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ภาษา คือ สิ่ งที่แสดงออกมาแล้วสามารถทาความเข้าใจกันได้ ใช้สื่อสารซึ่ งกัน
และกัน เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ เป็ นต้น
ภาษาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
ฝรั่งเศส ฯลฯ ก็ลว้ นแต่มีวิวฒั นาการที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
บางคาศัพท์ บางประโยค อาจมีความหมายเหมือนกัน หรื อแตกต่างกันก็เป็ นได้ ขึ้นอยู่
กับรู ปแบบการใช้งาน
ซึ่ งภาษานั้นถือเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคมเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงระดับวัฒนธรรมของผูใ้ ช้ภาษา ทั้งยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต
ของคนในชาติ และภาษายังคงเป็ นเอกลักษณ์ของชาติที่ทาให้คนในชาตินึกถึงความ
เป็ นชาติเดียวกัน เป็ นพวกเดียวกัน ตราบจนถึงทุกวันนี้

นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
รองผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กากับดูแลงานศู นย์ ภาษา
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โดย : กฤติกา ชูผล

สายน้ าและอาชี พประมงเป็ นอาชี พหนึ่ งที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย
มาเป็ นเวลาช้านาน ทั้งการประมงลาน้ าและประมงทะเล (ดรุ ณี พงษ์สวัสดิ์ และคณะ,
2549 : 5) การประกอบอาชีพประมงนั้น นอกจากชาวประมงจะอาศัยความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพแล้ว ชาวประมงยังจาเป็ นต้องอาศัยธรรมชาติ
ทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ลว่ งหน้าได้ในการทาประมงด้วย ดังนั้นชาวประมงจึงต้องการสิ่งยึดเหนีย่ ว
จิตใจ และกาลังใจในการออกเรื อเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ
จึ งเข้ามามี บทบาทในการทาอาชี พประมง ดังที่ ประมวล ศิ ริผนั แก้ว (2524 : 65)
ได้กล่าวไว้วา่
“อาชี พนี้มีความเสี่ ยงสู งมาก เพราะต้ องเดินทางไปในท้ องทะเลอันกว้ าง
ใหญ่ไพศาล เต็มไปด้ วยอันตรายจากคลื่นจัด ลมแรง สัตว์ ร้าย และการหลง
ทิศทาง ในช่ วงเวลาทีผ่ ้คู นยังมีความรู้เกีย่ วกับทะเลน้อยมากย่อมมีความหวาดกลัว
ภัยอันตรายทีไ่ ม่ อาจคาดเดาได้ นึกถึงความอยู่รอดของชี วติ และต้ องการกาลังใจ
ความเชื่ อและพิธีกรรมจึงเข้ ามามีบทบาทในการดาเนินชี วิตและ การประกอบ
อาชีพ มีการถ่ายทอดและยึดถือปฏิบัติสืบต่ อกันมา”
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“แม่ ย่านาง” เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวประมงยึดถือเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจและ
ผูกพันกับวิถชี ีวติ ชาวประมงเป็ นอย่างมาก แม่ยา่ นางเป็ นผีทสี่ ิงสถิตอยูป่ ระจาเรื อแต่ละลา
และเป็ นผีที่อาจนาโชคหรื อความหายนะมาสู่ เรื อของตนเองได้ ดังนั้นผูท้ ี่เป็ นเจ้าของ
เรื อจึงต้องมีการกราบไหว้บูชาและเซ่ นสังเวยแม่ยา่ นางอยูเ่ สมอก่อนที่จะนาเรื อออก
ทากิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การออกเรื อใช้งานครั้งแรกไม่วา่ จะเป็ นเรื อที่ทาขึ้น
เองหรื อซื้ อมา โดยจะต้องดูฤกษ์ยามและมีการเซ่นสรวงบูชาผีแม่ยา่ นางกันเป็ นพิเศษ
ซึ่ งเชื่ อว่าจะนาโชคชัยมาสู่ เรื อและทาให้กิจการของตนเองเจริ ญก้าวหน้าได้ (พรศักดิ์
พรหมแก้ว, 2529 : 2875)
นอกจากจะมีความเชื่อในการเซ่นไหว้ หรื อบวงสรวงแม่ยา่ นางประจาเรื อแล้ว
ชาวประมงยังมีความเชื่อในเรื่ องของการตั้งชื่อเรื อให้ไพเราะด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ต้งั นาม
ไว้เพื่อเป็ นชื่อเรี ยกขานแทนลาเรื อเท่านั้น หากแต่ต้งั ไว้เป็ นชื่อของแม่ยา่ นางเรื อของตน
ด้วย เช่น “มัสยานาวา” “โชคนาทรัพย์” “พชรนที” และ “ดวงพรโชคทวีคูณ” เป็ นต้น
ซึ่งชื่อแต่ละชื่อนอกจากจะไพเราะแล้วยังมีความหมายเป็ นสิ ริมงคลตามความปรารถนา
ของเจ้าของเรื อ ดังที่ สุ รจิต ชิรเวทย์ (2547 : 181) กล่าวไว้วา่ “ดูเหมือนเธอจะเป็ นเพศ
หญิง เพราะมีแม่ ย่านางทีต่ ้ องเซ่ นไหว้ โขนเรื อเป็ นทีอ่ ยู่ของแม่ ย่านาง และห้ ามข้ าม
เธอมีชื่อเพราะพริ้งมากมาย”
ที่สถิตของแม่ยา่ นางเรื อแต่ละลา คือ ส่ วนบริ เวณหัวทวนเรื อหรื อโขนเรื อ ส่ วน
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็ นส่ วนที่มีความสาคัญที่สุดของเรื อประมงเพราะเป็ นจุดแรกของเรื อที่
แล่นกระทบกับแรงน้ าทะเล จะอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าของลาเรื อ มีลกั ษณะของไม้ท่อนยาว
นามาประกอบเข้ากับกระดูกงูยดึ ด้วยตาปูทองเหลือง ขนาดของโขนเรื อจะขึ้นอยูก่ บั
ขนาดของเรื อ ถ้าเรื อลาเล็กโขนเรื อก็จะเล็ก เรื อทีล่ าใหญ่มากขึ้นโขนเรื อก็จะมีขนาดใหญ่
ตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อชาวประมงจะเซ่นไหว้แม่ยา่ นางประจาเรื อก็จะทาพิธีเซ่นไหว้ที่
บริ เวณโขนเรื อแห่งนี้
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โขนเรื อที่เชื่ อกันว่ าเป็ นที่อยู่ของแม่ ย่านาง. ที่มา : แม่ ย่านาง.
[ออนไลน์ ]. สื บค้ นจาก : http://kanchanapisek.or.th/kp8/ray/
ray303.html [เข้ าถึงข้ อมูล 25 มกราคม 2560].

ชาวประมงมี เรื่ องเล่ าเกี่ ยวกับความเป็ นมาของแม่ย่านางว่า ในสมัยก่ อนเมื่ อ
พระอิศวรและพระแม่อุมาเทวีเสด็จประพาสทะเล กุง้ ได้ออกมาร้องเรี ยนว่าตนเองเป็ น
สัตว์ทรี่ ่างกายมีแต่เนื้อ เปลือกห่อหุม้ บาง ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ทาให้ถกู บรรดา
สั ต ว์น้ า อื่ น ๆ จับ กิ น เสี ย มาก พระแม่ อุม าเทวี จึ ง ประทานพรให้กุ้ง มี เลื่ อ ยสองคม
ปลายแหลมอยูบ่ นหัว มีหอกปลายแหลมอยูท่ ี่หาง เมื่อสัตว์ใดกินเข้าไปจะได้ใช้หาง
เจาะออกมาให้เข็ดหลาบ อาหารที่กงุ้ สามารถกินเองได้ จะต้องเป็ นของที่ตายเน่าเปื่ อย
เท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี จานวนกุง้ จึงมีมาก จนเสี ยสมดุล กั้งจึงมาชักชวนกุง้ ให้ผสมพันธุ์กนั
แล้วออกอุบายให้กงุ้ ใช้อาวุธติดตัวเจาะท้องเรื อสาเภาให้จม เมื่อคนจีนคนไหนว่ายน้ า
ไม่เป็ นก็จะจมน้ าตายกลายเป็ นอาหาร ส่ วนหัวนั้นกุง้ แบ่งให้ก้ งั ส่ วนตัวนั้นกุง้ เอาไปกิน
อุบายครั้งนี้ ทาให้เรื อสาเภาตกเป็ นเป้ าและได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก พวกนาย
สาเภาจึงได้วงิ วอนขอให้เจ้าหมาจ่อช่วยบอกกล่าวเทพเจ้าให้มาช่วยเหลือ เจ้าหมาจ่อ
สงสารชาวเรื อ จึงบอกให้นาของมาเซ่นไหว้พลีกรรม ได้แก่ ผ้าแพรสี แดง สี ทบั ทิม
สิ่ งละสิ บพับกับดอกไม้ธูปเทียน สาหรับเจ้าที่ เมื่ อได้รับของถวายเจ้าหมาจ่อจึงให้
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นายทหารนาของไปถวายเทพเจ้าทั้งแปดทิศ แล้วร่ วมปรึ กษาหารื อกันว่าจะนาความ
ไปกราบทูลพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวีให้ตดั สิ นปั ญหา พระแม่อุมาเทวีจึงสั่งให้
พญาอนันตนาคราชไปปราบกุง้ ที่ผดิ คาสัตย์และใช้อุบายทาให้มนุษย์เดือดร้อน จากนั้น
พญาอนันตนาคราชรับโองการแล้วลงไปถึงพระคงคา กุง้ ทีท่ าผิดก็ร้อนตัวกลัวจนกระเพาะ
และอาหารเก่าใหม่ข้ ึนมาบนสมอง จากนั้นจึงถูกสาปให้เรื อสาเภาน้อยใหญ่ที่พวกตน
เจาะให้ลม่ เข้าไปอยูใ่ นแก้มทั้งซ้ายและขวาเพือ่ ถ่วงหัวไม่ให้เงยขึ้นมาเจาะเรื อสาเภาได้อกี
แล้วพญาอนันตนาคราชจึงสัง่ ให้ชาวจีนเดินสมุทรทัง้ หลายนับถือเจ้ายอดสวรรค์ให้คมุ ้ ครอง
รักษาเรื อสาเภาทุกเที่ยวที่ไปมาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากนี้ บางคติความเชื่อก็เชื่อว่าแม่ยา่ นางแท้จริ งแล้วเป็ นหญิงสาวชาวอินเดีย
มีเรื่ องเล่าว่า สมัยก่อนเชื่ อว่าพระอินทร์ หรื อเทวดาเป็ นผูช้ ่วยมนุษย์ยามที่มนุษย์มีความ
เดือดร้อน ต่อมาเมื่อมนุษย์มากขึ้น ความทุกข์และความเดือดร้อนก็มากขึ้น พระอินทร์
ก็เกิดความราคาญ พระองค์เลยส่งนางฟ้าทีส่ มัครใจมาองค์หนึ่งเพือ่ ช่วยปัดเป่ าความทุกข์
ของมนุษย์แทนพระองค์ นางฟ้าองค์น้ นั ได้มาเกิดเป็ นหญิงสาวชาวอินเดียและจาความ
ชาติก่อนได้ วันหนึ่งหญิงสาวผูน้ ้ นั แล่นเรื อท่องเที่ยวไปแถบมหาสมุทรบริ เวณใกล้เคียง
เมืองลังกา ขณะที่เดินทางกลับเกิดพายุกระหน่ าจนเรื อเกือบล่ม ผูท้ ี่ร่วมเดินทางก็กลัวตาย
จึงให้นางช่วยอ้อนวอนพระอินทร์ นางก็ออ้ นวอนไปบนสวรรค์ พระอินทร์ ตอบ
กลับมาโดยมีเงื่อนไขว่า พระองค์จะช่วยก็ต่อเมื่อนางยินยอมอุทิศชีวิตของนางให้กบั
เรื อและอาศัยอยูใ่ นเรื อตลอดไป เมื่อนางตอบรับคาพระอินทร์ แล้ว นางก็หายวับไป
ทางหัวเรื อ ทันใดนั้นคลื่นลมก็สงบและทุกคนก็รอดชีวติ ต่อมาไม่นานนางก็มาเข้าฝัน
ผูร้ ่ วมทางที่รอดชีวติ ในเหตุการณ์ครั้งนี้วา่ นางนั้นเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์เรื อลานี้ให้รอดปลอดภัย
และจะนาโชคลาภมาสู่ เรื อด้วย จึงขอให้เซ่นสรวงบูชานางสื บไป
พิธีกรรมการเซ่นไหว้แม่ยา่ นางเรื อ ถือว่าเป็ นสิ่งทีอ่ ยูค่ วบคูก่ บั ชาวประมงมาช้านาน
ชาวเรื อจะมีพธิ ีไหว้แม่ยา่ นาง โดยเริ่ มตั้งแต่การตั้งโขนเรื อ ถ้าเรื อลาใดทีป่ ระกอบพิธีเซ่นไหว้
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แม่ยา่ นางเรื อตามฤกษ์ที่เจ้าของเรื อได้เป็ นผูด้ าเนินการแล้ว ช่างต่อเรื อห้ามเข้าไปยุง่ เกี่ยว
หรื อกระทาการใด ๆ บริ เวณโขนเรื อเป็ นอันขาด ดังนั้นการต่อเรื อแต่ละครั้งช่างต่อเรื อ
จะพยายามตั้งโขนเรื อให้เสร็ จก่อนฤกษ์เซ่นไหว้ที่เจ้าของเรื อหามา
หลังจากทีเ่ ซ่นไหว้แม่ยา่ นางเรือครั้งแรกคราวตั้งโขนเรือแล้ว การเซ่นไหว้แม่ยา่ นางเรือ
จะมีอีกครั้งช่วงของการปล่อยเรื อลงน้ า หรื อที่เรี ยกว่า การทาบุญเรื อ เรื อประมงทุกลา
ไม่วา่ จะเป็ นเรื อประมงชายฝั่งหรื อเรื อประมงใหญ่ เมื่อต่อเป็ นลาเรื อขึ้นมาจะถูกปล่อย
ลงน้ า เจ้าของเรื อจะต้องทาบุญเรื อแบบประเพณี ไทยทางพุทธศาสนาทัว่ ไปเหมือน
ปลูกเรื อนขึ้นบ้านใหม่ กล่าวคือ ส่ วนใหญ่จะนิมนต์พระมาสวด ประพรมน้ ามนต์เพื่อ
เป็ นสิ ริมงคลแก่เรื อ
การประกอบพิ ธี
ทาบุ ญ เรื อ ของเรื อประมง
ชายฝั่ง จะนิยมใช้ของเซ่น
ไหว้แม่ย่านางเรื อ ได้แก่
ข้าวสวย 1 ถ้วย ตะเกียบ 1คู่
ช้อน 1 คัน วางไว้หน้าข้าว ชาวเรื อก่อนออกเดินทางล่องเรื อไปยังทะเลหรื อมหาสมุทร จะต้อง
สวย ไก่ 1 ตัว ปูตม้ กุง้ ต้ม ทาพิธีบวงสรวงบูชาแม่ย่านางก่ อนออกเดินเรื อทุกครั้ ง เพื่อความ
ขนมถ้ว ยฟู ส้ ม เงาะ ปลอดภัยและนาโชคลาภมาสู่ตน ที่มา : แม่ ย่างนาง. [ออนไลน์ ].
กล้วยหอม หรื อผลไม้ตาม สื บค้ นจาก : www.google.com [เข้ าถึงข้ อมูล 26 มกราคม 2560].
ฤดูกาลอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ และน้ า 1 ขัน นาใส่ ถาดมาตั้งไว้บริ เวณโขนเรื อ จากนั้น
จึงจุดธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหว้ปักไว้ที่โขนเรื อ หรื อเสาเรื อ แต่จะไม่มีการเจิมเรื อ
หรื อนิมนต์พระมาทาพิธีเจิมเรื อ หรื อสวดมนต์บนเรื อ เพราะเรื อมีขนาดเล็กไม่สามารถ
บรรจุผคู ้ นได้มาก สาหรับน้ ามนต์ถอื เอาน้ าทีถ่ วายแม่ยา่ นางเป็ นน้ าศักดิ์สิทธิ์ใช้ประพรมเรื อ
นอกจากนี้ ยงั มีการนาผ้าแพร 3 สี ซึ่ งเป็ นสี ที่ถูกโฉลกกับเจ้าของเรื อ ดอกไม้สดปั ก
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และพวงมาลัยคล้องที่โขนเรื อ วันประกอบพิธีทาบุญเรื อจะไม่มีการนาเรื อออกทะเล
โดยทันที แต่จะมีการนาเรื อออกจากฝั่งในวันถัดไปแทน
กรณีทเี่ ป็ นเรื อประมงใหญ่และมีพ้นื ทีป่ ระกอบพิธีภายใน
เรื อ นั้น การประกอบพิ ธี ท าบุ ญ เรื อ เจ้า ของเรื อ จะนิ ม นต์
พระภิกษุสงฆ์ซ่ ึงส่ วนใหญ่แล้วจะนิมนต์พระจานวน 9 รู ป เพื่อ
มาสวดมงคลสู ตรให้แก่เรื อของตน เมื่อสวดเสร็ จเจ้าของเรื อจะ
ทาการถวายภัตตาหารให้พระภิกษุฉนั มื้อเพล เมื่อพระภิกษุฉนั
เสร็จแล้วจะเริ่ มประกอบพิธีเจิมเรื อ โดยจะเริ่ มเจิมบริ เวณโขนเรื อ
เสากระโดงเรื อ และกระดานเรื อ การเจิมเรื อจะเจิมแถวล่างสุด
ลักษณะการเจิ มโขนเรื อ
3 วง แถวถัดมา 2 วง แถวต่อมา 1 วง และแถวสุ ดท้าย 1 วง
เมือ่ เจิมเสร็จจะมีการปิ ดทอง 9 แผ่น ทีเ่ รื อ โดยจะปิ ดทีโ่ ขนเรื อ และเสากระโดงเรื อ
จากนั้นพระภิ กษุสงฆ์จะทาการประพรมน้ ามนต์ไปรอบลาเรื อ การทาบุ ญเรื อนั้น
เจ้าของเรื อจะตั้งเครื่ องเซ่นไหว้แม่ยา่ งด้วยอาหารคาวหวานเช่นเดียวกับเรื อประมงชายฝั่ง
และเมือ่ นิมนต์พระภิกษุทาพิธีเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของเรื อจะเซ่นไหว้ดว้ ยการจุดธูป 3 ดอก
หรื อ 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหว้ขอพรแม่ยา่ นางเรื อของตน นอกจากนี้ยงั มีการนาผ้าแพร
3 สี ซึ่ งเป็ นสี ที่ถูกโฉลกกับเจ้าของเรื อ เจ้าของเรื อจะดูวา่ ถูกโฉลกหรื อไม่น้ นั จะนิยม
ดูจากวันเกิดของเจ้าของเรื อกับสี ที่เป็ นมงคลและกาลกิณี เช่น เจ้าของเรื อเกิดวันจันทร์
จะไม่นาผ้าแพรสีแดงมาใช้ผกู เรื อของตน เพราะสีแดงเป็ นสีกาลกิณีของผูท้ เี่ กิดวันจันทร์
หรื อบางกรณีเจ้าของเรื อบางคนอาจจะให้พระ หมอดู หรื อคนทรงเจ้า เป็ นผูก้ าหนดให้วา่
เจ้าของเรื อควรใช้ผา้ แพรสี ไหนผูกเรื อเพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคล และไม่เป็ นกาลกิณีแก่เจ้าของ
นอกจากผ้าแพร 3 สี แล้ว เครื่ องเซ่นไหว้ยงั มี ดอกไม้สดปั ก และพวงมาลัย
คล้องที่โขนเรื อ เช่นเดียวกับเรื อประมงชายฝั่ง ส่ วนวันประกอบพิธีทาบุญเรื อจะไม่มี
การนาเรื อออกทะเลทันที แต่จะมีการนาเรื อออกจากฝั่งในวันถัดไปแทนเช่นกัน
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พิธีกรรมไหว้แม่ยา่ นางจะมีข้ ึนอีกครั้งของทุกเดือนในวันพระใหญ่ หรื อทุกครั้ง
ที่ออกน่านน้ า สาหรับเรื อประมงใหญ่เมื่อออกน่านน้ าจะใช้ระยะเวลาอยูท่ ะเลประมาณ
15 วันต่อ 1 เดือน ทาให้ชาวเรื อเชื่ อว่าการที่ใช้เวลาออกทะเลนาน ๆ เป็ นการเสี่ ยงต่อ
การเจอภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจทาให้ถึงแก่ชีวิต รวมไปถึงการจับสัตว์น้ าได้ปริ มาณ
น้อยซึ่ งไม่คุม้ ค่ากับที่ออกเรื อไป ดังนั้นเจ้าของเรื อจึงจะทาพิธีเซ่นไหว้แม่ยา่ นางเรื อ
ทุกครั้งทีอ่ อกน่านน้ าเพือ่ ขอพรให้แม่ยา่ นางช่วยคุม้ ครองเรื อและลูกเรื อให้ปลอดภัย การทา
พิธีเซ่ นไหว้น้ นั เจ้าของเรื อจะเป็ นผูเ้ ซ่ นไหว้ หรื อถ้าเรื อประมงบางลาที่ เจ้าของเรื อ
ไม่ได้ออกเรื อเองไต้ก๋งเรื อจะทาหน้าที่ น้ ี แทน ซึ่ งเครื่ องเซ่ นไหว้ใช้เหมื อนคราวที่
ปล่อยเรื อลงน้ าครั้งแรก
เรื อประมงเล็ก หรื อเรื อประมง
ชายฝั่ง จะไม่ทาการเซ่นไหว้แม่ยา่ นาง
เรื อทุกครั้ งที่ ออกทะเลเฉกเช่ นเดี ยวกับ
เรื อประมงใหญ่ เหตุที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
เรื อประมงชายฝั่ ง จะออกทะเลทุ ก วัน
จึงไม่จาเป็ นต้องมีการตั้งเครื่ องเซ่นไหว้ เครื่องเช่นไหว้แม่ย่านางขอพรเพือ่ ให้ ปลอดภัยและจับ
แม่ย่านางเรื อทุ กวัน แต่ชาวเรื อเล็กจะ สัตว์นา้ ได้จานวนมาก ทีม่ า : บวงสรวงแม่ยา่ นางเรือประมง.
ไหว้แม่ยา่ นางเรื อทุกแรม 15 ค่า หรื อที่ [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://dp.lnwfile.com/_/dp/_ra
เรียกกันว่าวันพระใหญ่แทน โดยเจ้าของเรื อ w/pl/21/dt.jpg [เข้าถึงข้อมูล 26 มกราคม 2560].
จะจัดซื้ออาหารคาวหวาน ผลไม้ หรื อเครื่ องเซ่นแบบเดียวกับการปล่อยเรื อลงน้ าครั้งแรก
อย่างไรก็ดเี ครื่องเซ่นทีน่ ยิ มนามาใช้จะเน้นไปในทางทีเ่ ป็ นสิริมงคล เครื่องเซ่นทีม่ ชี อื่ ไม่เป็ น
มงคลก็จะไม่นามาเซ่นไหว้ เช่น ละมุด และมังคุด เป็ นต้น จากนั้นจึงทาการจุดธูปเทียน
กล่าวเซ่นไหว้ขอพรแม่ยา่ นางเรือ ทัง้ นี้ไม่วา่ เรือเล็ก เรือใหญ่ ส่วนใหญ่เจ้าของเรือ หรื อไต้ก๋ง
จะกล่าววาจาเมื่อเซ่นไหว้แม่ยา่ นาง ขอให้ช่วยคุม้ ครองและจับสัตว์น้ าได้จานวนมาก
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นอกจากชาวประมงจะไหว้แม่ยา่ นางเรือในวันพระใหญ่ หรือทุกครั้งทีอ่ อกทะเลแล้ว
วันสาคัญตามเทศกาล เช่น วันปี ใหม่ วันตรุ ษจีน และวันสารทจีน เป็ นต้น ยังถือเป็ น
วันดีที่ชาวประมงจะทาการเซ่นไหว้แม่ยา่ นาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวันตรุ ษจีน ทั้งนี้
เพราะเจ้าของเรื อประมงส่ วนใหญ่ในบางจังหวัดเป็ นคนไทยเชื้อสายจีน และวันตรุ ษจีน
ถือเป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของชาวจีน ดังนั้นชาวไทยเชื้ อสายจีนจึงถือเอาวันนี้เป็ นวันดีใน
การเริ่ มต้นสิ่ งใหม่ ๆ อันเป็ นมงคล เจ้าของเรื อประมงก็เช่นกันจะถือเอาวันตรุ ษจีน
เป็ นวันสาคัญที่จะเซ่นไหว้แม่ยา่ นางเรื อเพื่อขอพรให้ปีนั้น ๆ มีแต่สิ่งดี ๆ อันเป็ นมงคล
ในการประกอบอาชีพของตน
เมื่อถึงวันตรุ ษจีน ไม่วา่ จะเป็ นเรื อเล็กหรื อเรื อใหญ่จะไม่มีการออกเรื อเด็ดขาด
เรื อ จะถู ก จอดเที ย บท่ า ไว้เ พื่ อ ท าพิ ธี เซ่ นไหว้แม่ ย่า นางเรื อ ในวัน นี้ เจ้า ของเรื อจะ
ประดับประดาเรื อประมงของตนให้สวยงามที่สุด บริ เวณโขนเรื อมีการนาผ้าแดงมาพัน
รอบตามคติชาวจีนที่เชื่ อว่าสี แดงเป็ นสี มงคล ต่อด้วยการนาด้ายดิบพันทับอีกทีหนึ่ ง
จากนั้นจึงนาผ้าแพร 3 สี ผืนใหม่มาผูกหัวเรื อ แล้วจึงนาพวงมาลัยมะลิสด ดาวเรื อง
หรื อบางรายอาจใช้พ วงมาลัย พลาสติ ก เพื่ อ ความคงทน มาคล้อ งที่ โ ขนเรื อ และ
นาดอกไม้สดอย่างเช่นดอกกล้วยไม้มาปั กตรงด้านข้างโขนเรื อ
นอกจากจะมีการตกแต่งเรื อให้สวยงามแล้ว วันนี้เจ้าของเรื อจะทาพิธีเซ่นไหว้
แม่ยา่ นางด้วยเครื่ องเซ่นไหว้แบบเดียวกับที่ชาวจีนใช้เซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันตรุ ษจีน
กล่าวคื อจะเซ่ นไหว้ด้วย หมู เป็ ด ไก่ กุง้ ต้ม ปู ตม้ ขนมถ้วยฟู ขนมเข่ง ขนมเปี๊ ยะ
ขนมเทียน ผลไม้ต่าง ๆ เหล้า น้ า และกระดาษเงินกระดาษทอง เป็ นต้น จากนั้นจะทา
พิธีไหว้แม่ยา่ นางเรื อด้วยธู ป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ไหว้และปั กไว้ที่โขนเรื อ การทาพิธี
จะเริ่ มตั้งแต่เช้าตรู่ คือเริ่ มเวลาประมาณ 5.30 นาฬิกา เป็ นต้นไป แต่ไม่เกิน 7.00 นาฬิกา
ผ้าแพรผูกโขนเรื อส่วนใหญ่ ชาวเรื อจะมีการเปลีย่ นหรื อถอดไปซักเมือ่ สังเกตเห็น
ว่าผ้าเริ่ มเก่าหรื อสี สันไม่สดใสเหมือนก่อนแล้ว เจ้าของเรื อหรื อไต้ก๋งจะทาการบอก
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แม่ยา่ นาง บางคนจะกระทาเพียงยกมือไหว้ และพูดบอกกล่าว แต่บางคนก็จุดธู ปเทียน
บอกกล่าวเลยก็มี เมื่อเปลี่ยนผ้าแพรแล้วนามาผูกใหม่ก็จะกล่าวแต่สิ่งอันเป็ นมงคลว่า
ขอให้จบั ปลาได้มาก ๆ และขอให้แม่ยา่ นางช่วยคุม้ ครองเรื อและลูกเรื อทั้งหลายให้
ปลอดภัย
โขนเรื อที่เก่าหรื อชารุ ด ชาวเรื อจะถอดโขนเรื อออกเพื่อซ่ อมแซมหรื อเปลี่ยน
ใหม่น้ นั เจ้าของเรื อประมงจะนาวัน เดือน ปี เกิด ของเจ้าของเรื อไปผูกดวงใหม่เพื่อหา
ฤกษ์งามยามดีในการถอดโขนเรื อ เมื่อได้วนั ดีแล้ว เจ้าของเรื อจะนัดช่างต่อเรื อไปยังอู่
ต่อเรือ จากนั้นจึงทาพิธีเซ่นไหว้แม่ยา่ นางออกจากโขนเรือและกระทาการถอดโขนเรือเก่าออก
พิธีจะกระทาเหมือนกับการตั้งเครื่ องไหว้เมื่อครั้งประกอบพิธีต้ งั โขนเรื อครั้งแรก และ
กระทาการถอดโขนเรื อเก่ าออก เมื่ อช่ างต่อเรื อจะวางโขนเรื อใหม่ เจ้าของเรื อจะ
กระทาพิธีเซ่นไหว้แม่ยา่ นางเรื ออีกครั้งหนึ่ง
นอกจากชาวประมงจะเคารพบู ช า
แม่ยา่ นางเรื อด้วยการเซ่นไหว้ดงั ทีก่ ล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ชาวประมงยังมีความเชือ่ ในการปฏิบตั ติ น
บนเรื อ โดยเชื่ อว่าสิ่ งใดทาให้แม่ยา่ นางพอใจ
ต้อ งปฏิ บ ัติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ที่ สุ ด ไม่ เ ช่ น นั้น
แม่ ย่า นางอาจจะไม่ พ อใจและจะนาความ เรื อประมง มุ่งหน้ าสู่ทะเล เพื่อออกหาปลา
พินาศมาสู่ เรื อได้ การปฏิบตั ิตนที่ถือว่าดูหมิ่น โดยจะต้ องทาการบวงสรวงแม่ ย่านางก่ อน
แม่ยา่ นางเรื อและไม่ควรกระทาอย่างยิง่ บนเรื อ ออกเดินเรือทุกครั้ง ทีม่ า : เรือประมง. [ออนไลน์].
เช่น ทะเลาะกันบนเรื อ สวมรองเท้าเดินบน สื บค้ นจาก : http://www.boat.in.th/item/J0
โขนเรื อ เหยียบโขนเรื อ นาขยะทิ้งไว้บน 1/J0101220.jpg [เข้ าถึงข้ อมูล 26 มกราคม
2560].
โขนเรื อหรื อทาโขนเรื อสกปรก นาภาพลามก
ลงไปในเรื อ นาโสเภณี ข้ ึนเรื อ ปั สสวะบริ เวณโขนเรื อ หรื อ ร่ วมเพศในเรื อ เป็ นต้น
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จากอดีตกาลจวบจนปั จจุบนั คนไทยกับความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ก็ยงั เป็ นสิ่ งที่
อยูค่ ูก่ นั ในทุกสังคมมีความเชื่อเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิง่ อาชีพที่ตอ้ งอาศัยโชคลาภ
และความไม่แน่นอนของธรรมชาติในการประกอบอาชีพ พิธีกรรมและความเชื่ อเรื่ อง
“แม่ ย่านาง” ก็เป็ นอีกแง่มุมหนึ่งในสังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อของชาวเรื อที่
ต้องอาศัยสายน้ าเป็ นหลักในการดารงชี วติ สายน้ าไม่แน่นอน ท้องทะเลไม่แน่นอน
คลื่นลมพายุไม่แน่นอน แม่ยา่ นาง จึงเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวเดียวที่จะทาให้พวกเขารู ้สึก
ปลอดภัย และมีกาลังใจทุกครั้งในการเดินเรื อ

