
 
 
 
 

  

 ภาษา คือ ส่ิงท่ีแสดงออกมาแลว้สามารถท าความเขา้ใจกนัได ้ ใชส่ื้อสารซ่ึงกนั
และกนั เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ เป็นตน้  
 ภาษาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษา
ฝร่ังเศส ฯลฯ ก็ลว้นแต่มีวิวฒันาการท่ีแตกต่างกนัออกไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
บางค าศพัท ์บางประโยค อาจมีความหมายเหมือนกนั หรือแตกต่างกนัก็เป็นได ้ข้ึนอยู่
กบัรูปแบบการใชง้าน              
 ซ่ึงภาษานั้นถือเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงพฒันาการดา้นวฒันธรรมของแต่ละ
สังคมเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงระดบัวฒันธรรมของผูใ้ชภ้าษา ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิต
ของคนในชาติ และภาษายงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติท่ีท าให้คนในชาตินึกถึงความ
เป็นชาติเดียวกนั เป็นพวกเดียวกนั ตราบจนถึงทุกวนัน้ี 
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 สายน ้ าและอาชีพประมงเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีความผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนไทย
มาเป็นเวลาชา้นาน ทั้งการประมงล าน ้าและประมงทะเล (ดรุณี พงษส์วสัด์ิ และคณะ, 
2549 : 5) การประกอบอาชีพประมงนั้น นอกจากชาวประมงจะอาศยัความสามารถ
และความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพแลว้ ชาวประมงยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัธรรมชาติ
ท่ีไมอ่าจคาดการณ์ล่วงหนา้ไดใ้นการท าประมงดว้ย ดงันั้นชาวประมงจึงตอ้งการส่ิงยดึเหน่ียว
จิตใจ และก าลงัใจในการออกเรือเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี ความเช่ือและพธีิกรรมต่าง ๆ 
จึงเขา้มามีบทบาทในการท าอาชีพประมง ดงัท่ี ประมวล ศิริผนัแก้ว (2524 : 65) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

โดย : กฤติกา ชูผล 

 “อาชีพน้ีมีความเส่ียงสูงมาก เพราะต้องเดินทางไปในท้องทะเลอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยอันตรายจากคลื่นจัด ลมแรง สัตว์ร้าย และการหลง
ทศิทาง ในช่วงเวลาทีผู่้คนยงัมคีวามรู้เกีย่วกบัทะเลน้อยมากย่อมมคีวามหวาดกลวั

ภยัอันตรายทีไ่ม่อาจคาดเดาได้ นึกถงึความอยู่รอดของชีวติและต้องการก าลงัใจ 
ความเช่ือและพิธีกรรมจึงเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตและ การประกอบ

อาชีพ มีการถ่ายทอดและยดึถอืปฏิบัติสืบต่อกนัมา” 



 “แม่ย่านาง” เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวประมงยดึถือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจและ
ผกูพนักบัวถีิชีวติชาวประมงเป็นอยา่งมาก แมย่า่นางเป็นผท่ีีสิงสถิตอยูป่ระจ าเรือแต่ละล า 
และเป็นผท่ีีอาจน าโชคหรือความหายนะมาสู่เรือของตนเองได ้ ดงันั้นผูท่ี้เป็นเจา้ของ
เรือจึงตอ้งมีการกราบไหวบู้ชาและเซ่นสังเวยแม่ยา่นางอยูเ่สมอก่อนท่ีจะน าเรือออก
ท ากิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การออกเรือใชง้านคร้ังแรกไม่วา่จะเป็นเรือท่ีท าข้ึน
เองหรือซ้ือมา โดยจะตอ้งดูฤกษย์ามและมีการเซ่นสรวงบูชาผแีม่ยา่นางกนัเป็นพิเศษ 
ซ่ึงเช่ือวา่จะน าโชคชยัมาสู่เรือและท าให้กิจการของตนเองเจริญกา้วหนา้ได ้ (พรศกัด์ิ 
พรหมแกว้, 2529 : 2875)  
 นอกจากจะมีความเช่ือในการเซ่นไหว ้ หรือบวงสรวงแม่ยา่นางประจ าเรือแลว้ 
ชาวประมงยงัมีความเช่ือในเร่ืองของการตั้งช่ือเรือใหไ้พเราะดว้ย ไมใ่ช่เพยีงแต่ตั้งนาม
ไวเ้พื่อเป็นช่ือเรียกขานแทนล าเรือเทา่นั้น หากแต่ตั้งไวเ้ป็นช่ือของแมย่า่นางเรือของตน
ดว้ย เช่น “มสัยานาวา” “โชคน าทรัพย”์ “พชรนที” และ “ดวงพรโชคทวคูีณ” เป็นตน้               
ซ่ึงช่ือแต่ละช่ือนอกจากจะไพเราะแลว้ยงัมีความหมายเป็นสิริมงคลตามความปรารถนา
ของเจา้ของเรือ ดงัท่ี สุรจิต ชิรเวทย ์(2547 : 181) กล่าวไวว้า่ “ดูเหมือนเธอจะเป็นเพศ
หญงิ เพราะมีแม่ย่านางทีต้่องเซ่นไหว้ โขนเรือเป็นทีอ่ยู่ของแม่ย่านาง และห้ามข้าม 
เธอมีช่ือเพราะพร้ิงมากมาย” 
 ท่ีสถิตของแม่ยา่นางเรือแต่ละล า คือ ส่วนบริเวณหวัทวนเรือหรือโขนเรือ ส่วน
ดงักล่าวน้ีถือวา่เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของเรือประมงเพราะเป็นจุดแรกของเรือท่ี
แล่นกระทบกบัแรงน ้าทะเล จะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของล าเรือ มีลกัษณะของไมท้่อนยาว
น ามาประกอบเขา้กบักระดูกงูยดึดว้ยตาปูทองเหลือง ขนาดของโขนเรือจะข้ึนอยูก่บั
ขนาดของเรือ ถา้เรือล าเลก็โขนเรือกจ็ะเลก็ เรือท่ีล าใหญ่มากข้ึนโขนเรือกจ็ะมีขนาดใหญ่
ตามไปดว้ย ดงันั้นเม่ือชาวประมงจะเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางประจ าเรือก็จะท าพิธีเซ่นไหวท่ี้
บริเวณโขนเรือแห่งน้ี 
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 ชาวประมงมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัความเป็นมาของแม่ย่านางว่า ในสมยัก่อนเม่ือ
พระอิศวรและพระแม่อุมาเทวเีสด็จประพาสทะเล กุง้ไดอ้อกมาร้องเรียนวา่ตนเองเป็น
สตัวท่ี์ร่างกายมีแต่เน้ือ เปลือกห่อหุม้บาง ไมส่ามารถป้องกนัตวัเองได ้ ท าใหถู้กบรรดา
สัตว์น ้ าอ่ืน ๆ จับกินเสียมาก พระแม่อุมาเทวีจึงประทานพรให้กุ ้งมีเล่ือยสองคม
ปลายแหลมอยูบ่นหวั มีหอกปลายแหลมอยูท่ี่หาง เม่ือสัตวใ์ดกินเขา้ไปจะไดใ้ชห้าง
เจาะออกมาใหเ้ขด็หลาบ อาหารท่ีกุง้สามารถกินเองได ้ จะตอ้งเป็นของท่ีตายเน่าเป่ือย
เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี จ  านวนกุง้จึงมีมาก จนเสียสมดุล กั้งจึงมาชกัชวนกุง้ใหผ้สมพนัธ์ุกนั 
แลว้ออกอุบายใหกุ้ง้ใชอ้าวธุติดตวัเจาะทอ้งเรือส าเภาใหจ้ม เม่ือคนจีนคนไหนวา่ยน ้า
ไมเ่ป็นก็จะจมน ้าตายกลายเป็นอาหาร ส่วนหวันั้นกุง้แบง่ใหก้ั้ง ส่วนตวันั้นกุง้เอาไปกิน 
อุบายคร้ังน้ี ท าให้เรือส าเภาตกเป็นเป้าและไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งมาก พวกนาย
ส าเภาจึงไดว้งิวอนขอใหเ้จา้หมาจ่อช่วยบอกกล่าวเทพเจา้ใหม้าช่วยเหลือ เจา้หมาจ่อ
สงสารชาวเรือ จึงบอกใหน้ าของมาเซ่นไหวพ้ลีกรรม ไดแ้ก่ ผา้แพรสีแดง สีทบัทิม     
ส่ิงละสิบพบักบัดอกไมธู้ปเทียน ส าหรับเจา้ท่ี เม่ือไดรั้บของถวายเจา้หมาจ่อจึงให้  
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โขนเรือท่ีเช่ือกันว่าเป็นท่ีอยู่ของแม่ย่านาง. ท่ีมา : แม่ย่านาง. 
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://kanchanapisek.or.th/kp8/ray/
ray303.html [เข้าถึงข้อมลู 25 มกราคม 2560]. 



นายทหารน าของไปถวายเทพเจา้ทั้งแปดทิศ แลว้ร่วมปรึกษาหารือกนัวา่จะน าความ
ไปกราบทูลพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวีให้ตดัสินปัญหา พระแม่อุมาเทวีจึงสั่งให้
พญาอนนัตนาคราชไปปราบกุง้ท่ีผดิค าสตัยแ์ละใชอุ้บายท าใหม้นุษยเ์ดือดร้อน จากนั้น
พญาอนนัตนาคราชรับโองการแลว้ลงไปถึงพระคงคา กุง้ท่ีท  าผดิกร้็อนตวักลวัจนกระเพาะ
และอาหารเก่าใหม่ข้ึนมาบนสมอง จากนั้นจึงถูกสาปใหเ้รือส าเภานอ้ยใหญ่ท่ีพวกตน
เจาะใหล่้มเขา้ไปอยูใ่นแกม้ทั้งซา้ยและขวาเพือ่ถ่วงหวัไมใ่หเ้งยข้ึนมาเจาะเรือส าเภาไดอี้ก 
แลว้พญาอนนัตนาคราชจึงสัง่ใหช้าวจีนเดินสมุทรทั้งหลายนบัถือเจา้ยอดสวรรคใ์หคุ้ม้ครอง
รักษาเรือส าเภาทุกเท่ียวท่ีไปมาจนถึงทุกวนัน้ี 
 นอกจากน้ี บางคติความเช่ือกเ็ช่ือวา่แมย่า่นางแทจ้ริงแลว้เป็นหญิงสาวชาวอินเดีย 
มีเร่ืองเล่าวา่ สมยัก่อนเช่ือวา่พระอินทร์หรือเทวดาเป็นผูช่้วยมนุษยย์ามท่ีมนุษยมี์ความ
เดือดร้อน ต่อมาเม่ือมนุษยม์ากข้ึน ความทุกขแ์ละความเดือดร้อนก็มากข้ึน พระอินทร์
กเ็กิดความร าคาญ พระองคเ์ลยส่งนางฟ้าท่ีสมคัรใจมาองคห์น่ึงเพือ่ช่วยปัดเป่าความทุกข์
ของมนุษยแ์ทนพระองค ์นางฟ้าองคน์ั้นไดม้าเกิดเป็นหญิงสาวชาวอินเดียและจ าความ
ชาติก่อนได ้วนัหน่ึงหญิงสาวผูน้ั้นแล่นเรือท่องเท่ียวไปแถบมหาสมุทรบริเวณใกลเ้คียง
เมืองลงักา ขณะท่ีเดินทางกลบัเกิดพายกุระหน ่าจนเรือเกือบล่ม ผูท่ี้ร่วมเดินทางกก็ลวัตาย
จึงใหน้างช่วยออ้นวอนพระอินทร์ นางก็ออ้นวอนไปบนสวรรค ์ พระอินทร์ตอบ
กลบัมาโดยมีเง่ือนไขวา่ พระองคจ์ะช่วยก็ต่อเม่ือนางยินยอมอุทิศชีวิตของนางใหก้บั
เรือและอาศยัอยูใ่นเรือตลอดไป เม่ือนางตอบรับค าพระอินทร์แลว้ นางก็หายวบัไป
ทางหวัเรือ ทนัใดนั้นคล่ืนลมก็สงบและทุกคนก็รอดชีวติ ต่อมาไม่นานนางก็มาเขา้ฝัน
ผูร่้วมทางท่ีรอดชีวติในเหตุการณ์คร้ังน้ีวา่นางนั้นเป็นผูพ้ิทกัษเ์รือล าน้ีใหร้อดปลอดภยั
และจะน าโชคลาภมาสู่เรือดว้ย จึงขอใหเ้ซ่นสรวงบูชานางสืบไป  
 พธีิกรรมการเซ่นไหวแ้มย่า่นางเรือ ถือวา่เป็นส่ิงท่ีอยูค่วบคูก่บัชาวประมงมาชา้นาน 
ชาวเรือจะมีพธีิไหวแ้มย่า่นาง โดยเร่ิมตั้งแต่การตั้งโขนเรือ ถา้เรือล าใดท่ีประกอบพธีิเซ่นไหว ้ 
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แมย่า่นางเรือตามฤกษท่ี์เจา้ของเรือไดเ้ป็นผูด้  าเนินการแลว้ ช่างต่อเรือหา้มเขา้ไปยุง่เก่ียว
หรือกระท าการใด ๆ บริเวณโขนเรือเป็นอนัขาด ดงันั้นการต่อเรือแต่ละคร้ังช่างต่อเรือ
จะพยายามตั้งโขนเรือใหเ้สร็จก่อนฤกษเ์ซ่นไหวท่ี้เจา้ของเรือหามา  
 หลงัจากท่ีเซ่นไหวแ้มย่า่นางเรือคร้ังแรกคราวตั้งโขนเรือแลว้ การเซ่นไหวแ้มย่า่นางเรือ
จะมีอีกคร้ังช่วงของการปล่อยเรือลงน ้า หรือท่ีเรียกวา่ การท าบุญเรือ เรือประมงทุกล า
ไม่วา่จะเป็นเรือประมงชายฝ่ังหรือเรือประมงใหญ่ เม่ือต่อเป็นล าเรือข้ึนมาจะถูกปล่อย
ลงน ้ า เจา้ของเรือจะตอ้งท าบุญเรือแบบประเพณีไทยทางพุทธศาสนาทัว่ไปเหมือน  
ปลูกเรือนข้ึนบา้นใหม่ กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะนิมนตพ์ระมาสวด ประพรมน ้ามนตเ์พื่อ
เป็นสิริมงคลแก่เรือ 
 การประกอบพิ ธี
ท าบุญเรือของเรือประมง
ชายฝ่ัง จะนิยมใชข้องเซ่น
ไหวแ้ม่ย่านางเรือ ได้แก่ 
ขา้วสวย 1 ถว้ย ตะเกียบ 1คู่ 
ชอ้น 1 คนั วางไวห้นา้ขา้ว
สวย ไก่ 1 ตวั ปูตม้ กุง้ตม้ 
ขนมถ้วยฟู ส้ม เงาะ 
กล้วยหอม หรือผลไมต้าม
ฤดูกาลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถหาได ้และน ้า 1 ขนั น าใส่ถาดมาตั้งไวบ้ริเวณโขนเรือ จากนั้น
จึงจุดธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหวปั้กไวท่ี้โขนเรือ หรือเสาเรือ แต่จะไม่มีการเจิมเรือ 
หรือนิมนตพ์ระมาท าพธีิเจิมเรือ หรือสวดมนตบ์นเรือ เพราะเรือมีขนาดเลก็ไมส่ามารถ
บรรจุผูค้นไดม้าก ส าหรับน ้ามนตถื์อเอาน ้าท่ีถวายแมย่า่นางเป็นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิใชป้ระพรมเรือ 
นอกจากน้ียงัมีการน าผา้แพร 3 สี ซ่ึงเป็นสีท่ีถูกโฉลกกบัเจา้ของเรือ ดอกไมส้ดปัก 
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ชาวเรือก่อนออกเดินทางล่องเรือไปยงัทะเลหรือมหาสมทุร จะต้อง
ท าพิธีบวงสรวงบูชาแม่ย่านางก่อนออกเดินเรือทุกคร้ัง เพ่ือความ
ปลอดภัยและน าโชคลาภมาสู่ตน ท่ีมา : แม่ย่างนาง. [ออนไลน์]. 
สืบค้นจาก : www.google.com [เข้าถึงข้อมลู 26 มกราคม 2560]. 



และพวงมาลยัคลอ้งท่ีโขนเรือ วนัประกอบพิธีท าบุญเรือจะไม่มีการน าเรือออกทะเล
โดยทนัที แต่จะมีการน าเรือออกจากฝ่ังในวนัถดัไปแทน 

 กรณีท่ีเป็นเรือประมงใหญ่และมีพื้นท่ีประกอบพธีิภายใน
เรือนั้น การประกอบพิธีท าบุญเรือ เจ้าของเรือจะนิมนต์
พระภิกษุสงฆซ่ึ์งส่วนใหญ่แลว้จะนิมนตพ์ระจ านวน 9 รูป เพื่อ
มาสวดมงคลสูตรใหแ้ก่เรือของตน เม่ือสวดเสร็จเจา้ของเรือจะ
ท าการถวายภตัตาหารใหพ้ระภิกษุฉนัม้ือเพล เม่ือพระภิกษุฉนั
เสร็จแลว้จะเร่ิมประกอบพธีิเจิมเรือ โดยจะเร่ิมเจิมบริเวณโขนเรือ 
เสากระโดงเรือ และกระดานเรือ การเจิมเรือจะเจิมแถวล่างสุด 
3 วง แถวถดัมา 2 วง แถวต่อมา 1 วง และแถวสุดทา้ย 1 วง 

 เม่ือเจิมเสร็จจะมีการปิดทอง 9 แผน่ ท่ีเรือ โดยจะปิดท่ีโขนเรือ และเสากระโดงเรือ 
จากนั้นพระภิกษุสงฆ์จะท าการประพรมน ้ ามนต์ไปรอบล าเรือ การท าบุญเรือนั้น 
เจา้ของเรือจะตั้งเคร่ืองเซ่นไหวแ้มย่า่งดว้ยอาหารคาวหวานเช่นเดียวกบัเรือประมงชายฝ่ัง 
และเม่ือนิมนตพ์ระภิกษุท าพธีิเสร็จส้ินแลว้ เจา้ของเรือจะเซ่นไหวด้ว้ยการจุดธูป 3 ดอก 
หรือ 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหวข้อพรแม่ยา่นางเรือของตน นอกจากน้ียงัมีการน าผา้แพร 
3 สี ซ่ึงเป็นสีท่ีถูกโฉลกกบัเจา้ของเรือ  เจา้ของเรือจะดูวา่ถูกโฉลกหรือไม่นั้น จะนิยม
ดูจากวนัเกิดของเจา้ของเรือกบัสีท่ีเป็นมงคลและกาลกิณี เช่น เจา้ของเรือเกิดวนัจนัทร์ 
จะไมน่ าผา้แพรสีแดงมาใชผ้กูเรือของตน เพราะสีแดงเป็นสีกาลกิณีของผูท่ี้เกิดวนัจนัทร์ 
หรือบางกรณีเจา้ของเรือบางคนอาจจะใหพ้ระ หมอดู หรือคนทรงเจา้ เป็นผูก้  าหนดใหว้า่
เจา้ของเรือควรใชผ้า้แพรสีไหนผกูเรือเพือ่ความเป็นสิริมงคล และไมเ่ป็นกาลกิณีแก่เจา้ของ 
 นอกจากผา้แพร 3 สีแลว้ เคร่ืองเซ่นไหวย้งัมี ดอกไมส้ดปัก และพวงมาลยั
คลอ้งท่ีโขนเรือ เช่นเดียวกบัเรือประมงชายฝ่ัง ส่วนวนัประกอบพิธีท าบุญเรือจะไม่มี
การน าเรือออกทะเลทนัที แต่จะมีการน าเรือออกจากฝ่ังในวนัถดัไปแทนเช่นกนั 
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ลกัษณะการเจิมโขนเรือ  



 พิธีกรรมไหวแ้ม่ยา่นางจะมีข้ึนอีกคร้ังของทุกเดือนในวนัพระใหญ่ หรือทุกคร้ัง
ท่ีออกน่านน ้า ส าหรับเรือประมงใหญ่เม่ือออกน่านน ้าจะใชร้ะยะเวลาอยูท่ะเลประมาณ 
15 วนัต่อ 1 เดือน ท าใหช้าวเรือเช่ือวา่การท่ีใชเ้วลาออกทะเลนาน ๆ เป็นการเส่ียงต่อ
การเจอภยัอนัตรายต่าง ๆ ท่ีอาจท าใหถึ้งแก่ชีวิต รวมไปถึงการจบัสัตวน์ ้าไดป้ริมาณ
นอ้ยซ่ึงไม่คุม้ค่ากบัท่ีออกเรือไป ดงันั้นเจา้ของเรือจึงจะท าพิธีเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือ
ทุกคร้ังท่ีออกน่านน ้ าเพือ่ขอพรใหแ้มย่า่นางช่วยคุม้ครองเรือและลูกเรือใหป้ลอดภยั การท า
พิธีเซ่นไหวน้ั้นเจา้ของเรือจะเป็นผูเ้ซ่นไหว ้หรือถ้าเรือประมงบางล าท่ีเจา้ของเรือ
ไม่ได้ออกเรือเองไตก๋้งเรือจะท าหน้าท่ีน้ีแทน ซ่ึงเคร่ืองเซ่นไหวใ้ช้เหมือนคราวท่ี
ปล่อยเรือลงน ้าคร้ังแรก 
 เรือประมงเล็ก หรือเรือประมง
ชายฝ่ัง จะไม่ท าการเซ่นไหวแ้ม่ยา่นาง
เรือทุกคร้ังท่ีออกทะเลเฉกเช่นเดียวกบั
เรือประมงใหญ่ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
เรือประมงชายฝ่ังจะออกทะเลทุกวนั 
จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีการตั้งเคร่ืองเซ่นไหว้
แม่ย่านางเรือทุกวนั แต่ชาวเรือเล็กจะ
ไหวแ้ม่ยา่นางเรือทุกแรม 15 ค ่า หรือท่ี
เรียกกนัวา่วนัพระใหญ่แทน โดยเจา้ของเรือ
จะจดัซ้ืออาหารคาวหวาน ผลไม ้ หรือเคร่ืองเซ่นแบบเดียวกบัการปล่อยเรือลงน ้าคร้ังแรก 
อยา่งไรกดี็เคร่ืองเซ่นท่ีนิยมน ามาใชจ้ะเนน้ไปในทางท่ีเป็นสิริมงคล เคร่ืองเซ่นท่ีมีช่ือไม่เป็น
มงคลก็จะไม่น ามาเซ่นไหว ้เช่น ละมุด และมงัคุด เป็นตน้ จากนั้นจึงท าการจุดธูปเทียน 
กล่าวเซ่นไหวข้อพรแมย่า่นางเรือ ทัง้น้ีไมว่า่เรือเลก็ เรือใหญ่ ส่วนใหญ่เจา้ของเรือ หรือไตก๋้ง
จะกล่าววาจาเม่ือเซ่นไหวแ้ม่ยา่นาง ขอใหช่้วยคุม้ครองและจบัสัตวน์ ้าไดจ้  านวนมาก 
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เคร่ืองเช่นไหว้แม่ย่านางขอพรเพ่ือให้ปลอดภัยและจับ
สัตว์น า้ได้จ านวนมาก ท่ีมา : บวงสรวงแม่ย่านางเรือประมง. 
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://dp.lnwfile.com/_/dp/_ra 
w/pl/21/dt.jpg [เข้าถึงข้อมลู 26 มกราคม 2560]. 



 นอกจากชาวประมงจะไหวแ้มย่า่นางเรือในวนัพระใหญ่ หรือทุกคร้ังท่ีออกทะเลแลว้ 
วนัส าคญัตามเทศกาล เช่น วนัปีใหม่ วนัตรุษจีน และวนัสารทจีน เป็นตน้ ยงัถือเป็น
วนัดีท่ีชาวประมงจะท าการเซ่นไหวแ้ม่ยา่นาง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัตรุษจีน ทั้งน้ี
เพราะเจา้ของเรือประมงส่วนใหญ่ในบางจงัหวดัเป็นคนไทยเช้ือสายจีน และวนัตรุษจีน
ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของชาวจีน ดงันั้นชาวไทยเช้ือสายจีนจึงถือเอาวนัน้ีเป็นวนัดีใน
การเร่ิมตน้ส่ิงใหม่ ๆ อนัเป็นมงคล เจา้ของเรือประมงก็เช่นกนัจะถือเอาวนัตรุษจีน
เป็นวนัส าคญัท่ีจะเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรือเพื่อขอพรใหปี้นั้น ๆ มีแต่ส่ิงดี ๆ อนัเป็นมงคล
ในการประกอบอาชีพของตน  
 เม่ือถึงวนัตรุษจีน ไม่วา่จะเป็นเรือเล็กหรือเรือใหญ่จะไม่มีการออกเรือเด็ดขาด 
เรือจะถูกจอดเทียบท่าไวเ้พื่อท าพิธีเซ่นไหวแ้ม่ย่านางเรือ ในวนัน้ีเจ้าของเรือจะ
ประดบัประดาเรือประมงของตนใหส้วยงามท่ีสุด บริเวณโขนเรือมีการน าผา้แดงมาพนั
รอบตามคติชาวจีนท่ีเช่ือวา่สีแดงเป็นสีมงคล ต่อดว้ยการน าดา้ยดิบพนัทบัอีกทีหน่ึง 
จากนั้นจึงน าผา้แพร 3 สี ผืนใหม่มาผกูหวัเรือ แลว้จึงน าพวงมาลยัมะลิสด ดาวเรือง 
หรือบางรายอาจใช้พวงมาลัยพลาสติกเพื่อความคงทน มาคล้องท่ีโขนเรือ และ
น าดอกไมส้ดอยา่งเช่นดอกกลว้ยไมม้าปักตรงดา้นขา้งโขนเรือ  
 นอกจากจะมีการตกแต่งเรือใหส้วยงามแลว้ วนัน้ีเจา้ของเรือจะท าพิธีเซ่นไหว ้   
แมย่า่นางดว้ยเคร่ืองเซ่นไหวแ้บบเดียวกบัท่ีชาวจีนใชเ้ซ่นไหวบ้รรพบุรุษในวนัตรุษจีน 
กล่าวคือจะเซ่นไหวด้้วย หมู เป็ด ไก่ กุง้ตม้ ปูตม้ ขนมถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเป๊ียะ 
ขนมเทียน ผลไมต่้าง ๆ เหลา้ น ้า และกระดาษเงินกระดาษทอง เป็นตน้ จากนั้นจะท า
พิธีไหวแ้ม่ยา่นางเรือดว้ยธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหวแ้ละปักไวท่ี้โขนเรือ การท าพิธี
จะเร่ิมตั้งแต่เชา้ตรู่คือเร่ิมเวลาประมาณ 5.30 นาฬิกา เป็นตน้ไป แต่ไมเ่กิน 7.00 นาฬิกา  
 ผา้แพรผกูโขนเรือส่วนใหญ่ ชาวเรือจะมีการเปล่ียนหรือถอดไปซกัเม่ือสงัเกตเห็น
วา่ผา้เร่ิมเก่าหรือสีสันไม่สดใสเหมือนก่อนแลว้ เจา้ของเรือหรือไตก๋้งจะท าการบอก 

LC Journal -8- 



แม่ยา่นาง บางคนจะกระท าเพียงยกมือไหว ้และพูดบอกกล่าว แต่บางคนก็จุดธูปเทียน
บอกกล่าวเลยก็มี เม่ือเปล่ียนผา้แพรแลว้น ามาผกูใหม่ก็จะกล่าวแต่ส่ิงอนัเป็นมงคลวา่ 
ขอให้จบัปลาไดม้าก ๆ และขอให้แม่ยา่นางช่วยคุม้ครองเรือและลูกเรือทั้งหลายให้
ปลอดภยั  
 โขนเรือท่ีเก่าหรือช ารุด ชาวเรือจะถอดโขนเรือออกเพื่อซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ใหม่นั้น เจา้ของเรือประมงจะน าวนั เดือน ปีเกิด ของเจา้ของเรือไปผกูดวงใหม่เพื่อหา
ฤกษง์ามยามดีในการถอดโขนเรือ เม่ือไดว้นัดีแลว้ เจา้ของเรือจะนดัช่างต่อเรือไปยงัอู่
ต่อเรือ จากนั้นจึงท าพธีิเซ่นไหวแ้มย่า่นางออกจากโขนเรือและกระท าการถอดโขนเรือเก่าออก 
พิธีจะกระท าเหมือนกบัการตั้งเคร่ืองไหวเ้ม่ือคร้ังประกอบพิธีตั้งโขนเรือคร้ังแรก และ
กระท าการถอดโขนเรือเก่าออก เม่ือช่างต่อเรือจะวางโขนเรือใหม่ เจา้ของเรือจะ
กระท าพิธีเซ่นไหวแ้ม่ยา่นางเรืออีกคร้ังหน่ึง 
 นอกจากชาวประมงจะเคารพบูชา
แมย่า่นางเรือดว้ยการเซ่นไหวด้งัท่ีกล่าวไปแลว้
ขา้งตน้ ชาวประมงยงัมีความเช่ือในการปฏิบติัตน
บนเรือ โดยเช่ือวา่ส่ิงใดท าใหแ้ม่ยา่นางพอใจ
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่ีสุดไม่เช่นนั้ น
แม่ย่านางอาจจะไม่พอใจและจะน าความ
พินาศมาสู่เรือได ้การปฏิบติัตนท่ีถือวา่ดูหม่ิน
แมย่า่นางเรือและไมค่วรกระท าอยา่งยิง่บนเรือ 
เช่น ทะเลาะกนับนเรือ สวมรองเทา้เดินบน
โขนเรือ เหยียบโขนเรือ น าขยะทิ้งไวบ้น
โขนเรือหรือท าโขนเรือสกปรก น าภาพลามก
ลงไปในเรือ น าโสเภณีข้ึนเรือ ปัสสวะบริเวณโขนเรือ หรือ ร่วมเพศในเรือ เป็นตน้ 
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เรือประมง มุ่งหน้าสู่ทะเล เพ่ือออกหาปลา 
โดยจะต้องท าการบวงสรวงแม่ย่านางก่อน
ออกเดินเรือทุกคร้ัง ท่ีมา : เรือประมง. [ออนไลน์].  
สืบค้นจาก : http://www.boat.in.th/item/J0 
1/J0101220.jpg [เข้าถึงข้อมลู 26 มกราคม 
2560]. 



 จากอดีตกาลจวบจนปัจจุบนั คนไทยกบัความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก็ยงัเป็นส่ิงท่ี
อยูคู่ก่นั ในทุกสงัคมมีความเช่ือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะอยา่งยิง่อาชีพท่ีตอ้งอาศยัโชคลาภ
และความไม่แน่นอนของธรรมชาติในการประกอบอาชีพ พิธีกรรมและความเช่ือเร่ือง 
“แม่ย่านาง” ก็เป็นอีกแง่มุมหน่ึงในสังคม ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือของชาวเรือท่ี
ตอ้งอาศยัสายน ้าเป็นหลกัในการด ารงชีวติ สายน ้าไม่แน่นอน ทอ้งทะเลไม่แน่นอน 
คล่ืนลมพายไุม่แน่นอน แม่ยา่นาง จึงเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวเดียวท่ีจะท าใหพ้วกเขารู้สึก
ปลอดภยั และมีก าลงัใจทุกคร้ังในการเดินเรือ 
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 เม่ือพูดถึงขา้วย  าปักษใ์ต ้ หลายคนคงจะนึก
ภาพอาหารพเิศษจานน้ีออกและก าลงัอยากทานพอดี 
ขา้วย  าปักษใ์ตน้อกจากจะเป็นอาหารวฒันธรรมท่ี

มีลกัษณะพิเศษทั้งหนา้ตาท่ีสวยงามน่ารับประทานแลว้ ขา้วย  าปักษใ์ตย้งัอุดมไปดว้ย
คุณคา่ทางโภชนาการ ผูเ้ขียนในฐานะท่ีช่ืนชอบในการรับประทานขา้วย  าและมีโอกาส
ไดท้านขา้วย  าในหลายพื้นท่ีของจงัหวดัภาคใต ้ พบวา่ขา้วย  าในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่าง
ในรายละเอียดปลีกยอ่ยบา้งเล็กนอ้ย ในบทความฉบบัน้ีจึงขอถือโอกาส น าเร่ืองความ
แตกต่างกนัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของขา้วย  าปักษใ์ตม้าเขียนใหผู้อ่้านไดท้ราบ ต่อไปน้ีผูอ่้าน
จะไดท้านขา้วย  าและจะไดรู้้วา่ก าลงัทานขา้วย  าประเภทใด 
 ขา้วย  าปักษใ์ตเ้ป็นอาหารพืน้บา้น ท่ีอุดมไปดว้ยสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
และมีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีคุณคา่ทางอาหารสูงและเป็นอาหารเชิงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ท่ีสืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานจากรุ่น
สู่รุ่น ขา้วย  ามีส่วนประกอบหลกัทั้งหมด 5 ส่วน 
คือ 1. ขา้ว 2. น ้าบูดูหรือน ้าเคย 3. เน้ือปลาป่น
หรือกุง้ป่น 4. มะพร้าวคัว่ และ 5. พืชผกัต่าง ๆ  
 ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าขา้วย  าปักษ์ใต้
ของแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด
ปลีกยอ่ยเล็กนอ้ย ซ่ึงความแตกต่างของขา้วย  า
ปักษใ์ตน้ี้สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ขา้วย  าน ้าบูดูและขา้วย  าน ้าเคย 
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โดย : อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด 

ข้าวย า (ข้าวหุงน ้าดอกอญัชัน). [ออนไลน์].  
สืบค้นจาก : http://www2.pattani.go.th/we 
b/index.php/ [เข้าถึงข้อมลู 30 มกราคม 
2560].  



