่จะเผชิญหนากับแบล็ก
เพื่อแกแคนแทนพอแมและเพ็ตติกรูวพอมดที่ตายไปเมื่อ 13 ปกอน ในระหวางนั้น สแคบเบอรหนู
ของรอนหายตัวไป ทําใหรอนเขาใจวาสแคบเบอรถูกครุกแชงกจับไปและฆาตายแลว รอนโกรธ
เฮอรไมโอนีมากจนไมยอมพูดดวย แตเฮอรไมโอนีไมเชื่อวาครุกแชงกจะฆาสแคบเบอร  เธอจึงไม
ยอมขอโทษและไมพูดกับรอนเชนกัน

บัคบีคถูกตัดสินประหารชีวิต  เหตุการณสะเทือนใจนี้ทําใหรอนและเฮอรไมโอนีหันมา
คืนดีกันอีกครั้งเพื่อเปนกําลังใจใหแฮกริด  ในวันประหารชีวิตของบัคบีค  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไม
โอนีตัดสินใจหนีออกจากฮอกวอตสโดยใสผาคลุมลองหนเพื่อมาอยูเปนเพื่อนแฮกริดที่กระทอม  
และที่นี่เองเฮอรไมโอนีไดเจอสแคบเบอรซึ่งซอนอยูในเหยือกนมอีกครั้งและนําไปคืนใหรอน  
แฮกริดไลเด็กทั้ง  3  กลับไปยังฮอกวอตสเพราะไมอยากใหทั้ง  3  เห็นบัคบีคถูกประหาร  แต
ระหวางที่กลับไปยังฮอกวอตสนั้น  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนีก็ไดพบกับครุกแชงกและหมาสีดํา
ตัวใหญมาขวางทางไวและจับเอาตัวรอนไป

แฮรรี่และเฮอรไมโอนีตามครุกแชงก  หมาดําและรอนมาจนถึงเพิงโหยหวนและได
พบวาหมาดําตัวนั้นแทที่จริงแลวคือรางแอนนิเมจัส  (รางแปลงเปนสัตว)  ของซิเรียส  แบล็ก  แฮรรี่
พยายามชวยรอนแตถูกแบล็กขัดขวางไว  แฮรรี่กับแบล็กตอสูกัน  แบล็กเสียทาใหแฮรรี่  ในขณะที่
แฮรรี่จะฆาแบล็ก  ลูปนก็ตามมาพบและขวางแฮรรี่ไว  แฮรรี่และเฮอรไมโอนีเขาใจวาลูปนเปนพวก
เดียวกับแบล็ก  ทําใหเฮอรไมโอนีเผยความลับของลูปนวาเขาเปนมนุษยหมาปา

ลูปนกับแบล็กอธิบายใหแฮรรี่  เฮอรไมโอนี  และรอนฟงวา  แทที่จริงแลวสแคบเบอร
ไมใชหนู  แตเปนพอมดแอนนิเมจัสชื่อวา  ปเตอร  เพ็ตติกรูว  คนเดียวกับที่ทุกคนเชื่อวาตายไปแลว
เมื่อ  13  ปกอน  และปเตอร  เพ็ตติกรูวนี่เองที่เปนคนทรยศบอกที่ซอนของครอบครัวพอตเตอรให
ลอรดโวลเดอมอรต  ลูปนกับแบล็กจะลงมือฆาเพ็ตติกรูวเพื่อแกแคนแทนพอแมของแฮรรี่  แตแฮรรี่
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ตัดสินใจวาใหสงปเตอรเขาคุกอัซคาบันแทนเพื่อใหแบล็กพนมลทิน  แบล็กจึงบอกกับแฮรรี่วาเขา
เปนพอทูนหัวของแฮรรี่  และชวนแฮรรี่ไปอยูกับเขาที่บานดวย  แฮรรี่ดีใจมากและตอบตกลง

ระหวางทางที่ทั้งหมดควบคุมตัวปเตอร  เพ็ตติกรูวกลับไปรับโทษที่ฮอกวอตส  ลูปนซึ่ง
ถูกแสงจันทรในคืนวันเพ็ญไดแปลงรางเปนมนุษยหมาปาและทํารายรอนจนสลบ  แบล็กจึงได
แปลงรางเปนหมาดําเขาสูกับลูปนเพื่อปกปองเด็ก ๆ จนถูกทํารายบาดเจ็บ  ผูคุมวิญญาณจากคุกอัซ
คาบันตามมาทันจึงจะมอบจุมพิตดูดวิญญาณซึ่งเปนการลงโทษสูงสุดแกแบล็ก  แตแฮรรี่และเฮอร
ไมโอนีเขามาขวางไวจึงถูกผูคุมวิญญาณทํารายเอาดวย  ในระหวางที่กําลังจะหมดสตินั้นเองแฮรรี่ก็
ไดเห็นกวางสีเงิน  ผูพิทักษจากคาถาตอตานผูคุมวิญญาณมาชวยไวและวิ่งกลับไปหาผูชายรางสูงคน
หนึ่งซึ่งแฮรรี่เขาใจวาเปนเจมส  พอตเตอร  พอของเขาที่เสียชีวิตไปแลว  ศาสตราจารยสเนปตามมา
พบและพาเด็ก ๆ ทุกคนรวมทั้งแบล็กกลับไปยังฮอกวอตส  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนีถูกนําตัว
มายังหองพยาบาล  สวนแบล็กถูกนําตัวไปขังไวบนหอคอยเพื่อรอการรับโทษ

แฮรรี่และเฮอรไมโอนีเลาเรื่องทั้งหมดใหอัลบัส  ดัมเบิลดอรทราบ  ดัมเบิลดอรจึงได
บอกใหทั้งสองยอนอดีตกลับไปชวยแบล็ก  แฮรรี่และเฮอรไมโอนียอนเวลากลับไปปลอยบัคบีคอ
อกจากลานประหารและขี่บัคบีคขึ้นไปชวยซิเรียสบนหอคอย  ทําใหซิเรียสและบัคบีคหนีพนการ
ลงโทษไปได  และแฮรรี่ก็ไดคนพบความจริงวาคนที่มาชวยเขาไวจากการโจมตีของผูคุมวิญญาณ
นั้นแทที่จริงแลวไมใชพอของเขาแตเปนตัวเขาเอง  วันตอมาเมื่อลูปนกลายรางกลับเปนคนเขาได
ลาออกจากการเปนอาจารยที่ฮอกวอตสและเดินทางออกจากฮอกวอตสไป  สวนพวกเด็ก ๆ ก็
กลับมาหาครอบครัวในโลกปกติอีกครั้งในชวงปดเทอมฤดูรอน

แฮรรี่  พอตเตอรกับถวยอัคนี(Harry Potter and the Goblet of Fire)

คืนหนึ่งในระหวางที่แฮรรี่  พอตเตอรนอนหลับอยูที่บานซอยพรีเว็ตในชวงปดเทอมฤดู
รอน  เขาฝนเห็นชายแกคนหนึ่งถูกลอรดโวลเดอมอรตทํารายและรูสึกเจ็บที่แผลเปน  เขาจึง
ตัดสินใจเขียนจดหมายไปเลาใหซิเรียส  พอทูนหัวของเขาฟง  ซึ่งซิเรียสก็เชื่อวาเปนเพราะลอรดโวล          
เดอมอรตวางแผนรายบางอยางเกี่ยวกับแฮรรี่ไว  เชาวันรุงขึ้น  ครอบครัวเดอรสลียไดรับจดหมาย
จากครอบครัววีสลียขออนุญาติพาแฮรรี่ไปดูควิดดิชเวิลดคัพ  กีฬายอดนิยมของโลกเวทมนตร  
แมวาครอบครัวเดอรสลียจะไมพอใจเพราะไมอยากเห็นแฮรรี่มีความสุข  แตครอบครัววีสลียก็มารับ
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ตัวแฮรรี่ไปจากบานซอยพรีเว็ตจนไดและพาเขาไปพักยังบานโพรงกระตายเพื่อไปดูควิดดิชเวิลดคัพ
ดวยกันกอนจะกลับไปเริ่มปการศึกษาใหมที่ฮอกวอตส

แฮรรี่  รอน  เฮอรไมโอนี  เฟร็ด  จอรจ  และจินนี่เดินทางไปดูควิดดิชเวิลดคัพพรอม
นายวีสลียและครอบครัวดิกกอรี่ดวยกุญแจนําทาง  นายวีสลียแนะนําใหเด็ก ๆ รูจักกับลูโด  แบ็ก
แมนและบารตี้  เคราช  พอมดที่รับผิดชอบการจัดควิดดิชเวิลดคัพ  ลูโด  แบ็กแมนเปนอดีตนักควิดดิ
ชทีมชาติอังกฤษจอมขี้คุยและนิสัยเหมือนเด็ก  สวนบารตี้  เคราชเปนพอมดสูงวัยทาทางเอาจริงเอา
จัง  ทั้งสองคนทํางานใหกระทรวงเวทมนตร  แฮรรี่และทุกคนเขาไปดูควิดดิชเวิลดคัพรอบชิง
ชนะเลิศระหวางไอรแลนดกับบัลแกเรีย  ซึ่งบัลแกเรียเปนฝายชนะและผูที่ทําคะแนนใหบัลแกเรียได
ก็คือวิกเตอร  ครัม  ซีกเกอรอายุ  18  ปที่มีหนาตาบึ้งตึงตลอดเวลา  กลางดึกคืนนั้น  แฮรรี่และทุกคน
ในเวิลดคัพก็ตองพบกับเรื่องอกสั่นขวัญแขวนหลังจากที่มีคนเสกตรามารซึ่งเปนสัญลักษณของ
ลอรดโวลเดอมอรตขึ้นบนทองฟา  โดยทุกคนเขาใจวาวิงกี้  เอลฟประจําบานของบารตี้  เคราชเปน
คนเสกตรามาร  ทําใหบารตี้  เคราชโกรธมากและไลเอลฟประจําบานออกทันที  เฮอรไมโอนีไม
พอใจการกระทําที่พอมดแมมดทําตอเอลฟประจําบาน  ทําใหเธอเริ่มความคิดที่จะปลดปลอยเอลฟ
ประจําบานออกจากระบบทาสของโลกเวทมนตร

แฮรรี่และเพื่อน ๆ เดินทางกลับมายังโรงเรียนฮอกวอตสและพบวาปนี้ที่ฮอกวอตสมี
การจัดการประลองเวทไตรภาคีขึ้นแทนการแขงขันควิดดิชระหวางบาน  โดยการประลองเวท
ไตรภาคีจะเปนการแขงขันกระชับมิตรระหวางโรงเรียนเวทมนตรคาถาที่ใหญที่สุดในยุโรป  3 แหง  
คือ  ฮอ กวอตส  โบซบาตง  และเดิรมสแตรงก  โดยแตละโรงเรียนจะคัดเลือกตัวแทนมาโรงเรียน
ละคนเพื่อทําการแขงขันชิงถวยไตรภาคีและรางวัล  1,000  เกลเลียน  โดยผูจะเขาประลองไดนั้น
ตองมีอายุ  17  ปขึ้นไป  และการแขงขันจะเริ่มขึ้นในวันฮัลโลวีน  ในปการศึกษาที่  4  นี้  แฮรรี่และ
เพื่อน ๆ ก็ไดอาจารยสอนปองกันตัวจากศาสตรมืดคนใหมชื่อ “แมด – อาย”  มูดดี้  พอมดชรา
หนาตานาเกลียดนากลัว  เต็มไปดวยรอยแผลเปน  และยังมีตาวิเศษที่สามารถมองไดรอบทิศอยูตรง
กลางหนาผากดวย  แมด – อาย  มูดดี้  ไดสอนใหแฮรรี่และเพื่อน ๆ รูจักกับคําสาปโทษผิดสถาน
เดียวซึ่งเปนคําสาปที่ลอรดโวลเดอมอรตและลูกสมุนที่เรียกตัวเองวาผูเสพความตายใชในการ
ทรมานและฆาพอมดแมมดในยุคที่ยังรุงเรืองอยู  ซึ่งในปจจุบันคําสาปเหลานี้เปนคําสาปที่ถูก
กระทรวงเวทมนตรสั่งหามใช  และหากใครใชคนผูนั้นก็จะตองถูกสงเขาคุกอัซคาบันทันที
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ในวันฮัลโลวีน  นักเรียนโรงเรียนโบซบาตงและเดิรมสแตรงกก็เดินทางมาถึงฮอกวอตส
พรอมกับอาจารยใหญของพวกเขา  โดยมีมาดามมักซีม  หญิงหนาสวยรางใหญยักษเทากับแฮกริด
เปนอาจารยใหญโรงเรียนโบซบาตง  และคารคารอฟ  พอมดทาทางเจาเลหเปนอาจารยใหญของ
โรงเรียนเดิรมสแตรงก  ในงานเลี้ยงฮัลโลวีน  ดัมเบิลดอรไดนําถวยอัคนีออกมาเพื่อใชในการ
คัดเลือกตัวแทน 3 คนจาก 3 โรงเรียนเพื่อประลองเวทไตรภาคี  โดยตัวแทนจากเดิรมสแตรงก  
ไดแก  วิกเตอร  ครัม  จากโบซบาตง  ไดแก  เฟลอร  เดอลากูร  และตัวแทนจากฮอกวอตส  ไดแก  
เซดริก  ดิกกอรี่  แตในขณะนั้นเอง  ถวยอัคนีก็ไดสงชื่อของแฮรรี่  พอตเตอร  ออกมาเปนผูเขา
แขงขันคนที่  4  ทําใหแฮรรี่ตองเขารวมแขงขันประลองเวทไตรภาคีดวยอยางไมคาดฝน  รอนและ
เพื่อน ๆ ใน ฮอกวอตสเขาใจแฮรรี่ผิดวาเขาทําตัวเดนดังและเริ่มตีตัวออกหางเขา  มีแตเพียงเฮอรไม
โอนีเทานั้นเชื่อวาแฮรรี่ไมไดเปนคนใสชื่อตัวเองเขาไปในถวยอัคนี

ในการประลองเวทไตรภาคี  ตัวแทนที่เขาแขงขันจะตองปฏิบัติภารกิจ  3  ประการ  โดย
มีลูโด  แบ็กแมนและบารตี้  เคราชมาเปนกรรมการรวมกับอาจารยใหญของทั้ง  3  โรงเรียน  และมี  
ริตา  สกีตเตอรนักขาวสาวจอมจุนที่ชอบนั่งเทียนเขียนขาวคอยรายงานสถานการณการประลอง
ตลอดการแขงขัน  โดยภารกิจแรกจะเปนภารกิจเพื่อทดสอบความกลาหาญโดยการเก็บไขทองคํา
จากรังมังกร  ซึ่งในภารกิจนี้  แฮรรี่ก็สามารถผานไปไดโดยการใชไมกวาดบินมาชวยในการเก็บไข
ทองคําและไดคะแนนเปนลําดับที่  1  เสมอกันกับวิกเตอร  ครัม  และดวยความอันตรายของภารกิจ
นี้ทําใหรอนกลับมาคืนดีกับแฮรรี่อีกครั้ง  และในระหวางนี้แฮรรี่จะตองไขปริศนาของภารกิจที่สอง
จากไขทองคําที่ไดรับมา

ในคืนวันคริสตมาส  ฮอกวอตสไดจัดงานเตนรําเพื่อฉลองการประลองเวทไตรภาคี  
โดยใหนักเรียนจับคูกันมางานเตนรํา  โดยตัวแทนทั้ง  4  คนจะตองหาคูมาเปดฟลอรเตนรํา  แฮรรี่
คิดจะชวนโช  แชง  นักเรียนหญิงหนาตานารัก  ซีกเกอรของบานเรเวนคลอที่เขาแอบชอบอยูมาเปน
คู  แตปรากฎวาโชตอบรับที่จะไปงานกับเซดริกตัวแทนอีกคนหนึ่งของฮอกวอตสแลว  แฮรรี่จึงตอง
ไปงานกับปาราวตี  พาติล  นักเรียนหญิงบานกริฟฟนดอรแทน  ซึ่งในงานนี้เฮอรไมโอนีไดรับเชิญ
มาในฐานะคูเตนรําของวิกเตอร  ครัม  ทําใหรอนไมพอใจและพูดจาไมดีใสเฮอรไมโอนีทําใหทั้ง  2  
คนทะเลาะกัน  แฮรรี่และรอนเริ่มสังเกตเห็นวาเฮอรไมโอนีเปลี่ยนแปลงไปเปนสาวสวยขึ้นกวาที่
พวกเขาเคยเห็น  
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ในระหวางทางกลับจากงานเลี้ยง  แฮรรี่และรอนไดรูความลับของแฮกริดและมาดามมัก
ซีมวาทั้งสองไมใชพอมดแมมดสายเลือดบริสุทธิ์แตเปนลูกครึ่งยักษ  เมื่อความลับนี้ถูกเปดเผยใน
หนังสือพิมพเดลี่พรอเฟต  แฮกริดจึงถูกไลออกจากตําแหนงอาจารยและตองเดินทางออกจาก ฮอก
วอตสเพราะพอแมผูปกครองชาวพอมดแมมดไมยอมรับอาจารยที่ไมใชสายเลือดบริสุทธิ์  แฮ กริด
ขอรองใหแฮรรี่เอาชนะการประลองเวทไตรภาคีใหไดเพื่อแสดงใหชาวโลกเวทมนตรไดรูวา
สายเลือดบริสุทธิ์ไมไดเปนตัววัดความสามารถของพอมด  ทําใหแฮรรี่ตองยอนกลับมาไขปริศนา
ของภารกิจที่ 2 จากไขทองคําอยางจริงจัง  และดวยความชวยเหลือของเซดริกทําใหแฮรรี่ไดรูวา
ภารกิจที่ 2 คือการดําน้ําไปงมของรักจากทะเลสาบหนาโรงเรียนฮอกวอตส  แฮรรี่จึงตองพยายามคิด
หาวิธีการในการหายใจใตน้ําใหไดครบ 1 ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจนั้น  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไม
โอนีชวยกันคนหาวิธีการแตก็ไมสามารถหาพบ  และในคืนกอนวันประลองภารกิจที่  2  รอนและ
เฮอรไมโอนีก็ถูกเรียกตัวไปหาศาสตราจารยมักกอนนากัลและไมไดกลับมาชวยแฮรรี่ทําภารกิจที่  2  
อีกเลยจนรุงเชา  แฮรรี่ไดพบกับดอบบี้  เอลฟประจําบานที่มาทํางานที่ฮอกวอตส  ดอบบี้ไดบอก
ความลับในการหายใจใตน้ําดวยหญาเหงือกปลา  พรอมทั้งนําหญาเหงือกปลามาใหแฮรรี่

ภารกิจที่  2  ของการประลองเวทไตรภาคีถูกจัดขึ้นในเชาวันที่  24  กุมภาพันธ  โดยใน
ภารกิจนี้แฮรรี่และตัวแทนอีก  3  คนจะตองดําน้ําลงไปยังทะเลสาปเพื่อนําของที่ถูกลักพาไป
กลับคืนมา  ซึ่งของที่วานี้ก็คือรอน  วีสลีย  เพื่อนรักของแฮรรี่  เฮอรไมโอนี  เกรนเจอร  ของรักของ
วิกเตอร  ครัม  โช  แชง คนรักของเซดริก  ดิกกอรี่  และนองสาวของเฟลอร  เดอลากูร  โดยทั้ง  4  
คนนี้ไดถูกชาวเงือกจับเปนตัวประกันไวเพื่อรอใหตัวแทนทั้ง  4  ไปชวยขึ้นมา  แมวาในภารกิจนี้
แฮรรี่จะกลับมาเปนคนสุดทายและกลับมาไมทันเวลาที่ไดกําหนดไวในการแขงขัน  แตแฮรรี่ก็
สามารถไดคะแนนนํามาเปนที่  1  เทากันกับเซดริก  ดิกกอรี่  เพราะดัมเบิลดอรไดรูความจริงจาก
ประมุขชาวเงือกวา  จริง ๆ แลวแฮรรี่ไปถึงตัวประกันเปนคนแรก  แตที่เขากลับเขาฝงชาเปนเพราะ
มุงมั่นที่จะนําตัวประกันทั้งหมดกลับมาอยางปลอดภัย  ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณธรรมความมี
น้ําใจของเขา  ทําใหเขาไดรับคะแนนพิเศษจากเหลากรรมการ

ระหวางการรอคอยภารกิจที่  3  แฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนีก็ไดออกไปเที่ยวฮอกมี้ด  
หมูบานพอมดแมมดที่อยูไมไกลจากปราสาทฮอกวอตสนัก  ที่นั่นทั้งสามคนไดนัดพบกับสนัฟเฟล  
สุนัขสีดํา  รางแปลงของซิเรียสซึ่งอยูในระหวางการหลบซอนจากผูคุมวิญญาณคุกอัซคาบัน  ซิเรียส
เปนหวงแฮรรี่มากที่เขาตองเขาแขงขันการประลองเวทไตรภาคีและเตือนใหแฮรรี่ระวังตัว  รวมทั้ง
เลาเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับกรรมการตัดสินการประลองเวทไตรภาคีอีก 2 คน คือลูโด  แบกแมน
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และบารตี้  เคราชใหเด็กทั้งสามฟงดวย ในอดีตลูโด  แบกแมนเคยถูกกลาวหาจากศาลวินเซนกามอต  
ซึ่งเปนศาลสูงสําหรับใชในการพิจารณาคดีอุกฉกรรจของพอมดแมมด วาเคยมีความเกี่ยวของกับ 
ลอรดโวลเดอมอรต  แตอัลบัส  ดัมเบิลดอรไดใหการรับรองความบริสุทธิ์แกเขา  ทําใหแบกแมน
ไดรับการปลอยตัวพนขอกลาวหาเชนเดียวกับศาสตราจารยสเนป  สวนบารตี้ เคราชนั้นในอดีตเคย
เปนผูตอตานศาสตรมืดดวยความรุนแรงและเปนตัวเก็งในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร  แต
วันหนึ่งเมื่อลูกชายของเขาซึ่งใชชื่อบารตี้  เคราชเหมือนกันถูกตัดสินวามีความผิดในฐานะเปนผูเสพ
ความตาย  ลูกสมุนของลอรดโวลเดอมอรต  เคราช  (คนพอ)  ก็ทอดทิ้งใหลูกตัวเองถูกจับเขาคุกอัซ
คาบันและเสียชีวิตในคุกนั่นเอง  และตัวของเคราชก็หลุดจากตําแหนงวาที่รัฐมนตรีกระทรวงเวท
มนตรไปอยูในตําแหนงปจจุบันจนบัดนี้  อีกทั้งยังสูญเสียภรรยาหลังจากที่ลูกชายถูกจับเขาคุกไดไม
นาน  จนกลายเปนที่วิพากษวิจารณกันอยางรุนแรงถึงความเขมงวดที่เขามีตอลูกชาย       เมื่อกลับ
มาถึงฮอกวอตส  วิกเตอร  ครัมเรียกแฮรรี่ไปคุยเปนการสวนตัวที่ชายปาตองหามใกลกระทอมแฮ 
กริด   ระหวางที่แฮรรี่กับครัมกําลังคุยกัน  พวกเขาก็ไดพบกับบารตี้  เคราชในอาการฟนเฟอนเขามา
ขอพบดัมเบิลดอร  แฮรรี่รับอาสาไปตามดัมเบิลดอรมาใหและใหครัมอยูเปนเพื่อนเคราช  เมื่อ
กลับมาพรอมกับดัมเบิลดอร  แฮรรี่ก็พบวาครัมถูกทํารายนอนสลบอยู  และเคราชไดหายไปแลว  
มูดดี้อาสาตามหาเคราชให  แตก็หาตัวเคราชไมพบ

ภารกิจที่  3  ของการประลองเวทไตรภาคีถูกจัดขึ้นในวันที่  24  เดือนมิถุนายนซึ่งเปน
การฝาดานเขาวงกตเขาไปชิงถวยอัคนี  ในภารกิจนี้เองตัวแทนจากโบซบาตงและเดิรมสแตรงกได
ถูกลอบทํารายอยางลึกลับ  เหลือแตเพียงเซดริกและแฮรรี่ซึ่งเปนตัวแทนจากฮอกวอตสเทานั้น  และ
ในระหวางที่ทั้งสองคนกาวไปถึงดานสุดทายเพื่อชิงถวยอัคนี  พวกเขาไดตอสูกับแมงมุมยักษ
รวมกันและตัดสินใจที่จะครองถวยอัคนีรวมกัน

ในทันทีที่แฮรรี่และเซดริกจับถวยอัคนี  ถวยอัคนีก็แปรสภาพเปนกุญแจนําทาง  นําตัว
แฮรรี่และเซดริกมายังสุสานแหงหนึ่งซึ่งลอรดโวลเดอมอรตและหางหนอนลูกสมุนรออยู  ลอรด
โวล     เดอมอรตลงมือฆาเซดริกดวยคาถาพิฆาต “อะวาดา เคดาฟ – รา”  ทําใหเซดริกสิ้นใจตาย
ทันที  แฮรรี่ไดรูความจริงวาลอรดโวลเดอมอรตตองการตัวเขามาเพื่อใชในการฟนคืนชีพ  โดยใน
การฟนคืนชีพของลอรดโวลเดอมอรตจะตองอาศัยของ 3 สิ่ง  คือ  กระดูกของบิดาคือศพของทอม 
ริดเดิ้ล  เนื้อจากทาสรับใช  คือ  มือของหางหนอนหรือปเตอร  เพ็ตติกรูว  และเลือดจากศัตรู  คือ  
เลือดของแฮรรี่  พอตเตอรนั่นเอง  เมื่อไดของครบทั้ง 3 สิ่งแลว  ลอรดโวลเดอมอรตก็ฟนคืนชีพ
ขึ้นมาอีกครั้งและไดเรียกลูกสมุนคือเหลาผูเสพความตายกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง  ลอรดโวล
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เดอมอรตคิดจะกําจัดแฮรรี่ทิ้งดวยคําสาปพิฆาต เขาจึงไดใหโอกาสแฮรรี่ตอสูกับเขาดวยการดวลกัน
ตัวตอตัว  ในขณะที่ทั้งสองปะทะกันไมกายสิทธิ์ของแฮรรี่ไดทวนคาถาของลอรดโวลเดอมอรต  ทํา
ใหวิญญาณของผูที่    ถูกลอรดโวลเดอมอรตฆาตายปรากฎออกมาชวยแฮรรี่ใหพนจากคําสาปพิฆาต  

แฮรรี่กลับมายังฮอกวอตสพรอมกับศพของเซดริก  เขาไดเลาความจริงเกี่ยวกับการฟน
คืนชีพของลอรดโวลเดอมอรตใหอัลบัส  ดัมเบิลดอร  อาจารยใหญ  และคอรนีเลียส  ฟดจรัฐมนตรี
กระทรวงเวทมนตรฟง  ซึ่งทําใหฟดจตกใจสุดขีดและปฏิเสธที่จะเชื่อแฮรรี่โดยสิ้นเชิง  ในขณะ
นั้นเอง  แมด – อาย  มูดดี้อาสาพาแฮรรี่ไปยังหองพยาบาล  มูดดี้สอบถามแฮรรี่เกี่ยวกับเรื่องราวที่
เกิดขึ้นและเมื่อรูวาลอรดโวลเดอมอรตฟนคืนชีพแลว  เขาก็สารภาพใหแฮรรี่รูวาเขาคือสมุนของ
ลอรดโวลเดอมอรตที่แฝงตัวเขามาในฮอกวอตส  และเขาเปนผูชวยใหแฮรรี่ชนะการประลองเวท
ไตรภาคีเพื่อใหแฮรรี่ไดถวยไตรภาคีซึ่งเปนกุญแจนําทางไปหาลอรดโวลเดอมอรต  ในขณะที่มูดดี้
กําลังจะฆาแฮรรี่ ดัมเบิลดอร ศาสตราจารยสเนปและศาสตราจารยมักกอนนากัลก็เขามาชวยแฮรรี่
ไวไดทัน

ดัมเบิลดอรบอกใหแฮรรี่รูวามูดดี้ที่แฮรรี่เห็นและเรียนกับเขามาตลอดเทอมไมใชมูดดี้
ตัวจริง  แตเปนลูกชายของบารตี้  เคราชลูกสมุนเกาของลอรดโวลเดอมอรตที่ทุกคนเขาใจวาถูกจับ
ขังอยูในคุกอัซคาบันปลอมตัวมาเปนมูดดี้โดยการดื่มน้ํายาสรรพรส  ดัมเบิลดอรบังคับใหลูกชาย
ของบารตี้  เคราชดื่มสัจจะเซรุม  น้ํายาชวยในการสารภาพความจริงทั้งหมด  จึงไดรูวาเคราชหนี
ออกมาจากคุกอัซคาบันไดโดยการดื่มน้ํายาสรรพรสเพื่อเปลี่ยนตัวกับแมของเขาซึ่งปวยใกลตายและ
แมของเขาก็ตายในคุกอัซคาบันในชื่อของเขานั่นเอง  โดยตัวเขาก็กลับมาอยูบานภายใตอํานาจสะกด
ของบารตี้  เคราชคนพอ  ลอรดโวลเดอมอรตสืบรูวาเคราชสมุนเกายังไมตาย  จึงเดินทางมาหาเขาที่
บานพรอมทั้งมอบหมายใหปลอมตัวเปนมูดดี้เขามาลักพาตัวแฮรรี่ที่ฮอกวอตส  พรอมทั้งเสกคําสาป
สะกดใจใสเคราชคนพอใหอยูภายใตอํานาจสะกดของตน  วันหนึ่งเคราชคนพอไดสติจากอํานาจ
สะกดใจและหลบหนีจากการควบคุมของลอรดโวลเดอมอรตมายังฮอกวอตสเพื่อสารภาพความผิด
ที่ไดลักลอบพาลูกชายออกจากอัซคาบัน  แตเคราชคนลูกรูเรื่องกอนจึงไดไปดักรอเคราชคนพอและ
ฆาเขาตายกอนที่จะไดพบกับดัมเบิลดอรและซอนศพไวที่แปลงดินขุดใหมหนากระทอมแฮกริด  
รวมทั้งลักพาตัวแฮรรี่ไปใหลอรดโวลเดอมอรตใชในการฟนคืนชีพไดเปนผลสําเร็จ

ดัมเบิลดอรประกาศใหทั้งโรงเรียนฮอกวอตสไดทราบวาลอรดโวลเดอมอรตฟนคืนชีพ
แลวและไดทําการฆาตกรรมเซดริก  ทําใหเด็ก ๆ ในโรงเรียนรวมทั้งพอแมผูปกครองพากันตื่น
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ตระหนกและแบงแยกพวกออกเปน  2  ฝาย  ฝายหนึ่งเชื่อวาลอรดโวลเดอมอรตฟนคืนชีพแลวและ
สนับสนุนดัมเบิลดอร  อีกฝายหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากกวาปฏิเสธที่จะเชื่อหรือรับรูเรื่องของลอรดโวล
เดอมอรตเพราะไมสามารถยอมรับความจริงที่เจ็บปวดไดและแสดงตนเปนปฏิปกษตอดัมเบิลดอร
และแฮรรี่  พอตเตอรอยางรุนแรง  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นลง  นักเรียนทั้งหมดจึงไดเดินทางกลับบาน
ในชวงปดเทอมฤดูรอน  

การวางโครงเรื่องที่เหมือนกันในทุกภาคของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอต
เตอร” ทําใหการทําความเขาใจในเนื้อเรื่องคลี่คลายลงไดอยางรวดเร็ว เด็กหรือผูอานจะสามารถคาด
เดาเหตุการณตาง ๆ ลวงหนาไดวาเรื่องราวจะดําเนินไปอยางไรและจะถึงจุดวิกฤตเมื่อใดทําใหงาย
ตอการทําความเขาใจซึ่งสอดคลองกับชวงความสนใจของเด็ก เพราะเด็กหรือเยาวชนมีชวงความ
สนใจสั้น การดําเนินเรื่องที่สลับซับซอนและเยิ่นเยอจะไมทันตอความอยากรูอยากเห็นของเด็ก
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2.  องคประกอบดานตัวละคร  (Character)

ตัวละคร คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่อง  (Any of persons involved 
in a story) ดังนั้น การวิเคราะหตัวละคร  (Character) จึงเปนการเรียนรูลักษณะของบุคคลในเรื่อง
ดวยคุณสมบัติพิเศษทางรูปรางหนาตาและลักษณะนิสัยของตัวละคร ตัวละครในวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” นั้นสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดวยกันคือ 

2.1  ตัวละครหลัก 

เปนตัวละครที่สามารถพบไดในทุกภาคของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอต
เตอร”หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาตัวละครนํา จะเปนตัวละครที่ใชในการเดินเรื่อง ชักนําใหเกิด
เหตุการณตาง ๆ ในเรื่อง  มีลักษณะพิเศษคือมักเปนตัวละครแบบไมซับซอน คือไมไดมีนิสัยใด ๆ ที่
มีความขัดแยงอยูในตัวเอง มักแสดงออกทางลักษณะนิสัยอยางเดียว เชน ถาเปนตัวละครฝายดีก็จะมี
นิสัยดี รักพวกพอง กลาหาญ เกงกาจ ถาเปนตัวละครฝายรายก็จะแสดงออกถึงนิสัยที่ชั่วราย ขี้โกง 
โหดเหี้ยม 

ตัวละครหลักฝายดี

แฮรรี่ พอตเตอร   

แฮรรี่ พอตเตอรเปนเด็กชายรางสูงผอม ผมสีดําดวงตาสีเขียวสดใสสวมแวนตารูปทรง
กลม ชวงตอนที่แฮรรี่ พอตเตอรยังเปนเด็กเขาโดนพวกเดอรสลียญาติที่อาศัยอยูดวยตั้งแตเกิดกดขี่
ขมเหงสารพัดรูปแบบ แฮรรี่ไมเคยรูวาตัวเองเปนพอมด เปนตํานาน  “แฮรรี่ พอตเตอรผูยิ่งใหญ” ที่
กลาวขานกันในโลกแหงพอมดในฐานะเด็กนอยที่รอดตายจากเงื้อมมือลอรดโวลเดอมอร  เจาแหง
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ศาสตรมืด  และยังสามารถลมบัลลังกเจาแหงศาสตรมืดไดตั้งแตยังแบเบาะ  โดยทิ้งบาดแผลไวให
เขาแคเพียงรอยแผลเปนรูปสายฟาฟาดบนหนาผากที่มีความเกี่ยวพันบางอยางกับลอรดโวลเดอมอร  
โดยทั้งแฮรรี่  พอตเตอรและลอรดโวลเดอมอรมีชาติกําเนิดที่เหมือนกันคือเปนลูกครึ่งพอมดแมมด
กับมักเกิ้ล  เขาทั้งสองอยูในสภาพที่ดอยกวาผูมีสายเลือดบริสุทธิ์ของพอมดแมมดโดยกําเนิด  แตทั้ง
แฮรรี่  พอตเตอรและลอรดโวลเดอมอรก็มีความแข็งแกรงกวาพอมดทั่วไป

เมื่อไดรับจดหมายจากโรงเรียนฮอกวอรตตอนอายุ  11 ป แฮรรี่ พอตเตอรก็ไดกาวเขาสู
โลกแหงเวทมนตรโดยการเขาศึกษาเวทมนตรคาถาที่โรงเรียนฮอกวอรตที่นี่เองที่ทําใหวิถีชีวิตของ
แฮรรี่ พอตเตอรแตกตางไปจากลอรดโวลเดอมอร โดยแฮรรี่ พอตเตอรไดรับรูจากหมวกคัดสรรวา
เขามีพรสวรรคที่จะนําไปสูความยิ่งใหญไดเชนเดียวกับลอรดโวลเดอมอรหากเขาไดคัดสรรไปเรียน
ในบานสลิธีริน แตแฮรรี่ พอตเตอรเลือกที่จะกําหนดโชคชะตาของตัวเองโดยการเลือกที่จะเขาไป
เปนสมาชิกบานกริฟฟนดอรแทน ทําใหแฮรรี่ พอตเตอรไดพบกับความหวงใยและมิตรภาพความ
เปนเพื่อนแทจากเด็กชายหญิงรวมบานกริฟฟนดอรสองคน  คือ  รอน  วีสลีย  และเฮอรไมโอนี่  
เกรนเจอร  แมวาแฮรรี่  พอตเตอรจะเปนตํานานที่ยิ่งใหญและโดดเดนมากแมในหมูพอมดแมมด
ดวยกัน  แตแฮรรี่  พอตเตอรกลับไมชอบทําตัวใหดูเดน  หรือเปนฮีโรในสายตาใคร  แฮรรี่  พอต
เตอรรูสึกอึดอัดกับการถูกจับตามองจากพอมดแมมดดวยกัน  แตอยางไรก็ตามมักจะมีเหตุการณ
หรือสถานการณอยางใดอยางหนึ่งมาบังคับใหเขาตองตอสูและแสดงความมีพรสวรรคทางเวท
มนตรที่โดดเดนกวาคนอื่นออกมาอยูเสมอ  โดยในการผจญภัยแตละภาคของแฮรรี่  พอตเตอร  เขาก็
มักจะไดรับบาดเจ็บสะบักสะบอมอยูไมนอยกวาจะผานวิกฤติการณเหลานั้นมาได  บอยครั้งหรือ
อาจจะทุกครั้งที่แฮรรี่  พอตเตอรเกิดความกลัวขึ้นภายในจิตใจเมื่อตองผจญกับเหตุการณเลวรายแต
เขาก็สามารถเอาชนะมันไดในที่สุด  และสามารถรอดชีวิตกลับมาโดยไดรับการชวยเหลือจากอัลบัส  
ดัมเบิลดอร  อาจารยใหญโรงเรียนฮอกวอรตหรือตัวแทนของเขา  เชน  นกฟนิกซชื่อฟอกส  การฟน
ฝาอุปสรรคมากมายหลอหลอมใหแฮรรี่  พอตเตอรมีความแข็งแกรงกวาพอมดแมมดทั่วไป  การ
เผชิญหนากับลอรดโวลเดอรมอรถือเปนฝนรายสําหรับพอมดแมมดทุกคน  แตแฮรรี่  พอตเตอรตอง
ประสบกับมันมาหลายตอหลายครั้งรวมถึงยังไดสูแบบตัวตอตัวกับลอรดโวลเดอมอรมาแลวทําให
แฮรรี่  พอตเตอรเติบโตขึ้นพรอมกับความยิ่งใหญกวาพอมดทั้งปวงในโลกแหงเวทมนตร

อัลบัส ดัมเบิลดอร
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อัลบัส ดัมเบิลดอร อาจารยใหญแหงโรงเรียนฮอกวอรต พอมดผูเดียวที่ลอรดโวลเด
อมอร เจาแหงศาสตรมืดเกรงกลัว อัลบัส ดัมเบิลดอรเปนพอมดหนึ่งในไมกี่คนที่กลาเอยชื่อลอรด
โวลเดอมอรออกมาตรง ๆ แทนที่จะเรียกวา “คุณก็รูวาใคร” อีกทั้งยังเปนผูที่รูจักอดีตและตัวตนของ
ลอรดโวลเดอมอรตอนที่ยังเปนนักเรียนฮอกวอรตเปนอยางดีอีกดวย ดัมเบิลดอรเปนพอมดรูปราง
สูง ผอม ดูแกชรามากจนไมสามารถคาดคะเนอายุที่แทจริงได เขามีผมและหนวดเครายาวสีขาว จมูก
ยาวงุมเหมือนเหยี่ยว ใสแวนตากรอบรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยวและมีดวงตาสีฟาออนสดใสมีประกายขี้
เลน   ในยามปกติสุขเขาคือพอมดขี้เลน  มีความเมตตา  รักและยุติธรรมตอลูกศิษยทุกคน  คุณสมบัติ
ประการสําคัญที่สุดของดัมเบิลดอร  คือเปนคนที่มีความเชื่อใจในตัวคนอื่นเสมอ   ไมวาคน ๆ นั้น
จะเกิดมาจากครอบครัวแบบใดก็ตาม  ลักษณะของดัมเบิลดอรไมวาจะเปนรูปรางหนาตา  บุคลิก
ภายนอก  และคุณสมบัติตาง ๆ เปนแบบฉบับเดียวกับพอมดผูยิ่งใหญซึ่งเปยมไปดวยเวทมนตรคาถา
ที่พบในตํานานและมหากาพยเกี่ยวกับวีรบุรุษเรื่องอื่น ๆ  ไมวาจะเปนเมอรลินจากอัศวินโตะกลม  
โอบีวันเคโนบี้จากสตาวอร  รวมถึงพอมดแกนดาลฟจากลอรดออฟเดอะริง  พอมดผูยิ่งใหญจาก
ตํานานตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตมี  “ผมยาวสีขาวโพลน  เคราเปนสีเงินยวง  ใบหนาเต็มเปยมไป
ดวยริ้วรอยแหงวัยชรา  คิ้วขาวโพลนดังหิมะ  และมีประกายตาเจิดจาที่สามารถแผกระจายพลัง
อํานาจไดเมื่อยามโกรธ”  การสรางตัวละครซึ่งเปนผูนําของตัวละครฝายดีและเปนผูชวยเหลือคน
สําคัญ (อาจารย) ของวีรบุรุษโดยการใช “สีขาว” เปนการแสดงความเปนปรปกษกับเจาแหงศาสตร
มืด (ซึ่งแนนอนวาตองถูกแทนที่ดวยสีดําหรือความมืด  เชน  การแตงกายสีดํา  การปรากฎกายยาม
มืดค่ํา)  ไดอยางสมบูรณ  เปรียบเสมือนกับความมืดและความสวางของความชั่วและความดีนั่นเอง

เจ. เค. โรวลิ่ง บรรยายถึงความเปนพอมดผูยิ่งใหญของดัมเบิลดอรไววาเปนคนเดียวที่ 
“คนที่คุณก็รูวาใครกลัว” และเปนคนเดียวที่กลาและสมควรเอยชื่อ  “โวลเดอมอร” ออกมาโดยตรง 
ดัมเบิลดอรเปนผูรอบรูและทรงอํานาจในศาสตรหลาย ๆ แขนง รักในความเปนครูโดยเขาเลือกที่จะ
เปนอาจารยใหญของโรงเรียนฮอกวอรตแทนที่จะเปนรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร และที่สําคัญก็
คือดัมเบิลดอรลวงรูความลับเกี่ยวกับแฮรรี่ พอตเตอรและลอรดโวลเดอมอรมากกวาที่เขาเปดเผยให
แฮรรี่ พอตเตอรไดรู เขาคือผูปกปองและเปนผูชวยเหลือคนสําคัญของแฮรรี่  พอตเตอรในยามที่แฮร
รี่  พอตเตอรตกอยูในอันตราย  แตไมวาดัมเบิลดอรจะมีความสําคัญหรือยิ่งใหญเพียงใดก็ตามใน
โลกแหงเวทมนตร  เขาก็ไมเคยที่จะออกตามลาและจัดการกับลอรดโวลเดอมอรดวยตัวเอง  
ดัมเบิลดอรปลอยใหแฮรรี่  พอตเตอรไดเรียนรูที่จะแกปญหาและเผชิญหนากับอันตรายอยางกลา
หาญดวยตัวเองเสมอเพื่อหลอหลอมใหแฮรรี่  พอตเตอรเติบโตขึ้นเปนพอมดที่ยิ่งใหญเทียบเทากับ
ตัวดัมเบิลดอรเอง  เทากับเปนการแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กของผูประพันธวาผูใหญควร
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ปลอยใหเด็กไดเรียนรูและเผชิญหนากับปญหาดวยตัวเองเพื่อที่เขาจะไดเติบโตเปนผูใหญที่ดีใน
อนาคต  

เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอร

เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอร เด็กสาวผมสีน้ําตาล พองฟูเพื่อนสนิทหนึ่งในสองคนของแฮรรี่  
พอตเตอร  เฮอรไมโอนี่  เกรนเจอรเปนแมมดที่เกิดจากมักเกิ้ลหรือผูที่ไมมีเวทมนตรอยูในตัวเลยซึ่ง
จัดวาเปนชนชั้นต่ําสุดในสายตาของพอมดแมมดในโลกแหงเวทมนตร  แตอยางไรก็ตาม  เฮอรไมโอ
นี่  เกรนเจอรเปนเด็กสาวที่ฉลาดมาก  เธอสามารถสอบไดเปนที่หนึ่งในทุกวิชา  เปนคนมีระเบียบ
กฎเกณฑและยึดมั่นในอุดมการณจนไดชื่อวาเปนคนสุดทายที่จะกาวล้ําเสนทําผิดกฎเกณฑของ
โรงเรียนและมีอุดมการณอันสูงสงที่จะปลดปลอยเอลฟประจําบานออกจากการเปนแรงงานทาสใน
โลกแหงเวทมนตร  

เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรเปนตัวแทนของเด็กที่รักเรียน ใฝรู รักการคนควา และชอบเขา
หองสมุด เธอเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาหนังสือและหองสมุดจะชวยแกปญหาใหเธอไดเสมอ จนบางครั้ง
ดวยความมุงมั่นหรืออาจเรียกไดวาความกระหายที่จะเรียนวิชาตาง ๆ ก็สรางปญหาใหกับตัวเธอ  
เชน  ทําใหเครียดจนไมมีเวลาพักผอน  เฮอรไมโอนี่  เกรนเจอรเปนผูชวยเหลือคนสําคัญอีกคนหนึ่ง
ของแฮรรี่  พอตเตอร  ดวยความที่เธอเปนคนฉลาดจึงทําใหเธอสามารถแกปญหาและเขาใจ
สถานการณอันตรายตาง ๆ ไดดีกวาแฮรรี่  พอตเตอรและรอน  วีสลีย  เพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนของแฮร
รี่  พอตเตอร  แตอยางไรก็ตาม  ใชวาเฮอรไมโอนี่  เกรนเจอรจะเปนผูชวยเหลือแฮรรี่  พอตเตอรและ
รอน  วีสลียอยูเพียงฝายเดียว  ทั้งแฮรรี่และรอนเองก็ชวยเหลือเฮอรไมโอนี่ดวยเหมือนกัน  นั่นคือทั้ง
สองคนชวยใหเฮอรไมโอนี่  เกรนเจอรไมใชชีวิตอยูในโรงเรียนฮอกวอรตอยางเครงเครียดอยูแตกับ
ตํารับตําราเพียงอยางเดียวเทานั้น  เพราะชีวิตวัยเรียนไมไดมีความสําคัญอยูที่การเรียนเกงเพียงอยาง
เดียวเทานั้น  แตยังตองมีเพื่อนและกิจกรรมรวมกับเพื่อนดวย

รอน วีสลีย

รอน วีสลีย เปนลูกชายคนที่ 6 ของครอบครัววิสลีย ลักษณะภายนอกของรอน วีสลียคือ
เปนเด็กผมแดง ผอม สูง ทาทางงุมงามเงอะงะ หนาตกกระ มือเทาใหญ และจมูกยาว รอน  วีสลีย
เปนเพื่อนสนิทที่สุดของแฮรรี่  พอตเตอร  ลักษณะภายนอกของรอน  วีสลียดูเปนคนรักความ
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สนุกสนาน     ราเริงอยูเปนนิตย  แตขางในลึก ๆ ในใจแลวรอน  วีสลียเปนคนที่มีความเก็บกดมาก
ทีเดียว  เขาเปนลูกชายคนที่หกจากบรรดาพี่ชายทั้งหาคนซึ่งลวนแลวแตมีความโดดเดนในดานตาง 
ๆ เปนที่รูจักและชื่นชอบของนักเรียนโรงเรียนฮอกวอรต  ตัวเขาเองเปนแคเด็กผูชายที่ดูธรรมดา ๆ 
คนหนึ่ง  เขาไมรูจะทําอะไรใหโดดเดนหรือแปลกใหมไปกวาที่พี่ชายทั้งหาของเขาเคยทํามากอน  
นอกเหนือจากการไดเปนเพื่อนสนิทของ แฮรรี่  พอตเตอรผูมีชื่อเสียง  แตอยางไรก็ตาม  การเปน
เพื่อนสนิทกับแฮรรี่  พอตเตอรผูมีชื่อเสียงและร่ํารวยก็เหมือนกับเปนการตอกย้ําปมดอยในการเกิด
มาในครอบครัวที่ยากจนแมจะไดรับการนับหนาถือตาในโลกเวทมนตรมากเพราะเปนสายเลือด
บริสุทธิ์  อีกทั้งตัวเขายังไมมีความพิเศษอะไรใหคนอื่นจับตามองเทากับแฮรรี่  พอตเตอรซึ่งแคอยู
เฉย ๆ ก็มีชื่อเสียงแลว  รอน  วีสลียจึงคอนขางอิจฉาแฮรรี่  พอตเตอรอยูในใจไมนอย  แตดวยความ
เปนเพื่อนที่ดีของแฮรรี่  พอตเตอรและความรักเพื่อนของรอน  วีสลียทําใหเขายังคงเปนเพื่อนสนิทที่
ดีที่สุดและเขาขางแฮรรี่  พอตเตอรอยูเสมอ

รอน วีสลียและเฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรเพื่อนสนิททั้งสองคนของแฮรรี่ พอตเตอรเปน
ตัวแทนขั้วตรงขามของชีวิตวัยเรียน รอน วีสลียคือตัวแทนของเด็กที่ไมคอยมุงมั่นในการเรียนมาก
นัก เขาสนุกกับชีวิตวัยเรียนที่ไดอยูกับเพื่อนและเครงเครียดกับตํารับตําราแคเฉพาะชวงสอบเทานั้น 
ผลการเรียนของเขาก็แคผาน ในขณะที่เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรคือตัวแทนของเด็กเรียนที่เครงเครียด
และมุงมั่นในการทองตํารับตําราเพื่อใหสอบไดคะแนนดีที่สุดของชั้นป ทั้งรอน วีสลียและเฮอรไม
โอนี่ เกรนเจอรเปนลักษณะของนักเรียนที่เราสามารถจะพบไดทั่วไปและเปนตัวอยางใหเด็ก ๆ 
ทั้งหลายไดเห็นวาการใชชีวิตวัยเรียนแบบไหนไดบาง
  
ตัวละครหลักฝายราย

ลอรดโวลเดอมอร / คนที่คุณก็รูวาใคร

โวลเดอมอร เจาแหงศาสตรมืด ลูกครึ่งแมมดกับมักเกิ้ลที่มีชื่อเดิมวา โทมัส  (ทอม)  
มารโวโล  ริดเดิ้ล  ลอรดโวลเดอมอรเปนสุดยอดอัจฉริยะแหงศาสตรมืด  เปนเจาแหงความชั่วรายที่
พอมดทุกคนเกรงกลัวจนไมกลาเอยชื่อเขาออกมาตรง ๆ ตองเลี่ยงไปเรียกแทนวา  “คนที่คุณก็รูวา
ใคร”  ลอรดโวลเดอมอรคือแบบฉบับของเจาแหงศาสตรมืดและความชั่วรายที่เริ่มตนดวยความ
หายนะครั้งยิ่งใหญที่เกิดขึ้นจากฝมือของเจาแหงศาสตรมืด  และเจาแหงศาสตรมืดจะประสบความ
พายแพแตไมถูกทําลายไปอยางสิ้นเชิงตลอดกาล  เจาแหงศาสตรมืดยังคงปรารถนาที่จะเปนผู
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ครอบครองอํานาจทั้งหมดบนโลกนี้และเขามีพลังพิเศษบางอยางเหนือกวาที่ใครจะตานทานได  เขา
เปนผูมีใจริษยาตอสิ่งทั้งปวงและเปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นความออนแอในสังคมที่ขาด
ศีลธรรม

“แฮรรี่ พอตเตอร” เริ่มดวยความหายนะครั้งยิ่งใหญอันเกิดขึ้นจากฝมือของลอรดโวล-เด
อมอรที่ไปฆาเจมสกับลิลี่ พอตเตอร พอกับแมของแฮรรี่ พอตเตอร แตกลับไมประสบความสําเร็จ
โดนคาถาของตัวเองสะทอนกลับมาทําใหลอรดโวลเดอมอรสูญสลายหายไปไมมีใครรูวาเขายังอยู
หรือวาตายแลว ลอรดโวลเดอมอรหายสาบสูญไปจากโลกแหงเวทมนตรเปนเวลา 11 ปกอนที่จะสิง
รางศาสตราจารยควีเรลล อาจารยสอนการปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่ 1 ของแฮรรี่ พอตเต
อรกลับมายังประเทศอังกฤษอีกครั้งเพื่อชวงชิงศิลาอาถรรพไปปรุงน้ําอมฤตเพื่อสรางชีวิตอมตะ  แต
เขาก็ทําไมสําเร็จและพายแพตอแฮรรี่  พอตเตอรอีกครั้งกอนจะหายตัวไปอีก  2  ปตอมา  เมื่อแฮรรี่  
พอตเตอรอยูชั้นปที่สี่ของโรงเรียนฮอกวอรต  ลอรดโวลเดอมอรไดรับการชวยเหลือจาก “หาง
หนอน” หนึ่งในกลุมผูเสพความตาย  สมุนผูชั่วรายซึ่งเปนผูหักหลังบอกที่ซอนของพอกับแมของ
แฮรรี่  พอตเตอรใหกลับฟนคืนพลังขึ้นมาอีกครั้ง  แตอยางไรก็ตาม  ลอรดโวลเดอมอรก็ยังคง
ออนแออยู  เขายังไมสามารถกลับมามีรางกายและพลังเวทมนตรที่แข็งแกรงเหมือนเดิมได  เขาจึง
ตองการของสําคัญ  3  สิ่งที่จะมาชุบชีวิตและฟนคืนพลังขึ้นใหมใหยิ่งใหญกวาเดิม  ของทั้งสาม
อยางนั้นก็คือ  ซากศพจากพอของลอรดโวลเดอมอร  เนื้อจากขาทาสหรือสมุนรับใช  และเลือดจาก
ศัตรูซึ่งก็คือแฮรรี่  พอตเตอรนั่นเอง  ลอรดโวลเดอมอรจึงไดสงผูเสพความตายที่ชั่วรายอีกคนหนึ่ง
มาลักพาตัวแฮรรี่  พอตเตอรไปจากโรงเรียนฮอกวอรตและเขาก็ไดฟนคืนชีพขึ้นอีกครั้งพรอมดวย
ความยิ่งใหญและโหดรายกวาที่ผานมา

ครอบครัวมัลฟรอย

ครอบครัวมัลฟรอยเปนครอบครัวพอมดสายเลือดบริสุทธิ์ที่ภาคภูมิใจในความเปนพวก
เลือดบริสุทธิ์ของพวกเขามาก และถือวาผูที่ไมใชสายเลือดบริสุทธิ์เปนชนชั้นสองของสังคมพอมด
แมมด  ลักษณะเดนของครอบครัวมัลฟรอยคือเปนครอบครัวเกาแก  ผมสีบลอนด  ผิวสีซีด  มี
ใบหนาเสี้ยมแหลม  และมีบุคลิกแบบดูถูกเหยียดหยามคนอื่นอยูเสมอ  ครอบครัวมัลฟรอยเปนการ
เสียดสีสังคมแบบผูดีอังกฤษของ เจ. เค.  โรวลิ่งค ซึ่งนําบุคลิกลักษณะของชนชั้นสูงของอังกฤษมา
สรางเปนตัวละครที่ยึดถือในสายเลือดบริสุทธิ์ของตนเองและดูถูกเหยียดหยามผูอื่นที่ไมไดอยูใน
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ฐานะแบบเดียวกันกับพวกเขา แมวาตัวพวกเขาเองจะไมไดมีความสามารถอะไรที่เหนือไปกวาผูที่
ไมไดมีสายเลือดบริสุทธิ์เลยก็ตาม

ครอบครัวมัลฟรอยตั้งตัวเปนศัตรูกับแฮรรี่ พอตเตอรตั้งแตแรกพบ โดยเริ่มจากเดรโก  
มัลฟรอย  ผูเปนลูกชายที่ตั้งตัวเปนศัตรูกับแฮรรี่  พอตเตอรตั้งแตวันแรกที่พบกันเลยทีเดียว  ความ
เปนศัตรูระหวางแฮรรี่  พอตเตอร  กับ  เดรโก  มัลฟรอย  เปนความไมถูกกันระหวางเพื่อนรวมชั้นป
เดียวกัน  ซึ่งเทียบไมไดเลยกับความเกลียดชังแบบจองลางจองผลาญที่แฮรรี่  พอตเตอรจะตอง
ประสบจากการเปนศัตรูกับลูเซียส  มัลฟรอย  ผูเปนพอ  ซึ่งเคยเปนอดีตผูเสพความตาย  ลูกนองคน
สนิทของลอรดโวลเดอมอรมากอน  ลักษณะนิสัยที่โดดเดนของลูเซียส  มัลฟรอยคือเปนคนกะลอน  
ลื่นไหลไดตามสถานการณ  อีกทั้งยังเปนคนที่ใชทรัพยสินเงินทองซื้อทุกอยาง  ไมวาจะเปน
ตําแหนง  หนาตาทางสังคม  เพื่อใหสังคมพอมดแมมดกลับมาไววางใจและนับหนาถือตาตระกูล
มัลฟรอยอีกครั้งหลังจากการลมสลายของเจาแหงศาสตรมืด  และเมื่อลอรดโวลเดอมอรฟนคืนชีพ
พวกเขาก็พรอมที่จะกลับมารับใชศาสตรมืดอีกครั้ง