บรรณานุกรม
ดรุ ณี พงษ์สวัสดิ์และคณะ. (2549). ร่ วมกันรู้ แผ่ นดิน : แม่ กลอง...ทีเ่ ป็ นมา. ม.ป.ท.
ทัศนีย ์ ทานตวณิช. (2523). คติชาวบ้าน. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บางแสน.
________. (2535). ความเชื่อและพิธกี รรมของชาวประมงชายฝัง่ ทะเลตะวันออก. ชลบุรี :
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประมวล ศิ ริผนั แก้ว. (2524). เทคโนโลยีการประมงน้าเค็ม . ชลบุรี : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒบางแสน.
พรศักดิ์ พรหมแก้ว. (2529). “แม่ยา่ นาง”, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529
เล่ ม 7. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์อมั ริ นทร์การพิมพ์.
สุรจิต ชิรเวทย์. (2551). ฅนแม่กลอง. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ส. เอเชียเพรส (1989) จากัด.
________. (2547). “นี่ไง ชาวประมง”, ฅนแม่ กลอง. กรุ งเทพฯ: ส. เอเชียเพรส (1989)
จากัด.
LC Journal -10-

บรรณานุกรม
สุ วรรณ สุ วรรณเวโช. (2546). พืน้ ฐานความเชื่ อของคนไทย. กรุ งเทพฯ : บรรณกิจ.
ต านานแม่ ย่า นาง. [ออนไลน์ ] . สื บ ค้น จาก : http:guru.sanook.com/7879/
[เข้า ถึ ง ข้อ มู ล 25 มกราคม 2560].
เห็ดโคน (นามแฝง). (2560). ตานานแม่ ย่านาง. [ออนไลน์]. สื บค้นจาก : http://
www.praphansarn.com/new/c_town/detail.asp?ID=57 [เข้าถึงข้อมูล 6
มกราคม 2560].

LC Journal -11-

โดย : อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

เมื่อพูดถึงข้าวยาปักษ์ใต้ หลายคนคงจะนึก
ภาพอาหารพิเศษจานนี้ออกและกาลังอยากทานพอดี
ข้าวยาปั กษ์ใต้นอกจากจะเป็ นอาหารวัฒนธรรมที่
มีลกั ษณะพิเศษทั้งหน้าตาที่สวยงามน่ารับประทานแล้ว ข้าวยาปั กษ์ใต้ยงั อุดมไปด้วย
คุณค่าทางโภชนาการ ผูเ้ ขียนในฐานะที่ชื่นชอบในการรับประทานข้าวยาและมีโอกาส
ได้ทานข้าวยาในหลายพื้นทีข่ องจังหวัดภาคใต้ พบว่าข้าวยาในแต่ละพื้นทีม่ คี วามแตกต่าง
ในรายละเอียดปลีกย่อยบ้างเล็กน้อย ในบทความฉบับนี้จึงขอถือโอกาส นาเรื่ องความ
แตกต่างกันเล็ก ๆ น้อย ๆ ของข้าวยาปั กษ์ใต้มาเขียนให้ผอู ้ ่านได้ทราบ ต่อไปนี้ผอู ้ ่าน
จะได้ทานข้าวยาและจะได้รู้วา่ กาลังทานข้าวยาประเภทใด
ข้าวยาปักษ์ใต้เป็ นอาหารพืน้ บ้าน ทีอ่ ดุ มไปด้วยสมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
และมีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีคุณค่าทางอาหารสู งและเป็ นอาหารเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่สืบทอดกันมาเป็ นระยะเวลายาวนานจากรุ่ น
สู่รุ่น ข้าวยามีส่วนประกอบหลักทั้งหมด 5 ส่วน
คือ 1. ข้าว 2. น้ าบูดูหรื อน้ าเคย 3. เนื้อปลาป่ น
หรื อกุง้ ป่ น 4. มะพร้าวคัว่ และ 5. พืชผักต่าง ๆ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าข้าวยาปั กษ์ใต้
ของแต่ละพื้นทีม่ คี วามแตกต่างกันในรายละเอียด ข้าวยา (ข้ าวหุงน้าดอกอัญชัน). [ออนไลน์ ].
ปลีกย่อยเล็กน้อย ซึ่ งความแตกต่างของข้าวยา สืบค้นจาก : http://www2.pattani.go.th/we
ปักษ์ใต้น้ สี ามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ b/index.php/ [เข้ าถึงข้ อมูล 30 มกราคม
2560].
ข้าวยาน้ าบูดูและข้าวยาน้ าเคย
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 ข้ าวยานา้ บูดู
ข้าวยาน้ าบูดู น้ าราดได้มาจากการนาน้ าบูดูที่ได้มาจากการหมักปลากับเกลือ
โดยอาศัยกระบวนการหมักตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการหมัก 8 -12 เดือน น้ าบูดูจะ
เป็ นของเหลว มีลกั ษณะขุ่น และรสชาติเข้มข้น มาปรุ งเป็ นน้ าราดโดยมีส่วนผสมหลัก
คือ น้ าบูดู ตะไคร้ ข่า น้ าตาลปี๊ บ น้ าตาลทราย ใบมะกรู ด หอมแดง และมะขามเปี ยก
วิธีการปรุ ง นาน้ าบูดูเติมน้ าสะอาด และส่ วนผสมทั้งหมด ยกเว้นใบมะกรู ด ตั้งไฟ
อ่อน ๆ แล้วเคี่ยวจนได้ที่ เติมใบมะกรู ด เคี่ยวสักพักให้ได้กลิ่นใบมะกรู ด เอาไปกรอง
และสามารถนามาใช้ราดข้าวยาได้
ข้าวยาน้ าบูดูเป็ นข้าวยาที่ทานในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ คือ จังหวัดปั ตตานี
ยะลา นราธิ วาสและบางส่ วนของจังหวัดสงขลา ได้แก่ บริ เวณอาเภอจะนะ เทพา
สะบ้าย้อย นาทวีและสะเดา ข้าวยาน้ าบูดูจะรับประทานคู่กบั ส่ วนประกอบหลักที่เป็ น
เนื้อปลาป่ น จะไม่นิยมทานควบคู่กบั กุง้ ป่ น
ข้าวยาน้ าบูดู มีชื่อเรี ยกในภาษามลายูวา่ “นาซิกือราบู” คาว่า “นาซิ” แปลว่า
“ข้ าว” ส่ วนคาว่า “กือราบู” แปลว่า “ยา” ดังนั้น “นาซิกือราบู” จึงแปลว่า “ข้ าวยา”
 ข้ าวยานา้ เคย
สาหรับข้าวยาน้ าเคยนั้น น้ าราดได้มาจากการนากะปิ ที่ได้มาจากเคย หรื อกุง้
ที่หมักกับเกลือในอัตราส่ วนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการย่อยสลาย มีรสเค็ม ทาการ
แยกน้ าให้สะเด็ด นามาบดให้แหลก หมักต่ออีกจนได้เนื้อ และรสของกะปิ ตามที่
ต้องการ แล้วนามาปรุ งเป็ นน้ าราด โดยมีส่วนผสมหลัก คือ กะปิ อย่างดี น้ าตาลแว่น
น้ าตาลแดง น้ าตาลทราย หอมแดง ตะไคร้ ใบมะกรู ด เกลือ บางพื้นที่อาจใส่ ปลา
อินทรี ยเ์ ค็มไปด้วย วิธีการปรุ ง นาน้ าเปล่ามาตั้งไฟให้เดือด แล้วใส่ ส่วนผสมทั้งหมด
ลงไป ค่อย ๆ เคี่ยวจนข้นและได้ที่ จากนั้นเอาไปกรอง สามารถใช้ได้ทนั ทีเช่นกัน
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จังหวัดภาคใต้ที่ทานข้าวยาน้ าเคย ได้แก่ จังหวัดระนอง สุ ราษฏร์ ธานี พังงา
ภูเก็ต กระบี่ นครศรี ธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา (ยกเว้นคนที่อยูแ่ ถวอาเภอจะนะ
เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และสะเดา เพราะคนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ ีนิยมรับประทานน้ าบูดู
(สมปราชญ์ อัมมพันธ์, 2552 : 85)) ข้าวยาน้ าเคยจะรับประทานคู่กบั ส่ วนประกอบ
หลักที่เป็ นเนื้ อกุง้ ป่ น รสชาติออกหวานและลักษณะของน้ าราดก็จะข้นกว่าน้ าราดบูดู

แผนที่แ สดงพื้น ที่จัง หวัด ภาคใต้ . [ออนไลน์ ] .
สื บค้ นจาก : http://consumersouth.org/networks
[เข้ าถึงข้ อมูล 30 มกราคม 2560].

วัตถุดิบที่ใช้ในการทาข้าวยาเป็ นวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องคนในท้อ งถิ่ น เพื่ อ การดารงชี วิต ภาคใต้เ ป็ นพื้ น ที่ ที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศเหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของพืชผัก
นานาชนิด ดังนั้นข้าวยาปั กษ์ใต้จึงเป็ นอาหารจานเดียวที่มีพืชผักหลากหลายชนิดเป็ น
ส่ วนประกอบหลัก นอกจากพืชผักแล้ว ยังมีแหล่งโปรตีน อย่างเช่น ปลาป่ นและกุง้ ป่ น
แหล่งไขมัน ได้แก่ มะพร้าวคัว่ ซึ่ งก็ลว้ นเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหาได้ใน
พื้นที่ท้ งั สิ้ น
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ข้าวยาเป็ นอาหารจานหลัก
หมูบ่ า้ นในต่างจังหวัดของภาคใต้
นิยมทานข้าวยาในตอนเช้าหรื อ
เป็ นอาหารมื้ อเช้า ร้ านค้าใน
หมูบ่ า้ นจะขายข้าวยาตั้งแต่เช้าตรู่
เพราะคนในหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่
มีอาชีพ ทาไร่ ทาสวน ช่วงเช้า
เป็ นช่วงเวลาทีเ่ ร่งรี บต้องออกไป
ทางาน ไม่มีเวลาเตรี ยมอาหาร ข้ าวยาผักพืน้ บ้ าน. (ออนไลน์ ). แหล่งที่มา : http://mekaree
mah.blogspot.com/. 30 มกราคม 2560.
เช้ามากนัก การทานข้าวยาใน
ตอนเช้าทาให้มีความสะดวกรวดเร็ ว อิ่มท้อง และได้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน
ส าหรั บ ในเมื องมัก จะนิ ย มทานข้า วย าในมื้ อ เย็นมากกว่า ร้ า นค้า ในตลาด
ส่ วนใหญ่ จะขายข้า วย าในตอนเย็น อาจเป็ นเพราะพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
คนในเมื องกับคนในชนบทที่ แตกต่างกัน คนในเมื องเลิ กจากการทางานตอนเย็น
อาจจะรู ้สึกเหนื่ อยล้า ไม่อยากเหนื่อยกับการทากับข้าวเย็น ในตอนเย็นคนในเมื องจึ ง
มี เ วลาเพี ย งพอไม่ รี บ เข้า งานเหมื อนตอนเช้า ส าหรั บ คนในเมื อ งการไปทานข้า ว
ข้า งนอกในมื้ อเย็น ก็ เ หมื อ นการได้พ กั ผ่อนไปด้ว ย
ข้ าวยาร่ วมสมัย. [ออนไลน์ ].
สื บค้ นจาก : http://foodghthy.
blogspot.com/2015_01_01_a
rchive.html [เข้ าถึงข้ อมูล 30
มกราคม 2560].
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ข้าวยาเป็ นอาหารเชิงวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็ นเวลายาวนานจากรุ่ นสู่ รุ่น และ
เป็ นอาหารสุ ขภาพทีน่ ิยมทานกันอย่างแพร่ หลาย ปัจจุบนั จึงได้มกี ารคิดค้นและประยุกต์ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเพื่อทาให้ขา้ วยามีความร่ วมสมัยตลอดเวลา เช่น
การหุ งข้าว สมัยก่อนหรื อสู ตรดั้งเดิมชาวบ้านนิยมหุ งข้าวด้วยน้ าจากใบพันสมอหรื อ
ใบยอ ข้าวที่หุงออกมาจะมีสีดาคล้ า ๆ และหุ งด้วยน้ าจากดอกอัญชัน ข้าวที่หุงออกมา
จะมีสีน้ าเงินอ่อน ๆ ปั จจุบนั สี ของข้าวยานอกจากจะมีสองสี ที่กล่าวมาแล้ว ข้าวยายังมี
สี เขียวอ่อน ๆ หุ งจากน้ าใบเตย สี เหลืองหุ งจากน้ าขมิน้ สี แดงม่วง ๆ หุ งจากน้ าดอก
กระเจี๊ยบ และสี ส้ม ๆ หุ งจากน้ าแครอทด้วย
ในส่ วนของผักก็เช่นเดียวกัน ข้าวยาในหลายพื้นที่ได้มีการนาผักในท้องตลาด
ซึ่ งอาจไม่ใช่ผกั ท้องถิ่นมาเป็ นส่ วนประกอบด้วย เช่น การนาแครอทที่ให้สีส้ม ๆ
กระหล่าม่วงที่ให้สีมว่ ง ๆ มาหัน่ ฝอย เพื่อให้มีสีสนั ที่สวยงามน่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น
ปั จจุบนั ข้าวยาปั กษ์ใต้มีขายกันย่างแพร่ หลายเกือบทุกที่ ดังนั้น ทุกคนสามารถ
หาซื้ อ หาชิม ข้าวยาปั กษ์ใต้ได้ง่ายยิง่ ขึ้น ไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปถึงภาคใต้ สาหรับ
ผูอ้ า่ นทีเ่ คยทานข้าวยาปักษ์ใต้มาแล้ว ต่อไปถ้ามีโอกาสไปทานข้าวยาปักษ์ใต้อกี อย่าลืม
สังเกตว่ากาลังทานข้าวยาน้ าบูดู (นาซิ กือราบู) หรื อกาลังทานข้าวยาน้ าเคย สาหรับคน
ทีไ่ ม่เคยทานข้าวยาก็อย่าลืมไปหาทานให้ได้ เพราะข้าวยาปักษ์ใต้มปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ
และที่ ส าคัญ ที่ ไ ม่ ค วรลื ม คื อ ข้า วย าปั ก ษ์ใ ต้น้ ันมี 2 ประเภท คื อ ข้า วย าน้ า บู ดู
และข้า วย าน้ า เคย
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โดย : กริช ภัทรภาคิน