 ข้าวย าน า้บูดู  
 ขา้วย  าน ้ าบูดู น ้ าราดไดม้าจากการน าน ้ าบูดูท่ีไดม้าจากการหมกัปลากบัเกลือ 
โดยอาศยักระบวนการหมกัตามธรรมชาติ  ใชเ้วลาในการหมกั  8 -12 เดือน น ้าบูดูจะ
เป็นของเหลว มีลกัษณะขุ่น และรสชาติเขม้ขน้ มาปรุงเป็นน ้าราดโดยมีส่วนผสมหลกั 
คือ น ้าบูดู ตะไคร้ ข่า น ้าตาลป๊ีบ น ้าตาลทราย ใบมะกรูด หอมแดง และมะขามเปียก 
วธีิการปรุง น าน ้าบูดูเติมน ้าสะอาด และส่วนผสมทั้งหมด ยกเวน้ใบมะกรูด ตั้งไฟ
อ่อน ๆ แลว้เค่ียวจนไดท่ี้ เติมใบมะกรูด เค่ียวสักพกัใหไ้ดก้ล่ินใบมะกรูด เอาไปกรอง 
และสามารถน ามาใชร้าดขา้วย  าได ้
 ขา้วย  าน ้าบูดูเป็นขา้วย  าท่ีทานในพื้นท่ีสามจงัหวดัภาคใต ้ คือ จงัหวดัปัตตานี 
ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ บริเวณอ าเภอจะนะ เทพา 
สะบา้ยอ้ย นาทวแีละสะเดา ขา้วย  าน ้าบูดูจะรับประทานคู่กบัส่วนประกอบหลกัท่ีเป็น
เน้ือปลาป่น จะไม่นิยมทานควบคู่กบักุง้ป่น  
 ขา้วย  าน ้าบูดู มีช่ือเรียกในภาษามลายวูา่ “นาซิกือราบู” ค าวา่ “นาซิ” แปลวา่ 
“ข้าว” ส่วนค าวา่ “กือราบู” แปลวา่ “ย า” ดงันั้น “นาซิกือราบู” จึงแปลวา่ “ข้าวย า” 
 

 ข้าวย าน า้เคย 
 ส าหรับขา้วย  าน ้ าเคยนั้น น ้ าราดไดม้าจากการน ากะปิท่ีไดม้าจากเคย หรือกุง้ 
ท่ีหมกักบัเกลือในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดการยอ่ยสลาย มีรสเคม็ ท าการ
แยกน ้าใหส้ะเด็ด น ามาบดใหแ้หลก หมกัต่ออีกจนไดเ้น้ือ และรสของกะปิตามท่ี
ตอ้งการ แลว้น ามาปรุงเป็นน ้าราด โดยมีส่วนผสมหลกั คือ กะปิอยา่งดี น ้าตาลแวน่ 
น ้าตาลแดง น ้าตาลทราย หอมแดง ตะไคร้ ใบมะกรูด เกลือ บางพื้นท่ีอาจใส่ปลา
อินทรียเ์คม็ไปดว้ย วธีิการปรุง น าน ้าเปล่ามาตั้งไฟใหเ้ดือด แลว้ใส่ส่วนผสมทั้งหมด
ลงไป ค่อย ๆ เค่ียวจนขน้และไดท่ี้ จากนั้นเอาไปกรอง สามารถใชไ้ดท้นัทีเช่นกนั  
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 จงัหวดัภาคใตท่ี้ทานขา้วย  าน ้ าเคย ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง สุราษฏร์ธานี พงังา 
ภูเก็ต กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลุง และสงขลา (ยกเวน้คนท่ีอยูแ่ถวอ าเภอจะนะ 
เทพา สะบา้ยอ้ย นาทว ีและสะเดา เพราะคนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ีนิยมรับประทานน ้าบูดู 
(สมปราชญ ์ อมัมพนัธ์, 2552 : 85)) ขา้วย  าน ้าเคยจะรับประทานคู่กบัส่วนประกอบ
หลกัท่ีเป็นเน้ือกุง้ป่น รสชาติออกหวานและลกัษณะของน ้ าราดก็จะขน้กวา่น ้าราดบูดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าขา้วย  าเป็นวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน โดยการประยกุตใ์ช้
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถ่ินเพื่อการด ารงชีวิต ภาคใต้เป็นพื้นท่ีท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชผกั
นานาชนิด ดงันั้นขา้วย  าปักษใ์ตจึ้งเป็นอาหารจานเดียวท่ีมีพืชผกัหลากหลายชนิดเป็น
ส่วนประกอบหลกั นอกจากพชืผกัแลว้ ยงัมีแหล่งโปรตีน อยา่งเช่น ปลาป่นและกุง้ป่น 
แหล่งไขมนั ไดแ้ก่ มะพร้าวคัว่ ซ่ึงก็ลว้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถหาไดใ้น
พื้นท่ีทั้งส้ิน   
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 ขา้วย  าเป็นอาหารจานหลกั 
หมูบ่า้นในต่างจงัหวดัของภาคใต้
นิยมทานขา้วย  าในตอนเชา้หรือ
เป็นอาหารม้ือเช้า ร้านคา้ใน
หมูบ่า้นจะขายขา้วย  าตั้งแต่เชา้ตรู่ 
เพราะคนในหมู่บา้น ส่วนใหญ่
มีอาชีพ ท าไร่ ท าสวน ช่วงเชา้
เป็นช่วงเวลาท่ีเร่งรีบตอ้งออกไป
ท างาน ไม่มีเวลาเตรียมอาหาร
เชา้มากนกั การทานขา้วย  าใน
ตอนเชา้ท าใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว อ่ิมทอ้ง และไดคุ้ณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น  
 ส าหรับในเมืองมกัจะนิยมทานข้าวย  าในม้ือเย็นมากกว่า ร้านค้าในตลาด
ส่วนใหญ่จะขายข้าวย  าในตอนเย็น อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในเมืองกบัคนในชนบทท่ีแตกต่างกนั คนในเมืองเลิกจากการท างานตอนเย็น
อาจจะรู้สึกเหน่ือยลา้ ไม่อยากเหน่ือยกบัการท ากบัขา้วเยน็ ในตอนเยน็คนในเมืองจึง
มีเวลาเพียงพอไม่รีบเข้างานเหมือนตอนเช้า ส าหรับคนในเมืองการไปทานข้าว
ข้างนอกในม้ือเย็นก็เหมือนการได้พกัผ่อนไปด้วย  
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ข้าวย  าผักพืน้บ้าน. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : http://mekaree 
mah.blogspot.com/. 30 มกราคม 2560. 

ข้าวย าร่วมสมัย. [ออนไลน์]. 
สืบค้นจาก : http://foodghthy. 
blogspot.com/2015_01_01_a
rchive.html [เข้าถึงข้อมลู 30 
มกราคม 2560]. 



 ขา้วย  าเป็นอาหารเชิงวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และ
เป็นอาหารสุขภาพท่ีนิยมทานกนัอยา่งแพร่หลาย ปัจจุบนัจึงไดมี้การคิดคน้และประยกุตใ์ช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในทอ้งถ่ินเพื่อท าให้ขา้วย  ามีความร่วมสมยัตลอดเวลา เช่น 
การหุงขา้ว สมยัก่อนหรือสูตรดั้งเดิมชาวบา้นนิยมหุงขา้วดว้ยน ้าจากใบพนัสมอหรือ
ใบยอ ขา้วท่ีหุงออกมาจะมีสีด าคล ้า ๆ และหุงดว้ยน ้าจากดอกอญัชนั ขา้วท่ีหุงออกมา
จะมีสีน ้าเงินอ่อน ๆ ปัจจุบนัสีของขา้วย  านอกจากจะมีสองสีท่ีกล่าวมาแลว้ ขา้วย  ายงัมี
สีเขียวอ่อน ๆ หุงจากน ้าใบเตย สีเหลืองหุงจากน ้าขมิ้น สีแดงม่วง ๆ หุงจากน ้าดอก
กระเจ๊ียบ และสีส้ม ๆ หุงจากน ้าแครอทดว้ย 
 ในส่วนของผกัก็เช่นเดียวกนั ขา้วย  าในหลายพื้นท่ีไดมี้การน าผกัในทอ้งตลาด 
ซ่ึงอาจไม่ใช่ผกัทอ้งถ่ินมาเป็นส่วนประกอบดว้ย เช่น การน าแครอทท่ีให้สีส้ม ๆ 
กระหล ่ามว่งท่ีใหสี้มว่ง ๆ มาหัน่ฝอย เพื่อใหมี้สีสนัท่ีสวยงามน่ารับประทานมากยิง่ข้ึน  
 ปัจจุบนัขา้วย  าปักษใ์ตมี้ขายกนัยา่งแพร่หลายเกือบทุกท่ี ดงันั้น ทุกคนสามารถ
หาซ้ือ หาชิม ขา้วย  าปักษใ์ตไ้ดง่้ายยิง่ข้ึน ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปถึงภาคใต ้ ส าหรับ
ผูอ่้านท่ีเคยทานขา้วย  าปักษใ์ตม้าแลว้ ต่อไปถา้มีโอกาสไปทานขา้วย  าปักษใ์ตอี้ก อยา่ลืม
สังเกตวา่ก าลงัทานขา้วย  าน ้าบูดู (นาซิกือราบู) หรือก าลงัทานขา้วย  าน ้าเคย ส าหรับคน
ท่ีไมเ่คยทานขา้วย  ากอ็ยา่ลืมไปหาทานใหไ้ด ้ เพราะขา้วย  าปักษใ์ตมี้ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
และท่ีส าคัญท่ีไม่ควรลืม คือ ข้าวย  าปักษ์ใต้นั้ นมี 2 ประเภท คือ ข้าวย  าน ้ าบูดู
และข้าวย  าน ้ าเคย 
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The Differences and Similarities between the Two Cities 

Bangkok VS Manila 
 Hi. My name is Kris Phattaraphakin. You can call me Ajarn Kris for short. 
I’m an English teacher here at Dhonburi Rajabhat University in Bangkok. I’ve been 
teaching here for eight years. Before this, I was at Thammasat University and spent 
many years in Manila, Philippines. So I hope I can give you some of my humble 
opinions on some differences and similarities between the two cities.  
 First of all, I would say that Bangkok is definitely more exotic with more 
places for tourists to visit. Bangkok has many fantastic temples with great architecture. 
No one can resist the charms of the Reclining Buddha at Wat Pho, the Grand Palace, 
Wat Phra Kaew, and Wat Arun, for example, whereas Manila has no real landmark 
to speak of. Of course if you look at the whole country, in terms of natural resources, 
Philippines has 7,100 islands, so Philippines has more to offer in terms of beaches 
and stuff like that.  
 When it comes to convenience of getting around, I definitely would say 
Bangkok is more convenient. For the tourists, first of all, it’s much easier to get a 
cab and the sky train is also great. However, the Philippines was once ahead of 
Thailand.  They had their first sky train in 1982, and until now, the LRT or Light 
Rail Transit, as they called, is cheaper and more accessible to the public. The infrastructure 
of both cities are quite similar. There are certain areas in the financial district of 
Manila called Makati, which would even be ahead of Bangkok, but on the overall,   
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Bangkok has more modern and impressive buildings all around with a very impressive 
vast system of highways and flyovers, which has eased the traffic congestion in 
Bangkok.  
 Next, I would like to write about the weather.  Both Bangkok and Manila are 
very humid, but Bangkok gets hotter and hotter every day.  When talking about the 
rainy season, I discovered that I could move around Bangkok without an umbrella, 
because even if it does rain heavily, it rains intermittently only.  On the contrary, in 
Manila, when it rains, it can really rain for hours.  It’s impossible to get out without 
an umbrella. 
 Another thing that Thailand is also very famous for, and there’s no doubt 
about it, is food.  Not only because of its wonderful taste and varieties, but also its 
price.  Bangkok is a paradise for budget food lovers.  In Manila, the price of food is 
not as low as in Bangkok, but there are many varieties of international cuisine. 
 The next important point for tourists is about shopping.  In Bangkok, there’s 
a wide range of things to buy, from local to international brand products. However, 
because of the lower exchange rate in Manila, tourists can actually buy many items 
at a lower price.  It’s just a matter of knowing where to look.  
 In terms of communication, it’s definitely easier for the westerner to feel 
more at home in Manila than Bangkok.  This is because almost all of the Philippines 
cultures including the ways of thinking and language are influences of the Spanish 
cultures.  Moreover, many Americans came and stayed in Philippines for over 50 
years.  For Bangkok, although Thai language is charming, which has a good impact 
on tourism and culture in Thailand, but in this age of globalization, it also serves as  
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one of Bangkok’s weak point because there aren’t enough English speakers.  
 The next thing is about night life.  Bangkok has a wild nightlife.  On the 
other hand, in the past, Manila used to have a red light district, but it was wiped out 
because of religious protests, so now a lot of nightlife centers around an area called 
Malate, are filled with a lot of outdoor cafes and small pubs. So I would say the 
nightlife is less wild in Manila but quite charming indeed.  
 No doubt, religion plays a vital role in the lives of people both in Philippines 
and Thailand.  However, it seems to be a more dominant force in Philippines because 
religion has mixed strongly with politics. Buddhism and Christianity have positive 
influences on the characters of the people, especially Buddhism in Bangkok.  In 
Bangkok, the way people respect each other reflects Buddhism.  Thais have a strong 
respect not only for the monks, but also for the king, who’s very much revered. 
 The last thing I want to write about is the people.  Thai people are more reserved, 
quieter, and less outspoken than the Filipinos. Both Filipinos and Thais smile a lot, 
but I would say that the Filipino is more outspoken and more hospitable. I say this 
because I have noticed that a Thai would take some time before he or she would 
invite his foreign guest to his or her house.  Unlike in Philippines, where it’s quite 
common that the foreign guest would be invited to their homes.  
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บทน า 
 ประเทศไทยมีขา้วเป็นอาหารหลกัมาชา้นานทั้งขา้วเหนียวขา้วเจา้ แมช่้วงเวลา
ท่ีผา่นมาปัญหาดา้นการเมืองจะมีผลต่อเกษตรกรไม่นอ้ยเร่ืองปัญหาการรับจ าน าขา้ว
ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหน้ ้าท่วม ฝนแลง้ ทั้งยงั
ปัญหาการตดัราคากนัเองในกลุ่มประเทศผูค้า้ขา้ว ราคาตน้ทุนการผลิตต่อไร่ท่ีสูงข้ึน 
แต่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ชาวนา” ก็ยงัคงขยนัขนัแขง็กบัการปลูกขา้ว
ในฐานะ “กระดูกสันหลังของชาติ” แมจ้ะมีงานวิจยัท่ีส่ือถึงอนาคตขา้วไทยว่ามี
แนวโนม้ของผูท่ี้จะประกอบอาชีพเกษตรกรลดลงอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งเกษตรกรรายเดิม
กมี็แนวโนม้จะเลิกไปดว้ยอายท่ีุมากข้ึน ดงัเช่นท่ีพบในประเทศท่ีเจริญแลว้อยา่งญ่ีปุ่น 
แต่ในประเทศไทยขณะน้ีแนวโน้มของเกษตรกรเร่ิมเปล่ียนแปลงกลบัไปสู่แนวทาง
ของเกษตรอินทรียล์ดการใช้สารเคมีท่ีท าลายดิน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดช รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ 
หรือตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขา้วมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านการด าเนินชีวิต ดงัท่ีปรากฏใน
ส านวนไทย อีกทั้งบทบาททางดา้นความเช่ือเร่ืองเทพผูพ้ิทกัษข์า้วท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ตามอิทธิพลความเช่ือในทอ้งถ่ิน การรับวฒันธรรมอ่ืนเขา้มา ดงันั้นต านานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทพผูพ้ิทกัษข์า้วจึงมีความแตกต่างกนัไป ทั้งเพศ วยั และถ่ินก าเนิด จึงเป็นประเด็น
ท่ีน่ากล่าวถึง 
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ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัข้าว  
 ขา้วเป็นพืชลม้ลุกใบเล้ียงเด่ียวอยูใ่นวงศห์ญา้สกุลออไรซา (Oryza) มีถ่ินก าเนิด
ในเขตร้อนช้ืนของทวปี Gondwanaland  เม่ือ 230-600 ลา้นปี ก่อนท่ีเปลือกโลกจะมี
การเคล่ือนตวัเป็นทวปีต่าง ๆ ซ่ึงพนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในปัจจุบนัพฒันามาจากขา้วป่าตระกลู 
Oryza gramineae ในเขตร้อนช้ืนของแอฟริกา เอเชียใต ้ เอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ออสเตรเลีย อเมริกากลางและใต ้ แต่ขา้วท่ีปลูกและซ้ือขายในปัจจุบนัเป็นพนัธ์ุขา้ว
ลูกผสมและเกือบทั้งหมดเป็นขา้วเอเชีย แบง่เป็น 3 กลุ่มตามลกัษณะและพืน้ท่ีเพาะปลูก 
ดงัน้ี 
 1. Senica หรือ Japonica มีเมล็ดป้อม ตามหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นพนัธ์ุขา้ว
เก่าแก่มีการเพาะปลูกกวา่หม่ืนปีแถบแม่น ้าแยงซี แลว้แพร่ไปยงัเกาหลีและญ่ีปุ่น 
 2. Indica มีเมล็ดยาวเร่ิมเพาะปลูกเม่ือประมาณ 7,000 ปีมาแลว้ ทางประเทศจีน 
อินเดีย ศรีลงักา แหลมมลาย ูและหมู่เกาะต่าง ๆ 
 3. Javanica หรือขา้วชวา เร่ิมเพาะปลูกในอินโดนีเชีย เม่ือ 1,084 ก่อนคริสตกาล 
แลว้จึงแพร่ไปยงัฟิลิปปินส์ และญ่ีปุ่น 
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 คนไทยในสมยัก่อนจะเรียก “ขา้ว” วา่ “เขา้” ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองขนุชา้งขนุแผน 
(2559 : 493-494) ความวา่ 

ความหมายของโพสพ 
 อุทยั สินธุสาร (2521 : 3201) กล่าวถึงโพสพวา่ “ผู้เป็นโลกบาลทิศอุดร และ
เป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์” ขา้วเป็นทรัพยส์ าคญัจึงเรียกไพศรพณ์แล้วจึงกลายมาเป็น
ไพสพ หรือโพสพ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 853) ใหค้วามหมาย 
“โพสพ ว่า ช่ือเทพธิดาประจ าข้าว, เจ้าแม่แห่งข้าว, ใช้ว่าไพสพกม็ี” แต่เม่ือดู
ความหมายของไพสพ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556 : 856) 
มีความหมายเพิ่มเติมคือ “ววัทีใ่ช้ในพธีิแรกนา” 
 จากความหมายขา้งตน้จะพบวา่แม่โพสพ มิไดเ้ป็นผูห้ญิงตามคติเดิมท่ีเรารับมา
จากไตรเพทของอินเดีย เพราะโลกบาลประจ าทิศอุดรท่ีเรารู้จกักนันั้นมกัเป็นช่ือ “ท้าว
กุเวร” หรือ “ท้าวเวสสุวรรณ” ท่ีมีรูปร่างเป็นยกัษ ์ ในรูปของค าท่ีไทยรับมาแลว้
กลายเป็นโพสพนั้นน่าจะมาจากค าวา่ “ไพสพราช” อนัเป็นช่ือตราต าแหน่งดวงหน่ึง
ของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการของโบราณ 
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  จึงตรัสประภาษปราศรัย มาในป่าไม้ใบหนา   

 กีว่ันจึงถงึพระพารา   มรรคายากง่ายประการใด   
 อน่ึงกรุงนาคบุรี   เข้ากล้านาดีฤาไฉน    

 ฤๅฝนแล้งเข้าแพงมีภัย  ศึกเหนือเสือใต้สงบดี   
 ทัง้องค์พระเจ้าเวียงจันทน์  ทรงธรรม์เป็นสุขเกษมศรี   

 ไม่มีโรคายายี    อยู่ดีฤๅอย่างไรในเวียงจันทน์ 



นิทานและต านานเกีย่วกบัข้าวและแม่โพสพ 
 ต านานท่ีคนไทยรู้จกัพระแมโ่พสพวา่เป็นผูห้ญิงนั้นมีกระจายเกือบทุกภาคของไทย 
รวมถึงชาติพนัธ์ุไทดว้ย 
 ปฐม  หงส์สุวรรณ (2550 : 67-71) ศึกษาเร่ืองการจดักลุ่มแบบเร่ืองในต านาน
ขา้ว สรุปวา่ 
 โครงเร่ืองต านานขา้วของชนชาติไทส านวนต่าง ๆ ทั้งส านวนบอกเล่าและ
ส านวนลายลกัษณ์พบว่า คนไทบางกลุ่มมีความใกลชิ้ดกนัในทางความคิดความเช่ือ 
ซ่ึงท าใหพ้อจะจดักลุ่มความสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1. กลุ่มไทด า ไทขาว และลาว ประเภทของแบบเร่ืองต านานขา้วท่ีปรากฏ
ในการรับรู้ของคนไทกลุ่มน้ีจะเป็นแบบเร่ืองขา้วถูกตี 
 2. กลุ่มลาว และไทอีสาน จะพบแบบเร่ืองขา้วถูกตี-ขา้วถูกขาย 
 3. กลุ่มไทล้ือ ไทเขิน ไทใตค้ง จะพบแบบเร่ืองยา่ขวญัขา้ว-พระพุทธเจา้   
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ตัวอย่างนิทาน 
ปู่ขวญัข้าว 

 

 คร้ังหน่ึงขณะท่ีพระพทุธเจา้ประทบัแสดงพระธรรมเทศนาแก่สาวกและเทพยดา 
มีผูช้ายคนหน่ึงมานัง่ฟังอยูด่ว้ยและไม่ไดแ้สดงความเคารพพระพุทธเจา้ พระพุทธเจา้
ไมท่รงทราบวา่เป็นปู่ขวญัขา้วจึงไมไ่ดใ้หค้วามสนใจ ปู่ขวญัขา้วไม่พอใจและลุกหนีไป 
เม่ือปู่ขวญัขา้วหนีไปแลว้ พระพุทธเจา้ก็ถามสาวกท่ีฟังเทศนาวา่คนท่ีหนีไปเป็นใคร 
สาวกตอบวา่เป็นปู่ขวญัขา้ว พระพุทธเจา้รู้สึกเสียใจจึงตามไปเรียกปู่ขวญัขา้ว ยิง่เรียก
ก็ยิง่หนี พระพุทธเจา้เสด็จไปถึงเมืองหน่ึงเรียกวา่เมืองดบัส่ิง ซ่ึงแปลวา่เมืองท่ีมืดมิด 
เม่ือเสด็จไปถึงทรงเปล่งรัศมีท าใหมี้แสงสวา่งมองเห็นปู่ขวญัขา้ว ไดท้รงจบัมือปู่ขวญั
ขา้วไปไวข้า้งหลงัและแบกพามาท่ีอาราม ทรงถามปู่ขวญัขา้ววา่ไมพ่อใจอะไรจึงหนีไป 
ปู่ขวญัขา้วตอบวา่เพราะไมมี่ใครสนใจทั้ง ๆ ท่ีปู่ขวญัขา้วมีบุญคุณ ตั้งแต่ก่อนพระพทุธเจา้
ตรัสรู้ และพระพุทธเจา้องคก่์อน ๆ นิพพาน และตอนท่ีพระพุทธเจา้ทรมานร่างกาย              
6 ปี 6 เดือน ปู่ขวญัขา้วก็แอบอยูใ่นน ้าเอาขา้วละลายในน ้าใหพ้ระพุทธเจา้ไดเ้สวย 
พระพทุธเจา้จึงประทงัชีวติมาไดเ้พราะมีน ้าขา้ว หลงัจากนั้นปู่ขวญัขา้วและพระพทุธเจา้ก็
แข่งบารมีกนั แต่พระพุทธเจา้มีบารมีเหนือกวา่เพราะทรงบ าเพญ็มา 550 ชาติแลว้จึง
ไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ ปู่ขวญัขา้วก็พูดวา่ ปู่ขวญัขา้วมีบุญคุณมากกวา่เพราะวา่พืชทุก
อยา่งในโลกน้ีอยูไ่ดเ้พราะมีขวญัของปู่ขวญัขา้วอยูใ่นพืช ถา้ไม่มีขา้วพระพุทธเจา้ก็อยู่
ไม่ได ้พระพุทธเจา้จึงบอกคนทั้งหลายไม่ใหลื้มบุญคุณปู่ขวญัขา้ว ปู่ขวญัขา้วก็ยอมรับ
วา่พระพุทธเจา้มีบารมีเหนือกวา่และปู่ขวญัขา้วก็ไหวพ้ระพุทธเจา้ (ประคอง นิมมาน
เหมินนท ์และตาว เชิงหวา, 2542 : 240-241) 
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 แบบนิทานเร่ืองปู่ขวญัขา้วของกลุ่มไทเม่ือปรากฏในพม่า จีน ลาว เวยีดนาม 
หรือไท จะเปล่ียนเป็นยา่ขวญัขา้ว ซ่ึงเน้ือเร่ืองจะมีการแตกต่างผดิเพี้ยนกนัไปบา้ง 
เพราะการแยกยา้ยห่างกนัไป กบัวฒันธรรมและแนวคิดของชาติท่ีกลุ่มไทนั้นอาศยัอยู่
วา่ยกยอ่งเพศใด 
 

เมลด็ข้าวทีใ่หญ่เท่าลูกมะละกอ 
 

 ในยุคดึกด าบรรพ์ ต้นข้าวสูงเท่ากับไม้ยืนต้น ส่วนเมล็ดข้าวนั้นก็มีขนาด
ใหญ่โตเท่ากบัลูกมะละกอ อีกทั้งยงัมีปีก แก่เม่ือไหร่ก็จะติดปีกบินไปตามบา้นเรือน
ของคนปลูกขา้วเอง 
 ยงัมีหญิงเกียจคร้านคนหน่ึงส าคัญว่า เมล็ดข้าวนั้นใหญ่โตเกินขนาดเวลา
รับประทานจะยุง่ยาก ฉะนั้นอยูม่าวนัหน่ึง เม่ือเมล็ดขา้วบินเขา้ไปในบา้นของเธอ เธอ
จึงเอาไมไ้ผท่ี่ใชต้ากผา้ตีมะละกอท่ีบินเขา้มาจนแหลก ปู่ขวญัขา้วโกรธมาก ตั้งแต่นั้น
มาตน้ขา้วก็กลายเป็นพืชลม้ลุก เมล็ดขา้วก็ปราศจากปีกและเป็นเมล็ดเล็ก ๆ เช่นทุก
วนัน้ี (ประคอง นิมมานเหมินนท ์และตาว เชิงหวา, 2542 : 241-242) 

 

 นิทานแนวน้ีจะพบมากในต านานของกลุ่มไทขาว ไทด า ลาว และไทยอีสาน 
กล่าวถึงเหตุท่ีขา้วมีเมล็ดเล็กและท าไมตอ้งปลูกขา้ว  
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ต านานแม่โพสพ 
 กรมศิลปากร (2548 : 59) กล่าวถึงความเช่ือเก่ียวกบัแม่โพสพวา่ 

 นอกจากน้ียงัมีความเช่ือเก่ียวกบัแม่โพสพอ่ืน ๆ อีก เช่น 
  1. โพสพเป็นเพศชาย วา่ หญิงคนหน่ึงตั้งครรภเ์ม่ือคลอดบุตรชายตั้งช่ือ
วา่ โพสพ ก็กลายเป็นเมล็ดขา้วเตม็ยุง้ฉางแลว้ก็หายไป 
  2. หญิงสาวคนหน่ึงเก็บเมล็ดขา้วท่ีนกท าตกมากินพบว่าอร่อย จึงตาม
นกไปในแดนลบัแล เม่ือกลบัมาบา้นเดิมทุกส่ิงก็เปล่ียนแปลงไปหมดแลว้ แต่หญิง
สาวน าขา้วมาสอนใหผู้ค้นเพาะปลูก 
 
ส านวนไทยทีเ่กีย่วกบัข้าว 
 ขา้วมีความเก่ียวพนักบัวถีิชีวติของคนไทยจึงมีส านวนท่ีเก่ียวกบัขา้ว ดงัน้ี 
 กินแกลบกินร า หมายถึง  โง่ เช่น คิดว่าฉันกินแกลบกินร าหรือถึงจะรู้
      ไม่เท่าทนัคุณ   

LC Journal -28- 

 “แม่โพสพเป็นเทพเจ้าประจ าข้าว แต่ละท้องถิ่นมีคติทีม่าของแม่โพสพ

แตกต่างกนั บ้างเช่ือว่าเป็นเทพธิดาบนสวรรค์เป็นชายาพระอินทร์เมือ่หมดบุญ
จึงลงมาเกดิเป็นข้าว ด้วยนางสงสารมนุษย์ทีม่ีชีวิตอย่างอดอยากไม่มีอาหาร 

นางได้รับความช่วยเหลือจากฤาษตีาไฟ ในป่าหิมพานต์ให้ได้เป็นข้าวกระจาย
ไปทัว่โลกเป็นอาหารของมนุษย์ได้ตามปรารถนา แต่บางคติเช่ือว่าแม่โพสพ

เกดิจากฌานอันแก่กล้าของฤาษตีาไฟทีต้ั่งใจบ าเพญ็ให้เกดิขึ้นเป็นอาหารของ
มนุษย์ เพราะเห็นมนุษย์ล าบากมาก บางคติเช่ือว่าแม่โพสพเป็นเทพเจ้าทีถู่ก

สร้างขึ้นมา พร้อมกบัโลก เป็นต้น” 



 ขา้นอกเจา้ ขา้วนอกหมอ้  หมายถึง การกระท าท่ีนอกเหนือแบบแผน
        ขนบธรรมเนียม   
 ขา้วแดงแกงร้อน    หมายถึง  บุญคุณ   
 ขา้วยากหมากแพง    หมายถึง  ภาวะขาดแคลนอาหาร 
 ขา้วใหม่ปลามนั    หมายถึง  อะไรท่ีเป็นของใหม่ก็ถือวา่ดี
 ต าขา้วสารกรอกหมอ้   หมายถึง  หากินแค่พอม้ือหน่ึง ๆ   
 ท านาออมกลา้ ท าปลาออมเกลือ หมายถึง  การท าการใดแลว้กลวั 
        ส้ินเปลืองยอ่มไมไ่ดผ้ลสมบูรณ์
 ทุบหมอ้ขา้ว     หมายถึง  ตดัอาชีพ, ตดัทาง 
 จากส านวนขา้งตน้ ขา้ว เป็นภาพสะทอ้นสังคมในเชิงเปรียบ เม่ืออดอยาก ก็เกิด
ภาวะขา้วยากหมากแพง หรือมีพอต าขา้วสารกรอกหมอ้ จะประชดประชนัวา่เปรียบก็
ใช ้ ไม่รู้คุณขา้วแดงแกงร้อน หนุ่มสาวแต่งงานใหม่เดือนสิบสองเพิ่งเก่ียวขา้วเสร็จเขา้
หนา้หนาวปลาก็มีไขมนัรสอร่อย ก็เปรียบเขา้ฤดูนั้นวา่ ขา้วใหม่ปลามนั ขา้วจึงเป็น
ดชันีช้ีวดัทั้งสุขและทุกขข์องคนไทยมาทุกสมยั  
สรุป 
  ต านานและท่ีมาเก่ียวกบัแมโ่พสพเป็นการรับวฒันธรรมจากอินเดียเขา้มาในกลุ่มไท 
ซ่ึงความเช่ือดัง่เดิมแมโ่พสพจะเป็นหญิงสาวหรือเพศหญิง เช่น ยา่ขวญัขา้ว แต่แนวคิดชาย
เป็นใหญ่ในภายหลงัท าใหก้ลายเป็นปู่ขวญัขา้ว แมใ้นไทยเองต านานของแม่โพสพก็
ยงัมีความหลากหลายตามต านานของสนัสกฤตท่ีเขา้มาจากภูมิภาคต่าง ๆ แลว้หล่อหลอม
รวมกบัวฒันธรรมพืน้ถ่ินเดิมนอกจากน้ีแลว้ขา้วยงัเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงสภาพสงัคมไทยท่ี
ปรากฏผา่นส านวนไทยทั้งในเชิงสั่งสอน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย เป็นตน้ แมใ้น
ปัจจุบนัวฒันธรรมการกินของคนไทยจะเปล่ียนไปตามวฒันธรรมบริโภคของโลก แต่
ขา้วก็ยงัเป็นอาหารหลกัของคนไทยอยูเ่สมอ 
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 ในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา ครอบครัวของผูเ้ขียนตกลงกนัไวว้า่จะเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัเมืองมอสโก ซ่ึงเป็นช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิพอดี เม่ือดูอุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด
แลว้ ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อากาศก าลงัดี คนเมืองหนาวมกัชอบฤดูใบไมผ้ลิและ
ฤดูร้อน ซ่ึงถือเป็นฤดูกาลท่ีดีท่ีสุดของปี ทอ้งฟ้าแจ่มใส ตน้ไมเ้ขียวขจี ดอกไมส้วย
สะพร่ัง ก่อนมารัสเซียผูเ้ขียนก็ไดอ่้านหนงัสือเตรียมตวัเดินทางมาหลายเล่ม แต่ไม่พบ
เล่มใดท่ีกล่าวถึงหิมะฤดูร้อน “Summer Snow” ในมอสโกใหไ้ดเ้ตรียมใจเลย 
 วนัแรกในมอสโก พอเก็บสัมภาระเขา้โรงแรมเรียบร้อย พวกเราก็เร่ิมตน้ออก
เดินเท่ียวเพือ่ชมบา้นเมืองและสมัผสักบัความงามของมอสโกอยา่งต่ืนเตน้ แต่วนัท่ีสอง
ต่ืนเตน้ยิง่กวา่ เพราะเม่ือเดินออกจากโรงแรม ก็มองเห็นละอองสีขาวเหมือนกบัหิมะ
ทั้งท่ีไม่หนาวเลย ละอองสีขาวปลิวว่อนในอากาศแล้วค่อย ๆ ลอยต ่าลงบนพื้นดิน  
ทอ้งฟ้าและพื้นถนนมีปุยเล็ก ๆ สีขาวเตม็ไปหมด หยบิข้ึนมาก็เป็นปุยเบา ๆ ท่ีลอยมา
ดว้ยแรงลม เป็นภาพพิเศษท่ีสวยงามจนตอ้งถ่ายรูปไวห้ลายรูป แต่ภาพถ่ายท่ีไดก้็ไม่
สามารถเก็บความสวยงามท่ีแทจ้ริงในวนันั้นได ้ปุยละอองน้ีมาจากไหนกนั ท าไมจึงมี
มากเช่นน้ี     
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 หลงัจากต่ืนเตน้และมองส ารวจหาท่ีมา พร้อม
หาเหตุผลกนัสกัพกักพ็บวา่ ในท่ีซ่ึงมีปุยสีขาวลอยหนา
ก็มีตน้ไมใ้หญ่ซ่ึงมีดอกเป็นปุยขาวอยูบ่นตน้มากมาย 
ลมพดัมาแต่ละคร้ังปุยและละอองก็จะฟุ้งไปในอากาศ
ดูสวยงามนัก แค่ตน้ท่ีเห็นเพียงตน้เดียวก็สามารถ
สร้างหิมะผดิฤดูไดม้ากทีเดียว แต่ทั้งมอสโกมีตน้ไม้
น้ีประมาณ 400,000 ตน้ดว้ยกนั 
 พนกังานโรงแรมชาวมอสโกท่ีเป็น Moscuvites 
แท ้  ๆอธิบายวา่ชาวรัสเซียเรียกปุยขาว ๆ  น้ีวา่ “Pukh” ซ่ึง
แปลภาษาองักฤษเป็นค าวา่ “fluff”  มีความหมายวา่ 
“light, downy particles, as of cotton”  ผูเ้ขียนเองพยายาม
หาบทความเก่ียวกบั “Pukh” มาอ่านดว้ยความสนใจ 
ในบทความก็ใชศ้พัทว์า่ “tuft” ซ่ึงมีความหมายวา่ 