ตัวละครหลักที่เปนสัตว

นกฮูก / เฮ็ดวิก

นกฮูกทําหนาที่ในการเปนผูนําสารระหวางพอมดแมมดในโลกเวทมนตรเปนที่รูจักกัน
ดีในนามของ  “ไปรษณียนกฮูก” นกฮูกที่ถูกนํามาใชในการสงไปรษณียมีตั้งแตนกฮูกพันธุเกรต
เกรยตัวใหญจนถึงพันธุสค็อปตัวจอยตามที่เห็นไดจากที่ทําการไปรษณียฮอกสมี้ดส อยางไรก็ตาม 
แมวานกฮูกจะเปนที่ยอมรับในโลกเวทมนตรของแฮรรี่ พอตเตอร แตในความเปนจริงดวยความที่
เปนสัตวหากินตอนกลางคืน นกฮูกจึงมักจะถูกนําไปเชื่อมโยงเขากับเรื่องเวทมนตร  ลางราย  ความ
ตาย  และความหวาดกลัวในหลาย ๆ วัฒนธรรม ดวยความลึกลับของความเชื่อเกี่ยวกับนกฮูกนี่เองที่
ทําใหนกฮูกเหมาะอยางยิ่งที่จะถูกนํามาใชเปนสัตวเลี้ยงและสัตวใชงานของเหลาพอมดแมมดใน
โลกเวทมนตรของแฮรรี่  พอตเตอร ซึ่งในเรื่องนี้แฮรรรี่ พอตเตอรก็มีนกฮูกเปนสัตวเลี้ยงอยูตัวหนึ่ง
ชื่อวาเฮ็ดวิกเปนนกฮูกตัวเมียพันธุหิมะสแกนดิเนเวียขนสีขาวประน้ําตาล

สแคบเบอร  - หนูของรอน

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


87

หนูก็เปนสัตวเลี้ยงที่เปนที่นิยมอีกประเภทหนึ่งของเด็ก ๆ พอมดแมมดในโลกแหงเวท
มนตรของแฮรรี่ พอตเตอร ความเชื่อมโยงระหวางหนูกับกลุมพอมดแมมดนาจะอยูตรงที่หนูเปน
สัตวหากินกลางคืนอีกประเภทหนึ่งที่พบไดทั่วไปและเปนที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ มาก แตสําหรับ 
สแคบเบอร หนูของรอน วีสลียนั้นไมใชหนูธรรมดา ๆ ทั่วไป สแคบเบอรเปนหนูบานตัวอวนกลม
จอมขี้เกียจที่เอาแตกินกับนอนและไมเคยแสดงพลังวิเศษใด ๆ ในฐานะสัตวเลี้ยงของพอมดเลย  
สแคบเบอรเคยเปนสัตวเลี้ยงของเพอรซี่  วีสลีย  พี่ชายของรอนมากอน  ดังนั้นมันจึงเปนหนูที่มีอายุ
ยืนยาวมากทีเดียวถาเทียบกับหนูโดยทั่วไป  ความจริงแลวสแคบเบอรไมใชหนูธรรมดา  มันเปนพอ
มดแอนนิเมจัสชื่อปเตอร  เพ็ตติกรูวที่ปลอมตัวหนีความผิดฐานเปนสายลับใหกับลอรดโวลเดอมอร
มาอยูในรางหนูถึงสิบสามปกอนที่ความจริงจะเปดเผย

2.2 ตัวละครประกอบ

เปนตัวละครที่พบไดในทุกภาคเชนเดียวกันกับตัวละครหลัก แตจะไมไดมีสวนในการ
ดําเนินเรื่องหรือพัฒนาเรื่องราวตาง ๆ ใหดําเนินตอไปเหมือนกับตัวละครหลัก ตัวละครประกอบถูก
สรางขึ้นมาเพื่อใหเรื่องราวดูสมจริงสมจังและนาตื่นเตนมากขึ้น ตัวละครประกอบแตละตัวจะมี
ความสําคัญในเรื่องมากนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับบทบาทและความใกลชิดกับตัวละครหลักโดย
สามารถแบงไดดังนี้

ตัวละครประกอบฝายดี

เจมส พอตเตอร

เจมส พอตเตอรเปนพอของแฮรรี่พอตเตอร มีลักษณะเปนผูชายรางผอมสูงผมดําสวม
แวนตา ผมเผาดูไมเปนระเบียบ ผมดานหลังกระดกขึ้นและชี้ไปดานใดดานหนึ่งเสมอ ซึ่งแฮรรี่ก็ได
ลักษณะเชนนี้จากพอมาไมมีผิด เจมส พอตเตอรเลนควิดดิชเกงมาก และชอบทําอะไรแหกกฏ
ระเบียบของโรงเรียนอยูเสมอ พอของแฮรรี่ถูกฆาตายเมื่อตอนที่แฮรรี่อายุได 1 ขวบดวยฝมือของ 
ลอรดโวลเดอมอร เจาแหงศาสตรมืด

ลิลี่  พอตเตอร
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ลิลี่ พอตเตอร เปนแมของแฮรรี่พอตเตอร เปนผูหญิงที่สวยนารัก ผมสีแดงเขมและ
ดวงตาสีเขียวสดใส สิ่งเดียวที่แฮรรี่เหมือนแมคือดวงตา ลิลี่ เปนคนธรรมดาไมใชพวกพอมดแมมด 
แตลิลี่ก็มีความเกงกาจในการเรียนรูและใชเวทมนตรคาถาตาง ๆ ไดดี คลายกับเฮอรไมโอนี่ ลิลี่เปน
นองสาวของ เพ็ตทูเนีย เดอรสลีย ที่แฮรรี่ไปอาศัยอยูดวยตั้งแตอายุ 1 ขวบ เมื่อลิลี่ถูกลอรดโวลเด
อมอร ฆาตายในวันเดียวกับเจมส  พอตเตอร ดวยการพลีกายปกปองชีวิตของแฮรรี่ พอตเตอรเอาไว
ดวยความรักที่ยิ่งใหญของผูเปนแม ทําใหลอรดโวลเดอมอร ไมสามารถฆาแฮรรี่ไดทิ้งไวไดแคเพียง
แผลเปนรูปสายฟาฟาดบนหัวของแฮรรี่ สวนตัวเคาเองก็โดนคาถาของตัวเองสะทอนกลับทําให
เหลือแตวิญญาณ

อาเธอร วีสลีย  / นายวีสลีย

อาเธอร วีสลีย หรือ นายวีสลีย เปนหัวหนาครอบครัววีสลีย เขาเปนพอมดที่ทํางาน
ใหกับกระทรวงเวทมนตรในกองการใชสิ่งประดิษฐของมักเกิ้ลในทางที่ผิด แตดวยความที่เขาเปน
คนที่รักพวกมักเกิ้ลมากทําใหบางครั้งเขาก็เปนคนที่ใชสิ่งของของพวกมักเกิ้ลในทางที่ผิดเสียเอง

มอลลี่ วีสลีย  / นางวีสลีย 

มอลลี่ วีสลีย หรือ นางวีสลีย เปนแมมดแมของลูกชาย 6 คนและลูกสาว 1 คน มอลลี่  
วีสลียเปนแมที่เขมงวดแตก็รักและเปนหวงเปนใยในตัวสมาชิกครอบครัวทุกคนมาก  ความเปนหวง
เปนใยและความรักในครอบครัวของนางวีสลียไมไดจํากัดอยูเฉพาะกับสมาชิกครอบครัววีสลีย
เทานั้น  แตยังเผื่อแผมาใหเด็กชายกําพราไรครอบครัวอยางแฮรรี่  พอตเตอรดวย  มอลลี่    วีสลียจึง
เปนเสมือนตัวแทนความอบอุนของแมใหกับแฮรรี่  พอตเตอร

บิล วีสลีย

บิล วีสลีย พี่ชายคนโตสุดของบรรดาพี่นองทั้ง 7 คนของครอบครัววีสลีย บิลเคยเปน
ประธานนักเรียนของโรงเรียนฮอกวอตส บิลเปนชายรางสูง ไวผมยาวรวบเปนหางมา สวมตางหูขาง
หนึ่ง และใสเสื้อผาเหมือนกับจะไปดูคอนเสิรตร็อค และรองเทาบูตหนังมังกร บิลทํางานใหกับ
ธนาคารกริงกอตสที่อียิปต บิล วีสลียดูจะเปนคนที่ไมคอยสนใจกับกฎเกณฑเทาไรนัก  สังเกตดูได
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จากการแตงตัวแบบร็อคเกอรของเขาขัดแยงกับอาชีพพนักงานธนาคารและอดีตประธานนักเรียน
ของโรงเรียนฮอกวอตส  
  
ชาลี วีสลีย

ชาลี วีสลีย พี่ชายคนรองของครอบครัววีสลีย ชาลีเคยเปนนักกีฬาควิดดิชตําแหนงซีก
เกอรใหกับทีมกริฟฟนดอรของโรงเรียนฮอกวอตส ปจจุบันชาลีศึกษาเรื่องมังกรอยูที่โรมาเนีย

เพอรซี่ วีสลีย

เพอรซี่ วีสลีย ลูกชายคนที่สามของครอบครัววีสลีย เพอรซี่ วีสลียเปนตัวละครแบบ
ซับซอนหนึ่งในไมกี่ตัวที่พบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” เพอรซี่ วีสลียเปนคนมี
ระเบียบเรียบรอย รักความสมบูรณแบบจนไดชื่อวาเปน  “เพอรซี่ผูสมบูรณแบบ หรือ Perfect 
Percy” เขาบูชากฎเกณฑ และวางแผนทุกอยางในชีวิต เพอรซี่เติบโตมาในครอบครัวสายเลือด
บริสุทธิ์ที่ยากจน รักครอบครัวและพวกมักเกิ้ล แตตัวเพอรซี่เองกลับไมเหมือนสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัว เพอรซี่เปนคนทะเยอทะยานและสามารถทําไดทุกอยางแมกระทั่งการละทิ้งสมาชิกทุก
คนในครอบครัวเพื่อกาวไปสูอํานาจ ความใฝฝนสูงสุดของเพอรซี่ วีสลียคือการไดเปนรัฐมนตรี
กระทรวงเวทมนตร  

เฟร็ดและจอรจ วีสลีย

เฟร็ดและจอรจ วีสลีย พี่ชายฝาแฝด ลูกชายคนที่ 4 – 5 ของครอบครัววีสลีย เฟร็ดกับ
จอรจมักจะไดรับการกลาวถึงพรอม ๆ กันจนแทบจะเรียกไดวาเขาสองคนเปนฝาแฝดที่ไมเคยแยก
จากกันเลย เฟร็ดและจอรจ วีสลียเปนตัวปวนของโรงเรียนฮอกวอตส และพวกเขาก็เปนที่ชื่นชอบ
ของนักเรียนฮอกวอตสทุกคน นอกจากนั้น เฟร็ดและจอรจ วีสลียยังเปนบีตเตอรใหกับทีม ควิดดิ
ชของบานกริฟฟนดอรอีกดวย ความใฝฝนของเฟร็ดและจอรจคือการเปดรานขายของตลกชื่อเกมกล
วิเศษวีสลีย แมภายนอกฝาแฝดทั้งคูจะดูเหมือนเด็กที่เลนสนุกไปวัน ๆ  แตในการเลนสนุกของพวก
เขาคือการไลตามความฝนของตัวเอง  พวกเขาทุมเทเวลาในการประดิษฐคิดคนของตลก ๆ ใหกับ
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โลกแหงเวทมนตรโดยไมมีใครรู  และความใฝฝนในการเปดรานขายของตลกของฝาแฝดทั้งสองก็
เปนจริงขึ้นไดเมื่อพวกเขาอยูชั้นปที่  6  ของโรงเรียนฮอกวอตส  โดยไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก
แฮรรี่  พอตเตอร

จินนี่ วีสลีย

จินนี่ วีสลีย นองสาวคนเล็กสุดของครอบครัววีสลีย จินนี่เปนเด็กผูหญิงที่ออนกวาแฮรรี่ 
พอตเตอรเพียงแคปเดียว และเธอก็ชื่นชอบในตัวแฮรรี่ พอตเตอรมากทีเดียว และดวยความที่เปน
นองสาวคนเล็กและคนเดียวของพี่ชายทั้ง 6 คน ทําใหจินนี่มักจะถูกพี่ชายแกลงแหยอยูเปนประจํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เธอชอบแฮรรี่ พอตเตอรและเขินทุกครั้งที่เขาอยูใกลหรือพูดกับเธอ  

ความโดดเดนของครอบครัววีสลียก็คือสมาชิกทุกคนของครอบครัวมีผมสีแดงเพลิง 
แมวาจะเปนครอบครัวพอมดสายเลือดบริสุทธิ์และเปนที่นับหนาถือตาครอบครัวหนึ่งของโลกเวท
มนตร ครอบครัววีสลียกลับเปนครอบครัวที่ถูกครอบครัวพอมดสายเลือดบริสุทธิ์ดวยกันดูถูกดู
แคลน ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัววีสลียยากจนมาก อีกทั้งยังเปนครอบครัวพอมดที่รักและผูกพันกับ
พวกมักเกิ้ลหรือผูไมมีเวทมนตรคาถามาก พวกเขาคิดวาพวกมักเกิ้ลนาสนใจเพราะสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางสะดวกสบายโดยปราศจากเวทมนตร ครอบครัววีสลียเปนมิตรที่ดีของแฮรรี่  
พอตเตอรและยืนหยัดตอสูรวมกันกับแฮรรี่  พอตเตอรและอัลบัส              ดัมเบิลดอรในทุก
สถานการณ

เนวิลล ลองบัตทอม

เนวิลล ลองบัตทอม เด็กชายพอมดสายเลือดบริสุทธิ์ที่แทบจะไมมีพลังเวทมนตรอยูใน
ตัวเลย เนวิลลเปนเพื่อนรวมชั้นเรียนและเพื่อนรวมบางกริฟฟนดอรกับแฮรรี่ พอตเตอร เขาเปน
เด็กชายพอมดตัวอวน หนากลม ที่ไมเอาไหนในทุก ๆ เรื่องแถมยังซุมซามและขี้ลืมเสมอ เนวิลล
เติบโตมาในครอบครัวพอมดแมมดโดยมียายเปนผูเลี้ยงดูเพราะพอแมของเขาถูกผูเสพความตาย 
ลูกนองของลอรดโวลเดอมอรทรมานจนเสียสติตั้งแตเขายังเด็ก เนวิลลเปนตัวละครที่มีพัฒนาการตัว
หนึ่ง ใน 3 ภาคแรกของแฮรรี่ พอตเตอรนั้นเนวิลลเปนนักเรียนที่เรียนแยที่สุดแถมไมเอาไหนเรื่อง
เวทมนตรคาถาเสียเลย  อีกทั้งยังซุมซามและขี้ลืมเปนอยางยิ่ง  พัฒนาการของเนวิลลจะเริ่มเห็นไดใน
ภาคที่  4  (แฮรรี่  พอตเตอรกับถวยอัคนี)  หลังจากไดเขาชั้นเรียนเรื่องคําสาปโทษผิดสถานเดียว  กับ
ศาสตราจารยมูดดี้  ในวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืด  ทั้งนี้เพราะเนวิลลมีความหลังฝงใจอยูกับคํา
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สาปกรีดแทงที่ผูเสพความตายใชเพื่อทรมานพอแมของเขาจนเสียสติ  เนวิลลใชความพยายามที่จะ
เริ่มเรียนรูวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดมากขึ้นกวาเดิม  เพิ่มเติมจากวิชาสมุนไพรศาสตรที่เขา
ถนัด  ผูอานจะเห็นพัฒนาการของเนวิลล  ลองบัตทอมไดอยางชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคตอ ๆ ไป
ของแฮรรี่  พอตเตอร

ดีน โธมัส

เปนเพื่อนรุนเดียวกับแฮรรี่ ไดรับคัดเลือกใหเขามาอยูบานกริฟฟนดอรเหมือนกันและ
นอนในหองเดียวกับแฮรรี่ ดีนโธมัส เปนเพื่อนที่ดีของแฮรรี่ อีกคนหนึ่ง

เซมัส ฟนิกัล

เปนเพื่อนรุนเดียวกับแฮรรี่ และนอนในหองเดียวกับแฮรรี่เชนกันกับ ดีน โธมัส แตมี
นิสัยคอนขางเปนชอบทดลองเสกคาถาตาง ๆ แตไมเคยประสบความสําเร็จมักจะถูกคาถาระเบิดใส
หนาตลอด

ปาราวตี พาติล

เปนนักเรียนหญิงบานกริฟฟนดอรอีกคนหนึ่งที่เปนเพื่อนกับแฮรรี่

คอลิน ครีฟวีย

คอลิน ครีฟวีย เปนเด็กชายตัวเล็ก ๆ ผมสีน้ําตาล เปนเด็กนักเรียนปหนึ่งที่พึ่งเขามาใหม
อยูบานกริฟฟนดอรเชนเดียวกับแฮรรี่ แตในปนี้แฮรรี่เลื่อนชั้นมาอยูปที่สองแลวคอลิน ครีฟวีย จึง
เปนรุนนองรวมบานของแฮรรี่ที่มีความชื่นชอบและหลงไหลในความเปนวีรบุรุษของแฮรรี่มากแฮร
รี่ไปไหนก็มักจะติดตามไป สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือการถายรูปซึ่งสวนใหญแลวก็มักจะเปนรูป
ของแฮรรี่ เขามักชอบพกกลองถายรูปติดตัวไปไหนมาไหนดวยเสมอเพื่อเก็บภาพเหตุการณสําคัญที่
ไดพบเจอในแตละวันเพื่อสงไปใหพอแมที่เปนคนธรรมดาของเขาไดดูและไดรับรูความเปนไปใน
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โลกของเวทมนตรคาถาที่พวกเขาไมเคยพบเจอมากอน คอลิน  ครีฟวีย ก็เปนเหยื่ออีกคนหนึ่งที่โดน
บาซิลิสกสาปใหเปนหินเชนกัน

สมาชิกทีมควิดดิชของกริฟฟนดอร

ทีมควิดดิชของบานกริฟฟนดอรถือเปนโลกอีกใบหนึ่งที่สําคัญมากของแฮรรี่ พอตเตอร  
สมาชิกในทีมมีทั้งสิ้น  7  คน  ประกอบดวย  เชสเซอร  3  คน  คือ  อลิเซีย  สพินเน็ต  แคตี้  เบลล  
และแอนเจลินา  จอหนสัน  บีตเตอร  2  คน  คือ  เฟร็ดกับจอรจ  วีสลีย  คีปเปอร  1  คน  คือโอลิเวอร  
วูด  กัปตันทีม  และซีกเกอรอีกหนึ่งคน  คือ  แฮรรี่  พอตเตอร  ทีมควิดดิชของบานกริฟฟนดอรเปน
ทีมที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในรอบหลายสิบปของฮอกวอรต  พวกเขาพยายามฝกซอมอยางหนักในทุก
สภาพอากาศและสถานการณเพื่อจะไดถวยควิดดิชมาครองและก็ทําสําเร็จเมื่อแฮรรี่  พอตเตอรเรียน
อยูชั้นปที่สาม  ควิดดิชเปนกีฬาที่สอนใหแฮรรี่  พอตเตอรรูจักการทํางานเปนทีมกับผูอื่น  และยังเปน
กีฬาที่ฝกความอดทน  ความพยายาม  และสอนใหเขามีความมุงมั่นที่จะชนะบานอื่น ๆ ในฮอกวอรต
เพื่อใหไดครองแชมปควิดดิช  ถือเปนการสอนเด็ก ๆ  ผูอานในเรื่องความมุงมั่นและความพยายาม
เพื่อจะกาวไปใหถึงสิ่งที่ตัวเองมุงหวังไวในทางออม

จัสติน ฟนช เฟล็ทชลีย

จัสติน ฟนช เฟล็ทชลียเปนเด็กนักเรียนบานฮัฟเฟลพัฟที่มีผมหยิกสีน้ําตาลมีจิตใจดีและ
เปนมิตรกับทุกคนเคยเขามารวมกลุมทํางานดวยกันกับแฮรรี่ เฮอไมโอนี่ และรอน ในวิชาสมุนไพร
ศาสตร และเปนหนึ่งในเหยื่อที่ถูกงูยักษบาซิลิสกสาปใหเปนหินเมื่อไปจองตามัน

รูเบอัส แฮกริด

รูเบอัส แฮกริดเปนคนดูแลสัตวใหกับโรงเรียนฮอกวอรต เปนผูคอยใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโลกแหงเวทมนตรคนแรกในชีวิตพอมดของแฮรรี่ พอตเตอร และยังเปนเพื่อนที่ดีกับสาม
สหายแฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนี่เสมอ แฮกริดเปนชายรางใหญโตเปนสองเทาของผูชายปกติ  ผม
และเครายาวหนาพันกันยุงเหยิง  เขาเปนผูชายตัวโตที่ดูทาทางเถื่อน ๆ   แตแฮกริดกลับเปนคนมี
จิตใจออนโยนผิดกับลักษณะหนาตาเถื่อน ๆ ที่เห็นภายนอก  เขาเปนคนรักสัตวมากแตเขาก็มี
มุมมองเรื่องสัตวอันตรายผิดไปจากพอมดแมมดคนอื่น ๆ ในโลกแหงเวทมนตร  สําหรับแฮกริด
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แลวยิ่งสัตวอันตรายเทาไรก็ดูจะมีความนารักนาเอ็นดูมากขึ้นเทานั้น    แฮกริดรักและเทิดทูน
ดัมเบิลดอร  พอมดผูยิ่งใหญอาจารยใหญแหงโรงเรียนฮอกวอรตเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจาก
ดัมเบิลดอรไววางใจและใหความอุปถัมภเขาเสมอมาตั้งแตพอของแฮกริดตายและเขาถูกไลออกจาก
โรงเรียนฮอกวอรตดวยความผิดที่ไมไดทําตอนอยูชั้นปที่สาม  ความลับของแฮกริดที่วาเขาเปน
ลูกครึ่งระหวางพอมดกับยักษีถูกเปดเผยออกมาตอนแฮรรี่  พอตเตอรเรียนอยูชั้นปที่สี่  ความเปน
ลูกครึ่งยักษทําให   แฮกริดถูกโจมตีอยางหนักดวยอคติเกี่ยวกับสายเลือดยักษที่พอมดแมมดมองวา
เปนพวกปาเถื่อน  อันตราย  และไรมนุษยธรรม  แตอยางไรก็ตาม  ความเปนลูกครึ่งยักษก็ไม
สามารถทําลายความเปนเพื่อนที่ดีระหวางแฮกริดกับแฮรรี่  รอน  และเฮอรไมโอนี่ลงได  แฮกริด
เปนแบบฉบับของความเชื่อของคนในสังคมที่มักมองวา คนที่ดูทาทางเถื่อน ๆ คือคนที่ดุรายนิสัยไม
ดี  แตแทที่จริงคนเหลานั้นอาจจะเปนคนออนไหวและจิตใจดีก็ได
   

ศาสตราจารยมักกอนนากัล

ศาสตราจารย มักกอนนากัลเปนอาจารยประจําบานกริฟฟนดอร เธอเปนแมมดรางสูง  
ผมดํา  มีสีหนาเครงขรึมมาก  และสวมเสื้อคลุมสีเขียวมรกต  ศาสตราจารยมักกอนนากัลเปน
อาจารยที่ทั้งฉลาด  เขมงวด  และมีความยุติธรรมตอนักเรียนเปนอยางยิ่ง  เธอเปนอาจารยที่สามารถ
ทําใหนักเรียนรูตัววาทําผิดโดยไมจําเปนตองพูดอะไรออกมาและยังเปนอาจารยที่นักเรียนไม
สมควรทําใหขุนเคืองใจอยางยิ่ง  แมภายนอกศาสตราจารยมักกอนนากัลดูจะเปนอาจารยที่เขมงวด  
แตเธอก็กลับเปนอาจารยที่รักและหวงใยลูกศิษยเปนอยางยิ่ง  สาเหตุที่ทําใหเธอโกรธสวนใหญก็
เปนเพราะลูกศิษยบานกริฟฟนดอรทําตัวออกนอกลูนอกทางที่ควรจะเปนนั่นเอง  ศาสตราจารยมัก
กอนนากัลเปนอาจารยสอนวิชาการแปลงรางใหกับพอมดแมมดและยังเปนแมมดแอนนิเมจัสที่
สามารถแปลงรางเปนแมวลายมีลายรอบตาเปนสี่เหลี่ยมไดอีกดวย

ศาสตราจารยเซเวอรรัส สเนป

ศาสตราจารยเซเวอรรัส สเนป เปนตัวละครแบบซับซอนที่นาสนใจอีกตัวหนึ่งใน
วรรณกรรมเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ศาสตราจารยสเนปเปนชายรางผอม ผิวซีดเซียวเหมือนคนปวย 
ผมสีดําเปนมันเยิ้มยาวประบา จมูกงุมเปนตะขอ ศาสตราจารยสเนปเปนอาจารยประจําบานสลิธีริน
และสอนวิชาปรุงยา เขาเปนพอมดที่นอกจากจะเชี่ยวชาญเรื่องการปรุงยาแลวยังเปนคนที่รูเรื่อง
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ศาตรมืดเปนอยางดีอีกดวย นี่เปนเหตุผลที่ทําใหเขาอยากสอนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดแทน
วิชาปรุงยามาก ลักษณะภายนอกที่ศาสตราจารยสเนปแสดงออกตอแฮรรี่  พอตเตอร  คือ  ความเคียด
แคน  ชิงชัง  และไมเคยพลาดโอกาสที่จะเยาะเยยถากถางแฮรรี่  พอตเตอรตอหนานักเรียนคนอื่น ๆ  
เหตุผลที่ศาสตราจารยสเนปชิงชังแฮรรี่  พอตเตอรก็เพราะเขาเคยเรียนรวมชั้นปเดียวกับเจมส  พอต
เตอรพอของแฮรรี่มากอน  ศาสตราจารยสเนปไมถูกกับแก็งพอตเตอรซึ่งประกอบดวยเจมส  พอต
เตอร – พอของแฮรรี่  ซิเรียส  แบล็ก – พอทูนหัว  รีมัส  ลูปน – มนุษยหมาปาอาจารยสอนวิชาการ
ปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่สามของแฮรรี่  พอตเตอร  และปเตอร  เพ็ตติกรูว – ฉายาหาง
หนอนลูกนองลอรดโวลเดอมอร  อีกทั้งซิเรียส  แบล็กยังเคยแกลงศาสตราจารยสเนปจนเกือบตาย
มาแลวเมื่อครั้งยังเปนนักเรียนฮอกวอรตดวยกัน  ทําใหศาสตราจารยสเนปเกลียดแฮรรี่  พอตเตอร
เหมือนกับที่เขาเกลียดและชิงชังแก็งพอตเตอรไปดวย  แตอยางไรก็ตาม  ศาสตราจารยสเนปกลับ
เปนผูชวยชีวิตแฮรรี่  พอตเตอรจากอันตรายตาง ๆ มาหลายครั้งหลายคราตั้งแตเริ่มเขาเรียนใน
โรงเรียนฮอกวอรต  อีกทั้งยังเปนอาจารยที่ดัมเบิลดอรใหความไววางใจมากแมจะเคยเปนผูเสพ
ความตายรับใชลอรดโวลเดอมอรมากอน

ศาสตราจารยสเปราต  

อาจารยประจําวิชาตาง ๆ ของโรงเรียนฮอกวอตส ตางก็เปนอาจารยในแบบที่นักเรียน
สามารถพบไดในโรงเรียนทั่วไป ผูเขียนเขียนบุคลิกลักษณะของอาจารยเหลานี้ตามความเขาใจของ
นักเรียนทั่วไปเพื่อใหพวกเขาสามารถรับรูและเกิดจินตนาการรวมกับแฮรรี่ พอตเตอรได  
ศาสตราจารยสเปราต  ฟงแคชื่อก็รูแลววาตองเปนอาจารยสอนวิชาเกี่ยวกับตนไมแนนอนเพราะชื่อส
เปราตเปนชื่อเห็ดราชนิดหนึ่ง  และศาสตราจารยสเปราตก็เปนแมมดตัวเล็ก ๆ อวน เตี้ยที่สอนวิชา
สมุนไพรศาสตรใหกับนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตสนั่นเอง

ศาสตราจารยบิน

ศาสตราจารยบิน เปนอาจารยประจําวิชาประวัติเวทมนตร ศาสตราจารยบินเปนอาจารย
คนเดียวที่เปนผี เขาเปนอาจารยที่มุงมั่นกับการสอนมากจนกระทั่งไมยอมใหความตายมาพรากเขา
ไปจากการสอนได แตอยางไรก็ตามศาสตราจารยบินก็เปนอาจารยที่สอนไดนาเบื่อที่สุดของ
โรงเรียนฮอกวอตสเหมือนกัน ศาสตราจารยบินและวิชาประวัติศาสตรเวททนตรจึงเปนภาพสะทอน
ของอาจารยและวิชาประวัติศาสตรที่นาเบื่อของนักเรียนนั่นเอง
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ศาสตราจารยฟลิตวิก

เปนอาจารยสอนวิชาเวทมนตรคาถา เปนพอมดตัวเล็ก เวลาสอนหนังสือตองยืนบนโตะ
จึงจะสามารถมองเห็นหนานักเรียนทุกคนได เปนอาจารยที่ใจดีเปนมิตรกับเด็ก ๆ ทุกคน

มาดามฮูด

เปนอาจารยสอนวิชาฝกบิน ลักษณะเปนผูหญิงที่แข็งแกรง หาวหาญคลายผูชาย มีความ
เปนนักกีฬาที่เกงกาจ และมีความยุติธรรมในการตัดสินเกมกีฬาควิดดิช
มาดามพอมฟรีย

มาดามพอมฟรียเปนหัวหนาพยาบาลประจําโรงเรียนฮอกวอรต ที่มีวิธีการรักษาอาการ
บาดเจ็บของนักเรียนแตละคนไดอยางเกงกาจ และเปนผูที่คอยดูแลแฮรรี่ พอตเตอรเสมอมาในยามที่
เขาไดรับความบาดเจ็บ

มาดามพินซ

มาดามพินซเปนผูหญิงผอม ขี้หงุดหงิด ทําหนาที่เปนบรรณารักษคอยดูแลหองสมุดของ
โรงเรียนฮอกวอรตที่เจาระเบียบและคอนขางดุไมคอยเปนมิตรกับใครมากนัก นักเรียนทุกคนลวน
แตเกรงกลัวและไมกลาทําเสียงดังในหองสมุด

อารกัส ฟลช

อารกัส ฟลช ภารโรงของโรงเรียนฮอกวอรต อารกัส ฟลชตั้งตัวเปนศัตรูกับนักเรียน
โรงเรียนฮอกวอรตทุกคนไมเฉพาะแตกับแฮรรี่ พอตเตอรเทานั้น อารกัส ฟลชมีแมวคูหู 1 ตัวชื่อ
คุณนายนอรริส เหตุผลที่ฟลชเกลียดพวกนักเรียนก็เปนเพราะวาฟลชเปนสควิป ซึ่งหมายถึงพอมดที่
เกิดมาในครอบครัวพอมดแมมดแตกลับไมมีพลังเวทมนตรเลย สควิปถือวาเปนพวกผิดปกติประเภท
หนึ่งและถือเปนชนชั้นสองของสังคมพอมดแมมด
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ตัวละครประกอบฝายราย

ครอบครัวเดอรสลีย

ครอบครัวเดอรสลียแหงบานเลขที่  4 ซอยพรีเว็ต มณฑลเซอรเรย ประเทศอังกฤษเปน
ญาติกลุมสุดทายที่เหลืออยูของแฮรรี่ พอตเตอร มีสมาชิกครอบครัวทั้งสิ้น 3 คนกับญาติหาง ๆ อีก 1 
คน คือ  นายเวอรนอน  เดอรสลีย  (ลุงเวอรนอน) นายเดอรสลียเปนผูอํานวยการบริษัทกรันนิงสเปน
บริษัทผลิตสวาน เปนคนตัวล่ําใหญ อวนมากจนดูคอสั้น ไวหนวดดกเฟม, นางเพ็ตทูเนีย  เดอรสลีย  
(ปาเพ็ตทูเนียพี่สาวของแมแฮรรี่) นางเดอรสลียเปนผูหญิงผอมแหง ผมสีบลอนด คอยาวเกือบเปน 2 
เทาของคนทั่วไป ชอบนินทาคนอื่นเกลียดเรื่องเวทมนตรคาถาและไมยอมรับวาตนเองมีนองสาว
เปนแมมด, ดัดลีย  เดอรสลีย  (ดัดลีย  ลูกพี่ลูกนองของแฮรรี่) เปนเด็กผูชายตัวอวนกลม ใบหนาสี
ชมพูใหญ คอสั้น ตาเล็กสีฟา ผมดกสีบอล็นเรียบแปลชอบทุบตีพอแมเวลาไมไดดังใจดัดลียเปนเด็ก
มีนิสัยเอาแตใจชอบเกเรคนอื่น เพราะถูกเลี้ยงอยางตามใจจากพอและแม, ปามารจ  (พี่สาวของลุง
เวอรนอน)  เปนญาติหาง ๆ ของครอบครัวเดอรสลีย  เปนผูหญิงรูปรางอวนกลม เจาระเบียบ และ
เกรียดแฮรรี่มาก

ครอบครัวเดอรสลียเปนครอบครัวที่เกลียดเรื่องเวทมนตรคาถาเปนอยางยิ่ง จึงไมแปลก
ใจเลยวาเหตุใดพวกเขาถึงเลี้ยงดูแฮรรี่ ใหเติบโตมาพรอมกับความอคติและทรมานสารพัดอยางเพียง
เพื่อหวังจะรีดเวทมนตรออกจากตัวแฮรรี่ พอตเตอรใหหมดสิ้น แมวาจะเลี้ยงดูแฮรรี่ พอตเตอรมา
อยางเกลียดชังเพียงใดและมีความสัมพันธที่ไมดีตอกันนัก แตครอบครัวเดอรสลียก็ยังเปนผูมี
พระคุณที่แฮรรี่ พอตเตอรไมควรลืมเลือน

  
แครบและกอยล

วินเซนต แครบ และ เกรเกอรี่ กอยล ลูกนองคนสนิทของตระกูลมัลฟรอยตั้งแตรุนพอ
จนถึงรุนลูก แครบและกอยล เปนเด็กรางยักษ ไมคอยมีสมองสักเทาไร และดูเหมือนเกิดมาเพื่อทํา
ตามคําสั่งของตระกูลมัลฟรอยโดยเฉพาะ พวกเขาทั้งคูจะประกบติดอยูขางตัว เดรโก มัลฟรอย
ตลอดเวลาที่อยูในโรงเรียนฮอกวอรต
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ตัวละครประกอบที่เปนสัตว

แมว / คุณนายนอรริส / แมวลายรางแปลงของศาสตราจารยมักกอนนากัล

แมวเปนสัตวเลี้ยงยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งในโลกแหงเวทมนตรไมใชแคเฉพาะของ
แฮรรี่ พอตเตอรเทานั้น แตยังรวมไปถึงตํานานเกี่ยวกับแมมดเรื่องอื่น ๆ ดวย ทั้งนี้เนื่องจากแมวเปน
สัตวที่ถูกนํามาเปนสัญลักษณของการใชเวทมนตรคาถา ความลึกลับ รวมไปถึงความเปนผูหญิงมา
เนิ่นนาน การที่แมวถูกเชื่อมโยงเขากับเรื่องเวทมนตรคาถาเนื่องจากมันเปนสัตวเลี้ยงยุคดึกดําบรรพ
ซึ่งมนุษยนํามาเลี้ยงไวในบานกวาหาพันปแลว ดวยดวงตาที่ดูลึกลับและความเปนสัตวหากิน
กลางคืนจึงงายตอการนําไปสัมพันธกับเรื่องความมืด พระจันทร  และโลกแหงวิญญาณอีกดวย  แมว
จึงเหมาะเปนอยางยิ่งที่จะถูกนํามาใชเปนสัตวเลี้ยงและรางแปลงของแมมดในโลกแหงเวทมนตร ซึ่ง
ในภาคแรก “แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ” นี้มีแมวปรากฏอยู 2 ตัวคือ แมวลายรางแปลงของ
ศาสตราจารยมักกอนนากัล และคุณนายนอรริส แมวของภารโรง อารกัส ฟลช

สุนัข / เจาเขี้ยว

สุนัขเปนสัตวเลี้ยงอีกประเภทหนึ่งที่พบไดในโลกเวทมนตรของแฮรรี่ พอตเตอร แมวา
จะไมเปนที่นิยมเทากับนกฮูกหรือแมว ในภาคนี้มีตัวละครที่เปนสุนัขตัวหนึ่งชื่อวาเจาเขี้ยว ซึ่งเปน
สุนัขที่ แฮกริด เลี้ยงเอาไว เจาเขี้ยวเปนสุนัขลาหมูสีดําตัวใหญมาก มีนิสัยขี้ขลาด และตื่นกลัวอยู
เสมอ แตก็มีความนารักและเปนมิตรกับทุกคน

คางคก / เทเวอ

คางคกเปนสัตวเลี้ยงในโลกของพอมดแมมดอีกชนิดหนึ่งแตไมเปนที่นิยมนัก สวนใหญ
จะเปนสัตวเลี้ยงสําหรับครอบครัวพอมดแมมดที่ฐานะยากจน เนื่องดวยคางคงเปนสัตวที่มักออกหา
กินเวลากลางคืน และสวนมากมักนํามาใชเปนสวนผสมในการปรุงยาพิษตาง ๆ ตามตํานานของโลก
แหงเวทมนตร จึงเหมาะสําหรับนํามาเปนสัตวเลี้ยงดวย ในภาคนี้ก็มีคางคกอยูตัวหนึ่งเปนสัตวเลี้ยง
ของเนวิลล ลองบัตทอม ชื่อวาเทเวอ 

2.3 ตัวละครพิเศษ
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เปนตัวละครที่พบเฉพาะในแตละภาคของวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” 
เปนตัวละครที่ถูกเพิ่มเขามาเพื่อสรางสีสันมีบทบาทตอการพัฒนาขั้นตอนของเรื่อง ตัวละครพิเศษที่
พบในภาค 1 – 2  เปนตัวละครที่ไมซับซอนแตใชอิทธิฤิทธิ์มารองรับการพัฒนาของเรื่องและตัว
ละคร  สวนตัวละครพิเศษที่พบในภาค 3 – 4 เปนตัวละครประเภทไมซับซอนเชนเดียวกันแตมี
รายละเอียดในตัวเองมากพอที่จะสรางการพัฒนาของเรื่องราวได จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาเรื่องจนเขาสูจุดวิกฤติ (Climax) โดยสามารถแบงไดดังนี้

ตัวละครพิเศษที่พบใน แฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

ศาสตราจารยควีเรลล

ศาสตราจารยควีเรลลเปนอาจารยสอนปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่  1 ของแฮรรี่  
พอตเตอร  ศาสตราจารยควีเรลลเปนชายหนุมที่ดูซีดเซียวดูทาทางกระวนกระวายเหมือน
หวาดระแวงอยูตลอดเวลา  แถมยังใสผาโพกหัวอีกดวย  ซึ่งแฮรรี่  พอตเตอรไดคนพบในภายหลังวา
เบื้องหลังผาโพกหัวนั้นคือลอรดโวลเดอมอรที่เขามาสิงรางของศาสตราจารยควีเรลลอยูเพื่อเขามา
ขโมยศิลาอาถรรพไปทํายาชุบชีวิตเพื่อใหฟนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง  แตทายที่สุดแลวศาสตราจารยค
วีเรลลก็ชวยลอรดโวลเดอมอรไมสําเร็จ  เขาจึงทิ้งรางศาสตราจารยควีเรลลไปและปลอยใหควีเรลล
ตายในที่สุด

นิโคลัส แฟลมเมล

เปนผูสรางศิลาอาถรรพเพื่อนํามาใชในการชุบชีวิตภรรยาที่ตายไปแลวของตน ดวยความ
ที่เปนเพื่อนสนิทกับดัมเบิลดอรจึงฝากศิลาอาถรรพไวที่โรงเรียนฮอกวอรต เพื่อใหศิลาอาถรรพไดรับ
การคุมครองอยางปลอดภัยกอนนําไปใช แตสุดทายเมื่อเกิดเหตุการณที่ลอรดโวลเดอมอรพยายามเขา
มาแยงชิงศิลาอาถรรพเพื่อเอาไปใชในการชุบชีวิตตนเองที่โรงเรียนฮอกวอรต จึงทําใหตองตัดสินใจ
ทําลายศิลาอาถรรพไปเพื่อไมใหเกิดเหตุการณเชนนี้อีก
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ตัวละครพิเศษที่พบใน แฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ

ศาสตราจารยกิลเดอรอย ล็อกฮารต

ศาสตราจารยกิลเดอรอย  ล็อกฮารต  อาจารยสอนการปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นป
ที่ 2 ของแฮรรี่  พอตเตอรกิลเดอรอย  ล็อกฮารต  เปนพอมดหนุม  รูปหลอ  ขี้โอที่ชอบเอาผลงาน
ของคนอื่นมาอางเปนของตัวเอง  กิลเดอรอย  ล็อกฮารตเปนคนมีความทะเยอทะยานและทําทุกอยาง
เพื่อใหตัวเองเปนที่จับตามองและมีชื่อเสียง  ความสามารถจริง ๆ ของเขาก็คือการใชคาถาลบความ
ทรงจํากับผูอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่คน ๆ นั้นเลาเรื่องราววีรกรรมตาง ๆ ใหกิลเดอรอย  
ล็อกฮารตฟงแลวเขาก็จะสวมรอยเอาวีรกรรมเหลานั้นมาเปนผลงานของตนเอง  แตอยางไรก็ตามกิล
เดอรอย  ล็อกฮารตก็ไมใชพอมดฝายมืดหรือคนที่มีจิตใจชั่วราย  เขาเปนแคเพียงคนที่มีความ
ทะเยอทะยานสูงและทําทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จโดยไมตองลงทุนลงแรงเขาไปเสี่ยง
อันตรายดวยตัวเอง  ตัวละครตัวนี้สอนใหเด็ก ๆ ผูอานไดรูวาความสําเร็จตองไดมาดวยการลงมือทํา
ดวยตนเอง  การแอบอางเอาผลงานของคนอื่นมาเปนของตัวเองนั้นเปนการกระทําที่นารังเกียจและ
สมควรไดรับโทษ  ดังเชนในตอนจบที่กิลเดอรอย  ล็อกฮารตถูกคาถาลบความทรงจําสะทอนเขา
ตัวเองจนเสียสติไปในที่สุด

ทอม ริดเดิ้ล

ทอม ริดเดิ้ลเปนความทรงจําของลอรดโวลเดอมอรในวัยเด็ก ที่สิงอยูในสมุดบันทึก 
เปนทายาทของซัลลาซาร สลิธีรินที่เปนหนึ่งในผูกอตั้งโรงเรียนฮอกวอรตและไดสรางหองแหง
ความลับเอาไวในปราสาทที่ไมมีใครรูวาอยูสวนใดของปราสาทและมีอะไรอาศัยอยูในหองนั้นบาง 
จะมีก็แตเพียงทายาทของเขาเทานั้นที่จะสามารถเปดหองแหงความลับได ซึ่งทอม ริดเดิ้ลสามารถ
เปดหองแหงความลับไดเมื่อตอนที่เขาเรียนที่ฮอกวอรตเมื่อ 50 ปกอน เขาปลอยงูยักษบาซิลิสก 
ออกมาเพื่อฆาเด็กที่มีเลือดสีโคลนหรือพวกคนธรรมดาที่มาเรียนที่โรงเรียนฮอกวอรต เนื่องจากซัล
ลาซาร  สลิธีรินตองการใหนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนฮอกวอรตนั้นมีแตพวกพอมดแมมดที่
เปนพวกเลือดบริสุทธิ์เทานั้นจึงไมชอบพวกเลือดสีโคลน ในครั้งนั้นงูยักษบาซิลิสก ไดฆานักเรียน
หญิงคนหนึ่งตายคือเมอรเทิล ทําใหวิญญาณของเธอสิงอยูในหองน้ําหญิงที่เปนสถานที่ที่เธอตายมา
เปนเวลากวา 50 ปแลว และหองน้ําหญิงนี้เองที่เปนปากประตูทางเขาไปในหองแหงความลับได ซึ่ง
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เปนสิ่งที่ไมมีใครรูมากอน ทอม ริดเดิ้ล หรือลอรดโวลเดอมอรในตอนเด็กนั้นเปนเด็กกําพราไดเขา
มาเรียนที่โรงเรียนฮอกวอรตดวยความชวยเหลือของดัมเบิลดอร  ทอม ริดเดิ้ล เปนเด็กเรียนเกง เปน
ประธานนักเรียน เปนพรีเฟคหรือหัวหนาบานดวย  และมักจะไดโลประกาศเกียรติคุณในเรื่องตาง ๆ 
อยูบอย ๆ 

ลอรดโวลเดอมอร ไดบันทึกความทรงจําของเขาไวในสมุดบันทึกเลมหนึ่งที่ฝากไวกับ
ครอบครัวมัลฟรอยที่เคยเปนลูกนองและผูเสพความตายที่มีความภักดีตอเขากอนที่เขาจะสลาย
กลายเปนวิญญาณเมื่อตอนที่พยายามจะฆาแฮรรี่ พอตเตอร ลูเซียส มัลฟรอยไดเอาสมุดบันทึกนี้ใส
รวมมากับหนังสือเรียนของจินนี่ วิสลีย โดยที่เธอไมรูตัวเพื่อใชเธอเปนเครื่องมือในการเปดหอง
แหงความลับอีกครั้งหนึ่ง ทอม ริดเดิ้ล ที่เปนความทรงจําของลอรดโวลเดอมอรในตอนเด็กได
ออกมาจากสมุดบันทึกและควบคุมจินนี่ใหทําเรื่องนากลัวตาง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นในปราสาทฮอก
วอรต และควบคุมใหจินนี่เปนคนเปดหองแหงความลับขึ้นมาอีกครั้งปลดปลอยงูยักษบาซิลิสก ให
ออกมาทํารายผูคนมากมายดวยการสาปใหเปนหิน ซึ่งเฮอรไมโอนี่ก็เปนหนึ่งในผูเคราะหราย
เหลานั้น จนทําใหแฮรรี่  และ รอน ตองพยายามสืบหาความจริงและเขาไปชวยเหลือจินนี่กอนที่จะ
ถูกฆาตายในหองแหงความลับ

นกฟนิกซ / ฟอกส

ฟอกสเปนนกวิเศษที่มีชีวิตเปนอมตะที่เปนที่รูจักกันในชื่อของ “นกฟนิกซ” ฟอกส 
ปรากฎในเรื่องในฐานะนกฟนิกซของดัมเบิลดอร นกฟนิกซเปนนกวิเศษที่มีชีวิตยืนนานหลายรอยป 
นกฟนิกซมีสีแดงปนทอง นกฟนิกซปรากฎในตํานานอียิปตโบราณในนามของเบนูซึ่งเปนตัวแทน
การผานพนแหงกาลเวลาและกลายเปนสัญลักษณของความเปนอมตะคือเปนนกที่สามารถเผาตัวเอง
เปนเถาถานเมื่อสิ้นสุดอายุขัยและเกิดใหมจากขี้เถารางของตนเอง น้ําตาของนกฟนิกซมีอํานาจใน
การสมานบาดแผล และสามารถแบกรับน้ําหนักไดหลายพันกิโล ฟอกสเปนนกฟนิกสที่มีบทบาท
มากในภาคนี้เพราะเปนผูชวยที่สําคัญของแฮรรี่ พอตเตอรในการตอสูกับงูยักษบาซิลิสก

บาซิลิสก

ในเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร บาซิลิสกจัดอยูในกลุมสัตวรายและนากลัวที่สุด บาซิลิสกไม
เพียงแตเปนงูยักษเทานั้น แตยังเปนราชาแหงงูในตํานานมาหลายรอยปแลว ในตํานานกรีกกลาววา 
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บาซิลิสกเปนลูกของพอไกหรือแมไกซึ่งผสมพันธุกับงูหรือคางคก ภาพของบาซิลิสกจะถูกวาดเปน
รูปงูมีมงกุฎหรือหงอนบนศรีษะ บาซิลิสกสามารถแพรพิษไดโดยการมองและทําใหเหยื่อของมัน
กลายเปนหิน การปราบบาซิลิสกตองใชเสียงไกขันซึ่งจะมีผลทําใหมันถึงตายทันที  โดยในเรื่องแฮร
รี่ พอตเตอร  บาซิลิสกเปนสัตวที่อยูภายใตการควบคุมของลอรดโวลเดอมอรซึ่งมาหลบอยูในหอง
แหงความลับที่โรงเรียนฮอกวอรต  บาซิลิสกเกือบจะฆาแฮรรี่  พอตเตอรและเพื่อน ๆ อีกหลายคน  
แตไดฟอกส  นกฟนิกซซึ่งเปนสัตวเลี้ยงของอัลบัส  ดัมเบิลดอรชวยชีวิตพวกเขาไวโดยการจิก
นัยนตาของบาซิลิสกจนบอดสนิททั้งสองขาง  การวางโครงเรื่องใหนกฟนิกซมาชวยแฮรรี่ไวเปน
การเหมาะสมเพราะตามตํานานแลว เพราะนกและไกมันเปนศัตรูของงูเสมอ
  

ตัวละครพิเศษที่พบใน แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

ซิเรียส แบล็ก  / ซิริอัส แบล็ก

ซิเรียส  แบล็ก  พอทูนหัวของแฮรรี่  พอตเตอร  อดีตนักโทษแหกคุกอัซคาบัน  ซิเรียส  
แบล็กเปนพอมดสายเลือดบริสุทธิ์  ซิเรียสมีผมสีดํายาว  หนาตาดี  แตมีแววตาของคนไรวิญญาณ
เพราะถูกจับขังคุกพอมดอัซคาบันเปนเวลานานถึง  13  ปดวยความผิดที่เขาไมไดทํา  ซิเรียสแหก
คุกอัซคาบันออกมาเมื่อแฮรรี่  พอตเตอรเรียนอยูชั้นปที่  3  ของโรงเรียนฮอกวอรตและแฮรรี่  รอน  
และเฮอรไมโอนี่เปนผูลางความผิดใหกับซิเรียส  ซิเรียสเปนพอมดที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองมาก  เจา
อารมณ  โมโหฉุนเฉียวงาย  อีกทั้งยังเปนพอมดที่มีพลังเวทมนตรสูงมากคนหนึ่ง  และซิเรียสเปน
พอมดแอนนิเมจัสที่สามารถแปลงรางเปนสุนัขสีดําตัวเทาหมีไดอีกดวย  แมวาซิเรียสจะเปนพอ
ทูนหัวที่รักและหวังดีกับแฮรรี่  พอตเตอรมากแตเขาก็เปนคนที่ไมคอยอยูในกฎเกณฑสักเทาไร  เขา
จึงมักจะทําอะไรแหกกฎและเสี่ยงอันตรายเพื่อใหไดเขามาชวยเหลือแฮรรี่  พอตเตอรในเวลาที่เขา
ตกอยูในสถานการณเลวราย  จนทําใหในที่สุดตัวของซิเรียสเองก็ตองประสบกับชะตากรรมที่
เลวรายที่สุดไปดวย  

ศาสตราจารยอาร.  เจ.  ลูปน
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ศาสตราจารยอาร. เจ. ลูปน พอมดหนุมผมสีน้ําตาลออนที่มีสีเทาแซมอยูประปรายที่ดู
ปวยและอิดโรยอยูเสมอ ศาสตราจารยลูปนเปนอาจารยสอนปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่  3  
ของแฮรรี่  พอตเตอร  เปนอดีตพรีเพ็คและประธานนักเรียนโรงเรียนฮอกวอรตและยังเปนเพื่อนสนิท
ในแก็ง “พอตเตอร” กับเจมส  พอตเตอร  พอของแฮรรี่อีกดวย  แมวาจะเปนคนมีความสามารถแต
ศาสตราจารยลูปนก็ยังตกงานและยากจนอยูเสมอ  ทั้งนี้เนื่องจากเขาเปน “มนุษยหมาปา”  ซึ่งไมได
รับความเชื่อถือจากสังคมของพอมดแมมดนั่นเอง  ศาสตราจารยลูปนจึงเปนอีกคนหนึ่งที่ตองหลบ
ซอนความเปนมนุษยหมาปาของตัวเองไว  และไดรับผลกระทบจากความไมเทาเทียมกันในสังคม
พอมดแมมดเปนอยางยิ่ง

ปเตอร เพ็ตติกรูว

ปเตอร เพ็ตติกรูว พอมดแอนนิเมไจที่สามารถแปลงรางเปนหนูได เขาเปนอดีตเพื่อน
สนิทในแก็งพอตเตอรกับเจมส พอตเตอร ซิเรียส แบล็ก และรีมัส ลูปน แตตอมาภายหลังเขาหักหลัง
เจมส พอตเตอรไปเปนสายลับใหกับลอรดโวลเดอมอร และใชเวลานานถึง 13 ปในการแปลงราง
เปนหนู ชื่อ สแคบเบอร สัตวเลี้ยงของรอน วีสลีย เปนการหลบซอนตัวจากการลางแคนของผูเสพ
ความตายลูกนองคนอื่น ๆ ของลอรดโวลเดอมอรที่เปนคนบอกที่ซอนของเจมส  พอตเตอรเพื่อให
ลอรดโวลเดอมอรไปฆาแฮรรี่  พอตเตอร  แตกลับทําใหลอรดโวลเดอมอรสูญเสียอํานาจภายในชั่ว
ขามคืน  อีกทั้งยังปายความผิดจากการทรยศตอเจมส  พอตเตอรไปใหกับซิเรียส  แบล็ก  ทําใหซิเรีย
สตองถูกจับขังคุกอัซคาบันเปนเวลาถึง  13  ป  แตในที่สุดความลับของปเตอร  เพ็ตติกรูวก็ถูก
เปดเผยตอนที่แฮรรี่  พอตเตอรเรียนอยูชั้นปที่  3  ของโรงเรียนฮอกวอรต  ทําให      ปเตอร  เพ็ตติ
กรูวตัดสินใจหนีกลับไปหาลอรดโวลเดอมอรและชวยใหเจาแหงศาสตรมืดฟนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง
   
สุนัขสีดํา – รางแปลงของซิเรียส แบล็ก

เปนสุนัขสีดําสนิทตัวใหญมหึมา เกือบเทาหมี ดวงตาสีซีด ดูลึกลับและนากลัวมากสุนัข
ตัวนี้เปนรางแปลงของซิเรียส แบล็ก เนื่องมาจากเขาเปนพอมดแอนนิเมจัส ที่สามารถแปลงรางเปน
สัตวได 
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ครุกแชงก

เปนแมวตัวใหญสีสมฉูดฉาด      สัตวเลี้ยงของเฮอรไมโอนี่ที่ซื้อมันมาจากรานขายสัตว
ในตรอกไดแอกอน ครุกแชงกเปนแมวที่ฉลาดมากมีมันตัวเดียวเทานั้นที่สามารถรูไดวาปเตอร  เพ็ต
ติกรูว  แปลงรางเปนหนูสแคปเปอรของรอน มันจึงตามลาสแคปเปอรมาโดยตลอด ซึ่งทําใหรอนไม
พอใจเพราะคิดวาครุกแชงก พยายามจะฆาหนูของเขา

ฮิปโปกริฟฟ / บัคบีค

ฮิปโปกริฟฟเปนสัตวประเภทครึ่งนกครึ่งมา โดยสวนหัวและขาหนาของมันมีลักษณะ
เปนนกอินทรีคลายกับตัวกริฟฟน แตลําตัวของมันจะเปนมา ฮิปโปกริฟฟเปนสัตวที่เกิดจาก
จินตนาการของนักประพันธชาวโรมันวาเปนเปนการผสมพันธุระหวางตัวกริฟฟนกับมา โดย
ฮิปโปกริฟฟที่มีบทบาทในเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรคือบัคบีคซึ่งเปนสัตวเลี้ยงของแฮกริด

ตัวละครพิเศษที่พบใน แฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี

แมด – อาย มูดดี้  / อลาสเตอร มูดดี้

อลาสเตอร มูดดี้ หรือฉายา  “แมด – อาย” มูดดี้ อดีตมือปราบมารของกระทรวงเวท
มนตร เพื่อนสนิทของศาสตราจารยอัลบัส ดัมเบิลดอร อลาสเตอร มูดดี้เปนพอมดผูยิ่งใหญแหงยุค 
(เกา) อีกคนหนึ่ง เปนอาจารยสอนปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่ 4 ของแฮรรี่ พอตเตอร   เปน
พอมดหนาตานาเกลียดนากลัว  อีกทั้งยังมีตาวิเศษที่สามารถมองไดรอบทิศทางและมองทะลุผานสิ่ง
ตาง ๆ ไดอีกดวย  จึงเปนที่มาของฉายา “แมด – อาย”  แมด – อาย  มูดดี้เปนพอมดที่เกลียดศาสตร
มืดมากจนไดชื่อวาเปนพวกโรคจิตหวาดระแวงทุกคนที่เขาใกลวาจะเปนพวกศาสตรมืด  แตอยางไร
ก็ตาม  แมวาเขาจะเกลียดศาสตรมืดมากแตก็ไมเคยลดตัวลงไปตอสูอยางโหดเหี้ยมเหมือนกับที่พวก
ศาสตรมืดทํา  แมด – อาย  มูดดี้จะตอสูอยางเด็ดขาดแตจะไมฆาใครแมแตศัตรูของตนเอง  เขาจะ
เพียงแคทําใหบาดเจ็บและจับกลับมาขังคุกอัซคาบันหรือรับโทษตามแตศาลพอมดจะพิจารณาเทา
นั้นเอง  นับวาเขาเปนพอมดที่มีความเมตตาแมกระทั่งกับศัตรูของตนเองคนหนึ่งเลยทีเดียว  แมด –
อาย  มูดดี้เปนตัวอยางของคนแบบที่เราเรียกกันวา  “รูหนาไมรูใจ”  เพราะการกระทําอันมีคุณธรรม
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แมแตกับศัตรูของเขาขัดแยงกับรูปรางหนาตาที่โหดเหี้ยมที่เห็นภายนอกนั่นเอง  แมด – อาย  มูดดี้
เปนตัวละครที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกับบารตี้  เคราช  พอมดที่มีมาดสุภาพบุรุษทุก
กระเบียดนิ้วแตกลับตอตานศาตรมืดดวยความโหดเหี้ยมถึงชีวิตแบบเดียวกับพวกศาสตรมืดทํากัน