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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โดย : วิฆนาย ดีสุวรรณ

บทนา
ประเทศไทยมีขา้ วเป็ นอาหารหลักมาช้านานทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้า แม้ช่วงเวลา
ที่ผา่ นมาปั ญหาด้านการเมืองจะมีผลต่อเกษตรกรไม่นอ้ ยเรื่ องปั ญหาการรับจานาข้าว
ปั ญหาจากสภาพแวดล้อมภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้น้ าท่วม ฝนแล้ง ทั้งยัง
ปั ญหาการตัดราคากันเองในกลุ่มประเทศผูค้ า้ ข้าว ราคาต้นทุนการผลิตต่อไร่ ที่สูงขึ้น
แต่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหรื อที่เรี ยกกันว่า “ชาวนา” ก็ยงั คงขยันขันแข็งกับการปลูกข้าว
ในฐานะ “กระดู กสั นหลังของชาติ” แม้จะมีงานวิจยั ที่ สื่อถึ งอนาคตข้าวไทยว่ามี
แนวโน้มของผูท้ ี่จะประกอบอาชีพเกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกษตรกรรายเดิม
ก็มีแนวโน้มจะเลิกไปด้วยอายุที่มากขึ้น ดังเช่นที่พบในประเทศที่เจริ ญแล้วอย่างญี่ปุ่น
แต่ในประเทศไทยขณะนี้ แนวโน้มของเกษตรกรเริ่ มเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่ แนวทาง
ของเกษตรอินทรี ยล์ ดการใช้สารเคมีที่ทาลายดิน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
หรื อตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าวมี บทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านการดาเนิ นชี วิต ดังที่ปรากฏใน
สานวนไทย อีกทั้งบทบาททางด้านความเชื่อเรื่ องเทพผูพ้ ิทกั ษ์ขา้ วที่แตกต่างกันออกไป
ตามอิทธิ พลความเชื่ อในท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามา ดังนั้นตานานที่เกี่ยวข้อง
กับเทพผูพ้ ิทกั ษ์ขา้ วจึงมีความแตกต่างกันไป ทั้งเพศ วัย และถิ่นกาเนิด จึงเป็ นประเด็น
ที่น่ากล่าวถึง
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ชาวนา กระดูกสันหลังของชาติ. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก :
http://www.lrct.go.th/consult/wp-content/uploads/
2015/11/46268-810x450.jpg [เข้ าถึ ง ข้ อ มูล 17
กุมภาพันธ์ 2560].

ข้ อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับข้ าว
ข้าวเป็ นพืชล้มลุกใบเลี้ยงเดี่ยวอยูใ่ นวงศ์หญ้าสกุลออไรซา (Oryza) มีถิ่นกาเนิด
ในเขตร้อนชื้นของทวีป Gondwanaland เมื่อ 230-600 ล้านปี ก่อนที่เปลือกโลกจะมี
การเคลื่อนตัวเป็ นทวีปต่าง ๆ ซึ่งพันธุข์ า้ วทีป่ ลูกในปัจจุบนั พัฒนามาจากข้าวป่ าตระกูล
Oryza gramineae ในเขตร้อนชื้นของแอฟริ กา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ออสเตรเลีย อเมริ กากลางและใต้ แต่ขา้ วที่ปลูกและซื้ อขายในปั จจุบนั เป็ นพันธุ์ขา้ ว
ลูกผสมและเกือบทั้งหมดเป็ นข้าวเอเชีย แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตามลักษณะและพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ดังนี้
1. Senica หรื อ Japonica มีเมล็ดป้อม ตามหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นพันธุ์ขา้ ว
เก่าแก่มีการเพาะปลูกกว่าหมื่นปี แถบแม่น้ าแยงซี แล้วแพร่ ไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น
2. Indica มีเมล็ดยาวเริ่ มเพาะปลูกเมื่อประมาณ 7,000 ปี มาแล้ว ทางประเทศจีน
อินเดีย ศรี ลงั กา แหลมมลายู และหมู่เกาะต่าง ๆ
3. Javanica หรื อข้าวชวา เริ่ มเพาะปลูกในอินโดนีเชีย เมือ่ 1,084 ก่อนคริ สตกาล
แล้วจึงแพร่ ไปยังฟิ ลิปปิ นส์ และญี่ปุ่น
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คนไทยในสมัยก่อนจะเรี ยก “ข้าว” ว่า “เข้า” ดังทีป่ รากฏในเรื่ องขุนช้างขุนแผน
(2559 : 493-494) ความว่า
จึงตรัสประภาษปราศรัย
กีว่ ันจึงถึงพระพารา
อนึ่งกรุ งนาคบุรี
ฤๅฝนแล้ งเข้ าแพงมีภัย
ทัง้ องค์ พระเจ้ าเวียงจันทน์
ไม่ มีโรคายายี

มาในป่ าไม้ ใบหนา
มรรคายากง่ ายประการใด
เข้ ากล้ านาดีฤาไฉน
ศึกเหนือเสือใต้ สงบดี
ทรงธรรม์ เป็ นสุ ขเกษมศรี
อยู่ดีฤๅอย่ างไรในเวียงจันทน์

ความหมายของโพสพ
อุทยั สิ นธุสาร (2521 : 3201) กล่าวถึงโพสพว่า “ผู้เป็ นโลกบาลทิศอุดร และ
เป็ นเทพเจ้ าแห่ งทรั พย์ ” ข้าวเป็ นทรัพย์สาคัญจึงเรี ยกไพศรพณ์ แล้วจึงกลายมาเป็ น
ไพสพ หรื อโพสพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 853) ให้ความหมาย
“โพสพ ว่า ชื่ อเทพธิดาประจาข้ าว, เจ้ าแม่ แห่ งข้ าว, ใช้ ว่าไพสพก็มี” แต่เมื่อดู
ความหมายของไพสพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556 : 856)
มีความหมายเพิ่มเติมคือ “วัวทีใ่ ช้ ในพิธีแรกนา”
จากความหมายข้างต้นจะพบว่าแม่โพสพ มิได้เป็ นผูห้ ญิงตามคติเดิมที่เรารับมา
จากไตรเพทของอินเดีย เพราะโลกบาลประจาทิศอุดรที่เรารู ้จกั กันนั้นมักเป็ นชื่ อ “ท้าว
กุเวร” หรื อ “ท้ าวเวสสุ วรรณ” ที่มีรูปร่ างเป็ นยักษ์ ในรู ปของคาที่ไทยรับมาแล้ว
กลายเป็ นโพสพนั้นน่าจะมาจากคาว่า “ไพสพราช” อันเป็ นชื่อตราตาแหน่งดวงหนึ่ง
ของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการของโบราณ
LC Journal -24-

นิทานและตานานเกีย่ วกับข้ าวและแม่ โพสพ
ตานานทีค่ นไทยรู ้จกั พระแม่โพสพว่าเป็ นผูห้ ญิงนั้นมีกระจายเกือบทุกภาคของไทย
รวมถึงชาติพนั ธุ์ไทด้วย
ปฐม หงส์สุวรรณ (2550 : 67-71) ศึกษาเรื่ องการจัดกลุ่มแบบเรื่ องในตานาน
ข้าว สรุ ปว่า
โครงเรื่ องตานานข้าวของชนชาติไทสานวนต่าง ๆ ทั้งสานวนบอกเล่ าและ
สานวนลายลักษณ์ พบว่า คนไทบางกลุ่มมีความใกล้ชิดกันในทางความคิดความเชื่อ
ซึ่ งทาให้พอจะจัดกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนไทได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. กลุ่มไทดา ไทขาว และลาว ประเภทของแบบเรื่ องตานานข้าวที่ ปรากฏ
ในการรับรู ้ของคนไทกลุ่มนี้จะเป็ นแบบเรื่ องข้าวถูกตี
2. กลุ่มลาว และไทอีสาน จะพบแบบเรื่ องข้าวถูกตี-ข้าวถูกขาย
3. กลุ่มไทลื้อ ไทเขิน ไทใต้คง จะพบแบบเรื่ องย่าขวัญข้าว-พระพุทธเจ้า
พระแม่โพสพ. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก :
https://archive.clib.psu.ac.th/online
-exhibition/Khwuankhoa/
image/1597986.png [เข้ าถึงข้ อมูล
17 กุมภาพันธ์ 2560].
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ตัวอย่างนิทาน
ปู่ ขวัญข้ าว
ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับแสดงพระธรรมเทศนาแก่สาวกและเทพยดา
มีผชู ้ ายคนหนึ่งมานัง่ ฟังอยูด่ ว้ ยและไม่ได้แสดงความเคารพพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
ไม่ทรงทราบว่าเป็ นปู่ ขวัญข้าวจึงไม่ได้ให้ความสนใจ ปู่ ขวัญข้าวไม่พอใจและลุกหนีไป
เมื่อปู่ ขวัญข้าวหนีไปแล้ว พระพุทธเจ้าก็ถามสาวกที่ฟังเทศนาว่าคนที่หนีไปเป็ นใคร
สาวกตอบว่าเป็ นปู่ ขวัญข้าว พระพุทธเจ้ารู ้สึกเสี ยใจจึงตามไปเรี ยกปู่ ขวัญข้าว ยิง่ เรี ยก
ก็ยงิ่ หนี พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งเรี ยกว่าเมืองดับสิ่ ง ซึ่ งแปลว่าเมืองที่มืดมิด
เมื่อเสด็จไปถึงทรงเปล่งรัศมีทาให้มีแสงสว่างมองเห็นปู่ ขวัญข้าว ได้ทรงจับมือปู่ ขวัญ
ข้าวไปไว้ขา้ งหลังและแบกพามาที่อาราม ทรงถามปู่ ขวัญข้าวว่าไม่พอใจอะไรจึงหนีไป
ปู่ ขวัญข้าวตอบว่าเพราะไม่มใี ครสนใจทั้ง ๆ ทีป่ ขู่ วัญข้าวมีบญ
ุ คุณ ตั้งแต่กอ่ นพระพุทธเจ้า
ตรัสรู ้ และพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ นิพพาน และตอนที่พระพุทธเจ้าทรมานร่ างกาย
6 ปี 6 เดือน ปู่ ขวัญข้าวก็แอบอยูใ่ นน้ าเอาข้าวละลายในน้ าให้พระพุทธเจ้าได้เสวย
พระพุทธเจ้าจึงประทังชีวติ มาได้เพราะมีน้ าข้าว หลังจากนั้นปู่ ขวัญข้าวและพระพุทธเจ้าก็
แข่งบารมีกนั แต่พระพุทธเจ้ามีบารมีเหนือกว่าเพราะทรงบาเพ็ญมา 550 ชาติแล้วจึง
ได้เป็ นพระพุทธเจ้า ปู่ ขวัญข้าวก็พูดว่า ปู่ ขวัญข้าวมีบุญคุณมากกว่าเพราะว่าพืชทุก
อย่างในโลกนี้อยูไ่ ด้เพราะมีขวัญของปู่ ขวัญข้าวอยูใ่ นพืช ถ้าไม่มีขา้ วพระพุทธเจ้าก็อยู่
ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงบอกคนทั้งหลายไม่ให้ลืมบุญคุณปู่ ขวัญข้าว ปู่ ขวัญข้าวก็ยอมรับ
ว่าพระพุทธเจ้ามีบารมีเหนือกว่าและปู่ ขวัญข้าวก็ไหว้พระพุทธเจ้า (ประคอง นิมมาน
เหมินนท์ และตาว เชิงหวา, 2542 : 240-241)
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แบบนิทานเรื่ องปู่ ขวัญข้าวของกลุ่มไทเมื่อปรากฏในพม่า จีน ลาว เวียดนาม
หรื อไท จะเปลี่ยนเป็ นย่าขวัญข้าว ซึ่ งเนื้อเรื่ องจะมีการแตกต่างผิดเพี้ยนกันไปบ้าง
เพราะการแยกย้ายห่างกันไป กับวัฒนธรรมและแนวคิดของชาติที่กลุ่มไทนั้นอาศัยอยู่
ว่ายกย่องเพศใด
เมล็ดข้ าวทีใ่ หญ่ เท่ าลูกมะละกอ
ในยุ ค ดึ ก ด าบรรพ์ ต้น ข้า วสู ง เท่ า กับ ไม้ยื น ต้น ส่ ว นเมล็ ด ข้า วนั้น ก็ มี ข นาด
ใหญ่โตเท่ากับลู กมะละกอ อีกทั้งยังมีปีก แก่เมื่อไหร่ ก็จะติดปี กบินไปตามบ้านเรื อน
ของคนปลูกข้าวเอง
ยัง มี ห ญิ ง เกี ย จคร้ า นคนหนึ่ ง ส าคัญ ว่า เมล็ ดข้า วนั้น ใหญ่ โ ตเกิ น ขนาดเวลา
รับประทานจะยุง่ ยาก ฉะนั้นอยูม่ าวันหนึ่ง เมื่อเมล็ดข้าวบินเข้าไปในบ้านของเธอ เธอ
จึงเอาไม้ไผ่ที่ใช้ตากผ้าตีมะละกอที่บินเข้ามาจนแหลก ปู่ ขวัญข้าวโกรธมาก ตั้งแต่น้ นั
มาต้นข้าวก็กลายเป็ นพืชล้มลุ ก เมล็ดข้าวก็ปราศจากปี กและเป็ นเมล็ดเล็ก ๆ เช่ นทุก
วันนี้ (ประคอง นิมมานเหมินนท์ และตาว เชิงหวา, 2542 : 241-242)
นิทานแนวนี้จะพบมากในตานานของกลุ่มไทขาว ไทดา ลาว และไทยอีสาน
กล่าวถึงเหตุที่ขา้ วมีเมล็ดเล็กและทาไมต้องปลูกข้าว
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ตานานแม่ โพสพ
กรมศิลปากร (2548 : 59) กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพว่า
“แม่ โพสพเป็ นเทพเจ้ าประจาข้ าว แต่ ละท้องถิ่นมีคติทมี่ าของแม่ โพสพ
แตกต่างกัน บ้างเชื่อว่าเป็ นเทพธิดาบนสวรรค์ เป็ นชายาพระอินทร์ เมือ่ หมดบุญ
จึงลงมาเกิดเป็ นข้ าว ด้ วยนางสงสารมนุษย์ ทมี่ ีชีวิตอย่ างอดอยากไม่ มีอาหาร
นางได้ รับความช่ วยเหลือจากฤาษีตาไฟ ในป่ าหิมพานต์ ให้ ได้ เป็ นข้ าวกระจาย
ไปทัว่ โลกเป็ นอาหารของมนุษย์ ได้ ตามปรารถนา แต่ บางคติเชื่ อว่ าแม่ โพสพ
เกิดจากฌานอันแก่ กล้ าของฤาษีตาไฟทีต่ ั้งใจบาเพ็ญให้ เกิดขึ้นเป็ นอาหารของ
มนุษย์ เพราะเห็นมนุษย์ ลาบากมาก บางคติเชื่ อว่ าแม่ โพสพเป็ นเทพเจ้ าทีถ่ ูก
สร้ างขึ้นมา พร้ อมกับโลก เป็ นต้ น”
นอกจากนี้ยงั มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพอื่น ๆ อีก เช่น
1. โพสพเป็ นเพศชาย ว่า หญิงคนหนึ่ งตั้งครรภ์เมื่อคลอดบุตรชายตั้งชื่ อ
ว่า โพสพ ก็กลายเป็ นเมล็ดข้าวเต็มยุง้ ฉางแล้วก็หายไป
2. หญิงสาวคนหนึ่ งเก็บเมล็ดข้าวที่นกทาตกมากิ นพบว่าอร่ อย จึงตาม
นกไปในแดนลับแล เมื่อกลับมาบ้านเดิ มทุ กสิ่ งก็เปลี่ ยนแปลงไปหมดแล้ว แต่หญิ ง
สาวนาข้าวมาสอนให้ผคู ้ นเพาะปลูก
สานวนไทยทีเ่ กีย่ วกับข้ าว
ข้าวมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวติ ของคนไทยจึงมีสานวนที่เกี่ยวกับข้าว ดังนี้
กินแกลบกินรา หมายถึง โง่ เช่ น คิดว่าฉันกิ นแกลบกิ นราหรื อถึ งจะรู ้
ไม่เท่าทันคุณ
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ข้านอกเจ้า ข้าวนอกหม้อ

หมายถึง

การกระทาทีน่ อกเหนือแบบแผน
ขนบธรรมเนียม
ข้าวแดงแกงร้อน
หมายถึง บุญคุณ
ข้าวยากหมากแพง
หมายถึง ภาวะขาดแคลนอาหาร
ข้าวใหม่ปลามัน
หมายถึง อะไรที่เป็ นของใหม่ก็ถือว่าดี
ตาข้าวสารกรอกหม้อ
หมายถึง หากินแค่พอมื้อหนึ่ง ๆ
ทานาออมกล้า ทาปลาออมเกลือ หมายถึง การทาการใดแล้วกลัว
สิ้นเปลืองย่อมไม่ได้ผลสมบูรณ์
ทุบหม้อข้าว
หมายถึง ตัดอาชีพ, ตัดทาง
จากสานวนข้างต้น ข้าว เป็ นภาพสะท้อนสังคมในเชิงเปรี ยบ เมื่ออดอยาก ก็เกิด
ภาวะข้าวยากหมากแพง หรื อมีพอตาข้าวสารกรอกหม้อ จะประชดประชันว่าเปรี ยบก็
ใช้ ไม่รู้คุณข้าวแดงแกงร้อน หนุ่มสาวแต่งงานใหม่เดือนสิ บสองเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็ จเข้า
หน้าหนาวปลาก็มีไขมันรสอร่ อย ก็เปรี ยบเข้าฤดูน้ นั ว่า ข้าวใหม่ปลามัน ข้าวจึงเป็ น
ดัชนีช้ ีวดั ทั้งสุ ขและทุกข์ของคนไทยมาทุกสมัย
สรุ ป
ตานานและทีม่ าเกีย่ วกับแม่โพสพเป็ นการรับวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาในกลุม่ ไท
ซึ่งความเชื่อดัง่ เดิมแม่โพสพจะเป็ นหญิงสาวหรื อเพศหญิง เช่น ย่าขวัญข้าว แต่แนวคิดชาย
เป็ นใหญ่ในภายหลังทาให้กลายเป็ นปู่ ขวัญข้าว แม้ในไทยเองตานานของแม่โพสพก็
ยังมีความหลากหลายตามตานานของสันสกฤตทีเ่ ข้ามาจากภูมภิ าคต่าง ๆ แล้วหล่อหลอม
รวมกับวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ เดิมนอกจากนี้แล้วข้าวยังเป็ นเครื่องแสดงออกถึงสภาพสังคมไทยที่
ปรากฏผ่านสานวนไทยทั้งในเชิงสัง่ สอน กระทบกระเทียบเปรี ยบเปรย เป็ นต้น แม้ใน
ปั จจุบนั วัฒนธรรมการกินของคนไทยจะเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมบริ โภคของโลก แต่
ข้าวก็ยงั เป็ นอาหารหลักของคนไทยอยูเ่ สมอ
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โดย : จันทิมา ชุวานนท์