“a bunch or cluster of small, usually soft and flexible parts, as feathers 
or hairs, attached or fixed closely together at the base and loose at the upper ends.”  
อยา่งไรกดี็ค าศพัทท์ั้งสองค ากท็  าใหนึ้กภาพ “Pukh” ไดช้ดัเจน หิมะ “Pukh” จะขจรขจาย
ทัว่เมืองเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์แล้วก็หมดไป อาจเป็นปลายเดือนเมษายน 
พฤษภาคม มิถุนายน หรือกรกฎาคม ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เขากล่าวกนัวา่ส่วนใหญ่
มกัเป็นตน้เดือนมิถุนายน เป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์ท่ีหิมะ “Pukh” โปรยปราย
ธรรมชาติส่งสญัญาณท่ีสวยงามใหท้ราบวา่ฤดูร้อนมาถึงแลว้ 
 อากาศดีเช่นน้ีถา้นัง่จิบกาแฟท่ีเทอเรสร้านกาแฟ “Pukh” อาจร่วงลงถว้ยกาแฟ  
ไอศกรีมก็อาจมีละออง “Pukh” ปลิวมาติด หากไดห้วัเราะร่าอา้ปากกวา้งท่ีกลางแจง้ก็
อาจมีหิมะฤดูร้อนปลิวเขา้ปากไดเ้ช่นกนั 
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 ซากุระญ่ีปุ่นเบ่งบานสะพร่ังทั้งเมืองเป็นท่ีกล่าวขวญัให้ใคร ๆ อยากไปชม
ความงามถึงญ่ีปุ่น อนัท่ีจริงแลว้บา้นเราก็มีตน้ไมท่ี้ออกดอกสวยงามพร้อม ๆ กนัตาม
ฤดูกาลเหมือนกนั เช่น ราชพฤกษ ์ชมพูพนัธ์ทิพย ์และหางนกยงู เป็นตน้ แต่ท่ีบา้นเรา
ไมไ่ดป้ลูกกนัทั้งเมือง ส าหรับท่ีมอสโกนั้นมีตน้ป็อปลาร์อยูท่ ัว่เมืองมากมายจนเกิดเป็น
ปรากฏการณ์หิมะฤดูร้อนข้ึน แต่ปรากฏการณ์สวยงามน้ีกอ็าจเป็นวนัวกิฤติส าหรับคนท่ี
แพล้ะอองเกสรดอกไมไ้ด ้ ในปี 1986 อาร์เธอร์ เอ ฮาร์ทแมน (Arthur A. Hartman) 
เอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าสหภาพโซเวยีต ไดเ้ดินเล่นทา่มกลางหิมะ “Pukh” 
ในมอสโกและเกิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง เขาตอ้งถูกส่งตวัโดยด่วนไปโรงพยาบาลใน
ประเทศเยอรมนีเพือ่รับการรักษา เอกสารแนะน านกัศึกษาต่างชาติท่ีจะไปศึกษาในมอสโก
ไดใ้ห้ค  าแนะน าส าหรับผูเ้ป็นโรคภูมิแพล้ะอองฟางวา่ ควรจะตระหนกัวา่มอสโกมี
ต้นไม้ชนิดหน่ึงจ านวนมากท่ีจะสร้าง "พายุหิมะ" จากเมล็ดท่ีเป็นปุยฝ้ายสีขาว 
นกัศึกษาควรน ายาแกโ้รคภูมิแพไ้ปดว้ย อยา่งไรกดี็ทางการมอสโกใหข้อ้มูลวา่ตน้ป็อปลาร์  
(Poplar) ในมอสโก ไม่ใช่ป็อปลาร์ด าจึงไม่มีพิษ 
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 ถา้วนัไหนฝนตก “Pukh” กจ็ะไมข่จรขจายมากนกั วนัท่ีหิมะ “Pukh” ตกมาก ๆ 
แลว้ไม่มีฝน เทศบาลก็จะฉีดน ้าลา้งถนนไล่ “Pukh” เพราะ “Pukh” เป็นเช้ือไฟท่ีดี              
ถ้ามีใครทิ้งก้นบุหร่ีอย่างไม่ระวงัก็จะเกิดไฟกองเล็ก ๆ ค่อย ๆ ลามไล่ไปตามขอบ
ถนนได ้และในสนามหญา้ท่ีมีปุย “Pukh” เป็นพรมสีขาวคลุมอยู ่ เด็กซนบางคนยงัจุด
ไมขี้ดท่ีปุย “Pukh” บนสนามแลว้เฝ้ามองเปลวไฟเล็ก ๆ บนพื้นดินท่ีค่อย ๆ คืบคลาน
ไปชา้ ๆ ล าพงัแต่ปุย “Pukh” เม่ือติดไฟจะดูสวยแปลกดี แต่ถา้เปลวไฟจาก “Pukh” 
ลามไปติดเช้ือไฟอ่ืนท่ีใหญ่กวา่ก็จะเป็นอนัตราย 
 ตน้ป็อปลาร์เป็นไมย้นืตน้มีอยูห่ลายสายพนัธ์ุ 
ต้นไม้น้ีสามารถสูงได้ถึง 50-165 ฟุต และ
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ถึง 8 ฟุต  ตน้ป็อปลาร์เติบโต
ได้รวดเร็ว และให้ร่มเงาดี ระบบรากแข็งแรงท่ี
สามารถแผอ่อกเป็นเส้นผา่ศูนยก์ลางถึง 130 ฟุต ท าใหป็้อปลาร์ไม่โค่นลม้ง่าย  ในสมยั
โรมนัโบราณช่วงศตวรรษท่ี 6 ชาวโรมนัจดัการประชุม ชุมนุมผูค้นในท่ีสาธารณะ
บริเวณท่ีมีตน้ป็อปลาร์เป็นร่มเงา ส าหรับผูค้นท่ีมาชุมนุมกนัภาษาละตินค าวา่ “ผูค้น” 
คือ "Populus" เพราะฉะนั้นตน้ไมน้ี้จึงมีช่ือว่า “Poplar” ตน้ป็อปลาร์มีตน้ตวัผูแ้ละ
ตน้ตวัเมีย “Pukh” หรือปุยสีขาวคลา้ยส าลีจะเกิดจากตน้ตวัเมียเท่านั้น ในดอกแก่ขาวฟู
ของต้นป็อปลาร์จะมีเมล็ดท่ีหุ้มด้วยปุยสีขาวอ่อนนุ่มและไร้น ้ าหนักสามารถปลิว
ไปตามลมได้ ในมอสโกมีป็อปลาร์ประมาณ 400,000 ตน้และในจ านวนน้ี ส่วนใหญ่
เป็นตน้ตวัเมียจึงสามารถผลิต “Pukh” ไดป้ริมาณมหาศาล เปรียบเทียบตวัเลขกบัสหราช
อาณาจกัรซ่ึงมีตน้ป็อปลาร์อนุพนัธ์ุแมนเชสเตอร์ท่ีมีดอกขาวฟูเช่นกนั สถิติปัจจุบนัทัว่
ประเทศองักฤษ มีเพียง 7,000 ตน้ และมีตน้ไมต้วัเมียเพียง 600 ตน้ กล่าวกนัวา่เป็น
การยากมากท่ีจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างตน้ป็อปลาร์ตวัผูแ้ละตวัเมียจนกวา่จะ
ถึงฤดูใบไมผ้ลิท่ีป็อปลาร์ตวัเมียออกดอกสะพร่ัง   
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 ตน้ป็อปลาร์ (Poplar) ในมอสโก ปลูกขยายข้ึนมากมายในยคุของโจเซฟ สตาลิน 
(Joseph Stalin) ผูน้ าเผด็จการของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวยีตในช่วง ค.ศ. 
1929-1953 สตาลินไดพ้ฒันาประเทศให้เจริญอย่างมากเปล่ียนประเทศจากสังคม
ท่ียากจนใหเ้ป็นมหาอ านาจอุตสาหกรรมและการทหารและน ารัสเซียกา้วข้ึนสู่การเป็น
ประเทศมหาอ านาจของโลก สตาลินสร้างตึกระฟ้าข้ึนในกรุงมอสโกใหโ้ดดเด่นเป็น
เส้นขอบฟ้าของเมืองเพือ่แสดงใหโ้ลกเห็นถึงความยิง่ใหญ่แขง็แกร่งและมีประสิทธิภาพ
ของรัสเซีย จากนั้นสตาลินก็เนรมิตความเขียวขจีของธรรมชาติใหม้อสโก ดว้ยการ
ปลูกป็อปลาร์จ านวนมากมายตามแนว
ถนนทัว่กรุง สตาลินเลือกตน้ป็อปลาร์
เพราะอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว  
ต่อมาในทศวรรษท่ี 1960 นิกิตา้ ครุชชอฟ 
(Nikita Khrushchev) ผูน้ าของสหภาพ
โซเวยีตในช่วง ค.ศ. 1953-1964 ก็ได้
ปรับเปล่ียนชุมชนเส่ือมโทรมรอบวงแหวน
ชานกรุงมอสโก ทดแทนด้วยอาคาร 
อพาร์ทเมนท์สูงทนัสมยั ครุชชอฟ
โปรดปรานต้นป็อปลาร์เช่นกัน เขา
ปลูกตน้ป็อปลาร์ บริเวณวงแหวนรอบกรุง 
และในพื้นท่ีท่ีเคยเส่ือมโทรม  ภายใน
เวลาไม่ก่ีปีท่ีต้นป็อปลาร์ในมอสโก
ตามสวนหยอ่มและสวนสาธารณะเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วสร้างร่มเงาท่ีร่มร่ืนใหก้รุงมอสโก  
จ  านวนตน้ป็อปลาร์พุง่จากประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 25 ในหลายเขต และในบางท่ี
มีถึงร้อยละ 40    
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 ในมอสโกมีทั้ง Moscuvites ท่ีช่ืนชอบกบัความสวยงามของ “Pukh” หิมะฤดูร้อน
และพอใจกบัการมีปรากฏการณ์พเิศษท่ีพบไดใ้นมอสโก ส่วนอีกกลุ่มกรั็งเกียจ “Pukh” 
ท่ีลอยเขา้หนา้ตา ติดผม ติดเส้ือผา้ หรือปลิวมาอุดช่องระบายอากาศของบา้นเรือนให้
เป็นท่ีร าคาญ และคงเป็นเร่ืองเลวร้ายมากส าหรับผูท่ี้แพล้ะอองเกสรดอกไม ้ แต่ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวอยา่งเรา หิมะฤดูร้อนเป็นประสบการณ์ท่ีสวยงาม แปลกตา ต่ืนเตน้และ
สนุกสนานกบัการได้เดินไปในท่ามกลางปุยหิมะเหล่าน้ี ปุยสีขาวสะอาดท่ีฟูฟ่อง
นุ่มนวล ลอยกระจายอยูร่อบ ๆ ตวัเราและลอยสูงในอากาศเป็นภาพท่ีประทบัใจยิง่นกั 
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 รู้หรือไม่วา่ “ค าศัพท์” ภาษาองักฤษฮิต ๆ ท่ีเรามกัพูดกนัติดปาก ความจริงแลว้ 
“มันผดิ” บางค าใชผ้ดิความหมาย บางค าไม่มีในภาษาองักฤษ หรือบางค าเกิดจากการ
ผสมค าใหม่ข้ึนมาเองของคนไทย เล่นเอาฝร่ังเจา้ของภาษาถึงกบังงกนัเป็นแถว อยาก
รู้แลว้ใช่ไหมวา่ ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเราใชก้นัอยูเ่ป็นประจ าทุกวนัน้ีมีค าไหน ท่ีเรา
ใชผ้ดิ เขา้ใจผดิ หรือแต่งเองแบบผดิ ๆ กนับา้ง…... 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 คนไทยมกัเขา้ใจผดิวา่ “ฟิตเนส” คือ สถานท่ีออกก าลงักาย ถา้เผลอไปพูดกบั
ฝร่ังวา่ “วนัน้ีฉนัจะไปเขา้ฟิตเนส” รับรองไดว้า่ตอ้งมีงงเพราะความจริงแลว้ค าวา่ “fitness” ใน
ความหมายท่ีฝร่ังหรือชาวต่างชาติทัว่ไปเขา้ใจ แปลวา่ “สมรรถภาพของร่างกาย” ไมใ่ช่
สถานท่ีออกก าลงักายอยา่งท่ีคนไทยเขา้ใจ ถา้จะส่ือความหมายของสถานท่ีออกก าลงักาย
ตอ้งใชค้  าวา่ “fitness center” หรือใชค้  าวา่ “gym” จะดีกวา่ เช่น “I’m going to the 
gym.” 
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โดย : จริดา เอื้อศิริวฒันชัย  

Fitness : เข้าฟิตเนส 



 
 

 ศพัทฮิ์ตอีกหน่ึงค าท่ีมกัไดย้นิวยัรุ่นไทยใชบ้่อย ๆ นัน่ก็คือ “อินเทรน” โดยคน
ไทยมกัจะแปลวา่ “ทนัสมยั” แต่ส าหรับฝร่ัง ค าวา่ “ทนัสมยั” จะไมใ่ชค้  าวา่ “in trend” แต่
จะใชค้  าวา่ “trendy” หรือ “fashionable” เช่น “It is trendy.” หรือ “It is fashionable.” 

 
 

 ถา้คุณมีเพื่อนคนหน่ึงท่ีชอบพูด ชอบท าอะไรเกินจริง คนไทยก็มกัจะพูด
วา่ “She is over.” หล่อนดูโอเวอ่ร์ หรือดูเวอ่ร์มาก ซ่ึงประโยคน้ีไม่มีในภาษาองักฤษ 
หากฝร่ังจะใชค้  าท่ีส่ือความหมายถึงคนท่ีท าอะไรเยอะเกินจริง เขาจะใชค้  าวา่ “exaggerate” 
 ดงันั้น ถา้จะบอกวา่หล่อนดูโอเวอ่ร์มาก จะใชว้า่ “She is exaggerating.” หรือ
จะบอกวา่ “อยา่พูดเวอ่ร์” ตอ้งบอกวา่ “Don’t exaggerate.” หรือถา้เพื่อนเราเป็นผูห้ญิง
ท่ีแสดงทุกอยา่งเกินจริงไปหมด เราจะใชค้  าวา่ “overreact” กไ็ด ้ เช่น “Don't overreact!” 
แปลวา่ อยา่เวอ่ร์ 

 
 

 

 อีกหน่ึงค ายอดฮิตท่ีไดย้นิคนไทยใชบ้่อย ๆ คือ “นอ้ง ๆ เช็คบิลหน่อย” ซ่ึงใน
ความจริงแลว้ ถา้เราจะใชป้ระโยควา่ “คิดเงินดว้ยคะ่” คนองักฤษจะใชค้  าวา่ “bill (บลิ)” เช่น 
“Bill, please.” (ขอบิลดว้ยครับ) ส่วนคนอเมริกนัจะพูดวา่ “Check, please.” (ขอเช็ค
ดว้ยครับ) ซ่ึงแปลวา่ คิดเงินดว้ยครับ/ค่ะ แต่คนไทยมกัใชร้วมกนัวา่ “check bill” ซ่ึง
ผดิ ควรเลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะดีกวา่  
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In trend : อนิเทรน 

Over : โอเวอร์ 

Check bill : เช็คบิล 



 
 

 เวลาคุณจะบอกใครวา่ ฉนัตอ้งการดูหนงัฝร่ังท่ีพากยภ์าษาองักฤษ อยา่พูดวา่ “I 
want to watch a soundtrack film.” แต่ควรจะใชว้า่ “I want to watch an English 
film.” นั่นเป็นเพราะว่า ความหมายของค าว่า “soundtrack” คือ ดนตรีท่ีอยู่ใน
ภาพยนตร์ ต่างหากล่ะ 

 
 

 คนไทยมกัเรียกนกัศึกษาปี 1 วา่ “freshy” ซ่ึงฝร่ังไม่รู้เร่ืองหรอกค่ะ นัน่เป็น
เพราะวา่ไม่มีการบญัญติัศพัทค์  าน้ีในภาษาองักฤษ หากเราตอ้งการเรียกนกัศึกษาปี 1 
ใหใ้ชค้  าวา่ “fresher” หรือ “freshman” เช่น “He is a fresher.” หรือ “He is a freshman.” 
หรือ “He is a first-year student.” เขาเป็นนกัศึกษาปี 1 ส่วนปีอ่ืน ๆ เช่น ปี 2 เรา
เรียกวา่ a sophomore, ปี 3 เรียกวา่ a junior และ ปี 4 เรียกวา่ a senior 

 
 

 คนไทยมกัจะใชค้  าวา่ “jam” ในความหมายวา่ “ขอร่วมดว้ย” เช่น “We are going 
to eat outside. Do you want to jam?” พวกเราก าลงัจะออกไปกินขา้วขา้งนอกกนั เธอ
จะไปดว้ยไหม? ซ่ึงประโยคน้ีถือวา่ผดิ ในภาษาองักฤษจะไม่ใชค้  าวา่ “jam” ท่ีถูกตอ้ง
ควรจะใชค้  าวา่ “join” ในกรณีแบบน้ี ประโยคท่ีถูก ควรจะใชว้า่ “Do you want to 
join us?”, “Do you want to come with us?” หรือ “Do you want to come along?”             
จะดีกวา่ 
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Soundtrack : หนังฝร่ัง 

Freshy : นักศึกษาปี 1 

Jam : ขอร่วมด้วย 



 
 

 ศพัทค์  าน้ีคงเป็นท่ีคุน้หูหนุ่ม ๆ เป็นอยา่งดี หากจะหมายถึง นางแบบตามงาน         
อีเวน้ทต่์าง ๆ โดยเฉพาะงาน motor show ความจริงแลว้ค าวา่ “pretty” ในภาษาองักฤษ 
สามารถเป็นค าคุณศพัท ์(adjective) ท่ีแปลวา่ น่ารัก หรือ สวยน่ามอง เช่น a pretty girl 
คือ เด็กผูห้ญิงน่ารัก หรือ She has a pretty face. เธอมีหนา้ตาน่ารัก แต่ค าวา่ “พริตต้ี” ท่ี
คนไทยเรียกผูห้ญิงสวย  ๆ ตามงานอีเวน้ทน์ั้น ฝร่ังจะเรียกวา่ “model” ท่ีแปลวา่ “นางแบบ” 
เพียงแต่ให้ระบุไปวา่เป็นงานไหน เช่น model(s) at exhibitions คือ นางแบบท่ีงาน
นิทรรศการ เป็นตน้ 
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Pretty :  พริตตีสิ้นค้า 



 
 

 
 

“The working language of 
ASEAN shall be English”  

 

  

 “The working language of ASEAN shall be English” บทบญัญติัขอ้ 34 ในกฎบตัร
อาเซียนน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัของภาษาองักฤษในบริบทอาเซียนวา่ ทุกคนทีจ่ะ 

“ท างานเกีย่วกบัอาเซียน” “ท างานในประเทศอาเซียน” “ท างานร่วมกบัเพือ่นอาเซียน” 
“แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน” รวมไปถึง “การเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศอาเซียน” จักต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกนัเป็นหลัก แต่ดูเหมือนวา่การติดต่อส่ือสารหรือการเจรจาเป็นภาษาองักฤษ
ยงัคงเป็นปัญหาท่ีแกไ้ม่ตก โดยเฉพาะประเทศไทย อยา่งไร?  
 คนไทยส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในการพดูภาษาองักฤษท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 
คนไทยถูกบ่มสอนในเร่ืองของไวยากรณ์ภาษาองักฤษมามากกวา่ 12 ปี มีคลงัค าศพัท์
ท่ีกวา้งขวาง แต่ไม่สามารถสนทนาหรือถามตอบกับฝร่ังได้เป็นประโยคยาว ๆ 
เช่น ถามค าตอบค า ตอบแบบตะกุกตะกกั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามทกัษะการพูดจ าเป็น
จะตอ้งให้เวลาในการฝึกฝน “อยากพูดเก่งก็ตอ้งหดัพูด” แต่จะฝึกพูดอยา่งไรใหไ้ดผ้ล 
ลองฝึกตามสูตรเคล็ดไม่ลบั 5 ขอ้ต่อไปน้ีพร้อมกนั 
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โดย : หทยัชนก อ่างหิรัญ 



1. Do not worry on grammar and making mistakes  
(อย่ากงัวลกบัหลกัไวยากรณ์และการท าผดิพลาดมากเกนิไป) 

 ความกงัวลและความกลวัท่ีจะพูดผดิหลกัไวยากรณ์ หรืออายท่ีไม่สามารถพูด
ประโยคภาษาองักฤษไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ถือเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับคนท่ีก าลงัหดัพูด
ภาษาองักฤษท่ีฝร่ังเรียกว่าเป็นอาการ “mental blocks” คือมีบางส่ิงในจิตใจท่ี
ขดัขวางท าให้ไม่สามารถเขา้ใจหรือท าอะไรบางอยา่งได ้ ซ่ึงความกงัวลเหล่านั้นจะ
ท าใหผู้พู้ดรู้สึกอึดอดัและไม่กลา้ท่ีจะพูด ดงันั้นใหป้รับทศันคติใหม่วา่ “การส่ือสาร
เป็นเร่ืองส าคญัมากกวา่ความสมบูรณ์แบบ” เช่น ประโยคท่ีวา่ “Yesterday I go to 
party in beach.” น้ี ผดิหลกัไวยากรณ์ ประโยคท่ีถูกตอ้งคือ “Yesterday I went to a 
party on the beach.” แต่ทั้งสองประโยคกลบัส่ือสารไดค้วามเดียวกนัวา่ “เม่ือวาน
ฉนัไปปาร์ต้ีท่ีชายหาดมา” ดงันั้นความผดิพลาดไม่ใช่ส่ิงร้ายแรงค่อย ๆ ลองพูดและ
ปรับแกไ้ปเร่ือย ๆ 
 

2. Practice speaking from what you hear  
(ให้ฝึกพูดจากการฟัง) 

 การพูดและการฟัง เป็นทกัษะท่ีควบคู่กนัและมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ ใน
การสนทนาภาษาองักฤษ ส าหรับคนท่ีไม่มีพื้นฐานภาษาองักฤษ ควรเร่ิมจากการฟัง
บทสนทนาภาษาองักฤษง่าย ๆ เพื่อให้คุน้เคยกบัส าเนียงเจา้ของภาษา และเรียนรู้
ค าศพัทพ์ื้นฐานท่ีใชใ้นการส่ือสารทัว่ ๆ ไป แลว้ค่อยขยบัมาเป็นการดูหนงั หรือฟัง
เพลง การท่ีจะฟังใหไ้ดผ้ลก็คือ ฟังวนัละ 1-2 ชัว่โมง และ “ฟังอยา่งเขา้ใจ และฟังอยา่ง
ต่อเน่ือง” หมายถึง เราจะตอ้งเลือกฟังอะไรท่ีไม่ยากเกินความเขา้ใจ หรือไม่เร็วเกินไป 
โดยเร่ิมจากการฟังอะไรง่าย ๆ แลว้ค่อยพฒันาระดบัความยากและเร็ว ควรฝึกฟังทุกวนั
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดี 
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3. Learn and study phrases  
(เรียนและศึกษาจากวลี) 

 เรามกัจะเขา้ใจวา่ ท่ีเราไมส่ามารถส่ือสาร
เป็นภาษาองักฤษไดเ้พราะไม่รู้ค  าศพัท ์ หรือมี
คลงัค าศพัทใ์นหวันอ้ย แต่เป็นท่ีน่าแปลกใจวา่ 
บางทีเรารู้ค  าศพัทม์ากกวา่ 100 ค า แต่ไม่
สามารถพูดออกมาเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง ดังนั้ นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้มี
พฒันาการทางการพูดคือ การเรียนรู้วลี เน่ืองจากการรู้และจดจ าวลีหน่ึงวลี ส่งผลให้
เราสามารถสร้างประโยคท่ีถูกตอ้งไดห้ลากหลาย ยกตวัอยา่งเช่น วลีท่ีวา่ “Give somebody 
a hard time” หมายความวา่ ท าใหค้นคนหน่ึงล าบาก หรือเครียด เราสามารถท าเป็น
ประโยคต่าง ๆ ได ้เช่น   
 Stop giving me a hard time. อยา่ท าใหฉ้นัล าบากไปมากกวา่น้ีเลย 
 My parents never gave me a hard time for my bad grades. พอ่แม่ไม่เคยเครียด
เร่ืองเกรดไม่ดีของฉนั     
 She is going to give him a hard time. เธอก าลงัท าใหเ้ขาล าบาก 
 

4. Do not translate in Thai, but try to think in English  
(อย่าแปลเป็นไทย แต่ให้คิดเป็นภาษาองักฤษ) 

 คนไทยส่วนใหญ่ฟังค าถามภาษาองักฤษออกแต่ไมส่ามารถพดูโตต้อบได ้ เน่ืองจาก
พยายามแปลประโยคนั้น ๆ เป็นภาษาไทยก่อนตอบ ระบบท่ีคนไทยส่วนใหญ่คิด คือ 
ฟังภาษาองักฤษแลว้มาแปลเป็นภาษาไทย คิดค าตอบเป็นภาษาไทย แลว้คอ่ยตอบออกไป
เป็นภาษาองักฤษ เม่ือผา่นขั้นตอนหลายกระบวนการ เลยท าใหก้ารพูดไม่ล่ืนไหลและ
ไม่เป็นธรรมชาติ  
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 ดงันั้นควรปรับเปล่ียนและพยายามฝึกการพูดให้เป็นอตัโนมติัคือ ฟัง-คิด-พูด 
เป็นภาษาองักฤษทั้งหมดโดยไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย โดยใชว้ธีิ “การคิดให้เป็น
ภาษาองักฤษ” สามกระบวนการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 
        Level 1 : คิดค าศพัทภ์าษาองักฤษในแต่ละวนั เช่น ถา้คุณก าลงันัง่ดูทีวอียูแ่ลว้
นึกค าศพัท ์“television, news, variety shows, reporter, series, actors, actress..”  
        Level 2 : ลองเอาค าศพัทม์าแต่งใหเ้ป็นประโยค ขณะท่ีคุณก าลงันัง่ดูทีวอียู ่คิด… 
  That actress is beautiful. 
  The news reporter has long black hair. 
  He talks about politics. 
        Level 3 : สร้างเร่ืองราวข้ึนมาเป็นภาษาองักฤษ 
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 5. Use English routinely  
(ใช้ภาษาองักฤษให้เป็นกจิวตัร) 

 สภาพแวดลอ้มถือวา่เป็นหน่ึงปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยใหคุ้ณฝึกฝนและพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษ ถึงแมว้า่บริบทประเทศไทย คอ่นขา้งห่างไกลจากประเทศ
ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม ่ อยา่งไรก็ตามยงัมีหลากหลายวธีิท่ีจะท าใหภ้าษาองักฤษ
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของเรา เช่น การสนทนาเป็นภาษาองักฤษ
กบัผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ ฟังหรืออ่านข่าวภาษาองักฤษออนไลน์ อ่านบทความ 
หรือดูรายการ Talk show ในส่ือต่าง ๆ ตามหวัขอ้ท่ีสนใจ แต่วธีิท่ีง่ายและประหยดัคือ 
การหาเพื่อนชาวต่างชาติ ไม่วา่จะเป็นการคุยแชทหรือ skype ท่ีเปิดโอกาสใหเ้ราได้
ใกลชิ้ดกบับรรยากาศการสนทนากบัเจา้ของภาษา รวมถึงไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประโยค
หรือส าเนียงท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย    
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรณานุกรม 
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 ในคร้ังก่อน ไดก้ล่าวถึงต านานการสร้างโลกของอารยธรรมต่าง ๆ ทัว่โลก ในคร้ังน้ี
จึงจะขอยกต านานการสร้างโลกท่ีกล่าวไวต้ามความเช่ือของศาสนาส าคญัของโลกทั้ง
สามศาสนาไดแ้ก่ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลามและ 
ศาสนาพุทธ 
 