เซดริก ดิกกอรี่

เซดริก ดิกกอรี่เปนเด็กหนุมอายุประมาณสิบเจ็ดปหนาตาหลอเหลา มีความเปน
สุภาพบุรุษและมีน้ําใจดี เขาเปนหัวหนาทีมและผูเลนในตําแหนงซีกเกอรของทีมควิดดิชประจําบาน
ฮัฟเฟลพัฟที่ฮอกวอตส และเปนหนึ่งในผูที่ถูกคัดเลือกใหเขาประลองในการประลองเวทไตรภาคี

วิกเตอร  ครัม

วิกเตอร ครัม ซีกเกอรทีมชาติบัลแกเรีย นักเรียนโรงเรียนเดิรมสแตรงก วิกเตอร ครัม
เปนพอมดอายุสิบแปดรางผอม ผมสีเขมและผิวอมเหลือง จมูกใหญงองุม และคิ้วสีดําดําหนา  เขาดู
เหมือนเหยี่ยวที่ตัวโตผิดขนาด  และหนาตาบึ้งตึงอยูเสมอ  แมจะมีใบหนาบึ้งตึงและมาจากโรงเรียน
เดิรมสแตรงกที่มีชื่อเสียงเรื่องศาสตรมืด  แตวิกเตอร  ครัมกลับเปนคนที่มีจิตใจดีและมีความเปน
นักกีฬาที่รูแพรูชนะ  เมื่อเขาแพการประลองเวทไตรภาคีเขาก็สามารถแสดงความชื่นชมกับแฮรรี่  
พอตเตอรและผูเขาแขงขันคนอื่น ๆ ได

เฟลอร เดอลากูร

เฟลอร เดอลากูร นักเรียนหญิงตัวแทนในการประลองเวทไตรภาคีจากโรงเรียนโบซบา
ตง เฟลอร เดอลากูรมีเชื้อสายวีลาเธอจึงมีผมสีเงิน ดวงตาโตสีน้ําเงินเขม ผิวและฟนขาวสะอาดและ
สามารถทําเสนหใหนักเรียนชายหลงใหลได เฟลอร เดอลากูรดูจะเปนคนรักสวยรักงามที่สนใจแต
รูปรางหนาตาภายนอกของตนเอง แตเมื่อถึงเวลาที่เธอเปนฝายแพในการประลองเวทไตรภาคี เธอก็
มีน้ําใจนักกีฬามากพอที่จะยอมรับความพายแพและแสดงความยินดีตอผูชนะอยางแฮรรี่ พอตเตอร
ไดอยางจริงใจ
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มาดามมักซีม

มาดามมักซีม อาจารยใหญโรงเรียนโบซบาตงซ มาดามมักซีมเปนหญิงสาวตัวใหญโต
ผิดธรรมชาติ ใบหนาสวยเก  ผิวสีมะกอก  ดวงตาโตเปนประกาย  มีผมสีดํารวบเปนมวยอยูที่ทาย
ทอย  มาดามมักซีมสวมชุดผาซาตินสีดําและสวมเครื่องประดับโอปอล  แฮรรี่  พอตเตอรคนพบ
ความลับของมาดามมักซีมที่เธอพยายามปกปดตัวเองมาตลอดวาเธอเปนลูกครึ่งยักษเหมือนกับ
แฮกริด  และเปนที่แนนอนวาหากผูอื่นรูความลับของเธอ  มาดามมักซีมก็จะถูกโจมตีดวยอคติจาก
สังคมพอมดแมมดทันที

บารตี้ เคราช

บารตี้ เคราช พอมดสายเลือดบริสุทธิ์ที่มีพลังเวทมนตรสูงมาก บารตี้ เคราชทํางานเปน
หัวหนากองความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงเวทมนตร เขาเปนชายสูงวัย รางตรงแข็ง
ขรึม ใสชุดสูทผูกเนกไทเนี้ยบไรที่ติ เขาไวผมสั้นสีเทาที่มีรอยแสกตรงแนวผิดธรรมชาติ  รวมทั้งไว
หนวดทรงแปรงสีฟนที่ไดรับการขริบแตงจนเรียบกริบราวกับใชไมบรรทัดทาบ  และสวมรองเทา
เปนมันปลาบ  บุคลิกภายนอกของเคราชตรงกับอุปนิสัยภายในที่เปนคนตรง  เครงขรึม  และจริงจัง
กับการทํางาน  ในสมัยที่ลอรดโวลเดอมอรเรืองอํานาจ  บารตี้  เคราชถือเปนผูนําการตอตานศาสตร
มืดที่ไดรับความนิยมที่สุดคนหนึ่ง  เขาตอตานศาสตรมืดดวยความรุนแรงและเหี้ยมโหดไมผิดกับผู
เสพความตายคนหนึ่ง  และเมื่อเขาไดพบวาลูกชายคนเดียวของเขาเขาไปเกี่ยวของกับศาสตรมืดและ
ทําใหความนิยมในตัวเขาตกลงจนอาจไมไดรับเลือกใหเปนรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร  เขาก็
ตัดสินใจสงลูกชายเขาคุกอัซคาบันในทันที  บารตี้  เคราช  สูญเสียครอบครัวที่มีภรรยาและลูกชาย
เพราะความจริงจังและมุงมั่นในการทํางาน  เขาเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นภาพของผูชายที่มุงมั่นที่
จะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานจนลืมที่จะใหความใสใจตอครอบครัวของตนเอง  และใน
ที่สุดเขาก็สูญเสียทุกอยางทั้งอํานาจหนาที่การงานที่มีอยูและครอบครัวดวย

ลูโด แบ็กแมน
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ลูโด แบ็กแมน หัวหนากองควบคุมดูแลเกมและกีฬาเวทมนตร ลูโด แบ็กแมนเปนพอ
มดเรือนรางบึกบึน ผมสีบลอนด ตาสีฟา และเปนอดีตนักควิดดิชทีมชาติอังกฤษซึ่งไดชื่อวาเปนบีต
เตอรที่ดีที่สุดที่อังกฤษเคยมีมา ลูโด แบ็กแมนเปนคนทาทางราเริง อารมณดี แตเขากลับไมเปนที่ชื่น
ชอบเทาไรนักในฐานะเจาหนาที่กระทรวงเวทมนตรเพราะเขาไมเคยระวังที่จะใชเวทมนตรตอหนา
พวกมักเกิ้ล และที่สําคัญลูโด แบ็กแมนมีเบื้องหลังที่ไมมีใครรูวาเขาติดการพนันงอมแงมจนกระทั่ง
ลมละลายและกําลังถูกพวกก็อบลินซึ่งเปนเจาหนาที่ธนาคารกริงกอตสตามทวงหนี้อยูและเขาก็
พยายามลางหนี้ใหตัวเองโดยการวางพนันเรื่องแฮรรี่  พอตเตอรใหเปนผูชนะการประลองเวท
ไตรภาคี  เขาจึงพยายามชวยเหลือแฮรรี่  พอตเตอรใหชนะการประลองทั้งที่เขาเปนกรรมการตัดสิน
การประลองเวทไตรภาคีอีกดวย

ศาตราจารยคาคารอฟ

ศาสตราจารยคาคารอฟ อาจารยใหญโรงเรียนเดิรมสแตรงก ศาสตราจารยคาคารอฟเปน
ชายรางผอมสูง ผมสีขาว ไวเครางอนแหลมตรงปลายเชิดเล็กนอย เขาแตงกายดวยขนเฟอรสีเงินนุม
เปนมันวาว เปนพอมดที่มีดวงตาเย็นชาและคมกริบ ศาสตราจารยคาคารอฟเปนอดีตผูเสพความตาย
ลูกนองเกาของโวลเดอมอร แตเขาขี้ขลาดเกินกวาจะกลับไปเขาพวกเมื่อลอรดโวล-เดอมอรฟนคืน
ชีพและเรียกกลุมผูเสพความตายกลับมาดวยสัญลักษณตรามาร สาเหตุที่เขาไมกลากลับไปเขากลุมผู
เสพความตายก็เพราะวาในอดีตคาคารอฟเคยเปดเผยรายชื่อผูเสพความตายทั้งหมดใหกระทรวงเวท
มนตรไดรูและทําใหผูเสพความตายหลายคนตองถูกจับเขาคุกอัซคาบัน  คาคารอฟจึงเปนคนที่ไมมี
ความจริงใจที่สามารถหักหลังพวกเดียวกันเพื่อเอาตัวเองรอดได

ริตา สกีตเตอร

ริตา สกีตเตอร นักขาวจากหนังสือพิมพเดลี่พรอเฟต ริตา สกีตเตอรเปนแมมดวัย 43 ป 
ที่มีใบหนาสี่เหลี่ยมสวมแวนตาประดับพลอยและมีผมสีบลอนดเปนลอนแข็ง ริตา สกีตเตอรเปน
นักขาวเขียนคอลัมมใหกับหนังสือพิมพเดลี่พรอเฟต อาวุธที่ใชในการทํางานของริตา สกีตเตอรคือ
ปากกาจดทันใจที่สามารถขยายความเรื่องเล็ก ๆ หรือคําพูดเพียงคําเดียวใหกลายเปนเรื่องใหญหลาย
หนากระดาษได นอกจากนั้นริตา สกีตเตอรยังมีความสามารถในการแปลงรางเปนตัวแมลงปกแข็ง
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เที่ยวดักฟงสอดรูสอดเห็นเรื่องของชาวบานเขาไปทั่วอีกดวย  ริตา  สกีตเตอรสะทอนภาพ
นักหนังสือพิมพที่ชางสอดรูสอดเห็นและชอบขยายความเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญโดยไมมีมูลความ
จริงใหผูอานไดเห็น  และนําไปพิจารณาวาจะเชื่อขาวสารจากหนังสือพิมพเดลี่พรอเฟตที่มุงเขียนแต
เรื่องที่ “ขาย” ไดมากกวาเรื่องที่มีมูลความจริงหรือไม

ผูเสพความตาย

ผูเสพความตายเปนกลุมลูกนองคนสนิทของลอรดโวลเดอมอรที่มีความเหี้ยมโหดตอทั้ง
กับพอมดแมมดดวยกันและพวกมักเกิ้ลไมแพลอรดโวลเดอมอรเจาแหงศาสตรมืด กลุมผูเสพความ
ตายมีสัญลักษณของกลุมคือ  “ตรามาร” ซึ่งเปนรูปหัวกะโหลกมีงูยื่นออกมาจากปากสีเขียวเปน
ประกาย ซึ่งลอรดโวลเดอมอรใชเปนสื่อในการติดตอกับผูเสพความตายคนอื่น ๆ โดยการสะกิดที่
ตรามารของผูเสพความตายคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจะเปนผลทําใหตรามารของผูเสพความตายคนอื่น ๆ 
รอนและทุกคนจะหายตัวมาปรากฎขางกายตามที่ลอรดโวลเดอมอรเรียกทันที กลุมผูเสพความตาย
ประกอบดวย  ลูเซียส  มัลฟอย,  ปเตอร  เพ็ตติกรูว,  แมคแนร,  เอเวอรี,่  น็อตต,  แครบ,  กอยล,  
สามีภรรยาเลสแตรงก,  คาคารอฟ  และเซเวอรัส  สเนป  โดยปจจุบัน  คาคารอฟละทิ้งลอรดโวลเด
อมอรไปเพราะไมกลากลับมารับโทษ  สวนเซเวอรัส  สเนปไดแปรพักตรไปเขาเปนพวกเดียวกับอัล
บัส  ดัมเบิลดอรแทน

นากินี

นากินีเปนงูตัวใหญมากเปนทาสรับใชของลอรดโวลเดอมอร และอยูเคียงขางเขาเสมอ
นากินีจะคอยสืบขาวตาง ๆ มาใหลอรดโวลเดอมอร ไดรับรู

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาองคประกอบดานตัวละครนั้นสามารถแบงแยกไดเปนหลาย
ประเภทตามหลักของการวิเคราะหเนื้อหา โดยตัวละครแตละประเภทในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง 
“แฮรรี่  พอตเตอร” นั้นจะทําหนาที่แตกตางกันไปตามสัดสวนที่ผูประพันธไดกําหนดเอาไวแตถึง
อยางไรก็ตามตัวละครทุกตัวก็มีสวนทําใหเรื่องราวดําเนินตอไปไดอยางสุนกสนานและนาติดตาม
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3.  องคประกอบดานฉาก (Setting)

ความหมายของฉากสามารถอธิบายไดในรูปของสถานที่ และชวงเวลาหรือยุคสมัยที่
เกิดเหตุการณในเรื่อง ฉากเปนเทคนิคเชิงศิลปะการประพันธอยางหนึ่งที่นักประพันธนํามาใชเพื่อ
สรางแกนเรื่อง นอกจากนั้นถากลาวถึงฉากในแงความเปนจริงในชีวิตแลวก็สามารถเขาใจไดวาเปน
สิ่งแวดลอมหรือสภาพการณในชวงเวลาหรือยุคตาง ๆ ซึ่งสิ่งแวดลอมเหลานี้ก็มีอิทธิพลตอมนุษยใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการหาเลี้ยงชีพ ที่พักอาศัย ประเพณีวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งสามารถแบงได
เปน 3 ประเภทคือ

3.1 ฉากหลัก

เปนสถานที่ที่มีความสัมพันธกับโครงเรื่องหลักซึ่งเปนการสรางตํานานวีรบุรุษ เปนการ
แสดงใหผูอานไดทราบวาเรื่องราวของวีรบุรุษพอมดนอยแฮรรี่ พอตเตอรเกิดขึ้นที่ไหน  ฉากหลักที่
มีความสําคัญในการดําเนินเรื่องของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ไดแก  
โรงเรียนฮอกวอตสและพื้นที่ตาง ๆ ในโรงเรียนฮอกวอตส  ทั้งนี้  เนื่องจากเรื่องราวของแฮรรี่  พอต
เตอรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตวัยเรียนของพอมดนอยแฮรรี่  โดยฉากโรงเรียนฮอกวอตส
ผูประพันธไดความคิดมาจากความเปนจริงเกี่ยวกับโรงเรียนประจําในอังกฤษผสมผสานกับ
จินตนาการเกี่ยวกับพอมดแมมดในยุคกลาง
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โรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรต

โรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรตเปนโรงเรียนสอนเวทมนตรคาถา
ที่มีความเกาแกมากกอตั้งขึ้นมาเปนระยะเวลาเกือบพันป แตไมปรากฎวันเดือนปที่แนชัด โดยพอมด
และแมมดที่ยิ่งใหญที่สุดในยุคนั้นสี่คน บานทั้งสี่ของโรงเรียนก็ไดใชชื่อตามผูกอตั้งทั้งสี่  คือ  ก็
อดดริก  กริฟฟนดอร,  เฮลกา  ฮัฟเฟลพัฟ,  โรวีนา  เรเวนคลอ,  และซัลลาซาร  สลิธีริน  ผูกอตั้งทั้ง
สี่สรางปราสาทฮอกวอรตนี้ขึ้นมารวมกัน เพื่อใหไกลจากความสอดรูสอดเห็นของพวกมักเกิ้ล หรือ
พวกคนธรรมดา  เนื่องจากในยุคนั้นเปนยุคที่ผูคนทั่ว ๆ ไปกลัวเกรงอํานาจของเวทมนตรคาถากัน
มาก  พอมดและแมมดถูกจับมาลงทัณฑกันมาก  หลังจากที่กอตั้งโรงเรียนขึ้นแลวผูกอตั้งทั้งสี่ก็
ทํางานรวมกันอยางปรองดองกันมาเปนเวลาหลายป  เที่ยวเสาะหาเด็กวัยรุน ๆ ที่มีแวววามีเวท
มนตร  แลวพามาที่ปราสาทเพื่อสอนหนังสือให  แตแลวความขัดแยงก็เกิดขึ้นในหมูผูกอตั้ง  ความ
แตกแยกนี้เริ่มขึ้นระหวางสลิธีรินกับคนอื่น ๆ      สลิธีรินตองการใหคัดสรรนักเรียนที่มาเขาเรียน
ที่ฮอกวอรตใหเขมงวดขึ้น  เขาเชื่อวาการเรียนเวทมนตรควรสงวนไวในหมูครอบครัวผูวิเศษหรือ
ครอบครัวพอมดแมมดที่มีสายเลือดบริสุทธิ์เทานั้น  เขาไมชอบรับนักเรียนที่มาจากครอบครัวคน
ธรรมดา  เพราะคิดวาคนพวกนี้ไมนาเชื่อถือ  ไวใจไมได  หลังจากนั้นไมนานเกิดการโตเถียงเรื่องนี้
กันอยางรุนแรงระหวางสลิธีรินและกริฟฟนดอร จนกระทั่งทําใหสลิธีรินทิ้งโรงเรียนไป

โรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรต มีลักษณะเปนปราสาทหลังใหญ
ที่มีปอมและหอคอยมากมาย ตั้งอยูบนยอดเขาที่ลอมรอบดวยทะเลสาป ภายในปราสาทฮอกวอรตมี
บันไดหนึ่งรอยสี่สิบสองแหง มีทั้งบันไดสูงใหญโตหรือแคบ ๆ งอนแงนเหมือนจะพัง    บางก็เปน
บันไดที่มีขั้นหายไปหนึ่งขั้นเมื่อขึ้นไปไดครึ่งทางซึ่งตองจําใหไดวาตองกระโดดขามไป  นอกจากนี้
ยังมีประตูที่ไมเปดจนกวาจะขอรองอยางสุภาพ    และยังมีประตูอีกหลายบานที่ไมใชประตูจริง ๆ 
แตเปนกําแพงแท ๆ ที่แกลงทําเปนประตู  ยิ่งไปกวานั้นสิ่งของทุกอยางในปราสาทก็มักจะยายที่กัน
อยูเสมอ  

บานทั้งสี่ในฮอกวอรต

ภายในโรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรตจะประกอบไปดวย บาน
ทั้งสี่ที่มีชื่อวา กริฟฟนดอร ฮัฟเฟลพัฟ เรเวนคลอ และสไลธีริน ซึ่งใชในการแบงกลุมของนักเรียน
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แตละคนที่มีพรสวรรคตรงกับความตองการของบานแตละบานเขาไวดวยกัน เปนที่อยูอาศัยของ
นักเรียนตลอด 7 ปการศึกษา บานทั้งสี่จะกระจายอยูตามสวนตาง ๆ ของปราสาทฮอกวอรต จะมี
เพียงนักเรียนของแตละบานเทานั้นที่รูที่อยูของบานของตนวาอยูตรงสวนใด เพราะทางเขาออกของ
บานแตละบานมีความลึกลับมากและยังตองมีรหัสลับที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวย

หอคอยกริฟฟนดอร

หอคอยกริฟฟนดอรเปนที่ตั้งของบานและเปนที่อยูอาศัยของนักเรียนกริฟฟนดอรตั้งอยู
บนหอคอยสูง ประตูทางเขาอยูดานหลังภาพวาดเหมือนของผูหญิงรางอวนในชุดผาไหมสีชมพูที่ทุก
คนเรียกวาสุภาพสตรีอวน และตองใชรหัสผานเพื่อขอเขาไปขางใน เปนรหัสที่รูเฉพาะนักเรียนบา
นกริฟฟนดอรเทานั้น หากบอกรหัสไมถูกตองสุภาพสตรีอวนก็จะไมยอมใหเขาไป ภายในบาน
ประกอบไปดวยหองนั่งเลนรวมของบานกริฟฟนดอร เปนหองทรงกลม มีเกาอี้นวมวางอยูทั่วไป มี
เตาผิง ซึ่งเปนที่ ๆ นักเรียนทุกคนจะใชเปนสถานที่พักผอนพูดคุย หรือทําการบานรวมกัน 
นอกจากนี้ยังมีทางขึ้นไปบนหอนอนโดยจะแบงเปนหอนอนนักเรียนชาย และหอนอนนักเรียนหญิง

หองโถงกลาง โรงเรียนฮอกวอรต

เปนหองโถงที่ใชเปนที่ประชุม และที่นั่งทานอาหารของนักเรียนทุกคน มีความใหญโต
สวยงามและแฝงไปดวยเวทมนตคาถาที่จะตบแตงหองนี้ใหมีบรรยากาศแตกตางกันไปตามฤดูกาล
ภายในหองประกอบไปดวยโตะยาวสี่ตัวซึ่งเปนที่นั่งของนักเรียนทั้งสี่บาน โดยมีโตะยาวซึ่งเปนที่
นั่งของอาจารยทั้งหลายตั้งอยูปลายหอง

ปาตองหาม

เปนชายปาหนาทึบที่อยูติดกับปราสาทฮอกวอรตเปนเขตหวงหามไมใหนักเรียนคนใด
เขาไปทั้งสิ้น ภายในปามีสิ่งลึกลับ และสัตวประหลาดตาง ๆ อาศัยอยูมากมาย 

กระทอมของแฮกริด
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เปนกระทอมที่อยูภายนอกปราสาทฮอกวอรต มีลักษณะเปนกระทอมไมเล็ก ๆ ตั้งอยูริม
ปาตองหาม ภายในมีหองเพียงหองเดียวที่แฮกริดใชเปนทั้งหองนอนและหองรับแขก

คุกใตดิน  / หองทํางานของศาสตราจารยสเนป

หองทํางานของศาสตราจารยสเนปจะอยูชั้นลางในคุกใตดินของปราสาท มีความมืด
สลัวและนากลัวแฝงอยูภายในหองประกอบไปดวยสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการเรียนวิชาปรุงยา 
รวมไปถึงสัตวประหลาดตาง ๆ ที่ถูกดองไวในโหลแกวตั้งอยูตามสวนตาง ๆ ของหองเต็มไปหมด

โรงนกฮูก

โรงนกฮูกเปนหองรูปกลมกอดวยหิน  คอนขางเย็นและลมโกรกเพราะหนาตางทุกบาน
ไมติดกระจก  พื้นทั้งหมดปูดวยฟาง  มีขี้นกกับซากกระดูกหนูที่ถูกกัดแทะแลวเกลื่อนหอง  นกฮูก
หลายรอยตัวนานาพันธุเกาะอยูบนคอนที่เรียงสูงขึ้นไปจนจดเพดานหอคอย  

หองสมุด

หองสมุดของโรงเรียนฮอกวอรตเปนแหลงรวมของหนังสือมากมายที่ใหความรูเกี่ยวกับ
เรื่องราวตาง ๆ ในโลกของเวทมนตรคาถา นอกจากหนังสือทั่วไปที่นักเรียนทุกคนสามารถอานได
แลวก็ยังมีหองสําหรับหนังสือพิเศษที่มีความสําคัญหรืออันตรายเกินกวาที่จะใหนักเรียนหาอานได
อยางอิสระหากนักเรียนคนใดตองการอานหนังสือในหองนี้ก็ตองทําการขออนุญาตจากอาจารยและ
ใหอาจารยเซ็นใบขอยืมใหเสียกอน

สนามแขงขันควิดดิช
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เปนสนามกีฬาขนาดใหญอยูติดกับปราสาทฮอกวอรตภายในมีหองแตงตัวนักกีฬาและมี
ที่นั่งชมลอมรอบสนาม แตละขางของสนามจะมีหวงอยูฝงละ 3 หวงและอยูสูงขึ้นไปในอากาศ
สําหรับใชในการแขงขันเปนประตูในการทําแตมของผูเลน

หองพยาบาล

เปนหองพยาบาลในโรงเรียนฮอกวอรต เมื่อเด็กนักเรียนคนใดบาดเจ็บก็จะถูกพามาที่นี่
มีมาดามพอมฟรีย เปนหัวหนาพยาบาลคอยดูแลทุกคน และแฮรรี่ก็มักจะถูกพามารักษาตัวที่นี่บอย
มากเพราะเขามักจะไดรับบาดเจ็บจากการตอสูอยูเสมอ

หองอาจารยใหญ

เปนหองทํางานของดัมเบิลดอรอาจารยใหญของโรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตร
ศาสตรฮอกวอรต เปนหองรูปกลมที่กวางใหญและงดงาม บนผนังติดรูปอดีตอาจารยใหญของ
โรงเรียนเอาไวครบทุกคน และหองนี้ยังเปนที่เก็บหมวกคัดสรรดวย

หองทํางานของฟลช

เปนหองทํางานของฟลชภารโรงของโรงเรียนฮอกวอรต เปนหองที่สกปรกซอมซอและ
ไมมีหนาตางเลยซักบานเดียว เปนหองเพดานต่ํามีตูเอกสารตาง ๆ ตั้งเรียงเปนแถบอยูตามกําแพง
ของหองฟลชใชหองนี้เปนที่เก็บประวัติของนักเรียนที่ชอบทําผิดกฏของโรงเรียน

เรือนกระจกหมายเลขสาม

เปนสถานที่สําหรับปลูกพืชอันตรายของศาสตราจารยสเปราส ที่นี่ถูกใชในการปลูกตน
แมนเดรก ที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการถูกสาปเปนหินได
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หองเก็บถวยรางวัล

เปนหองสําหรับเก็บถวยรางวัลตาง ๆ ของโรงเรียนฮอกวอรต รางวัลของนักเรียนทุกคน
จะถูกเก็บเอาไวที่นี่

หอคอยทิศเหนือ

เปนหองเรียนวิชาพยากรณศาสตร ที่สอนโดยศาสตราจารย ซีบิลล ทรีลอวนีย อยูบน
หอคอยทิศเหนือของปราสาทมีบรรไดเวียนแคบ ๆ ใหใชไตขึ้น มีลักษณะเปนเหมือนกับหองใต
หลังคา

หองครัวโรงเรียนฮอกวอรต

การที่จะเขาไปในหองครัวของโรงเรียนฮอกวอรตไดนั้นจะตองไปที่หนาภาพชามใส
ผลไมใบใหญที่ติดอยูกับกําแพงปราสาท และทําการจั๊กจี้ลูกแพรสีเขียวลูกใหญที่อยูในภาพนั้น  มัน
จะดิ้นยุกยิก  หัวเราะคิกคัก  และกลายเปนประตูทางเขาสูหองครัวไดในฉันพลัน  ภายในเปนหองที่
มีเพดานสูงและมีขนาดใหญมโหฬารเทากับหองโถงใหญที่ชั้นบน  ในหองมีหมอและกระทะ
ทองเหลืองกองอยูรอบกําแพงหิน  และที่สุดปลายขางหนึ่งมีเตาผิงขนาดใหญกอตัวดวยอิฐตั้งอยู ที่นี่
เปนที่ทํางานสวนใหญของพวกเอลฟประจําบาน หากอยากพบเอลฟประจําบานตนใดก็สามารถมา
หาไดที่นี่

หองอาบน้ําพรีเฟค

เปนหองอาบน้ําสําหรับพรีเฟคหรือหัวหนาของบานตาง ๆ เทานั้น ในหองมีโคมไฟ
ระยาสําหรับจุดเทียนไข ของใชทั้งหมดทําดวยหินออนสีขาวรวมทั้งอางอาบน้ําทรงสี่เหลี่ยมที่ฝงอยู
กลางหองโดยมีลักษณะเหมือนกับสระวายน้ํา ริมขอบสระมีกอกน้ําสีทองเรียงรายอยูเปนจํานวน
มาก แตละกอกมีอัญมณีตางสีประดับอยู นอกจากนี้ยังมีกระดานกระโดดน้ํา มานลินินสีขาวหอย
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ยาวอยูที่หนาตาง ผาเช็ดตัวนุมฟูสีขาวกองสูงอยูที่มุมหนึ่ง และมีภาพวาดในกรอบสีทองแขวนอยู
บนผนังเปนรูปนางเงือกผมสีบลอนดกําลังนอนหลับสนิทอยูบนโขดหิน ซึ่งเปนสถานที่ที่แฮรรี่ใช
ในการไขปริศนาไขทองคําที่ไดมาจากมังกร

3.2 ฉากรอง  

เปนสถานที่ที่ถูกสรางขึ้นมาประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในสื่อ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” เปนฉากที่พบไดในแฮรรี่ พอตเตอรทุกภาคเชนเดียวกับ
ฉากหลัก ความแตกตางระหวางฉากหลักและฉากรองก็คือความสําคัญในการเปนสถานที่เพื่อการ
พัฒนาเรื่องราวกลาวคือ ฉากรองไมมีบทบาทสําคัญหรือไมเกี่ยวของกับการพัฒนาโครงเรื่องสื่อ
วรรณกรรมแตอยางใด ฉากรองเปนแตเพียงองคประกอบที่ผูประพันธสรางขึ้นเพื่อใหเรื่องราวเกิด
ความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นเทานั้น ฉากรองเปนแคเพียงฉากที่ผูประพันธนํามาใชเบรกความนาเบื่อ
ของฉากหลักคือโรงเรียนฮอกวอตสเทานั้น  ดังนั้น  แมวาจะไมมีฉากรองแฮรรี่  พอตเตอรก็สามารถ
ดําเนินเรื่องราวตอไปได  ฉากรองที่พบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ไดแก  
บานเลขที่ 4 ซอยพรีเว็ต

เปนบานของครอบครัวเดอรสลีย อยูในมณฑลเซอรเรย ประเทศอังกฤษ ครอบครัว
เดอรสลียเปนญาติกลุมสุดทายที่เหลืออยูของแฮรรี่ พอตเตอร รับเลี้ยงดูแฮรรี่ มาตั้งแตอายุ 1 ขวบ 
ดวยความไมเต็มใจนักเพราะไมชื่นชอบโลกแหงเวทมนตรคาถา และความลึกลับของพอมดแมมด

ชานชาลาหมายเลขเกาเศษสามสวนสี่ สถานีรถไฟคิงสครอส

ชานชาลาหมายเลขเกาเศษสามสวนสี่ สถานีรถไฟคิงสครอส เปนชานชาลาที่ใชเปนจุด
ขึ้นรถไฟไปยังโรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอรต ชานชาลานี้เปนสถานที่ที่ใช
เฉพาะพอมดและแมมด คนธรรมดาจะไมสามารถมองเห็นได โดยจะตั้งอยูระหวางชานชาลาที่เกา
กับชานชาลาที่สิบ พอมดแมมดที่จะเดินทางเขาไปในชานชาลาหมายเลขเกาเศษสามสวนสี่จะตอง
วิ่งผานเขาไปในกําแพงที่อยูระหวางชานชาลาที่เกา กับชานชาลาที่สิบนี้ เมื่อผานเขาไปในกําแพงได
จะพบกับชานชาลาหมายเลขเกาเศษสามสวนสี่ และรถจักรไอน้ําสีแดงที่เรียกวารถดวนฮอกวอรต 
จอดรออยู
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รถดวนฮอกวอรต

เปนรถไฟขบวนยาวสีแดงสดที่ใชเปนพาหนะในการเดินทางไปสูโรงเรียนฮอกวอรต 
ของนักเรียนทุกชั้นป รถดวนฮอกวอรตประกอบดวยโบกี้ที่ทําเปนหองโดยสารมากมายเพื่อรองรับ
นักเรียนทุกคนจึงทําใหกลายเปนขบวนรถที่ยาวมากกวารถไฟทั่ว ๆ ไป

กริงกอตส ธนาคารพอมด

เปนธนาคารที่ใชเก็บสิ่งของมีคาในโลกของพอมดแมมด มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีที่สุดในโลกตั้งอยูลึกลงไปหลายรอยกิโลเมตรใตเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

รานหมอใหญรั่ว

เปนรานขายเหลาขายอาหารที่เล็กและสกปรกภายในมีหองพักใหเชาคลายกับโรงแรม 
ตั้งอยูในกรุงลอนดอนเปนที่ชุมนุมของพอมดแมมดทั้งหลาย รานนี้คอนขางมืดและซอมซอมากจน
พวกคนธรรมดามองขามที่จะเขามาใชบริการ และที่สําคัญรานนี้ยังเปนประตูทางเขาไปสูตรอกได
แอกอน ซึ่งเปนสถานที่ซื้อของเกี่ยวกับเวทมนตรตาง ๆ ของพอมดแมมดดวย

ตรอกไดแอกอน

เปนสถานที่สําหรับจับจายซื้อสิ่งของตาง ๆ ในโลกของพอมดแมมด เปนตรอกขนาด
ใหญที่มีซอกซอยตาง ๆ มากมายและเต็มไปดวยรานขายสินคาตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในโลกของเวท
มนตร แฮรรี่ พอตเตอร รวมทั้งเด็กนักเรียนของโรงเรียนฮอกวอรตทุกคนจะตองมาซื้ออุปกรณการ
เรียนในแตละปที่นี่

รานตัวบรรจงและหยดหมึก
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เปนรานขายหนังสือเรียน และอุปกรณการเรียนตาง ๆ ใหกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนฮ
อกวอรต ตั้งอยูภายในตรอกไดแอกอน

รานนกฮูกอีล็อปส

เปนรานขายนกฮูกที่อยูในตรอกไดแอกอน แฮรรี่ไดเฮดวิกมาจากรานนี้

รานโอลลิแวนเดอร

เปนรานขายไมกายสิทธิ์ที่แฮรรี่เขาไปซื้อ และไดรับรูถึงความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางตนเองกับ “คนที่คุณก็รูวาใคร” ที่นี่ รานนี้ตั้งอยูในตรอกไดแอกอนเชนกัน

กระทรวงเวทมนตร

เปนที่ทํางานของเหลาพอมดแมมดที่มีหนาที่ในการปกปองโลกของเวทมนตเอาไว
ไมใหพวกคนธรมดาหรือที่เรียกวาพวกมักเกิ้ลรูวาโลกของพอมดแมมดมีอยูจริง โดยจะมีการแบง
ชั้นปกครองเปนกรม กองตาง ๆ มากมาย ซึ่งจะทํางานประสานกันในสวนตาง ๆ เชนกองปริศนา, 
กองการใชสิ่งประดิษฐของมักเกิ้ลในทางที่ผิด เปนตน

กองการใชสิ่งประดิษฐของมักเกิ้ลในทางที่ผิด

เปนสถานที่ทํางานของนายอาเธอร วีสลีย พอของรอน ที่ตองทําหนาที่ในการคอยเสก
คาถาลบความจําใหกับพวกคนธรรมดาที่บังเอิญมาลวงรูความเปนไปในโลกของพอมดแมมด

3.3 ฉากพิเศษ  

เปนสถานที่ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินเรื่องราวเฉพาะในแตละภาคของ “แฮรรี่  
พอตเตอร”  ฉากพิเศษเปนฉากที่พบหรือมีความสําคัญเฉพาะในแตละตอนของแฮรรี่  พอตเตอร
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เทานั้น  ฉากพิเศษเหลานี้จะหมดความสําคัญลงเมื่อจบเรื่องราวในแตละภาค  แตอยางไรก็ตาม  ฉาก
พิเศษจะถูกสรางขึ้นอยางวิจิตรพิสดาร  โดยมีการนําเอาความเปนจริงมาผสมผสานกับจินตนาการ
ของผูแตง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ฉากพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

หองลับใตประตูกล

เปนสถานที่เก็บศิลาอาถรรพมีประตูกลที่แนนหนาและมีปุกปุยสุนัขสามหัวทําหนาที่
เฝาประตูอยู ภายในมีการเสกเวทมนตรคาถาของอาจารยแตละคนในโรงเรียนฮอกวอรตเพื่อ
คุมครองศิลาอาถรรพใหพนจากมือของผูที่จะมาขโมยมันไป โดยมีอยูหลายดานดวยกันที่แฮรรี่กับ
เพื่อน ๆ ตองฝาฟนเขาไปภายในเพื่อจัดการกับผูที่มาขโมยศิลาอาถรรพกอนหนาพวกเขา ดานที่หนึ่ง
คือปุกปุยสุนัขสามหัว ดานที่สองคือตนไมเลื้อยกับดักมาร ดานที่สามคือกุญแจบินได ดานที่สี่คือ
หมากรุกพอมด ดานที่หาคือยาพิษผานประตูไฟ และดานสุดทายกระจกเงาแหงแอริเซด
ฉากพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ

หองแหงความลับ

เปนหองที่สลิธีรินสรางขึ้นมาและซอนไวในปราสาทฮอกวอรต โดยที่ผูกอตั้งคนอื่น ๆ 
ไมรูเรื่อง ไมมีใครรูวาหองแหงความลับอยูสวนใดของปราสาท สิ่งที่ไดรูเกี่ยวกับหองแหงความลับ
ก็มีเพียงตํานานที่ยังไมมีใครพิสูจนไดนั่นคือ สลิธีรินปดหองแหงความลับไวมิดชิดไมใหใครเปด
ออกได จนกวาทายาทที่แทจริงของเขาจะมาที่โรงเรียน ทายาทของเขาเทานั้นที่จะเปดหองแหง
ความลับได และปลดปลอยความนากลัวรายกาจที่ซอนอยูในนั้นออกมา เพื่อใหมันกวาดลางพวกที่
ไมมีคาพอที่จะศึกษาเวทมนตรใหหมดไปจากโรงเรียน 

หองน้ําหญิงชั่น 1

เปนหองน้ําที่ชํารุดและพังอยูตลอดเวลาจนไมมีใครเขาไปใชหองน้ํานี้อีกเลยเนื่องจาก
หองน้ํานี้มีวิญญาณของเมอรเทิล จอมคร่ําครวญจนเปนที่นารําคาญของทุกคนสิงอยู แตไมมีใครรูวา
หองน้ําหญิงนี้เองที่เปนปากประตูทางเขาไปสูหองแหงความลับไดและเมอรเทิลก็ตายที่นี่ดวยฝมือ
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ของงูยักษบาซิลิสก นอกจากนี้แฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนี่ยังใชหองนี้ในการแอบปรุงน้ํายาสรรพ
รสอีกดวย

บานโพรงกระตาย

เปนบานของครอบครัววิสลีย มีลักษณะเปนบานสูงหลายชั้น และโยเยบิดเบี้ยวจนไมคิด
วามันจะตั้งอยูได มีปลองไฟสี่หรือหาปลองตั้งอยูบนหลังคาสีแดง ภายในบานแบงเปนหองนอน
ตาง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว หองครัวและหองนั่งเลน ครอบครัวนี้อยูกันอยางอบอุนและมี
ความสุขซึ่งเปนชีวิตครอบครัวที่แฮรรี่อยากจะมีบาง

หองของรอน

หองนอนของรอน ที่แฮรรี่ใชเปนที่พักยามที่เขาไปอาศัยอยูที่บานโพรงกระตาย อยูที่ชั้น
บนของบานทุกอยางในหองของรอนเปนสีสมบาดตา ทั้งผาคลุมเตียง ผนัง แมแตเพดาน รอนติด
ภาพโปสเตอรรูปพอมดแมมดเจ็ดคนในทาตาง ๆ ทุกคนสวมเสื้อคลุมสีสมสดใส มือถือไมกวาด 
และกําลังโบกไมโบกมืออยางมีชีวิตชีวา ซึ่งเปนภาพของทีมควิดดิชชัดลีย แคนนอนส ที่รอนชื่น
ชอบไวบนผนัง

ฉากพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

อัซคาบัน

อัซคาบันเปนคุกที่เอาไวขังพอมดแมมดที่ทําผิดกฏหมายในโลกเวทมนตร ตั้งอยูบน
เกาะเล็ก ๆ แหงหนึ่งกลางทะเล โดยมีผูคุมวิญญาณคอยดูแลควบคุมนักโทษทั้งหมด คอยดูดเอา
ความรูสึกเปนสุขในชีวิตของนักโทษแตละคนออกไป จนกระทั่งเหลือแตความทุกขระทม นักโทษ
ทุกคนจะจมอยูในโลกแหงความทุกขและความโศกเคราของตนอยางทรมาน

ฮอกสมี้ด
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ฮอกสมี้ดเปนหมูบานของพอมดแมมดที่อยูติดกับโรงเรียนฮอกวอรต ฮอกสมี้ดเต็มไป
ดวยกระทอมหลังคามุงตับหญาหลังเล็ก ๆ และรานคาตาง ๆ เปนสถานที่ที่ทางโรงเรียนอนุญาตให
นักเรียนไปเที่ยวเลนไดในวันหยุด แตจะไปไดเฉพาะนักเรียนที่ไดรับอนุญาตจากผูปกครองของตน
เทานั้น

รานฮันนี่ดุกส

เปนรานขายขนมหวานเวทมนตรที่เด็ก ๆ ชื่นชอบตั้งอยูในหมูบานฮอกสมี้ด

รานขายของตลกซองโก

เปนรานขายของเลนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบตั้งอยูในหมูบานฮอกสมี้ดเชนเดียวกัน มีของเลน
แบบตลกและแบบที่ใชแกลงคนอื่นที่สามารถสนองตอบจินตนาการของเด็ก ๆ ไดดีขายอยูเปน
จํานวนมาก  เชน ระเบิดเหม็น,  ลูกกวาดสะอึก,  สบูไขกบ,  และถวยน้ําชากัดจมูก

รานไมกวาดสามอัน

เปนรานขายอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยูในหมูบานฮอกสมี้ด เปนสถานที่ที่อาจารยและ
นักเรียนในโรงเรียนฮอกวอรตมักมานั่งคุยสนทนา และทานอาหารกัน

เพิงโหยหวน

เพิงโหยหวน เปนตํานานบานผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในอังกฤษ  เพิงโหยหวนอยูเหนือจาก
หมูบานฮอกสมี้ดขึ้นไปเล็กนอย  และเปนสถานที่ที่ ลูปนใหในการหลบซอนตัวเมื่อกลายเปนมนุษย
หมาปาเมื่อตอนที่เขาเรียนอยูที่โรงเรียนฮอกวอรต

ไปรษณียฮอกสมี้ด
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เปนทําการไปรษณีย ตั้งอยูภายในหมูบานฮอกสมี้ด มีนกฮูกประจําการคอยสงจดหมาย
อยูประมาณสองรอยตัวทุกตัวนั่งอยูบนชั้น มีรหัสสีติดไว ขึ้นอยูกับวาอยากใหจดหมายไปถึงเร็วแค
ไหน ก็เลือกใชบริกาณนกฮูกแตละตัวไดเลย

ฉากพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี

เขาวงกต

เปนสนามการประลองเวทไตรภาคีในดานที่ 3 มีลักษณะเปนกําแพงตนไมที่ลอมรอบ
และคดเคียวไปมาเปนทางเดินเขาไป เมื่อเดินเขาไปจะมีทางเดินหลายทางทําใหสับสนผูเขารวมการ
ประลองจะตองเดินเขาไปเพื่อหาถวยรางวัลใหเจอ และหาทางออกกลับมาใหได

ทะเลสาบ

เปนทะเลสาปที่อยูติดกับปราสาทฮอกวอรตเปนที่อยูอาศัยของชาวเงือก และ
คณะกรรมการจัดการประลองเวทไตรภาคีไดจัดใหที่นี่กลายเปนสถานที่แขงขันในดานที่สอง ชาว
เงือกจะจับพี่นอง เพื่อนสนิท หรือคนรักของผูเขารวมแขงขันไปเปนตัวประกันที่ใตทะเลสาป ผู
แขงขันจะตองหาวิธีการที่จะหายใจในน้ําเพื่อใหสามารถดําน้ําไดนานพอที่จะลงไปชวยพวกเขา
ออกมาใหได

สนามตอสูกับมังกร

เปนสนามที่ใชในการแขงขันการประลองเวทไตรภาคีในดานที่ 1 ผูเขารวมการประลอง
ทุกคนจะตองตอสูกับมังกรแตละตัวที่จับฉลากเลือกไดที่นี่ เพื่อนําไขที่มังกรเฝาไวออกมาใหได

สนามแขงขันควิดดิชเวิลดคัพ

เปนสถานที่จัดการแขงขันควิดดิชเวิลดคัพ ซึ่งเปนการแขงขันกีฬาระดับโลกในโลกของ
พอมดแมมด ที่ไดรับความนิยมมาก พอมดแมมดเดินทางไปรวมงานนี้กันอยางคับคั่ง การเชียรค
วิดดิชเวิลดคัพเกิดขึ้นอยางบาคลั่งพอ ๆ กับการเชียรฟุตบอลโลกในโลกแหงความเปนจริง
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หลุมศพของทอม ริดเดิ้ล

เปนหลุมศพพอของลอรดโวลเดอมอร ที่ใชกุญแจนําทางเปนเครื่องมือพาแฮรรี่ ออกจาก
โรงเรียนฮอกวอรตมาที่นี่เพื่อประกอบพิธีกรรมการคืนชีพของตัวเอง การคืนชีพของลอรดโวลเด
อมอร จะทําไดก็ตอเมื่อตองใชเลือดจากศัตรู ซึ่งก็คือแฮรรี่ เนื้อจากทาสรับใชซึ่งก็คือหางหนอนและ
กระดูกของพอซึ่งก็คือทอม ริดเดิ้ล 

บานริดเดิ้ล

เปนคฤหาสเกาแกของตระกูลริดเดิ้ล เปนบานพอของลอรดโวลเดอมอร เมื่อ 50 ปกอน
ลอรดโวลเดอมอรไดฆาพอของตัวเอง กับปูและยาตาย ทําใหบานหลังนี้รางและไมมีคนอยูมาตลอด
ระยะเวลา 50 ป และปจจุบันลอรดโวลเดอมอรไดใชบานหลังนี้เปนที่กบดานเพื่อรอคอยการทําพิธี
ฟนคืนชีพของตน

ฉากแตละฉากที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร ทั้ง 4 ภาคลวน
แลวแตมีสวนในการชวยใหเรื่องราวตาง ๆ ดําเนินตอไปอยางมีโครงสรางและมีที่มาที่ไป 
องคประกอบดานฉากเปนเสมือนกับพื้นฐานที่ชวยใหเรื่องราวดําเนินตอไปไดในตัวของมันเอง 
เพราะเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจําเปนตองมีฉากมารองรับเพื่อเพิ่มความสมบูรณของเรื่องราว
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4.  องคประกอบดานแกนเรื่อง  (Theme)  

แกนเรื่องคือความหมายของเรื่อง  (Meaning of the Story) ไมใชเนื้อหาของเรื่องแตเปน
ความคิดที่ควบคุมการดําเนินเรื่อง เปนความคิดรวบยอดของเรื่องหรือทฤษฎีชีวิตที่ผูประพันธ
ตองการถายทอดใหผูอานไดรับรู วาเปนการตีความหมายและพิจารณาชีวิต การแสดงออกของ
มนุษย ตามสายตาหรือการรับรูของนักประพันธ ซึ่งอาศัยการเรียนรูขอมูลโดยวิธีอัตนัยหรือดวย
จิตใจและความนึกคิด  (Subjective) ดังนั้น แกนเรื่องจึงเปนความจริงโดยทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตและ
ประสบการณของมนุษยตามความนึกคิดหรือตามสายตาของนักประพันธ  โดยในวรรณกรรมเรื่อง
หนึ่งนั้นอาจจะประกอบไปดวยแกนเรื่องหลายอยางก็ไดตามแตความรูสึกนึกคิดของผูประพันธ 
สําหรับแกนเรื่องในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร นั้นสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทคือ

4.1 แกนเรื่องหลัก
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เปนการสื่อสารดานศีลธรรมซึ่งแสดงผานตัวละครและเหตุการณในเรื่อง แกนเรื่องหลัก
มีความสัมพันธกับโครงเรื่องหลักของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ซึ่งไดแนวคิด
มาจากการสรางตํานานวีรบุรุษ ดังนั้น เรื่องราวใน “แฮรรี่ พอตเตอร” จึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ตอสูกันระหวางคนดีและคนชั่วหรือความดีและความชั่ว ดวยเหตุนี้เอง แกนเรื่องหลักที่เด็กและ
เยาวชนจะไดรับจากการอาน  “แฮรรี่ พอตเตอร” ก็คือหลักการธรรมมะยอมชนะอธรรม 
เปรียบเสมือนกับที่แฮรรี่ พอตเตอรตัวละครฝายดีชนะลอรดโวลเดอมอรตตัวละครฝายรายไดในทุก
ภาค

ธรรมมะยอมชนะอธรรม

เปนการสอนใหเด็ก ๆ รูจักความแตกตางระหวางความดีความชั่วสอนใหรูวาถาทําความ
ดีแลวจะไดอะไรทําความชั่วแลวจะไดอะไร ดวยการใชตัวละครเปรียบเทียบคือแฮรรี่ พอตเตอรและ
โวลเดอมอร สอนใหเด็กมุงทําความดีโดยใชตัวละครนําฝายดีคือ แฮรรี่ พอตเตอร เปนตัวอยาง

4. 2 แกนเรื่องรอง

เปนการสื่อสารศีลธรรมขออื่น ๆ ใหแกเด็กและเยาวชนนอกเหนือไปจากการสอน
เกี่ยวกับความดีและความชั่ว  แกนเรื่องรองจะถูกสอดแทรกอยูในสื่อวรรณกรรมทุกภาค  แตจะ
ไมใชศีลธรรมหลักที่ผูประพันธตองการสอนผูอาน  เปนแตเพียงความคิด / ความเชื่อบางอยาง ที่
เปนองคประกอบของเรื่องที่ตัวละครยึดถือเทานั้น  แกนเรื่องรองประกอบดวย

ความตายไมใชสิ่งนากลัว

ความตายคือสิ่งที่ทุกคนตองพบเจอสักวันหนึ่ง ดังนั้นความตายจึงเปนสิ่งธรรมดาที่ไม
จําเปนตองกลัว ความตายก็เหมือนกับพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเพียงแตเปนขั้นสุดทายเทานั้น 
ดังนั้นทุกคนจึงไมจําเปนตองพยายามหลีกหนีความตาย ควรทําใจยอมรับมันอยางสงบ สังเกตได
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จากตอนที่ดัมเบิลดอรพูดใหแฮรรี่ฟงเกี่ยวกับการแยงชิงศิลาอาถรรพเพื่อเอามาใชชุบชีวิตใหฟนคืน
ชีพเพื่อหลีกหนีความตายนั้นเปนสิ่งไมจําเปนควรปลอยใหชีวิตดําเนินไปตามครรลองของมันโดย
ไมตองพยายามวิ่งหนีความตาย

คนที่เรารักจะไมตายจากไปไหน

คนที่เรารักจะอยูในใจของเราตลอดไป  เมื่อเราปรารถนาจะไดพบ      ก็จงพบดวยความ
ระลึกถึงที่มีใหตอเขา ความตายไมอาจจะพรากเอาความรักและความผูกพันที่มีตอกันไปได 
เชนเดียวกันกับแฮรรี่ ในภาคนี้แฮรรี่คิดวาพอของเคากลับมาชวยเสกคาถาผูพิทักษใหเคาปลอดภัย
จากการรุมทํารายของผูคุมวิญญาณ เคาจึงมีความเชื่อมั่นวาจะไดเจอพอของเขาที่ตายไปแลวอีก แต
ความจริงแลวเคาคิดไปเอง คนที่มาชวยชีวิตเขาดวยการเสกคาถาผูพิทักษใสผูคุมวิญญาณนั้นก็คือตัว
ของเขาเองที่ยอนเวลากลับมา ทําใหไดรูวาจริง ๆ แลวพอของเขานั้นไมอาจฟนกลับมาหาเคาจาก
ความตายได แตสิ่งที่ทําใหเคาสามารถสัมผัสถึงพอไดก็คือความระลึกถึงที่มีอยูในใจของตัวเอง พอ
จะคอยคุมครองชวยเหลือเคาอยูในใจเสมอแมวาจะตายไปแลว

ความรักเปนสิ่งที่มีคาและมีพลังยิ่งใหญ

ความรักเปนสิ่งที่มีพลังอันยิ่งใหญ โดยเฉพาะความรักของพอแมที่จะสามารถยอม
เสียสละทุกสิ่งทุกอยางไดเพื่อลูกแมวาตัวเองจะตองตาย เหมือนกับแมของแฮรรี่ที่เอาตัวเองเขาบังคํา
สาปรายจากโวลเดอมอรใหกับแฮรรี่เมื่อเขายังเด็ก แมปกปองชีวิตของเขาเอาไวดวยพลังแหงความ
รักที่มีคามหาศาล ความรักจะคอยคุมครองปกปองรักษาเราตลอดไป และพลังแหงความรักนี้เองที่
จะทําใหเราสามารถเอาชนะทุกอยางได

คนเราทุกคนเทาเทียมกันไมควรแบงชนชั้น

ในสังคมของพอมดแมมดยังมีการแบงชนชั้นกันเปนอยางมากพวกพอมดแมมดที่เรียก
ตัวเองวาเปน “พวกเลือดบริสุทธิ์” และสืบสายเลือดมาจากครอบครัวพอมดแมมดโดยแทมักจะคอย
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ดูถูกเหยียดหยามพอมดแมมดที่มาจากครอบครัวของคนธรรมดาหรือที่พวกเคาเรียกกันวา “พวก
เลือดสีโคลน” ลักษณะคลายกับการแบงแยกระหวางผูดีกับไพลนั่นเอง ซึ่งการแบงชนชั้นนั้นเปนสิ่ง
ที่ไมควรทําเพราะคนเราทุกคนเกิดมาเทาเทียมกันควรที่จะใหเกียรติคนอื่นใหเทากับที่ใหเกียรติ
ตัวเอง หากจะมีการแบงชนชั้นกันนั้นสมควรจะแบงกันที่ความดีความชั่วของคน ๆ นั้นมากกวาการ
ยึดติดกับชาติกําเนิดที่ไมมีใครสามารถเลือกเกิดได

อยาดูคนแตเพียงภายนอก

ความดีหรือคุณคาของคนแตละคนนั้นมักซอนอยูภายใน ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาเปน
เครื่องพิสูจน คนที่ภายนอกดูดีมีสงาราศี นิสัยจริงแทภายในอาจชั่วรายไดมากกวาที่คิด ผิดกับคนที่
ภายนอกดูสกปรกแตภายในอาจจะเปนคนที่มีนิสัยใจคอและความรูสึกนึกคิดที่ดีก็ได ดังนั้นเราจึง
ไมควรที่จะตัดสินคนอื่นดวยการดูแตภายนอกเทานั้น ยกตัวอยางเชนแฮกริดถึงแมภายนอกจะดูปา
เถื่อนโหดรายแตภายในจิตใจกลับออนโยนไดอยางไมนาเชื่อเปนมิตรกับทุกคน รักสัตว และอบอุน 
ผิดกับปศาจสาวสวยวีลาที่ภายนอกดูสวยงามอยางไมมีที่ติแตเมื่อโมโหเมื่อไหรก็จะกลายรางเปน
ปศาจที่นาเกรียดทันที คนเราจึงไมควรชื่นชมคนอื่นแคลักษณะภายนอกที่เขาแสดงออกมาใหเห็น
เทานั้น

แกนเรื่องที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี

คนเราทุกคนตองพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยูและเปนอยูในปจจุบัน ไมควรหลอกตัวเอง
ดวยความเพอฝนหรือจินตนาการที่ทําใหตนเองมีความสุข แตพอกลับมารับรูความจริงที่เลวรายใน
ชีวิตก็จะทําใหรับไมไดและไมพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู สังเกตไดจากตอนที่แฮรรี่ไดหลงเขาไป
ในหองหนึ่งภายในปราสาทฮอกวอรตและไดพบกับกระจกเงาแหงแอริเซดที่เมื่อผูใดสองแลวจะ
มองเห็นสิ่งที่ตัวเองฝนอยากจะมีหรืออยากจะไดที่สุดในชีวิตของตน เมื่อแฮรรี่สองกระจกเขาได
เห็นพอกับแมของเขายังมีชีวิตอยู ไดอยูกันพรอมหนาครอบครัวซึ่งเปนสิ่งที่แฮรรี่ ปรารถนามากที่
สุดแตมันก็ไมสามารถเปนจริงไปไดเพราะสิ่งที่สะทอนออกมาจากกระจกนั้นก็เปนแคความเพอฝน
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ใหมีความสุขในชั่วครั้งคราว ดัมเบิลดอรไดเตือนแฮรรี่ใหใชชีวิตอยูกับความจริงไมมีประโยชนที่จะ
ใชชีวิตหมกมุนอยูแตในความฝนที่มันไมมีทางเปนจริงได