ในเดือนพฤษภาคมที่ผา่ นมา ครอบครัวของผูเ้ ขียนตกลงกันไว้วา่ จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังเมืองมอสโก ซึ่งเป็ นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิพอดี เมื่อดูอุณหภูมิสูงสุ ด-ต่าสุ ด
แล้ว ไม่ร้อนหรื อหนาวเกินไป อากาศกาลังดี คนเมืองหนาวมักชอบฤดูใบไม้ผลิและ
ฤดูร้อน ซึ่ งถือเป็ นฤดูกาลที่ดีที่สุดของปี ท้องฟ้าแจ่มใส ต้นไม้เขียวขจี ดอกไม้สวย
สะพรั่ง ก่อนมารัสเซี ยผูเ้ ขียนก็ได้อ่านหนังสื อเตรี ยมตัวเดินทางมาหลายเล่ม แต่ไม่พบ
เล่มใดที่กล่าวถึงหิ มะฤดูร้อน “Summer Snow” ในมอสโกให้ได้เตรี ยมใจเลย
วันแรกในมอสโก พอเก็บสัมภาระเข้าโรงแรมเรี ยบร้อย พวกเราก็เริ่ มต้นออก
เดินเที่ยวเพือ่ ชมบ้านเมืองและสัมผัสกับความงามของมอสโกอย่างตื่นเต้น แต่วนั ที่สอง
ตื่นเต้นยิง่ กว่า เพราะเมื่อเดินออกจากโรงแรม ก็มองเห็นละอองสี ขาวเหมือนกับหิ มะ
ทั้งที่ ไม่หนาวเลย ละอองสี ขาวปลิ วว่อนในอากาศแล้วค่อย ๆ ลอยต่ าลงบนพื้นดิ น
ท้องฟ้าและพื้นถนนมีปุยเล็ก ๆ สี ขาวเต็มไปหมด หยิบขึ้นมาก็เป็ นปุยเบา ๆ ที่ลอยมา
ด้วยแรงลม เป็ นภาพพิเศษที่สวยงามจนต้องถ่ายรู ปไว้หลายรู ป แต่ภาพถ่ายที่ได้ก็ไม่
สามารถเก็บความสวยงามที่แท้จริ งในวันนั้นได้ ปุยละอองนี้มาจากไหนกัน ทาไมจึงมี
มากเช่นนี้
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หลังจากตื่นเต้นและมองสารวจหาที่มา พร้อม
หาเหตุผลกันสักพักก็พบว่า ในทีซ่ ่ ึงมีปยุ สี ขาวลอยหนา
ก็มีตน้ ไม้ใหญ่ซ่ ึ งมีดอกเป็ นปุยขาวอยูบ่ นต้นมากมาย
ลมพัดมาแต่ละครั้งปุยและละอองก็จะฟุ้งไปในอากาศ
ดู สวยงามนัก แค่ตน้ ที่ เห็ นเพียงต้นเดี ยวก็สามารถ
สร้างหิ มะผิดฤดูได้มากทีเดียว แต่ท้ งั มอสโกมีตน้ ไม้
นี้ประมาณ 400,000 ต้นด้วยกัน
พนักงานโรงแรมชาวมอสโกทีเ่ ป็ น Moscuvites
แท้ ๆ อธิบายว่าชาวรัสเซียเรียกปุยขาว ๆ นี้วา่ “Pukh” ซึ่ง
แปลภาษาอังกฤษเป็ นคาว่า “fluff” มีความหมายว่า
“light, downy particles, as of cotton” ผูเ้ ขียนเองพยายาม
หาบทความเกี่ยวกับ “Pukh” มาอ่านด้วยความสนใจ
ในบทความก็ใช้ศพั ท์วา่ “tuft” ซึ่ งมีความหมายว่า
“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.”
อย่างไรก็ดคี าศัพท์ท้งั สองคาก็ทาให้นึกภาพ “Pukh” ได้ชดั เจน หิมะ “Pukh” จะขจรขจาย
ทัว่ เมื องเป็ นเวลาประมาณสองสัปดาห์ แล้วก็หมดไป อาจเป็ นปลายเดื อนเมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน หรื อกรกฎาคม ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ เขากล่าวกันว่าส่ วนใหญ่
มักเป็ นต้นเดือนมิถุนายน เป็ นเวลาประมาณสองสัปดาห์ที่หิมะ “Pukh” โปรยปราย
ธรรมชาติส่งสัญญาณทีส่ วยงามให้ทราบว่าฤดูร้อนมาถึงแล้ว
อากาศดีเช่นนี้ถา้ นัง่ จิบกาแฟที่เทอเรสร้านกาแฟ “Pukh” อาจร่ วงลงถ้วยกาแฟ
ไอศกรี มก็อาจมีละออง “Pukh” ปลิวมาติด หากได้หวั เราะร่ าอ้าปากกว้างที่กลางแจ้งก็
อาจมีหิมะฤดูร้อนปลิวเข้าปากได้เช่นกัน
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ซากุระญี่ ปุ่นเบ่งบานสะพรั่งทั้งเมื องเป็ นที่กล่าวขวัญให้ใคร ๆ อยากไปชม
ความงามถึงญี่ปุ่น อันที่จริ งแล้วบ้านเราก็มีตน้ ไม้ที่ออกดอกสวยงามพร้อม ๆ กันตาม
ฤดูกาลเหมือนกัน เช่น ราชพฤกษ์ ชมพูพนั ธ์ทิพย์ และหางนกยูง เป็ นต้น แต่ที่บา้ นเรา
ไม่ได้ปลูกกันทั้งเมือง สาหรับทีม่ อสโกนั้นมีตน้ ป็ อปลาร์อยูท่ วั่ เมืองมากมายจนเกิดเป็ น
ปรากฏการณ์หิมะฤดูร้อนขึ้น แต่ปรากฏการณ์สวยงามนี้กอ็ าจเป็ นวันวิกฤติสาหรับคนที่
แพ้ละอองเกสรดอกไม้ได้ ในปี 1986 อาร์เธอร์ เอ ฮาร์ทแมน (Arthur A. Hartman)
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กาประจาสหภาพโซเวียต ได้เดินเล่นท่ามกลางหิมะ “Pukh”
ในมอสโกและเกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง เขาต้องถูกส่ งตัวโดยด่วนไปโรงพยาบาลใน
ประเทศเยอรมนี เพือ่ รับการรักษา เอกสารแนะนานักศึกษาต่างชาติทจี่ ะไปศึกษาในมอสโก
ได้ให้คาแนะนาสาหรับผูเ้ ป็ นโรคภูมิแพ้ละอองฟางว่า ควรจะตระหนักว่ามอสโกมี
ต้นไม้ช นิ ด หนึ่ ง จานวนมากที่ จ ะสร้ า ง "พายุหิม ะ" จากเมล็ ดที่ เป็ นปุ ย ฝ้ ายสี ข าว
นักศึกษาควรนายาแก้โรคภูมแิ พ้ไปด้วย อย่างไรก็ดที างการมอสโกให้ขอ้ มูลว่าต้นป็ อปลาร์
(Poplar) ในมอสโก ไม่ใช่ป็อปลาร์ ดาจึงไม่มีพิษ
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ถ้าวันไหนฝนตก “Pukh” ก็จะไม่ขจรขจายมากนัก วันที่หิมะ “Pukh” ตกมาก ๆ
แล้วไม่มีฝน เทศบาลก็จะฉี ดน้ าล้างถนนไล่ “Pukh” เพราะ “Pukh” เป็ นเชื้อไฟที่ดี
ถ้ามีใครทิ้งก้นบุหรี่ อย่างไม่ระวังก็จะเกิ ดไฟกองเล็ก ๆ ค่อย ๆ ลามไล่ไปตามขอบ
ถนนได้ และในสนามหญ้าที่มีปุย “Pukh” เป็ นพรมสี ขาวคลุมอยู่ เด็กซนบางคนยังจุด
ไม้ขีดที่ปุย “Pukh” บนสนามแล้วเฝ้ามองเปลวไฟเล็ก ๆ บนพื้นดินที่ค่อย ๆ คืบคลาน
ไปช้า ๆ ลาพังแต่ปุย “Pukh” เมื่อติดไฟจะดูสวยแปลกดี แต่ถา้ เปลวไฟจาก “Pukh”
ลามไปติดเชื้อไฟอื่นที่ใหญ่กว่าก็จะเป็ นอันตราย
ต้นป็ อปลาร์เป็ นไม้ยนื ต้นมีอยูห่ ลายสายพันธุ์
ต้นไม้น้ ี ส ามารถสู ง ได้ถึ ง 50-165 ฟุ ต และ
เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นถึง 8 ฟุต ต้นป็ อปลาร์เติบโต
ได้ร วดเร็ ว และให้ ร่ม เงาดี ระบบรากแข็ง แรงที่
สามารถแผ่ออกเป็ นเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 130 ฟุต ทาให้ป็อปลาร์ ไม่โค่นล้มง่าย ในสมัย
โรมันโบราณช่วงศตวรรษที่ 6 ชาวโรมันจัดการประชุม ชุมนุมผูค้ นในที่สาธารณะ
บริ เวณที่มีตน้ ป็ อปลาร์เป็ นร่ มเงา สาหรับผูค้ นที่มาชุมนุมกันภาษาละตินคาว่า “ผูค้ น”
คือ "Populus" เพราะฉะนั้นต้นไม้น้ ี จึงมีชื่อว่า “Poplar” ต้นป็ อปลาร์ มีตน้ ตัวผูแ้ ละ
ต้นตัวเมีย “Pukh” หรื อปุยสี ขาวคล้ายสาลีจะเกิดจากต้นตัวเมียเท่านั้น ในดอกแก่ขาวฟู
ของต้นป็ อปลาร์ จะมี เมล็ ดที่ หุ้ม ด้วยปุ ยสี ขาวอ่อนนุ่ ม และไร้ น้ า หนักสามารถปลิ ว
ไปตามลมได้ ในมอสโกมีป็อปลาร์ประมาณ 400,000 ต้นและในจานวนนี้ ส่ วนใหญ่
เป็ นต้นตัวเมียจึงสามารถผลิต “Pukh” ได้ปริมาณมหาศาล เปรียบเทียบตัวเลขกับสหราช
อาณาจักรซึ่ งมีตน้ ป็ อปลาร์ อนุ พนั ธุ์แมนเชสเตอร์ ที่มีดอกขาวฟูเช่นกัน สถิติปัจจุบนั ทัว่
ประเทศอังกฤษ มีเพียง 7,000 ต้น และมีตน้ ไม้ตวั เมียเพียง 600 ต้น กล่าวกันว่าเป็ น
การยากมากที่จะจาแนกความแตกต่างระหว่างต้นป็ อปลาร์ ตวั ผูแ้ ละตัวเมียจนกว่าจะ
ถึงฤดูใบไม้ผลิที่ป็อปลาร์ ตวั เมียออกดอกสะพรั่ง
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ต้นป็ อปลาร์ (Poplar) ในมอสโก ปลูกขยายขึ้นมากมายในยุคของโจเซฟ สตาลิน
(Joseph Stalin) ผูน้ าเผด็จการของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในช่วง ค.ศ.
1929-1953 สตาลิ นได้พฒั นาประเทศให้เจริ ญอย่างมากเปลี่ ยนประเทศจากสังคม
ที่ยากจนให้เป็ นมหาอานาจอุตสาหกรรมและการทหารและนารัสเซี ยก้าวขึ้นสู่ การเป็ น
ประเทศมหาอานาจของโลก สตาลินสร้างตึกระฟ้าขึ้นในกรุ งมอสโกให้โดดเด่นเป็ น
เส้นขอบฟ้าของเมืองเพือ่ แสดงให้โลกเห็นถึงความยิง่ ใหญ่แข็งแกร่ งและมีประสิ ทธิภาพ
ของรัสเซี ย จากนั้นสตาลินก็เนรมิตความเขียวขจีของธรรมชาติให้มอสโก ด้วยการ
ปลูกป็ อปลาร์จานวนมากมายตามแนว
ถนนทัว่ กรุ ง สตาลินเลือกต้นป็ อปลาร์
เพราะอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตรวดเร็ ว
ต่อมาในทศวรรษที่ 1960 นิกติ า้ ครุชชอฟ
(Nikita Khrushchev) ผูน้ าของสหภาพ
โซเวียตในช่วง ค.ศ. 1953-1964 ก็ได้
ปรับเปลีย่ นชุมชนเสื่อมโทรมรอบวงแหวน
ชานกรุ ง มอสโก ทดแทนด้วยอาคาร
อพาร์ ท เมนท์สู ง ทันสมัย ครุ ช ชอฟ
โปรดปรานต้นป็ อปลาร์ เช่ นกัน เขา
ปลูกต้นป็ อปลาร์ บริเวณวงแหวนรอบกรุง
และในพื้นที่ที่เคยเสื่ อมโทรม ภายใน
เวลาไม่ กี่ ปี ที่ ต้น ป็ อปลาร์ ใ นมอสโก
ตามสวนหย่อมและสวนสาธารณะเติบโตได้อย่างรวดเร็วสร้างร่ มเงาทีร่ ่มรื่ นให้กรุ งมอสโก
จานวนต้นป็ อปลาร์ พงุ่ จากประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 25 ในหลายเขต และในบางที่
มีถึงร้อยละ 40
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ในมอสโกมีท้งั Moscuvites ทีช่ ื่นชอบกับความสวยงามของ “Pukh” หิมะฤดูร้อน
และพอใจกับการมีปรากฏการณ์พเิ ศษทีพ่ บได้ในมอสโก ส่ วนอีกกลุม่ ก็รังเกียจ “Pukh”
ที่ลอยเข้าหน้าตา ติดผม ติดเสื้ อผ้า หรื อปลิวมาอุดช่องระบายอากาศของบ้านเรื อนให้
เป็ นทีร่ าคาญ และคงเป็ นเรื่ องเลวร้ายมากสาหรับผูท้ แี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้ แต่สาหรับ
นักท่องเที่ยวอย่างเรา หิ มะฤดูร้อนเป็ นประสบการณ์ที่สวยงาม แปลกตา ตื่นเต้นและ
สนุ กสนานกับการได้เดิ นไปในท่ามกลางปุยหิ มะเหล่านี้ ปุยสี ขาวสะอาดที่ ฟูฟ่อง
นุ่มนวล ลอยกระจายอยูร่ อบ ๆ ตัวเราและลอยสู งในอากาศเป็ นภาพที่ประทับใจยิง่ นัก
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โดย : จิรดา เอื้อศิริวฒ
ั นชัย

รู ้หรื อไม่วา่ “คาศัพท์ ” ภาษาอังกฤษฮิต ๆ ที่เรามักพูดกันติดปาก ความจริ งแล้ว
“มันผิด” บางคาใช้ผดิ ความหมาย บางคาไม่มีในภาษาอังกฤษ หรื อบางคาเกิดจากการ
ผสมคาใหม่ข้ ึ นมาเองของคนไทย เล่นเอาฝรัง่ เจ้าของภาษาถึงกับงงกันเป็ นแถว อยาก
รู ้แล้วใช่ไหมว่า คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้กนั อยูเ่ ป็ นประจาทุกวันนี้มีคาไหน ที่เรา
ใช้ผดิ เข้าใจผิด หรื อแต่งเองแบบผิด ๆ กันบ้าง…...

Fitness : เข้ าฟิ ตเนส
คนไทยมักเข้าใจผิดว่า “ฟิ ตเนส” คือ สถานที่ออกกาลังกาย ถ้าเผลอไปพูดกับ
ฝรัง่ ว่า “วันนี้ฉนั จะไปเข้าฟิ ตเนส” รับรองได้วา่ ต้องมีงงเพราะความจริงแล้วคาว่า “fitness” ใน
ความหมายทีฝ่ รัง่ หรื อชาวต่างชาติทวั่ ไปเข้าใจ แปลว่า “สมรรถภาพของร่ างกาย” ไม่ใช่
สถานทีอ่ อกกาลังกายอย่างทีค่ นไทยเข้าใจ ถ้าจะสื่อความหมายของสถานทีอ่ อกกาลังกาย
ต้องใช้คาว่า “fitness center” หรื อใช้คาว่า “gym” จะดีกว่า เช่น “I’m going to the
gym.”
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In trend : อินเทรน
ศัพท์ฮิตอีกหนึ่งคาที่มกั ได้ยนิ วัยรุ่ นไทยใช้บ่อย ๆ นัน่ ก็คือ “อินเทรน” โดยคน
ไทยมักจะแปลว่า “ทันสมัย” แต่สาหรับฝรัง่ คาว่า “ทันสมัย” จะไม่ใช้คาว่า “in trend” แต่
จะใช้คาว่า “trendy” หรื อ “fashionable” เช่น “It is trendy.” หรื อ “It is fashionable.”
Over : โอเวอร์
ถ้าคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบพูด ชอบทาอะไรเกินจริ ง คนไทยก็มกั จะพูด
ว่า “She is over.” หล่อนดูโอเว่อร์ หรื อดูเว่อร์ มาก ซึ่ งประโยคนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษ
หากฝรัง่ จะใช้คาทีส่ ื่อความหมายถึงคนทีท่ าอะไรเยอะเกินจริ ง เขาจะใช้คาว่า “exaggerate”
ดังนั้น ถ้าจะบอกว่าหล่อนดูโอเว่อร์ มาก จะใช้วา่ “She is exaggerating.” หรื อ
จะบอกว่า “อย่าพูดเว่อร์ ” ต้องบอกว่า “Don’t exaggerate.” หรื อถ้าเพื่อนเราเป็ นผูห้ ญิง
ที่แสดงทุกอย่างเกินจริ งไปหมด เราจะใช้คาว่า “overreact” ก็ได้ เช่น “Don't overreact!”
แปลว่า อย่าเว่อร์
Check bill : เช็คบิล
อีกหนึ่งคายอดฮิตที่ได้ยนิ คนไทยใช้บ่อย ๆ คือ “น้อง ๆ เช็คบิลหน่อย” ซึ่งใน
ความจริ งแล้ว ถ้าเราจะใช้ประโยคว่า “คิดเงินด้วยค่ะ” คนอังกฤษจะใช้คาว่า “bill (บิล)” เช่น
“Bill, please.” (ขอบิลด้วยครับ) ส่ วนคนอเมริ กนั จะพูดว่า “Check, please.” (ขอเช็ค
ด้วยครับ) ซึ่ งแปลว่า คิดเงินด้วยครับ/ค่ะ แต่คนไทยมักใช้รวมกันว่า “check bill” ซึ่ง
ผิด ควรเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า
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Soundtrack : หนังฝรั่ง
เวลาคุณจะบอกใครว่า ฉันต้องการดูหนังฝรั่งที่พากย์ภาษาอังกฤษ อย่าพูดว่า “I
want to watch a soundtrack film.” แต่ควรจะใช้วา่ “I want to watch an English
film.” นั่น เป็ นเพราะว่า ความหมายของค าว่า “soundtrack” คื อ ดนตรี ที่ อยู่ใ น
ภาพยนตร์ ต่างหากล่ะ
Freshy : นักศึกษาปี 1
คนไทยมักเรี ยกนักศึกษาปี 1 ว่า “freshy” ซึ่ งฝรั่งไม่รู้เรื่ องหรอกค่ะ นัน่ เป็ น
เพราะว่าไม่มีการบัญญัติศพั ท์คานี้ในภาษาอังกฤษ หากเราต้องการเรี ยกนักศึกษาปี 1
ให้ใช้คาว่า “fresher” หรือ “freshman” เช่น “He is a fresher.” หรื อ “He is a freshman.”
หรื อ “He is a first-year student.” เขาเป็ นนักศึกษาปี 1 ส่ วนปี อื่น ๆ เช่น ปี 2 เรา
เรี ยกว่า a sophomore, ปี 3 เรี ยกว่า a junior และ ปี 4 เรี ยกว่า a senior
Jam : ขอร่ วมด้ วย
คนไทยมักจะใช้คาว่า “jam” ในความหมายว่า “ขอร่ วมด้วย” เช่น “We are going
to eat outside. Do you want to jam?” พวกเรากาลังจะออกไปกินข้าวข้างนอกกัน เธอ
จะไปด้วยไหม? ซึ่ งประโยคนี้ถือว่าผิด ในภาษาอังกฤษจะไม่ใช้คาว่า “jam” ที่ถูกต้อง
ควรจะใช้คาว่า “join” ในกรณี แบบนี้ ประโยคที่ถูก ควรจะใช้วา่ “Do you want to
join us?”, “Do you want to come with us?” หรื อ “Do you want to come along?”
จะดีกว่า
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Pretty : พริตตีส้ ิ นค้ า
ศัพท์คานี้คงเป็ นที่คุน้ หู หนุ่ม ๆ เป็ นอย่างดี หากจะหมายถึง นางแบบตามงาน
อีเว้นท์ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะงาน motor show ความจริ งแล้วคาว่า “pretty” ในภาษาอังกฤษ
สามารถเป็ นคาคุณศัพท์ (adjective) ที่แปลว่า น่ารัก หรื อ สวยน่ามอง เช่น a pretty girl
คือ เด็กผูห้ ญิงน่ารัก หรื อ She has a pretty face. เธอมีหน้าตาน่ารัก แต่คาว่า “พริ ตตี้” ที่
คนไทยเรียกผูห้ ญิงสวย ๆ ตามงานอีเว้นท์น้นั ฝรัง่ จะเรียกว่า “model” ทีแ่ ปลว่า “นางแบบ”
เพียงแต่ให้ระบุไปว่าเป็ นงานไหน เช่น model(s) at exhibitions คือ นางแบบที่งาน
นิทรรศการ เป็ นต้น


บรรณานุกรม
14 ศัพท์ฮิต...ใช้ ผดิ บ่ อย. [ออนไลน์]. สื บค้นจาก : http://www.manager.co.th/Campu
s/ViewNews.aspx?NewsID=9570000096862 [เข้าถึงข้อมูล 23 กุมภาพันธ์ 2560].
คาศัพท์ภาษาอังกฤษทีค่ นไทยชอบนามาใช้ ผดิ ๆ แล้วชาวต่ างชาติงง !!. [ออนไลน์].
สื บค้นจาก : http://www.scholarship.in.th/ [เข้าถึงข้อมูล 23 กุมภาพันธ์ 2560].
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โดย : หทัยชนก อ่ างหิรัญ

“The working language of
ASEAN shall be English”