 ว่าด้วยการสร้างโลกในศาสนาคริสต์ 
 

 คริสตศ์าสนานั้นนบัถือพระเจา้เพยีงพระองคเ์ดียว
และเช่ือว่าพระเจา้เป็นผูส้ร้างโลกและทุกส่ิงทุกอย่าง จากพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ภาคพนัธสัญญาเดิม ในพระธรรมปฐมกาลของคริสตศ์าสนา (the Book of Genesis of 
the Old Testament Bible) นั้น ไดบ้รรยายเหตุการณ์ท่ีพระเจา้สร้างโลกไวด้งัน้ี 
 ปฐมกาล บทที ่1  
 1. ในเร่ิมแรกนั้นพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผน่ดินโลก  
 2. แผน่ดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและวา่งเปล่าอยู ่ความมืดอยูเ่หนือผิวน ้า 
และพระวญิญาณของพระเจา้ปกอยูเ่หนือผวิน ้านั้น  
 3. พระเจา้ตรัสวา่ "จงใหมี้ความสวา่ง" แลว้ความสวา่งก็เกิดข้ึน  
 4. พระเจา้ทรงเห็นวา่ความสวา่งนั้นดีและพระเจา้ทรงแยกความสวา่งนั้นออก
จากความมืด  
 5. พระเจา้ทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวนัและพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้น
ว่าคืน มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนัท่ีหน่ึง  
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 6. พระเจา้ตรัสวา่ "จงใหมี้พื้นอากาศในระหวา่งน ้า และจงใหพ้ื้นอากาศนั้นแยก
น ้าออกจากน ้า"   
 7. พระเจา้ทรงสร้างพื้นอากาศ และทรงแยกน ้าซ่ึงอยูใ่ตพ้ื้นอากาศจากน ้าซ่ึงอยู่
เหนือพื้นอากาศ ก็เป็นดงันั้น  
 8. พระเจา้ทรงเรียกพื้นอากาศวา่ฟ้า มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนัท่ีสอง  
 9. พระเจา้ตรัสวา่ "จงให้น ้าท่ีอยูใ่ตฟ้้ารวบรวมเขา้อยูแ่ห่งเดียวกนั และจงใหท่ี้
แหง้ปรากฏข้ึน" ก็เป็นดงันั้น  
 10. พระเจา้ทรงเรียกท่ีแหง้วา่แผน่ดิน และท่ีน ้ารวบรวมเขา้อยูแ่ห่งเดียวกนัวา่
ทะเล พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  
 11. พระเจา้ตรัสวา่ "จงให้แผน่ดินเกิดตน้หญา้ ตน้ผกัท่ีมีเมล็ด และตน้ไมท่ี้ออก
ผลท่ีมีเมล็ดในผลตามชนิดของมนับนแผน่ดิน" ก็เป็นดงันั้น  
 12. แผน่ดินก็เกิดตน้หญา้ ตน้ผกัท่ีมีเมล็ดตามชนิดของมนั และตน้ไมท่ี้ออกผล
ท่ีมีเมล็ดในผลตามชนิดของมนั พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  
 13. มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนัท่ีสาม  
 14. พระเจา้ตรัสวา่ จงใหมี้ดวงสวา่งบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวนัออกจากคืน 
และเพื่อใชเ้ป็นหมายส าคญัท่ีก าหนดฤดู วนั และปีต่าง ๆ 
 15.  จงใหเ้ป็นดวงสวา่งบนพืน้ฟ้าอากาศเพือ่ส่องสวา่งบนแผน่ดินโลก กเ็ป็นดงันั้น  
 16. พระเจา้ไดท้รงสร้างดวงสวา่งใหญ่ สองดวง ให้ดวงสวา่งท่ีใหญ่กวา่นั้น
ครองกลางวนั และใหด้วงท่ีเล็กกวา่ครองกลางคืน พระองคท์รงสร้างดวงดาวต่าง ๆ
ดว้ยเช่นกนั  
 17. พระเจา้ทรงตั้งดวงสวา่งเหล่าน้ีไวบ้นพืน้ฟ้าอากาศเพือ่ส่องสวา่งบนแผน่ดินโลก  
 18. เพื่อครองกลางวนัและครองกลางคืน และเพื่อแยกความสว่างออกจาก
ความมืด พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  
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 19. มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนัท่ีส่ี  
 20. พระเจา้ตรัสวา่ "จงให้น ้าอุดมบริบูรณ์ไปดว้ยสัตวท่ี์มีชีวติแหวกวา่ยไปมา 
และใหมี้นกบินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศเหนือแผน่ดินโลก"  
 21. พระเจา้ไดท้รงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตวท่ี์มีชีวติแหวกวา่ยไปมาตาม
ชนิดของมนัเกิดข้ึนบริบูรณ์ในน ้านั้น และบรรดาสัตวท่ี์มีปีกตามชนิดของมนั พระเจา้
ทรงเห็นวา่ดี  
 22. พระเจา้ไดท้รงอวยพรสัตวเ์หล่านั้นวา่ "จงมีลูกดกและทวมีากข้ึน ใหน้ ้าใน
ทะเลบริบูรณ์ไปดว้ยสัตว ์และจงใหน้กทวมีากข้ึนบนแผน่ดิน"  
 23. มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนัท่ีหา้  
 24. พระเจา้ตรัสวา่ "จงให้แผน่ดินโลกเกิดสัตวท่ี์มีชีวิตตามชนิดของมนั สัตวใ์ช้
งาน สัตวเ์ล้ือยคลาน และสัตวป่์าบนแผน่ดินโลกตามชนิดของมนั" ก็เป็นดงันั้น  
 25. พระเจา้ไดท้รงสร้างสัตวป่์าบน แผน่ดินโลกตามชนิดของมนั สัตวใ์ชง้าน
ตามชนิดของมนั และบรรดาสัตวท่ี์เล้ือยคลานบนแผน่ดินโลกตามชนิดของมนั แลว้
พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี  
 26. พระเจา้ตรัสวา่ "จงให้
พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบ
ฉายาของพวกเรา ตามอยา่งพวกเรา 
และใหพ้วกเขาครอบครองฝูงปลา
ในทะเล ฝงูนกในอากาศ และสัตวใ์ชง้าน ใหค้รอบครองทัว่ทั้งแผน่ดินโลก และ
บรรดาสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีคลานไปมาบนแผน่ดินโลก"  
 27. ดงันั้นพระเจา้ไดท้รงสร้าง มนุษยต์ามแบบพระฉายาของพระองค ์พระองค์
ไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์นตามแบบพระฉายาของพระเจา้ พระองคไ์ดท้รงสร้างพวกเขาให้
เป็นชายและหญิง  
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 28. พระเจา้ไดท้รงอวยพรพวกเขา และพระเจา้ตรัสแก่พวกเขาวา่ "จงมีลูกดก
และทวมีากข้ึนจนเตม็แผน่ดิน จงมีอ านาจเหนือแผน่ดินนั้น และครอบครองฝงูปลาใน
ทะเล ฝงูนกในอากาศ และบรรดาสัตวท่ี์มีชีวิตท่ีเคล่ือนไหวบนแผน่ดินโลก"  
 29. พระเจา้ตรัสวา่ ดูเถิด เราใหบ้รรดาตน้ผกัท่ีมีเมล็ดซ่ึงอยูท่ ัว่พื้นแผน่ดินโลก 
และบรรดาตน้ไมซ่ึ้งมีเมล็ดในผลแก่เจา้ ให้เป็นอาหารแก่เจา้  
 30. ส าหรับบรรดาสัตวป่์าบนแผน่ดิน โลก บรรดานกในอากาศ และบรรดา
สัตวท่ี์เล้ือยคลานท่ีมีชีวิตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผกัเขียวสดเป็นอาหาร 
ก็เป็นดงันั้น  
 31. พระเจา้ทอดพระเนตรบรรดาส่ิงท่ี
พระองค์ไดท้รงสร้าง และดูเถิด เป็นส่ิงท่ีดี
ยิ่งนกั มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวนัท่ีหก  
 ซ่ึงอาจจะกล่าวสรุปยอ่ ๆ ไดด้งัน้ี  
 ในยามแรกเร่ิมพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก แผน่ดินนั้นวา่งเปล่า 
และมีความมืดอยูเ่หนือน ้ า (ปฐมกาล 1:1-2) วนัท่ี 1 พระเจา้ทรงสร้างความสวา่ง ทรงเรียก
ความสวา่งนั้นวา่ "วนั" และความมืดนั้นวา่ "คืน" จึงเกิดเวลาเชา้และเวลาเยน็ข้ึน จึงนบัเป็น
วนัแรก (ปฐมกาล 1:3-5) วนัท่ี 2 พระเจา้ทรงสร้างพื้นอากาศและทรงแยกน ้ าท่ีอยูใ่ตพ้ื้น
อากาศออกจากกนัและทรงเรียกภาคพืน้อากาศนั้นวา่ "ฟ้า" หรือ ”สวรรค”์ (ปฐมกาล 1:6-8) 
วนัท่ี 3 พระเจา้ทรงใหน้ ้าท่ีอยูใ่ตฟ้้ามารวมกนั เรียกวา่ "ทะเล" และจึงเกิดท่ีแหง้ข้ึน เรียกวา่ 
"แผน่ดิน" และพระเจา้ทรงสร้างหญา้ พชืผกัท่ีมีเมลด็และตน้ไมท่ี้ออกผล (ปฐมกาล 1:9-13) 
วนัท่ี 4 พระเจา้ทรงสร้างดวงสวา่งขนาดใหญ่ 2 ดวง ไวบ้นทอ้งฟ้าเพื่อแบ่งความสวา่ง
ออกจากความมืด แบ่งวนัออกจากคืน ก าหนดฤดู วนั ปี โดยใหด้วงใหญ่ครองกลางวนั
และดวงเล็กครองกลางคืนรวมถึงทรงสร้างดวงดาวต่าง ๆ ดว้ย (ปฐมกาล 1:14-19) 
วนัท่ี 5 พระเจา้ทรงสร้างสตัวน์ ้านานาชนิด และสร้างนกนานาพนัธ์ุ (ปฐมกาล 1:20-23) 
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 วนัท่ี 6 พระเจา้ทรงสร้างสตัวบ์ก คือ ปศุสัตว ์สตัวเ์ล้ือยคลาน และสตัวป่์าต่าง ๆ 
และพระเจา้ทรงสร้างมนุษยช์ายและหญิง ทรงเรียกชายนั้นวา่ "อาดมั" และเรียกหญิง
นั้นวา่ "เอวา" พระเจา้ใหม้นุษยเ์ป็นใหญ่เหนือสรรพสัตวท์ั้งหลายทั้งบนบก ในน ้าและ
พื้นอากาศ และใหพ้ืชพรรณทั้งหลายเป็นอาหาร (ปฐมกาล 1:24-31) วนัท่ี 7 พระเจา้
ทรงพกังานทั้งส้ินของพระองคท่ี์ไดท้รงกระท า พระเจา้ทรงอวยพระพรแก่วนัท่ี 7 ทรง
ตั้งไวใ้หเ้ป็นวนับริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ (ปฐมกาล 2:1-3) 

จะเห็นไดว้า่ ตามคติความเช่ือของคริสตชน ทุกส่ิงทุกอยา่งถูกสร้างข้ึนโดย
พระเจา้ เพราะสภาพแวดลอ้มและส่ิงมีชีวติท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาตินั้นทุกอยา่งลว้นมี
ระบบระเบียบ  ดงันั้นจึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่โลกน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หากแต่
ถูกสร้างข้ึนโดยพระเจา้ผูท้รงมีพระสติปัญญาในการออกแบบจกัรวาลและโลกน้ีอยา่ง
ยอดเยีย่ม 
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 ว่าด้วยการสร้างโลกในศาสนาอสิลาม 
 

 การสร้างโลกในศาสนาอิสลามนั้น 
มีทั้งความคลา้ยคลึงและความแตกต่างจาก
ศาสนาคริสต ์ ในแง่ความคลา้ยคลึงกนันั้น
คือ ในพระคมัภีร์ไบเบิลนั้นระบุวา่ พระเจา้
ทรงสร้างโลก เช่นเดียวกันในพระคมัภีร์  
อลักุรอานนั้น พระอลัลอฮ์ทรงสร้างโลก
เช่นกัน และใช้เวลาในการสร้างหกวนั
เท่ากนั แต่ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ไบเบิล 

พระคัมภีร์อัลกรุอานมิได้บรรยายเร่ืองการสร้างโลกไว้ในคราเดียวกนั แต่กลบับรรยาย
ถึงการสร้างโลกกระจายไว้ในโองการต่าง ๆ ท่ัวเล่ม จึงหมายความจ าตอ้งรวบรวม
โองการมากมายท่ีกระจายอยูใ่นบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเฉพาะมารวมกนัและเรียบเรียง
จึงจะเห็นภาพการสร้างโลกได ้
 ตัวอย่างเช่น 
 พระองค ์ คือ พระผูท้รงสร้างชั้นฟ้าทัง้หลาย และแผน่ดินในระยะ 6 วนั แลว้พระองค์
ทรงสถิตอยูบ่นบลัลงัก ์พระองคท์รงรอบรู้ส่ิงท่ีเขา้ไปในแผน่ดิน และส่ิงท่ีออกมาจาก
แผน่ดิน และส่ิงท่ีลงมาจากฟากฟ้าและส่ิงท่ีข้ึนไปสู่ฟากฟ้าและพระองคท์รงอยูก่บัพวกเจา้ไม่
วา่พวกเจา้จะอยู ่ณ แห่งหนใด และอลัลอฮท์รงเห็นส่ิงท่ีพวกเจา้กระท า (อัล-ฮ่าดดี : 4) แลว้
พระองคท์รงมุง่สู่ฟากฟ้าขณะท่ีมนัเป็นไอหมอก พระองคจึ์งตรัสแก่ชั้นฟ้าและแผน่ดินวา่ 
เจา้ทั้งสองจงมาจะโดยเตม็ใจหรือไมเ่ตม็ใจกต็าม มนัทัง้สองกล่าววา่ ขา้พระองคม์าอยา่งเตม็ใจ
แลว้ (ฟุซซิลตั : 11) พระองคคื์อผูไ้ดท้รงสร้างส่ิงทัง้มวลในโลกไวส้ าหรับพวกเจา้ ภายหลงัได้
ทรงมุง่สู่ฟากฟ้า และไดท้  าใหม้นัสมบูรณ์ข้ึนเป็นเจด็ชั้นฟ้า และพระองคน์ั้นไดท้รงรอบรู้ใน
ทุกส่ิงทุกอยา่ง (อัล-บ่าก่อเราะฮฺ : 29) และชั้นฟ้า เราไดส้ร้างมนัดว้ยพระหตัถข์องเรา  
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และแทจ้ริงเราไดแ้ผใ่หก้วา้งไพศาล (อัซ-ซาริยาต : 47) แทจ้ริงพระเจา้ของพวกเจา้นั้น คือ 
อลัลอฮผ์ูท้รงสร้างบรรดาชั้นฟ้า และแผน่ดินภายในหกวนั แลว้สถิตอยูบ่นบลัลงักพ์ระองค์
ทรงใหก้ลางคืนครอบคลุมกลางวนัในสภาพท่ีกลางคืนไล่ตามกลางวนัโดยรวดเร็ว และทรง
สร้างดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ และบรรดาดวงดาวข้ึนโดยถูกก าหนดใหก้ าหนดท าหนา้ท่ี
บริการ ตามพระบญัชาของพระองค ์ พึงรู้เถิดวา่ การสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็น
สิทธิของพระองคเ์ทา่นั้น มหาบริสุทธ์ิอลัลอฮผ์ูเ้ป็นพระเจา้แห่งสากลโลก (อัล-อะอฺรอฟ : 54) 
และพระองคผ์ูท้รงสร้างกลางคืนและกลางวนั ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ แต่ละหน่วย
โคจรตามจกัรราศี (อัล-อัมบิยาอฺ : 33) และแผน่ดินนั้น เราไดแ้ผข่ยายมนัออกไป ดงันั้น 
เราเป็นผูแ้ผข่ยายท่ียอดเยีย่ม (อัซ-ซาริยาต : 48) และแผน่ดินนั้นเราไดแ้ผม่นัออกไป และ
เราไดท้  าใหมี้เทือกเขาเป็นท่ียดึอยา่งมัน่คง และเราไดใ้หทุ้กส่ิงงอกเงยอยา่งสมดุล (อัล-ฮิจรุ : 19) 
และพระองคท์รงใหมี้เทือกเขามัน่คงในแผน่ดิน เพือ่มิใหม้นัสัน่สะเทือนแก่พวกเจา้และท าให้
มีล าน ้าและหนทาง เพือ่พวกเจา้จะไดบ้รรลุสู่เป้าหมาย (อัน-นะฮฺล ุ: 15) และพระองคคื์อผูท้รง
ท าใหท้ะเลเป็นประโยชน์ เพือ่พวกเจา้จะไดกิ้นเน้ือนุ่มสดจากมนั และพวกเจา้เอาเคร่ืองประดบั
ออกจากมนั ส าหรับใชป้ระดบัราคา และเจา้เห็นเรือแล่นฝ่าคล่ืนในทอ้งทะเล และเพือ่พวกเจา้
จะไดแ้สวงหาความโปรดปรานของพระองค ์ และเพือ่พวกเจา้จะไดข้อบคุณ (อัน-นะฮฺล ุ : 14) 
และอลัลอฮท์รงใหบ้งัเกิดส่ิงมีชีวติทุกชนิดจากน ้า ดงันั้นในหมูพ่วกมนั มนัจะเคล่ือนยา้ยดว้ย
ทอ้งของมนั และในหมูพ่วกมนัจะเดินดว้ยเทา้ทัง้ส่ี อลัลอฮท์รงบงัเกิดส่ิงท่ีพระองคท์รงประสงค ์
แทจ้ริง อลัลอฮน์ั้นทรงอานุภาพเหนือทุกส่ิง (อัน-นรู : 45) พระองคผ์ูท้รงสร้างชั้นฟ้าทัง้หลาย
และแผน่ดิน พระองคท์รงท าใหมี้คูค่รองแก่พวกเจา้ จากตวัของพวกเจา้เอง และจากปศุสตัว์
ทรงใหมี้คูผ่วัเมีย ดว้ยเหตุน้ีพระองคท์รงแพร่พนัธ์ุพวกเจา้ใหม้ากมาย ไมมี่ส่ิงใดเสมอเหมือน
พระองค ์และพระองคเ์ป็นผูท้รงไดย้นิไดเ้ห็น (อัช-ชูรอ : 11) และพระองคน์ั้นคือผูท่ี้ทรงใหน้ ้า
ลงมาจากฟากฟ้าแลว้ทรงใหอ้อกมาดว้ยน ้านั้น ซ่ึงพนัธ์ุพชืของทุกส่ิงและเราไดใ้หอ้อกจาก
พนัธ์ุพชืนั้นซ่ึงส่ิงท่ีมีสีเขียวจากส่ิงท่ีมีสีเขียวนั้นเราไดใ้หอ้อกมาซ่ึงเมลด็ท่ีซอ้นตวักนัอยู ่และ 
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จากตน้อินทผาลมันั้นจัน่ของมนัเป็นทลายต ่า และทรงใหอ้อกมาดว้ยน ้ านั้นอีก ซ่ึงสวน
องุ่น ซยัตูน และทบัทิม โดยมีสภาพคลา้ยกนัและไมค่ลา้ยกนั “พวกเจา้จงมองดูผลของมนั” 
“เม่ือมนัเร่ิมออกผลและเม่ือมนัแก่สุก แทจ้ริงในส่ิงเหล่านั้นแน่นอน มีสัญญาณมากมาย 
ส าหรับหมู่ชนผูศ้รัทธา” (อัล-อันอาม : 99) และพระองคคื์อผูท้รงแผแ่ผน่ดิน และใน
นั้นทรงท าใหม้นัมีภูเขามัน่คง และล าน ้ามากหลาย และจากพืชผลทุกชนิดทรงใหมี้
จ านวนคู ่ ทรงใหก้ลางคืนครอบคลุมกลางวนั แทจ้ริงในการนั้นแน่นอนยอ่มเป็นสญัญาณ
ส าหรับหมูช่นผูใ้คร่ครวญ (อัร-เราะอฺดุ : 3) เจา้มิไดเ้ห็นดอกหรือวา่ แทจ้ริงอลัลอฮน์ั้น
ทรงใหเ้มฆลอย แลว้ทรงท าใหป้ระสานตวักนัแลว้ทรงท าใหร้วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น แลว้เจา้ก็
จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุ่มเมฆนั้น และพระองคท์รงใหม้นัตกลงมาจากฟากฟ้า มีขนาด
เท่าภูเขา ในนั้นมีลูกเห็บ แลว้พระองคจ์ะทรงใหม้นัหล่นลงมาโดนผูท่ี้พระองคป์ระสงค ์
และก็ใหม้นัผา่นพน้ไปจากผูท่ี้พระองคป์ระสงค ์ แสงประกายของสายฟ้าแลบเกือบจะ
เฉ่ียวสายตาผูม้อง (อัน-นรู : 43) แทจ้ริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผน่ดิน และสบัเปล่ียน
กลางคืนและกลางวนั และเรือท่ีวิง่อยูใ่นทะเล พร้อมดว้ยส่ิงท่ีอ านวยประโยชน์แก่มนุษย ์
และน ้าท่ีอลัลอฮไ์ดท้รงใหห้ลัง่ลงมาจากฟากฟ้า แลว้ทรงใหแ้ผน่ดินมีชีวติชีวาข้ึน ดว้ยน ้านั้น
หลงัจากท่ีมนัตายไปแลว้ ทรงใหส้ตัวแ์ต่ละชนิดเกิดข้ึนบนแผน่ดิน ในการใหล้มเปล่ียน
ทิศทาง และใหเ้มฆซ่ึงถูกก าหนดใหบ้ริการแก่โลก ผนัแปรไประหวา่งฟากฟ้าและแผน่ดิน
นั้น แน่นอนลว้นเป็นสญัญาณนานาประการแก่กลุ่มชนท่ีใชปั้ญญา (อัล-บ่าก่อเราะฮฺ : 164) 
 จากตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่มีการพดูถึงการสร้างโลกพื้นดินและพื้นฟ้า
กระจายอยูใ่นโองการบทต่าง ๆ ซ่ึงพอจะสรุปไดว้า่ 
 อลัลอฮท์รงเป็นผูส้ร้างชั้นฟ้าและแผน่ดินในระยะ 6 วนั แต่ก่อนฟ้าและแผน่ดิน
รวมเป็นอนัเดียวกนั ต่อมาพระองคไ์ดแ้ยกออก แผช่ั้นฟ้าใหข้ยายกวา้งไพศาล และท า
ชั้นฟ้าใหส้มบูรณ์เป็นเจด็ชั้นฟ้า อีกทั้งทรงประดบัชั้นฟ้าดว้ยดวงดาวต่าง  ๆ สร้างดวงอาทิตย ์
ดวงจนัทร์ และท าใหก้ลางคืนไล่ตามกลางวนั เพื่อประโยชน์แก่มนุษยแ์ละชาวโลก 
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 ส่วนแผน่ดินพระองคไ์ดท้รงแผข่ยายออกเช่นกนั และปักภูเขาเป็นหลกัตรึงให้
มัน่คง สร้างล าน ้าต่าง ๆ และหนทางจ านวนมาก พระองคท์รงสร้างส่ิงมีชีวติ สัตวน์ ้า 
สัตวบ์กต่าง ๆ รวมถึงพืชพรรณและใหเ้จริญพนัธ์ุงอกเงยสืบต่อไป 
 

 ว่าด้วยการสร้างโลกในพุทธศาสนา 
 

 พระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รัสถึงเร่ืองการก าเนิดจกัรวาล โลก มนุษย ์ และส่ิงต่าง ๆ 
ไวใ้นอคัคญัญสูตร พระสูตรน้ีไดก้ล่าวถึงการบงัเกิดข้ึนจกัรวาล โลก มนุษย ์ และ
สรรพส่ิงทั้งหลาย ตลอดจนความเปล่ียนแปลงของส่ิงเหล่าน้ี 
 อัคคัญญสูตรท่ีพระพุทธองค์ทรง
แสดงน้ี มิได้มี จุดมุ่งหมายท่ีจะกล่าวถึง
การก าเนิดของโลกและมนุษย์ ตลอดจน
สรรพส่ิงโดยตรง เพียงแต่พระพุทธเจา้ทรง
แสดงแก่สามเณร 2 รูป คือ วาเสฏฐสามเณร
และภารทวาชสามเณร เพือ่จะบอกเหตุอนัเป็น
ความเช่ือในเร่ืองของวรรณะท่ีพวกพราหมณ์
ยึดถือต่อ ๆ กนัมา เน่ืองจากสามเณรทั้ง 2 นั้น
เกิดมาจากวรรณะของพราหมณ์ ซ่ึงในยคุสมยั
นั้นถือกนัวา่ วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะสูง 
จะเป็นรองก็เพียงวรรณะกษตัริยเ์ท่านั้น แต่ทั้ง 2 กลบัเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่ี
พวกพราหมณ์เรียกว่าเป็นสมณะโล้น จัดเป็นวรรณะท่ีเลวทรามซ่ึงเกิดจากเท้า
ของพรหม 
 พระศาสดาเม่ือทรงสดบัเช่นนั้น จึงทรงช้ีให้เห็นถึงท่ีมาท่ีไปแห่งการท่ีเกิดช่ือ
เรียกของวรรณะต่าง ๆ ข้ึนเพื่อให้สามเณรทั้ง 2 นั้นทราบ จึงจะขอยกอคัคญัญสูตร
บางตอนท่ีกล่าวถึงการก าเนิดโลกไวด้งัน้ี 
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 (56) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางคร้ังบางคราว โดยล่วงระยะกาล
ยดืยาวช้านานท่ีโลกน้ีจะพินาศ เม่ือโลกก าลงัพินาศอยู่ โดยมากเหล่าสัตวย์่อมเกิด
ในชั้นอาภสัสรพรหม สัตวเ์หล่านั้นไดส้ าเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออก
จากกายตนเอง สญัจรไปไดใ้นอากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั้นส้ินกาลยดืยาว
ชา้นาน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ  มีสมยับางคร้ังบางคราว โดยระยะกาลยดืยาวชา้นาน 
ท่ีโลกน้ีจะเจริญ เม่ือโลกก าลงัเจริญอยูโ่ดยมาก เหล่าสตัวพ์ากนัจุติจากชั้นอาภสัสรพรหม     
ลงมาเป็นอยา่งน้ี และสัตวน์ั้นไดส้ าเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปไดใ้น อากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั้นส้ินกาลนาน               
สมยันั้นจกัรวาลทั้งส้ินน้ีแลเป็นน ้าทั้งนั้น มืดมนแลไมเ่ห็นอะไร ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย์
กย็งัไมป่รากฏ ดวงดาวนกัษตัรทั้งหลายกย็งัไมป่รากฏ กลางวนักลางคืนกย็งัไม่ปรากฏ 
เดือนหน่ึงและก่ึงเดือนก็ยงัไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยงัไม่ปรากฏ เพศชายและเพศหญิงก็
ยงัไม่ปรากฏ สัตวท์ั้งหลายก็เป็นเพียงแค่สัตวเ์ท่านั้น ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
คร้ันต่อมาล่วงระยะกาลยดืยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอยอยูบ่นน ้าทัว่ไป ไดป้รากฏแก่
สตัวเ์หล่านั้นเหมือนนมสดท่ีบุคคลเค่ียวใหง้วด แลว้ตั้งไวใ้หเ้ยน็จบัเป็นฝาอยูข่า้งบน ฉะนั้น
งว้นดินนั้นถึงพร้อมดว้ยสี กล่ิน รส มีสีคลา้ยเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดี ฉะนั้นมีรส
อร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอนัหาโทษมิได ้ 
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตวผ์ูห้น่ึงเป็นคนโลน้พูดวา่ ท่านผูเ้จริญ
ทั้งหลายน่ีจกัเป็นอะไร แลว้เอาน้ิวชอ้นงว้นดินข้ึนลองล้ิมดู เม่ือเขาเอาน้ิวชอ้นงว้นดิน
ข้ึนลองล้ิมดูอยู ่ งว้นดินไดซ้าบซ่านไปแลว้ เขาจึงเกิดความอยากข้ึน  ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ แมส้ัตวพ์วกอ่ืนก็พากนักระท าตามอยา่งสัตวน์ั้นเอาน้ิวชอ้นงว้นดิน
ข้ึนลองล้ิมดู เม่ือสัตวเ์หล่านั้นพากนัเอาน้ิวชอ้นงว้นดินข้ึนลองล้ิมดูอยู ่ งว้นดินได้
ซาบซ่านไปแลว้ สัตวเ์หล่านั้นจึงเกิดความอยากข้ึน ต่อมาสัตวเ์หล่านั้นพยายามเพื่อจะ
ป้ันงว้นดินใหเ้ป็นค า ๆ ดว้ยมือแลว้บริโภค  
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 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะในคราวท่ีพวกสตัวพ์ยายามเพือ่จะป้ันงว้นดินใหเ้ป็นค า ๆ 
ดว้ยมือแลว้บริโภคอยูน่ั้น รัศมีกายของสตัวเ์หล่านั้นกห็ายไปแลว้ ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็
ปรากฏ เม่ือดวงจนัทร์และดวงอาทิตยป์รากฏแลว้ ดวงดาวนกัษตัรทั้งหลายก็ปรากฏ 
เม่ือดวงดาวนกัษตัรปรากฏแลว้ กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏ เม่ือกลางคืนและ
กลางวนัปรากฏแลว้ เดือนหน่ึงและก่ึงเดือนกป็รากฏ เม่ือเดือนหน่ึงและก่ึงเดือนปรากฏ
ฤดูและปีกป็รากฏ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะดว้ยเหตุเพยีงเทา่น้ีแล โลกน้ีจึงกลบัเจริญ
ข้ึนมาอีก 
 (57) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันต่อมาสตัวเ์หล่านั้นพากนับริโภคงว้นดิน 
มีงว้นดินเป็นอาหาร ด ารงอยูไ่ดส้ิ้นกาลนาน ดว้ยเหตุท่ีสัตวเ์หล่านั้นมวัเพลินบริโภค
งว้นดินอยู ่ ก็ท  าใหส้ัตวเ์หล่านั้นมีร่างกายแขง็กลา้ข้ึน ทั้งผวิพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่าง
กนัไป สตัวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม บางพวกมีผวิพรรณไม่งาม ในสตัวท์ั้งสองพวกนั้น 
สัตวพ์วกท่ีมีผวิพรรณงามนั้นพากนัดูหม่ินสัตวพ์วกท่ีมีผิวพรรณไม่งามวา่ พวกเรามี
ผวิพรรณดีกวา่พวกท่าน พวกท่านมีผวิพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันั้น เม่ือสัตวท์ั้งสอง
พวกนั้นเกิดการดูหม่ินกนัข้ึน เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณเป็นปัจจยั งว้นดินก็
หายไป เม่ืองว้นดินหายไป สัตวเ์หล่านั้นจึงพากนัจบักลุ่ม ต่างก็บ่นถึงกนัวา่ รสดีจริง 
ถึงทุกวนัน้ีกเ็หมือนกนั คนเป็นอนัมากไดข้องท่ีมีรสดีอยา่งใดอยา่งหน่ึง มกัพดูกนัอยา่งน้ี
วา่รสอร่อยแท ้ ๆ ซ่ึงพวกพราหมณ์ ระลึกไดถึ้งอกัขระท่ีรู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของ
โบราณเท่านั้น แต่ไม่รู้ชดัถึงเน้ือความแห่งอกัขระนั้นเลย 
  (58) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันต่อมาเม่ืองว้นดินของสตัวเ์หล่านั้นหายไป 
ก็เกิดมีกระบิดินข้ึน กระบิดินนั้นปรากฏลกัษณะคลา้ยเห็ด กระบิดินนั้นถึงพร้อมดว้ย
สี กล่ิน และรส ซ่ึงมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี จึงมีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก
อนัหาโทษมิได้ ฉะนั้นดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นสัตวเ์หล่านั้นพยายาม
จะบริโภคกระบิดิน จึงไดมี้กระบิดินเป็นอาหารด ารงอยูไ่ดส้ิ้นกาลนาน   
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 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ การท่ีสตัวเ์หล่านั้นบริโภคกระบิดินอยู ่ ท  าใหร่้างกาย
แขง็กลา้ข้ึนทุกที ทั้งผวิพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม 
บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั้งสองจ าพวกนั้น สัตวพ์วกท่ีมีผิวพรรณงาม 
พากันดูหม่ินสัตว์พวกท่ีมีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน 
พวกท่านมีผวิพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงัน้ี เม่ือสัตวท์ั้งสองพวกนั้นดูหม่ินกนักระบิดิน
ก็หายไปเม่ือกระบิดินหายไปก็เกิดมีเครือดินข้ึนปรากฏคล้ายผลมะพร้าวทีเดียว 
เครือดินนั้น ถึงพร้อมดว้ยสี รส กล่ิน มีสีคลา้ยเนยใสหรือเนยขน้อยา่งดี รสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก
อนัหาโทษมิได ้