แกนเรื่องที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ

มนุษยเปนผูเลือกทางเดินในชีวิตของตนเอง

มนุษยเปนผูลิขิตชีวิตของตัวเองไดดวยสติและความใฝดี คนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยูกับ
ทางเดินที่ตัวเองเปนคนเลือกเอง ไมมีใครมาบังคับได สังเกตไดจากตอนที่แฮรรี่กําลังสับสนวา
ตนเองจะเปนทายาทของซัลลาซาร สลิธีรินหรือไม เพราะตัวเขานั้นสามารถพูดภาษางูหรือภาษา
พารเซลไดอันเปนลักษณะเดนของทายาทแหงสลิธีรินที่ตองมี แตดัมเบิลดอรไดเตือนสติเขาวาตอน
ที่เขาเขามาเรียนในปหนึ่งเขาไดผานพิธีการคัดสรรในตอนนั้นหมวกคัดสรรไดบอกกับเขาวาเขาจะ
ยิ่งใหญที่สุดหากไดเขาไปอยูในบานสลิธีริน เพราะแฮรรี่มีคุณสมบัติหลายอยางตรงตามความ
ตองการของบานสลิธีริน เชนการพูดภาษาพารเซลได ความมีไหวพริบคลองตัว ความตั้งใจที่แนว
แน การไมยึดมั่นตามกฎเกณฑขอบังคับ  ซึ่งก็หมายความวาแฮรรี่จะยิ่งใหญในเรื่องของศาสตรมืด
หรือความชั่วรายหากเขาตัดสินใจไปอยูที่บานสลิธีริน แตแฮรรี่ไมยอมไปและขอใหหมวกคัดสรร
สงเขาไปที่อื่น ซึ่งหมวกก็สงเขาไปอยูบานกริฟฟนดอรแทน ซึ่งถือเปนการเลือกที่จะยึดมั่นในความ
ดีงามของแฮรรี่ที่ไมยอมฝกใฝในสิ่งชั่วราย จากตอนนี้เองที่แสดงใหเห็นวาการเลือกที่จะเปนคนดี
นั้นสําคัญกวาความสามารถที่เหมาะสมของแตละคนเสียอีก 
แกนแรื่องที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

คุณคาของความเปนเพื่อน

ความเปนเพื่อนนั้นคือสิ่งที่มีคุณคา เพื่อนจะคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยไมทิ้งกัน
เพื่อนจะเปนผูที่ฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ อยูขางกายเราเสมอ เหมือนกับความเปนเพื่อนระหวาง แฮรรี่ , 
รอน, และ เฮอรไมโอนี่ ที่มีความผูกพันกันอยางยิ่งใหญ เชนเดียวกันสําหรับวรรณกรรมเยาวชน
เรื่องแฮรี่ พอตเตอรในภาคที่ 3 นี้มีการกลาวถึงมิตรภาพที่ยิ่งใหญของเพื่อนอีกกลุมหนึ่งก็คือซิเรียส 
แบล็ก, เจมส พอตเตอร, อาร. เจ. ลูปน, และปเตอร เพ็ตติกรูว สําหรับความเปนเพื่อนของคนกลุมนี้
ก็มีความเหนียวแนนพอ ๆ กับกลุมของแฮรรี่ แตก็มีอยูคนหนึ่งที่ทรยศตอเพื่อน คือปเตอร เพ็ตติกรูว 
ทําใหเจมส พอตเตอรพอของแฮรรี่ตองตาย ซิเรียส แบล็กพอทูนหัวของแฮรรี่ตองติดคุกอัซคาบัน
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สวนอาร. เจ. ลูปนนั้นก็ตองหลบซอนตัวอยูอยางอดอยาก จะเห็นไดวาการที่มีใครก็ตามที่ทรยศตอ
ความเปนเพื่อนเปนสิ่งไมดีทําใหเพื่อนทุกคนไดรับความเดือนรอนอยางใหญหลวง ดังนั้นคุณคา
ของความเปนเพื่อนนั้นยิ่งใหญหากจะทําอะไรก็ตองคิดถึงความดีงาม และมิตรภาพที่ดีตอกัน เพื่อน
ที่ดีจะตองไมทิ้งกันและไมทรยศกัน

แกนเรื่องที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี

อยาหวงแตตัวเองควรเอื้อเฟอตอผูอื่นดวย

ผูที่มีจิตใจดีตองรูจักชวยเหลือผูอื่น   ไมเอาตัวเองเปนที่ตั้งหรือแสวงหาแตผลประโยชน
ใสตัวจนลืมผูอื่นที่ทุกขยากกวา สังเกตไดจากตอนที่แฮรรี่ลงไปในทะเลสาปเพื่อแขงขันในภารกิจที่
สองที่ผูเขารวมการแขงขันทุกคนจะตองลงไปในทะเลสาปเพื่อชวยเหลือตัวประกันของตน เมื่อแฮร
รี่สามารถชวยเหลือตัวประกันของตนซึ่งก็คือ รอนไดแลว และสังเกตเห็นวาเฟลอร  เดอลากูร 
ผูเขารวมแขงขันอีกคนหนึ่งยังไมลงมาเพื่อชวยตัวประกันของตนเขาจึงพยายามที่จะชวยนองสาว
ของเฟลอร  เดอลากูร  ที่เปนตัวประกันของเธอขึ้นมาดวย แตชาวเงือกผูคุมตัวประกันไวไมยอม 
อนุญาตใหชวยไดเพียงตัวประกันของตนเพียงคนเดียว แฮรรี่ ก็ไมยอมเชนกันเพราะเคาไมอยากใหมี
คนตายและดวยความเอื้อเฟอตอผูอื่นทําใหแฮรรี่ ตอสูกับชาวเงือกจนสามารถพาตัวประกันขึ้นมา
จากน้ําไดทั้งสองคน สรางความประทับใจและความซาบซึ้งใจใหกับเฟลอร  เดอลากูร  มากที่แฮรรี่ 
ชวยนองสาวของเธอเอาไว เพราะตัวเธอเองถูกปศาจใตน้ําทํารายจนไมสามารถลงไปชวยนองสาว
ไดดวยตนเอง

การพนันเปนสิ่งไมดี

เปนที่ทราบกันดีอยูแลวเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนั้นวามันเปนสิ่งไมดีและจะทําใหเกิด
ความเสียหายกับตนเองอยางใหญหลวงหากหลงมัวเมาอยูกับมัน การสั่งสอนบุตรหลานเกี่ยวกับ
เรื่องของการพนันนั้นเปนสิ่งที่ใชปลูกฝงกันอยูเสมอในทุกสังคมไมเวนแมแตสังคมของพอมดและ
แมมด สังเกตไดจากที่มีตัวละครตัวหนึ่งที่ลุมหลงในการพนันจนเปนหนี้เปนสินลนตัวซึ่งก็คือลูโด 
แบ็กแมน นั่นเองเปนตัวอยางที่ผูประพันธใสเอาไวในวรรณกรรมเพื่อเปนการสั่งสอนใหเด็ก ๆ ได
เรียนรูวาอยาไปยุงกับการพนันหากเขาไปยุงแลวก็จะไดรับผลกรรมอยางที่ตัวละครตัวนี้ไดรับ
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ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา

การจัดการแขงขันการประลองเวทไตรภาคีขึ้นนั้น    ก็เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธ
กันระหวางพอมดแมมดรุนเยาว ใหมีความรักสามัคคีและเสริมสรางมิตรภาพระหวางกัน เมื่อมีการ
แขงขันก็ตองมีผูแพและผูชนะ ดังนั้นหากตนเองเปนผูแพก็ตองรูจักมีน้ําใจนักกีฬายอมรับในความ
พายแพของตนและรวมชื่นชมกับความสามารถของผูชนะ เชนเดียวกันกับวิกเตอร ครัม และ เฟลอร 
เดอลากูร ที่แสดงความยินดีกับแฮรรี่ดวยความจริงใจเมื่อแฮรรี่เปนผูชนะในการแขงขันโดยไมมีการ
แคนเคืองใด ๆ 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาแกนเรื่องตาง ๆ มักหลบซอนอยูในเนื้อหาแตละสวนที่
ผูประพันธไดพยายามสอดแทรกเอาไวเพื่อใหผูอานไดใชเปนหลักคิด หรือถือเปนสิ่งที่สามารถ
นํามาใชยึดเปนแนวทางในการดํารงชีวิตของตนเองได แตการบอกกลาวถึงแกนเรื่องนั้นผูประพันธ
จะไมไดบอกออกมาโดยตรงจากตัววรรณกรรมแตจะสอดแทรกไวใหผูอานไดใชความคิดและ
สติปญญาของตนเองในการสังเคราะหแกนเรื่องออกมาไดเอง

5.  องคประกอบดานกิจกรรม  (Activities)

องคประกอบดานกิจกรรม  เปนการกลาวถึงลักษณะการเกิดเรื่องราว  หรือเหตุการณ
ตาง ๆ ในสื่อวรรณกรรม ผูวิจัยพบวา สื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ประกอบดวย
องคประกอบดานกิจกรรม 3 ประเภท คือ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมพิเศษ โดย
องคประกอบดานกิจกรรมที่พบใน  “แฮรรี่ พอตเตอร” มีความสัมพันธกับการวางโครงเรื่องของสื่อ
วรรณกรรมแตละภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 กิจกรรมหลัก  

องคประกอบดานกิจกรรมหลักเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสื่อวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง  
“แฮรรี่  พอตเตอร”  ทุกภาค  กิจกรรมหลักมีความสัมพันธกับการวางโครงเรื่องหลักของสื่อ
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วรรณกรรม  กลาวคือ  กิจกรรมหลักเปนการสรางการกระทําที่จะทําใหเกิดการสรางตํานานวีรบุรุษ  
โดยกิจกรรมหลักที่สําคัญที่สุดในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ก็คือ  การตอสู
กับลอรดโวลเดอมอรต  เจาแหงศาสตรมืด  ซึ่งหากขาดกิจกรรมนี้ไป  เรื่องราวของ  “แฮรรี่  พอต
เตอร”  ก็จะเกิดขึ้นไมไดเลย  สวนกิจกรรมหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่พบใน  “แฮรรี่  พอต
เตอร”  ก็คือ  กิจกรรมของโรงเรียนฮอกวอตส  ทั้งนี้เพราะโรงเรียนฮอกวอตสเปนสถานที่ซึ่งเปนตน
กําเนิดของตํานานวีรบุรุษพอมดนอย  โดยกิจกรรมทั้งสองประการนี้เปนกิจกรรมที่เกิดจาก
จินตนาการของผูประพันธผสมผสานกับความเปนจริงในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับโรงเรียนประจํา ซึ่ง
สามารถวิเคราะหออกมาไดดังนี้

พิธีการคัดสรร

พิธีการคัดสรรคือการคัดเลือกนักเรียนที่จะเขามาเรียนที่โรงเรียนฮอกวอรตในชั้นปที่
หนึ่ง นักเรียนที่เขามาใหมทุกคนตองสวมหมวกคัดสรร แลวหมวกจะทําหนาที่ในการคัดเลือก
นักเรียนแตละคนเขาไปอยูในบานทั้ง 4 ของฮอกวอรต ซึ่งประกอบไปดวย กริฟฟนดอร, ฮัฟเฟล
พัฟ, เรเวนคลอ, และสลิธีริน นักเรียนคนใดจะไดเขาไปอยูในบานใดนั้นก็ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะ, 
นิสัยใจคอ, ความถนัด, พรสวรรค, และความมุงมั่นของแตละคน ซึ่งเมื่อใสหมวกแลวหมวกจะรูสึก
ไดถึงสิ่งเหลานั้นที่ซอนลึกอยูในจิตใจของนักเรียนแตละคนแลวทําการคัดเลือกใหเขาไปอยูในบาน
ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ซึ่งบานแตละบานก็ตองการนักเรียนที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้

บานกริฟฟนดอร ตองมีความกลาหาญ ชอบความทาทายและไมเกรงกลัวตอสิ่งชั่วราย
ใด ๆ มีความแข็งแกรงพรอมที่จะตอสูกับอุปสรรคทั้งหลาย ยึดมั่นในคุณธรรม

บานฮัฟเฟลพัฟ ตองการคนที่มีความขยัน อดทน ไมเกี่ยงงาน และไมยอทอตออุปสรรค 
มีความยุติธรรมและจงรักภักดีไมชอบการประจบสอพลอ ตองการไปสูความยิ่งใหญดวย
ความสามารถของตนเอง

บานเรเวนคลอ ตองการคนที่มีความฉลาดหลักแหลม หมั่นศึกษาหาความรูใสตัวเอง
สามารถแกไขปญหาไดทุกอยางดวยความรูที่ตนเองมี เปนคนมีจิตใจดี และมีไมตรีจิตกับคนอื่น ๆ 
อารมณดีและมีอารมณขันอยูตลอดเวลา
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บานสลิธีริน ผูที่จะเขามาอยูในบานนี้ไดตองเปนผูที่มีความทะเยอทะยานสูง และฉลาด
แกมโกงจะใชทุกกลยุทธวิธีการเพื่อใหตนเองไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการโดยไมเกรงกลัวในอํานาจของ
ผูใด และที่สําคัญยึดมั่นในความเปนเพื่อนและมิตรแท พอ ๆ กับความอาฆาตแคนในศัตรู

เมื่อนักเรียนทุกคนผานการเขาพิธีการคัดสรรแลวทุกคนจะไดรับรูวาตนเองตองอาศัยอยู
ในบานใดตลอดระยะเวลา 7 ปการศึกษาที่ตองอยูในโรงเรียนฮอกวอรต การคัดสรรนักเรียนเขาอยู
ในบานแตละบานก็มีลักษณะเหมือนกับการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในแตละหอง เปนการ
แบงกลุมนักเรียนออกจากกันใหเกิดกลุมยอย เพื่อใหงายตอการเรียนการสอนของอาจารยและการ
ทําความเขาใจในแตละวิชาของนักเรียน

การแขงขันควิดดิช

เมื่อแฮรรี่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมในทีมควิดดิชของบานกริฟฟนดอร แฮรรี่ทั้งดีใจและ
กังวลในเวลาเดียวกันวาตัวเขาเองนั้นจะสามารถเลนควิดดิชไดหรือไม การแขงขันนัดแรกบานกริฟ
ฟนดอรตองแขงกับบานสลิธีริน แฮรรี่ลงสนามเปนครั้งแรกดวยความตื่นเตน ในระหวางการแขงขัน
แฮรรี่ ตองเสี่ยงอันตรายมากมายทั้งจากทีมของสลิธีรินที่เลนแบบแกมโกงและจองจะทํารายให
บาดเจ็บ และจากศาสตราจารยควีเรลล ผูซึ่งถูกลอรดโวลเดอมอรสิงรางอยูที่เสกใหไมกวาดของแฮร
รี่ สั่นคลอนจนแฮรรี่เกือบพลัดตกลงมาแตทุกอยางก็ผานพนไปไดดวยดีดวยความชวยเหลือของ
เฮอรไมโอนี่ที่เสกใหเสื้อคลุมของศาสตราจารยสเนปลุกเปนไฟเบี่ยงเบนความสนใจของ
ศาสตราจารยควีเรลลไป การแขงขันในนัดนี้แฮรรี่ทําไดดี เพราะสามารถจับลูกสนิชไดทําใหบานก
ริฟฟนดอรชนะไปในที่สุด

5.2 กิจกรรมรอง

เปนองคประกอบของการกระทําในเรื่องที่จะเปนการเพิ่มความตื่นเตนใหกับเรื่องราว
ในแตละภาคของ  “แฮรรี่ พอตเตอร” ความสําคัญของกิจกรรมรองก็คือเปนตัวเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางตัวละครที่จะมีผลตอการพัฒนาของเรื่อง และเปนการเตรียมความรูผูอานใหสามารถทํา
ความเขาใจกับการพัฒนาเรื่องราวไปสูจุดวิกฤติและจุดคลี่คลายของเรื่องราวในแตละภาคได ซึ่ง
ผูวิจัยไดแยกกิจกรรมรองที่พบในแตละภาคไดดังนี้
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กิจกรรมรองที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

การตอสูกับโทรลลภูเขา

ในงานเลี้ยงวันฮาโลวีนที่จัดขึ้นทุกปของโรงเรียนฮอกวอรตนักเรียนทุกคนเขารวมงาน
เลื้ยงที่จัดขึ้นภายในหองหองโถงใหญของโรงเรียน ในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานกับงานเลี้ยงก็มี
บุคคลผูหนึ่งปลอยโทรลลภูเขาที่ดุรายออกมาจากคุกใตดินเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของทุกคนใน
ขณะที่ตนเองจะเขาไปขโมยศิลาอาถรรพ ซึ่งบุคคลผูนั้นก็คือศาสตราจารยควีเรลล ผูซึ่งถูกลอรดโวล
เดอมอรสิงรางและใชเปนเครื่องมือเพื่อขโมยศิลาอาถรรพมาใชชุบชีวิตของตนนั่นเอง โทรลลเปน
ยักษภูเขาลําตัวใหญโตเหมือนหินกอนมหึมา  ผิวหนังสีเทาดานคลายสีหินแกรนิต   ขาสั้นหนา
เหมือนลําตนของตนไม  และมีเทาแบนแหลมเหมือนเขาสัตว  กลิ่นตัวเหม็นคลุง  ถือตะบองไมอัน
ใหญเปนอาวุธ โทรลลถูกปลอยออกมาใหเดินเพนพานอยูในปราสาทและทํารายผูคน นักเรียนทุก
คนถูกสั่งใหกลับเขาหอนอนของตน แตเฮอรไมโอนี่ไปเขาหองน้ําจึงไมรูวามีโทรลลเพนพานอยูใน
ปราสาท ทําใหแฮรรี่และรอน ตองออกตามหาจนกระทั่งไปพบ เฮอรไมโอนี่กําลังถูกโทรลลทําราย
อยูในหองน้ําหญิง จึงเขาไปชวยเหลือโดยแฮรรี่กระโดดเขาใสขี่คอโทรลลตอสูแบบประชิดตัวกับ
โทรลล สวนรอนใชคาถาทําใหสิ่งของลอยไดเสกกระบองของโทรลลใหลอยขึ้นแลวตกลงมาใสหัว
ของโทรลล ทําใหโทรลลสลบไป เหตุการณในครั้งนี้ทําใหรอนมั่นใจในฝมือการเสกคาถาของ
ตนเองมาขึ้น เพราะเขาเพิ่งจะเสกคาถาครั้งนี้สําเร็จเปนครั้งแรก และเปนจุดเริ่มตนของความเปน
เพื่อนของเด็กทั้งสามคน เมื่อตองเผชิญอันตรายดวยกันและสามารถชวยเหลือกันใหผานพน
อันตรายเหลานั้นมาได ทําใหแฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนี่ กลายเปนเพื่อนรักที่สนิทสนมกันมาก

กิจกรรมรองที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ

การปรุงน้ํายาสรรพรส

แฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนี่ ตองการที่จะสืบรูใหไดวาหองแหงความลับอยูที่ไหนและ
ใครกันแนที่เปนทายาทแหงสลิธีริน จึงชวยกันปรุงน้ํายาสรรพรสขึ้นมาเพื่อใชในการแปลงรางของ
พวกเขาใหกลายเปนแครบและกอยล ลูกสมุนของเดรโก มัลฟรอย และเด็กผูหญิงบานสลิธีรินอีกคน
หนึ่งเพื่อเขาไปสืบความลับจากเดรโก มัลฟรอย ในบานสลิธีริน เพราะคิดวามัลฟรอยจะตองรู
ความลับเรื่องนี้ แตการปรุงน้ํายาสรรพรสนั้นไมใชเรื่องงายเพราะตองใชเวลานานเปนเดือน ๆ และ
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ตองใชสวนผสมที่หายากตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะชิ้นสวนหรือสิ่งของที่เปนของคนที่ตองการจะ
แปลงรางเปนคนเขา อีกทั้งการปรุงน้ํายาสรรพรสยังเปนน้ํายาขั้นสูงสําหรับการเรียนในโลกของเวท
มนตรนักเรียนที่ไมไดรับอนุญาตจะไมสามารถปรุงน้ํายาสรรพรสดวยตัวเองได แฮรรี่ รอน และ 
เฮอรไมโอนี่ จึงตองแอบทําโดยใชหองน้ํานักเรียนหญิงชั้นหนึ่งที่เมอรเทิลจอมคร่ําครวญสิงอยูเปน
ที่แอบปรุงน้ํายาสรรพรสเพราะหองน้ํานี้เปนหองน้ําเกาและชํารุดจึงไมมีใครเขาไปยุงวุนวาย และ
นักเรียนทุกคนก็มักจะรําคาญเมอรเทิลที่ชอบกรีดรองและคร่ําครวญอยูตลอดเวลาจึงทําใหไมมีใคร
อยากเขามายุงดวย แตแลวความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเมื่อน้ํายาสรรพรสปรุงเสร็จและทุกคนไดดื่มเขา
ไป แฮรรี่และรอนสามารถแปรงรางเปนแครบและกอยลไดสําเร็จ แตสําหรับเฮอรไมโอนี่กลับแปรง
รางเปนแมวหนาตาเนื้อตัวเต็มไปดวยขนแมว แถมยังมีหางงอกออกมา เนื่องจากสวนผสมที่เฮอรไม
โอนี่คิดวาเปนเสนผมของเด็กผูหญิงบานสลิธีรินที่เธอหามาไดนั้นแทจริงแลวเปนขนแมวที่เด็กคน
นั้นเลี้ยงไวตางหาก ทําใหตองนอนรักษาตัวที่หองพยาบาลอยูหลายวัน จึงตองปลอยใหเปนหนาที่
ของแฮรรี่ และ รอน ใหเขาไปสืบความรับจากเดรโก มัลฟรอยแคสองคน

การขับรถฟอรดเหาะไดไปโรงเรียนฮอกวอรต

เมื่อตองเดินทางกลับไปเรียนในชั้นปที่สองของโรงเรียนฮอกวอรต แฮรรี่ และรอนไม
สามารถวิ่งผานเขาไปในชานชาลาที่เกาเศษสามสวนสี่ไดเหมือนเคยเนื่องจากด็อบบี้เอลลประจํา
บานของครอบครัวมัลฟรอยเสกคาถาเอาไวไมใหพวกเขาสามารถผานเขาไปได เพราะตองการ
ไมใหแฮรรี่ กลับไปเรียนที่โรงเรียนฮอกวอรตอีกเนื่องจากกลัววาแฮรรี่ จะเปนอันตรายเพราะจะมี
เรื่องเลวรายเกิดขึ้นที่ฮอกวอรตจากการวางแผนของครอบครัวมัลฟรอยอดีตผูเสพความตายที่ภักดี
ตอลอรดโวลเดอมอร เมื่อเดินทางเขาไปในชานชาลาไมไดก็ไมสามารถขึ้นรถไฟกลับโรงเรียนได
ทําใหรอน และ แฮรรี่ตัดสินใจขับรถฟอรดเหาะไดของนายวิสลียพอของรอนไปโรงเรียนแทน เด็ก
ทั้งสองคนสนุกสนานที่ไดขับรถทองเที่ยวไปไดอยางอิสระ แตรอนลืมกดปุมหายตัวที่รถทําใหพวก
มักเกิ้ล หรือพวกคนธรรมดามองเห็นรถฟอรดบินไดจนกลายเปนขาวหนาหนึ่งในโลกของมักเกิ้ล 
ทําใหแฮรรี่ และรอนถูกอาจารยที่ฮอกวอรตลงโทษ จนเกือบถูกไลออกจากโรงเรียน นอกจากนี้ใน
ตอนที่มาถึงโรงเรียนรอนยังไดขับรถชนเขากับตนวิลโลจอมหวดเขาอีกทําใหทั้งรถและตนวิลโล
จอมหวดไดรับความเสียหาย สวนตัวพวกเขาเองก็เกือบเอาชีวิตไมรอดจากการถูกตนวิโลจอมหวด
โจมตี หลังจากนั้นรถฟอรดก็โกรธมากและดีดเด็กทั้งสองคนออกนอกรถพรอมดวยสัมภาระตาง ๆ 
แลววิ่งหายเขาไปในปาตองหาม
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การเขารวมงานเลี้ยงวันตาย

นิกหัวเกือบขาดจะจัดงานเลื้ยงวันตายขึ้นซึ่งตรงกับวันฮัลโลวีน เขาชวนแฮรรี่ รอน และ
เฮอรไมโอนี่ไปรวมงานดวย เพื่อใหแฮรรี่ชวยพูดกับเซอรแพตทริก หัวหนาสมาคมผีหัวขาดให
ยอมรับเขาเขารวมในสมาคมดวย เด็กทั้งสามคนเกรงใจและไมกลาปฏิเสธ จึงยอมลงไปรวมงาน
เลี้ยงวันตายของนิกหัวเกือบขาดที่คุกใตดินแทนที่จะเขารวมงานเลี้ยงวันฮัลโลวีนที่โรงเรียนจัดขึ้น
ในหองโถงใหญของโรงเรียนที่มีทั้งความอบอุน และอาหารการกินมากมาย ภายในงานเลี้ยงวันตาย
มีภูติผีตาง ๆ มารวมงานกันมากมายทั้งผีที่ประจําอยูที่ปราสาทฮอกวอรตและผีที่มาจากที่อื่นตามคํา
เชิญของนิกหัวเกือบขาด แตอาหารการกินในงานลวนแตเปนอาหารที่เนาเสียจนหนอนขึ้นทุกจาน 
เพราะพวกผีไมสามารถกินอาหารไดจึงไมใสใจกับเรื่องของอาหารมากนั้น เด็กทั้งสามคนจึงไดแต
เสียดายที่ไมไดไปงานเลื้ยงของโรงเรียนที่มีอาหารอรอย ๆ มากมายรออยู เมื่อเซอรแพตทริกกับ
สมาชิกชมรมผีหัวขาดมาถึงนิกหัวเกือบขาดก็ใหแฮรรี่ ชวยพูดเกลี้ยกลอมกับเซอรแพตทริกวานิก
หัวเกือบขาดนั้นนากลัวแคไหนและมีคุณสมบัติครบถวนพอที่จะเขาชมรมได แตก็ไมมีใครสนใจผี
ทุกตัวเขารวมงานเลี้ยงและเตนรํากันอยางสนุกสนาน และไมมีใครสนใจนิกหัวเกือบขาดที่ไดแตนั่ง
เศรา และเด็กทั้งสามคนอีกเลย เมื่อไดโอกาสเด็กทั้งสามคนก็หนีออกมาจากงานเลี้ยงวันตายเพื่อ
กลับขึ้นไปกินอาหารที่งานเลี้ยงวันฮัลโลวินของโรงเรียน แตก็ตองเจอกับคุณนายนอริสที่ถูกสาปให
เปนหินแขวนอยูที่กําแพงพรอมกับขอความที่เขียนดวยเลือดวา “หองแหงความลับเปดออกแลว
เหลาศัตรูของทายาทจงระวัง”  และนี่เองที่เปนจุดเริ่มตนของการทําลายลางเหลานักเรียนทั้งหลายที่
เปนพวกเลือดสีโคลน

กิจกรรมรองที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

การเดินทางไปเที่ยวหมูบานฮอกสมี้ด

นักเรียนที่เรียนอยูชั้นปที่สามของโรงเรียนฮอกวอรตจะไดรับอนุญาตใหออกไปเที่ยวที่
หมูบานฮอกสมี้ดได หมูบานฮอกสมี้ดเปนหมูบานของพอมดแมมดโดยแทที่มีอยูเพียงแหงเดียวใน
อังกฤษ ตั้งอยูใกล ๆ กับปราสาทฮอกวอรต แตนักเรียนที่จะไปไดตองใหผูปกครองของตนเซ็น
ใบอนุญาตใหเสียกอน สําหรับแฮรรี่ พอตเตอรนั้นลุงเวอรนอนของเขาไมสนใจและไมยอมเซ็นให
ทําใหแฮรรี่ไมไดรับอนุญาตใหเปนเที่ยวที่หมูบานฮอกสมี้ดกับเพื่อน ๆ ได รอน และ เฮอรไมโอนี่
จึงไปกันแคสองคน ภายในหมูบานฮอกสมี้ด มีรานขายของตาง ๆ เกี่ยวกับโลกเวทมนตรมากมาย
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คลายกับที่ตรอกไดแอกอน เด็ก ๆ จึงสนุกสนานกันมากเมื่อไดมาเที่ยวที่นี่ แฮรรี่อยากจะไปมากจึง
แอบใชผาคลุมลองหนเพื่อหนีออกจากปราสาทแตถูกเฟร็ด กับ จอรจ จับไดเสียกอน ในตอนนี้เฟร็ด
กับจอรจไดแนะนําทางลัดที่จะไปที่หมูบานฮอกสมี้ดใหกับแฮรรี่ ซึ่งเปนทางลับที่อยูภายใน
ปราสาทฮอกวอรตนั่นเองทําใหแฮรรี่ สามารถเดินทางไปที่หมูบานฮอกสมี้ดไดงายขึ้น พรอมกับให
แผนที่ตัวกวนกับแฮรรี่ เพื่อไวใชดูความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของคนในปราสาทดวย แฮรรี่ จึงได
เดินทางไปเที่ยวที่หมูบานฮอกสมี้ดเปนครั้งแรก และไดเห็นเพิงโหยหวนเปนครั้งแรกดวย

กิจกรรมรองที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี

การจัดการแขงขันควิดดิชเวิลดคัพ

ควิดดิชเวิลดคัพเปนการจัดการแขงขันกีฬาขนาดใหญในโลกของพอมดแมมดคลายกับ
การจัดการแขงขันฟุตบอลโลกในโลกแหงความเปนจริง ในงานนี้จะมีพอมดแมมดจากทั่วโลกมา
รวมตัวกันเพื่อรวมเชียรทีมกีฬาควิดดิชที่พวกเขาชื่นชอบ ภายในงานจัดขึ้นอยางยิ่งใหญพอมดแมมด
ทั้งหลายจะไปพักแรมในบริเวณที่ใกลกับสนามเพื่อรอคอยและไมใหพลาดนัดสําคัญ การแขงขันที่
เกิดขึ้นเปนการแขงขันระหวางทีมควิดดิชของแตละประเทศจนกระทั่งไดประเทศที่เปนผูชนะใน
ที่สุด การเชียรกีฬาควิดดิชเวิลดคัพของพอมดแมมดแตละคนก็มีสีสันมีการแตงกายดวยเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณของทีมที่ตัวเองชื่นชอบ มีการรองเพลงเชียร เปนตน

5.3 กิจกรรมพิเศษ

เปนสถานการณที่สําคัญที่สุดในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  แตละ
ภาค  กิจกรรมพิเศษถือวาเปนสถานการณที่เปนจุดวิกฤติ  (Climax)  ของแฮรรี่  พอตเตอร  ซึ่งจะ
แตกตางกันไปในแตละตอน  ดังนี้

กิจกรรมพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

การตอสูเพื่อปกปองศิลาอาถรรพ
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แฮรรี่ รอน และเฮอรไมโอนี่สืบเรื่องราวจนรูวามีคนเขาไปขโมยศิลาอาถรรพซึ่งศิลา
อาถรรพนั้นถูกซอนอยูในหองเบื้องหลังประตูกล จึงตองการที่จะตามเขาไปขัดขวาง และตองผาน
ดานตาง ๆ มากมายที่อาจารยแตละคนไดเสกคาถาคุมครองศิลาเอาไว เด็กทั้งสามคนรวมมือรวมใจ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยใชความสามารถของตนที่มีอยูอยางถึงที่สุด เฮอรไมโอนี้ใชความเกงกาจ
และฉลาดหลักแหลมในการเสกคาถาใสตนไมกับดักมารที่เปนเวทมนตรที่ใชในการคุมครองศิลา
อาถรรพของศาสตราจารยสเปราตเพื่อชวยเหลือรอนที่ถูกตนไมทําราย, แฮรรี่ใชความสามารถ
ทางดานการเลนกีฬาควิดดิชขี่ไมกวาดบินขึ้นไปเอากุญแจมีปกที่บินหนีไดมาไขประตูเวทมนตร อัน
เปนคาถาคุมครองของศาสตรจารยพลิตวิก เพื่อผานเขาไปอีกดานหนึ่งเขาสูเวทมนตรคุมครอง
ของศาสตรจารยมักกอนนากัลที่เสกกระดานหมากรุกพอมดใหมีชีวิตถาจะผานดานนี้ไปตองเลน
หมากรุกใหชนะเสียกอน ในดานนี้รอนก็ใชความสามารถทางดานการเลนหมากรุกของตัวเองพา
เพื่อน ๆ ผานพนมาได แตทุกคนก็ไดรับบาดเจ็บและสะบักสะบอมกันทุกคน เมื่อเลนหมากรุกชนะก็
จะเขาสูดานอีกดานหนึ่งซึ่งเปนเวทมนตรคุมครองของศาสตรจารยสเนป ที่ตองใชความสามารถเชิง
ตรรกะในการแกไขปญหาและตีความวาควรจะเลือกดื่มยาพิษขวดใดเพื่อใหผานดานนี้ไปได 
สําหรับดานนี้แฮรรี่สามารถผานเขาไปไดคนเดียวดวยความชวยเหลือจากเฮอรไมโอนี่ที่ชวยแก
ตรรกะให สวนเฮอรไมโอนี่นั้นตองพารอนไปหองพยาบาลเพราะรอนบาดเจ็บมาก และตองไป
ตามศาสตรจารยดัมเบิลดอรมาชวยแฮรรี่ดวย 

เมื่อแฮรรี่ผานเขาสูดานสุดทายมาไดคนเดียวเขาตองพบเจอกับศาสตราจารยควีเรลล ผู
ซึ่งถูกลอรดโวลเดอมอรสิงรางอยูกําลังพยายามผานดานปองกันของเวทมนตรสุดทายที่
ศาสตราจารยดัมเบิลดอรเสกเอาไวนั่นก็คือการใชกระจกเงาแหงแอริเซดเปนที่ซอนศิลา หากผูใดก็
ตามที่มีความตองการศิลามากเมื่อสองแลวก็จะไมได แตถาผูใดไมมีความตองการก็จะสองกระจก
แลวไดศิลาไป ดวยความที่ลอรดโวลเดอมอร มีความตองการอยากไดศิลาอาถรรพมากเมื่อสอง
กระจกแลวจึงไมไดเขาจึงใชแฮรรี่ใหสองกระจกเพื่อเอาศิลามาใหจนเกิดการตอสูกัน และแฮรรี่ก็
เปนฝายชนะดวยเหตุที่ลอรดโวลเดอมอรยังคงออนแออยูและเปนเพียงแควิญญาณที่อาศัยอยูในราง
ของศาสตราจารยควีเรลล และดวยความรักของแมที่ปกปองแฮรรี่ ทําใหลอรดโวลเดอมอรไม
สามารถแตะตองแฮรรี่ไดทําใหวิญญาณของลอรดโวลเดอมอรสลายและหนีหายไปอีกครั้งหนึ่ง แต
แฮรรี่ก็ไดรับบาดเจ็บมากทีเดียวจากการตอสูในครั้งนี้
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การตอสูเพื่อปกปองศิลาอาถรรพของ แฮรรี่ รอน และ เฮอรไมโอนี่ แสดงใหเห็นถึง
ความรวมมื่อรวมใจ ความกลาหาญและฉลาดหลักแหลมของเด็กทั้งสามคน นอกจากนี้ยังแสดงให
เห็นถึงความเสียสละ จนกอใหเกิดมิตรภาพอันยิ่งใหญระหวางเพื่อนที่รวมเปนรวมตายกันมาได

กิจกรรมพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ

การตอสูกับงูยักษบาซิลิสก

เมื่อมีขาววาจินนี่ วิสลียนองสาวของรอนถูกบาซิลิสกจับตัวไปในหองแหงความลับ 
อาจารยทุกคนก็ไดมอบหมายใหศาสตราจารยล็อกฮารตไปจัดการปราบบาซิลิสกที่ลักพาตัวจินนี่ไป
เพราะเขาเปนอาจารยสอนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดที่พยายามแสดงตัวอยูตลอดเวลาวา
ตนเองนั้นเกงนักหนาสามารถปราบทั้งถูติผีปศาจ และสัตวประหลาดมาแลวทั่วโลก แตความจริง
แลวไมเปนอยางนั้นล็อกฮารตไมไดเกงอยางที่เขาเที่ยวประกาศบอกใคร ๆ สิ่งที่เกงอยางเดียวคือการ
เสกคาถาลบความจําเพื่อแยงเอาผลงานการปราบภูติผีปศาจและสัตวรายตาง ๆ ที่พอมดแมมดคนอื่น
ทําไวมาเปนของตัวโดยเสกใหพอมดแมมดเหลานั้นลืมความจําในชวงนี้ไปแลวเอาผลประโยชนนั้น
มาอุปโลกวาตนเองเปนคนทํา หลังจากที่ไดรับมอบหมายล็อกฮารตก็เก็บขาวของเตรียมตัวที่จะหนี
ออกจากปราสาทเนื่องจากความขี้ขลาดและเกรงกลัวบาซิลิสก แตรอนและ แฮรรี่เขามาเจอ
เสียกอนล็อกฮารตจึงไมสามารถหนีไปไดอยางที่คิด รอนและแฮรรี่ พยายามที่จะหาทางเขาสูหอง
แหงความลับเพื่อเขาไปชวยจินนี่ โดยคุมตัวล็อกฮารตที่พยายามจะหลบหนีไปดวย สวนเฮอรไมโอ
นี่นั้นถูกบาซิลิสกทํารายไปกอนหนานี้แลวและกําลังรักษาตัวอยูที่หองพยาบาล 

รอนและแฮรรี่ ควบคุมตัวล็อกฮารตไปที่หองน้ําหญิงชั้น 1 ของเมอรเทิลเพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับทางเขาไปในหองแหงความลับ และพบวาประตูทางเขานั้นอยูเบื้องลางของก็อกน้ําภายใน
หองน้ํานั้นเองแฮรรี่ใชภาษาพารเซลพูดกับสัญลักษณรูปงูที่ติดอยูกับก็อกน้ํานั้นแลวประตูทางเขา
หองแหงความลับก็เปดออกเปนลักษณะเหมือนทอน้ําใหญที่อยูลึกลงไปเบื้องลาง แฮรรี่ใหล็อกฮาร
ตกระโดดลงไปกอนสวนตัวเองและรอนตามลงไป เมื่อลงไปถึงทุกคนพบวาตนเองยืนอยูในถ้ํา
ขนาดใหญที่มีซอกซอยมากมาก มีคราบงูยักษที่ลอกทิ้งเอาไวอยูเกลื่อนกลาด ตอนนี้เองที่ล็อกฮารต
พยายามตอสูเพื่อที่จะหลบหนีเขาแยงเอาไมกายสิทธิ์ของรอนไปไดและพยายามจะเสกคาถาลบ
ความจําใสรอนและแฮรรี่ แตไมกายสิทธิ์ของรอนนั้นหักครึ่งเสียหายมาตั้งแตตอนที่ปะทะกับตนวิล
โลจอมหวดทําใหการเสกคาถาผิดพลาดเกิดระเบิดขึ้นอยางแรงจนหินที่อยูบนเพดานถ้ําถลมลงมา
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ปดกันใหแฮรรี่อยูฟากหนึ่ง สวนรอนและล็อกฮารตติดอยูอีกฝากหนึ่งซึ่งตอนนั้นล็อกฮารตก็โดน
คาถาลบความจําของตัวเองสะทอนกลับเขาใสทําใหเขาดูเหมือนคนเสียสติไปแลว เมื่อรอนและแฮร
รี่ติดอยูกันคนละฝงของถ้ําทําใหรอนไมสามารถเดินทางไปตอกับแฮรรี่ได แฮรรี่จึงตองเดินทางตอ
เขาไปในถ้ําคนเดียว แฮรรี่พบจินนี่นอนสลบอยูภายในถ้ําจึงเขาไปชวยและไดปะทะกับความทรงจํา
ของลอรดโวลเดอมอรในวัยเด็กที่อยูในสมุดบันทึกนั่นก็คือทอม ริดเดิ้ล นั่นเอง ทอม ริดเดิ้ลใชงูยักษ
บาซิลิสกเปนเครื่องมือสั่งใหทํารายแฮรรี่ในขณะทีแฮรรี่กําลังจะเสียทาและถูกทําราย ฟอกสนก
ฟนิกซของดัมเบิลดอรก็เขามาชวยโดยการจิกนัยตตาของบาซิลิสกใหบอดทั้งสองขาง และแฮรรี่ก็ใช
ดาบของก็อดดริก กริฟฟนดอรที่หมวกคัดสรรมอบใหมาพรอมกับฟอกส แทงเขาที่ปากของบาชิ
ลิสกจนมันตายและแนนิ่งไปในที่สุด พรอมกับเอาเขี้ยวของบาซิลิสกที่แทงอยูที่แขนของเขาจนเลือด
ไหลในขณะที่ตอสูกันในตอนแรกแทงลงไปที่สมุดบันทึกทําใหทอม ริดเดิ้ล ความทรงจําของลอรด
โวลเดอมอรในวัยเด็กสลายไป ฟอกสใชน้ําตาของมันชวยสมานแผลใหกับแฮรรี่ และเมื่อแฮรรี่
พาจินนี่เดินทางออกมาสมทบกับรอนที่ปากถ้ํารอนก็ขนกอนหินที่ถลมลงมาออกไปไดมากพอที่ทุก
คนจะมุดผานออกไปไดแลว ทุกคนจึงเกาะหางฟอกสที่บินพาทุกคนกลับสูเบื้องบนอยางปลอดภัย

กิจกรรมพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

การตอสูกับตนวิลโลจอมหวด / ความจริงถูกเปดเผย

เปนที่รูกันดีวาตนวิลโลจอมหวดนั้นไมมีใครสามารถเขาไปไกลมันได เพราะ
กิ่งกานสาขาของมันจะหวดและทุบตีผูที่เขามาใกลมันไมวาจะเปนใคร แตความจริงแลวที่ใตตนวิล
โลจอมหวดนั้นมีโพลงที่เปนทางลัดไปสูเพิงโหยหวนที่อยูในหมูบานฮอกสมี้ดได เมื่อรอนถูกสูนัข
สีดําที่เปนรางแปลงของซิเรียส แบล็ก กัดที่ขาและลากตัวหายเขาไปใตโพลงของตนวิลโลจอมหวด 
แฮรรี่และเฮอรไมโอนี่ จึงวิ่งตามจะเขาไปชวยแตก็ถูกกิ่งกานของตนวิลโลจอมหวดทุบตีและฟาด
ฟนจนเกือบเอาชีวิตไมรอด แตทั้งสองคนก็สามารถมุดตามเขาไปในโพรงของตนวิลโลจอมหวดได
สําเร็จ เมื่อโพลงนั้นเปนทางลัดไปสูเพิงโหยหวน แฮรรี่ และ เฮอรไมโอนี่ ก็ไดพบกับรอน และ ซิ
เรียส แบล็ก ที่แปลงรางเปนคนแลวอยูที่เพิงโหยหวนนั่นเอง เปนครั้งแรกที่แฮรรี่ไดพบเจอกับ   ซิ
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เรียส แบล็ก  ที่เปนพอทูนหัวของเขา แตในตอนนั้นแฮรรี่ คิดวาซิเรียส แบล็ก เปนคนที่ทําใหพอแม
ของเขาตายและเปนนักโทษที่แหกคุกอัซคาบันออกมาเพื่อฆาเคา ทําใหแฮรรี่กระโจนเขาทํารายซิ
เรียส แบล็ก ดวยความโกรธแคน ขณะนั้นเองและศาสตราจารยอาร. เจ. ลูปน ที่เปนอาจารยสอน
วิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดคนใหมในปการศึกษานี้ก็เขามาชวยซิเรียส แบล็ก เอาไวทําให แฮร
รี่ รอน และเฮอรไมโอนี่เขาใจผิดไปดวยวาศาสตราจารยอาร. เจ. ลูปน ก็เปนพวกเดียวกับซิเรียส 
แบล็ก แตแทจริงแลวที่ซิเรียส แบล็ก กัดและลากรอนเขามาในนี้ก็เพราะวารอนอุมหนูสแคปเปอร
อยู ซึ่งหนูสแคปเปอรนี้เองที่เปนตัวเฉลยเรื่องราวทั้งหมดใหกระจาง หนูสแคปเปอรก็คือรางแปลง
ของปเตอร เพ็ตติกรูว ที่เคยเปนเพื่อนกลุมเดียวกับซิเรียส แบล็ก, ศาสตราจารยอาร. เจ. ลูปน และ
เจมส พอตเตอรผูเปนพอของแฮรรี่ นั่นเอง แตปเตอร เพ็ตติกรูวนั้นเปนคนเลวทรยศตอเพื่อนทําให
พอของแฮรรี่ ตองตายแลวยังปายความผิดใหกับซิเรียส แบล็ก จนตองถูกจับไปขังอยูในคุกอัซคาบัน
อีก เมื่อแฮรรี่ไดรูความจริงนี้เขาจึงเขาใจวาแทจริงแลวซิเรียส แบล็ก เปนคนดี และเปนพอทูนหัว
ของเขา แฮรรี่เริ่มมีความหวังวาปดเทอมนี้เขาคงจะไดไปอยูกับซิเรียส แบล็ก แทนครอบครัวเดอรส
ลีย ที่โหดรายเสียที

การยอนเวลาไปชวยผูบริสุทธิ์

เมื่อบัคบีคถูกตัดสินประหารชีวิตโทษฐานที่ไปทํารายเดรโก มัลฟรอยในวิชาการดูแล
สัตววิเศษที่แฮกริดเปนคนสอน และซิเรียส แบล็ก ถูกจับไปขังไวที่หอคอยมืดชั้นบนสุดของ
ปราสาทฮอกวอรตเพื่อรอคอยใหผูคุมวิญญาณมารับตัวกลับไปที่คุกอัซคาบัน ดัมเบิลดอรไดแนะนํา
ใหเฮอรไมโอนี่ใชเครื่องยอนเวลากลับไปชวยพวกเคา เฮอรไมโอนี่ไดเครื่องยอมเวลามาจาก
ศาสตราจารยมักกอนนากัลเมื่อตอนเขาเรียนเทอม 1 เพื่อใหเธอใชในการยอนเวลาใหสามารถไปเขา
เรียนไดครบทุกวิชาแมวาจะเปนวิชาที่ตองเรียนในเวลาเดียวกัน และเฮอรไมโอนี่ก็ไมเคยบอกใคร
เรื่องนี้มากอน เฮอรไมโอนี่พาแฮรรี่ ยอนเวลากลับไปชวยเหลือ บัคบีคและซิเรียส แบล็ก สวนรอน
นั้นไมสามารถไปดวยไดเพราะบาดเจ็บที่ขาเมื่อตอนที่โดนสุนัขสีดํารางแปลงของซิเรียส แบล็ก กัด
เอา เฮอรไมโอนี่ พาแฮรรี่ไปชวยบัคบีคออกมาไดกอนที่จะโดนประหาร และ ขี่บัคบีคไปที่หอคอย
มืดชั้นบนสุดเพื่อชวยซิเรียส แบล็กออกมาและใหซิเรียส แบล็กขี่บัคบีคหนีไป

กิจกรรมพิเศษที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี
 

การประลองเวทไตรภาคี
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เปนประเพณีที่หางหายไปจากโลกของพอมดแมมดเกือบรอยปแลวแตในการเรียนใน
ชั้นปที่ 4 ของแฮรรี่ พอตเตอรประเพณีนี้ก็ไดถูกนํามาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งการประลองเวทไตรภาคีเริ่ม
ขึ้นครั้งแรกเมื่อเจ็ดรอยปกอน เปนการแขงขันเพื่อกระชับมิตรระหวางโรงเรียนเวทมนตรคาถาที่
ใหญที่สุดในยุโรปสามแหง คือฮอกวอตส โบซบาตงซ และเดิรมสแตรงก แตละโรงเรียนจะคัดเลือก
ตัวแทนมา 1 คน และตัวแทนทั้งสามจะเขาแขงขันในปฎิบัติการเวทมนตรสามอยาง แตละโรงเรียน
จะผลัดกันเปนเจาภาพจัดการประลองเวททุกหาป และเปนที่เชื่อมั่นรวมกันวานี่เปนวิธีที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดในการเริ่มความสัมพันธสําหรับพอมดและแมมดวัยเยาวจากตางเชื้อชาติ  จนกระทั่งยอดการ
เสียชีวิตจากการแขงขันสูงลิ่วจนตองระงับการประลองเวทไปในที่สุด  มีความพยายามหลายครั้ง
ในชวงหลายรอยปที่ผานมาที่จะจัดการประลองเวทขึ้นใหม  ไมมีครั้งใดเลยที่จะประสบความสําเร็จ  
ทวากองความรวมมือดานเวทมนตรระหวางประเทศและกองควบคุมดูแลเกมและกีฬาไดตัดสินใจ
วา  ถึงเวลาอันสมควรแลวที่จะพยายามกันอีกสักครั้ง  พวกเขาทํางานรวมกันตลอดฤดูรอนเพื่อให
แนใจวาครั้งนี้จะไมมีตัวแทนคนใดไมวาหญิงหรือชายจะตองเผชิญกับอันตรายถึงตาย  อาจารยใหญ
ของโบซบาตงและเดิรมสแตรงกจะเดินทางมาที่ฮอกวอรตในเดือนตุลาคม  พรอมกับผูมีสิทธิเขา
คัดเลือกเปนตัวแทนในรอบสุดทาย  และการคัดเลือกตัวแทนของสามโรงเรียนจะทํากันในวันฮัล
โลวีน  กรรมการผูเปนกลางจะตัดสินวานักเรียนคนใดเหมาะสมที่จะเขาแขงขันชิงถวยไตรภาคีมาก
ที่สุดเพื่อศักดิ์ศรีของโรงเรียน  และเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งพันเกลเลียน  ซึ่งจะตกเปนของผูชนะการ
ประลองครั้งนี้  อาจารยใหญของทุกโรงเรียนที่เขารวมรวมถึงกระทรวงเวทมนตรตกลงที่จะกําหนด
อายุสําหรับผูเขาคัดเลือกในปนี้  เฉพาะนักเรียนที่มีอายุตามกฎ  นั่นคือสิบเจ็ดปขึ้นไปเทานั้น  จึงจะ
ไดรับอนุญาตใหเสนอชื่อเพื่อพิจารณา  

แตแฮรรี่ก็ไดเขารวมในการประลองครั้งนี้ดวยเพราะมีคนแอบเอาชื่อของเขาไปใสไวใน
ถวยอัคนีเพื่อใหเขาไดรับคัดเลือก การแขงขันมีอยูดวยกัน 3 ภารกิจที่ตองทําคือ ภารกิจที่ 1 การตอสู
กับมังกรเพื่อขโมยไขที่มันเฝาไวมา ภารกิจที่ 2 ลงไปชวยตัวประกันของตนในทะเลสาป ภารกิจที่ 3 
เขาไปในเขาวงกตเพื่อคนหาถวยรางวัล แฮรรีคอนขางจะกลัวมากที่จะเขารวมแขงขันแตเคาก็ได
เพื่อน ๆ ทุกคนชวยกันแกไขปริศนาเพื่อใหผานแตละดานไปไดจนกระทั่งเขาไดเปนผูชนะในการ
ประลองในที่สุด แตหารูไมวาทันทีที่เขาจับถวยรางวัลถวยรางวัลจะกลายเปนกุญแจนําทางพาเขาไป
หาลอรดโวลเดอมอรที่รออยูที่หลุมศพของพอของเขาเพื่อทําพิธีฟนคืนชีพ และตองใชเลือดของแฮร
รี่เปนสวนประกอบ ดวยการวางแผนเสกถวยรางวัลใหกลายเปนกุญแจนําทางของใสศึกของลอรด
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โวลเดอมอรที่แฝงตัวปลอมมาเปนศาสตรจารยแมด อาย มูดดี้อาจารยสอนวิชาการปองกันตัวจาก
ศาสตรมืดในชั้นปที่ 4 ของแฮรรี่นั่นเอง

กิจกรรมตาง ๆ นั้น    เปนองคประกอบที่ทําใหเรื่องราวดําเนินตอไปไดอยางสนุกสนาน
ตื่นเตน เปนองคประกอบที่ชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร

6.  องคประกอบดานสัญญะ  (Sign)

สัญญะคือสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหความหมายแทนของจริง    ตัวจริง   (Object)  ในตัว
บท (Text) หรือบริบท (Context) ซึ่งในบริบทหนึ่ง ๆ ของสังคมอาจมีการใหความหมายที่แตกตาง
กันออกไป สิ่งที่นํามาใชเปนสัญญะนั้นอาจเปนวัตถุสิ่งของ หรือภาษาตาง ๆ เพื่อที่จะสื่อความ
หมายถึงสิ่งที่มีอยูจริงตามสถานการณนั้น ๆ ในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรเองก็
เชนเดียวกันผูวิจัยสามารถรับรูไดถึงองคประกอบทางดานสัญญะที่ผูประพันธไดสอดแทรกและ
พยายามสื่อความหมายมาถึงผูอาน สัญญะที่พบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” 
เปนสัญญะที่พบในองคประกอบประเภทตัวละครทั้งที่เปนคนและสัตวและองคประกอบประเภท
ฉาก โดยสัญญะที่พบเปนการใชภาษาเพื่อสื่อสารความหมายบางอยางออกมาจากตัวละครและฉาก
มากกวาตัวอักษรที่เขียนไว ซึ่งการจะรับรูความหมายจากสัญญะดังกลาวไดจะตองอาศัยการ
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วิเคราะหและตีความจากตัวละครและฉากตาง ๆ ในสื่อวรรณกรรมดวย สัญญะที่พบในสื่อ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” แบงออกไดเปน 3 ประเภทสัมพันธกับการวางโครง
เรื่องของสื่อวรรณกรรม ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดตาง  ๆ ดังนี้

6.1 สัญญะหลักของเรื่อง  

สัญญะหลักของเรื่องเปนการสื่อสารความหมายเกี่ยวกับตัวละครและฉากตามหลักการ
สรางตํานานวีรบุรุษ สัญญะหลักของเรื่องถูกสรางขึ้นมาโดยใชการเปรียบเทียบแบบคูตรงขาม
ระหวางความดี – ความชั่วเพื่อสอนใหเด็กและเยาวชนทราบวาความดี - ความชั่วเปนอยางไรและ
พฤติกรรมแบบไหนที่เปนที่ตองการของสังคม และการใชสัญญะเกาเกี่ยวกับพอมดแมมดใน
จินตนาการหรือในตํานานตาง ๆ สัญญะหลักของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” 
ประกอบดวย

แฮรรี่ พอตเตอร V.S.  ลอรดโวลเดอมอรต  :  สัญญะที่แสดงถึงความดีและความชั่ว

ในการสรางตํานานเกี่ยวกับวีรบุรุษ ความยิ่งใหญหรือความเกงกาจของวีรบุรุษแตละคน
จะถูกสะทอนใหเห็นจากอุปสรรค ความยากลําบากที่เขาตองฝาฟนกอนที่จะไดรับการชื่นชมยกยอง
ในตอนจบของเรื่อง สิ่งที่จะถูกนํามาใชในการสรางความยิ่งใหญใหแกเหลาวีรบุรุษในตํานาน
ทั้งหลายก็คือ “คูตอสู” จอมวายรายของพวกเขานั่นเอง ยิ่งบรรดาคูตอสูมีความรายกาจและปราบได
ยากเพียงใด ก็ยิ่งเพิ่มความยิ่งใหญและความกลาหาญใหกับวีรบุรุษในตํานานใหโดดเดนมากขึ้นตาม
ไปดวย

คูตอสูของแฮรรี่ พอตเตอรไดแก ลอรดโวลเดอมอรต ลูกครึ่งมักเกิ้ล  ที่มีชื่อเดิมวา  
โทมัส    (ทอม)  มารโวโล  ริดเดิ้ล  สุดยอดอัจฉริยะแหงพอมดศาสตรมืด  เขาเปนเจาแหงความชั่ว
รายทั้งปวงที่พอมดแมมดทุกคนในโลกเวทมนตรเกรงกลัวจนถึงขนาดไมกลาเอยชื่อของเขาขึ้นมา
ตรง ๆ ตองใชสรรพนามแทนวา “คุณก็รูวาใคร”  ลอรดโวลเดอมอรตถูกสรางขึ้นมาโดยใชลักษณะ
ที่เปนแบบฉบับของเจาแหงความมืดและความชั่วรายอยางเต็มรูปแบบ  เริ่มตั้งแตบุคลิกภาพ
ภายนอกของตัวลอรดโวลเดอมอรตเองที่มีลักษณะแตกตางไปจากมนุษยหรือพอมดแมมดในโลก
เวทมนตร  
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พัฒนาการทางรางกายของลอรดโวลเดอมอรตตั้งแตเลมแรกคือภาคศิลาอาถรรพจนถึง
ภาคถวยอัคนีมีความแปลกแยกและนาสะพรึงกลัวกวาตัวละครอื่น ๆ ในเรื่อง นั่นคือ เริ่มตั้งแตเปน
ความไรตัวตนที่ตองสิงสูอยูในตัวละครอีกตัว หรือแมกระทั่งในเวลาที่ฟนคืนชีพหรือมีตัวตนขึ้นมา
ก็ยังมีลักษณะเหมือนผีดิบดูดเลือดมากกวาจะเหมือนมนุษย จากลักษณะดังกลาวนี้เองลอรดโวล      
เดอมอรตจึงเต็มไปดวยความนาสะพรึงกลัวเหมือนภูติผีปศาจซึ่งเปนเหมือนสิ่งที่ไมมีวันตายเพราะ
ไมมีตัวตนอยูในโลกนี้แลว หรืออาจกลาวไดวาแคดูจากรูปรางหนาตาภายนอกก็เหมือนเปนสิ่งที่ชั่ว
รายและยากที่จะปราบได  นอกจากนั้น  ลักษณะนิสัยซึ่งเปนบุคลิกภาพภายในของลอรดโวล   เด
อมอรตยังเต็มไปดวยความโหดเหี้ยมและชิงชังตอโลกและผูคนอื่น ๆ  เชน  ความกระหายอํานาจ  
ความโลภ  ความตองการชีวิตอมตะ  เนื่องจากเขาเปนพอมดที่มีอดีตอันเลวรายตอโลกและผูคน  คือ  
เปนเด็กที่ถูกทอดทิ้งใหโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา  ถูกกลั่นแกลงเมื่ออาศัยอยูกับมักเกิ้ลในโลก
ปกติ  อีกทั้งยังไมไดรับการยอมรับในชาติกําเนิดจากโลกเวทมนตรอีกดวย  ลอรดโวลเดอมอรตจึง
เติบโตขึ้นมาเปนคนที่ทําทุกอยางเพื่อใหตัวเองไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการโดยไมคํานึงถึงวิธีการวาจะ
โหดรายปาเถื่อนหรือตองฆาคนมากมายเพียงใด  ลอรดโวลเดอมอรตจึงเปนสัญลักษณที่สะทอนให
เห็นความออนแอในสังคมที่ขาดศีลธรรมซึ่งเต็มไปดวยการแบงแยกชนชั้น  ซึ่งผูคนกระหายอํานาจ
และทําทุกอยางเพียงเพื่อใหตนเองไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการ

หากเปรียบลอรดโวลเดอมอรตคือความชั่วราย แฮรรี่ พอตเตอรพระเอกของเรื่องก็คือ
คุณธรรมและความดีงามที่สามารถเกิด เติบโต และดํารงอยูไดแมจะถูกกดขี่ขมเหงสารพัด ทั้งนี้หาก
ดูอดีตของแฮรรี่ พอตเตอรเองจะพบวากวาจะไดเขามาอยูยังโลกเวทมนตร แฮรรี่ พอตเตอรก็ตองพบ
เจอกับการกลั่นแกลงสารพัดรูปแบบจากโลกมักเกิ้ลซึ่งเขาอาศัยอยูกับครอบครัวเดอรสลีย ญาติจอม
รายกาจ แฮรรี่เองก็มีอดีตที่รันทดพอ ๆ กับลอรดโวลเดอมอรตนั่นคือ เปนเด็กที่เกิดมากําพราพอแม 
อาศัยอยูกับมักเกิ้ลจอมกลั่นแกลง และไมเคยรับรูวาตัวเองเปนพอมดจนกระทั่งไดรับจดหมายจากฮ
อกวอตส  สิ่งที่ทําใหแฮรรี่แตกตางไปจากลอรดโวลเดอมอรตก็คือการเลือกกําหนดชะตาชีวิตของ
ตัวเองไมยอมกาวเขาไปสูเสนทางอันชั่วรายของบานสลิธีริน  แตกลับเลือกที่จะเขาไปอยูในบาน
ของคนกลาของกริฟฟนดอร  ในขณะที่บานสลิธีรินใหความยิ่งใหญและโหดรายกับลอรดโวลเด
อมอรต  บานกริฟฟนดอรกลับใหความกลาหาญและเพื่อนแทกับแฮรรี่ พอตเตอร  ความกลาหาญ
และเพื่อนดี ๆ นี่เองที่ทําใหแฮรรี่  พอตเตอรเต็มไปดวยความมีชีวิตชีวาและไมเดินไปในเสนทางที่
ผิด  ซึ่งเปนลักษณะตรงขามกับความเปนภูติผีปศาจและความโหดรายของลอรดโวลเดอมอรต
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ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา แฮรรี่ พอตเตอรกับลอรดโวลเดอมอรตมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันในแบบคูตรงขาม ไมวาจะเปนลักษณะภายนอกที่เปนความมีชีวิตชีวากับความเปนภูติผี
ปศาจ  หรือลักษณะนิสัยที่เปนขั้วบวกขั้วลบของความกลาหาญและความโหดราย  แฮรรี่  พอตเตอร
จึงเปนตัวละครที่มีแตความดี  และสามารถดํารงความดีของตัวเองไวไดในทุกสถานการณ  ในขณะ
ที่ลอรดโวลเดอมอรตคือสัญลักษณแหงความชั่วรายที่สามารถดํารงความเลวรายของตัวเองไวไดใน
ทุกสถานการณเชนกัน  แตในความสัมพันธแบบตรงขามกันนี้แฮรรี่  พอตเตอรและลอรดโวล  -    
เดอมอรตก็ยังเปนตัวละครที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย  นั่นคือยิ่งลอรดโวลเดอมอรตเลวราย
มากเทาไร  แฮรรี่  พอตเตอรก็ยิ่งนาชื่นชมมากขึ้นเทานั้น  เปรียบเหมือนกับสภาพความจริงในโลกนี้
ที่ถาไมมีความชั่วใหเห็น  เราก็จะไมรูวาความดีเปนอยางไรนั่นเอง

อัลบัส  ดัมเบิลดอร  :  สัญลักษณแหงความดีและความยิ่งใหญของตํานานพอมด

ศาสตราจารยอัลบัส  ดัมเบิลดอร  อาจารยใหญแหงโรงเรียนคาถาพอมดแมมดและเวท
มนตรศาสตรฮอกวอตส  เปนพอมดเพียงผูเดียวที่ลอรดโวลเดอมอรตเกรงกลัว  ลักษณะของดัม   
เบิลดอรเปนพอมดที่มีรูปรางคอนขางสูง  ผอม  ผมและเคราเปนสีขาวยาวจรดเอว  มีจมูกยาวงุม
เหมือนเหยี่ยว  ใสแวนตากรอบรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว  บุคลิกลักษณะภายนอกของดัมเบิลดอรถูก
สรางขึ้นมาจากภาพของเหลาบรรดาพอมดผูยิ่งใหญที่ปรากฎโดยทั่วไปในตํานาน  ไมวาจะเปนเมอร
ลินจากอัศวินโตะกลม  โอบีวัน  เคโนบี้จากสตารวอร  หรือพอมดแกนดาลฟจากมหันตภัยแหง
แหวน  พอมดผูยิ่งใหญเหลานี้ลวนแลวแตมีผมยาวขาวโพลน  เคราเปนสีขาว  มีใบหนาที่เต็มไปดวย
ริ้วรอยแหงความชรา  แตมีดวงตาที่เฉลียวฉลาด  อีกทั้งยังมีพลังอํานาจแผกระจายออกมาไดราวกับ
รังสีความรอน  จากการใชลักษณะของพอมดในตํานานมาสรางเปนตัวละครดัมเบิลดอร  ผูอาน   
แฮรรี่  พอตเตอรจึงสามารถใหการยอมรับดัมเบิลดอรในฐานะอาจารยผูชวยแกไขปญหาใหกับแฮรรี่  
พอตเตอรไดอยางไมยากเย็น  เพราะเพียงแคอานคําบรรยายจากวรรณกรรมก็รูแลววาดัมเบิลดอร
ตองเปนพอมดที่เกงมากแน ๆ  อีกทั้งผมและเคราสีขาวและลักษณะขี้เลนมีชีวิตชีวาของดัมเบิลดอร
ยังแสดงความเปนฝายตรงขามกับลอรดโวลเดอมอรต  เจาแหงศาสตรมืดไดเปนอยางดี  

บานทั้ง  4  ในฮอกวอตส  :  สัญญะของการอยูรวมกันระหวางความดีและความชั่ว

ภายในโรงเรียนพอมดแมมดและเวทมนตรศาสตรฮอกวอตสจะประกอบไปดวย บาน
ทั้งสี่ที่มีชื่อวา กริฟฟนดอร ฮัฟเฟลพัฟ เรเวนคลอ และสลิธีริน ซึ่งใชในการแบงกลุมของนักเรียนแต
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ละคนที่มีพรสวรรคตรงกับความตองการของบานแตละบานเขาไวดวยกัน เปนที่อยูอาศัยของ
นักเรียนตลอด 7 ปการศึกษา บานทั้งสี่จะกระจายอยูตามสวนตาง ๆ ของปราสาทฮอกวอตส จะมี
เพียงนักเรียนของแตละบานเทานั้นที่รูที่อยูของบานของตนวาอยูตรงสวนใด เพราะทางเขาออกของ
บานแตละบานมีความลึกลับมากและยังตองมีรหัสลับที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวย

บานทั้งสี่หลังของฮอกวอตสถูกตั้งชื่อขึ้นมาตามชื่อผูกอตั้งโรงเรียนทั้ง  4 คน ซึ่งตางก็มี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกัน โดยกริฟฟนดอรยึดถือเรื่องความกลาหาญ ฮัฟเฟลพัฟยึดถือเรื่อง
ความอดทน เรเวนคลอยึดถือเรื่องวิชาการ สวนสลิธีรินยึดถือการบรรลุจุดมุงหมายโดยไมตองสนใจ
วิธีการ ในประวัติศาสตรอันยาวนานของฮอกวอตส บานที่กอปญหาเรื่อยมาก็คือสลิธีริน เนื่องจาก
เปนบานที่มีปรัชญาที่ไมคอยจะเที่ยงธรรมเทาไรเปนคติประจําใจวา  “ไมมีความดีและความชั่ว มีแต
เพียงอํานาจ และผูที่ออนแอเกินกวาจะแสวงหา”  ดังนั้น  บรรดาพอมดแมมดผูชั่วรายรวมทั้งเจาแหง
ศาสตรมืดจึงเปนศิษยเกาของบานสลิธีรินทั้งสิ้น  แตอยางไรก็ตาม  การดํารงอยูของบานสลิธีรินคูกัน
ไปกับบานที่มีคติธรรมอีก  3  หลังสะทอนใหเราเห็นถึงหลักปรัชญาในการอยูรวมกันระหวางความ
ดีและความชั่ว  ภายในรั้วของฮอกวอตส  ความชั่วรายไมไดถูกผลักไสไลสงออกไปอยางรังเกียจ
เดียดฉันท  แตจะถูกตอตานดวยความกลาหาญและความสามัคคีกันของเหลานักเรียน  ดังนั้น  ความ
ดีและความชั่วจึงเปนสิ่งที่อยูคูกันเหมือนความสวางและความมืด  การอยูรวมกันของบานทั้งสี่จึง
แสดงใหเห็นวาทั้งความดีและความชั่วมีอยูภายในจิตใจของมนุษยทุกคนนั่นเอง

6.2 สัญญะรองของเรื่อง  

เปนองคประกอบที่พบในตัวละครบางตัวซึ่งจะสื่อใหเห็นถึงความหมายอยางอื่น
นอกเหนือไปจากที่พบในตัวละคร สัญญะที่เปนองคประกอบรองของเรื่องแตกตางจากสัญญะหลัก
ของเรื่องตรงที่ไมไดมุงที่จะสื่อใหเห็นถึงความดี – ความชั่วเพียงอยางเดียว แตสัญญะรองของเรื่อง
ยังสามารถสื่อใหเห็นความหมายอยางอื่นนอกเหนือไปจากสัญญะหลักไดอีก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เฮอรไมโอนี่  เกรนเจอร  V.S  รอน  วีสลีย  :  สัญญะที่แสดงถึงคูตรงขามของชีวิตวัยเรียน
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รอน วีสลียและเฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรเพื่อนสนิททั้งสองคนของแฮรรี่ พอตเตอรเปน
ตัวแทนขั้วตรงขามของชีวิตวัยเรียน รอน วีสลียคือตัวแทนของเด็กที่ไมคอยมุงมั่นในการเรียนมาก
นัก เขาสนุกกับชีวิตวัยเรียนที่ไดอยูกับเพื่อนและเครงเครียดกับตํารับตําราแคเฉพาะชวงสอบเทานั้น 
ผลการเรียนของเขาก็แคผาน ในขณะที่เฮอรไมโอนี่ เกรนเจอรคือตัวแทนของเด็กเรียนที่เครงเครียด
และมุงมั่นในการทองตํารับตําราเพื่อใหสอบไดคะแนนดีที่สุดของชั้นป ทั้งรอน วีสลียและเฮอรไม
โอนี่ เกรนเจอรเปนลักษณะของนักเรียนที่เราสามารถจะพบไดทั่วไปและเปนตัวอยางใหเด็ก ๆ 
ทั้งหลายไดเห็นวาการใชชีวิตวัยเรียนแบบไหนไดบาง

สัญญะเกี่ยวกับโลกแหงเวทมนตร

ยูนิคอรน: สัญลักษณแหงความศักดิ์สิทธิ์และความบริสุทธิ์

ยูนิคอรนเปนสัญลักษณแหงความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปลุกเราจินตนาการของนักอาน
วรรณกรรมไดดีเสมอดวยภาพของมาบินสีขาวมีเขาแหลมตรงกลางหนาผาก ในโลกแหงเวทมนตร
ของแฮรรี่ พอตเตอร อธิบายลักษณะของยูนิคอรนไววา เปนสัตวที่แสนสวยและแสนเศราที่เมื่อแรก
เกิดขนของมันจะเปนสีทอง พออายุไดสองปจะกลายเปนสีเงิน  และเปลี่ยนเปนสีขาวบริสุทธิ์เมื่อโต
เต็มที่  และจะมีเขางอกออกมาเมื่ออายุสี่ป  ยูนิคอรนเปนสัตวที่มีอํานาจในการบําบัดรักษา  มันจึงตก
เปนเหยื่อของลอรดโวลเดอมอรผูชั่วรายที่ตองการนําพลังวิเศษจากเลือดสีเงินของยูนิคอรนมาใชใน
การยืดชีวิตของตนออกไป  ยูนิคอรนเปนสัตวในตํานานที่มีปรากฎอยูในงานศิลปะและเทพนิยาย
โบราณของดินแดนในแถบเมโสโปเตเมีย  โดยในพระคัมภีรเกาไดมีการกลาวถึงยูนิคอรนในฐานะ
สัญลักษณแหงพระคริสตไวดวย  อีกทั้งความสามารถในการบําบัดรักษารางกายและวิญญาณของยู
นิคอรนก็ไดมีกลาวถึงไวในตํานานกรีกโบราณดวย

แมว  :  สัญญะแหงความมืด  เวทมนตร  และแมมด

แมวเปนสัตวเลี้ยงยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งในโลกแหงเวทมนตร  ไมใชแคเฉพาะใน
แฮรรี่  พอตเตอรเทานั้น  แตยังรวมไปถึงตํานานเกี่ยวกับแมมดเรื่องอื่น ๆ อีกดวย  ทั้งนี้เนื่องจากแมว
เปนสัตวที่ถูกนํามาเปนสัญลักษณของการใชเวทมนตรคาถา  ความลึกลับ  รวมไปถึงความเปน
ผูหญิงมาเนิ่นนานแลว  การที่แมวถูกเชื่อมโยงเขากับเรื่องเวทมนตรคาถาก็เนื่องมาจากมันเปนสัตว
เลี้ยงที่อยูคูกับมนุษยมานาน  ดวงตาที่ดูลึกลับและความเปนสัตวหากินกลางคืนจึงงายตอการนําไป
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สัมพันธกับเรื่องความมืด  พระจันทร  และโลกแหงวิญญาณและเวทมนตรคาถา  แมวจึงเหมาะเปน
อยางยิ่งที่จะถูกนํามาใชเปนสัตวเลี้ยงและรางแปลงของแมมด  

นกฮูก : สัญญะแหงเวทมนตร ลางราย และความมืด

นกฮูกทําหนาที่ในการเปนผูนําสารระหวางพอมดแมมดในโลกเวทมนตรเปนที่รูจักกัน
ดีในนามของ  “ไปรษณียนกฮูก” อยางไรก็ตาม แมวานกฮูกจะเปนที่ยอมรับในโลกเวทมนตรแตใน
ความเปนจริงดวยความที่เปนสัตวหากินตอนกลางคืน นกฮูกจึงมักจะถูกนําไปเชื่อมโยงเขากับเรื่อง
เวทมนตร ลางราย ความตาย และความหวาดกลัวในหลาย ๆ วัฒนธรรม เชน อียิปต  โรมัน  ดวย
ความลึกลับของความเชื่อเกี่ยวกับนกฮูกนี่เองที่ทําใหนกฮูกเหมาะอยางยิ่งที่จะถูกนํามาใชเปนสัตว
เลี้ยงและสัตวใชงานของเหลาพอมดแมมดในโลกเวทมนตร

6.3 สัญญะเฉพาะของแตละภาค  

เปนการใหความหมายกับองคประกอบของเรื่องแบบมีความสัมพันธกับโครงเรื่อง
เฉพาะของแตละภาค ซึ่งผูวิจัยไดแสดงสัญญะที่พบเฉพาะในแตละภาคของสื่อวรรณกรรมเยาวชน
เรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” ไวดังนี้

สัญญะที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

สุนัขสามหัว -ปุกปุย - เซอรบิรัส: สัญญะแหงสุนัขผูเฝาประตูในตํานานกรีก

ปุกปุยเปนสุนัขของแฮกริด ทําหนาที่เฝาศิลาอาถรรพของดัมเบิลดอรที่ฮอกวอตส 
ปุกปุยเปนสุนัขปศาจตัวใหญมหึมา สูงจรดเพดาน มีหัวสามหัว ตาทั้งสามคูกลิ้งกลอกไปมาเหมือน
ตาสุนัขบา  จมูกทั้งสามพะเยิบพะยาบสูดลมหายใจเสียงดังฟดฟาด  ปากทั้งสามอากวางมีน้ําลาย
เหนียวยืดไหลเปนสายจากเขี้ยวสีเหลือง ๆ  แฮกริดไดปุกปุยมาจากพอคาชาวกรีกซึ่งเขาพบที่ราน
เหลา  ปุกปุยมีที่มาจากสัตววิเศษในตํานานกรีกชื่อ  เซอรบิรัส  ซึ่งเปนสุนัขสามหัวที่ทําหนาที่เฝา
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ยมโลกซึ่งอยูใตพิภพ  คอยกินวิญญาณที่พยายามหลบหนี  และคอยขับไลคนที่ยังไมถึงที่ตายไมให
เขาไปยังยมโลก  สิ่งเดียวที่จะทําใหสุนัขสามหัวเชื่องลงไดก็คือเสียงดนตรี

สัญญะที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ

ศาสตราจารยกิลเดอรอย  ล็อกฮารต : สัญญะแหงผูหลอกตัวเอง

ศาสตราจารยกิลเดอรอย  ล็อกฮารต  อาจารยสอนการปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่ 
2 ของแฮรรี่  พอตเตอรกิลเดอรอย  ล็อกฮารต  เปนพอมดหนุม  รูปหลอ  ขี้โอที่ชอบเอาผลงานของ
คนอื่นมาอางเปนของตัวเอง  กิลเดอรอย  ล็อกฮารตเปนคนมีความทะเยอทะยานและทําทุกอยาง
เพื่อใหตัวเองเปนที่จับตามองและมีชื่อเสียง  ความสามารถจริง ๆ ของเขาก็คือการใชคาถาลบความ
ทรงจํากับผูอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่คน ๆ นั้นเลาเรื่องราววีรกรรมตาง ๆ ใหกิลเดอรอย  
ล็อกฮารตฟงแลวเขาก็จะสวมรอยเอาวีรกรรมเหลานั้นมาเปนผลงานของตนเอง  แตอยางไรก็ตามกิล
เดอรอย  ล็อกฮารตก็ไมใชพอมดฝายมืดหรือคนที่มีจิตใจชั่วราย  เขาเปนแคเพียงคนที่มีความ
ทะเยอทะยานสูงและทําทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จโดยไมตองลงทุนลงแรงเขาไปเสี่ยง
อันตรายดวยตัวเอง  ซึ่งในที่นี้บุคลิกของกิลเดอรอย  ล็อกฮารตก็สามารถสะทอนออกมาไดจากชื่อ
ของเขา  โดยคําวา  gild  แปลวา  การปดทองคําเปลวไวใหดูสวยงาม  ซึ่งก็เหมือนกับการที่กิลเด
อรอย  ล็อกฮารตใชวีรกรรมของคนอื่นมาสรางความนาสนใจใหกับตัวเอง

บาซิลิสก  V.S.  นกฟนิกซ: สัญลักษณคูตรงขามระหวางศัตรูและมิตร

ในบรรดาสัตวมหัศจรรยทั้งหลาย บาซิลิสกจัดอยูในกลุมสัตวที่รายกาจที่สุด บาซิลิสก
ไมเพียงแตเปนงูยักษเทานั้น แตยังเปนราชางูในตํานานมาหลายรอยปแลว บาซิลิสกเปนสัตวนา
สะพรึงกลัวแมจะอยูหางไกลจากมันมากก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากบาซิลิสกสามารถสังหารเหยื่อของมัน
ไดโดยไมตองสัมผัสตัว ทั้งนี้เพราะบาซิลิสกสามารถแพรพิษไดโดยการมองและทําใหเหยื่อที่สบตา
มันกลายเปนหิน ซึ่งเปนเวทมนตรลักษณะเดียวกับแมมดเมดูซา ผูมีผมเปนงูในตํานานกรีกโบราณ  
แตอยางไรก็ตาม  บาซิลิสกก็ยังมีจุดออนอยู  นั่นคือ  ถาบาซิลิสกไดยินเสียงไกขัน  มันจะตายทันที  
ดังนั้น  ในตอนที่แฮรรี่  พอตเตอรเผชิญหนากับบาซิลิสกในหองแหงความลับของโรงเรียนฮอก
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วอตส  ดัมเบิลดอรจึงไดสงฟอกซ  นกฟนิกซมาชวยชีวิตแฮรรี่  พอตเตอรเอาไว  การวางโครงเรื่อง
ใหนกฟนิกซมาชวยแฮรรี่จึงเปนการใชความเปนศัตรูระหวางงูและไกใหเปนประโยชน  เพื่อเปนการ
แสดงใหเห็นวาในที่สุดธรรมมะก็ยอมชนะอธรรมเสมอ

สัญญะที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

ศาสตราจารยอาร.  เจ.  ลูปน: สัญญะที่แสดงใหเห็นถึงคนที่ถูกกดขี่จากสังคมแหงชนชั้น

ศาสตราจารยอาร. เจ. ลูปน พอมดหนุมผมสีน้ําตาลออนที่มีสีเทาแซมอยูประปรายที่ดู
ปวยและอิดโรยอยูเสมอ ศาสตราจารยลูปนเปนอาจารยสอนปองกันตัวจากศาสตรมืดในชั้นปที่ 3 
ของแฮรรี่ พอตเตอร เปนอดีตพรีเพ็คและประธานนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตสและยังเปนเพื่อนสนิท
ในแก็ง “พอตเตอร” กับเจมส พอตเตอร พอของแฮรรี่อีกดวย แมวาจะเปนคนมีความสามารถแต
ศาสตราจารยลูปนก็ยังตกงานและยากจนอยูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากเขาเปน “มนุษยหมาปา” ซึ่งไมไดรับ
ความเชื่อถือจากสังคมของพอมดแมมดนั่นเอง หรือถือเปน  “ความพิการหรือคนพิการ” ของโลกเวท
มนตร  ศาสตราจารยลูปนจึงเปนอีกคนหนึ่งที่ตองหลบซอนความเปนมนุษยหมาปาของตัวเองไว  
และไดรับผลกระทบจากความไมเทาเทียมกันในสังคมพอมดแมมดเปนอยางยิ่ง  ศาสตราจารยลูป
นจึงเปนเหมือนภาพสะทอนหนึ่งของสังคมที่ไมเปดโอกาสใหคนดอยโอกาสหรือคนพิการอยาง
เต็มที่

สุนัขสีดํา: สัญญะที่ใชแทนตัวซิเรียส  แบล็ก

ซิเรียส แบล็ก พอทูนหัวของแฮรรี่ พอตเตอร อดีตนักโทษแหกคุกอัซคาบัน ซิเรียสเปน
พอมดสายเลือดบริสุทธิ์ เขามีผมสีดํายาว หนาตาดี แตมีแววตาของคนไรวิญญาณเพราะถูกจับขังคุก
พอมดอัซคาบันเปนเวลานานถึง 13 ปดวยความผิดที่เขาไมไดทํา ซิเรียสแหกคุกอัซคาบันออกมาเมื่อ
แฮรรี่ พอตเตอรเรียนอยูชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนฮอกวอตส ซิเรียสเปนพอมดที่รักศักดิ์ศรีของตัวเอง
มาก เจาอารมณ โมโหฉุนเฉียวงาย อีกทั้งยังมีพลังเวทมนตรสูงมาก ซึ่งทําใหซิเรียสเปนพอมดแอนนิ
เมจัสที่สามารถแปลงรางเปนสุนัขสีดําตัวเทาหมีไดอีกดวย  แมวาซิเรียสจะเปนพอทูนหัวที่รักและ
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หวังดีกับแฮรรี่  พอตเตอรมากแตเขาก็เปนคนที่ไมคอยอยูในกฎเกณฑสักเทาไร  เขาจึงมักจะทําอะไร
แหกกฎและเสี่ยงอันตรายเพื่อใหไดเขามาชวยเหลือแฮรรี่  พอตเตอรในเวลาที่เขาตกอยูใน
สถานการณเลวราย  จนทําใหในที่สุดตัวของซิเรียสเองก็ตองประสบกับชะตากรรมที่เลวรายที่สุดไป
ดวย  บุคลิกลักษณะของซิเรียส  แบล็ก ถูกสะทอนออกมาจากการตั้งชื่อและการใชสุนัขสีดํามาเปน
รางแปลงใหกับเขา  ชื่อ  Sirius  สามารถแปลความหมายได  2  ทาง  ทางแรกคือเปนการสะทอน
อุปนิสัยความจริงจังจากคําวา  sirius (V.)  สวนอีกทางหนึ่งหมายถึงชื่อของกลุมดาวซิริอุส  (Sirius)  
หรือกลุมดาวหมาใหญ  สวนคําวา black ซึ่งหมายถึงสีดํานั้นก็คือตัวแทนของหมาดําและอุปนิสัยที่
เขาใจยากและเขาถึงยากของซิเรียส

หนูสแคบเบอร : สัญญะที่แสดงถึงปเตอร  เพ็ตติกรูว    

ปเตอร เพ็ตติกรูว พอมดแอนนิเมไจที่สามารถแปลงรางเปนหนูได เขาเปนอดีตเพื่อน
สนิทในแก็งพอตเตอรกับเจมส  พอตเตอร  ซิเรียส  แบล็ก  และรีมัส  ลูปน  แตตอมาภายหลังเขาหัก
หลังเจมส  พอตเตอรไปเปนสายลับใหกับลอรดโวลเดอมอร  และใชเวลานานถึง 13 ปในการแปลง
รางเปนหนู  ชื่อ  สแคบเบอร  สัตวเลี้ยงของรอน  วีสลีย  เปนการหลบซอนตัวจากการลางแคนของผู
เสพความตายลูกนองคนอื่น ๆ ของลอรดโวลเดอมอร  อีกทั้งยังปายความผิดจากการทรยศตอเจมส  
พอตเตอรไปใหกับซิเรียส  แบล็ก  ทําใหซิเรียสตองถูกจับขังคุกอัซคาบันเปนเวลาถึง  13  ป  แตใน
ที่สุดความลับของปเตอร  เพ็ตติกรูวก็ถูกเปดเผยตอนที่แฮรรี่  พอตเตอรเรียนอยูชั้นปที่  3  ของ
โรงเรียนฮอกวอตส  ทําให      ปเตอร  เพ็ตติกรูวตัดสินใจหนีกลับไปหาลอรดโวลเดอมอรและชวย
ใหเจาแหงศาสตรมืดฟนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง  ซึ่งในที่นี้ผูแตงบรรยายบุคลิกลักษณะของปเตอร  เพ็ต
ติกรูวไววาเปนผูชายที่มีลักษณะเหมือนหนู  เมื่อประกอบกับอุปนิสัยที่ขี้ขลาด  ไมกลายอมรับผิด
ของปเตอรเพ็ตติกรูวแลว  การนําเอาหนูมาเปนรางแปลง  สัญลักษณของเขาก็ดูจะเหมาะสมกับ
บุคลิกทั้งภายนอกและภายในของตัวละครเปนอยางยิ่ง

หมาปา สุนัข V.S.  หนู: สัญลักษณคูตรงขามของความซื่อสัตยกับความคดโกง

ในแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบันเราจะไดพบกับพอมดแอนนิเมจัส ซึ่งเปน
พอมดที่สามารถแปลงรางจากคนกลายเปนสัตวได โดยรางแปลงของพอมดนั้นจะแสดงออกมาตา
มลักษณะพิเศษหรือนิสัยเดน ๆ ของพอมดเจาของรางแปลง ซึ่งในที่นี้พอมดแอนนิเมจัสที่เปนตัว
ละครสําคัญในเรื่องมีทั้งสิ้น 3 คน คือ ศาสตราจารยอาร.เจ  ลูปน ซิเรียส แบล็ก และปเตอร เพ็ตติกรูว 
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โดยรางแปลงของคนทั้งสามเรียงตามลําดับคือหมาปา หมาดํา และหนู รางแปลงทั้งสามสะทอนถึง
อุปนิสัยเดนของตัวละครอันไดแก ความยิ่งใหญของหมาปาหรือลูปน ความซื่อสัตยของหมาดําหรือ
ซิเรียส และความขี้ขลาดของหนูหรือเพ็ตติกรูว การใหรางแปลงของลูปนและซิเรียสเปนสัตวตระกูล
หมาเหมือนกันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแบบเพื่อนที่เชื่อมโยงกันอยูของตัวละครทั้งสอง ซึ่ง
หมาเปนสัตวที่รักเพื่อนฝูงและซื่อสัตย สวนการใหปเตอร เพ็ตติกรูวแปลงรางเปนหนูแสดงใหเห็น
วาเขามีพลังอํานาจนอยกวาเพื่อนทั้งสอง  อีกทั้งยังเปนการแบงแยกเพ็ตติกรูวออกไปเปนอีกพวก
หนึ่งใหเห็นอยางเดนชัด  และดวยอุปนิสัยของหนูที่ตัวเล็กกวาจึงตองหาทางเอาตัวรอดใหไดในทุก
สถานการณโดยไมคํานึงถึงวิธีการ  ทําใหหนูเปรียบเสมือนตัวแทนของการเอาตัวรอดโดยไมสนใจ
วาจะทําใหใครเดือดรอน

สัญญะที่พบในแฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี

แมดอาย มูดดี้ V.S.  บารตี้ เคราช: สัญญะแหงความตางขั้ว

แมด – อาย มูดดี้มีชื่อจริงวา  อลาสเตอร  มูดดี้  เปนอดีตมือปราบมารที่เกษียณอายุแลว
ของกระทรวงเวทมนตร  มูดดี้เปนพอมดหนาตานาเกลียดนากลัว  อีกทั้งยังมีตาวิเศษที่สามารถมอง
ไดรอบทิศทางและมองทะลุผานสิ่งตาง ๆ ไดอีกดวย  ตาวิเศษของเขาเปนที่มาของฉายา “แมด –
อาย”  ทั้งนี้  เพราะดวงตาของเขามักจะสรางความกระอักกระอวนใจใหกับผูที่ตองสบตากับเขา
นั่นเอง  นอกเหนือจากฉายา “แมด – อาย”  แลว  ผูอานยังสามารถคาดเดาอุปนิสัยของตัวละครตัวนี้
ไดจากชื่อของเขาเองอีกดวย  นั่นคือ  มูดดี้  /  moody  หมายถึง  อารมณเสีย  ดังนั้น  แมด – อาย  มูดดี้
จึงเปนพอมดที่เกลียดกลัวศาสตรมืดและหวาดระแวงผูคนรอบขางไปทั่ว  แตอยางไรก็ตาม  แมวา
มูดดี้จะเกลียดชังศาสตรมืดและผูเสพความตายซึ่งเปนพอมดฝายมืดมาก  แตเขาก็ไมเคยฆาศัตรูที่
ตอสูกับเขาเลยแมแตคนเดียว  นับวาเขาเปนคนที่มีความเมตตาและใหโอกาสแกผูอื่นมากแมวาจะ
เปนศัตรูของเขาเอง  ผิดกับหนาตาที่โหดเหี้ยมของเขา

บารตี้ เคราช หัวหนากองความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงเวทมนตร เคราช
เปนพอมดสายเลือดบริสุทธิ์ที่มีมาดเปนสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว ลักษณะนิสัยที่เปนเอกลักษณ
ของเคราชก็คือการยืนยันที่จะใหทุกสิ่งถูกตองตามกฎเกณฑที่วางไวอยางเครงครัดอยูเสมอ บารตี้ เค
ราชเองก็เปนพอมดที่เกลียดชังศาสตรมืดมากพอ ๆ กับแมด – อาย มูดดี้เพียงแตเคราชมีวิธีการจัดการ
กับศาสตรมืดในแบบตรงขามกับมูดดี้ นั่นคือ มูดดี้ตอตานศาสตรมืดดวยความเมตตา ในขณะที่เค
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ราชตอตานศาสตรมืดดวยความโหดเหี้ยมเทา ๆ กับเปนพอมดฝายมืดคนนึงเลยทีเดียว  ความ
โหดเหี้ยมในการตอตานศาสตรมืดของเคราชมากถึงขนาดสามารถสงลูกชายคนเดียวของตัวเองเขา
คุกอัซคาบันไดเพียงเพราะเขาไปเกี่ยวของกับศาสตรมืด  บารตี้  เคราชและแมด – อาย  มูดดี้
เปนสัญญะประเภทคูตรงขามที่ผูแตงใชสอนผูอานวาลักษณะภายนอกของคนเราไมไดเปนเครื่องบง
บอกถึงจิตใจที่อยูภายในตัวคน ๆ นั้น  คนที่หนาตาโหดเหี้ยมอาจมีจิตใจที่ดีกวาคนที่หนาตาดีก็
เปนได  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  รูปรางหนาตาไมไดเปนเครื่องบงชี้ถึงจิตใจและความคิดของคน  
อยางที่เรียกกันวา  “รูหนาไมรูใจ”  นั่นเอง

ตรามาร: สัญลักษณของผูเสพความตาย

ตรามารเปนสัญลักษณอันนาสะพรึงกลัวของลอรดโวลเดอมอรตและพรรคพวกซึ่งเรียก
ตัวเองวากลุม “ผูเสพความตาย” ตรามารมีลักษณะเปนรูปหัวกระโหลกขนาดยักษที่มีงูยื่นออกมาจาก
ปากเหมือนเปนลิ้นสีเขียวเปลงประกาย ตรามารนอกจากจะใชเปนสัญลักษณแทนกลุมผูเสพความ
ตายแลว ยังเปนสิ่งที่โวลเดอมอรตใชเชื่อมโยงผูเสพความตายทั้งหลายเขาดวยกันอีกดวย นั่นคือ 
เมื่อใดก็ตามที่ตรามารปรากฎเหลาผูเสพความตายจะมารวมตัวกันตอหนาเจาแหงศาสตรมืดทันที 
ที่มาของสัญลักษณตรามารในเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรเปนแนวความคิดที่ไดมาจากยุคกลางเกี่ยวกับกลุม
พอมดแมมดที่ทําสัญญาเปนลูกนองใหกับปศาจรายเพื่อแลกกับอํานาจเรนลับ  โดยในยุคกลางเชื่อกัน
วา  ปศาจจะสลักตรามารบนรางกายของตนเองและบรรดาสาวกที่สวามิภักดิ์ตอปศาจ  โดยการสลัก
ตรามารนี้ก็เพื่อเปนการแสดงตนวาเปนผูยินยอมอยูใตอํานาจมืดของปศาจ

สัญญะคือสิ่งที่ผูประพันธสอดแทรกเอาไวในเนื้อหาของสื่อวรรณกรรมเชนเดียวกันกับ
แกนเรื่องซึ่งผูอานสามารถรับรูไดจากการวิเคราะหดวยความรูสึกนึกคิดและความสามารถของ
ตนเองวาสิ่งตาง ๆ ที่ผูประพันธไดเลาเรื่องออกมาหรือไดกลาวเอาไวในวรรณกรรมนั้นสื่อ
ความหมายถึงสิ่งใดบางซึ่งสัญญะก็จะซอนอยูในสิ่งเหลานั้น
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7.  องคประกอบดานจินตนาการ (Fantasy) / วิถีชีวิตแหงโลกเวทมนตร 

จินตนาการเปนการสรางสรรคเรื่องราวจากกรอบแนวคิดที่อยูภายในสมองของ
ผูประพันธ  หรือพูดงาย ๆ วาเปนภาพที่ถูกวาดขึ้นมาในใจของผูประพันธ  แลวจึงไดรับการ
ถายทอดออกมาเปนตัวอักษรเพื่อสรางเปนเรื่องราวตามลําดับเหตุการณหรือโครงเรื่องที่ผูประพันธ
ไดวางไว  จินตนาการที่พบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  สามารถแบงออกได
เปน  3  ประเภทตามความสัมพันธกับลักษณะโครงเรื่องของสื่อวรรณกรรม  ดังนี้

7.1 จินตนาการหลัก
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เปนการสรางสรรคองคประกอบที่มีความเหนือจริงขึ้นมาเพื่อสรางความสมจริงใหกับ
การเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” จินตนาการที่สําคัญ
ที่สุดในโครงเรื่องหลักไดแก จินตนาการเกี่ยวกับโลกเวทมนตรที่แฮรรี่  พอตเตอรอาศัยอยู  เปนการ
สรางสรรคโลกแหงเวทมนตรขึ้นจากลักษณะสังคมยุคปจจุบันผสมผสานกับแนวความคิดเกี่ยวกับ
พอมดแมมด  เพื่อสรางเปนองคประกอบตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดภาพโลกเวทมนตรและการใชชีวิต
ของพอมดแมมดในโลกเวทมนตร   

จินตนาการเกี่ยวกับวิถีชีวิตในโลกเวทมนตร

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารในโลกของเวทมนตรคาถาสวนใหญก็มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับอาหารในโลก
ของคนธรรมดา เชนไสกรอก, ไขดาว, ขนมปงทาเนย, เนื้อยาง, ซี่โครงหมูยาง, แซนวิส, เบคอน, 
ขาวโอ็ตตมผสมนม, ปลาทอด, ขนมพายไสตาง ๆ, เนื้อแกะอบมันฝรั่ง, สลัด, ไอศกรีม, น้ําผลไม, 
ขนมเคก, คัตตารด, ขนมพุดดิ้ง ฯลฯ ที่มีอยูจริง เพียงแตบางสิ่งบางอยางอาจจะแฝงความเปน
จินตนาการเพิ่มเขาไปบางเพื่อใหดูแตกตางและนาสนใจเชน

เยลลี่เม็ดทุกรสของเบอรตี้บอตต เปนขนมเยลลี่ที่มีรสชาติหลากหลายและสวนใหญมัก
เปนรสชาติแปลก ๆ ที่ในโลกแหงความเปนจริงไมมี เชน รสตับและเครื่องใน, รสขี้มูกแหง, รสลูก
กะหล่ํา, รสขี้หู, รสพริกไทย, รสแกงกะหรี่, รสตนหญา, รสปลาซารดีน เปนตน

กบช็อกโกแลต เปนช็อกโกแลตรูปกบที่เมื่อแกะกลองออกมาแลวสามารถเคลื่นไหวได
เหมือนกบจริง ๆ และถาไมรีบจับมันไวหรือกินมัน มันก็จะกระโดดหนีไป ภายในกลองของกบ
ช็อกโกแลตจะแถมการดรูปพอมดแมมดตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงในโลกของเวทมนตรใหเด็ก ๆ ไดสะสม
และที่สําคัญรูปของพอมดแมมดที่อยูในการดเหลานั้นสามารถเคลื่อนไหวได หรือบางทีก็หาย
ออกไปจากการดแลวก็กลับมาใหมไดอยูเรื่อย ๆ 

เคกหิน คือเคกที่มีความแข็งเหมือนหิน รสชาติไมอรอยนัก เปนอาหารที่ไมคอยมีใคร
ปรารถนาอยากจะกินมากนัก
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บัตเตอรเบียร เปนเครื่องดื่มที่เลียนแบบมาจากเบียรในโลกแหงความเปนจริงเพียงแต
ไมมีแอลกอฮอลลผสมอยูเทานั้น เด็ก ๆ จึงสามารถดื่มได แตลักษณะและอาการที่เกิดขึ้นหลังจาก
ดื่มเขาไปก็จะคลาย ๆ กับการดื่มเบียรจริง ๆ คือจะรูสึกรอนวูบวาบเลือดในกายสูบฉีด บัตเตอรเบียร
เปนเครื่องดื่มที่ชวยใหรางกายอบอุนขึ้นได

ยารักษาโรค, ยาวิเศษ

ในโลกแหงเวทมนตรคาถานั้นมียารักษาโรคและยาพิษที่ปรุงขึ้นมาใชไดเองของพอมด
แมมดอยูหลายขนานดวยกันซึ่งเกี่ยวพันกับการใชเวทมนตรในการปรุงยาดวยตัวอยางเชน

น้ํายาสรรพรส เปนน้ํายาที่เมื่อดื่มแลวจะสามารถแปลงรางเปนใครก็ไดเพียงแคใส
ชิ้นสวนในรางกายของคนคนนั้นลงไปในสวนผสมของยา

สัจจะเซรุม สัจจะเซรุม เปนน้ํายาจับเท็จที่มีฤทธิ์รายแรงมาก ใครไดกินเขาไปก็จะพูด
ความจริงทุกสิ่งทุกอยางออกมาหมด แมวาเขาจะไมตองการที่จะพูดก็ตาม  

ยาปลูกกระดูก เปนยาสําหรับใชในการปลูกสรางกระดูกขึ้นมาใหมสําหรับผูที่ไดรับ
อุบัติเหตุจนทําใหกระดูกหักหรือหลุดออกไป รสชาดของน้ํายาปลูกกระดูกนั้นรอนแรงจนเมื่อกิน
เขาไปจะรูสึกเหมือนไฟกําลังไหมอยูในปากและลําคอ

น้ํายาหดตัว เปนยาที่เมื่อผูใดดื่มเขาไปแลวตัวจะคอย ๆ หดเล็กลงกลายเปนเด็กและ
กลับไปเริ่มตนที่จุดกําเนิดเดิมของตน

ยาแกหวัดรสพริกไทย  เปนยาสําหรับรักษาโรคไขหวัดในโลกของพอมดแมมดเมื่อกิน
เขาไปจะรูสึกรอนซูซา รักษาอาการไอและจามไดดีมาก

เวทมนตรคาถาและคําสาป
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เวทมนตรคาถาเปนสิ่งที่มีใชกันอยูทั่วไปในโลกของพอมดแมมดเพื่ออํานวยความ
สะดวกในเรื่องตาง ๆ และเพื่อใชในการปองกันตัว

คาถาปลดล็อค   “อาโลโฮโมรา” เปนคาถาที่ใชในการปลดล็อกกุญแจ      สามารถปลด
ล็อคไดทุกสิ่งที่มีกุญแจล็อคอยู

คาถาเสกของใหบินได  “วิงการเดียม  เลวีโอซา”  เปนคาถาสําหรับเสกสิ่งของตาง ๆ ให
ลอยขึ้นจากพื้น

คาถาสาปใหรางทั้งรางติดกัน  “เพ็ตตริพิคัส  โททาลัส”  เปนคําสาปที่ทําใหรางติดกันผูที่
ถูกสาปจะไมสามารถขยับเขยื้อนไปไหนไดและแข็งทื่ออยูอยางนั้นจนกวาจะไดรับการแกคําสาป

คาถาปลดอาวุธ  “เอกซเปลลิอารมัส” เปนคาถาสําหรับใชในการปลดอาวุธคูตอสูเมื่อ
เสกคาถานี้ในขณะที่กําลังตอสูกันอยู อาวุธของคูตอสูจะกระเด็นออกจากมือ ผูใดเสกคาถานี้ใสคู
ตอสูไดกอนก็จะเปนผูไดเปรียบ 

คาถาจี้เสน  “ริกตัสเซมปรา” เปนคาถาสําหรับทําใหหัวเราะผูใดโดนคาถานี้เขาไปก็จะ
หัวเราะไมหยุด

คาถาจุดไฟ   “ลูมอส”  เปนคาถาสําหรับจุดไฟที่ปลายไมกายสิทธิ์     ใหมีลักษณะคลาย
กับไฟฉายเพื่อใหแสงสวางในยามที่ตองอยูในที่มืด

คาถาผูพิทักษ ใชในการเสกผูพิทักษขึ้นมาชวยปกปองคุมครอง ตัวเองจากสิ่งชั่วราย
สวนใหญใชในการตอสูและขับไลผูคุมวิญญาณ เปนคาถาขั้นสูงที่ผูเสกจะตองนึกถึงความสุขที่สุด
ในชีวิตของตนเองในขณะที่เสกคาถานี้ “เอกซเปกโต พาโตรนุม” ผูพิทักษของพอมดแมมดแตละ
คนจะมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะและความเปนตัวตนของพอมดแมมดคนนั้น

คาถาเรียกของ “แอกซีโอ” เปนคาถาเรียกสิ่งของตาง ๆ ใหเขามาหาไมวาสิ่งของ
เหลานั้นจะอยูใกลหรือไกลก็สามารถใชคาถานี้ได
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คาถาลบความทรงจํา “อ็อบบลิวิอาเต” ใชสําหรับลบความทรงจํา ผูที่ถูกคาถานี้เสกใส
จะไมสามารถจําเหตุการณอะไรไดเลย 

คาถาซอมแซม “เรปาโร” เปนคาถาสําหรับใชในการซอมแซมสิ่งของที่เสียหายหรือพัง
เมื่อเสกคาถานี้ใสสิ่งของเหลานั้นก็จะกลับคืนสูสภาพปกติและใชงานไดดีเหมือนเดิม 

คําสาปสะกดใจ  “อิมเปริโอ” เปนคําสาปสําหรับใชในการสะกดใจผูอื่นใหทําตามในสิ่ง
ที่ตนเองตองการ สามารถใชในการควบคุมความรูสึกนึกคิดและการกระทําของผูอื่นได

คําสาปกรีดแทง  “ครูซิโอ” เปนคําสาปที่ใชในการกรีดแทงคูตอสูใหไดรับบาดเจ็บและ
ไดรับความเจ็บปวดอยางถึงที่สุด

คําสาปพิฆาต “อะวาดา เคดาฟ – รา” เปนคําสาปพิฆาตที่ใชในการฆาคนผูที่โดนคํา
สาปนี้จะสิ้นใจตายในทันที 

ระบบการศึกษา

การศึกษาในโลกของเวทมนตรคาถา พอมดและแมมดทุกคนสวนใหญจะไดเขาเรียนที่
โรงเรียนฮอกวอรต นักเรียนทุกคนจะตองเรียนอยูที่นี่ทั้งหมด 7 ปการศึกษาดวยกันจึงจะสามารถจบ
ออกไปทํางานได ซึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียนฮอกวอรตก็มีวิชาเรียนตาง ๆ ใหนักเรียนได
ศึกษาดังนี้

วิชาดาราศาสตร  นักเรียนจะตองศึกษาเรื่องทองฟายามค่ําคืนดวยการมองผานกลอง
โทรทรรศนทุก ๆ เที่ยงคืนวันพุธ  และเรียนรูเกี่ยวกับชื่อของดวงดาวตาง ๆ ตลอดจนการโคจรของ
ดาวเคราะห แตละดวง 

วิชาประวัติศาสตรเวทมนตร เปนวิชาที่เด็ก ๆ ตองเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของการ
ใชและการเกิดเวทมนตรในยุคตาง ๆ ที่ผานมาในอดีต
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วิชาแปลงราง การแปลงรางเปนหนึ่ง   ในเวทมนตรที่ซับซอนและเปนอันตรายมาก
ที่สุด ในการเรียนวิชานี้จะสอนใหนักเรียนรูจักแปรงรางใหสิ่งตาง ๆ เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม เชน 
เสกหนูใหเปนแกวน้ํา, เปลี่ยนโตะใหเปนหมู, เปลี่ยนแมลงใหเปนกระดุม เปนตน

วิชาปรุงยา เปนวิชาที่สอนเกี่ยวกับการปรุงยาพิษ ยารักษาโรค หรือยาวิเศษตาง ๆ สิ่งที่
นักเรียนตองเรียนรูก็คือสวนผสมของตัวยาตาง ๆ และวิธีการปรุงใหยาออกมาในสภาพที่สามารถใช
งานไดจริง ๆ 

วิชาฝกบิน เปนวิชาที่สอนใหเด็ก ๆ หัดขี่ไมกวาดและบังคับไมกวาดใหบินไปใน
ทิศทางที่ตองการได

วิชาพยากรณศาสตร  เปนวิชาที่สอนใหเด็ก ๆ รูจักกับการพยากรณเหตุการณที่กําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต คลายกับวิชาการดูดวง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อของแตละคน โดยการพยากรณสวน
ใหญจะมีหลายวิธีที่เด็ก ๆ จะไดเรียนรูเชนการอานใบชา, การดูลายมือ, การดูลูกแกว, การทํานาย
กองไฟ ฯลฯ

วิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืด  เปนวิชาที่สอนใหรูจักการปองกันตัว      เนื่องจากใน
โลกเวทมนตรคาถานั้นมีความชั่วรายตาง ๆ แฝงอยูมากที่เรียกกันวาศาสตรมืด รวมไปถึงภูตผีปศาจ
และสัตวประหลาดทั้งหลายดวย ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงตองเรียนวิชานี้เพื่อจะไดรูจักการปองกัน
ตัวจากสิ่งชั่วรายตาง ๆ เหลานี้

วิชาการดูแลสัตววิเศษ เปนวิชาสอนการเลี้ยงสัตวทําใหนักเรียนไดรูจักกับสัตววิเศษตาง 
ๆ มากมาย และรูวิธีที่จะเลี้ยงดูพวกมัน

การแตงกาย

การแตงกายในโลกของเวทมนตรคาถานั้นพอมดแมมดสวนใหญจะพยายามแตงกายให
มีลักษณะคลายคลึงกับพวกคนธรรมดาหรือมักเกิ้ลใหไดมากที่สุดเพื่อไมใหใครสงสัยหรือจับไดวา
มีพวกแมมดพอมดอาศัยอยูรวมโลกกับพวกเขา แตเมื่อพอมดแมมดไดเขามาอยูในสถานที่แหงโลก
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เวทมนตรของตนเอง เชนที่โรงเรียนฮอกวอรต, ตรอกไดแอกอน ฯลฯ โดยสวนใหญทุกคนก็จะสวม
ชุดเสื้อคลุมยาวกรอมเทาสีดํา , สีฟาอมเขียว, สีน้ําเงิน เปนตน  บางทีก็สวมหมวกรูปกรวยแหลมอัน
เปนลักษณะทั่วไปของการแตงกายของพอมดแมมดที่ทุกคนสามารถจินตนาการได 

อุปกรณอํานวยความสะดวกในโลกเวทมนตร

ที่ดับไฟ มีลักษณะเหมือนกับไฟแช็คสีเงินใชสําหรับดับดวงไฟตาง ๆ ใหมืดลงดวยการ
ยกขึ้นหันไปในทิศทางของดวงไฟนั้นแลวกดปุมไฟดวงนั้นจะดับลงทันที

มอเตอรไซตบิน เปนมอเตอรไซตที่สามารถขี่เหาะเหินไดในอากาศ เปนพาหนะที่
แฮกริดใชในการเดินทางไปสงแฮรรี่ เมื่อตอนยังเปนทารกใหกับครอบครัวของลุงกับปาเลี้ยงดู

ไมกายสิทธิ์ เปนอุปกรณหรือเปนอาวุธสําหรับใชในการเสกคาถาตาง ๆ 

ไมกวาด เปนพาหนะสําคัญในโลกของพอมดแมมดใชในการขี่บินไปในทองฟาเพื่อ
เดินทางไปในที่ตาง ๆ ได นอกจากนี้ยังใชในการแขงขันกีฬาควิดดิชดวย

หมวกคัดสรร เปนหมวกเกาแกของโรงเรียนฮอกวอรตทําหนาที่ในการคัดเลือกเด็ก
นักเรียนชั้นปที่ 1 ที่พึ่งเขามาใหมใหอยูในบานตาง ๆ ทั้งสี่ของโรงเรียน หมวกจะทําการคัดสรรเด็ก
นักเรียนใหเขาไปอยูในบานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง

ผาคลุมลองหน เปนผาคลุมที่เมื่อคลุมแลวจะทําใหรางกายลองหนไปไมมีใครสามารถ
มองเห็นได

ศิลาอาถรรพ ศิลาอาถรรพเปนธาตุที่ตามตํานานเชื่อกันวามีพลังอํานาจมหัศจรรย  ศิลา
อาถรรพนี้สามารถเปลี่ยนเปนโลหะใด ๆ ก็ไดและยังสามารถนําไปปรุงยาชุบชีวิตที่ทําใหผูดื่มมีชีวิต
เปนอมตะไดอีกดวย
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รถฟอรดบินได เปนรถฟอรดที่ไดรับการเสกคาถาใสใหสามารถบินได เปนพาหนะที่
แฮรรี่และรอนใชในการเดินทางมาที่โรงเรียนฮอกวอรตในชวงการเปดเรียนชั้นปที่ 2 นอกจากนี้ยัง
เปนรถที่มีชีวิตสามารถคิดและตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดดวยตัวเองอีกดวย

แผนที่ตัวกวน เปนแผนกระดาษสี่เหลี่ยมขนาดใหญที่ไมมีตัวหนังสืออะไรปรากฎอยู 
นอกจากคนถือจะตองพูดวา “ขาขอสาบานอยางจริงจังวาขานั้นหาความดีไมได” แลวใชไมกายสิทธิ์
แตะที่กระดาษเบา ๆ ตัวอักษรตาง ๆ ก็จะปรากฏขึ้นกลายเปนแผนที่แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ
ปราสาทฮอกวอรตและบริเวณโรงเรียน โดยมีจุดเล็ก ๆ ที่แทนตัวคนที่อยูในปราสาทเคลื่อนไหวไป
มา ทําใหสามารถรูไดวาใครกําลังอยูในสวนใดของปราสาทบาง เมื่อใชเสร็จแลวก็พูดคําวา  “แผน
ลวงสําเร็จแลว” และเคาะไมกายสิทธิ์ไปที่แผนที่อีกทีหนึ่งตัวอักษรตาง ๆ ก็จะหายไป

ลูกแกวเตือนความจํา เปนลูกแกวกลม ๆ ขนาดเทาลูกหิน ภายในลูกแกวมีหมอกควันสี
ขาวลองลอยอยู ถาหากหมอกควันนั้นเปลี่ยนเปนสีแดงเรืองแสงแสดงวาเจาของมันกําลังลืมอะไร
บางอยาง

กระจกเงาแหงแอริแซด เปนกระจกเงาบานใหญที่สวยงาม สูงจดเพดาน  มีกรอบทอง
สลักเสลาวิจิตร  วางอยูบนขารูปเทาสัตวสองขาง เมื่อผูใดก็ตามมาสองกระจกนี้จะมองเห็นถึงสิ่งที่
เขาอยากมีและอยากเปนอันเปนความปรารถนาสูงสุดที่ซอนอยูภายในจิตใจของคนคนนั้น

ปากกาตานการโกง  เปนปากกาที่อาจารยจะแจกใหกับเด็กนักเรียนทุกคน         ตอนเขา
หองสอบ เมื่อใชปากกานี้ทําขอสอบจะไมสามารถโกงขอสอบไดเพราะปากกานี้ไดผานการเสก
คาถาตานการโกงขอสอบมาแลว

สนีกโคสโคป มีลักษณะเปนลูกแกวกลม ๆ คลายกับลูกแกวเตือนความจําแตถาเมื่อไรก็
ตามที่มันหมุนเองและเปลงแสงจะเปนการเตือนวามีคนที่ไมนาไวใจอยูขาง ๆ 

ชุดอุปกรณบํารุงรักษาไมกวาด เปนอุปกรณสําหรับดูแลไมกวาดประกอบดวยกระปุก
น้ํายาขัดเงาดามจับ กรรไกรสําหรับเล็มปลายกานไมกวาด เข็มทิศทองเหลืองสําหรับไวติดกับไม
กวาดเวลาเดินทางไกล  และหนังสือคูมือการดูแลรักษาไมกวาดดวยตนเอง
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เครื่องยอนเวลา มีลักษณะเปนนาฬิกาแกวขนาดเล็กและมีสายสรอยสําหรับเอาไวคลอง
คอได เปนเครื่องมือสําหรับการยอนเวลาเดิมใหกลับมาเพื่อแกไขสิ่งที่ไดทําไปแลวในอดีต

เต็นทพอมด เปนที่พักแรมของพอมดแมมดเมื่อตองเดินทางไกลภายนอกมองดู
เหมือนกับเปนเต็นทธรรมดาสําหรับใชนอนไดประมาณ 2 คน แตเมื่อเขาไปภายในเต็นทจะมีความ
กวางขวางมากแบงเปนหองนอนไดหลายหอง มีหองนั่งเลน และหองครัวพรอมสรรพ

กลองอเนกทัศน   มีลักษณะคลายกับกลองสองทางไกลทําดวยทองเหลือง       กลองนี้มี
ปุมและกลไกประหลาดมากมาย สามารถใชสองดูสิ่งที่อยูไกลไดและยังสามารถสโลวดูภาพ
เหลานั้นไดอยางชา ๆ แบงเปนทีละช็อตไดอีกดวย

เพนชิฟ มีลักษณะเปนอางหินกนตื้นมีภาพและอักษรรูนแกะสลักไวบนขอบโดยรอบ
ภายในอางมีบรรจุของเหลวสีเงินที่เคลื่อนที่ไปมาอยูตลอดเวลา เปนอุปกรณที่ใชในการเก็บหรือ
บันทึกความทรงจําเพื่อกันลืม

ความเชื่อในโลกเวทมนตร

เคล็ดกันโชคราย เมื่อใดก็ตามที่คิดวาจะมีเหตุรายเกิดขึ้นพอมดแมมดจะใชวิธีการไขว
นิ้วมือทุกนิ้วเขาดวยกัน เปนความเชื่อวาเมื่อทําเชนนั้นแลวจะไมมีสิ่งเลวรายเกิดขึ้น

ความเชื่อเรื่องโชคชะตา ในโลกแหงเวทมนตรคาถาพอมดแมมดโดยสวนใหญจะมี
ความเชื่อในโชคชะตา และยอมรับสิ่งที่จะเปนไปตามโชคชะตาของแตละคนอันสืบเนื่องมาจากการ
พยากรณดวย

ความเชื่อในเครื่องรางของขลัง พอมดแมมดสวนใหญมีความเชื่อวาการพกพาเครื่องราง
ของขลังตาง ๆ เอาไวจะทําใหพวกเขาพนภัยจากศาสตรมืดตาง ๆ 

This document was created by the trial version of Print2PDF. !