“The working language of ASEAN shall be English” บทบัญญัตขิ อ้ 34 ในกฎบัตร
อาเซียนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษในบริ บทอาเซียนว่า ทุกคนทีจ่ ะ
“ทางานเกีย่ วกับอาเซียน” “ทางานในประเทศอาเซียน” “ทางานร่ วมกับเพือ่ นอาเซียน”
“แสวงหาโอกาสทางการศึ ก ษาในอาเซี ย น” รวมไปถึ ง “การเดิ น ทางท่ อ งเที่ย ว
ในประเทศอาเซียน” จักต้ องมีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเพือ่ ติดต่ อสื่อสาร
ระหว่ างกันเป็ นหลัก แต่ดูเหมือนว่าการติดต่อสื่ อสารหรื อการเจรจาเป็ นภาษาอังกฤษ
ยังคงเป็ นปั ญหาที่แก้ไม่ตก โดยเฉพาะประเทศไทย อย่างไร?
คนไทยส่ วนใหญ่มกั จะประสบปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษที่คล้ายคลึงกัน คือ
คนไทยถูกบ่มสอนในเรื่ องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมามากกว่า 12 ปี มีคลังคาศัพท์
ที่ ก ว้า งขวาง แต่ ไ ม่ ส ามารถสนทนาหรื อถามตอบกับ ฝรั่ ง ได้เป็ นประโยคยาว ๆ
เช่น ถามคาตอบคา ตอบแบบตะกุกตะกัก เป็ นต้น อย่างไรก็ตามทักษะการพูดจาเป็ น
จะต้องให้เวลาในการฝึ กฝน “อยากพูดเก่งก็ตอ้ งหัดพูด” แต่จะฝึ กพูดอย่างไรให้ได้ผล
ลองฝึ กตามสู ตรเคล็ดไม่ลบั 5 ข้อต่อไปนี้พร้อมกัน
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1. Do not worry on grammar and making mistakes
(อย่ากังวลกับหลักไวยากรณ์ และการทาผิดพลาดมากเกินไป)
ความกังวลและความกลัวที่จะพูดผิดหลักไวยากรณ์ หรื ออายที่ไม่สามารถพูด
ประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็ นปั ญหาใหญ่สาหรับคนที่กาลังหัดพูด
ภาษาอังกฤษที่ ฝรั่ งเรี ยกว่าเป็ นอาการ “mental blocks” คื อมี บางสิ่ งในจิ ตใจที่
ขัดขวางทาให้ไ ม่สามารถเข้าใจหรื อทาอะไรบางอย่างได้ ซึ่ งความกังวลเหล่านั้นจะ
ทาให้ผพู ้ ูดรู ้สึกอึดอัดและไม่กล้าที่จะพูด ดังนั้นให้ปรับทัศนคติใหม่วา่ “การสื่ อสาร
เป็ นเรื่ องสาคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบ” เช่น ประโยคที่วา่ “Yesterday I go to
party in beach.” นี้ ผิดหลักไวยากรณ์ ประโยคที่ถูกต้องคือ “Yesterday I went to a
party on the beach.” แต่ท้ งั สองประโยคกลับสื่ อสารได้ความเดียวกันว่า “เมื่อวาน
ฉันไปปาร์ ต้ ีที่ชายหาดมา” ดังนั้นความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งร้ายแรงค่อย ๆ ลองพูดและ
ปรับแก้ไปเรื่ อย ๆ
2. Practice speaking from what you hear
(ให้ ฝึกพูดจากการฟัง)
การพูดและการฟัง เป็ นทักษะที่ควบคู่กนั และมีความสาคัญเป็ นอันดับต้น ๆ ใน
การสนทนาภาษาอังกฤษ สาหรับคนที่ไม่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ควรเริ่ มจากการฟัง
บทสนทนาภาษาอังกฤษง่ าย ๆ เพื่อให้คุน้ เคยกับสาเนี ยงเจ้าของภาษา และเรี ยนรู ้
คาศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ในการสื่ อสารทัว่ ๆ ไป แล้วค่อยขยับมาเป็ นการดูหนัง หรื อฟั ง
เพลง การที่จะฟังให้ได้ผลก็คือ ฟังวันละ 1-2 ชัว่ โมง และ “ฟังอย่างเข้าใจ และฟังอย่าง
ต่อเนื่อง” หมายถึง เราจะต้องเลือกฟังอะไรที่ไม่ยากเกินความเข้าใจ หรื อไม่เร็ วเกินไป
โดยเริ่ มจากการฟังอะไรง่าย ๆ แล้วค่อยพัฒนาระดับความยากและเร็ ว ควรฝึ กฟังทุกวัน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
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3. Learn and study phrases
(เรียนและศึกษาจากวลี)
เรามักจะเข้าใจว่า ทีเ่ ราไม่สามารถสื่อสาร
เป็ นภาษาอังกฤษได้เพราะไม่รู้คาศัพท์ หรื อมี
คลังคาศัพท์ในหัวน้อย แต่เป็ นที่น่าแปลกใจว่า
บางทีเรารู ้คาศัพท์มากกว่า 100 คา แต่ไม่
สามารถพู ด ออกมาเป็ นประโยคได้อย่า งถู ก ต้อง ดัง นั้นวิธี ก ารหนึ่ ง ที่ จะช่ ว ยให้มี
พัฒนาการทางการพูดคือ การเรี ยนรู ้วลี เนื่ องจากการรู ้และจดจาวลีหนึ่งวลี ส่ งผลให้
เราสามารถสร้างประโยคทีถ่ ูกต้องได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น วลีทวี่ า่ “Give somebody
a hard time” หมายความว่า ทาให้คนคนหนึ่งลาบาก หรื อเครี ยด เราสามารถทาเป็ น
ประโยคต่าง ๆ ได้ เช่น
Stop giving me a hard time. อย่าทาให้ฉนั ลาบากไปมากกว่านี้เลย
My parents never gave me a hard time for my bad grades. พ่อแม่ไม่เคยเครี ยด
เรื่ องเกรดไม่ดีของฉัน
She is going to give him a hard time. เธอกาลังทาให้เขาลาบาก
4. Do not translate in Thai, but try to think in English
(อย่าแปลเป็ นไทย แต่ ให้ คิดเป็ นภาษาอังกฤษ)
คนไทยส่วนใหญ่ฟังคาถามภาษาอังกฤษออกแต่ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ เนื่องจาก
พยายามแปลประโยคนั้น ๆ เป็ นภาษาไทยก่อนตอบ ระบบที่คนไทยส่ วนใหญ่คิด คือ
ฟังภาษาอังกฤษแล้วมาแปลเป็ นภาษาไทย คิดคาตอบเป็ นภาษาไทย แล้วค่อยตอบออกไป
เป็ นภาษาอังกฤษ เมื่อผ่านขั้นตอนหลายกระบวนการ เลยทาให้การพูดไม่ลื่นไหลและ
ไม่เป็ นธรรมชาติ
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ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนและพยายามฝึ กการพูดให้เป็ นอัตโนมัติคือ ฟั ง-คิด-พูด
เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมดโดยไม่มีการแปลเป็ นภาษาไทย โดยใช้วธิ ี “การคิดให้เป็ น
ภาษาอังกฤษ” สามกระบวนการต่อไปนี้ ได้แก่
Level 1 : คิดคาศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละวัน เช่น ถ้าคุณกาลังนัง่ ดูทีวอี ยูแ่ ล้ว
นึกคาศัพท์ “television, news, variety shows, reporter, series, actors, actress..”
Level 2 : ลองเอาคาศัพท์มาแต่งให้เป็ นประโยค ขณะทีค่ ุณกาลังนัง่ ดูทวี อี ยู่ คิด…
That actress is beautiful.
The news reporter has long black hair.
He talks about politics.
Level 3 : สร้างเรื่ องราวขึ้นมาเป็ นภาษาอังกฤษ
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5. Use English routinely
(ใช้ ภาษาอังกฤษให้ เป็ นกิจวัตร)
สภาพแวดล้อมถือว่าเป็ นหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยให้คุณฝึ กฝนและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ถึงแม้วา่ บริ บทประเทศไทย ค่อนข้างห่างไกลจากประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ อย่างไรก็ตามยังมีหลากหลายวิธีที่จะทาให้ภาษาอังกฤษ
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของเรา เช่ น การสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษ
กับผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ ฟั งหรื ออ่านข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ อ่านบทความ
หรื อดูรายการ Talk show ในสื่ อต่าง ๆ ตามหัวข้อที่สนใจ แต่วธิ ี ที่ง่ายและประหยัดคือ
การหาเพื่อนชาวต่างชาติ ไม่วา่ จะเป็ นการคุยแชทหรื อ skype ที่เปิ ดโอกาสให้เราได้
ใกล้ชิดกับบรรยากาศการสนทนากับเจ้าของภาษา รวมถึงได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับประโยค
หรื อสาเนียงที่ถูกต้องอีกด้วย


บรรณานุกรม
5 Speaking Rules you need to know!. [ออนไลน์]. สื บค้นจาก : http://www.talkengl
ish.com/extralessons/speakingrules.aspx [เข้าถึงข้อมูล 23 กุมภาพันธ์ 2560].
How to Speak English Well: 10 Simple Tips for Extraordinary Fluency. [ออนไลน์].
สื บค้นจาก : http://www.fluentu.com/english/blog/how-to-speak-english-well
-fluently/ [เข้าถึงข้อมูล 23 กุมภาพันธ์ 2560].
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โดย : ชมพูนุท ถาวรวงศ์