 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นสตัวเ์หล่านั้น
พยายามจะบริโภคเครือดิน มีเครือดินนั้นเป็นอาหาร
ด ารงมาไดส้ิ้นกาลนาน สัตวเ์หล่านั้นก็มีร่างกายแขง็
กลา้ข้ึนผวิพรรณกแ็ตกต่างกนัไป บางพวกมีผวิพรรณงาม 
บางพวกก็ไม่งาม เม่ือเกิดการดูหม่ินผิวพรรณข้ึน
เครือดินก็หายไป เม่ือเครือดินหายไปสัตวเ์หล่านั้นก็
พากนัจบักลุ่มบน่กนัวา่ เครือดินท่ีเคยมีแก่พวกเราหนอ 
เด๋ียวน้ีเครือดินของพวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ 
ถึงทุกวนัน้ีก็เหมือนกัน คนเป็นอันมาก พอถูก
ความระทมทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึงมากระทบ ก็มกั
บ่นกนัอยา่งน้ีวา่ ส่ิงของของเราทั้งหลาย ไดเ้คยมีแลว้
หนอ แต่เด๋ียวน้ี ส่ิงของของเราทั้งหลายไดม้าสูญหาย
เสียแล้วหนอ ดังนั้ น พวกพราหมณ์ระลึกได้ถึง
อกัขระท่ีรู้กนัว่าเป็นของดีเป็นของโบราณเท่านั้น 
แต่ไม่รู้ชดัถึงเน้ือความแห่งอกัขระนั้นเลย 
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 (59) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันต่อมา เม่ือเครือดินของสตัวเ์หล่านั้นหายไป
แลว้ก็เกิดมีขา้วสาลีข้ึนเองในท่ีท่ีไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีร า ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด 
กล่ินหอม มีเมล็ดเป็นขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั้นน าเอา ขา้วสาลีชนิดใดมาเพื่อ
บริโภคในเวลาเยน็ ตอนเชา้ขา้วสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมล็ดสุกก็งอกข้ึนแทนท่ี ตอนเชา้เขา
พากนัไปน าเอาขา้วสาลีใดมาเพือ่บริโภคในเวลาเชา้ ตอนเยน็ขา้วสาลีชนิดนั้นท่ีมีเมลด็สุก
แลว้กง็อกข้ึนแทนท่ี ไมป่รากฏวา่บกพร่องไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้น 
พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีท่ีเกิดข้ึนเองในท่ีท่ีไม่ตอ้งไถ พากนัรับประทานขา้วสาลีเป็น
อาหารด ารงมาไดส้ิ้นกาลนาน ท าใหส้ัตวเ์หล่านั้นมีร่างกายแขง็กลา้ข้ึน ทั้งผวิพรรณก็
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ นยัวา่สตรีก็
เพง่ดูบุรุษอยูเ่สมอ และบุรุษก็เพง่ดูสตรีอยูเ่สมอ เม่ือคนทั้งสองเพศ ต่างเพง่ดูกนัอยู่
เสมอ ก็เกิดความก าหนดัข้ึน เกิดความเร่าร้อนข้ึนในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยั 
เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนั 
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะกโ็ดยสมยันั้นแล สตัวพ์วกใดเห็นพวกอ่ืนเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพดูวา่ คนชาติชัว่ 
จงฉิบหาย แลว้พูดต่อไปวา่ ก็ท  าไมข้ึนช่ือวา่สัตว ์ จึงท าแก่สัตวเ์ช่นน้ีขอ้ท่ีวา่มานั้น  
จึงไดเ้ป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนัน้ี ในชนบทบางแห่ง คนทั้งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง
โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง ในเม่ือเขาจะน าสตัวท่ี์ประพฤติชัว่ร้ายไปสู่ตะแลงแกง 
พวกพราหมณ์มาระลึกถึงอักขระท่ีรู้กันว่าเป็นของดี อันเป็นของโบราณเท่านั้น 
แต่พวกเขาไม่รู้ชดัถึงเน้ือความแห่งอกัขระนั้นเลย 
 (60) ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ กส็มยันั้นการโปรยฝุ่นใส่กนัเป็นตน้นั้นแล สมมติ
กนัว่าไม่เป็นธรรม  มาในบดัน้ี สมมติกนัว่าเป็นธรรมข้ึน  ก็สมยันั้น สัตวพ์วกใด 
เสพเมถุนกนั สัตวพ์วกนั้นเขา้บา้นหรือนิคมไม่ได ้ส้ินสองเดือนบา้ง สามเดือนบา้ง   
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 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เม่ือใดแล สัตวท์ั้งหลายพากนัเสพอสัทธรรมนัน่
อยูเ่สมอ เม่ือนั้นจึงพยายามสร้างเรือนกนัข้ึน เพื่อเป็นท่ีก าบงัอสัทธรรมนั้น  คร้ังนั้น 
สัตวผ์ูห้น่ึง เกิดความเกียจคร้านข้ึน จึงไดมี้ความเห็นอยา่งน้ีวา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เราช่าง
ล าบากเสียน่ีกระไรท่ีตอ้งไปเก็บขา้วสาลีมา ทั้งในเวลาเยน็ส าหรับอาหารเยน็ ทั้งใน
เวลาเชา้ส าหรับอาหารเชา้ อยา่กระนั้นเลย เราควรไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื่อบริโภค
ทั้งเยน็ทั้งเชา้เสียคราวเดียวเถิด  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั้นมา สัตวผ์ูน้ั้นก็
ไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไวเ้พื่อบริโภคทั้งเย็นทั้งเช้าเสียคราวเดียวกันฉะน้ีแล ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นสัตวผ์ูห้น่ึงเขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั้นแลว้ชวนวา่ ดูกรสัตว์
ผูเ้จริญ มาเถิดเราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั้นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ฉนัไปเก็บ
เอาขา้วสาลีมาไวเ้พื่อบริโภคพอทั้งเยน็ทั้งเชา้เสียคราวเดียวแลว้ ต่อมาสัตวผ์ูน้ั้นถือ
ตามแบบอยา่งจึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพื่อสองวนัแลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่     
แมอ้ยา่งน้ีก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  
 ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ังนั้นแลสตัวผ์ูน้ั้นถือตามแบบอยา่งของ สตัวน์ั้น 
จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวส่ีวนั แลว้พูดวา่ แมอ้ยา่งน้ีก็ดีเหมือนกนั เม่ือใดท่ี
สัตวท์ั้งหลายเหล่านั้นพยายามเก็บขา้วสาลีสะสมไวเ้พื่อบริโภคกนัข้ึน เม่ือนั้นแล
ขา้วสาลีนั้นจึงกลายเป็นขา้วมีร าห่อเมล็ดบา้ง มีแกลบหุม้เมล็ดบา้ง ตน้ท่ีถูกเก่ียวแลว้ก็
ไมก่ลบังอกแทน ปรากฏวา่ขาดเป็นตอน ๆ ตั้งแต่นั้นมาจึงไดมี้ขา้วสาลีเป็นกลุ่ม ๆ 
 (61) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในคร้ังนั้นสตัวเ์หล่านั้นพากนัมาจบักลุ่ม แลว้ต่าง
ก็มาปรับทุกขก์นัวา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เด๋ียวน้ีเกิดมีธรรมทั้งหลายอนัเลวทรามปรากฏ
ข้ึนในสัตวท์ั้งหลายแลว้ดว้ยวา่ เม่ือก่อนพวกเราได ้เป็นผูส้ าเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร 
มีรัศมีแผซ่่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศอยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่น
วมิานนั้นส้ินกาลนาน บางคร้ังบางคราวโดยระยะยดืยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอยข้ึน
บนน ้าทัว่ไปแก่เราทุกคน งว้นดินนั้นถึงพร้อมดว้ยสี กล่ิน รส พวกเราทุกคนพยายาม 
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ป้ันงว้นดินกระท าใหเ้ป็นค า ๆ ดว้ยมือทั้งสองเพือ่จะบริโภค เม่ือพวกเราทุกคนพยายามป้ัน
งว้นดินกระท าใหเ้ป็นค า ๆ ดว้ยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคอยู ่รัศมีกายก็หายไป เม่ือรัศมี
กายหายไป ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์ดาวนกัษตัร กลางคืน กลางวนั เดือนหน่ึง ก่ึงเดือน
ฤดูและปีก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงว้นดินมีงว้นดินเป็นอาหารด ารงชีพอยูไ่ด้
ส้ินกาลนาน เพราะมีธรรมทั้งหลายท่ีเป็นอกุศลชัว่ชา้ปรากฏข้ึนแก่พวกเรา งว้นดินจึง
หายไป เม่ืองว้นดินหายไป จึงมีกระบิดินปรากฏข้ึน กระบิดินนั้นถึงพร้อมดว้ยสี กล่ิน 
รส พวกเราทุกคนบริโภคกระบิดิน เม่ือพวกเราทุกคนบริโภคกระบิดินนั้นอยู ่ด ารงอยู ่
ไดส้ิ้นกาลชา้นาน เพราะมีธรรมทั้งหลายท่ีเป็นอกศุลชัว่ชา้ปรากฏข้ึนแก่พวกเรา กระบิดิน
จึงหายไป จากนั้นก็มีเครือดินปรากฏข้ึน ซ่ึงถึงพร้อมดว้ยสี กล่ิน รส พวกเราทุกคน
พยายามบริโภคเครือดิน ก็สามารถด ารงอยูไ่ดส้ิ้นกาลนาน แต่เพราะมีธรรมทั้งหลายท่ี
เป็นอกุศลชัว่ชา้ปรากฏข้ึนแก่พวกเราเครือดินจึงหายไป เม่ือเครือดินหายไปจึงมีขา้ว
สาลีปรากฏข้ึนโดยท่ีไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วท่ีไม่มีร า ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กล่ินหอม            
มีเมล็ดเป็นขา้วสาร พวกเราทุกคนก็จะไปน าเอาขา้วสาลีมาเพื่อบริโภค ก็ด ารงอยูไ่ด้
ส้ินกาลนาน เพราะมีธรรมทั้งหลายท่ีเป็นอกุศลชัว่ชา้ปรากฏข้ึนแก่พวกเรา ขา้วสาลี
นั้นจึงกลายเป็นขา้วมีร าหุม้เมล็ดบา้ง มีแกลบห่อเมล็ดไวบ้า้ง แมต้น้ท่ีเก่ียวแลว้ก็ไม่
งอกข้ึนแทนท่ี ปรากฏวา่ขาดเป็นตอน ๆ จึงไดมี้ขา้วสาลีเป็นกลุ่ม ๆ อยา่กระนั้นเลย 
พวกเราควรมาแบ่งขา้วสาลีและปักเขตแดนกนัเสียเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
คร้ันแลว้ สัตวท์ั้งหลายจึงแบ่งขา้วสาลีปักเขตแดนกนั 
 ซ่ึงอาจารย ์ธีรวสั บ าเพญ็บุญบารมี ไดส้รุปไวด้งัน้ี 
 1. ทรงตดัตอนแห่งสังวฏัฏกปัของโลกในช่วงสุดทา้ย คือ ช่วงท่ีโลกเส่ือมลงจน 
สลายไป สัตวโ์ลกส่วนมากท่ีรอดชีวติไดไ้ปเกิดในชั้นอาภสัสรพรหม มีสภาพเป็น 
กายทิพย ์ มีฤทธ์ิทางใจ มีปีติเป็นอาหารมีรัศมีแผซ่่านออกจากกาย สัญจรอยูใ่นอากาศ 
สถิตอยูใ่นวมิานอนังดงามนานแสนนาน  
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 2. จากนั้นทรงแสดงการก าเนิดหรือววิฒันาการของโลกตั้งแต่ตอนตน้แห่งววิฏัฏกปั 
คือ ช่วงท่ีโลกก่อตวัข้ึนใหม่เร่ิมจากสภาพท่ีเป็นน ้าแผเ่ตม็อวกาศอนัเวิง้วา้ง วา่งเปล่า 
ไม่มีดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์และดวงดาวใด ๆ ทัว่บริเวณมืดมิด โลกค่อย ๆ แขง็ตวัข้ึน
มีพืชพรรณเกิดข้ึนตามล าดบั คือ งว้นดินซ่ึงลอยอยูบ่นผวิน ้า กระบิดิน เครือดิน และ
ขา้วสาลี ซ่ึงเกิดเองตามธรรมชาติผลิตผลเป็นขา้วสารสุกไม่มีแกลบและร า 
 3. ในขณะเดียวกนัทรงแสดงววิฒันาการของมนุษยค์วบคูไ่ปกบัววิฒันาการของโลก 
ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 มีพรหมพวกหน่ึงจากชั้นอาภสัสรพรหมจุติลงมาเกิดในโลกระยะ
แรกเร่ิม ท่ียงัเป็นพื้นน ้าสัตวโ์ลกพวกน้ียงัมีสภาพร่างกายเป็นทิพย ์ มีฤทธ์ิทางใจ มีปีติ
เป็นอาหาร มีรัศมีกายสัญจรอยูใ่นอากาศ เช่นเดียวกบัสมยัท่ีอยูใ่นชั้นอาภสัสรพรหม 
  3.2 ต่อมาเม่ือเกิดงว้นดินข้ึน สัตวโ์ลกหรือมนุษยพ์วกแรกไดใ้ชบ้ริโภค
เป็นอาหารแทนปีติท าให้ร่างกายหยาบข้ึน รัศมีกายหายไป ตอนน้ีเกิดมีดวงจนัทร์        
ดวงอาทิตย ์และดวงดาวข้ึน 
  3.3 เม่ือสัตวโ์ลกพวกน้ีบริโภคงว้นดินนาน ๆ เขา้ร่างกายเปล่ียนแปลง
มากข้ึน บางพวกผวิพรรณดีบางพวกมีผวิพรรณเลวจึงเกิดการเหยยีดผวิกนัข้ึนจึงท าให้
งว้นดินจึงหายไปพวกเขาจึงเกิดความโหยหาข้ึนเป็นคร้ังแรก 
  3.4 เม่ือกระบิดินเกิดข้ึนสัตวโ์ลกพวกน้ีจึงใชก้ระบิดินเป็นอาหารแทน
งว้นดินท่ีหายไปเม่ือบริโภคกระบิดินไปนาน ๆ ร่างกายไดเ้ปล่ียนแปลงมากข้ึน ผวิพรรณ
ต่างกนัมากข้ึนการเหยยีดผวิกนัก็รุนแรงข้ึนท าใหก้ระบิดินหายไปพวกสัตวโ์ลกไดเ้กิด
ความรู้สึกโหยหาข้ึนไปอีก 
   3.5 เม่ือเครือดินเกิดข้ึนพวกเขาก็ใชเ้ครือดินเป็นอาหารแทนสะเก็ดดินท่ี
หายไป และเม่ือบริโภคไปนาน ๆ จึงมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายมากข้ึน การเหยยีด
ผวิก็ยิง่รุนแรงข้ึนจนเครือดินหายไป พวกเขากลบัรู้สึกโหยหาต่อไปอีก 

LC Journal -62- 



  3.6 เม่ือขา้วสาลีเกิดข้ึนเอง พวกเขาก็ใชข้า้วสาลีน้ีเป็นอาหารแทนและ
เม่ือบริโภคขา้วสาลีไปนาน ๆ จึงมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายมากข้ึน คือ เกิดอวยัวะ
เพศชายและเพศหญิงข้ึนท าใหเ้กิดลกัษณะเป็นมนุษยผ์ูช้ายและผูห้ญิงเด่นชดั เม่ือคน
ต่างเพศเพง่มองกนัจึงเกิดความรู้สึกทางเพศข้ึนและไดเ้สพเมถุนธรรมกนั การเสพเมถุน
ธรรมน้ีเขาถือวา่เป็นความชัว่ ฉะนั้นเม่ือเห็นผูใ้ดเสพเมถุนธรรมกนัคนส่วนมากจะพา
กันขับไล่ออกไป จากหมู่ต่อมาผูนิ้ยมเสพเมถุนธรรมจึงแยกตัวไปปลูกเรือนอยู่
เพื่อมิใหผู้อ่ื้นเห็น พวกน้ีมีค าเรียกต่อมาวา่ ผูค้รองเรือน (อาคาริก) ผูไ้ม่มีเรือน เรียกวา่ 
อนาคาริกซ่ึงต่อมาไดแ้ก่ นกับวช 
   3.7 ขา้วสาลีเกิดเองน้ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ตน้ท่ีถูกเก็บผลไปในตอนเชา้ 
จะผลิตผลข้ึนใหม่อีกในตอนเยน็หรือตน้ท่ีถูกเก็บผลในตอนเยน็ จะผลิตผลข้ึนใหม่อีก
ในตอนเชา้ของวนัรุ่งข้ึนพวกเขาจึงมีขา้วสาลีใหบ้ริโภคอยา่งไม่บกพร่อง ทั้งน้ีเพราะ
พวกน้ียงัไม่มีการสะสม คือ อยากบริโภคเวลาไหน ก็ไปเก็บมาบริโภค เพียงคร้ังละม้ือ 
ต่อมาเม่ือมีการสะสมข้ึนคือ บางพวกเก็บมาคร้ังเดียว ส าหรับบริโภคทั้งเชา้และเยน็
บา้งก็เก็บไวบ้ริโภค 2 วนับา้ง 4 วนับา้ง 8 วนับา้ง ท าใหต้น้ขา้วสาลีท่ีถูกเก็บผลไป
แลว้ ไม่ผลิตผลอีกต่อไป โดยนยัน้ีขา้วสาลีก็ค่อยลดจ านวนลง จนมหาชนมองเห็นภยั
เฉพาะหนา้  
  

 น่ีก็เป็นต านานการสร้างโลกในอีกแง่มุมหน่ึงตามหลักศาสนา อนัได้แก่ 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ ซ่ึงแตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีก็
ข้ึนอยู่กับความเช่ือ ความศรัทธาของคนแต่ละศาสนานั่นเอง 
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 ประเทศจีนเป็นหน่ึงใน
ประเทศท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่ท่ีสุด
ของโลก มีประวติัศาสตร์ยาวนาน
กวา่ 4,000 ปี ในแต่ละยคุสมยัก่อเกิดวฒันธรรมอนัหลากหลาย หน่ึงในวฒันธรรมของ
ชนชาติจีนท่ียงัคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั คือ “จงกว๋อเจ๋ีย (中国结) ศิลปะเชือกถกัจีน 
หรือ Chinese knots เปรียบเสมือนศิลปะท่ีมีชีวติ แฝงไปดว้ยจิตวญิญาณทางวฒันธรรม
ชนชาติจีน 
 ความหมายตามตัวอกัษรจีนค าว่า “จงกว๋อเจ๋ีย” 
 “จงกว๋อ” (中国 Zhōngguó) แปลวา่ ประเทศจีน 
 “เจ๋ีย” (结 jié) ความหมายดั้งเดิม หมายถึง การใชส่ิ้งของท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น 
เช่น ดา้ย ไหม เชือก และหญา้ เป็นตน้ ถกัประสานหรือผกูอาวธุเขา้ไวด้ว้ยกนั 
 “เจ๋ีย” ถือเป็นตวัอกัษรจีนประเภทสิงเซิงจ้ือ (形声字 xíngshēngzì) หรืออกัษร
ภาพและเสียง กล่าวคือ เป็นตวัอกัษรท่ีส่ือทั้งเสียงอ่าน และความหมายส่วนประกอบ
ด้านซ้ายของตัวอักษร “ เ จ๋ีย”  คือ “糸 ” (mì ม่ี 1)  ส่ือถึง เส้นด้าย  ไหม เชือก  
  
____________________________ 
1ในบทความฉบบัน้ี ผูเ้ขียนไดเ้ขียนเสียงอ่านตวัอกัษรจีนโดยใชร้ะบบสทัอกัษรพินอินและค าอ่านภาษาไทย  
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ท่ีสามารถน ามาผูกเป็นปมได้ ส่วนประกอบด้านขวา คือ “吉” (jí จ๋ี) ส่ือความ
หมายถึง การเก็บอาวธุไวใ้นท่ีเก็บอาวธุ ไม่มีการน าอาวธุไปใช ้ ท าใหเ้กิดศึกสงคราม
นอ้ยลง ประชาชนอยูก่นัอยา่งสงบสุข ดงันั้น “吉” แปลวา่ “เป็นมงคล โชคดี ดีงาม” 
เม่ือรวมส่วนประกอบทั้งสองดา้น “结” จึงหมายถึง การผกูปม การเช่ือมโยงส่ิงของ            
ท่ีไม่เหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั การประนีประนอม การรวมตวักนั รวมไปถึงอารมณ์ท่ีเตม็
ไปดว้ยความรู้สึกรัก พละก าลงั 
 นอกจากน้ี “结” เป็นตวัอกัษรจีนท่ีสามารถออกเสียงไดห้ลายเสียง เรียกวา่               
ตวัยนิจ้ือ (多音字 duōyīnzì) โดยสามารถออกเสียงวา่ “เจ๋ีย (jié)”, “เจีย (jiē)” และ “จ้ี 
(jì)” 2 ได ้ตวัอยา่งค าจีนท่ีมีตวัอกัษร “结” เป็นส่วนประกอบ เช่น 
 

 蝴蝶结  (hú dié jié หูเต๋ียเจ๋ีย)   เชือกถกัลายผเีส้ือ  
 装饰结  (zhuāng shì jié จวงซ่ือเจ๋ีย)  เชือกถกัใชต้กแต่งเส้ือผา้ 
 解结   (jiě jié เจ่ียเจ๋ีย)    แกป้ม  แกเ้ง่ือน  
 结合   (jié hé เจ๋ียเหอ)    เช่ือมโยง  ผกูพนั  
 结缘   (jié yuán  เจ๋ียหยวน)   บุพเพสันนิวาส   
 结束   (jié shù เจ๋ียซู่)    ยติุ  ส้ินสุด  จบส้ิน  
 结果   (jié guŏ  เจ๋ียกัว่)    ผลลพัธ์   
 心结   (xīn jié ซินเจ๋ีย)    ปมในใจ    
 团结   (tuán jié ถวนเจ๋ีย)    สามคัคี 
 
 
____________________________ 
2หากออกเสียง “เจ๋ีย” ให้ความหมายวา่ ปม, เง่ือน เสียง “เจีย” ให้ความหมายวา่ เก็บ, แขง็แรง และ เสียง “จ้ี” ให้

ความหมายวา่ มวยผม โดยตวัอกัษรจีนตวัเตม็ของเสียงอ่าน “จ้ี” คือ 髻  
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 结瓜   (jiē guā  เจียกวา)   เก็บผลไม ้ เก็บผลผลิต   
 结实   (jiē shí เจียสือ)   แขง็แรง  ทนทาน      
 อกัษรจีนอีกหน่ึงค าท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั “จงกว๋อเจ๋ีย” คือ “เสิง” (绳 shéng) 
แปลวา่ “เชือก ดา้ย” จดัอยูใ่นตวัอกัษรประเภทสิงเซิงจ้ือ หรืออกัษรส่ือเสียงและความหมาย 
ส่วนประกอบดา้นซา้ยของตวัอกัษร “เสิง” คือ “糸” (mì ม่ี) ส่วนประกอบดา้นขวา คือ 
“黾” (mĭn หม่ิน, měng เหม่ิง) ความหมายดั้งเดิมส่ือถึง ลูกออ๊ด ซ่ึงเป็นสัตวท่ี์กินนอ้ย
แต่สามารถแพร่พนัธ์ุไดจ้  านวนมาก ต่อมาส่ือความหมายถึง ส่ิงท่ีผลิตไดไ้ม่จ  ากดั และ
ใชต้น้ทุนต ่า เม่ือรวมส่วนประกอบตวัอกัษรทั้งสองดา้น “绳” จึงหมายถึง เส้นใยท่ี
สามารถผลิตใหมี้ขนาดยาวไดไ้ม่จ  ากดั และใชต้น้ทุนต ่า เม่ือรวมเส้นใยหลาย ๆ เส้น
เขา้ดว้ยกนั ท าใหมี้ความทนทาน แน่นเหนียว    
 “绳” เป็นตวัอกัษรจีนท่ีสามารถออกเสียงไดห้ลายเสียง โดยสามารถออกเสียง
วา่ “เสิง (shéng)” “หมิน” (mín) และ “หม่ิน (mĭn)”3 เน่ืองจาก “绳” มีเสียงอ่าน
ใกลเ้คียงกบัค าวา่ “神” (shén เสิน) แปลวา่ เทพเจา้ พระเจา้ จึงมีการบูชาเชือก (绳子 

shéngzi เสิงจึ) ในวฒันธรรมจีนโบราณ ตวัอยา่งค าจีนท่ีมีตวัอกัษร “绳” เป็นส่วนประกอบ 
เช่น 
 丝绳   (sī shéng ซือเสิง)   เชือกไหม  
 麻绳   (má shéng  หมาเสิง)  เชือกป่าน  
  
 
____________________________ 
3หากออกเสียง “เสิง” ให้ความหมายว่า เชือก, ดา้ย, สืบทอด, ยกยอ่ง, ควบคุม เสียง “หมิน” ให้ความหมายว่า 
ระมดัระวงั, ต่อเน่ือง และ เสียง “หม่ิน” ให้ความหมายวา่ ความมุมานะ, ความพยายาม อดทน  
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 准绳   (zhǔn shéng จุ่นเสิง)   บรรทดัฐาน  มาตรฐาน  
 绳绳   (mĭn mĭn  หมินหม่ิน)   เช่ือมต่ออยา่งต่อเน่ือง 
 绳文   (shéng wén เสิงเหวิน)   เชือกเง่ือนท่ีใชบ้นัทึก 
        เหตุการณ์ในสมยัโบราณ 
 绳之以法  (shéng zhī yĭ fǎ เสิงจรือหยฝ่ีา)  ลงโทษตามกฎหมาย   

   
 ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของ “จงกว๋อเจ๋ีย”  
 1. ยคุปลายหินเก่า (旧石器时代末期) 
อยูใ่นช่วงประมาณ 1.7 ลา้นปี – 10,000 ปีก่อน
คริสตกาล มีการคน้พบหลกัฐานทางวฒันธรรม 
18,000 ปีก่อนคริสตกาล ตรงกบัยคุของมนุษยถ์ ้า
โจวโข่วเต้ียน (周口店山顶洞人) พบเขม็ท่ีท า
จากกระดูกหรือเขม็กระดูก (骨针) กระดูกท่ีมี
การเจาะรูและเคร่ืองประดบัท่ีท าจากเปลือกหอย 

นกัโบราณคดีสันนิษฐานวา่ในยคุนั้นน่าจะมีการใช้เชือกแล้ว และรู้จกัการผกูเง่ือน 
การเยบ็เคร่ืองนุ่งห่มอยา่งง่าย ๆ  
 2. ยคุราชวงศโ์จวตะวนัตก (西周时期) อยูใ่นช่วงประมาณ 1046 – 771 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวจีนในยคุน้ีนิยมน าเชือกถกัมาใชผ้กูเส้ือผา้ โดยการผกูบนสายผา้คาดเอว 
(绶带) และยงัใชใ้นการประดบัตกแต่งเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัประจ ากาย เช่น หยก
ประจ าตวั (玉佩) เป็นตน้ 
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 3. ยคุจา้นกว๋อ หรือยคุรัฐศึก (战国时期) อยูใ่นช่วงประมาณ 475 – 221 ปี
ก่อนคริสตกาล มีการคน้พบหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ คือ สัญลกัษณ์และรูปร่าง
เชือกถกับนเคร่ืองทองแดง จึงสันนิษฐานวา่ ในยคุน้ีเร่ิมมีการใชเ้ชือกถกัในการบนัทึก

เหตุการณ์ นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานในคมัภีร์อ้ีจิง บทจ้ีฉือ《易·系辞》 ซ่ึงบนัทึก
ไวว้า่ “上古结绳记事，后世圣人易之以书契” มีความหมายวา่ “สมยัก่อนใชเ้ชือก
ถกับนัทึกเร่ืองราว ยคุต่อมาจึงมีการคิดคน้ตวัอกัษรและใชบ้นัทึกเร่ืองราวแทน”  
 นอกจากน้ี ในยคุราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออก (东汉时期) อยูใ่นช่วงประมาณปี 
ค.ศ. 25–220 เจ้ิงเสวียน (郑玄) นักปรัชญาลัทธิขงจ๊ือและนักพยากรณ์ยุคฮั่น

ตะวนัออกไดว้เิคราะห์เน้ือความในคมัภีร์โจวอ้ี (《周易》) วา่ “结绳为约，事大，大

结其绳，事小，小结其绳”  มีความหมายวา่ ใชก้ารถกัเชือกแทนสัญลกัษณ์ เร่ือง
ใหญ่ผกูเป็นปมใหญ่ เร่ืองเล็กผกูเป็นปมเล็ก จากการวเิคราะห์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ 
สมยัโบราณใชก้ารถกัเชือกแทนการจดบนัทึกเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
เชือกถกัเป็นเหมือนส่ิงท่ีมีมาก่อนตวัอกัษร (文字的前身) เรียกวา่  “绳文”  ดงันั้น 
ชาวจีนสมยัก่อนจึงมีการเคารพและใหค้วามส าคญักบัการถกัเชือกค่อนขา้งมาก 
 4. ยคุราชวงศจ้ิ์นตะวนัออก (东晋时期)  อยูใ่นช่วงประมาณปี ค.ศ. 317– 420  

จิตรกรนามวา่ กูข้่ายจือ (顾恺之 Gù Kǎizhī) ไดว้าดภาพ《女史箴》(Nǚ shĭ 
zhēn) แปลวา่ การแนะน าประวติันางในในราชส านกั ภาพวาดน้ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ลกัษณะสังคมในยคุนั้น การแต่งกายของหญิงในราชส านกั เช่น รูปนางในคนหน่ึง
แต่งกายดว้ยผา้คาดเอวท่ีมีเชือกถกัลายผเีส้ือชั้นเดียว เป็นตน้ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้า่ 
ในยุคน้ีเชือกถกัยงัคงไดรั้บความนิยมน ามาใช้ประดบัตกแต่งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 
ปัจจุบนัภาพดงักล่าวจดัเกบ็อยูใ่นพพิธิภณัฑแ์ห่งชาติประเทศองักฤษ โดยมีช่ือภาษาองักฤษวา่ 
The Admonitions of the instructress of the Ladies in the Palace. 
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 5. ยคุราชวงศเ์หนือใต ้ (南北朝时期) อยูใ่นช่วงประมาณปี ค.ศ. 420–589              
ยคุน้ียงัคงสะทอ้นถึงความนิยมการใชเ้ชือกถกัมาตกแต่งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย นอกจากนั้น 
ยงัมีการใช้เชือกถักเพื่อแสดงความรักระหว่างหญิงชาย เสมือนเป็นของแทนใจ  

หลกัฐานสันนิษฐานจากท่อนหน่ึงในบทกวี《有所思》(Yŏu suŏ sī) แปลวา่ มี
ความค านึง พระราชนิพนธ์โดยจกัรพรรดิเหลียงอู่ต้ี (梁武帝) พระนามเดิม เซียวเหยีย่น 
(萧衍) ครองราชยร์ะหวา่งปี ค.ศ. 502 – ค.ศ. 549 โดยทรงแต่งไวว้า่ “腰间双绮

带，梦为同心结” แปลวา่ “กลางเอวมีสายคาดคู่ คิดฝันเป็นเชือกแทนใจ” 
 6. ยคุราชวงศถ์งั (唐朝时期) อยูใ่นช่วงประมาณ ค.ศ. 618-907 การถกัเชือก
ในยุคน้ีส่วนใหญ่ยงัคงนิยมใช้ในการประดับตกแต่งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เช่น ผา้คลุมไหล่ (披帛结绶) เป็นตน้ และยงัมีการคน้พบ
หลกัฐานเป็นภาพวาดบนก าแพงในสุสานองคห์ญิงหยง่ไท่4 (永泰公主墓) โดยมีรูป
เชือกถกัลายผเีส้ือบนผา้คาดเอว (腰带) ของหญิงนางในคนหน่ึง นอกจากน้ี ในยคุ
ราชวงศถ์งัถือเป็นยคุรุ่งเรืองท่ีสุดดา้นศิลปวฒันธรรมของจีน พบวา่มีบทกวท่ีีใชค้  าวา่ 
"结" เปรียบความรักเหมือนดัง่เชือกถกัท่ีผกูพนัโยงใยเขา้ดว้ยกนั อาทิ บทกวีช่ือวา่

《结爱》ประพนัธ์โดยนกักวนีามวา่ เม่ิงเจียว (孟郊) 
 7. ยคุราชวงศซ่์ง (宋朝时期) อยูใ่นช่วงประมาณ ค.ศ. 960-1279 มีการน า
เชือกถกัมาใชก้บัเคร่ืองประดบั เช่น สายท่ีหอ้ยหยก (玉环绶) รวมไปถึง กวจีีนยงัคง
นิยมน าค าวา่ "结" มาใชแ้ต่งในบทประพนัธ์ เพื่อส่ือถึงความรักระหวา่งหนุ่มสาว และ
ส่ือถึงความรู้สึกของมนุษยว์า่มีมากมาย ซบัซอ้น ดัง่เชือกถกัท่ีสามารถถกัเป็นรูปร่างต่าง ๆ 
   
____________________________ 
4องคห์ญิงหยง่ไท่ เป็นพระราชธิดาองคท่ี์ 7 ในจกัรพรรดิถงัจงจง หลีเส่ียน (唐中宗李显) และเป็นพระราช
นดัดาในจกัรพรรดิถงัเกาจง หล่ีจ้ือ (唐高宗李治) และพระนางบูเช็กเทียน (武则天)  
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 ไดห้ลากหลาย อาทิ จางเซียน (张先 Zhāng Xiān) ไดป้ระพนัธ์บทกลอนไวท้อ่นหน่ึงวา่ 
"心似双丝网，中有千千结" บทกลอนน้ีพรรณนาถึงหญิงสาวท่ีผดิหวงัในความรัก 
จิตใจตกอยูใ่นสภาวะสบัสน วา้วุน่ เหมือนเชือกท่ีพนักนัเป็นปมนบัพนั ๆ ปม 
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ภาพบน : วาดฝาผนัง
หญิงนางในสมยัราชวงศ์ถงั 
แสดงให้เห็นถึงการแต่งกาย
และรูปแบบเชือกถัก 

 
ภาพล่าง : การแต่งกาย
ของหญิงสมยัราชวงศ์ถงั 
โดยบนชุดจะมผ้ีาคลมุไหล่ 
(披帛结绶) คล้องอยู่  



 8. ยคุราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์ง (明清朝时期) ราชวงศห์มิงอยูใ่นช่วง
ประมาณปี ค.ศ. 1368-1644 และราชวงศชิ์งอยูใ่นช่วงประมาณปี ค.ศ. 1644-1912 ยคุน้ี
ถือเป็นยุครุ่งเรืองของเชือกถักจีน จากแต่เดิมท่ีจ ากัดแค่ภายในราชส านัก5 แต่ยงั
เผยแพร่ไปสู่ระดบัประชาชนทัว่ไปอีกดว้ย อีกทั้งรูปแบบการใชป้ระโยชน์มีความ
หลากหลายมากข้ึน เช่น การน ามาประดบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายโดยรวมความเป็นศิลปะท่ี
สวยงามและประโยชน์การใชส้อยเขา้ดว้ยกนั เช่น รังดุมบนชุดก่ีเพา้ การประดบัตกแต่ง
ส่ิงของเคร่ืองใชเ้ป็นของท่ีระลึกหอ้ยติดตวั หรือห้อยส่ิงของ เช่น ผา้ม่าน เก้ียว แมแ้ต่
การท าเป็นของขวญัมอบให้แก่กนั เช่น ขลุ่ยจีน ถุงหอม ป่ินปักผม ก าไล และภาพวาด 
เป็นต้น ทั้งหมดต่างมีรูปแบบและสีสันท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป นอกจากน้ี 
เชือกถกัจีนยงัมีช่ือเรียกท่ีมีลกัษณะเฉพาะและส่ือความหมายมงคลเพิ่มข้ึน  
 9. สมยัจีนยคุใกล ้ (近现代时期) อยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1840-1949 ตั้งแต่ช่วง
ปลายราชวงศชิ์ง สาธารณรัฐจีนจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวคิดและศิลปะ
วิทยาการตะวนัตกเร่ิมหลัง่ไหลเขา้มามีอิทธิพลในแผ่นดินจีนมากข้ึน เป็นผลให้
ลกัษณะสังคมและวถีิชีวติดั้งเดิมของชาวจีนเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงวฒันธรรมจีน
บางอยา่ง มิไดสื้บทอดต่อหรือรักษาไว ้ เช่น ศิลปะการถกัเชือก เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลา
ในการท ามาก วสัดุท่ีมาใชท้ั้งเส้นเชือกท่ีท าจากสัตวแ์ละพืชมีปริมาณจ ากดั รวมไปถึง
ในเหตุการณ์การปฏิวติัวฒันธรรม (文化大革命) ระหวา่งปี ค.ศ. 1966-1976 ยงัเป็น
ผลใหศิ้ลปะการถกัเชือกเลือนหายไปเช่นกนั  
 