Once Print2PDF is registered, this message will disappear.!

Purchase Print2PDF at http://www.software602.com

DPU

http://www.software602.com


161

ความเชื่อเรื่องลางมรณะ เมื่อมีลางรายเกิดขึ้นทุกคนจะเชื่อวาสิ่งเลวรายกําลังจะเขามาหา
ไมชาก็เร็ว ในโลกเวทมนตรคาถาพอมดแมมดมีความเชื่อวาสุนัขสีดําหรือกริมซึ่งเปนสุนัขผีจะ
ออกมาคราชีวิตผูคนที่พบเห็นมัน ทั้งนี้เพราะในอังกฤษชาวบานในแถบสแตฟฟอรดไชรมีความเชื่อ
เรื่องหมาดําอาถรรพซึ่งเปนที่รูจักกันในนามของหมาปศาจหรือ Black Shuck, Shucky Dog วาเปน
ฝูงหมาดําที่เฝายามตามโบสถหรือถนนที่สัญจรไปมาตามชนบทในเวลากลางคืน หมาดําเหลานี้
มักจะปรากฎตัวอยางกะทันหัน เดินเคียงขางไปกับคนที่เดินอยูตามลําพัง หมาดําพวกนี้จะตัวใหญ
กวาสุนัขปกติ มีดวงใหญเปนประกายลุกโชน และพวกมันมักจะนิ่งเงียบไมสงเสียงเหาใด ๆ หมาดํา
พวกนี้อาจจะหายตัวไปในทันทีหรือคอย ๆ เลือนหายไปในขณะที่ยืนนิ่งอยูกับที่ เชื่อกันวาหมาดํา
เหลานี้เปนลางมรณะ โดยผูที่พบเห็นสุนัขดําตัวนี้ถึง 3 ครั้งจะตองเสียชีวิต 

ความเชื่อเรื่องอาถรรพเลข 13   ชุมชนของพอมดแมมดมีความเชื่อวา การทําสิ่งใดก็ตาม
เมื่อมีเลข 13 เกิดขึ้นหรือเขามาเกี่ยวของจะทําใหโชคราย ดังนั้นพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการใชเลข 13 
ไมใหเขามามีสวนในชีวิตประจําวันของตนเองเทาที่จะทําได

คานิยมในโลกเวทมนตร

คานิยมเกี่ยวกับเลือดบริสุทธิ์และเลือดสีโคลน ในสังคมของพอมดแมมดก็มีการแบงชน
ชั้นทางสังคมเชนเดียวกันกับในสังคมอื่น ๆ พอมดแมมดสวนใหญจะนับถือพวกเลือดบริสุทธิ์หรือ
พอมดแมมดที่สืบสายเลือดมาจากครอบครัวพอมดโดยแท พวกเลือดบริสุทธิ์จะถือตัวเองเปนผู
สูงสงในสังคม และจะดูถูกเหยียดหยามพอมดแมมดที่เปนพวกเลือดสีโคลนหรือพวกคนธรรมดาที่
บังอาจมาศึกษาวิชาคาถาอาคมและใชเวทมนตรในสังคมของพวกเขา

คานิยมเกี่ยวกับสควิป  สควิป หมายถึง พอมดแมมดที่เปนพวกเลือดบริสุทธิ์   เกิดมาใน
ครอบครัวของพอมดแมมดโดยแท  แตไมมีอํานาจเวทมนตรคาถาใด ๆ เลย  ตรงกันขามกับพอมด
แมมดที่เกิดในครอบครัวมักเกิ้ลหรือพวกคนธรรมดาที่คนในสังคมพอมดเรียกกันวาพวกเลือดสี
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โคลน สควิปเปนพวกโงเงาและไมมีสติปญญาเพียงพอในการที่จะเรียนรูเวทมนตรคาถาตาง ๆ ได
การที่พอมดแมมดคนใดเปนสควิปจึงเปนเรื่องที่นาละอาย และถูกดูถูกเหยียดหยามจากพอมดแมมด
ทั่วไป 

คานิยมเกี่ยวกับมักเกิ้ล หมายถึงคนธรรมดาที่ไมมีเวทมนตรใด ๆ ซึ่งเปนที่รังเกียจของ
คนในสังคมพอมดแมมดเชนเดียวกัน

การติดตอสื่อสารในโลกเวทมนตร

ไปรษณียนกฮูก พอมดแมมดจะใชวิธีการติดตอสื่อสารกันดวยการสงจดหมายโดยใช
นกฮูกเปนสวนมาก เพราะสะดวกและรวดเร็วนกฮูกไมเคยพลาดเปาหมายไมวาคนที่ตองการจะสง
ขาวสารไปถึงนั้นจะอยูไกลแคไหนมันจะสามารถรูไดและเดินทางไปสงจดหมายไดอยางรวดเร็ว

จดหมายกัมปนาท  เปนจดหมายที่อัดแนนไปดวย   ความโกรธแคนเคือง      และถอยคํา
ดาทอตาง ๆ จากผูสงที่ตองการสงไปถึงผูรับ เมื่อผูรับไดรับจดหมายจะตองเปดอานทันที
ไมอยางนั้นจดหมายจะระเบิดเปนเปรวไฟและสรางความเสียหายอยางใหญหลวงตอผูรับ เมื่อผูรับ
เปดจดหมายกัมปนาทออก จดหมายจะเปรงเสียงดาทออกมาดวยอาการโวยวายเสียงดังเสมือนกับผู
สงมาไดดาวาผูรับดวยตนเอง

หนังสือพิมพเดลี่พรอเฟต เปนหนังสือพิมพที่ทําหนาที่เปนสื่อมวลชนในโลกของเวท
มนตรคาถานําเสนอขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของพอมดแมมด 

การเดินทางในโลกเวทมนตร

รถดวนฮอกวอตส เปนรถไฟที่จะนํานักเรียนทุกคนเดินทางไปสูโรงเรียนฮอกวอรต 
และจะจอดรอนักเรียนอยูที่ชานชาลาหมายเลขเกาเศษสามสวนสี่ในทุกวันที่ 1 กันยายนของทุกป

ผงฟลู การเดินทางดวยผงฟลูทําไดโดยการเขาไปยืนในปลองไฟแลวหยิบผงฟลูมาดวย 
1 กํามือและขวางผงฟลูลงไปในเปลวไฟพรอมกับพูดชื่อของสถานที่ที่ตองการจะไป หลังจากนั้นจะ
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เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นแลวรางกายของผูใชผงฟลูก็จะหายวับไปปรากฏที่ปลองไฟภายในสถานที่ที่
ตองการจะไปนั้น

รถเมลอัศวินราตรี เปนรถเมลสําหรับวิ่งบริการพอมดแมมดที่จะเดินทางไปในสถานที่
ตาง ๆ ภายในกรุงลอนดอน พวกมักเกิ้ลจะไมสามารถมองเห็นรถเมลอัศวินราตรีไดเพราะถูกเสก
ดวยเวทมนตร

การหายตัว การหายตัวเปนเวทมนตรขั้นสูงพอมดแมมดที่จะหายตัวไดตองผานการ
ทดสอบและไดรับอนุญาตจากกระทรวงเวทมนตรเสียกอน  การหายตัวทําใหการเดินทางไปในที่
ตาง ๆ ของพอมดแมมดงาย สะดวกสะบายและรวดเร็วขึ้น

กุญแจนําทาง เปนการเสกเวทมนตรคาถาใสสิ่งของตาง ๆ ใหกลายเปนกุญแจนําทาง
เชนรองเทาบูต, กอนหิน, ขวดน้ํา ฯลฯ เมื่อเอามือจับที่สิ่งของเหลานั้นรางกายก็จะลอยขึ้นและถูก
เหวี่ยงไปในสถานที่ที่ตองการจะไปได

การละเลนในโลกเวทมนตร

การดกบช็อกโกแลต การสะสมการดกบช็อกโกแลตเปนการละเลนของเด็ก ๆ ในโลก
ของเวทมนตรคาถา การดกบช็อกโกแลตเปนของแถมที่ไดมาจากขนมช็อกโกแลตรูปกบภายใน
การดแตละใบจะมีรูปของพอมดแมมดที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู หากใครสะสมรูปพอมดแมมดในการด
ไดครบทุกคนก็จะนํามาอวดกันเปนที่สนุกสนาน

ดอกไมไฟของดอกเตอรฟลิบัสเตอร   เด็ก  ๆ ในโลกของเวทมนตร       นิยมเลนดอกไม
ไฟนี้มากเพราะสามารถนําไปจุดไดในทุกสถานการณ เปนดอกไมไฟที่ไมมีความรอนและไม
อันตรายที่สําคัญยังสามารถจุดไดแมกระทั่งในน้ํา

กีฬาควิดดิช เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมมากในโลกของเวทมนตรคลายกับกีฬาฟุตบอล
ในโลกแหงความเปนจริง ควิดดิชเปนกีฬาที่ผูเลนตองขี่ไมกวาดขึ้นไปในที่สูงเพื่อแยงลูกบอลมาทํา
คะแนนใหกับทีมของตน ในแตละทีมจะมีสมาชิกทั้งหมด 7 คน คือเชสเซอร 3 คนทําหนาที่ในการ
โยนลูกควัฟเฟลเขาหวงใหไดเพื่อทําแตมแตละครั้งที่สามารถโยนลูกเขาหวงไดจะได 10 แตม, คีป
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เปอร 1 คน ทําหนาที่คอยปกปองหวงของทีมที่มีทั้งหมดขางละ 3 หวงไมใหทีมฝายตรงขามขวางลูก
เขามาในหวงของตนได, บีตเตอร 2 คน ทําหนาที่ในการคุมครองผูเลนคนอื่น ๆ ใหพนจากการโดน
ลูกบลัดเจอรทําราย ลูกบรัดเจอรจะเปนลูกบอลอีก 2 ลูกที่พุงไปมาเหมือนจรวดพยายามชนผูเลนให
ตกจากไมกวาด, และผูเลนคนสุดทายก็คือซีกเกอรทําหนาที่ในการไลตามจับลูกโกลเดนสนิช หาก
จับไดจะไดแตมถึง 150 แตมและเกมจะจบลงทันที

หมากรุกพอมด มีลักษณะคลายกับการเลนหมากรุกในโลกแหงความเปนจริงแตตัว
หมากรุกทุกตัวจะมีชีวิตสามารถกระดุกกระดิกได ทุกตัวจะเคลื่อนไหวไปในตําแหนงตาง ๆ ตาม
คําสั่งของผูเลน ผูเลนจะมีความรูสึกวากําลังสั่งกองทหารใหสูรบอยู เมื่อตัวใดตัวหนึ่งถูกอีกตัวหนึ่ง
กินมันก็จะถูกทําลายไปดวยตัวหมากรุกที่กินมันนั่นเอง

ระบบเงินในโลกเวทมนตร

ระบบเงินในโลกของพอมดแมมดประกอบไปดวยเหรียญทองที่เรียกวาเกลเลียนเหรียญ
เงินที่เรียกวาซิกเกิ้ล และเหรียญทองสัมฤทธิ์ที่เรียกวาคนุตส เกลเลียนเปนเหรียญทองที่มีคามาก
ที่สุดเหรียญเงินสิบเจ็ดซิกเกิ้ลเทากับหนึ่งเกลเลียน และยี่สิบเกาเหรียญทองสัมฤทธิ์คนุตสเปนหนึ่ง
ซิกเกิ้ล

ระบบกฏหมายในโลกเวทมนตร

กฤษฎีกาควบคุมการใชเวทมนตรเมื่อยังไมบรรลุนิติภาวะ  ค.ศ.   1875   ยอหนา  ค หาม 
พอมดที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใชเวทมนตรนอกโรงเรียนฮอกวอรต เพราะจะเปนการเสี่ยงใหสมาชิก
ชุมชนที่ไมใชผูวิเศษ  (มักเกิ้ล) สังเกตเห็น ซึ่งเปนความผิดรายแรงภายใตมาตราที่ 13 ของกฎหมาย
ปกปดความลับแหงสมาพันธผูใชเวทมนตรคาถาทุกประเภทนานาชาติ  

เทศกาลและงานเลี้ยงในโลกเวทมนตร

งานเฉลิมฉลองการหายไปของเจาแหงศาสตรมืด เมื่อลอรดโวลเดอมอร พยายามจะฆา
แฮรรี่ พอตเตอรเมื่อตอนที่เขาอายุ 1 ขวบแตไมสําเร็จและโดยคาถาของตัวเองสะทอนกลับทําให
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เหลือแตวิญญาณนั้น ชุมชนพอมดแมมดตางรวมกันจัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีแกกันและกัน
ที่เจาแหงศาสตรมืดถูกทําลายและพวกเขาจะไดอยูกันอยางสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง

งานเลี้ยงเปดเทอม จะจัดขึ้นทุกปที่โรงเรียนฮอกวอรตเมื่อนักเรียนทุกคนเดินทางมาถึง
โรงเรียนจะตองเขารวมงานเลี้ยงเปดเทอมกอนเพื่อทําการคัดสรรนักเรียนใหมและใหนักเรียนที่เขา
มาใหมแตละปไดทําความรูจักกัน และในงานนี้อาจารยใหญของโรงเรียนก็จะประกาศกฏระเบียบ
ตาง ๆ ของโรงเรียนใหนักเรียนที่เขามาใหมทราบดวย

เทศกาลฮัลโลวีน จะจัดขึ้นทุกปในโรงเรียนฮอกวอรตเชนกันนักเรียนทุกคนจะไดรวม
เลี้ยงฉลองวันฮัลโลวีนดวยกัน มีการจัดงานเลี้ยงอยางยิ่งใหญและสนุกสนาน

เทศกาลคริสตมาส เปนงานเลี้ยงฉลองที่จัดขึ้นทุกปในโรงเรียนฮอกวอรตเชนเดียวกัน
เด็ก ๆ จะไดรับของขวัญมากมายในวันคริสตมาสนี้

งานเลี้ยงปดเทอม   เมื่อถึงวันสิ้นสุดของปการศึกษา         นักเรียนทุกคนก็จะไดเขารวม
งานเลี้ยงปดเทอมนอกจากจะมีการรับประทานอาหารรวมกันแลว อาจารยใหญของโรงเรียนจะยัง
ไดประกาศผลการศึกษาของนักเรียนในแตละปและรางวัลบานดีเดนอีกดวย

งานเลี้ยงวันตาย เปนงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยนิกหัวเกือบขาดคลายกับงานเลี้ยงฉลองวัน
เกิดของคนปกติ ภายในงานมีเหลาบรรดาภูติผีตาง ๆ เขามารวมมากมาย

งานเลี้ยงตอนรับการประลองเวทไตรภาคี เปนงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับนักเรียน
ผูเขารวมงานประลองเวทไตรภาคีจากโรงเรียนโบซบาตงและเดิรมสแตรงก

ประเพณีในโลกเวทมนตร

ประเพณีการดื่มน้ําชาตอนบาย ในโลกแหงเวทมนตรคาถาพอมดแมมดมักนิยมดื่มน้ํา
ชาตอนบายกันเปนประจําเพื่อเปนการนัดสังสรรคกันระหวางเพื่อนฝูง
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ประเพณีการดวล เมื่อเกิดการไมพอใจซึ่งกันและกันระหวางบุคคลสองฝายโดยสวน
ใหญจะใชวิธีการทาทวลกันตัวตอตัวเพื่อความยุติธรรม เปนการดวลโดยใชแตไมกายสิทธิ์ในการ
เสกคาถาใสกันเทานั้น  ไมมีการแตะถูกตัวกัน

การประลองเวทไตรภาคี    เปนประเพณีที่หางหายไปจากโลกของพอมดแมมดไปเกือบ
รอยปแลวแตในการเรียนในชั้นปที่ 4 ของแฮรรี่ พอตเตอรประเพณีนี้ก็ไดถูกนํามาจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
การประลองเวทไตรภาคีเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อเจ็ดรอยปกอน เปนการแขงขันเพื่อกระชับมิตรระหวาง
โรงเรียนเวทมนตรคาถาที่ใหญที่สุดในยุโรปสามแหง คือฮอกวอตส  โบซบาตงซ  และเดิรมส
แตรงก  แตละโรงเรียนจะคัดเลือกตัวแทนมา 1 คน  และตัวแทนทั้งสามจะเขาแขงขันในปฎิบัติการ
เวทมนตรสามอยาง  แตละโรงเรียนจะผลัดกันเปนเจาภาพจัดการประลองเวททุกหาป  และเปนที่
เชื่อมั่นรวมกันวานี่เปนวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเริ่มความสัมพันธสําหรับพอมดและแมมดวัยเยาว
จากตางเชื้อชาติ  จนกระทั่งยอดการเสียชีวิตจากการแขงขันสูงลิ่วจนตองระงับการประลองเวทไป
ในที่สุด  มีความพยายามหลายครั้งในชวงหลายรอยปที่ผานมาที่จะจัดการประลองเวทขึ้นใหม  ไมมี
ครั้งใดเลยที่จะประสบความสําเร็จ  ทวากองความรวมมือดานเวทมนตรระหวางประเทศและกอง
ควบคุมดูแลเกมและกีฬาไดตัดสินใจวา  ถึงเวลาอันสมควรแลวที่จะพยายามกันอีกสักครั้ง  พวกเขา
ทํางานรวมกันตลอดฤดูรอนเพื่อใหแนใจวาครั้งนี้จะไมมีตัวแทนคนใดไมวาหญิงหรือชายจะตอง
เผชิญกับอันตรายถึงตาย  อาจารยใหญของโบซบาตงและเดิรมสแตรงกจะเดินทางมาที่ฮอกวอรตใน
เดือนตุลาคม  พรอมกับผูมีสิทธิเขาคัดเลือกเปนตัวแทนในรอบสุดทาย  และการคัดเลือกตัวแทน
ของสามโรงเรียนจะทํากันในวันฮัลโลวีน  กรรมการผูเปนกลางจะตัดสินวานักเรียนคนใดเหมาะสม
ที่จะเขาแขงขันชิงถวยไตรภาคีมากที่สุดเพื่อศักดิ์ศรีของโรงเรียน  และเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งพันเก
ลเลียน  ซึ่งจะตกเปนของผูชนะการประลองครั้งนี้  อาจารยใหญของทุกโรงเรียนที่เขารวมรวมถึง
กระทรวงเวทมนตรตกลงที่จะกําหนดอายุสําหรับผูเขาคัดเลือกในปนี้  เฉพาะนักเรียนที่มีอายุตามกฎ  
นั่นคือสิบเจ็ดปขึ้นไปเทานั้น  จึงจะไดรับอนุญาตใหเสนอชื่อเพื่อพิจารณา  

7.2 จินตนาการรองที่ประกอบเรื่องราว

จินตนาการประเภทนี้เปนการสรางสรรคภาพตัวละครตาง ๆ ที่มีลักษณะแตกตางไป
จากมนุษยที่พบในชีวิตจริงของผูประพันธเพื่อสรางความนาสนใจ สนุกตื่นเตนใหกับสื่อ
วรรณกรรม  จินตนาการประเภทองคประกอบเรื่องนี้เปนเสมือนกับผงชูรสที่ทําใหวรรณกรรมนา
ติดตามมากขึ้น  แตไมใชองคประกอบสําคัญแบบจินตนาการที่พบในโครงเรื่องหลัก  และไมไดมี
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สวนเกี่ยวของกับการดําเนินเรื่องของสื่อวรรณกรรม  เปนแตเพียงสิ่งที่สรางสีสันใหกับวรรณกรรม
เทานั้น  เพราะถึงแมจะขาดองคประกอบเหลานี้ไปก็ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอโครงเรื่องของสื่อ
วรรณกรรม  แตการมีจินตนาการสวนนี้จะทําใหสื่อวรรณกรรมมีความสมบูรณมากขึ้น  จินตนาการ
ประเภทนี้เปนจินตนาการเกี่ยวกับตัวละคร  ซึ่งแบงออกเปนจินตนาการเกี่ยวกับสัตววิเศษและ
จินตนาการเกี่ยวกับภูติผีปศาจ  โดยตัวละครเหลานี้มีลักษณะแตกตางไปจากสัตวที่พบในชีวิตจริง  
โดยมากแลวตัวละครประเภทนี้มีที่มาจากตํานาน  นิทาน  และเรื่องเลาปรัมปราตาง ๆ ของยุโรป ซึ่ง
สามารถวิเคราะหไดดังนี้

จินตนาการเกี่ยวกับสัตววิเศษ

มังกร / นอรเบิรด

มังกรหรือ Dragon เปนสัตววิเศษที่รูจักกันดีในตํานานและวรรณคดีตาง ๆ มังกรเปน
สัตวอันตรายและนาสะพรึงกลัวสําหรับมนุษย จึงมักจะเปนศัตรูตัวฉกาจของเหลาวีรบุรุษทั้งหลาย 
มังกรเปนสัตววิเศษที่ทุกคนรูจักมังกรในรูปลักษณภายนอกที่นาเกรงขามและเปนสัตวบกที่ตัวใหญ
ที่สุดในโลก มังกรมีใบหนาเล็กมีรูแคบ ๆ เพื่อใชในการหายใจและแลบลิ้น มังกรเปนสัตวอาศัยอยู
ในถ้ํา และถามังกรถูกลอออกจากถ้ํามันจะทะยานขึ้นสูเวหาทันที พละกําลังของมังกรอยูที่หาง 
ดังนั้นอันตรายจากมังกรจะเกิดจากการฟาดหางมากกวาการกัด  เขี้ยวมังกรไมมีพิษเพราะมังกรจะ
สังหารเหยื่อโดยอาศัยอุงเล็บ  มังกรเติบโตในบริเวณที่มีอากาศรอนจัดตลอดป ในภาคนี้ก็ปรากฏ
มังกรตัวหนึ่งที่แฮกริดเอามาเลี้ยงชื่อวานอรเบิรดเปนมังกรพันธนอเวยหางเปนสัน  

ยูนิคอรน

ยูนิคอรนเปนสัญลักษณแหงความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปลุกเราจินตนาการของนักอาน
วรรณกรรมไดดีเสมอดวยภาพของมาบินสีขาวมีเขาแหลมตรงกลางหนาผาก ในโลกแหงเวทมนตร
ของแฮรรี่ พอตเตอร อธิบายลักษณะของยูนิคอรนไววา เปนสัตวที่แสนสวยและแสนเศราที่เมื่อแรก
เกิดขนของมันจะเปนสีทอง พออายุไดสองปจะกลายเปนสีเงิน และเปลี่ยนเปนสีขาวบริสุทธิ์เมื่อโต
เต็มที่ และจะมีเขางอกออกมาเมื่ออายุสี่ป ยูนิคอรนเปนสัตวที่มีอํานาจในการบําบัดรักษา มันจึงตก
เปนเหยื่อของลอรดโวลเดอมอรผูชั่วรายที่ตองการนําพลังวิเศษจากเลือดสีเงินของยูนิคอรนมาใชใน
การยืดชีวิตของตนออกไป 
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เซ็นทอร

เซ็นทอรเปนสัตวครึ่งคนครึ่งมา ตั้งแตทอนเอวขึ้นมาเปนผูชาย แตทอนลางลงไปเปน
รางของมาเซ็นทอรมีความสามารถทางดานดาราศาสตรในการเปนนักพยากรณเหตุการณตาง ๆ จาก
การดูดาว

ซาลาแมนเดอร

ซาลาแมนเดอรเปนสัตวเลื้อยคลานตัวเล็กที่อาศัยออยูในกองไฟและกินเปลวไฟเปน
อาหาร ซาลาแมนเดอรเปนสัตวที่ถูกกลาวถึงไวโดยอริสโตเติล นักปรัชญาชายกรีกผูมีชื่อเสียงวา ซา
ลาแมนเดอรเปนสัตวที่สามารถคลานออกมาจากกองเพลิงไดโดยไมเปนอะไรเลย ภาพของซาลา
แมนเดอรจึงมักปรากฎเปนสัตวเลื้อยคลานรูปรางคลายงูหรือจิ้งจกอยูกลางกองไฟ ในปจจุบัน 
ภัตตาคารหลายแหงในยุโรปและอเมริกาใชชื่อ “ซาลาแมนเดอร” ในการเรียกอาหารจานรอนที่เปน
เมนูเด็ดของราน

มาบินได

เปนมาที่ใชลากรถของนักเรียนจากโรงเรียนโบซบาตง เปนมาพันธพาโลมิโนสีทองมี
ขนาดใหญเทาชางและสามารถบินขึ้นสูทองฟาได

ตัวนิฟเฟลอร

ตัวนิฟเฟลอรเปนสัตวประหลาดขนปุยสีดํา มีจมูกยาว เทาหนาแบนเหมือนกับเสียม  ตัว
นิฟเฟลอรอาศัยอยูตามเหมืองและชอบของที่เปนประกายวูบวาบ  ดังนั้น  นิฟเฟลอรจึงมีประโยชน
ในการใชหาสมบัติได

จินตนาการเกี่ยวกับภูติผีปศาจ
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เซอรนิโคลัส เดอ มิมซี พอรพิตัน / นิกหัวเกือบขาด / ผีประจําหอคอยกริฟฟนดอร 

นิกหัวเกือบขาด เปนผีหรือวิญญาณที่สิงอยูในหอคอยกริฟฟนดอร คอของเขานั้นถูกฟน
จนเกือบขาดจากบา รางกายของเขาจะมีลักษณะเปนควันจาง ๆ ลองลอยไปมาอยูในหอคอยเปน
เพื่อนที่ดีกับเด็ก ๆ ในบานกริฟฟนดอรทุกคน ความใฝฝนอันสูงสุดของเขาคือการไดเขารวมสมาคม
ผีหัวขาด แตก็เปนไปไมไดไมวาจะพยายามสักแคไหน เพราะนิกยังขาดคุณสมบัติดวยหัวของเขา
เพียงแคเกือบขาด แตยังไมขาดทําใหสมาคมผีหัวขาดปฏิเสธการเขารวมของเขาเสมอมา

บารอนเลือด  / ผีประจําบานสลิธีริน

บารอนเลือดเปนผีประจําบานสลิธีริน มีหนาตาดุราย สายตาวางเปลาไรความรูสึก 
ใบหนาผอมแหงมีแตกระดูกโปน ๆ และที่เสื้อคลุมมีรอยเลือดสีเงินแหงกรังเปรอะไปทั่ว บารอน
เลือดเปนผีที่มีความอํามหิต และเปนศัตรูกับบรรดาผีอื่น ๆ 

หลวงพี่  / ผีประจําบานฮัฟเฟลพัฟ

หลวงพี่เปนผีบาทหลวงประจําบานฮัฟเฟลพัฟ เปนผีที่มีความเมตตา และเปนมิตรกับ
ทุกคน มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผคอยดูแลนักเรียนในบานฮัฟเฟลพัฟ และยังไมรังเกียจนักเรียนจากบาน
อื่น ๆ 

พีฟส

“พีฟส” เปนผีโพลเตอรไกส หมายถึงผีที่ไมมีรูปรางชัดเจนชอบสิงอยูตามบานและขวาง
ปาขาวของใสผูคนใหตกใจกลัว พีฟสเปนผีจอมกวนประจําโรงเรียนที่ชอบลอยตัวอยูกลางอากาศ ตี
หนายิ้ม ๆ และขมขวัญคนอื่น ๆ พีฟสมีชีวิตอยูเพื่อทําความวุนวายปนปวนดวยเสียงดังเพื่อแกลงคน
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อื่น ๆ ใหทุกขทรมานเลน คอยรังควานและกลั่นแกลงเด็กนักเรียนทุกคนอยูตลอดเวลา พีฟส ไมเชื่อ
ฟงใครนอกจากบารอนเลือด

กอบลิน

เปนคนแคละตัวเตี้ยใบหนาหงิกงอจมูกงุม มีหูยาวแหลม มีหนวดเครา นิ้วมือและนิ้วเทา
ยาวกวาคนปกติ ก็อบลินเปนพวกที่มีความฉลาดเขมงวด และละเอียดถี่ถวน ทําหนาที่ในการดูแล
จัดการและควบคุมธนาคารกริงกอตส ซึ่งเปนธนาคารในโลกของพอมดแมมด

โทรลล

โทรลลเปนยักษภูเขาลําตัวใหญโตเหมือนหินกอนมหึมา  และมีหัวเล็ก ๆ ลานเหมงติด
อยูขางบนเหมือนลูกมะพราว ผิวหนังสีเทาดานคลายสีหินแกรนิต   ขาสั้นหนาเหมือนลําตนของ
ตนไม  และมีเทาแบนแหลมเหมือนเขาสัตว  กลิ่นตัวเหม็นคลุง  ถือตะบองไมอันใหญเปนอาวุธ

ด็อบบี้ / เอลฟประจําบาน

ด็อบบี้ เปนเอลฟประจําบานเปนสัตวประหลาดตัวเล็ก ๆ มีหูใหญคลายหูคางคาวและมี
ตาสีเขียวโปนขนาดเทาลูกเทนนิส แตงกายดวยเสื้อผาสกปรกคลายปลอกหมอนที่เจาะรูเพื่อใหแขน
ขาโผลออกมา เปนคนรับใชเกาแกหรือทาสของครอบครัวพอมดแมมด คอยดูแลรับใชโดยไมหวัง
สิ่งตอบแทน เอลฟจะเปนขาทาสของพอมดแมมดผูเปนเจานายตลอดไปจนกวาเจานายจะตายหรือ
จนกวาจะไดรับการปลดปลอยดวยการที่เจานายตองใหเสื้อผาแกมัน เอลฟประจําบานจะมีเวทมนตร
ของตัวเอง แตปกติจะใชไมไดถาไมไดรับอนุญาตจากเจานาย และมีความจงรักภักดีตอเจานายของ
ตนเปนที่สุด เก็บความลับของเจานายและรักษาเกียรติของครอบครัวเจานาย โดยจะไมพูดถึงนาย
ในทางไมดีเปนอันขาด หากเผลอพูดจาไมดีหรือทําอะไรไมดีตอครอบครัวเจานายด็อบบี้ก็มักจะทํา
โทษตัวเองดวยวิธีตาง ๆ เชนเอาหัวโขกพื้น เอาเตารีดรีดมือ เอาเตาอบหนีบหัว เปนตน      ในภาค
นี้ด็อบบี้ซึ่งเปนเอลฟประจําบานของครอบครัวมัลฟรอยหลบหนีมาเตือนภัยแฮรรี่ พอตเตอรดวย
ความชื่นชมในชื่อเสียงของแฮรรี่ พอตเตอร  และไมอยากใหแฮรรี่มีอันตรายหากกลับไปที่
โรงเรียนฮอกวอรตอีก เพราะมีการวางแผนจะทํารายแฮรรี่จากครอบครัวมัลฟรอย
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เมอรเทิลจอมคร่ําครวญ  / ผีประจําหองน้ํานักเรียนหญิง

เมอรเทิลเปนนักเรียนหญิงคนหนึ่งของโรงเรียนฮอกวอรตและถูกงูยักษบาซิลิสกฆาตาย
วิญญาณของเมอรเทิลจึงสิงอยูในหองน้ําเด็กผูหญิงที่ชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนทางเขาไปสูหองแหงความลับ 
เมอรเทิลชอบรองไหคร่ําครวญ โหยหวนอยูในหองน้ําเปนประจํา

พิกซี่

ตัวพิกซี่เปนสัตวประหลาดสูงประมาณแปดนิ้วและมีผิวสีน้ําเงินสด ใบหนาแหลมเสี้ยม
และเสียงสูงแหลมชอบกอความวุนวายและกลั่นแกลงผูคน เคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนจรวด และ
ชอบทําลายขาวของ 

โนม

โนมเปนสัตวประหลาดรูปรางคลายชายชราตัวเล็กผิวหนังเหี่ยวยนยู หัวใหญลาน
ตะปุมตะปาเหมือนหัวมันฝรั่ง ชอบทําโพรงและอาศัยอยูใตดินในสวนตามบานของพอมดแมมด  

เรดแค็พส

เรดแค็พสเปนอมนุษยประหลาดขนาดเล็กคลายปศาจกอบลิน พวกมันชอบซุมซอนอยู
ทุกที่ที่เคยเกิดการนองเลือด เชน คุกใตถุนปราสาท และตามหลุมในสมรภูมิราง เพื่อคอยหลอก
หลอนคนที่หลงทางเขามา

คัปปา

คัปปาเปนผีน้ํานาขนลุกขนพองที่ดูเหมือนลิงมีเกล็ด  มือของมันที่เปนพังผืดคอยยื่น
ออกมาบีบคอคนที่ไมรูอิโหนอิเหนที่ลวงล้ําเขาไปในสระของพวกมัน
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กรินดี้โลว

กรินดี้โลว เปนสัตวประหลาดตัวสีเขียว มีเขาแหลมเล็กบนหัว เปนผีน้ําอีกชนิดหนึ่ง
ชอบซอนตัวอยูตามกองสาหราย และจะโผลมาทํารายผูคนเมื่อยามเผลอ

ฮิงกี้พังก

ฮิงกี้พังกเปนสัตวประหลาดตัวเล็ก มีขาขางเดียว รางกายของมันดูเหมือนทํามาจากกลุม
หมอกควัน มันดูออนแอ ไรเรี่ยวแรงเกินกวาจะเปนอันตราย แตพวกมันมีความชั่วรายแฝงอยูชอบ
ลอเหยื่อเขาไปในปาและทํารายกัดกิน

บ็อกการต

บ็อกการตเปนปศาจที่ชอบอาศัยอยูในที่มืดและปดมิดชิด สามารถเปลี่ยนรางเปนสิ่งที่ผู
พบเห็นหวาดกลัวที่สุดในชีวิตได

วิงกี้  เอลฟประจําบาน

วิงกี้เปนเอลฟประจําบานอีกตัวหนึ่งแตเปนเพศหญิง เปนเอลฟประจําบานของกระกูลเค
ราช มีความคิดเห็นที่ขัดกับด็อบบี้ที่ตองการเปนอิสระ แตวิงกี้จะยึดมั่นกับความเปนทาสของเธอ
เสมอ เธอรูวาการเปนเอลฟที่ดีควรทําอยางไร ตองรับใชเจานายอยางซื้อสัตว ไมรับคาจาง และไม
แสวงหาอิสรภาพ

วีลา

วีลาเปนปศาจหญิงสาวที่มีความงดงามมากผิวของพวกเธอผุดผองราวกับแสงจันทร มี
ผมสีทองสุกสวางยาวสลวย วีลาเปนหญิงสาวที่มีสเนหมัดใจชายใหหลงไหลได
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เลเปอคอน

เปนชาวฟาตามความเชื่อของชาวไอริช มีรูปรางหนาตาคลายกับเอลฟและก็อบลิน มัก
สวมชุดสีเขียว มีหนาที่ทํารองเทาใหชาวฟาอื่น ๆ

7.3 จินตนาการเฉพาะของแตละภาค 

เปนจินตนาการที่ผูประพันธสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนความนาติดตามของเรื่องราวในแต
ละภาค จินตนาการเฉพาะของแตละภาคจะมีความสําคัญกับสื่อวรรณกรรมแคเฉพาะตอนเทานั้น ซึ่ง
เมื่อเรื่องราวแตละภาคสิ้นสุดลง จินตนาการเหลานี้ก็จะหมดความสําคัญไปดวย จินตนาการเฉพาะ
มักจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับโครงเรื่องเฉพาะของแตละภาค ซึ่งผูวิจัยจําแนกได ดังนี้

จินตนาการเฉพาะของแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพ

ปุกปุย  / สุนัขสามหัว

ปุกปุยเปนสุนัขของแฮกริด ทําหนาที่เฝาศิลาอาถรรพของดัมเบิลดอรที่ฮอกวอรต  
ปุกปุยเปนสุนัขปศาจตัวใหญมหึมา  สูงจรดเพดาน  มีหัวสามหัว  ตาทั้งสามคูกลิ้งกลอกไปมา
เหมือนตาสุนัขบา  จมูกทั้งสามพะเยิบพะยาบสูดลมหายใจเสียงดังฟดฟาด  ปากทั้งสามอากวางมี
น้ําลายเหนียวยืดไหลเปนสายจากเขี้ยวสีเหลือง ๆ  แฮกริดไดปุกปุยมาจากพอคาชาวกรีกซึ่งเขาพบที่
รานเหลา    สิ่งเดียวที่จะทําใหสุนัขสามหัวเชื่องลงไดก็คือเสียงดนตรี

จินตนาการเฉพาะของแฮรรี่ พอตเตอรกับหองแหงความลับ
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นกฟนิกซ / ฟอกส

ฟอกสเปนนกวิเศษที่มีชีวิตเปนอมตะที่เปนที่รูจักกันในชื่อของ “นกฟนิกซ” ฟอกส 
ปรากฎในเรื่องในฐานะนกฟนิกซของดัมเบิลดอร นกฟนิกซเปนนกวิเศษที่มีชีวิตยืนนานหลายรอยป 
นกฟนิกซมีสีแดงปนทอง นกฟนิกซปรากฎในตํานานอียิปตโบราณในนามของเบนูซึ่งเปนตัวแทน
การผานพนแหงกาลเวลาและกลายเปนสัญลักษณของความเปนอมตะคือเปนนกที่สามารถเผาตัวเอง
เปนเถาถานเมื่อสิ้นสุดอายุขัยและเกิดใหมจากขี้เถารางของตนเอง น้ําตาของนกฟนิกซมีอํานาจใน
การสมานบาดแผล และสามารถแบกรับน้ําหนักไดหลายพันกิโล ฟอกสเปนนกฟนิกสที่มีบทบาท
มากในภาคนี้เพราะเปนผูชวยที่สําคัญของแฮรรี่ พอตเตอรในการตอสูกับงูยักษบาซิลิสก

อาราก็อก

อาราก็อกเปนแมงมุมยักษที่แฮกริดแอบเลี้ยงเอาไว อาราก็อกมีรูปรางขนาดมหึมา 
เฉลียวฉลาด และมีพรสวรรคในการพูด อาราก็อกเคยถูกเขาใจผิดวาเปนอสุรกายในหองแหง
ความลับและฆานักเรียนหญิงตาย จนทําใหแฮกริดตองพาอาราก็อกหนีออกจากปราสาทไปอาศัยอยู
ในปาตองหามแทน แมงมุมยักษอาราก็อกเปนศัตรูกับงูยักษบาซิลิสกซึ่งเปนสัตวเลี้ยงของลอรดโวล
เดอมอร

บาซิลิสก

ในเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร บาซิลิสกจัดอยูในกลุมสัตวรายและนากลัวที่สุด บาซิลิสกไม
เพียงแตเปนงูยักษเทานั้น แตยังเปนราชาแหงงูในตํานานมาหลายรอยปแลว ในตํานานกรีกกลาววา 
บาซิลิสกเปนลูกของพอไกหรือแมไกซึ่งผสมพันธุกับงูหรือคางคก ภาพของบาซิลิสกจะถูกวาดเปน
รูปงูมีมงกุฎหรือหงอนบนศรีษะ บาซิลิสกสามารถแพรพิษไดโดยการมองและทําใหเหยื่อของมัน
กลายเปนหิน การปราบบาซิลิสกตองใชเสียงไกขันซึ่งจะมีผลทําใหมันถึงตายทันที โดยในเรื่องแฮร
รี่  พอตเตอร  บาซิลิสกเปนสัตวที่อยูภายใตการควบคุมของลอรดโวลเดอมอรซึ่งมาหลบอยูในหอง
แหงความลับที่โรงเรียนฮอกวอรต  บาซิลิสกเกือบจะฆาแฮรรี่  พอตเตอรและเพื่อน ๆ อีกหลายคน  
แตไดฟอกส  นกฟนิกซซึ่งเปนสัตวเลี้ยงของอัลบัส  ดัมเบิลดอรชวยชีวิตพวกเขาไวโดยการจิก
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นัยนตาของบาซิลิสกจนบอดสนิททั้งสองขาง  การวางโครงเรื่องใหนกฟนิกซมาชวยแฮรรี่ไวเปน
การเหมาะสมเพราะตามตํานานแลว เพราะนกและไกมันเปนศัตรูของงูเสมอ
  
จินตนาการเฉพาะของแฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน

ฮิปโปกริฟฟ / บัคบีค

ฮิปโปกริฟฟเปนสัตวประเภทครึ่งนกครึ่งมา โดยสวนหัวและขาหนาของมันมีลักษณะ
เปนนกอินทรีคลายกับตัวกริฟฟน แตลําตัวของมันจะเปนมา ฮิปโปกริฟฟเปนสัตวที่เกิดจาก
จินตนาการของนักประพันธชาวโรมันวาเปนเปนการผสมพันธุระหวางตัวกริฟฟนกับมา โดย
ฮิปโปกริฟฟที่มีบทบาทในเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรคือบัคบีคซึ่งเปนสัตวเลี้ยงของแฮกริด

ผูคุมวิญญาณ

ผูคุมวิญญาณคือผูคุมนักโทษที่คุกอัซคาบัน สวมเสื้อคลุมมีหมวกสีดําสนิท ผิวหนังเปน
สีเทาคล้ําลื่นเปนมันและตกสะเก็ดเหมือนซากศพที่แชน้ําอยูนานจนเนาเปอย ผูคุมวิญญาณเปน
สิ่งมีชีวิตที่ต่ําทรามที่สุดเทาที่มีอยูในโลก มันแพรพันธุไดในที่ที่มืดที่สุด โสโครกที่สุด มันรุงโรจน
อยูไดทามกลางความเนาเปอยและความสิ้นหวัง พวกมันดูดกลืนความสงบ ความหวัง  และความสุข
ออกไปจากอากาศรอบ ๆ ตัว ถาใครเขาใกลพวกผูคุมวิญญาณมากเกินไป  ความรูสึกดี ๆ ทุกอยาง  
ความทรงจําแสนสุขทั้งหลายจะถูกดูดออกไปจากตัวคนนั้น  จนทําใหกลายเปนพวกไรวิญญาณและ
ชั่วรายชีวิตจะไมมีอะไรเหลืออยูเลยนอกจากประสบการณอันเลวรายที่สุดในชีวิต  

มนุษยหมาปา

มนุษยหมาปาตอนกลางวันจะเปนคนปกติทั่วไป แตเมื่อถึงเวลากลางคืนในคืนที่มี
พระจันทรเต็มดวงพวกมันจะกลายรางเปนมนุษยหมาปาที่โหดรายและนากลัว สามารถฆาคนได
แมวาคนคนนั้นจะเปนคนที่มันรักเพราะตอนที่แปลงรางแลวนั้นจะไมมีความรูสึกนึกคิดใด ๆ 
เหลืออยู เมื่อกลับรางมาเปนคนก็จะจําไมไดวาไดทําอะไรไปบาง

จินตนาการเฉพาะของแฮรรี่ พอตเตอรกับถวยอัคนี
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ชาวเงือก

ชาวเงือกมีผิวสีอมเทาและผมยาวสีเขียวเขมรกรุงรัง ตาของมันเปนสีเหลืองเชนเดียวกัน
กับฟนหัก ๆ พวกมันมีเชือกเสนหนารอยกอนหินหอยไวรอบคอ สวนหางสีเงินทรงพลังโบกไปมา
ในน้ํา ภาษาที่ชาวเงือกใชสื่อสารกันก็คือเสียงโหยหวนบาดหูซึ่งไมมีใครเขาใจไดนอกจากคนคน
นั้นจะรูภาษาเงือก หรือตองฟงภาษาเงือกในน้ําจึงจะเขาใจ  

สกรูตปะทุไฟ

สกรูตมีลักษณะเหมือนกุงไมมีเปลือกที่มีรูปรางบิดเบี้ยวสีซีดนาเกลียดและดูเปนเมือก 
ขาของมันยื่นออกมาตรงตําแหนงของลําตัวที่พิลึกพิลั่นและมองไมเห็นวาหัวอยูตรงไหน สกรูตมีก
ลิ่นเหม็นเหมือนปลาเนาและสามารถปะทุไฟออกมาตรงปลายได  

จะเห็นไดวาองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตเปนจินตนาการที่ผูประพันธได
สรางขึ้นมาเพื่อใหเรื่องราวหรือเนื้อหาของวรรณกรรมมีความนาสนใจขึ้น ดวยสิ่งที่ผูประพันธนํามา
เสนอนั้นลวนแลวแตเปนสิ่งที่ผูอานไมเคยไดพบเจอในชีวิตประจําวันองคประกอบดานจินตนาการ
จึงเปนสิ่งที่ทําใหเรื่องราวของวรรณกรรมมีความนาสนใจมากขึ้น

สําหรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรทั้ง 4 ภาคนี้ลวนแลวแตมีองคประกอบ
ตาง ๆ ที่ครบถวนตามคุณลักษณะของสื่อวรรณกรรมในสวนของโครงเรื่องวรรณกรรมเรื่องนี้ทั้ง 4 
ภาคจะใชการวางโครงเรื่องแบบเดิมอยูเสมอ เหตุการณตาง ๆ จะเริ่มขึ้นเมื่อวันเปดเทอมของ
โรงเรียนฮอกวอรตมาถึง แฮรรี่ พอตเตอรตองเดินทางกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนในแตละชั้นป 
และจะตองพบกับเรื่องราวตาง ๆ ทั้งที่เปนปริศนาและปญหาใหตองแกไขจนกระทั่งถึงจุดวิกฤตของ
เรื่องที่ความจริงทั้งหมดถูกเปดเผยและแฮรรี่ ก็ตองตอสูกับสิ่งชั่วรายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงนี้โดย
ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนทั้ง 2 คน คือรอนและ เฮอรไมโอนี่ จนกระทั่งสุดทายแฮรรี่ก็เปนผู
ชนะมาไดอยางสะบักสะบอมทุกครั้ง แลววันปดเทอมก็มาถึง แฮรรี่ พอตเตอรก็เดินทางกลับไปอยู
กับครอบครัวเดอรสลีย เพื่อรอคอยการกลับมาเรียนที่โรงเรียนฮอกวอรตอีกในวันเปดเทอมของป
การศึกษาตอไป ซึ่งลักษณะเหลานี้จะเปนเหมือนกันในทุกภาคเหตุการณตาง ๆ มักจะเกิดขึ้นและ
เปนไปในชวงเวลาเดียวกันเสมอ 
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ในสวนของตัวละครที่พบใน 2 ภาคแรกแฮรรี่ พอตเตอรกับศิลาอาถรรพและแฮรรี่  
พอตเตอรกับหองแหงความลับนั้นเปนตัวละครที่มีลักษณะไมซับซอน  (Flat or Simple Character)  
เนื่องจากการเรียนรูตัวละครจากสองภาคแรกนี้เปนการเรียนรูบุคคลดวยสายตาของเด็กอายุ  11 – 12 
ป ซึ่งยังไมมีประสบการณซับซอนเกี่ยวกับการมองโลก การอธิบายตัวละครจะแสดงออกถึงลักษณะ
หนาตาและนิสัยอยางตรงไปตรงมา ตัวละครที่พบในสองภาคแรกนี้จะมีบุคลิกลักษณะเพียงอยาง
เดียวหรือสองอยางเทานั้น ตัวละครประเภทนี้สะทอนใหเห็นบุคลิกเพียงสวนเดียวจากหลากหลาย
ลักษณะที่เปนจริงของมนุษย ตัวละครเหลานี้ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของความคิดหรือ
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง เยาวชนสามารถรูจักตัวละครเหลานี้ไดอยางงายดายโดยไมจําเปนตอง
ใชความพยายามในการสังเกตหรือทําความเขาใจเพราะตัวละครแสดงลักษณะที่ไดรับรูกันอยูทั่วไป
อยางตรงไปตรงมาแลว  ตัวละครฝายดีก็จะแสดงแตลักษณะนิสัยที่ดี  มีคุณธรรม  สวนตัวละครฝาย
รายก็จะแสดงลักษณะนิสัยที่ตรงกันขามกับฝายดี  ตัวละครประเภทนี้ขาดความเหมือนมนุษยใน
ความเปนจริงซึ่งมีความหลากหลายและซับซอนอยูในตัวเอง  ตัวละครเหลานี้ไมสามารถสรางความ
ประหลาดใจใด ๆ แกผูอานได  เพราะจะปรากฎในเรื่องดวยลักษณะนิสัยอยางเดิมตลอดเวลา

สวนตัวละครที่พบในสองภาคหลัง  คือ  แฮรรี่  พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน  
และแฮรรี่  พอตเตอรกับถวยอัคนีนั้นเปนตัวละครที่แตกตางไปจากสองภาคแรก  ตัวละครในสอง
ภาคหลังของ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  เปนตัวละครที่มีลักษณะซับซอน  (Round or Complex 
Character)  ซึ่งถูกสรางขึ้นมาจากหลาย ๆ แงมุมของชีวิต  ตัวละครตัวหนึ่งจะมีบุคลิกลักษณะ
หลากหลายแตกตางกันไปตามเวลา  โอกาส  และสถานที่  ความรูสึก  อารมณ  ทัศนคติ  และ
ปฏิกิริยาของตัวละครจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมและสิ่งกระตุน  ซึ่งสอดคลองกับความ
เติบโตไปตามวัยของเด็กอายุ  13 – 14 ปของแฮรรี่ พอตเตอรที่สามารถรูจักและเรียนรูบุคคลอื่น ๆ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไดในทุกแงทุกมุมของชีวิต ตัวละครที่พบในสองภาคหลังนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองไปไดตามสภาพแวดลอมของสังคมและความกดดันหรือ
แรงจูงใจตาง ๆ  ตัวละครมีลักษณะซับซอนคลายมนุษยในสังคมจริงและมักปรากฎในเรื่องดวย
ลักษณะที่แตกตางไปจากเดิมหรือคอย ๆ เผยลักษณะที่ตางไปจากเดิมออกมา  ตัวละครเหลานี้มัก
สรางความประหลาดใจอันไมคาดฝนใหกับผูอานได  

การทําความรูจักกับตัวละครก็เหมือนกันกับการทําความรูจักมนุษยในชีวิตจริง ใน
วรรณกรรมเราสามารถเรียนรูตัวละครไดจากภาษาที่นักประพันธใชเปนสื่อเพื่อแสดงความหมาย
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ตาง ๆ ภาษาที่นักประพันธใชในการสื่อสารเกี่ยวกับตัวละครจะถายทอดลักษณะของตัวละคร
ออกมาทั้งลักษณะรูปรางหนาตาภายนอกและบุคลิกภาพภายในอยางนิสัย ทัศนคติ หรือคุณธรรม
บางอยางที่ตัวละครยึดถือออกมา ทําใหผูอานสามารถเรียนรูความรูสึกภายในและการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการทางประสบการณของตัวละครได

สื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ทั้ง  4  ภาคนี้เกิดจากการสรางสรรค
ของนักประพันธ  ชื่อ  เจ.เค.  โรวลิ่ง  ซึ่งไดจินตนาการโลกของแฮรรี่  พอตเตอรไวราวกับเปนโลกที่
มีอยูจริง  บรรดาตัวละครตาง ๆ ที่ถูกนํามารอยเรียงอยางมีชีวิตชีวาสวนหนึ่งเกิดจากจินตนาการของ
ผูเขียนเองและอีกสวนหนึ่งเปนการนําเอามาจากตํานานปรัมปรา  เทพนิยาย  ประวัติศาสตร  และ
งานวรรณกรรมอื่น ๆ ทั่วโลก  การตั้งชื่อใหกับตัวละครเปนสิ่งหนึ่งที่นาสนใจมากในการประพันธ
ของ เจ.เค.  โรวลิ่ง  ชื่อตัวละครหลายชื่อในเรื่องแฮรรี่  พอตเตอรเปนชื่อที่มาจากภาษาตาง ๆ  บาง
ชื่ออางอิงมาจากชื่อบุคคลในประวัติศาสตร  ตํานาน  และเทพนิยาย  เชน  ซัลลาซาร  สลิธีริน  พอ
มดผูกอตั้งโรงเรียนฮอกวอรตและบานสลิธีรินซึ่งเปนบานของพอมดฝายมืด  นํามาจากชื่อของจอม
เผด็จการแหงโปรตุเกสที่ชื่อ  แอนโทนีโอ  เดอ  โอลิเวียรา  ซัลลาซาร  ซึ่งมีชีวิตอยูระหวางปค.ศ. 
1932 – 1968 ,  เฮอรไมโอนี่  เพื่อนสนิทของแฮรรี่  พอตเตอร  เปนชื่อของเทพีแหงสติปญญาของ
กรีก  หรือชื่อ  รีมัส  ลูปน  ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาการปองกันตัวจากศาสตรมืดใหกับแฮรรี่  พอต
เตอรในชั้นปที่ 3  และเปนมนุษยหมาปา  เปนชื่อที่มาจากตํานานการสรางกรุงโรมที่กลาวถึงเด็ก
กําพราสองคนที่หมาปานํามาเลี้ยงไวชื่อโรมิวรุสและรีมัส  สวนคําวา “ลูปน” มาจากภาษาละติน  
“Lupas” ที่แปลวา  หมาปา  เปนตน  ชื่อตัวละครบางชื่อเปนชื่อที่มาจากชื่อสถานที่ในประเทศตาง ๆ 
เชน  ตระกูลเดอรสลีย  ชื่อตระกูลของญาติที่แฮรรี่  พอตเตอรอาศัยอยูดวย  เปนชื่อเมืองเดอรสลีย  
(Dursley)  เมืองเกิดของเจ.เค.  โรวลิ่งเอง  หรือชื่อศาสตราจารยเซเวอรรัส  สเนป  อาจารยสอน
วิชาการปรุงยา  สเนป  (Snape)  เปนชื่อของหมูบานแหงหนึ่งในประเทศอังกฤษ  

ในสวนของฉากหรือสถานที่นั้นก็เปนอยางที่กลาวมาแลววา มักเปนสถานที่ที่อยูในโลก
ของเวทมนตรที่ถูกจินตนาการขึ้นมาโดยผูประพันธ ฉากสวนใหญจึงเปนสถานที่ที่ไมมีอยูจริง แต
การบรรยายถึงฉากตาง ๆ ที่อยูในโลกของเวทมนตรคาถานั้นก็เปนสิ่งที่ทําใหผูอานอยากรูอยากเห็น
วามีลักษณะเปนอยางไร การไดอานวรรณกรรมเรื่องนี้แลวจินตนาการไปตามคําบรรยายของ
ผูประพันธถึงสถานที่ตาง ๆ ในโลกเวทมนตรนั้นนับเปนความสุขอันสุดวิเศษของผูอาน เหราะ
สถานที่ตาง ๆ เหลานั้นผูอานไมเคยไดพบเห็นหรือเคยไดรับรูมากอนเลยวามันมีอยูจริง เมื่อมีผูใดผู
หนึ่งมาเลาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองไมเคยพบเห็นก็มักจะใหความสนใจเปนพิเศษ 
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สําหรับฉากโดยสวนใหญของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร ทั้ง 4 ภาคนี้มัก
เปนฉากหรือสถานที่ที่อยูภายในปราสาทฮอกวอรตเสียสวนมากเนื่องจากเหตุการณสวนใหญ
เกิดขึ้นที่นี่ อีกทั้งผูประพันธยังไดบรรยายไววาปราสาทฮอกวอรตนั้นมีความใหญโต กวางขวาง 
และมีสวนที่ลึกลับแฝงอยูอีกมาก จึงทําใหผูประพันธสามารถเพิ่มฉากตาง ๆ ที่อยูภายในปราสาทฮ
อกวอรตไดอยางตอเนื่องเพื่อรองรับกับเหตุการณที่กําลังดําเนินไป สวนฉากที่อยูภายนอกปราสาท
นั้นก็พอจะมีใหเห็นอยูบางในภาคที่ 3 และ 4 ผูประพันธเริ่มขยายวงกวางของการบรรยายเกี่ยวกับ
ฉากใหเพิ่มมากขึ้นดวยการบรรยายถึงเหตุการณตาง ๆ ใหเกิดขึ้นภายนอกปราสาทบางเพื่อไมให
ผูอานไดรับอะไรที่ซ้ําซากเกินไป และเพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศในวรรณกรรมใหดูนาสนใจ
และนาติดตามมากขึ้น

ในสวนของแกนเรื่องและสัญญะนั้น จากการศึกษาจะสังเกตไดวาผูประพันธมักจะ
สอดแทรกแนวคิดหลักตลอดจนสัญญะตาง ๆ ที่ใชในการสื่อความหมายของเรื่องเอาไวใน
เหตุการณตาง ๆ มากมายซึ่งตองอาศัยการสังเกตอยางจริงจังจึงจะสามารถรับรูถึงแกนเรื่อง
และสัญญะที่ผูประพันธตองการสื่อมาถึงได เพราะผูประพันธไมไดบอกเอาไวโดยตรงในเรื่องแตใช
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องเปนการสื่อความหมายใหผูอานเขาใจได นั่นเอง