ในครั้งก่อน ได้กล่าวถึงตานานการสร้างโลกของอารยธรรมต่าง ๆ ทัว่ โลก ในครั้งนี้
จึงจะขอยกตานานการสร้างโลกที่กล่าวไว้ตามความเชื่ อของศาสนาสาคัญของโลกทั้ง
สามศาสนาได้แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาอิสลามและ
ศาสนาพุทธ
 ว่าด้ วยการสร้ างโลกในศาสนาคริสต์
คริสต์ศาสนานั้นนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
และเชื่ อว่าพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้ างโลกและทุกสิ่ งทุ กอย่าง จากพระคริ สตธรรมคัมภี ร์
ภาคพันธสัญญาเดิม ในพระธรรมปฐมกาลของคริ สต์ศาสนา (the Book of Genesis of
the Old Testament Bible) นั้น ได้บรรยายเหตุการณ์ที่พระเจ้าสร้างโลกไว้ดงั นี้
ปฐมกาล บทที่ 1
1. ในเริ่ มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก
2. แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรู ปร่ างและว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยูเ่ หนือผิวน้ า
และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยูเ่ หนื อผิวน้ านั้น
3. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีความสว่าง" แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น
4. พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีและพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั้นออก
จากความมืด
5. พระเจ้าทรงเรี ยกความสว่างนั้นว่าวันและพระองค์ทรงเรี ยกความมื ดนั้น
ว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่หนึ่ง
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6. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีพ้ืนอากาศในระหว่างน้ า และจงให้พ้นื อากาศนั้นแยก
น้ าออกจากน้ า"
7. พระเจ้าทรงสร้างพื้นอากาศ และทรงแยกน้ าซึ่ งอยูใ่ ต้พ้ืนอากาศจากน้ าซึ่ งอยู่
เหนื อพื้นอากาศ ก็เป็ นดังนั้น
8. พระเจ้าทรงเรี ยกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่สอง
9. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ าที่อยูใ่ ต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยูแ่ ห่งเดียวกัน และจงให้ที่
แห้งปรากฏขึ้น" ก็เป็ นดังนั้น
10. พระเจ้าทรงเรี ยกที่แห้งว่าแผ่นดิน และที่น้ ารวบรวมเข้าอยูแ่ ห่งเดียวกันว่า
ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
11. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่ออก
ผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน" ก็เป็ นดังนั้น
12. แผ่นดินก็เกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ดตามชนิ ดของมัน และต้นไม้ที่ออกผล
ที่มีเมล็ดในผลตามชนิ ดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
13. มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่สาม
14. พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน
และเพื่อใช้เป็ นหมายสาคัญที่กาหนดฤดู วัน และปี ต่าง ๆ
15. จงให้เป็ นดวงสว่างบนพืน้ ฟ้าอากาศเพือ่ ส่องสว่างบนแผ่นดินโลก ก็เป็ นดังนั้น
16. พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้น
ครองกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่าง ๆ
ด้วยเช่นกัน
17. พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนพืน้ ฟ้าอากาศเพือ่ ส่องสว่างบนแผ่นดินโลก
18. เพื่อครองกลางวันและครองกลางคื น และเพื่อแยกความสว่างออกจาก
ความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
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19. มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่สี่
20. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ าอุดมบริ บูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวติ แหวกว่ายไปมา
และให้มีนกบินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศเหนื อแผ่นดินโลก"
21. พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มีชีวติ แหวกว่ายไปมาตาม
ชนิดของมันเกิดขึ้นบริ บูรณ์ในน้ านั้น และบรรดาสัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน พระเจ้า
ทรงเห็นว่าดี
22. พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น ให้น้ าใน
ทะเลบริ บูรณ์ไปด้วยสัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน"
23. มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่หา้
24. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน สัตว์ใช้
งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน" ก็เป็ นดังนั้น
25. พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าบน แผ่นดินโลกตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งาน
ตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน แล้ว
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
26. พระเจ้าตรัสว่า "จงให้
พวกเราสร้ า งมนุ ษ ย์ตามแบบ
ฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา
และให้พวกเขาครอบครองฝูงปลา
ในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว์ใช้งาน ให้ครอบครองทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก และ
บรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก"
27. ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้าง มนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์
ได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้
เป็ นชายและหญิง
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28. พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดก
และทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอานาจเหนื อแผ่นดินนั้น และครอบครองฝูงปลาใน
ทะเล ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก"
29. พระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด เราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่ งอยูท่ วั่ พื้นแผ่นดินโลก
และบรรดาต้นไม้ซ่ ึ งมีเมล็ดในผลแก่เจ้า ให้เป็ นอาหารแก่เจ้า
30. สาหรับบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดิน โลก บรรดานกในอากาศ และบรรดา
สัตว์ที่เลื้ อยคลานที่ มีชีวิตบนแผ่นดิ นโลก เราให้บรรดาพืชผักเขี ยวสดเป็ นอาหาร
ก็เป็ นดังนั้น
31. พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่ งที่
พระองค์ได้ทรงสร้ าง และดู เถิ ด เป็ นสิ่ งที่ดี
ยิ่งนัก มี เวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที่ หก
ซึ่ งอาจจะกล่าวสรุ ปย่อ ๆ ได้ดงั นี้
ในยามแรกเริ่มพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก แผ่นดินนั้นว่างเปล่า
และมีความมืดอยูเ่ หนือน้ า (ปฐมกาล 1:1-2) วันที่ 1 พระเจ้าทรงสร้างความสว่าง ทรงเรี ยก
ความสว่างนั้นว่า "วัน" และความมืดนั้นว่า "คืน" จึงเกิดเวลาเช้าและเวลาเย็นขึ้น จึงนับเป็ น
วันแรก (ปฐมกาล 1:3-5) วันที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างพื้นอากาศและทรงแยกน้ าทีอ่ ยูใ่ ต้พ้นื
อากาศออกจากกันและทรงเรี ยกภาคพืน้ อากาศนั้นว่า "ฟ้า" หรื อ ”สวรรค์” (ปฐมกาล 1:6-8)
วันที่ 3 พระเจ้าทรงให้น้ าทีอ่ ยูใ่ ต้ฟ้ามารวมกัน เรี ยกว่า "ทะเล" และจึงเกิดทีแ่ ห้งขึ้น เรี ยกว่า
"แผ่นดิน" และพระเจ้าทรงสร้างหญ้า พืชผักทีม่ เี มล็ดและต้นไม้ทอี่ อกผล (ปฐมกาล 1:9-13)
วันที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ 2 ดวง ไว้บนท้องฟ้าเพื่อแบ่งความสว่าง
ออกจากความมืด แบ่งวันออกจากคืน กาหนดฤดู วัน ปี โดยให้ดวงใหญ่ครองกลางวัน
และดวงเล็กครองกลางคืนรวมถึงทรงสร้างดวงดาวต่าง ๆ ด้วย (ปฐมกาล 1:14-19)
วันที่ 5 พระเจ้าทรงสร้างสัตว์น้ านานาชนิด และสร้างนกนานาพันธุ์ (ปฐมกาล 1:20-23)
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วันที่ 6 พระเจ้าทรงสร้างสัตว์บก คือ ปศุสัตว์ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าต่าง ๆ
และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ชายและหญิง ทรงเรี ยกชายนั้นว่า "อาดัม" และเรี ยกหญิง
นั้นว่า "เอวา" พระเจ้าให้มนุ ษย์เป็ นใหญ่เหนื อสรรพสัตว์ท้ งั หลายทั้งบนบก ในน้ าและ
พื้นอากาศ และให้พืชพรรณทั้งหลายเป็ นอาหาร (ปฐมกาล 1:24-31) วันที่ 7 พระเจ้า
ทรงพักงานทั้งสิ้ นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทา พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่วนั ที่ 7 ทรง
ตั้งไว้ให้เป็ นวันบริ สุทธิ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ (ปฐมกาล 2:1-3)
จะเห็นได้วา่ ตามคติความเชื่ อของคริ สตชน ทุกสิ่ งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดย
พระเจ้า เพราะสภาพแวดล้อมและสิ่ งมีชีวติ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติน้ นั ทุกอย่างล้วนมี
ระบบระเบียบ ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าโลกนี้มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่
ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าผูท้ รงมีพระสติปัญญาในการออกแบบจักรวาลและโลกนี้อย่าง
ยอดเยีย่ ม
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 ว่าด้วยการสร้างโลกในศาสนาอิสลาม
การสร้ างโลกในศาสนาอิสลามนั้น
มีท้ งั ความคล้ายคลึ งและความแตกต่างจาก
ศาสนาคริ สต์ ในแง่ความคล้ายคลึงกันนั้น
คือ ในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นระบุวา่ พระเจ้า
พระมหาคัมภีร์อลั กุรอาน. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : ทรงสร้ า งโลก เช่ น เดี ย วกันในพระคัม ภี ร์
http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/ อัลกุรอานนั้น พระอัลลอฮ์ทรงสร้ างโลก
album_data/201208/06/51306/images/459489.jpg เช่ น กัน และใช้เ วลาในการสร้ า งหกวัน
[เข้าถึงข้อมูล 24 กุมภาพันธ์ 2560].
เท่ากัน แต่ ตรงกันข้ ามกับพระคัมภีร์ไบเบิ ล
พระคัมภีร์อัลกุรอานมิได้ บรรยายเรื่ องการสร้ างโลกไว้ในคราเดียวกัน แต่ กลับบรรยาย
ถึงการสร้ างโลกกระจายไว้ ในโองการต่ าง ๆ ทั่วเล่ ม จึงหมายความจาต้องรวบรวม
โองการมากมายทีก่ ระจายอยูใ่ นบทต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรื่ องนี้เฉพาะมารวมกันและเรี ยบเรี ยง
จึงจะเห็นภาพการสร้างโลกได้
ตัวอย่างเช่ น
พระองค์ คือ พระผูท้ รงสร้างชั้นฟ้าทัง้ หลาย และแผ่นดินในระยะ 6 วัน แล้วพระองค์
ทรงสถิตอยูบ่ นบัลลังก์ พระองค์ทรงรอบรู ้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดิน และสิ่ งที่ออกมาจาก
แผ่นดิน และสิ่งทีล่ งมาจากฟากฟ้าและสิ่งทีข่ ้นึ ไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยูก่ บั พวกเจ้าไม่
ว่าพวกเจ้าจะอยู่ ณ แห่งหนใด และอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งทีพ่ วกเจ้ากระทา (อัล-ฮ่ าดีด : 4) แล้ว
พระองค์ทรงมุง่ สู่ฟากฟ้าขณะทีม่ นั เป็ นไอหมอก พระองค์จงึ ตรัสแก่ช้ นั ฟ้าและแผ่นดินว่า
เจ้าทัง้ สองจงมาจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม มันทัง้ สองกล่าวว่า ข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจ
แล้ว (ฟุซซิลตั : 11) พระองค์คอื ผูไ้ ด้ทรงสร้างสิ่งทัง้ มวลในโลกไว้สาหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุง่ สู่ฟากฟ้า และได้ทาให้มนั สมบูรณ์ข้นึ เป็ นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์น้นั ได้ทรงรอบรู ้ใน
ทุกสิ่ งทุกอย่าง (อัล-บ่ าก่ อเราะฮฺ : 29) และชั้นฟ้า เราได้สร้างมันด้วยพระหัตถ์ของเรา
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และแท้จริ งเราได้แผ่ให้กว้างไพศาล (อัซ-ซาริ ยาต : 47) แท้จริ งพระเจ้าของพวกเจ้านั้น คือ
อัลลอฮ์ผทู ้ รงสร้างบรรดาชั้นฟ้า และแผ่นดินภายในหกวัน แล้วสถิตอยูบ่ นบัลลังก์พระองค์
ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพทีก่ ลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็ว และทรง
สร้างดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และบรรดาดวงดาวขึ้นโดยถูกกาหนดให้กาหนดทาหน้าที่
บริ การ ตามพระบัญชาของพระองค์ พึงรู ้เถิดว่า การสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็ น
สิทธิของพระองค์เท่านั้น มหาบริสุทธิ์อลั ลอฮ์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าแห่งสากลโลก (อัล-อะอฺรอฟ : 54)
และพระองค์ผทู ้ รงสร้างกลางคืนและกลางวัน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แต่ละหน่วย
โคจรตามจักรราศี (อัล-อัมบิยาอฺ : 33) และแผ่นดินนั้น เราได้แผ่ขยายมันออกไป ดังนั้น
เราเป็ นผูแ้ ผ่ขยายทีย่ อดเยีย่ ม (อัซ-ซาริ ยาต : 48) และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มนั ออกไป และ
เราได้ทาให้มเี ทือกเขาเป็ นทีย่ ดึ อย่างมัน่ คง และเราได้ให้ทกุ สิ่งงอกเงยอย่างสมดุล (อัล-ฮิจรุ : 19)
และพระองค์ทรงให้มเี ทือกเขามัน่ คงในแผ่นดิน เพือ่ มิให้มนั สัน่ สะเทือนแก่พวกเจ้าและทาให้
มีลาน้ าและหนทาง เพือ่ พวกเจ้าจะได้บรรลุสู่เป้าหมาย (อัน-นะฮฺลุ : 15) และพระองค์คอื ผูท้ รง
ทาให้ทะเลเป็ นประโยชน์ เพือ่ พวกเจ้าจะได้กนิ เนื้อนุม่ สดจากมัน และพวกเจ้าเอาเครื่องประดับ
ออกจากมัน สาหรับใช้ประดับราคา และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่ าคลืน่ ในท้องทะเล และเพือ่ พวกเจ้า
จะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพือ่ พวกเจ้าจะได้ขอบคุณ (อัน-นะฮฺลุ : 14)
และอัลลอฮ์ทรงให้บงั เกิดสิ่งมีชวี ติ ทุกชนิดจากน้ า ดังนั้นในหมูพ่ วกมัน มันจะเคลือ่ นย้ายด้วย
ท้องของมัน และในหมูพ่ วกมันจะเดินด้วยเท้าทัง้ สี่ อัลลอฮ์ทรงบังเกิดสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงประสงค์
แท้จริง อัลลอฮ์น้นั ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง (อัน-นูร : 45) พระองค์ผทู ้ รงสร้างชั้นฟ้าทัง้ หลาย
และแผ่นดิน พระองค์ทรงทาให้มคี คู่ รองแก่พวกเจ้า จากตัวของพวกเจ้าเอง และจากปศุสตั ว์
ทรงให้มคี ผู่ วั เมีย ด้วยเหตุน้ พี ระองค์ทรงแพร่พนั ธุพ์ วกเจ้าให้มากมาย ไม่มสี ิ่งใดเสมอเหมือน
พระองค์ และพระองค์เป็ นผูท้ รงได้ยนิ ได้เห็น (อัช-ชูรอ : 11) และพระองค์น้นั คือผูท้ ที่ รงให้น้ า
ลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้ออกมาด้วยน้ านั้น ซึ่งพันธุพ์ ชื ของทุกสิ่งและเราได้ให้ออกจาก
พันธุพ์ ชื นั้นซึ่งสิ่งทีม่ สี ีเขียวจากสิ่งทีม่ สี ีเขียวนั้นเราได้ให้ออกมาซึ่งเมล็ดทีซ่ อ้ นตัวกันอยู่ และ
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จากต้นอินทผาลัมนั้นจัน่ ของมันเป็ นทลายต่า และทรงให้ออกมาด้วยน้ านั้นอีก ซึ่งสวน
องุน่ ซัยตูน และทับทิม โดยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกัน “พวกเจ้าจงมองดูผลของมัน”
“เมื่อมันเริ่ มออกผลและเมื่อมันแก่สุก แท้จริ งในสิ่ งเหล่านั้นแน่นอน มีสัญญาณมากมาย
สาหรับหมู่ชนผูศ้ รัทธา” (อัล-อันอาม : 99) และพระองค์คือผูท้ รงแผ่แผ่นดิน และใน
นั้นทรงทาให้มนั มีภูเขามัน่ คง และลาน้ ามากหลาย และจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มี
จานวนคู่ ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวัน แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็ นสัญญาณ
สาหรับหมูช่ นผูใ้ คร่ ครวญ (อัร-เราะอฺ ดุ : 3) เจ้ามิได้เห็นดอกหรื อว่า แท้จริ งอัลลอฮ์น้ นั
ทรงให้เมฆลอย แล้วทรงทาให้ประสานตัวกันแล้วทรงทาให้รวมกันเป็ นกลุม่ ก้อน แล้วเจ้าก็
จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุม่ เมฆนั้น และพระองค์ทรงให้มนั ตกลงมาจากฟากฟ้า มีขนาด
เท่าภูเขา ในนั้นมีลกู เห็บ แล้วพระองค์จะทรงให้มนั หล่นลงมาโดนผูท้ พี่ ระองค์ประสงค์
และก็ให้มนั ผ่านพ้นไปจากผูท้ ี่พระองค์ประสงค์ แสงประกายของสายฟ้าแลบเกือบจะ
เฉี่ยวสายตาผูม้ อง (อัน-นูร : 43) แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสับเปลีย่ น
กลางคืนและกลางวัน และเรื อทีว่ งิ่ อยูใ่ นทะเล พร้อมด้วยสิ่ งทีอ่ านวยประโยชน์แก่มนุษย์
และน้ าทีอ่ ลั ลอฮ์ได้ทรงให้หลัง่ ลงมาจากฟากฟ้า แล้วทรงให้แผ่นดินมีชวี ติ ชีวาขึ้น ด้วยน้ านั้น
หลังจากทีม่ นั ตายไปแล้ว ทรงให้สตั ว์แต่ละชนิดเกิดขึ้นบนแผ่นดิน ในการให้ลมเปลีย่ น
ทิศทาง และให้เมฆซึ่งถูกกาหนดให้บริการแก่โลก ผันแปรไประหว่างฟากฟ้าและแผ่นดิน
นั้น แน่นอนล้วนเป็ นสัญญาณนานาประการแก่กลุม่ ชนทีใ่ ช้ปัญญา (อัล-บ่าก่อเราะฮฺ : 164)
จากตัวอย่างทีย่ กมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ มีการพูดถึงการสร้างโลกพื้นดินและพื้นฟ้า
กระจายอยูใ่ นโองการบทต่าง ๆ ซึ่ งพอจะสรุ ปได้วา่
อัลลอฮ์ทรงเป็ นผูส้ ร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะ 6 วัน แต่ก่อนฟ้าและแผ่นดิน
รวมเป็ นอันเดียวกัน ต่อมาพระองค์ได้แยกออก แผ่ช้ นั ฟ้าให้ขยายกว้างไพศาล และทา
ชั้นฟ้าให้สมบูรณ์เป็ นเจ็ดชั้นฟ้า อีกทั้งทรงประดับชั้นฟ้าด้วยดวงดาวต่าง ๆ สร้างดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ และทาให้กลางคืนไล่ตามกลางวัน เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และชาวโลก
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ส่ วนแผ่นดินพระองค์ได้ทรงแผ่ขยายออกเช่นกัน และปั กภูเขาเป็ นหลักตรึ งให้
มัน่ คง สร้างลาน้ าต่าง ๆ และหนทางจานวนมาก พระองค์ทรงสร้างสิ่ งมีชีวติ สัตว์น้ า
สัตว์บกต่าง ๆ รวมถึงพืชพรรณและให้เจริ ญพันธุ์งอกเงยสื บต่อไป
 ว่ าด้ วยการสร้ างโลกในพุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่ องการกาเนิดจักรวาล โลก มนุษย์ และสิ่ งต่าง ๆ
ไว้ในอัคคัญญสู ตร พระสู ตรนี้ได้กล่าวถึงการบังเกิดขึ้นจักรวาล โลก มนุษย์ และ
สรรพสิ่ งทั้งหลาย ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของสิ่ งเหล่านี้
อัค คั ญ ญสู ตรที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รง
แสดงนี้ มิ ไ ด้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะกล่ า วถึ ง
การก าเนิ ด ของโลกและมนุ ษ ย์ ตลอดจน
สรรพสิ่ งโดยตรง เพียงแต่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่สามเณร 2 รู ป คือ วาเสฏฐสามเณร
และภารทวาชสามเณร เพือ่ จะบอกเหตุอนั เป็ น
ความเชื่อในเรื่ องของวรรณะที่พวกพราหมณ์
ยึดถือต่อ ๆ กันมา เนื่องจากสามเณรทั้ง 2 นั้น พระพุท ธเจ้ า . (ออนไลน์ ) . แหล่ งที่ มา :
เกิดมาจากวรรณะของพราหมณ์ ซึ่งในยุคสมัย https://hilight.kapook.com/img_cms/other/
นั้นถือกันว่า วรรณะพราหมณ์เป็ นวรรณะสู ง pj-13.jpg. 28 กุมภาพันธ์ 2560.
จะเป็ นรองก็เพียงวรรณะกษัตริ ยเ์ ท่านั้น แต่ท้ งั 2 กลับเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาที่
พวกพราหมณ์ เ รี ย กว่า เป็ นสมณะโล้น จัด เป็ นวรรณะที่ เ ลวทรามซึ่ งเกิ ด จากเท้า
ของพรหม
พระศาสดาเมื่อทรงสดับเช่นนั้น จึงทรงชี้ ให้เห็นถึงที่มาที่ไปแห่ งการที่เกิ ดชื่ อ
เรี ยกของวรรณะต่าง ๆ ขึ้ นเพื่อให้สามเณรทั้ง 2 นั้นทราบ จึงจะขอยกอัคคัญญสู ตร
บางตอนที่กล่าวถึงการกาเนิดโลกไว้ดงั นี้
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(56) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยล่วงระยะกาล
ยืดยาวช้านานที่ โลกนี้ จะพินาศ เมื่ อโลกกาลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิ ด
ในชั้นอาภัสสรพรหม สัตว์เหล่านั้นได้สาเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออก
จากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนั้นสิ้นกาลยืดยาว
ช้านาน ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน
ทีโ่ ลกนี้จะเจริ ญ เมือ่ โลกกาลังเจริ ญอยูโ่ ดยมาก เหล่าสัตว์พากันจุตจิ ากชั้นอาภัสสรพรหม
ลงมาเป็ นอย่างนี้ และสัตว์น้ นั ได้สาเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปได้ใน อากาศ อยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ นภพนั้นสิ้ นกาลนาน
สมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นนี้แลเป็ นน้ าทั้งนั้น มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ก็ยงั ไม่ปรากฏ ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ยงั ไม่ปรากฏ กลางวันกลางคืนก็ยงั ไม่ปรากฏ
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ยงั ไม่ปรากฏ ฤดูและปี ก็ยงั ไม่ปรากฏ เพศชายและเพศหญิงก็
ยังไม่ปรากฏ สัตว์ท้ งั หลายก็เป็ นเพียงแค่สัตว์เท่านั้น ดู กรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ครั้นต่อมาล่วงระยะกาลยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยอยูบ่ นน้ าทัว่ ไป ได้ปรากฏแก่
สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดทีบ่ คุ คลเคีย่ วให้งวด แล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็ นฝาอยูข่ า้ งบน ฉะนั้น
ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใส หรื อเนยข้นอย่างดี ฉะนั้นมีรส
อร่ อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตว์ผหู ้ นึ่งเป็ นคนโล้นพูดว่า ท่านผูเ้ จริ ญ
ทั้งหลายนี่จกั เป็ นอะไร แล้วเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดู เมื่อเขาเอานิ้วช้อนง้วนดิน
ขึ้นลองลิ้มดูอยู่ ง้วนดินได้ซาบซ่านไปแล้ว เขาจึงเกิดความอยากขึ้น ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ แม้สัตว์พวกอื่นก็พากันกระทาตามอย่างสัตว์น้ นั เอานิ้วช้อนง้วนดิน
ขึ้นลองลิ้มดู เมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันเอานิ้วช้อนง้วนดินขึ้นลองลิ้มดูอยู่ ง้วนดินได้
ซาบซ่านไปแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเกิดความอยากขึ้น ต่อมาสัตว์เหล่านั้นพยายามเพื่อจะ
ปั้ นง้วนดินให้เป็ นคา ๆ ด้วยมือแล้วบริ โภค
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะในคราวทีพ่ วกสัตว์พยายามเพือ่ จะปั้นง้วนดินให้เป็ นคา ๆ
ด้วยมือแล้วบริโภคอยูน่ ้นั รัศมีกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปแล้ว ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็
ปรากฏ เมื่อดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ปรากฏแล้ว ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ปรากฏ
เมื่อดวงดาวนักษัตรปรากฏแล้ว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อกลางคืนและ
กลางวันปรากฏแล้ว เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏ
ฤดูและปี กป็ รากฏ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล โลกนี้จงึ กลับเจริ ญ
ขึ้นมาอีก
(57) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันบริ โภคง้วนดิน
มีงว้ นดินเป็ นอาหาร ดารงอยูไ่ ด้สิ้นกาลนาน ด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นมัวเพลินบริ โภค
ง้วนดินอยู่ ก็ทาให้สัตว์เหล่านั้นมีร่างกายแข็งกล้าขึ้น ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่าง
กันไป สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณงาม บางพวกมีผวิ พรรณไม่งาม ในสัตว์ท้งั สองพวกนั้น
สัตว์พวกที่มีผวิ พรรณงามนั้นพากันดูหมิ่นสัตว์พวกที่มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามี
ผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผวิ พรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนั้น เมื่อสัตว์ท้ งั สอง
พวกนั้นเกิดการดูหมิ่นกันขึ้น เพราะทะนงตัวปรารภผิวพรรณเป็ นปั จจัย ง้วนดินก็
หายไป เมื่อง้วนดินหายไป สัตว์เหล่านั้นจึงพากันจับกลุ่ม ต่างก็บ่นถึงกันว่า รสดีจริ ง
ถึงทุกวันนี้กเ็ หมือนกัน คนเป็ นอันมากได้ของทีม่ รี สดีอย่างใดอย่างหนึ่ง มักพูดกันอย่างนี้
ว่ารสอร่ อยแท้ ๆ ซึ่ งพวกพราหมณ์ ระลึกได้ถึงอักขระที่รู้กนั ว่าเป็ นของดี เป็ นของ
โบราณเท่านั้น แต่ไม่รู้ชดั ถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย
(58) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมาเมือ่ ง้วนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไป
ก็เกิดมีกระบิดินขึ้น กระบิดินนั้นปรากฏลักษณะคล้ายเห็ด กระบิดินนั้นถึงพร้อมด้วย
สี กลิ่ น และรส ซึ่ งมี สีเหมื อนเนยใสหรื อเนยข้นอย่างดี จึ งมี รสอร่ อยดุ จรวงผึ้งเล็ก
อันหาโทษมิได้ ฉะนั้นดู กรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้ งนั้นสัตว์เหล่ านั้นพยายาม
จะบริ โภคกระบิดิน จึงได้มีกระบิดินเป็ นอาหารดารงอยูไ่ ด้สิ้นกาลนาน
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ การทีส่ ตั ว์เหล่านั้นบริ โภคกระบิดินอยู่ ทาให้ร่างกาย
แข็งกล้าขึ้นทุกที ทั้งผิวพรรณก็ปรากฏว่าแตกต่างกันไป สัตว์บางพวกมีผวิ พรรณงาม
บางพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตว์ท้ งั สองจาพวกนั้น สัตว์พวกที่ มีผิวพรรณงาม
พากันดู ห มิ่ นสั ต ว์พ วกที่ มี ผิ วพรรณไม่ ง ามว่า พวกเรามี ผิ วพรรณดี ก ว่า พวกท่ า น
พวกท่านมีผวิ พรรณเลวกว่าพวกเรา ดังนี้ เมื่อสัตว์ท้ งั สองพวกนั้นดูหมิ่นกันกระบิดิน
ก็ หายไปเมื่ อ กระบิ ดิ น หายไปก็ เกิ ดมี เครื อ ดิ นขึ้ น ปรากฏคล้า ยผลมะพร้ า วที เ ดี ย ว
เครือดินนั้น ถึงพร้อมด้วยสี รส กลิน่ มีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี รสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็ก
อันหาโทษมิได้
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้น
พยายามจะบริ โภคเครื อดิน มีเครื อดินนั้นเป็ นอาหาร
ดารงมาได้สิ้นกาลนาน สัตว์เหล่านั้นก็มีร่างกายแข็ง
กล้าขึ้นผิวพรรณก็แตกต่างกันไป บางพวกมีผวิ พรรณงาม
บางพวกก็ ไ ม่ ง าม เมื่ อ เกิ ด การดู ห มิ่ น ผิว พรรณขึ้ น
เครื อดินก็หายไป เมื่อเครื อดินหายไปสัตว์เหล่านั้นก็
พากันจับกลุม่ บ่นกันว่า เครื อดินทีเ่ คยมีแก่พวกเราหนอ
เดี๋ ยวนี้ เครื อดิ นของพวกเราได้สูญหายเสี ยแล้วหนอ
ถึ ง ทุ ก วัน นี้ ก็ เ หมื อ นกัน คนเป็ นอัน มาก พอถู ก
ความระทมทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ งมากระทบ ก็มกั
พราหมณ์ หมายถึ ง ผู้ที่ มีค วามรู้ บ่นกันอย่างนี้วา่ สิ่ งของของเราทั้งหลาย ได้เคยมีแล้ว
เกี่ยวกับพระพรหม ที่มา พระเวท. หนอ แต่เดี๋ยวนี้ สิ่ งของของเราทั้งหลายได้มาสู ญหาย
[ออนไลน์] สืบค้นจาก : http://www. เสี ย แล้ว หนอ ดัง นั้น พวกพราหมณ์ ร ะลึ ก ได้ถึ ง
dhamdee.com/?cat=32&paged=7 อักขระที่ รู้กน
ั ว่าเป็ นของดี เป็ นของโบราณเท่านั้น
[เข้าถึงข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2560]. แต่ไม่รู้ชดั ถึงเนื้ อความแห่งอักขระนันเลย
้
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(59) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นต่อมา เมือ่ เครื อดินของสัตว์เหล่านั้นหายไป
แล้วก็เกิดมีขา้ วสาลีข้ ึนเองในที่ที่ไม่ตอ้ งไถ เป็ นข้าวไม่มีรา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด
กลิ่นหอม มีเมล็ดเป็ นข้าวสาร ตอนเย็นสัตว์เหล่านั้นนาเอา ข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อ
บริ โภคในเวลาเย็น ตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุ กก็งอกขึ้นแทนที่ ตอนเช้าเขา
พากันไปนาเอาข้าวสาลีใดมาเพือ่ บริ โภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้นทีม่ เี มล็ดสุก
แล้วก็งอกขึ้นแทนที่ ไม่ปรากฏว่าบกพร่ องไปเลย ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น
พวกสัตว์บริ โภคข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองในที่ที่ไม่ตอ้ งไถ พากันรับประทานข้าวสาลีเป็ น
อาหารดารงมาได้สิ้นกาลนาน ทาให้สัตว์เหล่านั้นมีร่างกายแข็งกล้าขึ้น ทั้งผิวพรรณก็
แตกต่างกันออกไป สตรี ก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏ นัยว่าสตรี ก็
เพ่งดูบุรุษอยูเ่ สมอ และบุรุษก็เพ่งดูสตรี อยูเ่ สมอ เมื่อคนทั้งสองเพศ ต่างเพ่งดูกนั อยู่
เสมอ ก็เกิดความกาหนัดขึ้น เกิดความเร่ าร้อนขึ้นในกาย เพราะความเร่ าร้อนเป็ นปั จจัย
เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะก็โดยสมัยนั้นแล สัตว์พวกใดเห็นพวกอืน่ เสพเมถุนธรรม
กันอยู่ ย่อมโปรยฝุ่ นใส่บา้ ง โปรยเถ้าใส่บา้ ง โยนมูลโคใส่บา้ ง พร้อมกับพูดว่า คนชาติชวั่
จงฉิ บหาย แล้วพูดต่อไปว่า ก็ทาไมขึ้นชื่ อว่าสัตว์ จึงทาแก่สัตว์เช่นนี้ ขอ้ ที่วา่ มานั้น
จึงได้เป็ นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวันนี้ ในชนบทบางแห่ง คนทั้งหลาย โปรยฝุ่ นใส่ บา้ ง
โปรยเถ้าใส่บา้ ง โยนมูลโคใส่บา้ ง ในเมือ่ เขาจะนาสัตว์ทปี่ ระพฤติชวั่ ร้ายไปสู่ตะแลงแกง
พวกพราหมณ์ ม าระลึ ก ถึ ง อัก ขระที่ รู้ ก ัน ว่า เป็ นของดี อัน เป็ นของโบราณเท่ า นั้น
แต่พวกเขาไม่รู้ชดั ถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลย
(60) ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมัยนั้นการโปรยฝุ่ นใส่กนั เป็ นต้นนั้นแล สมมติ
กันว่าไม่เป็ นธรรม มาในบัดนี้ สมมติ กนั ว่าเป็ นธรรมขึ้น ก็สมัยนั้น สัตว์พวกใด
เสพเมถุนกัน สัตว์พวกนั้นเข้าบ้านหรื อนิคมไม่ได้ สิ้ นสองเดือนบ้าง สามเดือนบ้าง
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อใดแล สัตว์ท้ งั หลายพากันเสพอสัทธรรมนัน่
อยูเ่ สมอ เมื่อนั้นจึงพยายามสร้างเรื อนกันขึ้น เพื่อเป็ นที่กาบังอสัทธรรมนั้น ครั้งนั้น
สัตว์ผหู ้ นึ่ง เกิดความเกียจคร้านขึ้น จึงได้มีความเห็นอย่างนี้วา่ ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ เราช่าง
ลาบากเสี ยนี่กระไรที่ตอ้ งไปเก็บข้าวสาลีมา ทั้งในเวลาเย็นสาหรับอาหารเย็น ทั้งใน
เวลาเช้าสาหรับอาหารเช้า อย่ากระนั้นเลย เราควรไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริ โภค
ทั้งเย็นทั้งเช้าเสี ยคราวเดียวเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่น้ นั มา สัตว์ผนู ้ ้ นั ก็
ไปเก็ บ เอาข้า วสาลี ม าไว้เพื่ อบริ โ ภคทั้ง เย็น ทั้ง เช้า เสี ย คราวเดี ย วกันฉะนี้ แล ดูกร
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นสัตว์ผหู ้ นึ่ งเข้าไปหาสัตว์ผนู ้ ้ นั แล้วชวนว่า ดูกรสัตว์
ผูเ้ จริ ญ มาเถิดเราจักไปเก็บข้าวสาลีกนั สัตว์ผนู ้ ้ นั ตอบว่า ดูกรสัตว์ผเู ้ จริ ญ ฉันไปเก็บ
เอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริ โภคพอทั้งเย็นทั้งเช้าเสี ยคราวเดียวแล้ว ต่อมาสัตว์ผนู ้ ้ นั ถือ
ตามแบบอย่างจึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวเพื่อสองวันแล้วพูดว่า ได้ยินว่า
แม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันท่านผูเ้ จริ ญ
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแลสัตว์ผนู ้ ้ นั ถือตามแบบอย่างของ สัตว์น้ นั
จึงไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้คราวเดียวสี่ วนั แล้วพูดว่า แม้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน เมื่อใดที่
สัตว์ท้ งั หลายเหล่ านั้นพยายามเก็บข้าวสาลี สะสมไว้เพื่อบริ โภคกันขึ้ น เมื่ อนั้นแล
ข้าวสาลีน้ นั จึงกลายเป็ นข้าวมีราห่ อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ ม้ เมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็
ไม่กลับงอกแทน ปรากฏว่าขาดเป็ นตอน ๆ ตั้งแต่น้ นั มาจึงได้มขี า้ วสาลีเป็ นกลุม่ ๆ
(61) ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นพากันมาจับกลุม่ แล้วต่าง
ก็มาปรับทุกข์กนั ว่า ดูกรท่านผูเ้ จริ ญ เดี๋ยวนี้ เกิดมีธรรมทั้งหลายอันเลวทรามปรากฏ
ขึ้นในสัตว์ท้ งั หลายแล้วด้วยว่า เมื่อก่อนพวกเราได้ เป็ นผูส้ าเร็ จทางใจ มีปีติเป็ นอาหาร
มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศอยูใ่ นวิมานอันงาม สถิตอยูใ่ น
วิมานนั้นสิ้ นกาลนาน บางครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยขึ้น
บนน้ าทัว่ ไปแก่เราทุกคน ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคนพยายาม
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ปั้นง้วนดินกระทาให้เป็ นคา ๆ ด้วยมือทั้งสองเพือ่ จะบริ โภค เมือ่ พวกเราทุกคนพยายามปั้ น
ง้วนดินกระทาให้เป็ นคา ๆ ด้วยมือทั้งสองเพื่อจะบริ โภคอยู่ รัศมีกายก็หายไป เมื่อรัศมี
กายหายไป ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดาวนักษัตร กลางคืน กลางวัน เดือนหนึ่ง กึ่งเดือน
ฤดูและปี ก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริ โภคง้วนดินมีงว้ นดินเป็ นอาหารดารงชีพอยูไ่ ด้
สิ้ นกาลนาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็ นอกุศลชัว่ ช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรา ง้วนดินจึง
หายไป เมื่อง้วนดินหายไป จึงมีกระบิดินปรากฏขึ้น กระบิดินนั้นถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น
รส พวกเราทุกคนบริ โภคกระบิดิน เมื่อพวกเราทุกคนบริ โภคกระบิดินนั้นอยู่ ดารงอยู่
ได้สิ้นกาลช้านาน เพราะมีธรรมทั้งหลายทีเ่ ป็ นอกุศลชัว่ ช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรา กระบิดนิ
จึงหายไป จากนั้นก็มีเครื อดินปรากฏขึ้น ซึ่ งถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส พวกเราทุกคน
พยายามบริ โภคเครื อดิน ก็สามารถดารงอยูไ่ ด้สิ้นกาลนาน แต่เพราะมีธรรมทั้งหลายที่
เป็ นอกุศลชัว่ ช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเราเครื อดินจึงหายไป เมื่อเครื อดินหายไปจึงมีขา้ ว
สาลีปรากฏขึ้นโดยที่ไม่ตอ้ งไถ เป็ นข้าวที่ไม่มีรา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ่นหอม
มีเมล็ดเป็ นข้าวสาร พวกเราทุกคนก็จะไปนาเอาข้าวสาลีมาเพื่อบริ โภค ก็ดารงอยูไ่ ด้
สิ้ นกาลนาน เพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็ นอกุศลชัว่ ช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรา ข้าวสาลี
นั้นจึงกลายเป็ นข้าวมีราหุ ม้ เมล็ดบ้าง มีแกลบห่อเมล็ดไว้บา้ ง แม้ตน้ ที่เกี่ยวแล้วก็ไม่
งอกขึ้นแทนที่ ปรากฏว่าขาดเป็ นตอน ๆ จึงได้มีขา้ วสาลีเป็ นกลุ่ม ๆ อย่ากระนั้นเลย
พวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลีและปั กเขตแดนกันเสี ยเถิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ครั้นแล้ว สัตว์ท้ งั หลายจึงแบ่งข้าวสาลีปักเขตแดนกัน
ซึ่ งอาจารย์ ธี รวัส บาเพ็ญบุญบารมี ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
1. ทรงตัดตอนแห่งสังวัฏฏกัปของโลกในช่วงสุ ดท้าย คือ ช่วงที่โลกเสื่ อมลงจน
สลายไป สัตว์โลกส่ วนมากที่รอดชีวติ ได้ไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม มีสภาพเป็ น
กายทิพย์ มีฤทธิ์ ทางใจ มีปีติเป็ นอาหารมีรัศมีแผ่ซ่านออกจากกาย สัญจรอยูใ่ นอากาศ
สถิตอยูใ่ นวิมานอันงดงามนานแสนนาน
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2. จากนั้นทรงแสดงการกาเนิดหรื อวิวฒั นาการของโลกตั้งแต่ตอนต้นแห่งวิวฏั ฏกัป
คือ ช่วงที่โลกก่อตัวขึ้นใหม่เริ่ มจากสภาพที่เป็ นน้ าแผ่เต็มอวกาศอันเวิง้ ว้าง ว่างเปล่า
ไม่มีดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดวงดาวใด ๆ ทัว่ บริ เวณมืดมิด โลกค่อย ๆ แข็งตัวขึ้น
มีพืชพรรณเกิดขึ้นตามลาดับ คือ ง้วนดินซึ่ งลอยอยูบ่ นผิวน้ า กระบิดิน เครื อดิน และ
ข้าวสาลี ซึ่ งเกิดเองตามธรรมชาติผลิตผลเป็ นข้าวสารสุ กไม่มีแกลบและรา
3. ในขณะเดียวกันทรงแสดงวิวฒั นาการของมนุษย์ควบคูไ่ ปกับวิวฒั นาการของโลก
ดังต่อไปนี้
3.1 มีพรหมพวกหนึ่ งจากชั้นอาภัสสรพรหมจุติลงมาเกิ ดในโลกระยะ
แรกเริ่ ม ที่ยงั เป็ นพื้นน้ าสัตว์โลกพวกนี้ยงั มีสภาพร่ างกายเป็ นทิพย์ มีฤทธิ์ ทางใจ มีปีติ
เป็ นอาหาร มีรัศมีกายสัญจรอยูใ่ นอากาศ เช่นเดียวกับสมัยที่อยูใ่ นชั้นอาภัสสรพรหม
3.2 ต่อมาเมื่อเกิดง้วนดินขึ้น สัตว์โลกหรื อมนุษย์พวกแรกได้ใช้บริ โภค
เป็ นอาหารแทนปี ติทาให้ร่างกายหยาบขึ้น รัศมีกายหายไป ตอนนี้ เกิดมีดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ และดวงดาวขึ้น
3.3 เมื่อสัตว์โลกพวกนี้บริ โภคง้วนดินนาน ๆ เข้าร่ างกายเปลี่ยนแปลง
มากขึ้น บางพวกผิวพรรณดีบางพวกมีผวิ พรรณเลวจึงเกิดการเหยียดผิวกันขึ้นจึงทาให้
ง้วนดินจึงหายไปพวกเขาจึงเกิดความโหยหาขึ้นเป็ นครั้งแรก
3.4 เมื่อกระบิดินเกิดขึ้นสัตว์โลกพวกนี้ จึงใช้กระบิดินเป็ นอาหารแทน
ง้วนดินทีห่ ายไปเมือ่ บริ โภคกระบิดินไปนาน ๆ ร่างกายได้เปลีย่ นแปลงมากขึ้น ผิวพรรณ
ต่างกันมากขึ้นการเหยียดผิวกันก็รุนแรงขึ้นทาให้กระบิดินหายไปพวกสัตว์โลกได้เกิด
ความรู ้สึกโหยหาขึ้นไปอีก
3.5 เมื่อเครื อดินเกิดขึ้นพวกเขาก็ใช้เครื อดินเป็ นอาหารแทนสะเก็ดดินที่
หายไป และเมื่อบริ โภคไปนาน ๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายมากขึ้น การเหยียด
ผิวก็ยงิ่ รุ นแรงขึ้นจนเครื อดินหายไป พวกเขากลับรู ้สึกโหยหาต่อไปอีก
LC Journal -62-