 
____________________________ 
5ตามประวติัศาสตร์ งานถกัเชือกมีเฉพาะในราชส านกัเท่านั้น แบ่งออกเป็น งานเชือก (绳) และงานถกั (结) โดย
จะผลิตตามความตอ้งการของแต่ละหน่วยงานภายใน  
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 ปลายปี ค.ศ. 1970 เร่ิมเกิดกระแสความนิยมการถกัเชือกจีนข้ึนในไตห้วนั 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 เร่ิมมีกลุ่มชาวจีนไตห้วนัท่ีหลงใหลในการถกัเชือกจีน น าโดย 
นางเฉินซยา่เซิง (陈夏生 Chén Xiàshēng) ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และศึกษาวจิยั
เก่ียวกบัการถกัเชือกจีนตั้งแต่ยคุราชวงศชิ์งเป็นตน้มา เน่ืองจากเห็นความส าคญัของ
ศิลปะถกัเชือกจีน ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์แทนประวติัศาสตร์ชนชาติจีน และย ัง
สอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์อีกดว้ย 
 รูปแบบการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  
 1. ใช้ตกแต่งเพื่อความเป็นสิริมงคล (吉祥挂饰) เช่น แขวนฝาผนงัในห้อง 
ในรถยนต ์และยงัใชเ้ป็นเคร่ืองรางช่วยปกป้องคุม้ภยั มกัผกูไวก้บัยนัตคุ์ม้ภยั (护身符) 
โดยเชือกถกัจะใชล้วดลาย "จ๋ีเสียงเจ๋ีย (吉祥街)" และ "ผานฉางเจ๋ีย (盘长结)" เป็นตน้ 
เพื่อส่ือความโชคดี 
 2. ใชต้กแต่งเส้ือผา้ ของประดบั (编结服饰) เช่น น ามาหอ้ยเขา้กบัแหวน 
ก าไลขอ้มือ สร้อยคอ ผา้คาดเอว ต่างหู ถุงหอม และเคร่ืองประดบัผม เป็นตน้ 
 ลกัษณะเฉพาะของเชือกถักจีน 
 1. ถกัจากเชือกเพียงเส้นเดียวและใช้อุปกรณ์น้อยช้ิน ซ่ึงวสัดุอุปกรณ์หลกั 
ประกอบดว้ย เชือก แผน่รอง เขม็หมุด ลูกปัด คีมปากแหลม กาวหรือไฟแช็ค และ
กรรไกร 
 2. สามารถสร้างลวดลายไดห้ลากหลาย และแต่ละลวดลายต่างมีช่ือเรียกท่ีไพเราะ 
แฝงดว้ยความหมายท่ีเป็นมงคล และสอดคลอ้งกบัรูปร่างลกัษณะของเชือกถกั   
 เช่น ลาย "จ๋ีเสียงเจ๋ีย (吉祥结)" หรือ "ชีเชวยีนเจ๋ีย (七圈结)" รูปร่างลกัษณะ
ของเชือกมี 7 วง ส่ือถึงความเป็นมงคล ความดีงาม นิยมน ามาใชต้กแต่งพดั ยนัตคุ์ม้ภยั 
หรือส่ิงของต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 ลาย "ผานฉางเจ๋ีย (盘长结)" ส่ือถึงการใชชี้วติคู่ร่วมกนั ไม่แยกจากกนั มกัใช้
ตกแต่งในพิธีมงคลสมรส 
 ลาย "ผงิเจ๋ีย (平结)" หรือ "ฟางเจ๋ีย (方
结)" เป็นหน่ึงในลวดลายท่ีเก่าแก่ท่ีสุด "ผงิ (平)" 
แปลวา่ เสมอกนั เท่าเทียมกนั ส่ือความหมายถึง 
ความมั่นคง ชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
มัน่คง และอยูอ่ยา่งสงบสุข มีความสุข 
 ลาย "เฟ่ิงเหวย่เจ๋ีย (凤尾结)" หรือ "ฟาไฉ
เจ๋ีย (发财结)" ลกัษณะเชือกถกัคลา้ยเลข "8" ซ่ึง
ถือเป็นเลขมงคลของจีนใช้ถกัไวป้ลายเชือกถกั ส่ือความหมายถึง กิจการรุ่งเรือง 
ร ่ ารวย มีโชคลาภ 

 ลาย "ซวงเส้ียนเจ๋ีย (双线结)" หรือ "จ๋าวจ่ิงเจ๋ีย (藻
井结)" ส่ือถึงการเคารพนบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ศาสนา 
ความเมตตา ความปรารถนาอนัดีงาม และการคน้หา
ความจริงของชีวิต นิยมใชต้กแต่งยนัตคุ์ม้ภยั หรือท า
เป็นสร้อยขอ้มือ 
 ลาย "หรูอ้ีเจ๋ีย (如意结)" ส่ือถึงความ             
สมปรารถนาทุกประการ ใชต้กแต่งท่ีหอ้ยหยก (玉佩) 
 ลาย "หูเต๋ียเจ๋ีย (蝴蝶结)" รูปร่างเชือกเหมือน

ผเีส้ือ ส่ือถึงความสุข ใชต้กแต่งกล่องใส่บุหร่ี 
 ลาย "ฉางม่ิงหล่ีว ์ (长命缕)" เป็นเชือกท่ีถกัจากดา้ยหา้สี ใชค้ลอ้งคอหรือ
ขอ้มือเด็ก ในเทศกาลขนมจา้ง (端午节) เพื่อคุม้ครองภยั  
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ภาพเชือกถกัลาย “ผิงเจ๋ีย” ถือเป็นลาย
พืน้ฐานและสามารถน ามาถกัเป็นสร้อย
ข้อมือได้  

ภาพเชือกถกัลาย “ซวงเสีย้น
เจีย้น” หรือ “จ๋าวจ่ิงเจ๋ีย” 



 3. เป็นส่ือแทนค าพูด แสดงถึงความปรารถนาดีต่อกนั ค าอวยพร ค ายนิดี และ
ความรัก 
 4. สามารถถกัประสานกบัลวดลายอ่ืน ๆ หรือร้อยเขา้กบัลูกปัดหรือหยกก็ได ้
ส่วนประกอบหลกัในเชือกถกัจีน ประกอบดว้ยส่ีส่วน (中国结四大元素) คือ ส่วน
เชือกถกั (线) ส่วนลูกปัด (珠) ส่วนเส้นเช่ือม (丝) และส่วนพู ่(穗) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. สถานะของเชือกถกัจีนในปัจจุบนั มีการน าเอาลวดลายมาใชใ้นจุดประสงค์
ต่าง ๆ อาทิ ใชเ้ป็นโลโกห้รือเคร่ืองหมายบริษัทของจีนบางแห่ง เช่น บริษทัไชน่า
ยนิูคอม (中国联通) และบริษทัไชน่าน็อตเน็ต (中国结艺网)  เป็นตน้ ท าเป็นแสตมป์
ลวดลายเชือกถกั หรือเป็นสัญลกัษณ์การแข่งขนัประเภทกีฬาต่าง ๆ ในการแข่งขนั
โอลิมปิก 2008 ท่ีกรุงปักก่ิง เพื่อส่ือถึงความเป็นชนชาติจีน และถือเป็นการอนุรักษ ์
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
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ภาพเชือกถกัแสดงถึง
ส่วนประกอบส าคัญส่ีส่วน  



 ศิลปะเชือกถกัจีนมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 3,000 ปี นบัตั้งแต่การเกิดข้ึนใน
ยคุแรก มีจุดประสงคเ์พียงเพื่อใชใ้นการบนัทึกเหตุการณ์แทนตวัอกัษร ต่อมามีการ
ปรับเปล่ียนน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงตกแต่งเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายและส่ิงของเคร่ืองใช้
ภายในราชส านกั กระทัง่เผยแพร่สู่ประชาชนทัว่ไป เชือกถกัจีนไม่ไดเ้ป็นเพียงศิลปะ
ท่ีสวยงามเท่านั้น แต่ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญา ความเช่ือ และรูปแบบการใชชี้วติ
ของชาวจีนตั้งแต่ยคุโบราณจนถึงปัจจุบนั การศึกษาเก่ียวกบัศิลปะเชือกถกัจีนท าให้
ชาวจีนและชาวต่างชาติท่ีสนใจภาษาและวฒันธรรมจีนเขา้ใจตวัตนและความคิดของ
ชาวจีนโบราณท่ียงัคงสืบทอดต่อมาไดม้ากยิง่ข้ึน  
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โดย : รสริน  ดษิฐบรรจง  
ภาพสะท้อนคติความเช่ือและการด าเนินชีวิตของคนไทย 
  

 กา้วเขา้สู่ศกัราชใหม่ปีระกาหรือปีไก่อยา่งเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2560 ปี
นกัษตัร คือ ปีระกา เป็นปีนกัษตัรท่ี 10 ในจ านวน 12 นกัษตัร “ไก่” นบัวา่เป็นสัตว์
เล้ียงท่ีอยูคู่่คนไทยและบา้นของคนไทยเกือบทุกหลงัคาเรือน คนไทยสมยัก่อนเล้ียงไก่
ไวน้ าไขไ่ปประกอบอาหาร รวมถึงเล้ียงตวัไก่ไวเ้ป็นอาหาร บางบา้นอาจเล้ียงไวค้า้ขาย 
ดว้ยเหตุน้ี “ไก่” จึงเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัวถีิชีวติของคนไทยมาชา้นาน ปรากฏ
การน า “ไก่” มาใชเ้ป็นส านวนหลายส านวนดว้ยกนั 
 ขนุวจิิตรมาตรา (2543: 243) อธิบายความหมายของส านวนไวว้า่ ค  าพูดของ
มนุษย์เราไม่ว่าชาติใดภาษาใดแยกออกได้กวา้ง ๆ เป็นสองอย่าง อย่างหน่ึงพูด
ตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เขา้ใจกนัไดท้นัที อีกอยา่งหน่ึงพูด
เป็นชั้นเชิงไม่ตรงไปตรงมา แต่ให้
มีความหมายในค าพูดนั้น ๆ คน
ฟังอาจเข้าใจความหมายทันทีท่ี
ค าพูดนั้นใช้กันแพร่หลายทัว่ไป
จนอยูต่วัแลว้ แต่ถา้ไม่แพร่หลาย
คนฟังกไ็มอ่าจเขา้ใจไดท้นัทีตอ้งคิด
จึงเขา้ใจหรือบางทีคิดแลว้เขา้ใจไป
เป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด ้ ค  าพูดเป็นชั้นเชิง
น้ีเราเรียกกนัวา่ “ส านวน” คือ 
ค าพูดเป็นส านวนอยา่งชาวบา้นเขา
เรียกกนัวา่ “พูดส าบดัส านวน” 



 ตามวถีิชีวติของคนไทยมกัน าส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัมาตั้งเป็นส านวนเพือ่ใชส้ัง่สอนหรือ
ใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ ไม่วา่จะเป็น พืช บา้นเรือน สภาพธรรมชาติ 
หรือแมแ้ต่ สัตว ์ดงัท่ี กาญจนาคพนัธ์ุ (2522: 1) ไดก้ล่าวถึงส านวนไวว้า่ “ส านวนเกิด
จากมูลเหตุต่าง ๆ เป็นตน้วา่ เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการกระท า เกิดจากเคร่ือง
แวดลอ้ม เกิดจากอุบติัเหตุ เกิดจากลทัธิศาสนา เกิดจากความประพฤติ การละเล่น 
ฯลฯ” ในบรรดา สัตวห์ลายชนิดท่ีคนไทยน ามาใชเ้ปรียบเทียบในส านวนไทยนั้น “ไก่”  
ถือเป็นสัตวอี์กชนิดหน่ึงท่ีปรากฏในส านวนไทยหลากหลายส านวน ดงัจะขอแยกให้
เห็น 3 ลกัษณะ คือ ส านวนไทยท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ไก่” ส านวนไทยท่ีปรากฏค าวา่ 
“ไก่” ในส านวน และส านวนท่ีไม่มีค  าวา่ “ไก่” แต่ใชล้กัษณะอาการของไก่  
 ส านวนไทยทีข่ึน้ต้นด้วยค าว่า “ไก่” 
 ส านวนไทยท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ไก่” ปรากฏจ านวน 18 ส านวน เป็นส านวนท่ี
แฝงแง่คิดในการด าเนินชีวิต คติเตือนใจและส านวนท่ีมีความหมายถึง “ผูห้ญิง” 
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ส านวน   “ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง”  
 ความหมาย การรู้จกัแต่งตวั คนเราจะสวย หล่อได ้ดูดีได ้ตอ้งรู้จกัการปรุงแต่ง 
ดว้ยเคร่ืองส าอางเส้ือผา้ เหมือนไก่ท่ีไม่ไดส้วยเพราะเน้ือหนงั แต่สวยดว้ยขนของมนั 
ดงัตวัอยา่ง ผูห้ญิงเราตอ้งรู้จกัแต่งเน้ือแต่งตวั เขา้ท านอง ไก่งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่งนั้นแล 
 ส านวน  “ไก่ได้พลอย” 
 ความหมาย ไดส่ิ้งท่ีมีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า 
 ส านวนน้ีมีท่ีมาจากธรรมชาติ ตามธรรมชาติของไก่มกัหาอาหารกินโดยใชตี้น
คุย้เข่ียไปบนพืน้ดิน ชอบกินเมลด็พชื  ขา้วเปลือก หรือกินแมลงตวัเลก็ ๆ เช่น ปลวก มด 
หรือหนอนบางชนิด เป็นตน้ ดงันั้นถา้ไก่คุย้เข่ียดินไปพบพลอย หรือมีใครหยบิยืน่พลอย 

LC Journal -78- 



ท่ีเป็นอญัมณีท่ีสวยงามให ้ ไก่ก็จะไม่สนใจ เพราะไม่ใช่อาหาร กินไม่ได ้ แต่ถา้เอา
ขา้วเปลือกแมเ้พียงเมล็ดเดียวมาแลกกบัพลอย ไก่ตอ้งเลือกขา้วเปลือกอยา่งแน่นอน 
ส านวนน้ีมกัเปรียบกบัคนท่ีไม่รู้ค่าของส่ิงของท่ีมีอยูห่รือไดม้า 
 ส านวนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัส านวน ไก่ไดพ้ลอย มีหลายส านวน เช่น 
วานรไดแ้กว้ หรือ ลิงไดแ้กว้ หากลิงไดก้ลว้ยมาแมเ้พียงผลเดียวยอ่มมีประโยชน์กวา่
แกว้ หวัลา้นไดห้ว ีหรือ ตาบอดไดแ้วน่ คนหวัลา้นไม่มีผมไดห้วไีปก็เปล่าประโยชน์ 
เช่นเดียวกบัคนตาบอดไดแ้วน่สายตาไปสวมก็ไม่สามารถมองเห็นได ้
 ส านวน “ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่” 
 ความหมาย  ต่างฝ่ายต่างรู้ความลบัของกนัและกนั ดงัตวัอยา่ง  
  อยา่ทะเลาะท่ีน่ีใหมี้ฉาว    ไปวา่กล่าวกนัถากถางกนักลางถนน  
              เหมือนไก่เห็นตีนงูเขารู้กล   มาพลอยปนแปดขา้น่าร าคาญ   
         (พระอภยัมณี: สุนทรภู่) 

 ส านวน “ไก่บินไม่ตกดิน”   
 ความหมาย บริเวณท่ีมีอาคารบา้นเรือนหนาแน่น
แออดั ดงัตวัอยา่ง ตรงท่ีท่ีเขาอยูน่ั้น มีคนอาศยัอยูก่นั
มากตั้งบา้นเรือนเรียงรายติดต่อกนัไปแน่นขนดั เรียกวา่ 
ไก่บินไม่ตกดินเชียวแหละ 
 ส านวน “ ไก่ดีตีหล้า ๆ ไก่ขีข้้าตีเอา ๆ ” 
 ความหมาย คนฉลาดจะรู้จกัพินิจพิจารณาก่อนท่ี
จะท าอะไรลงไป ผดิกบัคนโง่ท่ีมุ่งแต่จะท าโดยไม่พินิจ
พิจารณาให้ดีเสียก่อน 
 ส านวนน้ีมีท่ีมาจากการชนไก่ โดยไก่ดีตีหลา้ ๆ 
คือ ไก่ดีจะไมตี่คูต่่อสู้แบบมัว่ ๆ ไปเร่ือย ๆ แต่ไก่ดีนั้นจะตีคูต่่อสู้ในจุดตาย หรือจุดส าคญั 
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ท่ีจะท าใหคู้่ต่อสู้เจบ็หนกัและพา่ยแพไ้ปในท่ีสุด  ส่วนไก่ข้ีขา้ตีเอา ๆ ก็คือไก่ท่ีเอาแต่
ตีคู่ต่อสู้แบบมัว่ ๆ สะเปะสะปะ 
 ส านวน  “ไก่รองบ่อน”  
 ความหมาย ตวัส ารอง ตกอยูใ่นฐานะ
ท่ีเป็นรองเรียกเม่ือไรกไ็ดเ้สมอ เป็นตวัแทน
เวลาท่ีตอ้งการแต่ไมค่อ่ยส าคญัเทา่ไหร่ หรือ
เป็นผูท่ี้ช่ือเสียงไม่ทดัเทียมเขา 
 ส านวนน้ีมีท่ีมาจากไก่ท่ีอยูใ่นบ่อน
พนนัไก่ คือ ไก่ชนท่ีทางบ่อนจดัหาไวเ้ป็น
ตวัส ารองเผือ่จ  าเป็นตอ้งน ามาชน แต่บางคร้ัง
ไก่ท่ีเป็นตวัส ารอง หรือท่ีเรียกวา่ ไก่รองบ่อน ก็อาจพลิกความคาดหมายสามารถ
เอาชนะคู่ต่อสู้ได ้ เน่ืองจากเป็นไก่ท่ีซุ่มซอ้มมาเป็นอยา่งดีเหมือนกนั และคอยจงัหวะ
หาคู่ชนท่ีประมาท หากชนะเจา้ของไก่ก็จะไดเ้งินพนนัมากเป็นพิเศษ 
 มีส านวนท่ีคลา้ยกบัไก่รองบ่อน คือ มวยแทน หมายถึง นกัมวยท่ีคู่ชกตวัจริงไม่
สามารถมาชกได ้ก็จดัใหน้กัมวยอีกคนหน่ึงไปชกแทน แต่ส่วนมากมวยแทนจะอยูใ่น
ฐานะท่ีเป็นรองไม่สามารถเอาชนะคู่ชกไดง่้ายนกั เพราะฉะนั้นบุคคลท่ีเปรียบเหมือน
ตวัส ารอง หรือเป็นตวัแทน จึงไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าท่ีควร  
 ส านวน “ไก่อ่อน”   
 ความหมาย อ่อนหดั ไม่ช านาญ ดงัตวัอยา่ง เด็กผูช้ายคนนั้นเป็นเด็กจบใหม่ 
ไก่อ่อนชดั ๆ ไม่น่ากลวัอะไร  
 ส านวน “ไก่อ่อนสอนขัน”    
 ความหมาย  ผูมี้ประสบการณ์นอ้ยยงัไมรู้่ทนัเล่ห์เหล่ียมของคน ดงัตวัอยา่ง คุณยงัผา่น
อะไรมานอ้ย เป็นเหมือนไก่อ่อนสอนขนั จะไปอาจหาญทา้ชนกบัเขา สู้เขาไมไ่ดห้รอก 
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 ส านวน “ไก่เขี่ย”   
 ความหมาย ลายมือหวดั ยุง่จนเกือบอ่านไม่ออก ตวัอยา่งเช่น เด็กคนนั้นลายมือ
อยา่งกบัไก่เขี่ย 
 ส านวน “ไก่แก่แม่ปลาช่อน”   
 ความหมาย หญิงค่อนขา้งมีอายท่ีุมีมารยาและเล่ห์เหล่ียมมาก และมีกิริยาจดัจา้น 
 ดงัตวัอยา่ง นายก็มีครอบครัวเป็นฝ่ังเป็นฝาแลว้ ไม่น่าจะเท่ียวเตร่เฮฮาอยา่งคน
โสดเลย ระวงันะ ไปเจอไก่แก่แม่ปลาช่อนเขา้ละก็ นายจะล าบาก 
 ส านวน “ไก่ตาฟาง”   
 ความหมาย ผูห้ญิงหากินท่ีมีอายมุาก ยนืหาลูกคา้ตามมุมมืด ผูช้ายท่ีถูกผูห้ญิง
หากินหลอก ดงัตวัอยา่ง ผูช้ายเป็นเพศท่ีชอบกดข่ีทางเพศมาแต่โบราณ ไปเจอผูห้ญิง
เดินทางเป็นไก่ตาฟางไปหมด  
 ส านวน “ไก่หลง”   
 ความหมาย ผูห้ญิงหากินท่ีวางตนเพื่อหลอกผูช้ายให้เขา้ใจวา่เป็นผูห้ญิงดีเขา้
มาตีสนิท 
 ดังตัวอย่าง พวกผูช้ายท่ีชอบเท่ียวจับไก่หลงข้างทาง เจอไก่เป็นเอดส์แล้ว
จะรู้สึก 
 ส านวน “ไก่กนิข้าวเปลือก”    
 ความหมาย คนชัว่กินสินบน 
 ส านวนน้ีใชเ้ปรียบกบับา้นเมือง
ท่ีมีขา้ราชการชัว่ ๆ อยูท่ ัว่ไปหมด หาก
ไม่อยากแกไ้ข ก็ตอ้งท าใจใหเ้คยชิน 
เพราะคนพวกน้ีชอบกินสินบน
เหมือนกับ ไก่ชอบกินขา้วเปลือก 
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 ส านวน “ไก่ไม่ยอมกนิข้าวเปลือก”   
 ความหมาย รู้เท่าทนัไม่หลงกลใครง่าย ๆ 
 ดงัตวัอยา่ง คุณใชเ้งินซ้ือความจงรักภกัดีของคนมานาน จึงติดนิสัยเดิม คิดจะ
ใชเ้งินฟาดหวัใคร ๆ ไปทัว่ แต่กบัสาวคนนั้นคุณไม่มีทางท าส าเร็จหรอก เพราะหล่อน
เป็นไก่ไม่ยอมกนิข้าวเปลือกใครง่าย ๆ  
 ส านวน “ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก”   
 ความหมาย ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในชีวติยอ่มอยากใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ย ผูมี้อะไรดี
ยอ่มอยากใหค้นรู้ 
 ดงัตวัอยา่ง ไอห้นุ่มนัน่ไปสักลายมาทั้งตวั สงสัยวา่กลวัคนเขาจะไม่รู้จึงเดิน
ถอดเส้ือไปทัว่หมู่บา้น น่ีแหละเขาวา่ ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก 
 ส านวน “ไก่นา”   
 ความหมาย โง่ เซ่อ ดงัตวัอยา่ง นายไปอยูก่รุงเทพฯ มาตั้งนาน ไดรู้้ไดเ้ห็น
อะไรมาเยอะ ท าไมถึงไดเ้ซ่อเป็นไก่นาอยา่งน้ีเล่า 
 ส านวน “ไก่พ้นเง้ือมมือแมว” 
 ความหมาย ผูรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดฉ้บัพลนั พาตวัเองใหพ้น้จากการ
เบียดเบียนของศตัรู 
 ดงัตวัอยา่ง  พอเขารู้ระแคะระคายวา่ศตัรูจะดกัซุ่มเล่นงานเขาท่ีงานวดั คืนนั้น
เขาจึงนอนอยูก่บับา้น ไม่ยอมไปเท่ียวงานวดักบัคนอ่ืน ๆ เขาจึงไม่เป็นอะไร ขณะท่ี
คนอ่ืน ๆ ไดรั้บบาดเจบ็ไปตาม ๆ กนั เขา้ท านอง ไก่พ้นเง้ือมมือแมว 
 ส านวน “ไก่สองขน”   
 ความหมาย ผูมี้ประสบการณ์ คนมีเล่ห์เหล่ียมมาก ดงัตวัอยา่ง  
            วา่ดีดีน่ีมาเหน็บให้เจบ็ใจ   เจา้มนัไก่สองขนชนช านาญ  

                                                                                    (สิงหไตรภพ: สุนทรภู่) 
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 ส านวนไทยทีป่รากฏค าว่า “ไก่” ในส านวน 
 ส านวนไทยท่ีปรากฏค าวา่ “ไก่” ในส านวน ปรากฏตั้งแต่ค าท่ีสองไปจนถึงค า
สุดทา้ยในส านวน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวติของคนไทยไดอ้ยา่งชดัเจน ปรากฏจ านวน  
19  ส านวน ดงัน้ี 
 ส านวน “หมูไปไก่มา”      
 ความหมาย ตอบแทนแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั เป็นส านวนท่ีสะทอ้นให้เห็น
ลกัษณะของการถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัดว้ยการใหส่ิ้งของแลกเปล่ียน 
 ส านวน “ต่ืนแต่ไก่โห่”   
 ความหมาย ต่ืนแต่เชา้มืด ท่ีมาของส านวน มาจากธรรมชาติของไก่ ยอ่มขนัใน
เวลาเชา้มืดเสมอ 
 ส านวน “ต่ืนก่อนไก่”   
 ความหมาย  ต่ืนแต่เชา้ตรู่ ส านวนน้ีมีท่ีมาจากธรรมชาติของไก่ ท่ีต่ืนแต่เชา้ตรู่ 
 ส านวน “ปล่อยไก่”    
 ความหมาย  การเปิดเผยแสดงความโง่ ความเซ่อซ่าออกใหค้นอ่ืนรับรู้ 
 ดงัตวัอยา่ง เม่ือวานผมไดรั้บเชิญไปพูดให้นกัศึกษาฟัง เตรียมไปเสียดิบดี แต่
ดนัไปปล่อยไก่เขา้ให ้อายเขาแทบแย ่แต่บรรยากาศ
เป็นกนัเอง เลยไม่เป็นอะไร 
 ส านวน “เป็ดขันประชันไก่”   
 ความหมาย ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถนอ้ย 
แต่อวดแสดงแข่งกบัผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูง 
ดงัตวัอยา่ง ดูเด็กใหม่คนนั้นซิ ความสามารถยงั
ไม่มากนกัแต่ก็อยากจะอวดแข่งกบัหวัหนา้ เขา้
ท านอง เป็ดขันประชันไก่นะเธอ 
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 ส านวน “เจ้าชู้ไก่แจ้”    
 ความหมาย  ผูช้ายท่ีชอบจีบผูห้ญิงไปทัว่ ดงัตวัอยา่ง นายมวัแต่ท าเป็นเจ้าชู้ไก่
แจ้อยูน่ี่ หล่อนจึงไปกบัคนอ่ืน 
 ส านวน  “สมภารกนิไก่วดั”   
 ความหมาย ชายท่ีมีต าแหน่งเป็นหวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาของหญิงสาว หรือ
เป็นใหญ่ในบา้น แลว้ไปมีความสัมพนัธ์ลึกซ้ึงกบัหญิงท่ีเป็นลูกนอ้งหรือกบับุคคลท่ี
อยูใ่นบา้น 
 ท่ีมาของส านวน ค าวา่ “สมภาร” คือ เจา้อาวาสของวดั เปรียบเปรยถึงเจา้อาวาส
ไม่ควรท่ีจะกินไก่ภายในวดัท่ีตนดูแล หากตนกินไก่ในวดัเสียเองก็จะดูไม่เหมาะสม  
 ส านวน “หมาหยอกไก่”     
 ความหมาย  การท่ีผูช้ายพูดจา หรือแสดงอาการหยอกลอ้ แซว พูดทีเล่นทีจริง
กบัผูห้ญิงในท านองชูส้าว ดงัตวัอยา่ง ผูช้ายคนนั้นมีภรรยาอยูแ่ลว้แต่พอเห็นหญิงสาว
สวยก็ท าตวัเป็นหมาหยอกไก่ 
 ส านวน “เชือดไก่ให้ลงิดู” 
 ความหมาย ลงโทษคนท่ีผดิ
หรือบางคร้ังท าร้ายจดัการใหค้นอ่ืน
ดูเป็นตัวอย่างจะได้เกรงกลัว 
ดงัตวัอยา่ง เจา้ของบริษทัจ าตอ้ง
ปลดพนักงานท่ีประพฤติมิชอบ
ใหอ้อกจากงานเพื่อไมใ่หพ้นกังาน
คนอ่ืนเอาเป็นเยีย่งอยา่ง เขา้ท านอง
เชือดไก่ใหลิ้งดู จะไดห้ลาบจ า 
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 ส านวน “งงเป็นไก่ตาแตก”    
 ความหมาย  งงมากจนท าอะไรไม่ถูก 
 ท่ีมาของส านวนเปรียบเปรยถึงการชนไก่ ไก่ชนท่ีก าลงัตีกนั แลว้พลาดโดนคู่
ต่อสู้ตีโดนตา ไก่จะมองไม่เห็น บวกกบัสมองกระทบกระเทือนอยา่งหนกั ท าให้เกิด
อาการมึนงง ไม่สามารถป้องกนัตวัได ้โดนจิกตีอยา่งไม่มีทางต่อสู้ 
 ส านวน  “ไม่ใช่ขีไ้ก่” 
 ความหมาย ไม่เลว มีอะไรดีเหมือนกนั ดูหม่ินไม่ได ้
 ดงัตวัอยา่ง ความจริงดู ๆ แลว้ ลูกนอ้งของเขาคนนั้น ท่ีแกวา่ไม่ค่อยเก่งน่ะ แต่
ฉนัวา่ ไม่ใช่ขีไ้ก่นะ ถา้นายจะฝึกฝนเขาข้ึนสักหน่อย 
 ส านวน  “หน้าซีดเป็นไก่ต้ม” 
 ความหมาย เปรียบคนท่ีหนา้ซีดเผอืดเหมือนไก่ท่ีถูกตม้จนมีสีขาว 
 ดงัตวัอยา่ง เขาท าความผิดถูกต ารวจจบั ดูใบหนา้ของเขา หน้าซีดเป็นไก่ต้ม 
เลยทีเดียว 
 ส านวน “เหยยีบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ”   
 ความหมาย คนท่ีท าอะไรไม่จริงจงั ไม่ทุ่มเท ไม่เอาการเอางาน ไม่ตั้งใจท าให้
ถึงท่ีสุด เจออุปสรรคนิดหน่อยกล็ม้เลิก หรือ ท าอะไรมกัไม่ส าเร็จแมก้ระทัง่เร่ืองง่าย ๆ  
 ท่ีมาของ “เหยยีบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ”  คนสมยัโบราณเปรียบคนชนิดน้ีวา่ ขนาดกองข้ีไก่
ท่ีมีขนาดเล็ก ยงัเหยยีบใหฝ่้อหรือแบนไม่ได ้
 ส านวน “ลูกไก่ในก ามือ”   
 ความหมาย  มีอ านาจเหนือกวา่จะท าอยา่งไรกไ็ดต้ามตอ้งการ  คลา้ยกบั เน้ือเขา้ปากเสือ 
 ท่ีมาของส านวน เปรียบเปรยถึงลูกไก่ตวัเลก็ ๆ (ในส านวนน้ีหมายถึงผูท่ี้มีอ านาจ
นอ้ยกวา่หรือผูท่ี้ไมมี่ทางสู้) ท่ีอยูใ่นก ามือหากอยากจะบีบใหต้ายหรือปล่อยไปเม่ือไหร่
ก็ยอ่มได ้
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 ส านวน “ไม่มีไก่เอาเป็ดขัน” 
 ความหมาย เอาของไม่จริงแทนของจริงไปพลาง ดงัตวัอยา่ง เขามาขอไก่ตวัผู ้
แต่นายใหไ้ก่ตวัเมียไปท านอง ไม่มีไก่เอาเป็ดขัน แลว้เขาจะชอบหรือ 
 ส านวน “โลกเหมือนกรงไก่” 
 ความหมาย ถูกคนขงัไวเ้ตรียมจะน าไปฆ่ายงัไม่รู้ตวั อยูใ่กลอ้นัตรายแต่ไม่รู้สึก 
ดงัตวัอยา่ง  
  โลกเหมือนกรงไก่ เขาใส่ไว ้ จะน าไปแล่เน้ือไม่เหลือหลอ  
               จิกกนัเองในกรงไดล้งคอ   เฝ้าตั้งขอ้รบกนัฉนันึกกลวั  