และที่สําคัญที่สุดคือองคประกอบในสวนของจินตนาการที่แสดงออกมาในรูปของวิถี
ชีวิตในโลกเวทมนตรคาถา ที่ทําใหวรรณกรรมเรื่องนี้เปนที่นาติดตามและทําใหมียอดขายสูงสุดทั่ว
โลก และไดชื่อวาเปนวรรณกรรมที่ชวยในการเสริมสรางทักษะการอานใหกับเด็ก ๆ ไดดี เพราะ
เรื่องราวในจินตนาการและโลกแหงเวทมนตรคาถาของพอมดแมมดนั้นเปนสิ่งที่ไมไดมีอยูจริงใน
สังคม ผูอานจึงไมคอยไดสัมผัสหรือรับรูเรื่องราวตาง  ๆ เหลานี้ดวยตัวเองมากนักจึงทําใหเกิดความ
อยากรูอยากเห็นเมื่อผูประพันธนํามาเลาใหฟงในรูปแบบของสื่อวรรณกรรม เรื่องราวเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตในโลกเวทมนตรจึงเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองตอความตองการในเบื้องลึกแหงจิตใจของ
ผูอานไดเปนอยางดี
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สวนที่ 2 การวิเคราะหผูรับสาร

สวนที่สองผูวิจัยจะทําการวิเคราะหผูรับสารโดยการศึกษาจากชมรมคนรักแฮรรี่ พอต
เตอรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยบริษัทนานมี บุคส จํากัด ที่มีอายุระหวาง 15 – 25 ป และเขารวมเปนสมาชิก
ของชมรมมาแลวไมต่ําวา 1 ป โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดานการสัมถาษณแบบเจาะลึก 
(In – Depth Interview) เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชน
เรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอร” และ การปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมใหเขากับ
ชีวิตจริงของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณจากชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทย

1.  ชื่อ – นามสกุล  อังคณา  ศรีคําแหง  (เจน)
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     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  15  ป  ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้น   
มัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  
ปจจุบันพักอาศัยอยูกับครอบครัวซึ่งประกอบดวย
พอ  แม  และนองสาวอีก  1  คน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสื่อ เจนรูจัก “แฮรรี่  พอตเตอร” ครั้งแรกจากสื่อ
วรรณกรรมในรานหนังสือ  โดยปกติเปนคนชอบ
อานหนังสืออยูแลว  เลือกอานแฮรรี่  พอตเตอร
เพราะรูสึกสนุก  ชอบความเปนจินตนาการ
เกี่ยวกับพอมดแมมดและการใชเวทมนตรคาถา

รายละเอียดการเขาชมรม เขารวมชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรตั้งแตเริ่ม
กอตั้งจนถึงปจจุบันเปนเวลา 3 ปแลว  ถือเปน
สมาชิกรุนแรกของชมรม  โดยรูจักชมรมจากปาย
ประกาศรานนายอินทร  (ในเครือนานมี  บุคส)  มี
การเขารวมกิจกรรมชมรมอยางตอเนื่อง  โดยได
เขารวมกิจกรรมการเปดตัวหนังสือแฮรรี่รอบปฐม
ทัศนทุกภาคและเขารวมกิจกรรมที่นานมีจัดขึ้นใน
งานสัปดาหหนังสือดวย  อีกทั้งยังเปนที่รูจักของ
สมาชิกในชมรมเปนอยางดี  มีการติดตอสื่อสาร
กับเพื่อนในชมรมอยางตอเนื่องโดยทางโทรศัพท
และโปรแกรม MSN  สวนประเด็นที่พูดคุยกับเพื่อ
สมาชิกไมไดจํากัดอยูแตกับเรื่องแฮรรี่  พอตเตอร
เทานั้นยังคุยเรื่องอื่น  เชน  เรื่องทั่วไป  ดารา  
นักรอง  การตูน  ดวย  นอกเหนือจากการรับสื่อ
วรรณกรรมยังมีการสะสม  Model  Handbill  และ
ชมภาพยนตรแฮรรี่  พอตเตอรทุกภาคดวย

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครแฮรรี่  พอตเตอรมากที่สุด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนเลนควิดดิช  เลยเลือก
แตงตัวเปนแฮรรี่ในชุดควิดดิชเลียนแบบ Model ที่
มีอยู  โดยใหคุณแมที่บานเปนคนตัดชุดให
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2.  ชื่อ – นามสกุล สุเมธ  ธรรมวุฒิกร  (เมธ)
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  19  ป  จบการศึกษาชั้นปวส.และ

ชวยกิจการสวนตัวของที่บานอยู  อาศัยอยูกับ
ครอบครัวเปนลักษณะครอบครัวใหญ  อยูรวมกัน
หลาย ๆ คน  มีนองชายแท ๆ แคคนเดียว  แตมา
งานกับนองชายและลูกพี่ลูกนองอีกหลายคน

     รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  
โดยขอยืมนองที่บานอาน  ที่เลือกอานเพราะเห็น
วานอง ๆ ที่บานอานกันเลยอยากรูวาสนุกอยางไร  
พออานแลวรูสึกวาสนุกเลยติดใจ  และติดตามอาน
ภาคตอ ๆ ไป

     รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่  พอตเตอรจากปายประกาศ
กิจกรรมเปดตัวหนังสือในรานนายอินทร  เลย
สนใจที่จะพานอง ๆ มารวมกิจกรรมดวย  มารวม
กิจกรรมการเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนทุกภาค  
เพราะอยากจะไดอานแฮรรี่ภาคใหมเปนคนแรก  

     รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ   ไมไดเตรียมตัวมารวมกิจกรรมแฟนซีเปนพิเศษแต
เลือกแตงตัวเลียนแบบแฮรรี่  พอตเตอรโดยการ
เขียนรูปสายฟาที่หนาผากเพราะเปนบริการที่มีอยู
ในงาน  แตโดยสวนตัวก็ชอบตัวละครแฮรรี่  พอต
เตอรดวย  นอกจากสื่อวรรณกรรมแลวยังไดไปชม
ภาพยนตรดวย

3.  ชื่อ  -  นามสกุล เกียรติกร  เทียมมณีรัตน
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  16  ป  ศึกษาอยูระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสมุทรปราการ  อาศัย
อยูกับครอบครัวของพี่ชายที่สมุทรปราการ

     รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรจากสื่อวรรณกรรมเปนครั้ง
แรกจากรานหนังสือ  เลือกอานแฮรรี่  พอตเตอร
เพราะสนุก  ชอบในจินตนาการ  คิดวาคนไทยคง
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แตงหนังสือไมไดสนุกเทานี้  รออานหนังสือแฮรรี่  
พอตเตอรทุกภาค  นอกเหนือจากภาคศิลาอาถรรพ
ซึ่งเปนภาคแรกแลว  ตองซื้อหนังสือในวันเปดตัว
รอบปฐมทัศนทุกครั้ง  เพราะอยากจะไดอานเร็ว ๆ 

     รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมจากทางรานหนังสือ  มาเขารวมชมรม
เพราะรูวามีการจัดกิจกรรมการเปดตัวหนังสือรอบ
ปฐมทัศน  จึงตั้งใจจะมาซื้อแฮรรี่ภาคใหม  
อยากจะไดอานแฮรรี่  พอตเตอรฉบับแปลเร็ว ๆ  
เคยลองอานภาคภาษาอังกฤษแลวแตไมคอยเขาใจ  
มารวมชมรมกับเพื่อน ๆ ที่ชอบแฮรรี่  พอตเตอร
เหมือนกันและตั้งใจชวนกันมาซื้อหนังสือภาค
ใหม

     รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ไมไดเขารวมกิจกรรมการแตงแฟนซี  เพราะตั้งใจ
มางานเพื่อซื้อหนังสือภาคใหม  แตมีการเขารวม
กิจกรรมที่จัดไวภายในงาน  เชน  เขาถ้ําเขาวงกต  
เขาชั้นเรียนวิชาปรุงยา  และทานอาหารเครื่องดื่ม
ภายในงาน  (จากการสังเกต)  คิดวากิจกรรมที่จัด
ในงานสนุกดี  ไดบรรยากาศของแฮรรี่  พอตเตอร

4.  ชื่อ  -  นามสกุล ณนพ  สัจจลักษณ  (นพ)
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  22  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  4  คณะ

บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  อยู
หอพักกับเพื่อนเพราะบานกับมหาวิทยาลัยไกลกัน 

     รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  
เพราะเพื่อนรวมหองอานแลวบอกวาสนุก  เลย
แนะนําใหอาน  พออานดูรูสึกวาสนุกดี  (เวียน
หนังสือกันอานทั้งกลุม)

     รายละเอียดการเขาชมรม เขารวมชมรมแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกในงาน
เปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนของแฮรรี่  พอตเตอร
กับหองแหงความลับ  (ภาค 2)  ที่มารวมชมรม
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เพราะเพื่อนในกลุมชวนกันมาและอยากมาซื้อแฮร
รี่  พอตเตอรฉบับแปลภาคใหมที่เพิ่งออกวางตลาด  
ไมไดรูจักหรือสนิทกับสมาชิกชมรมคนอื่นเปน
พิเศษ

     รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชื่นชอบตัวละครรอน  วีสลีย  แตไมไดเตรียมตัวมา
เพื่อรวมกิจกรรมแฟนซี  เพราะไมกลายอมผมสี
แดงตามลักษณะเดนของตัวละคร  แตไดแตงตัว
เปนรอน  วีสลียดวยการเขียนกระบนใบหนา  ซึ่ง
เปนบริการที่ผูจัดงานไดเตรียมไวในบริเวณงาน 

5.  ชื่อ  -  นามสกุล ปริศนา  เอี่ยมเจริญ  (แกว)
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  25  ป  ปจจุบันยังไมมีงานประจํา

ทํา  แตทํางานพิเศษอยู  พักอาศัยอยูกับแฟนที่
หอพัก

     รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  
แตไดยินเพื่อนบอกมานานแลวมาแฮรรี่สนุกเลย
ลองซื้อหามาอานบาง  

     รายละเอียดการเขาชมรม มาเขารวมชมรมเพราะจองหนังสือไว  และมา
รวมงานกิจกรรมเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนเพื่อ
รับหนังสือที่จองไว  มารวมงานเปดตัวหนังสือ
ตั้งแตครั้งแรกที่ชมรมไดจัดขึ้น  ที่จองหนังสือไว
เพราะวารออานแฮรรี่ภาคใหมมานานแลว  และ
ตื่นเตนที่จะไดอานเสียที

     รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครแฮรรี่  พอตเตอร  รูสึกไดวาตัวละคร
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกภาค  แตไมไดเตรียม
ตัวมาเพื่อรวมกิจกรรมแฟนซี  รวมทั้งไมไดมีการ
รวมกิจกรรมใด ๆ ในงานเปนพิเศษ  ตั้งใจมารับ
หนังสือที่จองและเดินดูบรรยากาศของงานเฉย ๆ  
แตก็ทราบวาบรรยากาศภายในงานจัดขึ้นเพื่อ
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เลียนแบบงานเลี้ยงเปดเทอมในเรื่องแฮรรี่  พอต
เตอร

6.  ชื่อ  -  นามสกุล ชลัช  อิทธิอมรกุล  
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  17  ป  ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4  โรงเรียนสมุทรปราการ  อาศัยอยูกับครอบครัว
     รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  

ลือกอานแฮรรี่เพราะเพื่อนในกลุมอานกัน  อาน
แลวรูสึกวาสนุกดีและทําใหคุยกับเพื่อนรูเรื่อง  
และรอคอยที่จะไดอานแฮรรี่ภาคใหมเร็ว ๆ

     รายละเอียดการเขารวมชมรม มารวมชมรมกับเพื่อนในกลุม  โดยเพื่อนในกลุมรู
ขาวเกี่ยวกับการเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนเลย
ชวนกันมา  ตั้งใจมาซื้อหนังสือฉบับแปลภาคใหม  
เพราะอยากรูเรื่องในภาคใหมเร็ว ๆ

     รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครรอน  วีสลีย  รูสึกวาตลกดี  ชอบที่
รอนเขาขางแฮรรี่ตลอดเวลา  ไมเหมือนเฮอรไม
โอนี  ไมไดเตรียมตัวมาเพื่อแตงแฟนซีเปนรอน
เพราะคิดวามันยุงยาก  แตมีการเขารวมกิจกรรมที่
ชมรมจัดไวคือ  การรวมอานหนังสือรอบปฐม
ทัศนกับผูแปล  และการรับประทานอาหาร
เครื่องดื่มภายในงาน

7.  ชื่อ  -  นามสกุล ปริวัฒน  เปลงศรีงาม  (แชมป)
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  16  ป  ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  

4  โรงเรียนสมุทรปราการ  พักอาศัยอยูกับ
ครอบครัว

     รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรจากสื่อวรรณกรรม  เพราะ
เพื่อนแนะนําใหอาน  บอกวาสนุกดี  เลยซื้อมาอาน
บาง  อานแลวก็รูสึกวาสนุกและทําใหคุยกับเพื่อน
เกี่ยวกับแฮรรี่รูเรื่องดวย
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     รายละเอียดการเขาชมรม มารวมชมรมกับเพื่อนในกลุม  ตั้งใจมารวมกิจ  
กรรมการเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนเพราะอยาก
อานแฮรรี่ภาคใหมเร็ว ๆ  ตั้งใจมาซื้อแฮรรี่ภาค
ใหมดวย

     รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครแฮรรี่  พอตเตอร  ชอบตอนเลนค
วิดดิช  เพราะไปดูภาพยนตรมาแลวเห็นชุดควิดดิช
ดูเทหดี  อยากขี่ไมกวาดเหาะไดแบบแฮรรี่บาง  แต
เขารวมกิจกรรมแตงแฟนซีโดยการแตงกายเปน
รอน  วีสลียดวยการเขียนกระที่หนา  เพราะเปน
บริการที่ทางชมรมจัดไวใหในบริเวณงาน  และมี
การเขารวมกิจกรรมการอานหนังสือรอบปฐม
ทัศนกับทางชมรม

8.  ชื่อ  -  นามสกุล ธนาเดช  สังเสวี  (ตั้ม)
     ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  18  ป  ปจจุบันศึกษาอยูชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนทวีธาภิเศก  พักอาศัย
อยูกับครอบครัวคือพอ  แม  และนองสาว

     รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรจากสื่อวรรณกรรม  เพราะ
เพื่อนอานแลวบอกวาสนุกดี  เลยขอยืมเพื่อนมา
อานบาง  แตไมไดชื่นชอบสื่อวรรณกรรมเปน
พิเศษ  คิดวาเปนเหมือนกับหนังสือเด็กธรรมดา

รายละเอียดการเขารวมชมรม รูจักชมรมแฮรรี่  พอตเตอรจากปายประกาศใน
รานหนังสือนายอินทร  รูวามีการจัดกิจกรรมการ
เปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนเลยสนใจอยากจะมา
ดูวาเปนอยางไร  และสนใจที่จะซื้อหนังสือแฮรรี่  
พอตเตอรภาคใหมดวย  มีการรับสื่อภาพยนตร
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นอกเหนือไปจากวรรณกรรมและชอบสื่อ
ภาพยนตรมากกวา  เพราะเห็นภาพชัดเจนกวา

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชื่นชอบตัวละครเฮอรไมโอนี  เกรนเจอรเปนพิเศษ  
คิดวาเปนตัวละครที่ฉลาดที่สุดในเรื่อง  และคนที่
เลนเปนเฮอรไมโอนีในภาพยนตรก็สวย  ไมไดมี
การเตรียมตัวเพื่อมารวมกิจกรรมชมรมเปนพิเศษ  
แตไดเขารวมกิจกรรมที่ทางชมรมจัดไว  เชน  เขา
วงกต  การตอบปญหาเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอร
ภาคตาง ๆ

9.  ชื่อ  -  นามสกุล อัจฉรา  เกตุนิธี  (อั้ม)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  21  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  3  คณะ

ศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเอแบค  
รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  

เคยอานภาคภาษาอังกฤษมากอนภาคแปลแลว  ชื่น
ชอบในจินตนาการของผูแตงเกี่ยวกับโลกเวท
มนตรที่แตกตางไปจากโลกเวทมนตรหรือพอมด
แมมดในเรื่องอื่น  โดยมีการประยุกตใหเขากับ
ชีวิตปจจุบัน  นอกจากสื่อวรรณกรรมภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแลว  ยังเคยอานแฮรรี่  
พอตเตอรภาคการตูนญี่ปุนดวย  และรูสึก
ประทับใจวาวาดภาพการตูนไดนารักสมวัยดี  และ
ยังเคยชมภาพยนตรในภาคแรกมาแลว  

รายละเอียดการเขารวมชมรม รูจักชมรมแฮรรี่  พอตเตอรจากปายประกาศราน
หนังสือนายอินทร  รูวาทางชมรมจะมีการจัด
กิจกรรมการเปดตัวหนังสือแปลรอบปฐมทัศนเลย
สนใจจะมาเขารวมดวย  อยากไดหนังสือฉบับแปล
เพราะเคยอานภาคภาษาอังกฤษแลว  อยากทราบวา
ฉบับแปลจะนาอานเหมือนภาคภาษาอังกฤษ
หรือไม
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รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครเฮอรไมโอนี  เกรนเจอรที่สุด  เพราะ
เปนผูหญิงที่สวยและเกง  ชอบที่สุดตอนเฮอรไม
โอนีใชตรรกะฝาดานยาพิษ  ชอบภาพวาดของ
เฮอรไมโอนีในการตูนญี่ปุนมาก  อยากสวยและ
ตาโตแบบนั้นบาง  มีการเตรียมตัวมาเพื่อเขารวม
กิจกรรมการแตงแฟนซี  โดยแตงตัวเลียนแบบ
เฮอรไมโอนีดวยการใสผาคลุมสีดําและยอมผมสี
น้ําตาลทอง  โดยผาคลุมสีดําหาจากผาที่อยูที่บาน
และยอมผมที่รานทําผม  และไมไดคิดจะยอมผม
กลับเปนสีเดิมเพราะตั้งใจจะยอมผมสีนี้นานแลว  
ที่บานก็ไมไดวาอะไรเพราะคิดวาเปนแฟชั่น

10. ชื่อ  -  นามสกุล ขนิษฐา  พงศเรืองรอง  (เปเป)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  22  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  3  คณะ

ศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเอแบค  อาศัยอยูกับ
ครอบครัว

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  
เลือกอานแฮรรี่  พอตเตอรฉบับภาษาอังกฤษเพราะ
อยากฝกภาษา  พออานแลวรูสึกสนุกดี  เลยอาน
ฉบับแปลตอ  และติดตามอานมาเรื่อย ๆ ทุกภาค  
และมีการรับสื่อภาพยนตรเพิ่มเติมดวย

รายละเอียดการเขารวมชมรม รูจักชมรมแฮรรี่  พอตเตอรเพราะจองหนังสือฉบับ
แปลภาคใหมไวที่รานนายอินทร  และไดรูวาจะมี
การจัดกิจกรรมการเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศน
และมีกิจกรรมการแตงแฟนซี  เห็นวานาสนใจดี
เลยมารวมงานดวย  และตองการมารับหนังสือที่
จองไวดวย  มาเขารวมชมรมกับเพื่อนที่
มหาวิทยาลัยชวนกันมา

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครโช  แชง  คิดวาเขานารักดี  เลนควิดดิ
ชเกงดวย  มีการเขารวมกิจกรรมการแตงแฟนซี
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ของทางชมรมโดยเลือกแตงการเปนโช  แชง  โดย
การใสผาคลุมสีดําและมัดผมสองขาง  ดวยเหตุผล
วาดูหมวยดี  เขากับบุคลิกของตัวเอง  (โช  แชง  มี
ลักษณะเปนคนเอเซีย)

11. ชื่อ  -  นามสกุล ทวีชัย  ทรัพยสวรรค  (โอต)
   ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  21 ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  3  คณะศิลป

ศาสตร  มหาวิทยาลัยเอแบค  
รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรเปนครั้งแรกจากสื่อ

วรรณกรรม  เลือกอานแฮรรี่เพราะเห็นเพื่อนอาน
แลวติดใจ  อยากรูวาสนุกอยางไร  เลยลองอานบาง  
ประกอบกับอยากฝกภาษาใหมากขึ้นดวย  อาน
วรรณกรรมภาคภาษาอังกฤษแลวรูสึกภาษาดีขึ้น  
ตอนนี้สะสมหนังสือทั้งฉบับภาษาอังกฤษและ
ฉบับแปลภาษาไทยไวครบหมดแลว  ตั้งไวเปน  
collection  ตางหากบนชั้นหนังสือเลย

รายละเอียดการเขารวมชมรม รูจักชมรมแฮรรี่  พอตเตอรจากเพื่อน  เขารวม
ชมรมเพราะสนใจอยากเขารวมกิจกรรมการแตง
แฟนซี ครั้งแรกที่ทางชมรมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นไม
ทราบวามีการแตงแฟนซีดวย  เลยไมไดเขารวม  
ครั้งนี้เลยตั้งใจมาแกตัว มางานเปดตัวหนังสือรอบ
ปฐมทัศนเพื่อเขารวมกิจกรรมการแตงแฟนซีและ
ซื้อหนังสือฉบับแปลภาคใหม 

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครอัลบัส  ดัมเบิลดอร  เพราะให
ความรูสึกวาเปนพอมดที่มีพลังยิ่งใหญ  อยากแตง
กายเลียนแบบดัม เบิลดอร  แตแตงยากไป  เลย
เลือกแตงกายเปนแฮรรี่  พอตเตอรแทนดวยการ
สวมผาคลุมสีดํา  ยอมผมดําสนิทและใสเจลใหตั้ง  
ใสแวนตาทรงกลมกรอบสีดํา  ตอนแรกใสคอน
แทคเลนสสีเขียวดวยแตเคืองตาจึงถอดออก  
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นอกจากนั้นยังใชบริการเขียนรอยแผลเปนรูป
สายฟาในบริเวณงานดวย

12. ชื่อ  -  นามสกุล พรรลินี  ตันสืบเชื้อสาย  (ใบหมอน) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  15  ป  ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  

2  โรงเรียนศึกษานารี  พักอาศัยอยูกับครอบครัว  
คือ  พอ  แม  และพี่สาว  (ใบเฟรน)

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรเปนครั้งแรกจากสื่อ
วรรณกรรมซึ่งซื้อมาจากรานหนังสือ  เลือกอาน
แฮรรี่  พอตเตอรเพราะเปนคนชอบอานหนังสือ
แนวพอมดแมมดและเวทมนตรคาถาอยูแลว  
ติดตามอานหนังสือแนวนี้ทุกเรื่อง  แตประทับใจ
แฮรรี่  พอตเตอรที่สุดเพราะมีความแปลก  
แตกตางไปจากเรื่องอื่นที่เคยอาน  รูสึกวาเนื้อหา
ทันสมัยกวาเรื่องอื่น  รวมทั้งไดไปชมภาพยนตร
และสะสม  Handbill  เกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอร
ดวย

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกตอนไปงาน
สัปดาหหนังสือแหงชาติที่ศูนยประชุมสิริกิติ์แลว
เห็นชมรมเขาจัดกิจกรรมกัน  เลยเขารวมเปน
สมาชิกชมรมดวยเพราะชื่นชอบหนังสือแฮรรี่  
พอตเตอรอยูแลว  เขารวมกิจกรรมการเปดตัว
หนังสือรอบปฐมทัศนทุกครั้งที่ชมรมจัดขึ้นโดยมา
กับพี่สาว  และมีเพื่อนสนิทในชมรมชื่อ “เจน”  ซึ่ง
มีการติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพทและ  MSN  มี
การเขารวมกิจกรรมการแตงกายแฟนซีทุกครั้งที่มา
รวมกิจกรรมชมรม

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครอัลบัส  ดัมเบิลดอรมากที่สุดเพราะดู
เกงดี  เปนพอมดคนเดียวที่ไมกลัวลอรดโวลเด
อมอรต  แตเลือกแตงกายเปนจินนี่  วีสลีย  โดยการ
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ใสเสื้อคลุมสีดําและยอมผมสีน้ําตาลแดง  โดยให
พี่สาวเปนผูจัดหาเครื่องแตงกายและยอมผมให  
เหตุผลที่เลือกแตงกายเปนจินนี่เพราะแตงไดงาย
ที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมด  โดยในวันรุงขึ้น
ตองไปยอมผมกลับเปนสีดําเหมือนเดิมเพราะผิด
ระเบียบของทางโรงเรียน

13. ชื่อ  -  นามสกุล รติมา  ตันสืบเชื้อสาย  (ใบเฟรน)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  17  ป  ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่  

5  โรงเรียนศึกษานารี  อาศัยอยูกับครอบครัว  คือ  
พอ  แม  และนองสาว  (ใบหมอน)

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรเปนครั้งแรกจากสื่อ
วรรณกรรม  เลือกอานแฮรรี่  พอตเตอรเพราะเห็น
นองสาวชอบอาน  พออานแลวก็รูสึกสนุกดี  ชอบ
ในจินตนาการที่ไมเหมือนใครของผูแตง  รูจักปรับ
เรื่องราวใหเขากับชีวิตยุคปจจุบัน  นอกจากสื่อ
วรรณกรรมยังมีการรับสื่อภาพยนตรเพิ่มเติมดวย

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่ ตอนไปจองหนังสือแฮรรี่ภาคใหม
ที่รานนายอินทร  ตั้งใจมาเขารวมกิจกรรมการ
เปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนเพื่อรับหนังสือที่จอง
ไวและพานองสาวมารวมกิจกรรมการแตงแฟนซี  

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครแฮรรี่  พอตเตอรมากที่สุด  
ประทับใจที่แฮรรี่สามารถผานพนอันตรายไปได
ทุกครั้ง  ไมไดเขารวมกิจกรรมการแตงแฟนซี
เพราะไมชอบ  รูสึกเขิน  แตไดเขารวมกิจกรรมอื่น 
ๆ ภายในงาน  เชน  เขาวงกต  ชั้นเรียนวิชาปรุงยา  
และประทับใจกับบรรยากาศภายในงานที่จัดขึ้น
เลียนแบบวรรณกรรมมาก  และคิดวาจะมารวม
กิจกรรมทุกครั้งที่ทางชมรมจัดขึ้น
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14. ชื่อ  -  นามสกุล ศิริกานดา  เอี่ยมฉิม  (เนย)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  18  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  2  คณะ

นิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  อาศัยอยู
หอพักกับเพื่อน

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรเปนครั้งแรกจากสื่อรรณ
กรรม  เลือกอานแฮรรี่เพราะเห็นเพื่อนอานกัน  เลย
ลองหามาอานบาง  ชอบในจินตนาการของผูแตง
เกี่ยวกับพอมดแมมด  ที่ดูทันยุคทันสมัย  เคยไปชม
ภาพยนตรแลวทุกภาคแตไมชอบ  รูสึกวาไมได
รายละเอียดครบตามเนื้อหาในสื่อวรรณกรรม  เคย
เขาไปดูเว็บไซตบางแตไมบอยนัก  เพราะเปน
ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่จากปายประกาศ รานนายอินทร  
ตั้งใจมารวมกิจกรรมการเปดตัวหนังสือรอบปฐม
ทัศนเพราะอยากไดแฮรรี่ภาคใหม  รอที่จะอานมา
นานแลว  

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครซิเรียส  แบล็ก  เพราะเปนตัวละครที่
เทหดี  ดูลึกลับ  คนที่เลนเปนซิเรียสในภาพยนตรก็
ดูเทหดีเหมือนในจินตนาการ  ชอบตอนที่ซิเรียส
แปลงรางเปนหมาดํา  แตไมไดเขารวมกิจกรรม
การแตงแฟนซีเพราะไมรูจะแตงเปนอะไรมาและ
เขินดวย  แตก็ประทับใจที่บรรยากาศในงาน
เหมือนในหนังสือ

15. ชื่อ  -  นามสกุล สุธาทิพย  แรมเมือง  (จะเอ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  20  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  2  คณะ

รัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  อาศัยอยู
หอพักกับเพื่อน

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  
เลือกอานแฮรรี่  พอตเตอรเพราะเห็นวาเพื่อนนิยม
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อานกัน  เลยขอยืมเพื่อนอานบาง  อานแลวรูสึกติด
ใจเนื้อหาจินตนาการที่ปรับใหเขากับยุคสมัย  เคย
ไปชมภาพยนตรทุกภาค  ประทับใจสื่อภาพยนตร
มาก  แตไมคิดวาจะเลิกรับสื่อวรรณกรรม  มีการ
สะสม  Handbill  เกี่ยวกับภาพยนตรแฮรรี่  พอต
เตอรดวย  (เพราะสะสม Handbill อยูกอนแลว)

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่จากเพื่อน  มาเขารวมกิจกรรมกับ
ชมรมเพราะเพื่อนชวนมา  และเขารวมกิจกรรม
การเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนเปนครั้งแรก

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ตัวละครที่ชอบที่สุด คือเฮอรไมโอนีเพราะฉลาดดี  
แกปญหาไดทุกเรื่อง  และยังเรียนเกงอีกดวย  ถา
เปนไปไดอยากฉลาดแบบเฮอรไมโอนีบาง  ไมได
มีการเตรียมตัวเปนพิเศษเกี่ยวกับการแตงแฟนซี
เพราะไมรูวามีกิจกรรมนี้ดวย  แตถึงทราบก็คงไม
รวมกิจกรรมเพราะไมกลาแตง  เพื่อนก็ไมเขารวม
กิจกรรมนี้ดวย  คิดวาถาจะแตงเปนเฮอรไมโอนีก็
คงจะใสผาคลุมสีดํา สะพายกระเปาเรียนใบใหญ ๆ 
แบบพวกเด็กเรียน

16. ชื่อ  -  นามสกุล ภคเดช  อําพนกุล  (เจี๊ยบ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  22  ป  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  

กําลังรองานอยู  อาศัยอยูหอพักกับเพื่อนเพราะเปน
คนตางจังหวัด

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม
จากการโปรโมทในรานหนังสือ  เลือกอานแฮรรี่
เพราะเห็นหนังสือเลมนี้ดังดี  อยากรูวาเนื้อหาเปน
อยางไร  เลยลองอานดู  คิดวาผูแตงมีจินตนาการดี
แตก็ไมไดแตกตางไปจากสื่อแนวเดียวกันประเภท
อื่น ๆ มากนัก แตอยางไรก็ตาม  ก็ยังติดตามอาน
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วรรณกรรมทุกภาค  และยังมีการชมภาพยนตรจาก 
VCD ดวย

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่จากรานหนังสือ  รูวาทางชมรมจะ
จัดกิจกรรมการเปดตัวแฮรรี่เลมใหม  เลยสนใจจะ
มาซื้อหนังสือภาคใหม  และเปนครั้งแรกที่มาเขา
รวมกิจกรรมกับทางชมรมเพราะจัดในสถานที่ที่มา
ไดสะดวก  กอนหนานั้นก็เคยเห็นมีจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับแฮรรี่ที่งานสัปดาหหนังสือแหงชาติแต
ไมไดเขารวมกิจกรรมดวย

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ชอบตัวละครอัลบัส  ดัมเบิลดอรที่สุด  คิดวาเขา
เปนพอมดที่มีอํานาจมาก  มักจะพูดอะไรที่ให
ขอคิดดี ๆ กลับไปคิดได  เปนคนเกงแตมีมุขตลก
ในตัวเอง  เปนคนประเภทที่หายากในสังคม  
ไมไดเตรียมตัวมาเปนพิเศษเพื่อการรวมกิจกรรม
แตงแฟนซี  แตใชบริการเขียนหนาผากเปน
แผลเปนรูปสายฟาที่มีอยูในบริเวณงานเพื่อเปน
การเลียนแบบแฮรรี่  พอตเตอร  ชอบบรรยากาศใน
งานมาก  รูสึกเหมือนไดเขาไปอยูในฮอกวอตส
จริง ๆ

17. ชื่อ  -  นามสกุล ศราวุธ  ภูทวี  (เนม)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  25  ป  สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปจจุบันทําอาชีพอิสระเกี่ยวกับการทํา
เว็บไซต  

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรเปนครั้งแรกจากสื่อ
วรรณกรรมในรานหนังสือ  เลือกอานแฮรรี่เพราะ
อานแลวไดจินตนาการดี  ตอนที่ไดอานภาคแรกยัง
ไมมีหนังสือแนวนี้ขายเลย  รูสึกวาผูแตงเขาใจโยง
จินตนาการเขาหาเรื่องจริงในยุคปจจุบันไดดี  และ
ชมภาพยนตรจาก VCD แลวครบทุกภาค
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รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่จากรานหนังสือ เพราะไปจองแฮร
รี่ภาคใหมไวและไดรูวาทางสํานักพิมพจะจัด
กิจกรรมเปดตัวหนังสือภาคใหม  เลยตัดสินใจมา
รับหนังสือพรอมทั้งเขารวมกิจกรรมดวย  เคย
ทราบเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเปดตัวหนังสือรอบ
ปฐมทัศนมาตั้งแตแรกแลว  แตไมเคยมารวม
กิจกรรม  เพิ่งมารวมกิจกรรมครั้งนี้เปนครั้งแรก

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ไมไดเตรียมตัวมารวมกิจกรรม การแตงแฟนซี
เพราะไมทราบมากอน  แตถาจะเขารวมก็อยาก
แตงแฟนซีเปนลอรดโวลเดอมอรต  เพราะนาจะ
แตงงายที่สุด  แคคลุมผาสีดําและทาหนาขาว ๆ 
ทําหนาโหด ๆ หนอย  โดยสวนตัวแลวชอบตัว
ละครนกฟนิกซ  เพราะเปนนกที่สวยดี  ในหนังก็
ทํากราฟฟคไดสวย  สมจริง  ประทับใจกับ
บรรยากาศในการมารวมงานวันนี้  รูสึกวาผูจัดงาน

เขาใจสรางบรรยากาศในงานดวยของงาย ๆ แตทํา
ใหรูสึกไดวาเปนบรรยากาศในฮอกวอตส

18. ชื่อ  -  นามสกุล พีระพล  สําเนียงเสนาะ  (พีพี)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศชาย  อายุ  16  ป  ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อาศัยอยูกับ
ครอบครัว

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากกลุมเพื่อน  เลือก
อานแฮรรี่เพราะเห็นวาเพื่อนอานกัน  อานแลวรูสึก
ประทับใจกับจินตนาการของผูแตง  นอกจากสื่อ
วรรณกรรมแลวยังมีการรับสื่อภาพยนตร  2  ภาค
แรก  และเคยเลนเกมส Online แฮรรี  พอตเตอร
ดวย
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รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่จากเพื่อน  มาเขารวมกิจกรรม
ชมรมเพราะตองการมาซื้อหนังสือแฮรรี่ภาคใหม  
อยากรีบอานเร็ว ๆ  เพราะรอจะอานภาคภาษาไทย
มานานแลว  เคยอานภาคภาษาอังกฤษเหมือนกัน  
แตไมไดอารมณเหมือนอานภาษาไทย  ภาษาไทย
เขาใจมากกวา

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ประทับใจการเขารวมกิจกรรม การปรุงยาที่ทาง
ชมรมจัดขึ้นมากที่สุด  เพราะคิดวาถาไดเขาไปในฮ
อกวอตสก็อยากลองเขาไปเรียนในชั้นเรียนตาง ๆ 
ของฮอกวอตสดู คิดวานาจะมีการจัดชั้นเรียนอื่น ๆ 
บาง  อยางเชน  วิชาการดูแลสัตววิเศษก็อาจจะนํา
สัตวมาใหเด็ก ๆ ไดเลนกันในงาน  ไมคิดเขารวม
กิจกรรมการแตงแฟนซีเพราะไมรูจะแตงเปนใคร  
ไมไดประทับใจตัวละครใดเปนพิเศษ  แตชอบ
บรรยากาศที่ผูจัดงานสรางขึ้น  รูสึกเหมือนไดอยู
ในฮอกวอตส  ชอบที่ทีมงานแตงตัวเปนอาจารย
ประจํา ฮอกวอตสดวย

19. ชื่อ  -  นามสกุล หทัยชนก  ปนเกษ  (เดือน)
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  18  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  1  คณะ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
อาศัยอยูหอพักใกลมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม  
ติดตามอานแฮรรี่ทุกภาค  ประทับใจในบรรยากาศ
โรงเรียนฮอกวอตส  อยากใหมีโรงเรียนแบบนี้บาง  
เคยชมภาพยนตรจาก VCD แลวประทับใจมาก

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่จากปายโฆษณา ในรานหนังสือ  
เขารวมกิจกรรมการเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศน
เปนครั้งแรก  เพราะกอนหนานั้นอยูตางจังหวัด  
ไมสะดวกมารวมงาน  ที่มารวมงานวันนี้เพราะ
ตองการมารับหนังสือภาคใหมที่จองไวดวย
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รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ไมไดเตรียมตัวมาเพื่อรวม กิจกรรมการแตงแฟนซี  
แตไดใชบริการเพนทแผลเปนรูปสายฟาไวที่แขน  
ไมกลาใหเพนทที่หนาเพราะเขิน  คิดวาถึงเขียน
แผลเปนไวที่แขนก็สรางความเปนแฮรรี่  พอต
เตอรได  และมีการเขารวมกิจกรรมที่จัดไวใน
บริเวณงาน  เชน  เขาวงกต  ปรุงยา  ตอบปญหา  
อาหาร  เครื่องดื่ม  ประทับใจกับบรรยากาศของ
งานและคิดวาคราวหนาจะมารวมงานอีก

20. ชื่อ  -  นามสกุล มาลีวัลย  ธัญรัชตานนท  (มอลลี)่
ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศหญิง  อายุ  19  ป  ศึกษาอยูชั้นปที่  1  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดการรับสื่อ รูจักแฮรรี่  พอตเตอรครั้งแรกจากสื่อวรรณกรรม

โดยมีเพื่อนที่เรียนมัธยมดวยกันแนะนําใหอาน  
ครั้งแรกขอยืมเพื่อนอานกอน  เริ่มอานจากภาค 3 
กอนแลวคอยยอนกลับมาอานภาค 1 – 2  เคยชม
ภาพยนตรในภาคแรกดวย

รายละเอียดการเขาชมรม รูจักชมรมแฮรรี่ตอนไป จองหนังสือภาคที่จะออก
ใหม  ตั้งใจมาเขารวมกิจกรรมการเปดตัวหนังสือ
รอบปฐมทัศน  เพราะจะมารับหนังสือที่จองไว

รายละเอียดการปรับแปลงจินตนาการ ไมไดเตรียมตัวมารวมกิจกรรมการแตงแฟนซี  แตได
ใชบริการเพนทรางกายที่จัดไวในบริเวณงาน  โดย
เพนทรูปดาวที่แกม  โดยมีเหตุผลวาเพนทเพื่อความ
สวยงามและใหไดบรรยากาศของงาน  ไมไดเพนท
เพื่อเลียนแบบตัวละคร  คิดวางานในวันนี้จัดไดดี  ได
บรรยากาศของฮอ-กวอตส

จากที่กลาวมา คือรายละเอียดของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ   จะเห็นไดวา
แตละคนมีความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร มากพอที่จะกอใหเกิดการ
รวมกลุมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบรวมกันโดยจะนําไปสูการปรับแปลง
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เพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมเขากับชีวิตจริงของตนเองในหลายระดับ จากการศึกษา
สามารถสังเกตไดวาการปรับแปลงจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับระดับของความชื่นชอบหรือความ
คลั่งไคลในวรรณกรรมนั่นเอง แตเมื่องานเปดตัวหนังสือจบลงการปรับแปลงก็จะเลือนหายตามไป
ดวยแตก็พรอมที่จะกลับมาใหมหากมีการจัดงานในปตอไป

คําถามวิจัยที่  2 ความนิยมชมชอบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ของ
           ชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยเกิดขึ้นไดอยางไร

ชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทยเกิดจากกลุมคนที่อยูอยางกระจัดกระจาย
คนละที่ไดมีการรับรูเนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรมแฮรรี่ พอตเตอรเฉพาะตัวตามประสบการณ
ชีวิตของแตละคน และเกิดการสรางความหมายเกี่ยวกับแฮรรี่ พอตเตอรจากความหมายดั้งเดิมในสื่อ
วรรณกรรมและความหมายใหมอันเกิดจากการตีความเฉพาะตัว ชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรใน
ประเทศไทยจึงเปนกลุมแฟนซึ่งจัดวาเปนกลุมคนที่มีความคิดสรางสรรคและกระตือรือรน  โดย
สมาชิกชมรมจะสรางจินตนาการเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรในแบบของตนเองขึ้นมา

การเขามาเปนสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร ของสมาชิกชมรมซึ่งเปนวัยรุน
เหลานี้เกิดขึ้นจากความหลงใหล  (Fascination) และความนิยมชมชอบ  (Adoration) ในตัวสื่อ
วรรณกรรม องคประกอบเหลานี้จะเปนตัวเชื่อมที่ผลักดันใหสมาชิกชมรมเกิดความรูสึกผูกพันกับ
แฮรรี่ พอตเตอร ความรูสึกนิยมชมชอบจะกอใหเกิดความหลงใหลในตัวแฮรรี่ พอตเตอร  ความ
นิยมชมชอบในสื่อวรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอรจะกอใหเกิดความตองการขอมูลขาวสารหรือการเขา
รวมกับสื่อแฮรรี่  พอตเตอรอยางมาก  สงผลใหเกิดพฤติกรรมการติดตาม “แฮรรี่  พอตเตอร”ใน
ลักษณะอื่น ๆ ตอไปอีก  เชน  การเขาเปนสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร  ภาพยนตร  ของ
สะสม  เว็บไซต  เปนตน  

ผลการวิจัยพบวา ความนิยมชมชอบของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรเกิดขึ้นจาก
ปจจัยหลัก 2 ประการ คือ การไดรับความบันเทิงจากสื่อวรรณกรรม และ การไดเขารวมเปนสวน
หนึ่งของกลุมเพื่อน  

ปจจัยประการแรก คือ การไดรับความบันเทิงจากตัวสื่อวรรณกรรม เกิดจากตัวสมาชิก
ชมรมเองซึ่งเลือกอานวรรณกรรมแฮรรี่ พอตเตอรแลวรูสึกวาแฮรรี่ พอตเตอรนั้นสนุก ความสนุก
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หรือความบันเทิงที่ไดรับจากตัวสื่อวรรณกรรมกอใหเกิดความชื่นชอบในตัววรรณกรรม ชื่นชอบใน
จินตนาการของผูแตง ความนิยมชมชอบที่เกิดจากการไดรับความบันเทิงจากตัวสื่อเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นเฉพาะตัวของสมาชิกเอง ซึ่งเกิดจากการที่ผูอานวรรณกรรมสวนใหญเปนวัยรุนซึ่งอยูในชวง
การเปลี่ยนแปลงจากความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญทั้งทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และ
สติปญญา  วัยรุนจึงเปนวัยที่ตองเผชิญกับปญหายุงยากเกี่ยวกับการปรับตัวอยางสูง  ความบันเทิง
ของสื่อวรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอรซึ่งมีตัวเอกเปนเด็กวัยใกลเคียงกับสมาชิกชมรมจึงเกิดจากการ
ไดหนีไปจากความเปนจริงทางสังคมที่ผูใหญเปนฝายมีอํานาจมากกวาเด็ก  และความเครงเครียด
ทางอารมณในการตองปรับตัวใหเขากับความตองการของสังคมในแบบของผูใหญ  โลกแหง
จินตนาการในสื่อวรรณกรรมแฮรรี่  พอตเตอรจึงทําหนาที่ในการตอบสนองความตองการสิ่งที่ดีกวา
ในชีวิตของเหลาสมาชิกชมรม  ซึ่งถือเปนกลยุทธในการตอสูเพื่อความอยูรอดทางสังคมของเยาวชน
ซึ่งเปนสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร ซึ่งทําใหพวกเขาไมตองเผชิญกับความเครงเครียดทาง
อารมณมากจนเกินไป  ความชื่นชอบในความสนุกหรือความบันเทิงของสื่อวรรณกรรมทําใหเกิด
การเขารวมเปนสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร  และอาจนําไปสูการรับสื่อประเภทอื่น เชน 
ภาพยนตร  เว็บไซต  และเกมสตอเนื่องกันไป

“รูจักแฮรรี่ พอตเตอรจากรานหนังสือคะ ลองหยิบมาอานดูแลวมันสนุกดีก็เลยติดตาม
อานมาเรื่อย ชอบในจินตนาการของคนแตง ชอบที่แฮรรี่เกง ใชเวทมนตรไดคะ”(อังคณา ศรีคําแหง, 
สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2546 )

“อานแฮรรี่เพราะสนุกดี ไมไดอานตั้งแตเลมแรกหรอกนะ อานเลม 3 กอน อานแลวติด
ใจเลยซื้อเลมอื่น ๆ มาอานนี่ก็ตั้งใจวาจะอานใหครบทุกภาคเลย” (สุเมธ ธรรมวุฒิกร, สมาชิกชมรม,
สัมภาษณ, 6 พฤศจิกายน 2546)  

“แฮรรี่สนุก  คนแตงเคาจินตนาการดีนะพี่  ไมรูคิดไดไง  คนไทยคงคิดไมไดอยาง
นี”้(เกียรติกร เทียมมณีรัตน, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 15 ธันวาคม 2546)

ปจจัยประการที่สองที่กอใหเกิดความนิยมชมชอบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่  
พอตเตอร  คือ  การไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน  ความนิยมชมชอบอันเกิดจากการไดเขา
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รวมกลุมเพื่อนนี้เกิดจากความสนใจเกี่ยวกับสังคมของเด็กวัยรุน  ซึ่งเปนวัยที่มีความสนใจ  ให
ความสําคัญและเวลากับเพื่อนมาก  เด็กวัยรุนจึงเปนวัยที่มีการคบคาสมาคมกับเพื่อนรุนเดียวกันมาก
ที่สุด  เปนวัยที่เด็กออกจากบานมากกวาปกติ  และเปนวัยที่ตองการเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับ
ตนเองไมเฉพาะแตที่บานหรือที่โรงเรียนเทานั้น  แตยังรวมถึงการเรียนรูจากสื่อตาง ๆ ดวย  เด็ก
วัยรุนจึงมักรวมกลุมกันโดยการประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกัน  เปนการรวมกลุมกันแบบเอาอยางตอ 
ๆ กันไปเปนทอด ๆ   ความนิยมชมชอบอันเกิดจากการรวมเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนของชมรม
คนรักแฮรรี่  พอตเตอรซึ่งมีตอตัววรรณกรรมนั้นจึงเกิดจากการที่เพื่อนในกลุมคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนไดอานสื่อวรรณกรรมแลวบอกตอกันไปวาสนุก  และทําใหคนอื่น ๆ ในกลุมหันมาอาน
แฮรรี่  พอตเตอรบาง  และรูสึกวาสนุกไปดวยกัน  คุยเรื่องเดียวกันรูเรื่อง  และชักชวนกันเขามารวม
เปนสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร  รวมทั้งรับสื่อประเภทอื่น ๆ เชน ภาพยนตร  เว็บไซต  
ตอเนื่องกันไป

“เห็นเพื่อนวาสนุก เลยลองอานดู เลมแรกก็งั้น ๆ อาน ๆ ไปมันก็สนุกไปเองแหละ ที่มา
งานวันนี้ก็มากับเพื่อน มากันทั้งกลุมเลยครับ”(ณนพ สัจจลักษณ, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 29 
ธันวาคม 2546)

“เห็นนอง ๆ ที่บานเคาอานกัน อยากรูวามันสนุกยังไง ทําไมถึงฮิตกันจัง เลยแอบหยิบมา
อานบาง อานไปอานมา เออ…ก็สนุกดีเหมือนกัน ไมเหมือนหนังสือเด็กเลย เลยเปนแฟนแฮรรี่ตั้งแต
นั้นเลยครับ เห็นมีเรื่องเกี่ยวกับแฮรรี่ที่ไหนก็ตองพานอง ๆ ไปทุกที่ ไมใชแคเขาชมรมนะครับ ทั้ง
หนังก็ไปดูดวยกันหมด”(สุเมธ ธรรมวุฒิกร, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 6 พฤศจิกายน 2546)

กลาวโดยสรุปก็คือ ความนิยมชมชอบของชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรที่มีตอตัวสื่อ
วรรณกรรมเกิดขึ้นไดเนื่องจากการที่สื่อวรรณกรรมสามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจ 
อารมณ และสติปญญาของผูอานที่อยูในชวงวัยรุน อันเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอระหวางวัยเด็กกับวัย
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ผูใหญ ชวงวัยรุนเปนวัยที่มนุษยตองเผชิญกับปญหายุงยากในการปรับตัวในดานตาง ๆ ทั้งภายใน
ตนเองและกับสังคมภายนอก วัยรุนจึงเปนวัยที่ตองเผชิญกับความเครงเครียดทางอารมณอยางสูง 
เด็กวัยนี้จึงเปนวัยที่ตองการชีวิตที่ดีขึ้นกวาที่เปนอยู เชน  ตองการไดรับคําชม  การยอมรับจาก
ผูใหญ  สื่อวรรณกรรมเยาวชนซึ่งมีตัวเอกเปนเด็กที่มีความเกงกาจกวาผูใหญ  เชน  แฮรรี่  พอตเตอร
เปนผูนําในการจัดการกับลอรดโวลเดอมอรตพอมดผูชั่วรายแทนพอมดแมมดผูใหญทั้งหลาย  จึง
เปนหนทางในการหลบหนีไปจากความเปนจริงของชีวิตที่เด็กจะตองดอยกวาผูใหญเสมอ  ความ
บันเทิงหรือความสนุกที่เยาวชนซึ่งเปนสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรไดรับจากสื่อ
วรรณกรรมจึงเกิดจากการไดอยูในโลกแหงจินตนาการที่เด็กเกงกวาผูใหญ  และไดแทนที่ตัวเองเขา
กับโลกแหงจินตนาการนั้น  เปนการปลดปลอยความเครงเครียดที่เหลาวัยรุนตองเผชิญในชวงการ
เติบโตเปนผูใหญ

นอกจากนั้น สื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอรยังทําหนาที่ในการรวมกลุม
เยาวชนเขาดวยกันอีกดวย การมารวมตัวกันเปนกลุมอันเกิดจากการมีรสนิยมตรงกันในการรับสื่อ
วรรณกรรมของเยาวชนที่เปนสมาชิกชมรมถือเปนการตอบสนองความสนใจเกี่ยวกับสังคมของเด็ก
วัยรุนซึ่งเปนวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุม การรวมตัวกันของกลุมเพื่อนที่ชื่นชอบแฮรรี่ พอต
เตอรรวมกันนั้นเกิดจากการประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกันหรือยึดถือบางสิ่งบางอยางรวมกัน  ซึ่งใน
ที่นี้ก็คือสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่  พอตเตอรและมีการเอาอยางกันเปนทอด ๆ เชนเพื่อนอาน
แลวบอกวาสนุกก็เลยอานบางและก็รูสึกวาสนุกตาม ๆ กันไปดวย  และเกิดเปนการรวมเปนกลุมผู
ชื่นชอบในแฮรรี่  พอตเตอรขึ้นมา  ความนิยมชมชอบในลักษณะนี้จึงไมไดขึ้นอยูที่ตัวสื่อ
วรรณกรรมแตเปนความนิยมชมชอบที่เกิดขึ้นจากฝายผูรับสารเปนหลัก  และมีสื่อวรรณกรรมเปน
ตัวกลางที่ใชในการรวมกลุม

คําถามวิจัยที่  3  สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรแตละคนมีการปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยง
             ลักษณะความเปนจินตนาการ  (Fantasy) จากสื่อวรรณกรรมเขากับชีวิตจริง
            ของตนเองอยางไร

ความนิยมชมชอบอันเกิดจากความบันเทิงที่ไดรับจากสื่อวรรณกรรมและการ
ตอบสนองตอความตองการทางสังคมของสมาชิกกลุม กอใหเกิดเปนชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอร
ในประเทศไทย อันเปนกลุมคนที่มีความชื่นชมตอสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแฮรรี่ พอตเตอร  กลุม
คนเหลานี้มาจากพื้นเพที่หลากหลาย  ไดรับสื่อแฮรรี่  พอตเตอรในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  
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ดังนั้น  สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรเหลานี้จึงมีการสรางจินตนาการเกี่ยวกับแฮรรี่  พอต
เตอรที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะและความตองการเฉพาะตัวของแตละคน  จึงถือไดวากลุม
สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยถือเปนกลุมแฟนที่มีความคิดสรางสรรคและ
กระตือรือรน  ซึ่งสามารถสรางจินตนาการในแบบของตนเองขึ้นมาได

ความนิยมชมชอบในสื่อแฮรรี่ พอตเตอรเกิดขึ้นจากความรูสึกของผูอานที่มีตอตัวบท
หรือตัวสื่อวรรณกรรม โดยเปนการสรางความเปนจริงจากจินตนาการที่สมาชิกแตละคนไดรับจาก
การอานวรรณกรรมแฮรรี่ พอตเตอรตามความตองการเฉพาะบุคคล สมาชิกจึงใหความสนใจกับสื่อ
วรรณกรรมเพียงบางเรื่องบางตอนหรือบางอยางเทานั้น การตีความหมายจากจินตนาการจึงเปนเรื่อง
ของความเฉพาะเจาะจง ซึ่งบางครั้งเปนการปฏิเสธรายละเอียดอื่น ๆ ที่มีอยูในสื่อวรรณกรรม 
ลักษณะการสรางความเปนจริงจากจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมที่พบในชมรมคนรักแฮรรี่  พอต
เตอรในประเทศไทยจึงอยูในรูปของการลากเอาความเปนจริงในวรรณกรรมใหเขามาใกลกับชีวิต
จริงใหมากที่สุด  ซึ่งกอใหเกิดการปรับแปลงเนื้อหาและรูปแบบของสื่อวรรณกรรม  2  ลักษณะ 

1.   การทดแทนเนื้อหาสื่อวรรณกรรม ดวยความเปนจริงในชีวิต        การปรับแปลงเพื่อ
เชื่อมโยงจินตนาการกับความเปนจริงในรูปแบบนี้เปนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของสิ่งที่พบซึ่งเปน
จินตนาการที่มีอยูเฉพาะภายในสื่อวรรณกรรมไปตามความเปนจริงในชีวิตประจําวัน โดยการ
กระทําเชนนี้ทําใหสิ่งที่เปนไปไมไดหรือเปนเรื่องที่ไมมีจริงของสื่อวรรณกรรมเปนสิ่งที่สามารถ
กระทําไดในชีวิตจริง เชน การแจกอาหารและเครื่องดื่มเลียนแบบการจัดงานเลี้ยงตอนรับวันเปด
เทอมของโรงเรียนฮอกวอตส โดยอาหารและเครื่องดื่มเหลานั้นใชวัตถุดิบที่หาไดในประเทศไทย  
เชน  น้ําฟกทองถูกแทนที่ดวยน้ําแดง  บัตเตอรเบียรถูกแทนที่ดวยน้ําพันซ  เยลลี่เม็ดทุกรสของเบอร
ตี้บอตสถูกแทนที่ดวยขนมเยลลี่เคลือบน้ําตาลของไทย  ซึ่งในกรณีนี้แมวารูปแบบของอาหาร  
สถานที่จัดงาน  และรายละเอียดตาง ๆ จะเปลี่ยนไป  แตทุกคนในงานก็สามารถถอดความหมายของ
อาหารเหลานั้นได  และยังสามารถถอดความหมายของบรรยากาศงานเลี้ยงตอนรับเปดเทอมของ
โรงเรียนฮอกวอตสไดอีกดวย  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการอานแฮรรี่  พอตเตอรรวมกับผูแปลซึ่ง
เปนการนําเขาวัฒนธรรมการอานหนังสือรอบปฐมทัศนของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรใน
อังกฤษกับเจ. เค.  โรวลิ่งค ผูแตง  และการสรางกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ ใหสมาชิก
มารวมงานไดสมมติวาตัวเองกําลังอยูในชั้นเรียนวิชาปรุงยา  เปนตน
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“แฮรรี่ พอตเตอรก็ตองวัฒนธรรมอังกฤษสิ อยางงานวันนี้ ก็จัดเลียนแบบงานเปดเทอม
ของฮอกวอตสไมใชเหรอ มีน้ําฟกทองดวยดูสิ” (ปริศนา เอี่ยมเจริญ, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 12 
ธันวาคม 2546) 

“ก็ขํา ๆ ดีครับพี่ นอง ๆ เคาอยากมา ผมก็เปนแฟนแฮรรี่คนนึง เมื่อกี้ก็ไปเรียนวิชาปรุง
ยามา นานแลวที่ไมไดเลนอะไรแบบนี้ นึกถึงตอนเรียนวิทยตอนประถมดีครับ” (สุเมธ ธรรมวุฒิกร,  
สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 6 พฤศจิกายน 2546) 

“กําลังจะออกไปที่หนางานครับ เดี๋ยวเคาจะมีการอานแฮรรี่รอบปฐมทัศนกับคนแปล  
เหมือนที่มีเจ. เค. มาอานกับเด็ก ๆ ที่อังกฤษนะครับ” (ชลัช อิทธิอมรกุล, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 
24 พฤศจิกายน 2546)