(หวัขอ้ธรรมในค ากลอน: พุทธทาสภิกข)ุ 
 ส านวน “หน้าขีไ้ก่”   
 ความหมาย ข้ีเหร่ ดงัตวัอยา่ง หน้าขีไ้ก่อยา่งฉนั ตกแต่งมากไปก็จะเกินงาม เลย
ไม่แต่งดีกวา่ 
 ส านวน “หมูเห็ดเป็ดไก่” 
 ความหมาย อาหารชั้นดีท่ีมีราคาแพง ดงัตวัอยา่ง ตอนน้ีเขาล ่าซ า กินอาหารแต่ละที 
ตอ้งเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ ผกัหญา้ไม่ค่อยกิน จึงไดอ้ว้นพุงพลุย้อยา่งนั้น 
 ส านวน “อ้าปากกเ็ห็นลิน้ไก่” 
 ความหมาย รู้เล่ห์เหล่ียม รู้เท่าทนั ดงัตวัอยา่ง แกหุบปากดีกวา่ ไม่พูดอะไร
เสียเลยจะเป็นดี เพราะใคร ๆ เขารู้นิสัยใจคอแกหมดแลว้ พออ้าปากกเ็ห็นลิน้ไก่ทนัที 

 ส านวนทีไ่ม่มีค าว่า “ไก่” แต่ใช้ลกัษณะอาการของไก่ 
 ส านวนท่ีเก่ียวกบั “ไก่” ในหวัขอ้น้ี ไม่ปรากฏค าวา่ 
“ไก่” ในส านวน แต่น าลกัษณะอาการของไก่มาเปรียบเทียบ 
ปรากฏ 8 ส านวน ดงัตวัอยา่ง 
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 ส านวน  “คางเหลือง” 
 ความหมาย ป่วยหรือบาดเจบ็มากจนแทบเสียชีวติ มกัใชว้า่ ไม่ตายก็คางเหลือง 
ดงัตวัอยา่ง  
  คร้ังน้ีไม่รอดเห็นวอดวาย   ถา้แมน้มิตายก็คางเหลือง  
        ถึงอยูไ่ปก็ไม่รุ่งเรือง    จะมีแต่ไดเ้คืองเวทนา  

     (คาว:ี รัชกาลท่ี 2) 
 ส านวน “สู้ยบิ (เยบ็) ตา”    
 ความหมาย สู้จนถึงท่ีสุด สู้ไม่ถอย เช่น เขาสู้ยิบตาแมว้า่จะสะบกัสะบอม
เพียงใดก็ไม่ยอมแพ ้ (กร่อนมาจากส านวนเก่ียวกบัการตีไก่ซ่ึงถูกตีจนตอ้งเยบ็ตาวา่ สู้
จนเยบ็ตา) 
 ท่ีมาของส านวน มาจากการชนไก่ ไก่ถูกแทงจนหนา้ตาฉีกก็เยบ็แลว้ใหสู้้อีก  
เป็นส านวนท่ีมาจากวฒันธรรมทางสังคมการแข่งขนักีฬา 
 ส านวน “ป้อ” 
 ความหมาย  อาการของไก่ท่ีคึกกรีดปีกไปมา มีอาการกรีดกราย หยบิหยง่ 
 ส านวน “ตีปีก” 
 ความหมาย แสดงความดีใจโดยงอขอ้ศอกแลว้ตีสีขา้งอยา่งไก่ตีปีก แสดงอาการ
ลิงโลดดว้ยความดีใจ 
 ส านวน “ซุกปีก” 
 ความหมาย  ซุก หมายถึง หมกซ่อนหรือยดัแทรกไวใ้นท่ีมิดชิด เช่น ตามซอก
ตามมุม 
 ส านวน “จิกปีก” 
 ความหมาย หลงงมงายท าอะไรไม่ถูก  
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 ส านวนดงักล่าวน้ีเป็นส านวนโบราณ ในปัจจุบนัใชว้า่ “งงเป็นไก่ตาแตก” ซ่ึง
เก่ียวกบัไก่เหมือนกนั ส านวน “จิกปีก” ไดจ้ากไก่ท่ีปากยาวและพยายามจิกปีกตวัเอง 
ดงัท่ีกาญจนาคพนัธ์ุไดอ้ธิบายไวว้า่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านวน “เหนียงยาน”  
 ความหมาย  เน้ือหรือหนงัท่ีหอ้ยอยูบ่ริเวณคอของสัตวบ์างชนิด เช่น ไก่ นก ววั 
โดยปริยายหมายถึงเน้ือท่ีหอ้ยอยูต่รงล าคอใตค้างของคนแก่ ในความวา่ แก่จนเหนียงยาน 
 ส านวน “จิก”  
 ความหมาย  กิริยาท่ีเอาจะงอยปากสับอยา่งอาการของนก เป็นตน้ กิริยาท่ีเอาส่ิง
มีปลายคมหรือแหลมกดลงพอใหติ้ดอยู ่ เช่น เอาเล็บจิกให้เป็นรอย เอาปลายเทา้จิกดิน
ใหอ้ยู ่ หรือมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง โขกสับเม่ือเป็นต่อ เช่น เม่ือได้
ท่าก็จิกเสียใหญ่ 
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 ธรรมชาติของไก่คงจะจิกปีกของตัวเอง จะจิกเพราะ

เข้าใจว่าเป็นอะไรอย่างอ่ืนมาอยู่ทีตั่วของมันหรืออย่างไรก็ไม่
ทราบ แต่เราคงจะเห็นว่ามันหลงท าจึงมีวิธีให้ตัดปากมันเสีย 

มิฉะน้ันขนปีกก็เสียหมด แล้วค าว่า “จิกปีก” กเ็ลยเอามาพูด
ให้เป็นส านวน หมายถึง คนที่หลงงมงายอยู่กบัอะไรอย่างใด

อย่างหน่ึงไม่เปลีย่นแปลงความคดิ เปรียบเหมอืนไก่ทีห่ลงจิกปีก
ของมันเอง 



 จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ส านวนไทยท่ีเก่ียวพนักบัไก่ ปรากฏ 3 ลกัษณะ 
คือ ส านวนไทยท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “ไก่” ส านวนไทยท่ีปรากฏค าวา่ “ไก่” ในส านวน 
และส านวนท่ีไม่มีค  าวา่ “ไก่” แต่ใชล้กัษณะอาการของไก่ ซ่ึงจากส านวนทั้งหมด
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการน าลกัษณะของไก่ ท่ีมีรูปร่างเล็ก ดูไม่น่ากลวั ไม่ใช่สัตวท่ี์ดุร้าย
หรือเป็นเจา้ป่าเหมือนสัตวช์นิดอ่ืน มาใชเ้ป็นส านวนเปรียบเทียบกบัการเป็นรอง ไม่
เท่าเทียมกบัคนอ่ืน เช่น  ไก่รองบ่อน  ลูกไก่ในก ามือ เป็นตน้ 
 นอกจากนั้นยงัปรากฏส านวนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคติความเช่ือและการด าเนินชีวิต
ของคนไทย หรือ การน าไก่ไปเปรียบกบัเร่ืองท่ีดีงาม เช่น การแต่งตวั การแต่งกายให้
สวยงาม การต่อสู้แขง่ขนัท่ีอดทนและสู้เหมือนกบัไก่ ดงัตวัอยา่งส านวน ไก่งามเพราะขน  
คนงามเพราะแต่ง    ไก่ดีตีหลา้ ๆ ไก่ข้ีขา้ตีเอา ๆ ไก่เห็นตีนงู  งูเห็นนมไก่ ไก่ไม่ยอม
กินขา้วเปลือก ไก่ไขแ่ลว้ยอ่มกระตา๊ก ไก่พน้เง้ือมมือแมว ไมใ่ช่ข้ีไก่ ไมมี่ไก่เอาเป็ดขนั 
หมูเห็ดเป็ดไก่ สู้ยบิ (เยบ็) ตา  ตีปีก 
 การน าไก่ไปเปรียบกบัเร่ืองไม่ดี  เช่น ลกัษณะของอาการโง่ เซ่อ ไม่เห็นคุณค่า
ของส่ิงท่ีมีคา่มีราคา หรือเปรียบกบัคนท่ีมีพฤติกรรมไมดี่ ดงัตวัอยา่งส านวน ไก่ไดพ้ลอย  
ไก่อ่อน  ไก่อ่อนสอนขนั ไก่เข่ีย ไก่นา ไก่สองขน ปล่อยไก่ เป็ดขนัประชนัไก่ เชือด
ไก่ใหลิ้งดู งงเป็นไก่ตาแตก หนา้ซีดเป็นไก่ตม้ ลูกไก่ในก ามือ เหยยีบข้ีไก่ไม่ฝ่อ โลก
เหมือนกรงไก่ หนา้ข้ีไก่ คางเหลือง ป้อ ซุกปีก เหนียงยาน จิก อา้ปากก็เห็นล้ินไก่   
 การน า “ไก่” ไปเปรียบเทียบกบัผูห้ญิงและผูช้าย เช่น เปรียบกบัผูห้ญิงท่ีไม่ดี 
ดังตัวอย่างส านวน ไก่แก่แม่ปลาช่อน ไก่ตาฟาง ไก่หลง เปรียบกับผูช้ายท่ีไม่ดี 
ดังตัวอย่างส านวน เจ้าชู้ไก่แจ้ สมภารกินไก่วดั หมาหยอกไก่ การน า “ไก่” ไป
เปรียบเทียบกบัเร่ืองของสถานท่ี เช่น ไก่บินไม่ตกดิน หมายถึง บริเวณท่ีมีอาคาร
บา้นเรือนหนาแน่นแออดั รวมถึงการน า “ไก่” ไปเปรียบเทียบกบัเร่ือง การเมืองการ
ปกครอง เช่น ไก่กินขา้วเปลือก นอกจากนั้นส านวนท่ีเก่ียวกบั “ไก่” ยงัสะทอ้นใหเ้ห็น 
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ถึงวถีิชีวติของคนไทยท่ีมีน ้าใจ ดงัส านวน หมูไปไก่มา และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
ด าเนินชีวติในเร่ืองการต่ืนนอนเชา้ของคนไทย ดงัส านวน ต่ืนแต่ไก่โห่ ต่ืนก่อนไก่ ซ่ึง
เป็นส านวนท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติ  
 จะเห็นไดว้า่ส านวนท่ีเก่ียวกบั “ไก่” ไดส้ะทอ้นให้เห็นความเช่ือและวถีิชีวติ
รวมถึงการด าเนินชีวติของคนไทยท่ีผกูพนักบั “ไก่” ซ่ึงเป็นสตัวท่ี์เล้ียงไวใ้นทุกครัวเรือน 
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จากนิทานมุขปาฐะ 
สู่วรรณกรรมค ากลอน 

  

 วรรณกรรมเร่ืองน้ีเดิมทีเป็นนิทานเล่าสืบต่อกนัมาก่อน สุนทรภู่น ามาแต่งใหม่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อรักษาของเก่าไวมิ้ใหสู้ญหาย ดงัความข้ึนตน้ในเร่ืองน้ีวา่ 
 

                                                    จะริเร่ิมเร่ืองร้างปางประถม 
                   สุดเสียดายดว้ยนิยายจะจ่อมจม           จงนิยมแต่งบทพจนา 

(พ.ณ ประมวญมารค, 2499 : 319) 
 

1. ผู้แต่งและสมัยทีแ่ต่ง  
       ลกัษณวงศแ์ต่งโดยพระสุนทรโวหาร (พ.ศ. 2329 – 2398) ด ารงต าแหน่งสูงสุด
เป็นเจา้กรมอาลกัษณ์ในพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั รู้จกักนัโดยทัว่ไปใน
ช่ือ “สุนทรภู่” นิทานค ากลอนเร่ืองน้ีเร่ิมแต่งในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
จ านวน 9 เล่มสมุดไทย และมีการแต่งต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
ซ่ึงส่วนหลงัน้ีมกัถูกวพิากษว์จิารณ์วา่มิใช่ส านวนการแต่งของสุนทรภู่ อยา่งไรก็ตาม
นิทานค ากลอนเร่ืองน้ีไดมี้การแปลเป็นภาษาเขมร โดยออกญาปัญญาธิบดี (แยม) อีกดว้ย 
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โดย : วาริด เจริญราษฎร์  

ภาพหนังสือลกัษณวงศ์ อิเหนา รามเกียรต์ิ  
ซ่ึงส านักพิมพ์ บันดาลสาส์น ได้จัดพิมพ์ขึน้ 



2. เน้ือเร่ือง 
       นางยกัษท์  ากลอุบายหลอกพระเจา้พรหมทตัให้ฆ่าพระโอรส คือ ลกัษณวงศ์ 
และพระมเหสี คือ พระนางสุวรรณอ าพา แต่เพชฌฆาตสงสารสองแมลู่ก ไมอ่าจแขง็ใจ
ฆ่าไดล้ง จึงน าไปปล่อยไวใ้นป่า ท าใหท้ัง้สองไดรั้บความล าบากมากในการต่อสู้ชีวติใหอ้ยูร่อด  
       ต่อมาลกัษณวงศไ์ดน้างทิพเกสรเป็นชายา มหิงสาวชิาธรลกันางไป เทวดามาช่วย 
นางปลอมตวัเป็นพราหมณ์ตามหาลกัษณวงศ ์ ลกัษณวงศอ์อกตามหานางทิพเกสรจน
ไดน้างยีสุ่่นเป็นภรรยาอีกคนหน่ึง วนัหน่ึงพรานป่าพาทิพเกสรในรูปพราหมณ์มาถวาย
ลกัษณวงศ ์ยีสุ่่นหึงทิพเกสรจึงออกอุบายใหล้กัษณวงศฆ่์า 
      ลกัษณวงศ์ไม่รู้ความ เกรงว่าพราหมณ์จะล่วงเกินยี่สุ่นภริยาคนใหม่ จึงให้
ทรมานพราหมณ์และน าไปประหาร ก่อนถูกประหารทิพเกสรคลอดบุตรเป็นชาย เม่ือ
เพชฌฆาตเง้ือดาบฟันลงไป พราหมณ์ก็กลายร่างเป็นนางทิพเกสร แต่นางไดข้าดใจ
ตายเสียแลว้ ลกัษณวงศเ์สียใจมาก ไดจ้ดังานศพให้อยา่งยิ่งใหญ่  
3. ลกัษณะค าประพนัธ์  
       แต่งเป็นนิทานค ากลอน โดยใชก้ลอนแปดท่ีมีสัมผสัใน จึงมีผูย้กยอ่งสุนทรภู่วา่
เป็นเอกในทางแต่งกลอนแปด (กหุลาบ มลัลิกะมาส, 2531 : 136) เป็นแบบแผนการแต่ง
ท่ีมีผูด้  าเนินตามมาตลอดจนบดัน้ี ดงัตวัอยา่ง 
 

   อันนารีมคู่ีประคองแล้ว    ไม่ผ่องแผ้วมลทินปัถมยั 
  ถึงเพชรนิลจินดาดวงวิไล            เม่ือหม่นไหม้เศร้าหมองราคีมวั 
  ถึงเฉิดฉายกส็ลายสลดสี             เหมือนน้องนีไ้ด้ร่วมภิรมย์ผัว 
  เสียสกลุพูนกรรมให้ตายตัว        ด้วยลกูผัวเขายงัผูกอาลยัลาญ        
  จะทนทุกขเวทนาอยู่ช้านัก          ด้วยเปลวอัคนิรุทรประหารผลาญ 
  งิว้นรกถึงสิบหกองคุลกีาร          เป็นหนามกร้านคมกริบดังกรดตรึง 
  จงตรึกตรองน้องนีก้ม็ผีัว            จะเกลือกกลัว้เวราน้ันมาถึง 
  จงรอร้ังยัง้จิตคิดร าพึง                   จะตรากตรึงบาปกรรมไปท าไมฯ 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334) 
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4. โครงเร่ือง 
        โครงเร่ืองของลกัษณวงศเ์ร่ิมจากการออกประพาสป่าของพระเจา้พรหมทตั ท าให้
พระเจา้พรหมทตัหลงอุบายของนางยกัษ ์ เกิดความขดัแยง้ข้ึนระหวา่งทา้วพรหมทตักบั
นางสุวรรณอ าภา เป็นลกัษณะของความขดัแยง้ภายนอก คือมนุษยข์ดัแยง้กบัมนุษย ์
ความขดัแยง้น้ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ต่อ  ๆ ไป คือทา้วพรหมทตัตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงปรากฏวา่ไดส้ัง่ใหน้ าตวันางสุวรรณอ าภาไปประหาร อนัเป็นเหตุใหเ้ร่ืองด าเนินต่อไป
ตามล าดบั 
        ส าหรับกลวธีิในการเล่าเร่ือง ผูแ้ต่งไดใ้ชบุ้รุษท่ี 3  เป็นผูเ้ล่าเร่ือง โดยเป็นไปใน
ลกัษณะของสายตาพระเจา้ (Omniscient) กล่าวคือผูเ้ล่าเร่ืองท าตวัเป็นพระเจา้ล่วงรู้
ความรู้สึก ความคิดของตวัละครและไดถ่้ายทอดออกมาให้ผูอ่้านรับรู้อย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมา 
 การด าเนินเร่ืองมีการใชมิ้ติของเวลาเป็นสญัลกัษณ์ กล่าวคือช่วงเวลาท่ีตวัละครเอก
มีความสุขมกัเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในขณะท่ีเกือบทั้งเร่ืองเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์
ระทม เช่น ในช่วงท่ีลกัษณวงศย์งัเป็นเด็กอาศยัอยูก่บัฤาษีและนางทิพเกสร ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีลกัษณวงศมี์ความสุข ก็เป็นช่วงเวลาเพยีงสั้น ๆ ผูแ้ต่งด าเนินเร่ืองไปอยา่งรวดเร็ว 
โดยใหล้กัษณวงศคิ์ดออกติดตามหามารดา ท าให้ตวัละครทั้งลกัษณวงศ ์ทิพเกสร และ
พระฤาษีกลบัเขา้สู่ความทุกข์อนัเกิดจากการพลดัพราก ในขณะท่ียามลกัษณวงศ์มี
ความทุกขม์กัจะยาวนานและมกัมีเหตุการณ์เลวร้ายมาซ ้ าเติมใหส้ถานการณ์เลวร้ายยิง่ข้ึน 
เช่น เม่ือทา้วพรหมทตัสั่งให้ประหารนางสุวรรณอ าภากบัลกัษณวงศ ์ เม่ือรอดจากการ
ประหารก็ตอ้งร่อนเร่พเนจรไปในป่า ประสบความทุกขต่์าง ๆ นา ๆ ซ ้ ายงัตอ้งมีเหตุ
ใหท้ั้งสองแม่ลูกตอ้งพลดัพรากจากกนั  
        นิทานค ากลอนเร่ืองน้ีจบเร่ืองโดยโศกนาฏกรรม เช่นเดียวกบัวรรณคดีหลายเร่ือง
ของสุนทรภู่ เช่น ขุนชา้งขนุแผน และกากีค ากลอน เป็นตน้ 
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5. แก่นเร่ือง 
   นิทานเร่ืองน้ีมุ่งสั่งสอนหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรม เช่น
ความยดึมัน่ในกามประเวณีของนางสุวรรณอ าพา ท่ีถือสจัจะไมย่อมสู่สมกบัชายท่ีมิใช่สามี 
 

                อันนารีมคู่ีประคองแล้ว    ไม่ผ่องแผ้วมลทินปัถมยั 
  ถึงเพชรนิลจินดาดวงวิไล               เม่ือหม่นไหม้เศร้าหมองราคีมวั 
  ถึงเฉิดฉายกส็ลายสลดสี             เหมือนน้องนีไ้ด้ร่วมภิรมย์ผัว 
  เสียสกลุพูนกรรมให้ตายตัว            ด้วยลกูผัวเขายงัผูกอาลยัลาญ        
  จะทนทุกขเวทนาอยู่ช้านัก          ด้วยเปลวอัคนิรุทรประหารผลาญ 
  งิว้นรกถึงสิบหกองคุลกีาร          เป็นหนามกร้านคมกริบดังกรดตรึง 
  จงตรึกตรองน้องนีก้ม็ผีัว            จะเกลือกกลัว้เวราน้ันมาถึง 
  จงรอร้ังยัง้จิตคิดร าพึง                     จะตรากตรึงบาปกรรมไปท าไมฯ 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334) 
 

 นอกจากน้ีเร่ืองลกัษณวงศย์งัไดช้ี้ใหเ้ห็นความเช่ือในทางพระพทุธศาสนาท่ีสอน
ใหเ้ช่ือกรรม เช่ือการกระท าของตน ซ่ึงความเช่ือน้ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาก จะเห็น
วา่เกือบทั้งเร่ืองตวัละครท่ีประสบเคราะห์ร้ายจะกล่าววา่เป็นกรรมของตนท่ีเคยไดก่้อไว้
แต่หนหลงั เช่น 
 

   พระทรงฤทธ์ิมิได้คิดอาลยัแล้ว พระแม่ทูลกระหม่อมแก้วอย่าโหยหา 
  จะเกิดไหนให้พบกันสองรา        เราก้มหน้ามอดม้วยลงด้วยกัน 
  อันเกิดมามกีรรมกจ็ าม้วย          ถึงร้องไห้ใครจะช่วยมาผ่อนผัน 
  ไม่ผิดพลัง้คร้ังนีใ้ห้ฆ่าฟัน       กข็าดกันเถิดอย่าได้อาลยัลาญ 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 327) 
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               เป็นกรรมแล้วแก้วตาของแม่เอ๋ย     ไม่เหลยีวเห็นใครเลยจะแก้ไข 
 ชีวิตแม่นีจ้ะวางอยู่กลางไพร               เจ้ากลบัไปเมืองเถิดนะลกูน้อย 
 แต่แม่นีม้กีรรมจ าจะม้วย                      อย่าตายด้วยแม่เลยนะลกูสร้อย 
 ส่ังพลางทางกอดพระลกูน้อย                 ชลเนตรหยดย้อยลงโทรมองค์ 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 325) 
 

               เพชฌฆาตปลอบองค์นางนงลกัษณ์  แม่อย่าโศกเศร้านักเลยโฉมฉาย 
 เม่ือถึงกรรมแล้วกจ็ าจะวอดวาย     อันความตายน้ันไม่พ้นท้ังธรณี 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 326) 
 

               ท้ังสององค์ทรงฟังเพชฌฆาต     นุชนาฏยินดจีะมไีหน 
 จึงเอือ้นอรรถตรัสตอบว่าขอบใจ        เราจะไปตามกรรมท่ีท ามา 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 329) 
 

  นางฟังสารอสุราจะพาพราก            ให้จ าจากลกูน้อยกลอยสงวน 
 แสนก าสรดให้ระทดฤทัยครวญ             โอ้กรรมใดจึงมากวนให้เกิดการณ์ 
 สองพระกรค่อนทรวงเข้าฮักๆ               กอดพระลกัษณวงศ์ด้วยสงสาร 
 เป็นกรรมแล้วแก้วแม่จะแดดาล            พญามารจทะพามารดาไป 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334) 
 

               แม่จะม้วยอยู่ด้วยพระลกูแก้ว           ไม่จรจากเจ้าแล้วอย่าสงสัย 
 ถึงยกัษาฆ่าฟันให้บรรลยั                     จะตายไปตามกรรมได้ท ามา 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 335) 
 

 จากตวัอย่างทั้งหมดจะเห็นวา่ผูแ้ต่งพยายามน าเสนอแนวคิดในเร่ืองเวรกรรม 
เช่ือวา่ผลทุกอยา่งมาจากกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติ ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีฝังแน่นและผกูพนั
กบัคนไทยมาชา้นานแลว้  
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6. ตัวละคร 
        ตวัละครในเร่ืองลกัษณวงศเ์ป็นตวัละครแบบหลายมิติ หรือแบบกลม คือมีลกัษณะ
ท่ีเสมือนจริง มีความเป็นปุถุชนอนัมีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูใ่นหว้งค านึง ตวัละคร
อาจเปล่ียนแปลงนิสัยและลกัษณะการกระท าได ้ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ตวัละครประเภท
น้ีมีความสมจริงและใกลเ้คียงกบัความเป็นมนุษยม์าก ทัง้ยงัท าใหเ้ร่ืองราวมีความสนุกสนาน
สมจริงอีกดว้ย ตวัอยา่งเช่น ลกัษณวงศท่ีมีภรรยาหลายคน ทา้วพรหมทตัท่ีเห็นแก่รูป
โฉมภายนอกของยกัษจ์  าแลง นางสุวรรณอ าภา
ท่ีแมจ้ะรักลูกแต่ก็มีความกลวัตาย จึงยอม
ทิง้ลกัษณวงศไ์วใ้นป่า แลว้ไปกบัยกัษ ์เป็นตน้ 
7. ความเหลือเช่ือ 
              ลักษณะเด่นอีกประการของ
วรรณกรรมเร่ืองน้ีคือความเหลือเช่ือ ซ่ึง
ปรากฏรูปแบบต่าง ๆ กนัดงัน้ี 
 7.1 ความเหลือเช่ือเกีย่วกบัตวัละคร 
หมายถึง ตวัละครท่ีมีความสามารถเกิน
ปกติ วสิัยมนุษยธ์รรมดาสามญั มีความ
เก่งกลา้สามารถ และมีพฤติกรรมท่ีนอกเหนือไป จากวสิัยมนุษยธ์รรมดาทัว่ไป อนัพึง
จะกระท าได ้ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเกินจริง ในท่ีน้ีสามารถแยกประเภทของตวัละครท่ีมี
ความเหลือเช่ือไดด้งัน้ี  
  7.1.1 ตัวละครทีเ่ป็นเทพ หมายถึง เทพและเทวทั้งหลาย ท่ีสามารถ
บนัดาลส่ิงต่าง ๆ ไดต้ามปรารถนา มีคุณลกัษณะฝ่ายธรรมะ คอยช่วยเหลือคนดี ท่ีปรากฏ
ไดแ้ก่ พระอิศวร ดงัค าประพนัธ์ต่อไปน้ี 
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พระลกัษณวงศ์ถกูน ามาท าเป็นบทละครโทรทัศน์
หลายต่อหลายคร้ังผ่านทางโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7 



   ท้าวตรีเนตรแจ้งเหตแุล้วรีบเหาะ ลงจ าเพาะเขาใหญ่ในไพรสาณฑ์ 
  เข้าเคียงลกัษณวงศ์กบันงคราญ                   จึงบันดาลมิให้ดาบน้ันฟันลง 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 328) 
 

              จากตวัอยา่งเป็นพระอิศวรหรือพระศิวะท่ีมาช่วยสองแมลู่ก สงัเกตไดจ้ากค าวา่ 
“ทา้วตรีเนตร” เป็นสรรพนามเรียกแทนพระอิศวรนัน่เอง จะเห็นไดว้า่ตวัละครลกัษณะ
น้ีสุนทรภู่ไดรั้บอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยจะ
น าลกัษณะท่ีเด่นของเทพแต่ละองคม์ากล่าว  
  7.1.2 ตัวละครทีเ่ป็นมนุษย์ หมายถึง ตวัละครท่ีมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ มี
ความเก่งกลา้สามารถเกินปกติวสิัยมนุษยธ์รรมดาทัว่ ๆ ไป หรือมีพฤติกรรมอนัมนุษย์
ทัว่ไปไม่สามารถจะท าได ้ ไดแ้ก่ ลกัษณวงศ ์ฤาษีมหาเมฆ และนางทิพเกสร 
  ลกัษณวงศแ์ละฤาษีมหาเมฆมีอิทธิฤทธ์ิและคาถาอาคมท่ีเกินความสามารถ
ของมนุษยท์ัว่ไป ดงัตวัอยา่ง 
 

                พระฤาษีแจ้งคดีแต่หนหลงั    อนิจจังอนัตตาน่าสงสาร 
  จากสมบัติพลดัแม่มาแดดาล         แล้วเลง็ญาณแจ้งจิตในกิจจา 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 348) 
 

              จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ฤาษีมีความสามารถพิเศษ คือ สามารเขา้ญาณและล่วงรู้
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้
 

                กมุารลกัษณวงศ์กท็รงฤทธ์ิ     แสนประสิทธ์ิมนต์เวทวิเศษศรี 
  ช านิช านาญการณรงค์จะราว ี       พระฤาษีให้ศรพระขรรค์ชัย 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 351) 
 

              จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ลกัษณวงศมี์เวทมนตใ์นการต่อสู้ตั้งแต่ยงัเยาว ์ 
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 นอกจากน้ีนางทิพเกสรยงัมีความเหลือเช่ือในเร่ืองของชาติก าเนิด และกล่ินกาย
ท่ีหอมเกินมนุษย ์ดงัตวัอยา่ง 
 

                เธอได้นางกลางสัตตบงกช    พระดาบสเลีย้งไว้ในไพรศรี 
  หอมร าจวญนวลเนือ้กมุารี           ดั่งมาลเีสาวรสเรณูนวล 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345) 
 

              จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่นางทิพเกสรมีชาติก าเนิดจากดอกบวั และมีกล่ินกาย
ท่ีหอมเหมือนเกสรดอกไม ้ ซ่ึงมนุษยธ์รรมดาทัว่ไปไม่สามารถจะเป็นได ้ ดงันั้นท่ีเป็น
เช่นน้ีสันนิษฐานวา่ 
 สุนทรภู่ไดรั้บอิทธิพลมาจากวรรณคดีชาดก หรือวรรณคดีในยุคก่อนสุนทรภู่
จะแต่งนิทานค ากลอน  
  7.1.3 ตัวละครทีเ่ป็นอมนุษย์ หมายถึง ตวัละครท่ีไม่ใช่เทพและมนุษย ์มี
อิทธิฤทธ์ิ เก่งกลา้สามารถ มีอ านาจเหนือมนุษยท์ัว่ไป แต่ต ่ากวา่เทพเจา้ท่ีปรากฏไดแ้ก่
ยกัษท์ั้งหลาย  
  ตวัละครประเภทน้ีเป็นตวัละครท่ีสุนทรภู่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา
พราหมณ์เป็นส่วนใหญ่ และจะมีลกัษณะรูปร่างท่ีเคยมีปรากฏมาแลว้ในวรรณคดีเร่ือง 
อ่ืน ๆ  
 

   ถึงเรายกัษ์เป็นศักด์ิกรุงกระษตัริย์   ศรีสวสัด์ิจะไม่รักอย่าพักหมาย 
  แล้วขนุมารอ่านมนต์ให้เคล่ือนคลาย      ประโลมสายสุดท่ีรักด้วยค าวอน 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 332) 
 

               จากตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นวา่ยกัษเ์หล่าน้ีมกัมีเวทมนตแ์ละอิทธิฤทธ์ิ  
  7.1.4 ตัวละครทีเ่ป็นเดรัจฉาน หมายถึง ตวัละครท่ีเป็นสัตว ์ แต่มีกิริยา
อาการเช่นเดียวกบัมนุษยท่ี์ปรากฏ ไดแ้ก่ มา้วเิศษ 
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   เผ่นขึน้หลงันิลพาชี        จรลทัีกษิณได้สามลา 
  ขยบัองค์ลงเท้ากระทืบโกลน       ไม่พริบตาแลตามจนลบัองค์  

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 356) 
 

               จากตวัอยา่งมา้นิลสามารถพาลกัษณวงศเ์หาะเหินเดินอากาศได ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 ความเหลือเช่ือเกีย่วกบัส่ิงของวเิศษ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะผดิแปลก 
ประหลาดไปจากท่ีเคยพบเห็นในชีวิตประจ าวนั มีความเร้นลบัยากท่ีจะเขา้ใจได้ มี
คุณลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ มีอิทธิฤทธ์ิทางวทิยาคมท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ พระขรรคว์ิเศษ
ของลกัษณวงศ ์ 
 

   กมุารลกัษณวงศ์กท็รงฤทธ์ิ    แสนประสิทธ์ิมนต์เวทวิเศษศรี 
  ช านิช านาญการณรงค์จะราว ี          พระฤาษีให้ศรพระขรรค์ชัย 
  เจ้าลองแรงแผลงเล่นทุกเยน็เช้า         อ านาจน้าวก่งศิลป์แผ่นดินไหว 
  ไม่หวาดหวัน่คร่ันคร้ามผู้ใดใคร           ก าเริบใจจะประจญประจัญบาญ 
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ภาพม้านิลมงักรจากเร่ืองสุดสาครถือว่าเป็นตัว
ละครท่ีเป็นอมนษุย์ชนิดหน่ึงสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศได้เฉกเช่นม้านิลจากเร่ืองลกัษณวงศ์ 



 7.3 เวทมนต์คาถาและอาคม หมายถึง ความเช่ือในถอ้ยค าอนัศกัด์ิสิทธ์ิและ
ลึกลบัซ่ึงจะอ านวยผลใหส้ าเร็จตามประสงคไ์มว่า่ดีหรือร้าย ท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ การแปลงกาย
ของยกัษ ์ดงัตวัอยา่ง  
 

   แล้วภาวนาอาคมพรหมประสิทธ์ิ เนรมิตรูปมารบันดาลหาย 
        เป็นสาวน้อยทรงสร้อยสังวาลพราย    ดูเฉิดฉายตะละหล่อลออองค์ 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 322) 
 

              จากตวัอยา่งแสดงถึงการแปลงกาย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสุนทรภู่ไดรั้บอิทธิพลมาจาก
วรรณคดีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจากขนุขา้งขนุแผน และไดรั้บอิทธิพลตามความเช่ือของคน
ในสมยัโบราณอีกส่วนหน่ึง  
8. บทขนบ 
              วรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศป์รากฏ
บทขนบต่าง ๆ ดงัน้ี 
 8.1 บทคร ่าครวญ (บทโศก) พบมาก
ท่ีสุดเน่ืองจากตวัละครเอกตอ้งประสบกบั
ความทุกขอ์ยูต่ลอด บทโศกในเร่ืองลกัษณวงศ์
น้ีสร้างอารมณ์สะเทือนใจใหก้บัผูอ่้านไดม้าก 
ตวัอยา่งเช่น 
 

                เป็นกรรมแล้วแก้วตาของแม่เอ๋ย ไม่เหลยีวเห็นใครเลยจะแก้ไข 
  ชีวิตแม่นีจ้ะวางอยู่กลางไพร                  เจ้ากลบัไปเมืองเถิดนะลกูน้อย 
  แต่แม่นีม้กีรรมจ าจะม้วย                 อย่าตายด้วยแม่เลยนะลกูสร้อย 
  ส่ังพลางทางกอดพระลกูน้อย                ชลเนตรหยดย้อยลงโทรมองค์ 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 325) 
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สุนทรภู่ ผู้ ได้รับยกย่องว่าเป็นเชกสเปียร์แห่ง
ประเทศไทย กวเีอกผู้แต่งวรรณกรรมเร่ืองลกัษณวงศ์ 



   นางฟังสารอสุราจะพาพราก    ให้จ าจากลกูน้อยกลอยสงวน 
  แสนก าสรดให้ระทดฤทัยครวญ          โอ้กรรมใดจึงมากวนให้เกิดการณ์ 
  สองพระกรค่อนทรวงเข้าฮักๆ            กอดพระลกัษณวงศ์ด้วยสงสาร 
  เป็นกรรมแล้วแก้วแม่จาะแดดาล          พญามารจทะพามารดาไป 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334) 
 

 8.2 บทชมโฉม บทชมโฉมท่ีปรากฏมกัใชถ้อ้ยค าหรือความเปรียบง่าย ๆ และ
มกัเป็นบทสั้น ๆ เช่น 
                มเีอกองค์วิไลละไมโฉม   งามประโลมท้าวถนอมเป็นจอมสนม 
  ช่ือสุวรรณอ าภาดูน่าชม                       เสวยสมบัติสบายมาหลายปี 

(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 319) 
 

   เธอได้นางกลางสัตตบงกช       พระดาบสเลีย้งไว้ในไพรศรี 
  หอมร าจวญนวลเนือ้กมุารี           ดั่งมาลเีสาวรสเรณูนวล 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345) 
 

9. วรรณศิลป์ 
 9.1 การเล่นเสียงพยัญชนะ 
 

                เจ้าประคุณทูนเกศของลกูเอ๋ย มาละเลยลกูไว้ให้โหยหา 
  จะตายเป็นมิได้เห็นพระมารดา    น่ีกว่็ากองกรรมมาจ าเป็น 
  พระสุริยงค์กล็งไปลบัแล้ว        พระแม่ทูลกระหม่อมแก้วไม่แลเห็น 
  ย่ิงพลบค า่กย่ิ็งย  า่ยะเยือกเยน็            ย่ิงเขม้นกย่ิ็งมืดลงมวัดง 
  วงั ๆ สังเวชริมเวิง้เขา             สงัดเหงาหิมวาป่าระหง 
  สะอืน้อ้ันรันทดระทวยองค์         สลบลงแน่น่ิงไม่ติงกาย 
  พอส้ินแสงสุริยาในอากาศ                  กโ็อภาจันทร์แจ่มจ ารัสฉาย 
  น า้ค้างโรยโปรยปรายกระจายพราย    พระพายชายพัดเชยร าเพยพาน 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 343) 
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   เสาวคนธ์หล่นโรยมาร่ืน ๆ       เจ้าพลิกฟ้ืนวรองค์น่าสงสาร 
  ไม่เห็นองค์มารดายพุาพาล                 ย่ิงแดดาลเดือดดิน้อยู่โดยเดียว 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 344) 
 

                พระชลนัยน์ไหลหลัง่ลงพราก ๆ      เสดจ็จากสิงขรชะง่อนเขิน 
  จะแลเหลยีวลิงโลดสันโดษเดิน             ด้วยแสงจันทร์แจ่จ าริญในราวไพร 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 344) 
 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวี ท่ีสามารถเลือกค าท่ีมี
เสียงพยญัชนะเดียวกนัมาร้อยเรียงให้เกิดเสียงเสนาะ ทั้งยงัส่ือความหมายได้ครบ
กระบวนความอีกดว้ย 
 9.2 การใช้โวหาร 
  9.2.1 อุปมา 
               เป็นการเปรียบเทียบวา่ส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึง โดยทั้ง 2 ส่ิงมีลกัษณะ
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั การใชโ้วหารอุปมาท าใหผู้อ่้านเกิดภาพข้ึนในใจอยา่งชดัเจน 
อนัจะก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจนัน่เอง  เช่น 
 

            เธอได้นางกลางสัตตบงกช       พระดาบสเลีย้งไว้ในไพรศรี 
  หอมร าจวญนวลเนือ้กมุารี                ดั่งมาลเีสาวรสเรณูนวล 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345) 
 

  จากตวัอยา่งผูแ้ต่งใชอุ้ปมาเปรียบเทียบกล่ินกายของนางทิพเกสรกบัเกสร
ดอกไว ้ท าใหผู้อ่้านเกิดจินตภาพวา่นางทิพเกสรมีกล่ินหอมปานใด 
 

                พระฟังถามความแค้นให้แน่นจิต   ดังปืนพิษปักทรวงให้สังขาร์ 
  กเ็พราะเพ่ือผลกรรมได้ท ามา                  พระโกรธากระทืบบาทตวาดไป 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 323) 
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               ผูแ้ต่งเปรียบความเจ็บแคน้ของพระเจา้พรหมทตัว่าเหมือนโดนปืนยิง 
ท าใหผู้อ่้านเกิดอารมณ์ร่วมและเขา้ใจวา่ทา้วพรหมทตัรู้สึกเจบ็ปวดมาก 
 

                อุระนางพ่างเพียงจะโทรมทรุด  ให้แสนสุดจะยัง้กายสายสมร  
  นางกลิง้เกลือกเสือกองค์ในดงดอน            ชุลกีรไหว้กราบทุกเทวญั 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 323) 
 

  จากบทตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการเปรียบเทียบเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงความเสียใจ
ของนางสุวรรณอ าภา เม่ือตอ้งพลดัพรากจากลกัษณวงศ ์วา่เจบ็ปวดใจเหมือนใจทรุดลงไป 
  9.2.2 อธิพจน์  
           สุนทรภู่มีช่ือเสียงในเร่ืองของจินตนาการ งานเขียนส่วนหน่ึงเกิดจากการคิด 
ดงันั้นลกัษณวงศ์จึงเต็มไปด้วยการกล่าวเกินจริงเพื่อเน้นย  ้าความรู้สึกของผูอ่้านให้
คลอ้ยตามและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น 
 

                พระแกล้งเฉยเลยเล่าแต่คาถา     กัลยาแค้นเพียงเลือดตาไหล 
  เข้าน่ังเคียงส่งเสียงให้แซ่ไป             ทะยานใจจังทาลพระโฉมยง 

                  (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 323) 
 

     เธอได้นางกลางสัตตบงกช            พระดาบสเลีย้งไว้ในไพรศรี 
  หอมร าจวญนวลเนือ้กมุารี                           ดั่งมาลเีสาวรสเรณูนวล 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345) 
 

  9.2.3 การหลากค า 
               นบัเป็นความเด่นของวรรณคดีเร่ืองน้ีเพราะปรากฏการหลากค าท่ีมีความ
หมายถึง “ผูห้ญิง” มากมาย แสดงถึงภูมิรู้ของผูแ้ต่งวา่มีคลงัค ามาก และท าใหเ้น้ือเร่ือง
ล่ืนไหลน่าอ่าน เพราะมีสมัผสัจากการหลากค าและไมเ่กิดความเบ่ือหน่าย จากการศึกษาพอจะ
ประมวลค าท่ีมีความหมายถึง “ผูห้ญิง” ไดด้งัน้ี เช่น นฤมล โฉมฉาย นงนุช เยาวมาลย ์ 
แน่งนอ้ย  กลัยา โฉมศรี โฉมยง นงลกัษณ์ และนงเยาว ์เป็นตน้ 

LC Journal -103- 



  9.2.4 ปฏิปุจฉา 
               เป็นการตั้งค  าถามข้ึนมาลอย ๆ โดยไม่ไดต้อ้งการค าตอบ จากการศึกษา
ทั้งเร่ืองพบตอนนางทิพเกสรร าพึงร าพนัไม่ใหล้กัษณวงศเ์ดินทางไปพบแม่  
 

                ทีนีอ้ยู่คนเดียวจะเปลีย่วแล้ว   ใครจะเกบ็ดอกแก้วให้น้องน่ี 
  ถึงพวงงามกจ็ะงามอยู่ตามที              ตั้งแต่นีจ้ะร่วงลงโรยรา 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 353) 
 

   แต่นีเ้อ๋ยใครเลยจะชวนเล่น  ทุกเช้าเยน็มแีต่น้องจะร้องไห้ 
  ใครจะปลอบน้องเล่าให้เบาใจ       เม่ือแลไปกจ็ะเห็นแต่รังเรียง 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 354) 
       

     การใชโ้วหารในลกัษณะน้ีเป็นการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ เน่ืองจากทั้ง
คู่มีความผกูพนักนัมาก่อน การใชป้ฏิปุจฉาในบทตวัอยา่งเป็นการร าพึงร าพนัของนาง
ทิพเกสร 
 9.3 การใช้ราชาศัพท์  
        แมนิ้ทานเร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองเล่ามาก่อน แต่มีการใชร้าชาศพัทก์บัตวัละครท่ีเป็น
กษตัริยแ์ละเช้ือพระวงศ ์ดงัตวัอยา่ง 
 

    พิสถานพลางทางคิดถึงลกูรัก ซบพระพักตรลงสะอึกสะอืน้ไห้ 
  เขนยทองนองน า้พระชลนัยน์         หฤทัยสายสมรย่ิงร้อนรน 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 339) 
 

                แล้วเอนแอบแนบข้างประคองชิด      นางป้องปิดปัดหัตถ์ท้าวยกัษา 
  ทรงกรรแสงแกล้งกล่าวด้วยวาจา               ให้ยกัษาเจ็บช า้ด้วยค าคม 

              (พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 340) 
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 สันนิษฐานวา่ท่ีมีการใช้ราชาศพัทก์บัตวัละครท่ีเป็นกษตัริยห์รือเช้ือพระวงศ ์
เพราะผูแ้ต่งหรือสุนทรภู่เคยเป็นเจา้กรมอาลกัษณ์ ไดถ้วายการรับใชอ้ยา่งใกลชิ้ด จึงมี
ความรู้เก่ียวกบัค าราชาศพัท ์ ทั้งจุดมุ่งหมายในการแต่งส่วนหน่ึงเพื่อจ าหน่าย ในสมยั
นั้นคนท่ีรู้หนงัสือมีไม่มาก คงเป็นชนชั้นสูงหรือขา้ราชการท่ีมีการศึกษา กลุ่มคน
เหล่าน้ีจึงมีความรู้ในเร่ืองราชาศพัท ์ ท าใหเ้ป้าหมายในการแต่งของสุนทรภู่เพื่อกลุ่ม
คนท่ีรู้หนงัสือ จึงมีการใชร้าชาศพัทด์งักล่าว 
   จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดนั้นลว้นแสดงใหเ้ห็นวา่วรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศน้ี์เป็น
วรรณคดีอมตะและเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงของไทย ซ่ึงจะเห็นวา่กวมีีความสามารถ
ในการใชค้  าอยา่งหลากหลาย ทั้งค  าพื้น ๆ เขา้ใจง่าย แต่มีความหมายลึกซ้ึง หรือค า
ราชาศพัทท่ี์วจิิตรบรรจง แต่ทั้งหมดน้ีกวบีรรยายไดอ้ารมณ์และเกิดความสะเทือนใจ   
ประกอบกบัเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจและมีความโดดเด่นไม่แพว้รรณคดีเร่ืองอ่ืน จึงนบั
ไดว้า่วรรณคดีเร่ืองลกัษณวงศเ์ป็นวรรณคดีท่ีมีคุณคา่และน่าสนใจศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
ต่อไปได ้
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 ประเทศญ่ีปุ่นถือว่า เป็นประเทศท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน 
มีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงลว้นแต่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศทั้งส้ิน ผูเ้ขียนไดมี้
โอกาสดูการ์ตูนญ่ีปุ่นหลาย ๆ เร่ือง ซ่ึงในทุก ๆ เร่ืองของการ์ตูน มกัจะมีเร่ืองราวของ
วฒันธรรมญ่ีปุ่นสอดแทรกเขา้ไป ทั้งเร่ืองภาษา การทกัทาย อาหารการกิน การชงชา 
รวมไปถึงการแต่งกาย ซ่ึงการแต่งกายของชาวญ่ีปุ่นนั้นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หาก
ไดเ้ห็นการแต่งกายเช่นน้ีจะตอ้งทราบไดเ้ลยวา่น่ีแหล่ะคือ การแต่งกายประจ าชาติของ
ชาวญ่ีปุ่นแน่นอน เช่นเดียวกบัท่ีประเทศไทย มีชุดไทยเป็นชุดประจ าชาติ หากไดเ้ห็น
ก็จะตอ้งทราบแน่นอนวา่น่ีแหล่ะ คือ การแต่งกายของชาวไทย นัน่เอง 
 ส าหรับวารสาร LC Journal เล่มน้ี ผูเ้ขียนจะขอพาผูอ่้านทุกท่าน ไปดูความ
แตกต่างของชุด Yukata & Kimono ซ่ึงทั้ง 2 ชุดน้ี เป็นชุดประจ าชาติของชาวญ่ีปุ่น 
เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น มาดูกนัวา่ ทั้ง 2 ชุดน้ี มีความแตกต่างหรือ
ความคลา้ยกนัอยา่งไร เม่ือมีโอกาสไดเ้ดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น ผูอ่้านจะไดเ้รียนรู้
และสามารถพูดคุยในบทสนทนาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกกาลเทศะ 
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โดย : นพวรรณ บุญตวง 



 ชุดยูกาตะ (Yukata) และ ชุดกโิมโน (Kimono) ต่างก็เป็นชุดประจ าชาติของ
ญ่ีปุ่น ท่ีมีทั้งของผูห้ญิงและผูช้าย ปัจจุบนัเอาไวใ้ส่เวลามีงานเทศกาลต่าง ๆ หรือใส่
เดินเท่ียวในยา่นวฒันธรรมเก่าแก่ ไดแ้ก่ วดัหรือศาลเจา้  
 ชุดทั้ง 2 แบบ มีรูปแบบโดยทัว่ไปคลา้ย ๆ กนั ส่วนความแตกต่างโดยทัว่ ๆ ไป
คือ ชุดยูกาตะจะเป็นชุดท่ีมกัจะเอาไวใ้ส่ในช่วงหนา้ร้อนและไม่เป็นทางการ ส่วนชุด
กโิมโนจะมีความเป็นทางการ ยิง่ใหญ่อลงัการและไฮโซกวา่  
 ในสมยัก่อนชุดยูกาตะ คือ ชุดใส่อยูบ่า้น ส่วนชุดกโิมโน คือ ชุดใส่ออกงาน 
เช่น งานแต่งงาน เพราะฉะนั้นชุดกิโมโนโดยทัว่ไปจึงมีรายละเอียดในการแต่งกาย
ค่อนขา้งเยอะกวา่ชุดยกูาตะ ซ่ึงผา้ไหมจะเยบ็ลายดว้ยมือ ลวดลายมีความประณีต
มากกวา่ มีผา้คาดเอวหรือโอบิใหญ่กวา่ มีจ  านวนช้ินมากกวา่ (เช่น คลุม 3 ชั้น, มีถุงเทา้ 
หรือ มีผา้คาดเอว 3 ช้ิน เป็นตน้) ใส่ยากกวา่ (ตอ้งมีคนช่วยใส่) และท่ีส าคญัราคาสูง
กวา่มาก 
 ชุดท่ีตามโรงแรมแบบญ่ีปุ่นหรือเรียวกงัใหเ้ราใส่ตอนเขา้พกันั้น จะเป็นชุดยกูาตะ 
รวมไปถึงชุดท่ีร้านเช่าหรือร้านขายตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีไวใ้หบ้ริการก็มกัจะเป็นชุด
ยกูาตะดว้ยเช่นกนั เพราะถา้ไม่ใช่คนท่ีดูออกจริง ๆ ก็จะดูไม่ค่อยรู้ถึงความแตกต่าง
การไปท่องเท่ียวธรรมดาทัว่ ๆ ไป แค่ชุดยกูาตะก็น่าจะเพียงพอแลว้ส าหรับชาวญ่ีปุ่น 

LC Journal -107- 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดกิโมโน 



 ชุดยูกาตะ (Yukata) เป็นชุด
กิโมโนประเภทหน่ึงท าด้วยผา้ฝ้าย
ส าหรับใส่ในฤดูร้อน เม่ือเทียบกบัชุด
กิโมโนอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ตดัเป็นผา้
ไหมแลว้ ชุดยกูาตะมีราคาถูกสามารถ
ซกัท าความสะอาดไดง่้าย จึงมีผูนิ้ยม
ใส่กนัอยู ่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ แทบจะ
ทุกคนเคยสวมชุดยกูาตะร าวงญ่ีปุ่นท่ี
เรียกวา่ Bon Odori ในตอนสวมชุด
กิโมโน ตอ้งสวมถุงเทา้ท่ีเรียกวา่ Zori 
และรองเทา้เก๊ียะท่ีเรียกวา่ Geta เม่ือ
สวมใส่ชุดยกูาตะจะสวมเพยีงแค ่ Geta 
 ในอดีตจนถึงราวทศวรรษท่ี 
1950 ชาวญ่ีปุ่นสวมรองเทา้เก๊ียะกบั

เส้ือผา้ทัว่ไป ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดาแมใ้นเมืองจะพบเห็นร้านขายรองเทา้เก๊ียะ และ
มีคนขายนัง่ท ารองเทา้เก๊ียะอยูใ่นร้านดว้ยแต่ในปัจจุบนัน้ีร้านรองเทา้เก๊ียะแทบจะไมไ่ด้
พบเห็น หลงัจากวฒันธรรมตะวนัตกเขา้สู่ประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ปล่ียนแปลงวฒันธรรม
ดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่นใหห้ายไปทีละนอ้ย จนแทบจะไม่สามารถพบเห็นกนัไดง่้าย ๆ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีหนา้เสียดายมาก   
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ความแตกต่างระหว่างชุดยกูะตะกับชุดกิโมโน 

ชุดยกูาตะ (Yukata) ส าหรับใส่ใน
ฤดูร้อน หรือใส่ล าลอง  



 ชุดกโิมโน (Kimono) หากแปล
ตามตวัอกัษรคนัจิจะแปลวา่เคร่ืองนุ่งห่ม 
เส้ือผา้ เคร่ืองอาภรณ์ และมีววิฒันาการ
ความเป็นมาท่ียาวนานคูก่บัประเทศญ่ีปุ่น
มาตั้งแต่สมยัโบราณ และเป็นท่ีนิยม
กนัอยา่งแพร่หลายจนกระทัง่กลายเป็น
ภาพติดตาเม่ือกล่าวถึงประเทศญ่ีปุ่น 
กต็อ้งนึกถึงภาพคนญ่ีปุ่นในชุดกิโมโน
ท่ีสวยงาม Kimono มีหลากหลาย
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัแล้วแต่โอกาส
ในการใส่ และเปล่ียนรูปแบบไปตาม
ฤดูกาล รวมถึงการสวมใส่ของแต่ละคน 
แต่ละเพศ แต่ละวยัก็ท  าให ้Kimono เปล่ียนรูปแบบไปต่าง ๆ นานา   
 ปัจจุบนัผูท่ี้สวมใส่ Kimono ไม่ไดมี้เพียงแต่คนแก่เท่านั้น วยัรุ่นก็ตอ้งใส่ใน
งานพิธีต่าง ๆ เช่น วนัฉลองอายคุรบ 20 ปี วนัจบการศึกษา (ในบางโรงเรียน) เป็นตน้ 
Kimono เป็นชุดท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง จึงนิยมมอบให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน    
แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถสวมกิโมโน หรือผูกโอบิไดถู้กตอ้ง จึงไดมี้
โรงเรียนส าหรับสอนการสวมใส่กิโมโนเกิดข้ึน เน้ือผา้กิโมโนนั้นมีทั้งผา้ฝ้ายและผา้ไหม
แต่ถา้เป็นไหมก็จะสวยงามมากและราคาอาจจะสูงถึงลา้นเยนเลยก็มี  
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ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น โอบิ / รองเท้า / ถงุเท้า 

ชุดกิโมโน 



 ดว้ยความท่ีชุดกิโมโนมีรายละเอียดในการสวมใส่เยอะจึงสามารถแบง่ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของกิโมโน ไดด้งัน้ี  
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yuki sode แขนเส้ือ แขนเส้ือ 

sodetsuke tamoto แนวช่องแขนเส้ือ โพลงใตแ้ขนเส้ือ 

miyatsukuchi eri ช่องเปิดใตแ้ขน ปกเส้ือ 

furi doura ชายใตแ้ขนเส้ือ ซบัในส่วนบน 

ushiromigoro okumi เส้นแบ่งส่วนหลงั แผน่คอเส้ือดา้นหนา้ 

fuki maemigoro ชายกิโมโน สาบเส้ือดา้นหนา้ 

uraeri susomawashi ปกเส้ือดา้นใน ตะเขบ็ 

tomoeri  ปกเส้ือ  
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Nagajugan ชุดช้ันในส าหรับชุด
กิโมโน ใช้สวมใต้ชุดกิโมโน  

ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเนือ้ผ้าบางเบา  

Uchikake ใช้สวมทับชุดกิโมโนเม่ือ
ต้องท าพิธีรีตองอย่างเป็นทางการ 

เช่น พิธีแต่งงาน เป็นต้น  

Shiro-maku (shiro = ขาว / maku = บริสุทธ์ิ) ชุดกิโมโนส าหรับใส่ในงานแต่งงาน  



 นอกจากจะมีชุดยกูาตะและชุดกิโมโนอนัเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีคุน้เคยไดย้นิบอ่ย  ๆแลว้ 
ยงัมีชุดอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสวมใส่และเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติอีกดว้ย ดงัน้ี  
 Haori คือ เส้ือแจค๊เก็ตส าหรับสวมทบัชุดกิโมโน ใส่ไดท้ั้งชายและหญิง มกัจะ
สวมเม่ือตอ้งออกไปขา้งนอก เน่ืองจากชุดกิโมโนมีราคาแพงจึงตอ้งสวม Haori เพื่อ
ป้องกนัชุดกิโมโนเป้ือน สาบเส้ือดา้นหนา้จะไม่ผกูใหช้นกนั แต่จะมีเชือกส าหรับผูก
อยูด่า้นหนา้  

 Michiyuki คือ เส้ือส าหรับ
สวมดา้นนอกเช่นกนั ลกัษณะการใช้
งานจะคลา้ยกบั Haori จะแตกต่าง
กนัตรงคอเส้ือจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
 Gi คือ เส้ือท่ีใส่คู่กบั hakama 
ส าหรับผูช้าย Gi นั้นใชส้วมเป็นเส้ือ
เม่ือเล่นกีฬาต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นเคนโด ้
(Kendo) ยโูด (Judo) ยงิธนู และไอคิโด 
(Aikido) เป็นตน้  
 Hakama คือ กางเกง สามารถ
ใส่ไดท้ัง้หญิงและชาย ใชส้วมใส่ล าลอง 
หรือพิธีการ หรือแม้แต่ใช้ในการ

แข่งขนักีฬาไม่วา่จะเป็นเคนโด ้(Kendo) หรือ ยงิธนู ฯลฯ  
 Samugi (Samue) เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากผา้ฝ้าย สวมใส่สบาย ใชส้วมใส่
ขณะท างานท่ีอาจจะตอ้งมีเหง่ือ เช่น งานเสิร์ฟอาหาร ท าสวน ออกก าลงักาย เป็นตน้ 
หรือบางคนก็ใส่อยูบ่า้นก็ได ้ ในสมยัก่อนเป็นเคร่ืองแต่งกายของพระแต่ปัจจุบนันิยม
สวมใส่ในคนทัว่ไป  
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Haori เส้ือแจ๊คเกต็ส าหรับสวมทับกิโมโน 
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Michiyuki เป็นเส้ือส าหรับสวมด้านนอก 

Gi เส้ือท่ีใส่คู่กับ hakama 

Hakama คือ กางเกง สามารถใส่ได้ท้ังหญิงและชาย 

Samugi (Samue) เคร่ืองแต่งกาย ส าหรับ
สวมใส่ท างาน หรือใส่อยู่บ้าน 



 เห็นไดว้า่การแต่งกายของชาวญ่ีปุ่นเป็นวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชาติอยา่ง
หน่ึงท่ีไม่วา่จะอยูมุ่มไหนของโลก หากไดเ้ห็นการแต่งกายในชุดยกูาตะหรือชุดกิโมโน 
แลว้ ยอ่มรู้ไดแ้น่วา่น่ีคือวฒันธรรมมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวญ่ีปุ่นอยา่งแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

บรรณานุกรม 
 

ชุดกโิมโน ชุดยูกาตะ เป็นยงัไง เหมือนและแตกต่างกนัอย่างไร. [ออนไลน]์. สืบคน้จาก : 
 http://www.talonjapan.com/kimono-yukata-story/ [เขา้ถึงขอ้มูล 8 มีนาคม 2560. 
ยูกาตะ (Yukata) และ กโิมโน (Kimono) แตกต่างกนัอย่างไร?. [ออนไลน]์. สืบคน้จาก : 
 http://www.wecosplay.com/article/14/ยกูาตะ-yukata-และ-กิโมโน-kimono-
 แตกต่างกนัอยา่งไร [เขา้ถึงขอ้มูล 8 มีนาคม 2560]. 
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การแต่งกายของชาวญีปุ่่น. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : 
http://1.bp.blogspot.com/-TNiNmzmCEHs/Vqcc3Zp-
yPI/AAAAAAAAAEU/PXu0kAId0lg/s1600/777.jpg 
[เข้าถึงข้อมลู 8 มนีาคม 2560]. 



 



 
 
 
 

 



 
โครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เพ่ือการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านภาษา ส าหรับบุคคลภายนอก รุ่นที ่2  
ระหว่างวนัที ่31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559  

ณ อาคาร 2 ช้ัน 12 ห้อง 2125 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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โครงการทดสอบวดัระดับความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ด้วยโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ DRU Test 
วนัพุธที ่22 มิถุนายน 2559  

ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ช้ัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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โครงการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ English Speech Contest 

"His Majesty The King : A Role Model For All Thais"  
วนัศุกร์ที ่24 มิถุนายน 2559  

ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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โครงการแข่งขันทดสอบวดัระดับความสามารถทางภาษาองักฤษ 

ด้วยโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ DRU Test 
วนัศุกร์ที ่8 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ช้ัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษเพ่ือการสอบ TOEIC คร้ังที ่7 

วนัเสาร์ที ่9 และ 16 กรกฎาคม 2559  
ณ ห้อง 257 อาคาร 2 ช้ัน 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลศิ

ด้านภาษา ส าหรับบุคคลภายนอก 
วนัเสาร์ที ่9 และ 16 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้อง 255 อาคาร 2 ช้ัน 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการเสวนาเร่ือง “การสร้าง Motivation ในการเรียนภาษาองักฤษอย่างยัง่ยืน” 

วนัพุธที ่13 กรกฎาคม 2559  
ณ ห้อง 2127 อาคาร 2 ช้ัน 12 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ DRU Test ให้กบันักศึกษา 

ระหว่างวนัที ่1 - 31 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

 
 

LC Journal -124- 



 
โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ DRU Test ให้กบันักศึกษา 

ระหว่างวนัที ่1 - 30 กนัยายน 2559 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
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โครงการจัดสอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

โดยศูนย์ภาษาร่วมกบัศูนย์ TOEIC แห่งประเทศไทย  
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ  
ในวนัเสาร์ที ่15 ตุลาคม 2559  

ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8  
มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเทคนิคการท าข้อสอบ Listening Test คร้ังที ่1 

ระหว่างวนัที ่27-28 ตุลาคม 2559  
ณ ห้อง 2128 อาคาร 2 ช้ัน 12 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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กจิกรรมจิตอาสาเกบ็ขยะและฉีดตะไคร้กนัยุง 

ในงานพธีิถวายสักการะพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวนัเสาร์ที ่5 พฤศจิกายน 2559 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การท าเข็มกลดัที่ระลกึเพ่ือสร้างอาชีพเสริม  
วนัศุกร์ที ่18 พฤศจิกายน 2559  

ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ช้ัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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กจิกรรมมอบเข็มกลดัที่ระลกึส าหรับผู้ทีม่ากราบพระบรมศพ คร้ังที ่1 

วนัศุกร์ที ่18 พฤศจิกายน 2559  
ณ ท้องสนามหลวง 
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กจิกรรมมอบเข็มกลดัที่ระลกึส าหรับผู้ทีม่ากราบพระบรมศพ คร้ังที ่2 

วนัพฤหัสบดีที ่24 พฤศจิกายน 2559  
ณ บริเวณ พระบรมมหาราชวงั 
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โครงการอบรมเทคนิคการท าข้อสอบส าหรับข้อสอบมาตรฐาน 

วนัเสาร์ที ่17, 24 ธันวาคม 2559 และ 7 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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โครงการอบรมเทคนิคการท าข้อสอบ 

ส าหรับข้อสอบมาตรฐานเพ่ือการพฒันาศักยภาพด้านภาษา 
ระหว่างวนัเสาร์ที ่14, 21 และ 28  มกราคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมแนะแนวทาง การสอบ TOEIC 

วนัพฤหัสบดีที ่19 มกราคม 2560  
ณ ห้อง 2122-2124 อาคาร 2 ช้ัน 12 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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พธีิมอบเกยีรติบัตรแก่ผู้ผ่านการสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ DRU Test  

วนัองัคารที ่7 กุมภาพนัธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 

การใช้ไวยากรณ์เพ่ือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับบุคคลภายนอก 
วนัองัคารที ่7 และ 14 กุมภาพนัธ์ 2560 

ณ อาคาร 2 ช้ัน 12 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากเพลง  

“Learning English through Song” ส าหรับบุคคลภายนอก 
วนัพุธที ่8 และ 15 กุมภาพนัธ์ 2560  

ณ อาคาร 2 ช้ัน 12 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ ENGLISH SPEECH CONTEST  

“I was born in the reign of King Rama 9th” ส าหรับบุคคลทัว่ไป 
วนัพฤหัสบดีที ่9 กุมภาพนัธ์ 2560  

ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการประกวดร้องเพลงสากล  

“บทเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาองักฤษใน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ส าหรับบุคคลทัว่ไป 

วนัศุกร์ที ่10 กุมภาพนัธ์ 2560  
ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการพฒันาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านภาษา ส าหรับบุคคลภายนอก 
วนัเสาร์ที ่18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ช้ัน 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการจัดสอบ TOEIC ให้กบับุคลากรและนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

วนัเสาร์ที ่25 กุมภาพนัธ์ 2560  
ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษ ส าหรับการท าข้อสอบมาตรฐาน 

เพ่ือการพฒันาศักยภาพด้านภาษา 
วนัเสาร์ที ่25 กุมภาพนัธ์, 4, 11 และ 21-23 มีนาคม 2560  

ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการจัดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ DRU Test 

วนัศุกร์ที ่24 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  
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โครงการจัดสอบ TOEIC ให้กบับุคลากรและนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 คร้ังที ่1/2560 
วนัพุธที ่29 มีนาคม 2560 

ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือพชิิตข้อสอบ TOEIC  

ส าหรับบุคคลภายนอกและ ผู้สนใจ  
ระหว่างวนัที ่19-21 เมษายน 2560 

ณ ห้อง 2122-2124 อาคาร 2 ช้ัน 12 มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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ช่ือ-สกุล รูปภาพ ต าแหน่ง 

อาจารยก์ฤติกา ชูผล 
 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัธนบุรี 

อาจารยอ์ามีนะฮ ์เบญ็สะอาด  
 

 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัธนบุรี 

อาจารย ์ดร.กริช ภทัรภาคิน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ (ค.บ. 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัธนบุรี 
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ช่ือ-สกุล รูปภาพ ต าแหน่ง 

อาจารยว์ฆินาย  ดีสุวรรณ   อาจารย์ประจ าสาขาวิช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัธนบุรี 

ผศ.ดร.จนัทิมา ชุวานนท ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี  

อาจารยจิ์รดา เอ้ือศิริวฒันชยั  อาจารย์ประจ าสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี  
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ช่ือ-สกุล รูปภาพ ต าแหน่ง 

อาจารยห์ทยัชนก อ่างหิรัญ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

อาจารยช์มพูนุท ถาวรวงศ ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

อาจารยช์าดา บุนนาค  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัธนบุรี 
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ช่ือ-สกุล รูปภาพ ต าแหน่ง 

ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง   รองคณบดี ฝ่ าย วิช าการ  
คณะม นุษยศาสต ร์แล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบุรี 

อาจารยว์าริด เจริญราษฎร์   อาจารย์ประจ าสาขาวิช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัธนบุรี 

นางสาวนพวรรณ บุญตวง  นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  
ห น่ ว ย ง า น ศู น ย์ ภ า ษ า  
มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 