2.  การเติมเต็มเนื้อหาสื่อวรรณกรรมดวยความเปนจริงในชีวิต  การปรับแปลงเพื่อ
เชื่อมโยงจินตนาการกับความเปนจริงในรูปแบบนี้เปนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาของสื่อ
วรรณกรรมไปตามความตองการเฉพาะหรือความสะดวกของผูรับสารแตละคน  สมาชิกแตละคน
จะมีการแสดงออกถึงจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครหรือ “แฮรรี่  พอตเตอร”  ตามความพึงพอใจหรือ
ความเขาใจของตนเอง  เชน  การแตงตัวเลียนแบบตัวละครของกลุมชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร  
ซึ่งแตละคนเลือกแตงตัวเลียนแบบตัวละครที่ตนเองชื่นชอบตัวเดียวกัน  แตมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัว
ละครที่ตองการนําเสนอแตกตางกันออกไป  หรือเปนการเลียนแบบเฉพาะบางชวงบางตอนที่ตนเอง
ชื่นชอบ  เชน  การแตงกายเลียนแบบแฮรรี่  พอตเตอร  ซึ่งในวรรณกรรมบรรยายไววาเปนเด็กชาย
รูปรางผอม  ตัวเล็ก  มีผมสีดําตั้งชี้  ดวงตาสีเขียว  มีรอยแผลเปนรูปสายฟาฟาดบนหนาผาก   
สมาชิกชมรมจะแตงตัวเปนแฮรรี่  พอตเตอรโดยเนนการใสแวนตาและเขียนภาพแผลเปนไวบน
หนาผาก  ซึ่งทุกคนในงานสามารถถอดรหัสความหมายของการเลียนแบบตัวละคร “แฮรรี่  พอต
เตอร”  ไดโดยที่ไมตองมีรายละเอียดครบถวน  เชน  ดวงตาสีเขียว  รูปรางผอมแหง  หรือเสื้อคลุมสี
ดําแบบพอมด  หรือการแตงตัวเปน  “รอน  วีสลีย”  ซึ่งเปนพอมดรูปรางสูง  ผอม  เกงกาง  มีผมสี
แดงเพลิง  ใบหนาตกกระ  สมาชิกบางคนที่แตงกายเปนรอน  วีสลียก็จะเขียนจุดบนใบหนาแสดงถึง 
“กระ” ทุกคนในงานก็สามารถถอดรหัสความหมายของการเลียนแบบตัวละคร “รอน  วีสลีย”  ได
โดยไมตองมีรายละเอียดอยางอื่น  เชน  การยอมผมสีแดงเพลิง  การใสชุดคลุมพอมดสีดํา  (ดังที่
สมาชิกบางคนทํา)  หรือรูปรางสูงเกงกางเปนตน  นอกจากนั้นขอสังเกตุประการหนึ่งที่พบจากการ
เชื่อมโยงจินตนาการเขากับชีวิตจริงของกลุมชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยยังเปนการ
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รับมาแตบุคลิกภาพภายนอกของตัวละคร  โดยไมไดมีการอางอิงถึงบุคลิกภาพภายในจิตใจ  เชน  
บุคลิกลักษณะ  นิสัย  หรือคุณธรรมตาง ๆ ของตัวละครดวยเลย  

“ชอบแฮรรี่สิ ยังมีโมเดลเลย นี่ก็แตงตัวมาตามแบบโมเดลที่มีนะ ชอบที่สุดตอนเลนค
วิดดิช อยากเลนแบบนั้นบาง ในหนังสือก็มีแตนึกไมออกวามันเปนยังไง” (อังคณา ศรีคําแหง, 
สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2546) 

“ไมรูจะแตงเปนอะไรมา ก็ไปนั่งใหเคาวาดรูปแผลเปนใหที่หนาผาก แคเนี้ยก็เปนแฮรรี่
ไดแลวครับ”  (สุเมธ ธรรมวุฒิกร, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 6 พฤศจิกายน 2546)  

“จริง ๆ แตงเปนรอนตองยอมผมสีแดงนะ แตไมกลา กลัวแมวา ก็เลยเอาแคเขียนกระที่
หนาก็พอ” (ณนพ สัจจลักษณ, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 29 ธันวาคม 2546)  

“เปนรอน วีสลียสิครับ นี่ไง มีกระดวย” (ปรีวัฒน เปลงศรีงาม, สมาชิกชมรม, 
สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2546)

นอกจากนั้น จากการวิจัยพบวาสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอตเตอรในประเทศไทย
ไมไดจํากัดการรับสื่อเกี่ยวกับแฮรรี่ พอตเตอรอยูแตเพียงเฉพาะสื่อวรรณกรรมเทานั้น แตยังมีการ
รับรูขอมูลเกี่ยวกับแฮรรี่ พอตเตอรจากสื่อประเภทอื่นและมีการสะสมของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกดวย  
เชน  สื่อภาพยนตร  สื่อเว็บไซต  สื่อการตูนญี่ปุน  และโมเดลตัวละคร  เปนตน  โดยปจจัยหลักใน
การเลือกรับสื่อประเภทอื่น ๆ เกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรก็คือสื่อประเภทอื่นใหภาพเกี่ยวกับแฮรรี่  
พอตเตอรไดชัดเจนกวาสื่อวรรณกรรม  ซึ่งจะสังเกตุไดวาสื่อประเภทอื่นเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอร
ลวนแลวแตเปนสื่อที่มีความเปนมัลติมีเดียสูงกวาสื่อวรรณกรรม  สื่อเหลานั้นสามารถนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรซึ่งเคยเปนแคตัวอักษรใหปรากฎเปนภาพและภาพ – สี – เสียง
ขึ้นมา  ทําใหสื่อประเภทอื่นเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรมีสีสันและความนาสนใจมากกวาสื่อ
วรรณกรรม  แตอยางไรก็ตาม  แมวาสื่อประเภทอื่นจะมีความนาสนใจมากกวาสื่อวรรณกรรม  แต
สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยก็ไมไดคิดวาจะรับสื่อประเภทอื่นแทนที่สื่อ
วรรณกรรม  การรับสื่อประเภทอื่นก็เพียงเพื่อเสริมจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมใหมีภาพพจนที่
ชัดเจนขึ้นเทานั้น
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“ชอบแฮรรี่สิ  ยังมีโมเดลเลย  นี่ก็แตงตัวมาตามแบบโมเดลที่มีนะ  ชอบที่สุดตอนเลนค
วิดดิช  อยากเลนแบบนั้นบาง  ในหนังสือก็มีแตนึกไมออกวามันเปนยังไง” (อังคณา ศรีคําแหง,
สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 20 พฤศจิกายน 2546) 

“หนังสือก็ดีหรอก แตหนังมันสกวาครับ ในความรูสึกผม มันเห็นภาพมากกวา  
หนังสือบางทีมันเขาใจยาก  นึกไมออกวามันเปนยังไงอยางตัวบัคบีคไงครับพี่  เห็นในหนังออเลย  
แตหลายคนเคาก็ชอบหนังสือมากกวานะ  มันไดจินตนาการกวา  อันนี้ก็แลวแตคนครับ” (ธนาเดช 
สังเสวี, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2546))  

“ชอบเฮอรไมโอนี่คะ สวยดี เกงดวย เห็นรูปที่วาดเปนการตูนญี่ปุนในเว็บไซตแลว
ประทับใจ ตาโตวิ้ง ๆ ดี ชอบมากเลยคะ อยากสวยแบบนั้นบาง ชอบที่สุดก็ตอนฝาดานยาพิษคะ  แต
ไมเห็นมีในหนังบางเลย” (อัจฉรา  เกตุนิธ, สมาชิกชมรม, สัมภาษณ, 31 ธันวาคม 2546)  

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมให
เขากับชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย  จึงอาจสรุปไดวา  สมาชิกชมรมคน
รักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยเปนกลุมแฟน  (Fan)  ของสื่อที่มีความคิดสรางสรรคและ
กระตือรือรนในลักษณะ  Active  Audience  ที่ไมใชเพียงแตรับและเชื่อฟงสื่ออยางเดียวเทานั้น  
สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรยังมีการสรางสรรคเรื่องราว  ภาพพจน  เกี่ยวกับแฮรรี่  พอต
เตอรในรูปแบบของตนเองขึ้นมา  จินตนาการเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรซึ่งเคยเปนแคตัวอักษร
สามารถมีชีวิต  และจับตองไดจริงในชีวิตประจําวัน  แมวาการตีความภาพลักษณเกี่ยวกับแฮรรี่  
พอตเตอรของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยจะแตกตางไปจากจินตนาการ
ดั้งเดิมในสื่อวรรณกรรม  และมีการแสดงออกถึงความเขาใจเกี่ยวกับ “แฮรรี่  พอตเตอร” และตัว
ละครตาง ๆ แตกตางกันไปตามความเขาใจและความตองการเฉพาะตัวของสมาชิกแตละคน  แตเมื่อ
สมาชิกซึ่งมีความชื่นชอบใน    “แฮรรี่  พอตเตอร”  จากที่ตาง ๆ ไดมาอยูรวมกัน  ทํากิจกรรม
เดียวกัน  ในสถานที่เดียวกัน  สมาชิกเหลานั้นก็ยังสามารถรับรูและแปลความหมายเกี่ยวกับ “แฮรรี่  
พอตเตอร” ซึ่งสมาชิกคนอื่น ๆ แสดงออกมาได  อีกทั้งยังสามารถผูกพัน  เชื่อมโยงเปนกลุมเดียวกัน
โดยมีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน  คือ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  เปนศูนยกลางไดอีกดวย

นอกจากนั้น ลักษณะความเปน Active Audience ของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่ พอต
เตอรในประเทศไทยยังไดรับการตอกย้ําจากพฤติกรรมการรับสื่อประเภทอื่นเกี่ยวกับแฮรรี่  พอต
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เตอรของสมาชิกดวย  นั่นคือ  สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยยังมีการรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรจากสื่อภาพยนตร  เว็บไซต  การตูนญี่ปุน  และมีการสะสมของที่
ระลึกเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรเพิ่มเติมจากการรับสื่อวรรณกรรมเพียงอยางเดียว  การรับสื่อประเภท
อื่นเกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มจินตนาการจากวรรณกรรมใหมีภาพพจนที่ชัดเจนขึ้น  แตก็ไมไดหมายความ
วาสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยจะหันไปรับสื่อประเภทอื่นแทนที่สื่อ
วรรณกรรม  สื่อประเภทอื่นทําหนาที่เปนเพียงตัวเสริมภาพที่ชัดเจนใหกับสื่อวรรณกรรมเทานั้น  
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บทที่  5

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง  ความนิยมชมชอบใน “แฮรี่ พอตเตอร” และการปรับแปลงจินตนาการ 
(Fantasy) จากวรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของชมรมคนรัก แฮรรี่ พอตเตอร ในประเทศไทย มี
จุดประสงคในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาองคประกอบของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่ พอต
เตอร” 2) เพื่อศึกษาถึงความนิยมชมชอบในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร” ของสมาชิก
ชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย  3) เพื่อศึกษาถึงการปรับแปลงจินตนาการจากสื่อ
วรรณกรรมใหเขากับชีวิตจริงของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย

โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research 
Method) อีกทั้งไดแบงการวิจัยออกเปน 2 สวนตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ สวนที่ 1 เปน
การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดานการวิเคราะหเนื้อหาสื่อวรรณกรรม และสวนที่ 2 
เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดานการศึกษาผูรับสารดวยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก

สวนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”

องคประกอบและลักษณะของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร”

องคประกอบที่พบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร”  ประกอบดวย  
โครงเรื่อง  (plot)  ตัวละคร  (Character)  ฉาก  (Setting)  กิจกรรม  (Activities)  สัญญะ  (Sign)  
จินตนาการ  (Fantasy)  และ  แกนเรื่อง  (Theme)  องคประกอบเหลานี้ถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยมี
โครงเรื่องเปนจุดศูนยกลางเพื่อทําหนาที่เปนแบบแปลนในการลําดับเรื่องราวเพื่อถายทอดเหตุการณ
หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่อง  โดยผูประพันธผูกเรื่องราวใหแฮรรี่  พอตเตอรเติบโตขึ้นทีละปใน
แตละภาค  ดังนั้น  ลักษณะการวางโครงเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จึงมี
การวางโครงเรื่องแบบคงรูปโดยอาศัยโครงเรื่องหลักจากสูตรสําเร็จการสรางตํานานวีรบุรุษ  ซึ่งเปน
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การตอสูกันระหวางวีรบุรุษซึ่งเปนฝายดีและศัตรูซึ่งเปนฝายราย  ซึ่งความยิ่งใหญของวีรบุรุษแตละ
คนจะขึ้นอยูกับความชั่วรายของศัตรูผูเปนฝายตรงขาม  และมีการสรุปจบโดยใหวีรบุรุษเปนผูชนะ
เสมอ  อยางไรก็ตามดวยเหตุที่  “แฮรรี่  พอตเตอร”  เปนวรรณกรรมชุดแบบตอเนื่องจึงมีการดําเนิน
เรื่องราวที่แตกตางกันไปในแตละภาค  ซึ่งผูประพันธจะผูกโครงเรื่องเฉพาะขึ้นมาเพื่อเนน
ความสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นในแตละภาคภายใตโครงเรื่องหลักอีกทีหนึ่ง

โครงเรื่องหลักของ “แฮรรี่  พอตเตอร” เปนการสรางตํานานวีรบุรุษ  “แฮรรี่  พอต
เตอร”  โดยมีตัวละครหลักคือ  แฮรรื่  พอตเตอรซึ่งเปนฝายวีรบุรุษเปนผูดําเนินเรื่องเพื่อไปประสบ
กับเหตุการณที่ไมคาดฝนอันเปนกิจกรรมหลักของเรื่องคือการตอสูกับลอรดโวลเดอมอรตพอมดผู
ชั่วราย  โดยมีฉากหลักเปนโรงเรียนฮอกวอตสซึ่งมีแนวคิดมาจากความเปนจริงเกี่ยวกับโรงเรียน
ประจําในอังกฤษผสมผสานกับจินตนาการเกี่ยวกับการใชชีวิตของพอมดแมมดในยุคกลาง  โดยมี
การใชสัญญะที่แสดงความเปนคูตรงขามเกี่ยวกับความดีและความชั่วถายทอดผานการกระทําตัว
ละครหลักทั้งสองคือแฮรรี่  พอตเตอรและลอรดโวลเดอมอรต  พัฒนาเรื่องราวไปสูตอนจบที่แฮรรี่  
พอตเตอรเปนฝายชนะลอรดโวลเดอมอรต  แสดงใหเห็นถึงแกนเรื่องหรือหลักศีลธรรมที่ผูประพันธ
สอนใหเด็กมุงทําความดีเพื่อจะไดสิ่งที่ดีเปนการตอบแทน

โครงเรื่องเฉพาะของแตละภาคเปนเนื้อหาของเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีตัว
ละครพิเศษเขามามีบทบาทสําคัญเพื่อการพัฒนาเรื่องราวไปสูจุดวิกฤติ  (Climax)  อันเปนจุดที่
ตื่นเตนที่สุดของเรื่องอันเปนกิจกรรมพิเศษที่เปนตัวเฉลยเงื่อนปมของปญหาที่ผูแตงผูกไวตั้งแตตน
เรื่องใหผูอานไดรับรู  ภายใตฉากพิเศษที่ถูกสรางขึ้นอยางวิจิตรพิสดารจากความเปนจริงเกี่ยวกับ
สถานการณปจจุบันผสมผสานกับจินตนาการจากตํานาน  นิทาน  และเรื่องเลาปรัมปราตาง ๆ ของ
ยุโรป  โดยการใหสัญญะเฉพาะเกี่ยวกับตัวละครและสถานที่ที่มีความสําคัญกับเรื่องราวในแตละ
ตอนเพื่อนําไปสูแกนเรื่องซึ่งเปนศีลธรรมที่ผูแตงตองการเนนใหเด็กไดรับรูเปนการเฉพาะเจาะจง
ในตอนจบของเรื่อง  องคประกอบที่พบเฉพาะใหแตละตอนนี้จะมีความสําคัญกับสื่อวรรณกรรมแค
เฉพาะตอนเทานั้น  โดยเมื่อเรื่องราวทั้งหมดสิ้นสุดลงองคประกอบเหลานี้ก็จะหมดความสําคัญลง
ไปดวย
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สวนที่ 2 การวิเคราะหชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย

ความนิยมชมชอบที่ชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยมีตอสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  
“แฮรรี่  พอตเตอร”

ความนิยมชมชอบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร”  ของชมรมคนรัก
แฮรรี่  พอตเตอรประกอบดวยปจจัยหลัก  2  ประการคือ  

1. ปจจัยดานความบันเทิงจากตัวสื่อโดยสมาชิกชมรมที่เปดรับสื่อดวยเหตุผลดานความ
บันเทิงของสื่อเปนสมาชิกที่มีการตัดสินใจเลือกรับสื่อดวยตนเอง  โดยมีเหตุผลหลักเกี่ยวกับความ
สนุกสนานไปกับจินตนาการที่ถูกปรับใหเขากับยุคสมัยของ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ซึ่งปจจัยดาน
ความบันเทิงนี้เทากับเปนการตอบสนองความตองการทางอารมณของเยาวชนซึ่งอยูในชวงวัยรุนที่
ตองพบกับความเครียดทางอารมณสูง  ตองปรับตัวใหเขาการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยผูใหญ  วัยรุนจึง
เปนวัยที่ตองรับความกดดันจากหลายสิ่งหลายอยางรอบดาน  ความบันเทิงจากสื่อวรรณกรรม
เยาวชนซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยเรียน  มีตัวนําเรื่องเปนเด็กที่มีความสามารถมากกวาผูใหญ
อยาง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จึงเปนพื้นที่ในการผอนคลายความเครงเครียดจากสังคมที่เด็กตองเปน
ฝายเชื่อฟงผูใหญอยูเสมอ  ความบันเทิงที่มีตอ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ของสมาชิกชมรมจึงเกิดจากการ
ยึดอํานาจของเด็กจากผูใหญในสื่อวรรณกรรมซึ่งตรงกันขามกับความเปนจริงในชีวิต

2. ปจจัยดานสังคม  สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยที่เปดรับสื่อ
ดวยปจจัยทางสังคมเลือกเปดรับสื่อเพราะเพื่อนหรือคนรูจักเปนผูแนะนํา  การตัดสินใจเลือกรับสื่อ
ของสมาชิกเหลานี้จึงไมไดขึ้นอยูกับความสนุกหรือตัวสื่อวรรณกรรมเปนหลัก  แตขึ้นอยูกับ
บุคคลภายนอกที่มีความสนิทสนมกับตัวสมาชิกเปนหลัก  ซึ่งหมายถึงกลุมเพื่อนและญาติพี่นอง  
สวนปจจัยดานความบันเทิงเปนปจจัยรองที่ทําใหเกิดการรับสื่อตอเนื่องไปในภาคตาง ๆ  การเลือก
รับ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ดวยปจจัยทางสังคมนี้ก็เปนการตอบสนองความตองการทางอารมณของ
เยาวชนอีกรูปแบบหนึ่งดวย  กลาวคือ  มนุษยเปนสัตวสังคมและเปนธรรมดาอยูเองที่จะตองอยู
รวมกันเปนกลุมเพื่อชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรซึ่งเปน
เยาวชนซึ่งอยูในวัยรุน  อันเปนวัยที่กําลังปรับตัวเขากับสังคมและความเปนผูใหญ  เปนวัยที่กําลัง
ตองการตนแบบและความอุนใจจากกลุมคนวัยเดียวกันมากเปนพิเศษ  วัยรุนจึงเปนวัยที่มักจะทํา
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อะไรตาม ๆ กัน  เพื่อใหตัวเองไมตองเปนคนนอกกลุม  การเลือกอาน  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ตามกลุม
เพื่อนหรือญาติพี่นองเทากับเปนหลักประกันวาตนเองยังไดเปนที่ยอมรับของกลุมสังคมคนใกลตัว
อยู  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จึงเปนสื่อที่ตอบสนองความตองการทางสังคมใหกับสมาชิกชมรมไดในอีก
ทางหนึ่ง

กลาวโดยสรุปก็คือ  ความนิยมชมชอบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอต
เตอร”  ของสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยเกิดขึ้นมาจากการตอบสนองความ
ตองการทางจิตใจใหแกเยาวชน  2  ประการของตัวสื่อ  คือ  ความตองการความบันเทิงเพื่อบรรเทา
หรือผอนคลายความเครงเครียดทางอารมณและสังคม  ซึ่งในนัยยะนี้  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ทําหนาที่
เปนหลุมหลบภัยทางอารมณใหกับเด็กและเยาวชน  และตอบสนองความตองการทางสังคมเพื่อให
เยาวชนสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคมระดับปฐมภูมิหรือครอบครัวและกลุมเพื่อน  
ซึ่งในนัยยะนี้  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จึงทําหนาที่เปนหลักประกันทางสังคมใหกับสมาชิก

การปรับแปลงเพื่อเชื่อมโยงลักษณะความเปนจินตนาการ  (Fantasy)  จากสื่อวรรณกรรมเขากับ
ชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย

จินตนาการเปนสมรรถภาพทางสมองของมนุษยที่เกิดจากการนําความรู  ขอมูล  
ขาวสาร  และประสบการณตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกันโดยสรางเปนรูปแบบขึ้นมาใหม  
จินตนาการที่พบในสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “แฮรรี่  พอตเตอร” จึงเปนการผสมผสานของ
ผลงานทางความคิดจากความเปนจริงที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวันของสังคมปจจุบันกับความคิด  
ความเชื่อที่มีที่มาจากตํานาน  เรื่องเลา  และความคิดสรางสรรคของผูประพันธซึ่งไมมีอยูจริง  
ดังนั้น  การปรับแปลงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมเขากับชีวิตจริงจึงตองมีลักษณะสําคัญคือเปน
การปรับเปลี่ยนที่มีลักษณะคลองแคลว  ยืดหยุน  มีลักษณะของการแกปญหา  และตองปราศจาก
ความกาวราว  หรือกลาวรวม ๆ ไดวาการปรับแปลงจินตนาการสูชีวิตจริงนั้นตองเกิดขึ้นเพื่อ
สามารถแกปญหาที่ไมสามารถเปนไปไดใหเปนความจริงได  อีกทั้งยังตองเปนการแสดงความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ชื่นชอบในทางที่ดีอีกดวย  

ดังนั้น  ลักษณะความเปนจินตนาการของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอต
เตอร”  ถูกปรับแปลงใหเขากับความเปนจริงในชีวิตจากบุคคล  2  กลุมที่มีความเกี่ยวของกับชมรม
คนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทย  คือ  กลุมผูจัดกิจกรรมชมรมหรือคณะผูจัดงานจากบริษัท
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นานมี  บุคส  และกลุมสมาชิกชมรม  ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน  2  ประการ  คือ  กลุมผูจัด
กิจกรรมตองการสรางบรรยากาศภายในบริเวณงานใหมีลักษณะเหมือนโรงเรียนฮอกวอตสในโลก
เวทมนตร  สวนกลุมสมาชิกชมรมตองการเปลี่ยนตัวเองใหกลายเปนตัวละครในเรื่อง “แฮรรี่  พอต
เตอร” เพื่อใหเขากับบรรยากาศของงาน  ดังนั้น  จึงอาจจําแนกกลวิธีในการเชื่อมโยงความเปน
จินตนาการ  (Fantasy)  จากสื่อวรรณกรรมเขากับชีวิตจริงออกไดเปน  2  ประเภท ดังที่ Jerome 
Singer นักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกันไดกลาวเอาไว  ดังนี้ (ชไมพร  แกวประไพ, 2541 : 14)

1. กลวิธีการทดแทน  เปนการนําเอาสิ่งที่หาไดทั่วไปในชีวิตประจําวันมาแทนที่สิ่งที่มี
อยูแตเฉพาะในจินตนาการของวรรณกรรม  เพื่อใหสิ่งที่ไมมีอยูจริงกลายเปนสิ่งที่มีตัวตน  จับตอง
ไดเชน  การใชน้ําแดงมาแทนน้ําฟกทอง  น้ําพันชผลไมแทนบัตเตอรเบียร  ขนมรสผลไมแทนเยลลี่
เม็ดทุกรสของเบอรตี้บอต  การใชการทดลองทางวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ แทนวิชาการปรุงยา  เปน
ตน  กลวิธีการทดแทนเปนวิธีการที่คณะผูจัดกิจกรรมชมรมใชเพื่อสรางบรรยากาศโรงเรียนฮอก
วอตสและโลกเวทมนตร  เปนการกระตุนใหเกิดการเขารวมกิจกรรมที่ทางผูจัดงานไดจัดไว  เชน  
การแตงแฟนซี  การตอบปญหาเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอร  และโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการเปดตัว
หนังสือแฮรรี่  พอตเตอรกับภาคีนกฟนิกซรอบปฐมทัศน  เพื่อเปนการเพิ่มยอดการจําหนายและยอด
การสั่งจองหนังสือของบริษัท

2. กลวิธีการเติมเต็ม   เปนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของจินตนาการ ที่พบในสื่อวรรณ 
กรรมใหเขากับความเขาใจหรือความสะดวกในชีวิตประจําวัน  เปนการแสดงออกถึงจินตนาการ
เฉพาะตัวตามความเขาใจและความสะดวกในการสรางสิ่งที่ไมมีอยูจริงใหปรากฎออกมาในชีวิตจริง
เฉพาะชวงของแตละคน  โดยกลวิธีการเติมเต็มนี้เปนวิธีการที่สมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร
ใชในการแสดงออกถึงจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครที่ตนเองชื่นชอบหรือคิดวาจะสามารถเลียนแบบ
ไดในชีวิตจริง  เชน  การเพนทหนาดวยรูปสายฟาฟาดแทนแผลเปนของแฮรรี่  พอตเตอรแลวสมมติ
วาตนเองเปนแฮรรี่  พอตเตอร  หรือการเขียนกระที่หนาเปนสัญลักษณแทนตัวรอน  วีสลีย  โดย
กลวิธีการเติมเต็มจะแตกตางกันไปตามระดับความเปนสมาชิกของแตละคนในชมรม  

แตอยางไรก็ตาม  ผูวิจัยพบขอสังเกตุประการหนึ่งวา  การปรับแปลงจินตนาการจาก
วรรณกรรมสูชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรทั้งในระดับผูจัดกิจกรรมและสมาชิกชมรม
เปนการปรับแปลงจินตนาการแบบภายนอกเทานั้น  กลาวคือ  เปนการเปลี่ยนแปลงบริเวณ  สถานที่  
และการแตงกาย  โดยไมไดมีความเกี่ยวของกับลักษณะภายในหรือแกนเรื่องของสื่อวรรณกรรมที่
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ใหขอคิดหรือหลักศีลธรรมแกเด็กและเยาวชนเลย  ทั้งนี้  เนื่องจากการรวมกลุมชมรมคนรักแฮรรี่  
พอตเตอรในประเทศไทยเปนการรวมกลุมแบบชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยาง  คือ  การ
เปดตัวหนังสือแฮรรี่  พอตเตอรภาคภาคีนกฟนิกซ  ดังนั้น  เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง  จินตนาการ
เหลานั้นก็จะหายไปดวย

การอภิปรายผล

Berger (อางถึงใน ปาริชาติ สุคนธพานิช, 2545 : 19) กลาวไววา การวิเคราะห
วรรณกรรมเชิงสัญญะมุงเนนไปที่ความหมายในเนื้อหาสารซึ่งเปนความหมายที่มีสาเหตุมาจาก
ความสัมพันธ  (Relation) โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางสัญลักษณ ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหมนุษย
เรียนรูสังคมและวัฒนธรรมของตน เปนแนวทางหนึ่งในการเรียนรูวัฒนธรรมและการขัดเกลาทาง
สังคมผานเนื้อหาสารของสื่อวรรณกรรม วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่ พอตเตอร” เปน
วรรณกรรมชุดที่มีเนื้อหาจบสมบูรณในตอน โครงเรื่องหลักของสื่อวรรณกรรมเปนถูกวางขึ้นตาม
หลักการสรางตํานานวีรบุรุษ ซึ่งเปนการตอสูกันระหวางฝายพระเอก  (Hero)  กับฝายผูราย  
(Valiance)  มีการเปรียบเทียบใหผูอานเห็นถึงความแตกตางระหวางความดีและความชั่วอยางชัดเจน  
และมีบทสรุปแบบสุขนาฎกรรม  (Happy  Ending)  โดยใหพระเอกเปนฝายชนะผูรายจากการตอสู
ทุกตอน  เพื่อเปนการสอนหลักการของสังคมแกเด็กและเยาวชนวาใหทําความดีแลวจะไดรับสิ่งที่ดี
ตอบแทนหรือธรรมมะยอมชนะอธรรมนั่นเอง  

Perrine  (อางถึงใน ปริญญา เกื้อหนุน, 2537 : 17)   กลาววา  วรรณกรรมที่ดีนั้น
นอกเหนือจากจะมีโครงเรื่องที่ดีแลวยังความมีองคประกอบที่นาสนใจอันจะสรางคุณคาแก
วรรณกรรมดวยไมวาจะเปนความสมเหตุสมผล  (Plausibility)  เพื่อใหผูอานมีความรูสึกคลอยตาม
และมีเหตุผลที่จะเชื่อถือเรื่องราวของผูประพันธ  มีความประหลาด  (Surprise)  ซึ่งจะทําใหผูอานมี
ความสนใจติดตามอานเรื่องไปจนจบ  อีกทั้งยังตองมีการสรางความกระหายอยากรูอยากติดตาม
เรื่อง  (Suspense)  อีกดวย

ดังนั้น  แมวาสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จะมีการวางโครงเรื่อง
โดยอาศัยสัญญะเกาเกี่ยวกับวีรบุรุษและตํานานพอมดแมมดซึ่งเปนจินตนาการโบร่ําโบราณใน
ลักษณะ  “กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว”  แตก็เปนการนําความเกามานําเสนอในรูปแบบใหม  
(Reformation)  โดยการปรับปรุงรายละเอียดใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน  มีการใชหลักการทาง
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วิทยาศาสตรและสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมผสมผสานไปกับจินตนาการและตํานานที่มี
อยูเดิม  ทําใหไดเปนเรื่องราวของพอมดแมมดยุคไฮเทคขึ้นมา  วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  
พอตเตอร”  จึงเปนวรรณกรรมทางเลือกใหมแกสังคม  ซึ่งในขณะที่วรรณกรรมชุดเลมแรก  คือ  
แฮรรี่  พอตเตอรกับศิลาอาถรรพออกวางตลาด  ในประเทศไทยยังไมมีการนําเสนอวรรณกรรม
เยาวชนรูปแบบนี้แกสังคมมากอน

ความแปลกใหมของลักษณะวรรณกรรมกอใหเกิดกระแส  “แฮรรี่  พอตเตอรฟเวอร”  
เด็กและเยาวชนหันมาอาน  “แฮรรี่  พอตเตอร”  กันทั่วบานทั่วเมือง  ผูมีชื่อเสียงในสังคมออกมาให
การรับรองวา  “แฮรรี่  พอตเตอร”  เปนวรรณกรรมสรางสรรคการอานและจินตนาการแกเด็กและ
เยาวชน  ทําใหพอแมผูปกครองสนับสนุนรวมทั้งซื้อหาวรรณกรรมชุดนี้ใหลูกหลานอาน  ดังจะเห็น
ไดจากยอดขายแฮรรี่  พอตเตอรภาคศิลาอาถรรพที่พุงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย  ความแปลกใหม
ของลักษณะวรรณกรรมของ  “แฮรรี่  พอตเตอร”  เปนตัวผลักดันใหแฮรรี่ครองใจผูอานจนมี
ยอดขายหนังสือเลมแรกสูงเปนประวัติการณนั้นไมใชเรื่องแปลก  แต  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ภาคตอ 
ๆ มาอีก  5  ภาค  คือ  ภาคหองแหงความลับ  นักโทษแหงอัซคาบัน  ถวยอัคนี  ภาคีนกฟนิกซ  และ
เจาชายเลือดผสมก็ยังคงเปนพระเอกอันดับหนึ่งที่ครองใจเด็ก  เยาวชน  และพอแมผูปกครองอยู
แมวาจะมีวรรณกรรมทางเลือกใหมลักษณะเดียวกันออกวางตลาดมากมายนั้นไมใชเรื่องที่เกิดขึ้น
บอยนักในสังคมไทย  ทั้งนี้เพราะสังคมไทยมีลักษณะเฉพาะคือเปนสังคมของคนลืมงาย  และ
ระยะเวลาในการวางตลาดของ “แฮรรี่  พอตเตอร”  แตละเลมหางกันเปนปและในภาคหลัง ๆ หลาย
ป  แต “แฮรรี่  พอตเตอร” ทุกภาคก็ยังคงมีผูซื้อหามาอานอยูเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง

Dorothy Rogers (อางถึงใน ปราณี รามสูต, 2528 : 16) ไดกลาวถึงกลุมวัยรุน  
(Adolescence)  ซึ่งเปนกลุมผูรับสารหลักของสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  วา
เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตทั้งในดานชีวะ  สรีระ  และจิตวิทยา  ลักษณะของวัยรุนเปนวัยแหงการ
เสริมสราง  (Period of Reconstruction) ในการเจริญเติบโตทางรางกาย  วัยแหงการเปลี่ยนแปลง 
(Period of Transformation)  ทั้งในดานความสนใจและความคิดเห็น  เปนวัยที่มีความคิดอยากเปน
อิสระ (Period of Independence)  ซึ่งเปนความคิดที่อยากพึ่งตนเองและตอตานผูใหญ  ดังนั้น  วัยรุน
จึงเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ  เปนวัยแหงการปรับตัวทางสังคม  ซึ่งตองเผชิญกับปญหาและความ
เครงเครียดทางอารมณสูง  และมีทัศนคติในการมองโลกและสังคมขัดแยงกับผูใหญและหลักการ
ของสังคมโดยทั่วไป
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จากการวิจัยพบวานอกเหนือจากความแปลกใหมในตัววรรณกรรมแลว  ปจจัยภายนอก
จากตัวผูรับสารหรือผูอานสื่อวรรณกรรมจึงเปนปจจัยหลักสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ยังคงครองใจผูอานในประเทศไทยอยูได  ปจจัยดาน
ผูรับสารนี้สวนหนึ่งเกิดจากความบันเทิงที่ผูรับสารรูสึกวาไดรับจากการอานวรรณกรรมและอีก
สวนหนึ่งเกิดจากกลุมเพื่อนหรือคนใกลชิดเปนผูแนะนําหรือชักนําใหอาน  โดยความบันเทิงที่ผูอาน
ไดรับจาก  “แฮรรี่  พอตเตอร”  เกิดขึ้นจากความสามารถในการตอบสนองความตองการทางจิตใจ
และอารมณของผูอานในดานความตองการเฉพาะตัวของผูรับสารแตละคน  ซึ่งตองการหลบหนีไป
จากความกดดันและการปรับตัวเขาสังคม  ถือเปนการหลบเลี่ยงโลกที่ไมสมบูรณพรอมในความเปน
จริงของชีวิต  ไปสูโลกแหงจินตนาการที่สวยงาม  งายตอการดํารงชีวิต  อันเปนโลกซึ่งงายตอความ
เขาใจและการเชื่อมโยงตัวเองเขาสูโลกแหงจินตนาการซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานของวีรบุรุษ
วัยเยาวและชีวิตวัยเรียน  ซึ่งผูอานทุกคนยอมเคยมีประสบการณแบบเดียวกับตัวละครมาแลวหรือ
กําลังประสบเหตุการณแบบเดียวกับตัวละครอยู  อีกทั้งยังเปนการแสดงตัวอยางของพฤติกรรมอัน
เปนที่ตองการของสังคม  เชน  การทําความดี  ความสามัคคี  ความรักเพื่อนพอง  ใหแกเด็กและ
เยาวชน  กลุมผูรับสารหลักของสื่อวรรณกรรมเยาวชนอีกดวย  ในนัยยะนี้  สื่อวรรณกรรมเยาวชน
จึงทําหนาที่ในการเปนหลุมหลบภัยจากความเครียดทางอารมณใหกับผูอาน  เปนพื้นที่ที่ใหอํานาจ
แกเด็กซึ่งแตกตางจากความเปนจริงในชีวิตที่ผูใหญเปนผูมีอํานาจมากกวาเสมอ  พรอมทั้งทําหนาที่
เปนแมแบบในการหลอหลอมลักษณะอันเปนที่ตองการของสังคมใหกับผูอาน  เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการเติบโตขึ้นเปนผูใหญแกเด็กและเยาวชน  ปจจัยดานความบันเทิงเปนตัวกอใหเกิด
ลักษณะการรับสารอยางตอเนื่องของผูอานตอสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ทํา
ให  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ทุกภาคมียอดขายสูงเปนประวัติการณในการเปดตัวภาคใหมทุกภาค

นอกจากนั้น  วัยรุนยังเปนวัยที่มีการคบคาสมาคมกับเพื่อนรุนเดียวกันมากที่สุด  เด็กจะ
ออกจากบานมากกวาปกติและตองการการเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับตนเอง  โดยการ
เรียนรูนั้นไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะที่บานหรือโรงเรียนเทานั้นแตยังเรียนรูจากสื่อมวลชนและเพื่อน
รุนเดียวกันอีกดวย  วัยรุนจะรวมตัวกันอยางหลวม ๆ ดวยการประพฤติปฏิบัติอยางเดียวกันหรือ
ยึดถือวัฒนธรรมเดียวกัน  ซึ่งจะทําใหมองเห็นลักษณะที่แตกตางไปจากคนวัยอื่นโดยชัดเจน  แต
การรวมกลุมกันของวัยรุนจะไมมีระบบเปนแตเพียงการเอาอยางตอ ๆ กันไปเทานั้น  ถือเปนการ
รวมกลุมกันเฉพาะกลุมเพื่อนซึ่งเปนคนที่สนิทสนมกัน  มีรสนิยมตรงกัน  มีการปรึกษาหารือกัน  
และทํากิจกรรมบางอยางรวมกัน  โดยผลที่เด็กวัยรุนจะไดรับจากการรวมกลุมกันก็คือการเรียนรู
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และยอมรับคานิยมและพฤติกรรมตาง ๆ จากกิจกรรมนั้น ๆ  ซึ่งอาจมีอิทธิพลมากพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงความคิดบางอยางแกเด็กวัยรุนได

ดังนั้นปจจัยที่กอใหเกิดความบันเทิงที่ผูอานไดรับจากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  
“แฮรรี่  พอตเตอร”  ยังเกิดจากปจจัยการตอบสนองความตองการทางสังคมแกผูอาน  นั่นคือ  ผูอาน
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  มีการแนะนําหรือชักจูงใหบุคคลที่อยูใกลชิดรับสื่อ
วรรณกรรม  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ดวย  ซึ่งผูที่รับสื่อวรรณกรรมแบบเดียวกันก็จะไดรับหรือรูสึกวา
ไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุม  ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการทางสังคมใหกับเด็กและ
เยาวชนซึ่งเปนวัยที่ตองการความมั่นใจในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน  ปจจัยตอบสนอง
ความตองการของสังคมนี้เองเปนตัวกอใหเกิดลักษณะการรับสารแบบบอกตอของกลุมผูอานสื่อ
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ทําให  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ทุกภาคมียอดขายตอเนื่อง
สม่ําเสมอ  แมจะเปนภาคเกาแลวหรือทิ้งชวงการวางตลาดไปนานก็ตาม  ทั้งนี้  เนื่องจากในการบอก
ตอทุกครั้งก็มักจะเกิดการรับสารเลียนแบบกันขึ้นมา

ลักษณะการรับสารแบบบอกตอไดสรางกลุมผูมีความชื่นชอบในวรรณกรรม  “แฮรรี่  
พอตเตอร” ระดับปฐมภูมิขึ้นมา  แตกลุมในระยะแรกเริ่มนี้ยังเปนเพียงกลุมของคนที่อยูกันอยาง
กระจัดกระจาย  มีการแนะนํา  บอกตอ  และสื่อสารกันในระยะใกลชิดและเปนกลุมเฉพาะตัว  เชน  
กลุมเพื่อนรวมชั้นเรียน  หรือญาติพี่นองที่สนิทกันเทานั้น  ดวยเหตุที่กลุมผูชื่นชอบ “แฮรรี่  พอต
เตอร” ระดับปฐมภูมิเหลานี้มีการรับสารอยางตอเนื่องและมีเสียงเรียกรอง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  ภาค
ใหมตลอดเวลา  ทําใหบริษัทนานมี  บุคส  ผูนําเขาและจัดจําหนายสื่อวรรณกรรมเยาวชนในเครืออัม
รินทรกรุปส  ซึ่งเปนบริษัทผูนําเขา  แปล  และจัดจําหนายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอต
เตอร”  จัดตั้งชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอร  (Harry  Potter  Fan  Club)  ขึ้นมาอยางเปนทางการเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย  เพื่อรวบรวมกลุมคนที่ชื่นชอบในสื่อวรรณกรรมเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  
เขาดวยกัน  มีการพบปะ  สังสรรค  และทํากิจกรรมกันอยางตอเนื่องในระหวางรอหนังสือ  “แฮรรี่  
พอตเตอร”  ภาคตอไปที่ยังไมไดออกวางตลาด

ชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยจึงถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประชา
นิยม  (Popular  Culture)  ที่ถูกผลักดันใหเกิดขึ้นเพื่อการแสวงหาผลกําไรของบริษัทนานมี  บุคส   
การตอบสนองตอการเขาเปนสมาชิกชมรมจึงเกี่ยวของกับความหลงใหล  (Fascination)  ความนิยม
ชมชอบ  (Adoration)  ในตัวสื่อวรรณกรรม  รวมถึงความรูสึกหงุดหงิดผิดหวัง  (Frustration)  และ
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การตอตาน  (Antagonism)  ในตัวของผูรับสารซึ่งอยูในวัยหัวเลี้ยวหัวตอ  องคประกอบเหลานี้เปน
ตัวเชื่อมที่ผลักดันใหสมาชิกชมรมเกิดความรูสึกผูกพันกับ “แฮรรี่  พอตเตอร”  อันจะทําใหเกิด
ความหลงใหลในสาร  ทําใหเกิดอาการหิวกระหายหรือตองการสารเหลานั้นอยางมาก  สงผลใหเกิด
พฤติกรรมการติดตามอาน “แฮรรี่  พอตเตอร” ภาคตาง ๆ และมีการรวมกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น
อยางตอเนื่อง

ดังนั้น  กิจกรรมสําคัญที่สุดที่ชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยไดรวมกันจัด
ขึ้น  คือ  กิจกรรมการเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศน  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๆ ภายในงาน  
ดังนี้  การจัดบรรยากาศภายในงานใหจําลองจินตนาการโรงเรียนฮอกวอตสในโลกเวทมนตร  การ
แตงกายแฟนซีเลียนแบบตัวละครในวรรณกรรม  และการจัดจําหนายสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  
“แฮรรี่  พอตเตอร”  ภาคใหม  รวมทั้งสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอื่น ๆ ในเครือนานมี  บุคส  และ
ของสะสมอื่น ๆ เกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนที่จัดจําหนายภายในงานดวย  โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในงานเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนลวนแลวแตไดรับการตอบรับจากผูชื่นชอบ  “แฮรรี่ พอต
เตอร”  และบุคคลใกลชิดเปนอยางดี  ดังจะเห็นไดจากการมารวมตัวอยางแนนหนาของกลุมคนรัก 
“แฮรรี่  พอตเตอร”  และการใหการสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมชมรมทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมจากพอแมผูปกครองของแฟนคลับ  (Fan  Club)  เหลานี้

Joli  Jenson (อางถึงใน ชไมพร แกวประไพ, 2541 : 35) กลาววาการเปนแฟนของสื่อ
ขึ้นอยูกับความรูสึกของผูรับสารที่มีตอตัวบท  (Text)  ทางวัฒนธรรม  โดยเปนความสัมพันธเฉพาะ
เรื่องที่รวมแตละบริบทเขาดวยกัน  บางคนใหความสนใจกับตัวบทเพียงบางเรื่องเทานั้น  จึงนําไปสู
การตีความอยางเฉพาะเจาะจงลงไป  และบางครั้งอาจทําใหมีอํานาจในการปฏิเสธตัวบทอื่น  
ความรูสึกพึงพอใจของแฟนจึงสามารถวัดไดจากระดับการยอมรับการบริโภคซึ่งมีความซับซอน
และมีความสัมพันธที่แตกตางกัน  เปนความสุขจากการทําสิ่งที่ตนตองการ  เปนความสนุกสนาน
จากการหลีกหนีกฏเกณฑ  เกิดการเติมเต็มความรูสึกเพื่อใหสมปรารถนาถือเปนการผลิตวัฒนธรรม
แหงความพอใจเฉพาะกลุมขึ้นมา  ดังนั้น  แฟนจึงเปนกลุมคนที่มีความคิดสรางสรรคและ
กระตือรือรน  เพราะสามารถผลิตวัฒนธรรมในแบบของตนขึ้นมาไดแมอยูในสภาพแวดลอมทาง
สังคมที่บีบรัด  ดังนั้น  การตีความหมายของตัวบทเกี่ยวกับแฮรรี่  พอตเตอรของสมาชิกชมรมจึงมี
ลักษณะเฉพาะอยางซึ่งใหความสําคัญทั้งกับความหมายดั้งเดิมที่พบในสื่อวรรณกรรมและ
ความหมายใหมอันเปนขอตกลงเฉพาะกลุมและตัวสมาชิกเอง
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การเชื่อมโยงความเปนจินตนาการจากตัวหนังสือในสื่อวรรณกรรมออกมาเปนความ
จริงที่สัมผัสไดในชีวิตของชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรในประเทศไทยจึงมีลักษณะเดนสําคัญ  2  
ประการจากคน  2  กลุม  ดังที่ Jerome Singer  (อางถึงใน ชไมพร  แกวประไพ, 2541 : 14) 
นักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกันไดกลาวไวคือ  ลักษณะการทดแทนสิ่งที่ไมมีอยูจริงดวยสิ่งที่มีอยู
อยางแพรหลายในชีวิตประจําวัน  โดยอาศัยการหลอมรวมกันของสวนตาง ๆ ภายในงานสรางเปน
บรรยากาศโรงเรียนฮอกวอตสในโลกเวทมนตรขึ้นมาจากกลุมผูจัดงาน  และลักษณะการเติมเต็ม
จินตนาการเฉพาะตัวของกลุมสมาชิกชมรมแตละคนที่มีตอตัวละครที่ชื่นชอบหรือเลือกที่จะแตง
แฟนซีเปนตัวละครนั้น  โดยระดับการเชื่อมโยงจินตนาการสูชีวิตของของเหลาสมาชิกชมรมคนรัก
แฮรรี่  พอตเตอรที่มารวมตัวกันภายในงานเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศนจะแตกตางกันไปตามระดับ
ความชื่นชอบหรือลักษณะความเปนแฟนในตัวสื่อวรรณกรรมของผูรับสารแตละคน

การเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมสูความเปนจริงในชีวิตของชมรมคนรักแฮร
รี่  พอตเตอรในประเทศไทยจึงมีตั้งแตระดับผิวเผิน  ปานกลาง  จนถึงระดับคลั่งไคลตามระดับความ
ชื่นชอบในวรรณกรรมของแฟน “แฮรรี่  พอตเตอร”  แตละคน  โดยกลุมแฟนที่ชื่นชอบในระดับผิว
เผินจะมีการรับสื่อวรรณกรรมอยางโดดเดี่ยว  (Obsessed  Loner)  ระดับแสดงออกถึงจินตนาการใน
ชีวิตจริงจึงเกิดขึ้นนอยถึงไมมีเลยหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนแคผูรับสารเพียงอยางเดียวเทานั้น  การ
รับสารของแฟน กลุมนี้เกิดขึ้นเพื่อสนองความตองการความบันเทิงเฉพาะตัวของตนเองเทานั้น  
โดยไมไดมุงหวังการตอบสนองทางสังคมที่มีอยูในตัวสื่อเลย ซึ่งอาจจะเรียกไดวาแฟนในระดับนี้อยู
ในระดับเดียวกับสมาชิกของกลุมธรรมดา  

กลุมแฟนแบบปานกลางเปนกลุมที่มีความชื่นชอบในวรรณกรรมแบบตามอยางกันกับ
กลุมเพื่อนหรือคนใกลชิด  การแสดงออกถึงจินตนาการเกี่ยวกับ “แฮรรี่  พอตเตอร”  ของแฟนกลุม
จะจะมีลักษณะตามความสะดวกและอิงกับกลุม  โดยการใชบริการที่หาไดในบริเวณงานและ
เชื่อมโยงสิ่งที่มีอยูเขากับตัวละครในวรรณกรรมที่ตนเองชื่นชอบ  สวนกลุมแฟนแบบคลั่งไคล  
(Frenzied  Fan)  เปนกลุมที่มีการแสดงออกถึงจินตนาการในชีวิตจริงสูงที่สุด  คือเปนกลุมที่มี
จินตนาการเกี่ยวกับตัวละครหรือวรรณกรรมตอนที่ชอบสูงที่สุด  แฟนกลุมนี้จะมี “ภาพ” บางอยาง
เกี่ยวกับ “แฮรรี่  พอตเตอร” ไวในใจ  และแสดงออกมาเมื่อมารวมตัวกันทํากิจกรรม  แฟนแบบคลั่ง
ไคลถือเปนกลุมที่มีการสรางวัฒนธรรมแบบเฉพาะของตนเองไดดีที่สุด
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จึงอาจกลาวไดวา  การแสดงออกของจินตนาการในชีวิตจริงของชมรมคนรักแฮรรี่  
พอตเตอรในประเทศไทยเปนการแสดงออกของจินตนาการแบบชั่วคราว  ทั้งนี้เนื่องจากการมา
รวมกลุมกันของสมาชิกชมรมเกิดขึ้นอยางมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน  คือ  เพื่อมารวมใน
งานเปดตัวหนังสือรอบปฐมทัศน  ซึ่งมีเปาหมายสําคัญในการมาซื้อหนังสือ “แฮรรี่  พอตเตอร” ภาค
ใหม  เมื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการแลว  กลุมสมาชิกเหลานี้ก็จะแยกยายกันกลับไปยังชีวิตปกติ
แบบเดิมของแตละคน  และจะมารวมตัวกันใหมเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเปดตัวหนังสือขึ้นอีก  
ดังนั้น  การเชื่อมโยงจินตนาการจากสื่อวรรณกรรมเขาหาชีวิตจริงของสมาชิกชมรมจึงเปนการ
เชื่อมโยงอยางผิวเผิน  แคเพียงปรับเปลี่ยนการแตงกายและสัญญะที่พบเห็นไดภายนอก  แลวแทนที่
ตัวเองลงในเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ  โดยไมไดมีผลใด ๆ กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน  
เชน  นิสัย  ความคิด  อุดมการณ  ในชีวิตประจําวันเลย

จากความเขาใจของสังคมซึ่งเชื่อวาวรรณกรรมเยาวชนเปนสื่อบันเทิงที่สามารถสอน
แนวปฏิบัติและคุณธรรมของสังคมใหแกเด็ก  ทําใหวรรณกรรมเยาวชนเปนสื่อบันเทิงที่ไดรับการ
ยอมรับจากพอแมผูปกครองและสังคมโดยรวมวาเปนสิ่งที่ควรคาแกการซื้อหามาใหลูกหลานได
อาน  รวมไปถึงการเขาชมรมเปนสมาชิกของสํานักพิมพหนังสือก็เปนสิ่งที่ดีที่แสดงวาเด็กและ
เยาวชนรักการอาน  แตในความเปนจริงแลว  สิ่งที่เด็กและเยาวชนไดรับจากการรับสื่อวรรณกรรม
เยาวชนมีแคเพียงความสนุกสนาน  ตื่นเตนไปกับเรื่องราวและจินตนาการที่แปลกใหมของผูแตง
เทานั้น  คุณธรรมที่ถูกแฝงไวในสื่อวรรณกรรมไมไดถูกรับรูหรือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันเลย  
รวมทั้งเหตุผลใหการเลือกรับสื่อก็ไมไดเกิดจากความชื่นชอบในตัววรรณกรรมเทานั้น  แตสวน
หนึ่งเปนการรับสื่อเพียงแคการเลียนแบบเพื่อใหไดเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน  อีกทั้งการจัดตั้ง
ชมรมยังไมไดเกิดจากกลุมเด็กและเยาวชนเอง  แตเกิดจากการผลักดันของบริษัทผูผลิตหนังสือเพื่อ
ประโยชนทางการคาของกลุมตนเองเทานั้น

โดยนัยยะนี้สื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จึงเปรียบเสมือนกัญชาใน
ขนมหวานที่กลุมผูผลิตหยิบยื่นใหเด็กและเยาวชน  ขนมชนิดใหมนี้เปนขนมรสชาติอรอย  ดูจะเต็ม
ไปดวยคุณคาและสาระประโยชนมากมาย  จนไมใชแคเด็กและเยาวชนเทานั้นที่จะติดใจ  แตพอแม
ผูปกครองที่มีวุฒิภาวะแลวก็ยังหลงไปกับรูปลักษณที่ดูมีประโยชนของความเปนสื่อวรรณกรรมที่ดู
จะควรคาแกการรับรูของลูกหลานไปดวย  “แฮรรี่  พอตเตอร”  จึงเปนกัญชาชนิดใหมที่สามารถ
มอมเมาเยาวชนและผูปกครองใหติดอยูกับสังคมบริโภคนิยมอยางมีเหตุผลอันสมควรมารองรับ  ดัง
จะเห็นไดจากลักษณะการจัดกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดจําหนายและสั่งจองหนังสือ  “แฮรรี่  
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พอตเตอร”  ภาคใหม  พรอมทั้งจัดจําหนายภาคเกาที่วางตลาดอยูแลวทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
และสื่อวรรณกรรมเยาชนแบบชุดเรื่องอื่น ๆ  เชน  อยากใหโลกนี้ไมมีโชคราย  และหัวขโมยแหงบา
รามอส  ซึ่งเปนหนังสือที่บริษัทนานมี  บุคสกําลังจัดจําหนายอยู  การจัดการรวมตัวคนรักแฮรรี่  
พอตเตอรในครั้งนี้จึงเปนการสงเสริมการขายรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งใหผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ  ดวย
ยอดขายและยอดสั่งจองในงานนับพันเลมในชั่วขามคืน  อีกทั้งยังไดความรูสึกที่ดีจากกลุมผูรับสาร
ทั้งทางตรงและทางออมอีกดวยวาเปนการสนับสนุนใหเด็กรักการอาน  มีความคิดสรางสรรค  และ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  อันจะนําไปสูการบริโภคสื่อและของสะสมชนิดอื่นเกี่ยวกับ “แฮรรี่  
พอตเตอร”  เพิ่มเติมอีกดวย  เชน  สื่อภาพยนตร  VCD  เกมส  การตูน  และของที่ระลึกอื่น ๆ ดวย
เงินของพอแมผูปกครองนั่นเอง

ขอเสนอแนะทั่วไป

ดังนั้นจึงควรมีการหันมาทบทวนวาวรรณกรรมเยาวชนและชมรมคนรักการอาน
ทั้งหลายที่สํานักพิมพตาง ๆ จัดขึ้นนั้นมีบทบาทในการใหความรูแกเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
สรางสรรคสังคมอยางแทจริงหรือไม  สังคมไทยไมควรฝากความหวังในการอมรมบมนิสัยหรือการ
สรางศีลธรรมใหกับอนาคตของชาติไวกับตัวสื่อวรรณกรรม  แตผูที่อยูรอบขางเด็กและเยาวชนอยาง
พอแม  ผูปกครอง  ครู  อาจารยควรมีเวลาและความอดทนพอที่จะทําความเขาใจกับความซับซอน
ทางอารมณของเด็กและไมเอาแตความคิดของตนเองเปนใหญในการตัดสินการกระทําของเด็ก  ควร
รูจักฟงความคิดและสนับสนุนในสิ่งที่เด็กและเยาวชนตองการบาง  อีกทั้งควรมีการสรางกิจกรรม
รวมกันในครอบครัวเพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความอบอุนและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
ไมแยกตัวไปอยูในโลกของจินตนาการ รวมไปถึงตัวเด็กและเยาวชนเองก็ควรรูจักรับฟงสิ่งที่ผูใหญ
อบรมสั่งสอนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวและครู อาจารยดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1. เนื่องจากสื่อวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง  “แฮรรี่  พอตเตอร”  มีการวางโครงเรื่องไวถึง  
7  ภาค  ดังนั้น  จึงควรมีการศึกษาสื่อวรรณกรรมภาคตอไปอันไดแก  แฮรรี่  พอตเตอรกับภาคีนก
ฟนิกซ  และแฮรรี่  พอตเตอรกับเจาชายเลือดผสม  ซึ่งเปนวรรณกรรมฉบับแปลที่ออกวางจําหนาย
แลวในประเทศไทย  เพื่อใหทราบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและพัฒนาการในการวางโครง
เรื่องและองคประกอบของเรื่องจากผูประพันธ
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2. ควรมีการศึกษากลุมชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรเกี่ยวกับการรับสื่อวรรณกรรมภาค
ใหมวายังคงลักษณะเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไป  และมีการแสดงเกี่ยวกับจินตนาการของแตละคน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม  เพื่อใหทราบถึงความตอเนื่องในการรับสื่อและการตีความหมายเนื้อหาสื่อ
ขอจํากัดในการวิจัย

1. เนื่องจากสมาชิกชมรมคนรักแฮรรี่  พอตเตอรจะมีการรวมกลุมกันเปนการชั่วคราว  
โดยมีวัตถุประสงคแบบเฉพาะเจาะจงในการมารวมตัวกันในแตละครั้ง  ทําใหการศึกษาลักษณะการ
ปรับแปลงจินตนาการเขาสูชีวิตจริงของสมาชิกชมรมสามารถพบไดเพียงทางบุคลิกภาพภายนอกที่
สมาชิกชมรมแสดงออกเทานั้น  ทําใหไมสามารถทราบไดถึงลักษณะนิสัยสวนตัวอันเปนบุคลิกภาพ
ภายในของสมาชิกแตละคนวาไดรับอิทธิพลจากการอานวรรณกรรมหรือไม
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