3.6 เมื่อข้าวสาลีเกิดขึ้นเอง พวกเขาก็ใช้ขา้ วสาลีน้ ีเป็ นอาหารแทนและ
เมื่อบริ โภคข้าวสาลีไปนาน ๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายมากขึ้น คือ เกิดอวัยวะ
เพศชายและเพศหญิงขึ้นทาให้เกิดลักษณะเป็ นมนุษย์ผชู ้ ายและผูห้ ญิงเด่นชัด เมื่อคน
ต่างเพศเพ่งมองกันจึงเกิดความรู ้สึกทางเพศขึ้นและได้เสพเมถุนธรรมกัน การเสพเมถุน
ธรรมนี้ เขาถือว่าเป็ นความชัว่ ฉะนั้นเมื่อเห็นผูใ้ ดเสพเมถุนธรรมกันคนส่ วนมากจะพา
กันขับ ไล่ อ อกไป จากหมู่ ต่ อมาผู น้ ิ ย มเสพเมถุ นธรรมจึ ง แยกตัวไปปลู ก เรื อ นอยู่
เพื่ อ มิให้ผอู ้ ื่นเห็น พวกนี้มีคาเรี ยกต่อมาว่า ผูค้ รองเรื อน (อาคาริ ก) ผูไ้ ม่มีเรื อน เรี ยกว่า
อนาคาริกซึ่ งต่อมาได้แก่ นักบวช
3.7 ข้าวสาลีเกิดเองนี้มีลกั ษณะพิเศษ คือ ต้นที่ถูกเก็บผลไปในตอนเช้า
จะผลิตผลขึ้นใหม่อีกในตอนเย็นหรื อต้นที่ถูกเก็บผลในตอนเย็น จะผลิตผลขึ้นใหม่อีก
ในตอนเช้าของวันรุ่ งขึ้นพวกเขาจึงมีขา้ วสาลีให้บริ โภคอย่างไม่บกพร่ อง ทั้งนี้เพราะ
พวกนี้ยงั ไม่มีการสะสม คือ อยากบริ โภคเวลาไหน ก็ไปเก็บมาบริ โภค เพียงครั้งละมื้อ
ต่อมาเมื่อมีการสะสมขึ้นคือ บางพวกเก็บมาครั้งเดียว สาหรับบริ โภคทั้งเช้าและเย็น
บ้างก็เก็บไว้บริ โภค 2 วันบ้าง 4 วันบ้าง 8 วันบ้าง ทาให้ตน้ ข้าวสาลีที่ถูกเก็บผลไป
แล้ว ไม่ผลิตผลอีกต่อไป โดยนัยนี้ขา้ วสาลีก็ค่อยลดจานวนลง จนมหาชนมองเห็นภัย
เฉพาะหน้า
นี่ ก็ เป็ นตานานการสร้ า งโลกในอี ก แง่ มุ ม หนึ่ ง ตามหลัก ศาสนา อัน ได้แก่
ศาสนาคริ ส ต์ ศาสนาอิ ส ลาม และศาสนาพุ ท ธ ซึ่ งแตกต่ า งกัน ออกไป ทั้ง นี้ ก็
ขึ้ น อยู่ก ับ ความเชื่ อ ความศรั ท ธาของคนแต่ ล ะศาสนานั่น เอง
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โดย : ชาดา บุนนาค

ประเทศจี น เป็ นหนึ่ งใน
ประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุด
ของโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 4,000 ปี ในแต่ละยุคสมัยก่อเกิดวัฒนธรรมอันหลากหลาย หนึ่งในวัฒนธรรมของ
ชนชาติจนี ทีย่ งั คงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั คือ “จงกว๋อเจีย๋ (中国结) ศิลปะเชือกถักจีน
หรื อ Chinese knots เปรี ยบเสมือนศิลปะที่มีชีวติ แฝงไปด้วยจิตวิญญาณทางวัฒนธรรม
ชนชาติจีน
ความหมายตามตัวอักษรจีนคาว่า “จงกว๋อเจี๋ย”
“จงกว๋ อ” (中国 Zhōngguó) แปลว่า ประเทศจีน
“เจี๋ย” (结 jié) ความหมายดั้งเดิม หมายถึง การใช้สิ่งของที่มีลกั ษณะเป็ นเส้น
เช่น ด้าย ไหม เชือก และหญ้า เป็ นต้น ถักประสานหรื อผูกอาวุธเข้าไว้ดว้ ยกัน
“เจี๋ย” ถือเป็ นตัวอักษรจีนประเภทสิ งเซิ งจื้อ (形声字 xíngshēngzì) หรื ออักษร
ภาพและเสี ยง กล่าวคือ เป็ นตัวอักษรที่สื่อทั้งเสี ยงอ่าน และความหมายส่ วนประกอบ
ด้ า นซ้ า ยของตัว อัก ษร “เจี๋ ย ” คื อ “ 糸 ” (mì มี่ 1 ) สื่ อถึ ง เส้ น ด้ า ย ไหม เชื อ ก
____________________________
1

ในบทความฉบับนี้ ผูเ้ ขียนได้เขียนเสี ยงอ่านตัวอักษรจีนโดยใช้ระบบสัทอักษรพินอินและคาอ่านภาษาไทย
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ที่ สามารถนามาผูกเป็ นปมได้ ส่ วนประกอบด้านขวา คื อ “吉 ” (jí จี๋) สื่ อความ
หมายถึง การเก็บอาวุธไว้ในที่เก็บอาวุธ ไม่มีการนาอาวุธไปใช้ ทาให้เกิดศึกสงคราม
น้อยลง ประชาชนอยูก่ นั อย่างสงบสุ ข ดังนั้น “吉” แปลว่า “เป็ นมงคล โชคดี ดีงาม”
เมื่อรวมส่ วนประกอบทั้งสองด้าน “结” จึงหมายถึง การผูกปม การเชื่ อมโยงสิ่ งของ
ที่ไม่เหมือนกันเข้าด้วยกัน การประนีประนอม การรวมตัวกัน รวมไปถึงอารมณ์ที่เต็ม
ไปด้วยความรู ้สึกรัก พละกาลัง
นอกจากนี้ “结” เป็ นตัวอักษรจีนที่สามารถออกเสี ยงได้หลายเสี ยง เรี ยกว่า
ตัวยินจื้อ (多音字 duōyīnzì) โดยสามารถออกเสี ยงว่า “เจี๋ย (jié)”, “เจีย (jiē)” และ “จี้
(jì)” 2 ได้ ตัวอย่างคาจีนที่มีตวั อักษร “结” เป็ นส่ วนประกอบ เช่น
蝴蝶结
装饰结
解结
结合
结缘
结束
结果
心结
团结

(hú dié jié หูเตี๋ยเจี๋ย)
(zhuāng shì jié จวงซื่อเจี๋ย)
(jiě jié เจี่ยเจี๋ย)
(jié hé เจี๋ยเหอ)
(jié yuán เจี๋ยหยวน)
(jié shù เจี๋ยซู่)
(jié guŏ เจี๋ยกัว่ )
(xīn jié ซินเจี๋ย)
(tuán jié ถวนเจี๋ย)

เชือกถักลายผีเสื้ อ
เชือกถักใช้ตกแต่งเสื้ อผ้า
แก้ปม แก้เงื่อน
เชื่อมโยง ผูกพัน
บุพเพสันนิวาส
ยุติ สิ้ นสุ ด จบสิ้ น
ผลลัพธ์
ปมในใจ
สามัคคี

____________________________
2

หากออกเสี ยง “เจี๋ย” ให้ความหมายว่า ปม, เงื่อน เสี ยง “เจีย” ให้ความหมายว่า เก็บ, แข็งแรง และ เสี ยง “จี้” ให้

ความหมายว่า มวยผม โดยตัวอักษรจีนตัวเต็มของเสี ยงอ่าน “จี้” คือ 髻

LC Journal -66-

(jiē guā เจียกวา)
เก็บผลไม้ เก็บผลผลิต
结实
(jiē shí เจียสื อ)
แข็งแรง ทนทาน
อักษรจีนอีกหนึ่งคาที่มีความเกี่ยวข้องกับ “จงกว๋ อเจี๋ย” คือ “เสิ ง” (绳 shéng)
แปลว่า “เชือก ด้าย” จัดอยูใ่ นตัวอักษรประเภทสิงเซิงจือ้ หรืออักษรสื่อเสียงและความหมาย
ส่ วนประกอบด้านซ้ายของตัวอักษร “เสิ ง” คือ “糸” (mì มี่) ส่ วนประกอบด้านขวา คือ
“黾” (mĭn หมิ่น, měng เหมิ่ง) ความหมายดั้งเดิมสื่ อถึง ลูกอ๊อด ซึ่ งเป็ นสัตว์ที่กินน้อย
แต่สามารถแพร่ พนั ธุ์ได้จานวนมาก ต่อมาสื่ อความหมายถึง สิ่ งที่ผลิตได้ไม่จากัด และ
ใช้ตน้ ทุนต่า เมื่อรวมส่ วนประกอบตัวอักษรทั้งสองด้าน “绳” จึงหมายถึง เส้นใยที่
สามารถผลิตให้มีขนาดยาวได้ไม่จากัด และใช้ตน้ ทุนต่า เมื่อรวมเส้นใยหลาย ๆ เส้น
เข้าด้วยกัน ทาให้มีความทนทาน แน่นเหนียว
“绳” เป็ นตัวอักษรจีนที่สามารถออกเสี ยงได้หลายเสี ยง โดยสามารถออกเสี ยง
ว่า “เสิ ง (shéng)” “หมิน” (mín) และ “หมิ่น (mĭn)”3 เนื่องจาก “绳” มีเสี ยงอ่าน
ใกล้เคียงกับคาว่า “神” (shén เสิ น) แปลว่า เทพเจ้า พระเจ้า จึงมีการบูชาเชื อก (绳子
shéngzi เสิงจึ) ในวัฒนธรรมจีนโบราณ ตัวอย่างคาจีนทีม่ ตี วั อักษร “绳” เป็ นส่วนประกอบ
เช่น
丝绳
(sī shéng ซือเสิ ง)
เชือกไหม
麻绳
(má shéng หมาเสิ ง)
เชือกป่ าน
结瓜

____________________________
หากออกเสี ยง “เสิ ง” ให้ความหมายว่า เชื อก, ด้าย, สื บทอด, ยกย่อง, ควบคุม เสี ยง “หมิน” ให้ความหมายว่า
ระมัดระวัง, ต่อเนื่อง และ เสี ยง “หมิ่น” ให้ความหมายว่า ความมุมานะ, ความพยายาม อดทน
3
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准绳
绳绳
绳文

绳之以法

(zhǔn shéng จุ่นเสิ ง)
(mĭn mĭn หมินหมิ่น)
(shéng wén เสิ งเหวิน)

บรรทัดฐาน มาตรฐาน
เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่ อง
เชือกเงื่อนที่ใช้บนั ทึก
เหตุการณ์ในสมัยโบราณ
(shéng zhī yĭ fǎ เสิ งจรื อหยีฝ่า) ลงโทษตามกฎหมาย

ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของ “จงกว๋อเจีย๋ ”
1. ยุคปลายหิ นเก่า (旧石器时代末期)
อยูใ่ นช่วงประมาณ 1.7 ล้านปี – 10,000 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล มีการค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรม
18,000 ปี ก่อนคริ สตกาล ตรงกับยุคของมนุษย์ถ้ า
โจวโข่วเตี้ยน (周口店山顶洞人) พบเข็มที่ทา
จากกระดูกหรื อเข็มกระดูก (骨针) กระดูกที่มี
ภาพเชื อกถักลาย “จี๋เสียงเจี๋ย”
การเจาะรู และเครื่ องประดับที่ทาจากเปลือกหอย
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าในยุคนั้นน่าจะมีการใช้เชื อกแล้ว และรู ้จกั การผูกเงื่อน
การเย็บเครื่ องนุ่งห่มอย่างง่าย ๆ
2. ยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (西周时期) อยูใ่ นช่วงประมาณ 1046 – 771 ปี
ก่อนคริสตกาล ชาวจีนในยุคนี้นยิ มนาเชือกถักมาใช้ผกู เสื้อผ้า โดยการผูกบนสายผ้าคาดเอว
(绶带) และยังใช้ในการประดับตกแต่งเสื้ อผ้า เครื่ องประดับประจากาย เช่น หยก
ประจาตัว (玉佩) เป็ นต้น
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3. ยุคจ้านกว๋ อ หรื อยุครัฐศึก (战国时期) อยูใ่ นช่วงประมาณ 475 – 221 ปี
ก่อนคริ สตกาล มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ สัญลักษณ์และรู ปร่ าง
เชือกถักบนเครื่ องทองแดง จึงสันนิษฐานว่า ในยุคนี้เริ่ มมีการใช้เชือกถักในการบันทึก
เหตุการณ์ นอกจากนี้ยงั พบหลักฐานในคัมภีร์อ้ ีจิง บทจี้ฉือ《易·系辞》 ซึ่งบันทึก
ไว้วา่ “上古结绳记事，后世圣人易之以书契” มีความหมายว่า “สมัยก่อนใช้เชือก
ถักบันทึกเรื่ องราว ยุคต่อมาจึงมีการคิดค้นตัวอักษรและใช้บนั ทึกเรื่ องราวแทน”
นอกจากนี้ ในยุคราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออก (东汉时期) อยูใ่ นช่วงประมาณปี
ค.ศ. 25–220 เจิ้ ง เสวีย น ( 郑玄 ) นัก ปรั ช ญาลัท ธิ ข งจื๊ อ และนัก พยากรณ์ ยุค ฮั่น
ตะวันออกได้วเิ คราะห์เนื้อความในคัมภีร์โจวอี้ (《周易》) ว่า “结绳为约，事大，大
结其绳，事小，小结其绳” มีความหมายว่า ใช้การถักเชื อกแทนสัญลักษณ์ เรื่ อง
ใหญ่ผกู เป็ นปมใหญ่ เรื่ องเล็กผูกเป็ นปมเล็ก จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า
สมัยโบราณใช้การถักเชือกแทนการจดบันทึกเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นในขณะนั้น
เชือกถักเป็ นเหมือนสิ่ งที่มีมาก่อนตัวอักษร (文字的前身) เรี ยกว่า “绳文” ดังนั้น
ชาวจีนสมัยก่อนจึงมีการเคารพและให้ความสาคัญกับการถักเชือกค่อนข้างมาก
4. ยุคราชวงศ์จิ้นตะวันออก (东晋时期) อยูใ่ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 317– 420
จิตรกรนามว่า กูข้ ่ายจือ (顾恺之 Gù Kǎizhī) ได้วาดภาพ《女史箴》(Nǚ shĭ
zhēn) แปลว่า การแนะนาประวัตินางในในราชสานัก ภาพวาดนี้สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะสังคมในยุคนั้น การแต่งกายของหญิงในราชสานัก เช่น รู ปนางในคนหนึ่ง
แต่งกายด้วยผ้าคาดเอวที่มีเชื อกถักลายผีเสื้ อชั้นเดียว เป็ นต้น ทาให้สันนิษฐานได้วา่
ในยุคนี้ เชื อกถักยังคงได้รับความนิ ยมนามาใช้ประดับตกแต่งเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย
ปัจจุบนั ภาพดังกล่าวจัดเก็บอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติประเทศอังกฤษ โดยมีชอื่ ภาษาอังกฤษว่า
The Admonitions of the instructress of the Ladies in the Palace.
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5. ยุคราชวงศ์เหนือใต้ (南北朝时期) อยูใ่ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 420–589
ยุคนี้ยงั คงสะท้อนถึงความนิยมการใช้เชือกถักมาตกแต่งเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย นอกจากนั้น
ยัง มี ก ารใช้เ ชื อกถัก เพื่ อ แสดงความรั ก ระหว่า งหญิ ง ชาย เสมื อนเป็ นของแทนใจ
หลักฐานสันนิษฐานจากท่อนหนึ่งในบทกวี《有所思》(Yŏu suŏ sī) แปลว่า มี
ความคานึง พระราชนิพนธ์โดยจักรพรรดิเหลียงอูต่ ้ ี (梁武帝) พระนามเดิม เซียวเหยีย่ น
(萧衍) ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 502 – ค.ศ. 549 โดยทรงแต่งไว้วา่ “腰间双绮
带，梦为同心结” แปลว่า “กลางเอวมีสายคาดคู่ คิดฝั นเป็ นเชื อกแทนใจ”
6. ยุคราชวงศ์ถงั (唐朝时期) อยูใ่ นช่วงประมาณ ค.ศ. 618-907 การถักเชือก
ในยุ ค นี้ ส่ ว นใหญ่ ย งั คงนิ ย มใช้ ใ นการประดับ ตกแต่ ง เสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ ง กายและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้ เช่น ผ้าคลุมไหล่ (披帛结绶) เป็ นต้น และยังมีการค้นพบ
หลักฐานเป็ นภาพวาดบนกาแพงในสุ สานองค์หญิงหย่งไท่4 (永泰公主墓) โดยมีรูป
เชือกถักลายผีเสื้ อบนผ้าคาดเอว (腰带) ของหญิงนางในคนหนึ่ง นอกจากนี้ ในยุค
ราชวงศ์ถงั ถือเป็ นยุครุ่ งเรื องที่สุดด้านศิลปวัฒนธรรมของจีน พบว่ามีบทกวีที่ใช้คาว่า
"结" เปรี ยบความรักเหมือนดัง่ เชือกถักที่ผกู พันโยงใยเข้าด้วยกัน อาทิ บทกวีชื่อว่า
《结爱》ประพันธ์โดยนักกวีนามว่า เมิ่งเจียว (孟郊)
7. ยุคราชวงศ์ซ่ง (宋朝时期) อยูใ่ นช่วงประมาณ ค.ศ. 960-1279 มีการนา
เชือกถักมาใช้กบั เครื่ องประดับ เช่น สายที่หอ้ ยหยก (玉环绶) รวมไปถึง กวีจีนยังคง
นิยมนาคาว่า "结" มาใช้แต่งในบทประพันธ์ เพื่อสื่ อถึงความรักระหว่างหนุ่มสาว และ
สื่อถึงความรู ส้ ึกของมนุษย์วา่ มีมากมาย ซับซ้อน ดัง่ เชือกถักทีส่ ามารถถักเป็ นรู ปร่างต่าง ๆ
____________________________
องค์หญิงหย่งไท่ เป็ นพระราชธิ ดาองค์ที่ 7 ในจักรพรรดิถงั จงจง หลีเสี่ ยน (唐中宗李显) และเป็ นพระราช
นัดดาในจักรพรรดิถงั เกาจง หลี่จ้ือ (唐高宗李治) และพระนางบูเช็กเทียน (武则天)
4
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ได้หลากหลาย อาทิ จางเซียน (张先 Zhāng Xiān) ได้ประพันธ์บทกลอนไว้ทอ่ นหนึ่งว่า
"心似双丝网，中有千千结" บทกลอนนี้พรรณนาถึงหญิงสาวทีผ่ ดิ หวังในความรัก
จิตใจตกอยูใ่ นสภาวะสับสน ว้าวุน่ เหมือนเชือกทีพ่ นั กันเป็ นปมนับพัน ๆ ปม

ภาพบน : วาดฝาผนั ง
หญิงนางในสมัยราชวงศ์ถงั
แสดงให้ เห็นถึงการแต่งกาย
และรู ป แบบเชื อ กถัก
ภาพล่ าง : การแต่ ง กาย
ของหญิงสมัยราชวงศ์ ถงั
โดยบนชุดจะมีผ้าคลุมไหล่
(披帛结绶) คล้องอยู่
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8. ยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง (明清朝时期) ราชวงศ์หมิงอยูใ่ นช่วง
ประมาณปี ค.ศ. 1368-1644 และราชวงศ์ชิงอยูใ่ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 1644-1912 ยุคนี้
ถื อ เป็ นยุ ค รุ่ ง เรื องของเชื อ กถัก จี น จากแต่ เ ดิ ม ที่ จ ากัดแค่ ภ ายในราชส านัก 5 แต่ ย งั
เผยแพร่ ไปสู่ ระดับประชาชนทัว่ ไปอีกด้วย อีกทั้งรู ปแบบการใช้ประโยชน์มีความ
หลากหลายมากขึ้น เช่น การนามาประดับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายโดยรวมความเป็ นศิลปะที่
สวยงามและประโยชน์การใช้สอยเข้าด้วยกัน เช่น รังดุมบนชุดกี่เพ้า การประดับตกแต่ง
สิ่ งของเครื่ องใช้เป็ นของที่ระลึกห้อยติดตัว หรื อห้อยสิ่ งของ เช่น ผ้าม่าน เกี้ยว แม้แต่
การทาเป็ นของขวัญมอบให้แก่กนั เช่น ขลุ่ยจีน ถุงหอม ปิ่ นปั กผม กาไล และภาพวาด
เป็ นต้น ทั้ง หมดต่ า งมี รูป แบบและสี สั นที่ หลากหลายแตกต่ า งกัน ไป นอกจากนี้
เชื อ กถักจีนยังมีชื่อเรี ยกที่มีลกั ษณะเฉพาะและสื่ อความหมายมงคลเพิ่มขึ้น
9. สมัยจีนยุคใกล้ (近现代时期) อยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 1840-1949 ตั้งแต่ช่วง
ปลายราชวงศ์ชิง สาธารณรัฐจีนจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวคิดและศิลปะ
วิทยาการตะวันตกเริ่ มหลัง่ ไหลเข้ามามี อิทธิ พลในแผ่นดิ นจี นมากขึ้ น เป็ นผลให้
ลักษณะสังคมและวิถีชีวติ ดั้งเดิมของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงวัฒนธรรมจีน
บางอย่าง มิได้สืบทอดต่อหรื อรักษาไว้ เช่น ศิลปะการถักเชือก เนื่องจากต้องใช้เวลา
ในการทามาก วัสดุที่มาใช้ท้ งั เส้นเชือกที่ทาจากสัตว์และพืชมีปริ มาณจากัด รวมไปถึง
ในเหตุการณ์การปฏิวตั ิวฒั นธรรม (文化大革命) ระหว่างปี ค.ศ. 1966-1976 ยังเป็ น
ผลให้ศิลปะการถักเชือกเลือนหายไปเช่นกัน

____________________________
ตามประวัติศาสตร์ งานถักเชื อกมีเฉพาะในราชสานักเท่านั้น แบ่งออกเป็ น งานเชื อก (绳) และงานถัก (结) โดย
จะผลิตตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานภายใน
5
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ปลายปี ค.ศ. 1970 เริ่ มเกิ ดกระแสความนิ ยมการถักเชื อกจี นขึ้ นในไต้หวัน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 เริ่ มมีกลุ่มชาวจีนไต้หวันที่หลงใหลในการถักเชือกจีน นาโดย
นางเฉิ นซย่าเซิ ง (陈夏生 Chén Xiàshēng) ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการถักเชือกจีนตั้งแต่ยคุ ราชวงศ์ชิงเป็ นต้นมา เนื่ องจากเห็นความสาคัญของ
ศิลปะถักเชือกจีน ซึ่ งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์แทนประวัติศาสตร์ ชนชาติจีน และยัง
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวคิดทางสุ นทรี ยศาสตร์ อีกด้วย
รู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบัน
1. ใช้ตกแต่งเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล (吉祥挂饰 ) เช่ น แขวนฝาผนังในห้อง
ในรถยนต์ และยังใช้เป็ นเครื่ องรางช่วยปกป้องคุม้ ภัย มักผูกไว้กบั ยันต์คุม้ ภัย (护身符)
โดยเชือกถักจะใช้ลวดลาย "จีเ๋ สียงเจีย๋ (吉祥街)" และ "ผานฉางเจีย๋ (盘长结)" เป็ นต้น
เพื่อสื่ อความโชคดี
2. ใช้ตกแต่งเสื้ อผ้า ของประดับ (编结服饰) เช่น นามาห้อยเข้ากับแหวน
กาไลข้อมือ สร้อยคอ ผ้าคาดเอว ต่างหู ถุงหอม และเครื่ องประดับผม เป็ นต้น
ลักษณะเฉพาะของเชื อกถักจีน
1. ถักจากเชื อกเพียงเส้ นเดี ยวและใช้อุปกรณ์ น้อยชิ้ น ซึ่ งวัสดุ อุปกรณ์ หลัก
ประกอบด้วย เชื อก แผ่นรอง เข็มหมุด ลูกปั ด คีมปากแหลม กาวหรื อไฟแช็ค และ
กรรไกร
2. สามารถสร้างลวดลายได้หลากหลาย และแต่ละลวดลายต่างมีชื่อเรี ยกทีไ่ พเราะ
แฝงด้วยความหมายที่เป็ นมงคล และสอดคล้องกับรู ปร่ างลักษณะของเชือกถัก
เช่น ลาย "จี๋เสี ยงเจี๋ย (吉祥结)" หรื อ "ชีเชวียนเจี๋ย (七圈结)" รู ปร่ างลักษณะ
ของเชือกมี 7 วง สื่ อถึงความเป็ นมงคล ความดีงาม นิยมนามาใช้ตกแต่งพัด ยันต์คุม้ ภัย
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ เป็ นต้น
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ลาย "ผานฉางเจี๋ย (盘长结)" สื่ อถึงการใช้ชีวติ คู่ร่วมกัน ไม่แยกจากกัน มักใช้
ตกแต่งในพิธีมงคลสมรส
ลาย "ผิงเจี๋ย (平结)" หรื อ "ฟางเจี๋ย (方
结)" เป็ นหนึ่ งในลวดลายที่เก่าแก่ที่สุด "ผิง (平)"
แปลว่า เสมอกัน เท่าเทียมกัน สื่ อความหมายถึง
ความมั่น คง ชัย ชนะ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งอย่า ง
ภาพเชื อกถักลาย “ผิงเจี๋ย” ถือเป็ นลาย
มัน่ คง และอยูอ่ ย่างสงบสุ ข มีความสุ ข
ลาย "เฟิ่ งเหว่ยเจี๋ย (凤尾结)" หรื อ "ฟาไฉ พืน้ ฐานและสามารถนามาถักเป็ นสร้ อย
ข้ อมือได้
เจี๋ย (发财结)" ลักษณะเชือกถักคล้ายเลข "8" ซึ่ง
ถื อเป็ นเลขมงคลของจี นใช้ถกั ไว้ปลายเชื อกถัก สื่ อความหมายถึ ง กิ จการรุ่ งเรื อง
ร่ ารวย มีโชคลาภ
ลาย "ซวงเสี้ยนเจีย๋ (双线结)" หรือ "จ๋าวจิง่ เจีย๋ (藻
井结)" สื่ อถึงการเคารพนับถือสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา
ความเมตตา ความปรารถนาอันดีงาม และการค้นหา
ความจริ งของชีวิต นิยมใช้ตกแต่งยันต์คุม้ ภัย หรื อทา
เป็ นสร้อยข้อมือ
ลาย "หรู อ้ ี เจี๋ ย ( 如意结 )" สื่ อถึ งความ
ภาพเชื อกถักลาย “ซวงเสีย้ น
สมปรารถนาทุกประการ ใช้ตกแต่งที่หอ้ ยหยก (玉佩)
เจีย้ น” หรื อ “จ๋ าวจิ่ งเจี๋ย”
ลาย "หูเตี๋ยเจี๋ย (蝴蝶结)" รู ปร่ างเชื อกเหมือน
ผีเสื้ อ สื่ อถึงความสุ ข ใช้ตกแต่งกล่องใส่ บุหรี่
ลาย "ฉางมิ่งหลี่ว์ (长命缕)" เป็ นเชือกที่ถกั จากด้ายห้าสี ใช้คล้องคอหรื อ
ข้อมือเด็ก ในเทศกาลขนมจ้าง (端午节) เพื่อคุม้ ครองภัย
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3. เป็ นสื่ อแทนคาพูด แสดงถึงความปรารถนาดีต่อกัน คาอวยพร คายินดี และ
ความรัก
4. สามารถถักประสานกับลวดลายอื่น ๆ หรื อร้อยเข้ากับลูกปั ดหรื อหยกก็ได้
ส่ วนประกอบหลักในเชื อกถักจีน ประกอบด้วยสี่ ส่วน (中国结四大元素) คือ ส่ วน
เชือกถัก (线) ส่ วนลูกปั ด (珠) ส่ วนเส้นเชื่ อม (丝) และส่ วนพู่ (穗)

ภาพเชื อกถักแสดงถึง
ส่ วนประกอบสาคัญสี่ส่วน

5. สถานะของเชือกถักจีนในปัจจุบนั มีการนาเอาลวดลายมาใช้ในจุดประสงค์
ต่าง ๆ อาทิ ใช้เป็ นโลโก้ห รื อ เครื่ อ งหมายบริ ษ ัท ของจี นบางแห่ ง เช่ น บริ ษ ทั ไชน่า
ยูนิคอม (中国联通) และบริ ษทั ไชน่าน็อตเน็ต (中国结艺网) เป็ นต้น ทาเป็ นแสตมป์
ลวดลายเชื อกถัก หรื อเป็ นสัญลักษณ์การแข่งขันประเภทกีฬาต่าง ๆ ในการแข่งขัน
โอลิมปิ ก 2008 ที่กรุ งปั กกิ่ง เพื่อสื่ อถึงความเป็ นชนชาติจีน และถือเป็ นการอนุ รักษ์
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
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ศิลปะเชือกถักจีนมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,000 ปี นับตั้งแต่การเกิดขึ้นใน
ยุคแรก มีจุดประสงค์เพียงเพื่อใช้ในการบันทึกเหตุการณ์แทนตัวอักษร ต่อมามีการ
ปรับเปลี่ยนนามาใช้ประโยชน์ในเชิงตกแต่งเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายและสิ่ งของเครื่ องใช้
ภายในราชสานัก กระทัง่ เผยแพร่ สู่ประชาชนทัว่ ไป เชือกถักจีนไม่ได้เป็ นเพียงศิลปะ
ที่สวยงามเท่านั้น แต่ยงั แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา ความเชื่อ และรู ปแบบการใช้ชีวติ
ของชาวจีนตั้งแต่ยคุ โบราณจนถึงปั จจุบนั การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะเชือกถักจีนทาให้
ชาวจีนและชาวต่างชาติที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมจีนเข้าใจตัวตนและความคิดของ
ชาวจีนโบราณที่ยงั คงสื บทอดต่อมาได้มากยิง่ ขึ้น
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โดย : รสริน ดิษฐบรรจง

ภาพสะท้ อนคติความเชื่อและการดาเนินชีวิตของคนไทย
ก้าวเข้าสู่ ศกั ราชใหม่ปีระกาหรื อปี ไก่อย่างเป็ นทางการ ในปี พ.ศ. 2560 ปี
นักษัตร คือ ปี ระกา เป็ นปี นักษัตรที่ 10 ในจานวน 12 นักษัตร “ไก่” นับว่าเป็ นสัตว์
เลี้ยงที่อยูค่ ู่คนไทยและบ้านของคนไทยเกือบทุกหลังคาเรื อน คนไทยสมัยก่อนเลี้ยงไก่
ไว้นาไข่ไปประกอบอาหาร รวมถึงเลี้ยงตัวไก่ไว้เป็ นอาหาร บางบ้านอาจเลี้ยงไว้คา้ ขาย
ด้วยเหตุน้ ี “ไก่” จึงเป็ นสัตว์เลี้ยงที่อยูใ่ กล้ชิดกับวิถีชีวติ ของคนไทยมาช้านาน ปรากฏ
การนา “ไก่” มาใช้เป็ นสานวนหลายสานวนด้วยกัน
ขุนวิจิตรมาตรา (2543: 243) อธิ บายความหมายของสานวนไว้วา่ คาพูดของ
มนุ ษ ย์เ ราไม่ ว่า ชาติ ใ ดภาษาใดแยกออกได้ก ว้า ง ๆ เป็ นสองอย่า ง อย่า งหนึ่ ง พู ด
ตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เข้าใจกันได้ทนั ที อีกอย่างหนึ่งพูด
เป็ นชั้นเชิงไม่ตรงไปตรงมา แต่ให้
มี ความหมายในคาพูดนั้น ๆ คน
ฟั ง อาจเข้า ใจความหมายทัน ที ที่
ค าพู ด นั้น ใช้ก ัน แพร่ หลายทัว่ ไป
จนอยูต่ วั แล้ว แต่ถา้ ไม่แพร่ หลาย
คนฟังก็ไม่อาจเข้าใจได้ทนั ทีตอ้ งคิด
จึงเข้าใจหรื อบางทีคิดแล้วเข้าใจไป
เป็ นอย่างอื่นก็ได้ คาพูดเป็ นชั้นเชิง
นี้เราเรี ยกกันว่า “สานวน” คือ
คาพูดเป็ นสานวนอย่างชาวบ้านเขา
เรี ยกกันว่า “พูดสาบัดสานวน”
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ตามวิถีชีวติ ของคนไทยมักนาสิ่ งทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั มาตั้งเป็ นสานวนเพือ่ ใช้สงั่ สอนหรื อ
ให้ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ ไม่วา่ จะเป็ น พืช บ้านเรื อน สภาพธรรมชาติ
หรื อแม้แต่ สัตว์ ดังที่ กาญจนาคพันธุ์ (2522: 1) ได้กล่าวถึงสานวนไว้วา่ “สานวนเกิด
จากมูลเหตุต่าง ๆ เป็ นต้นว่า เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการกระทา เกิดจากเครื่ อง
แวดล้อม เกิดจากอุบตั ิเหตุ เกิดจากลัทธิ ศาสนา เกิดจากความประพฤติ การละเล่น
ฯลฯ” ในบรรดา สัตว์หลายชนิดที่คนไทยนามาใช้เปรี ยบเทียบในสานวนไทยนั้น “ไก่”
ถือเป็ นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏในสานวนไทยหลากหลายสานวน ดังจะขอแยกให้
เห็น 3 ลักษณะ คือ สานวนไทยที่ข้ ึนต้นด้วยคาว่า “ไก่” สานวนไทยที่ปรากฏคาว่า
“ไก่” ในสานวน และสานวนที่ไม่มีคาว่า “ไก่” แต่ใช้ลกั ษณะอาการของไก่
สานวนไทยทีข่ ึน้ ต้ นด้ วยคาว่ า “ไก่”
สานวนไทยที่ข้ ึนต้นด้วยคาว่า “ไก่” ปรากฏจานวน 18 สานวน เป็ นสานวนที่
แฝงแง่ คิ ดในการด าเนิ น ชี วิ ต คติ เ ตื อ นใจและส านวนที่ มี ค วามหมายถึ ง “ผูห้ ญิ ง ”
รายละเอียด ดังนี้
สานวน “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ ง”
ความหมาย การรู ้จกั แต่งตัว คนเราจะสวย หล่อได้ ดูดีได้ ต้องรู ้จกั การปรุ งแต่ง
ด้วยเครื่ องสาอางเสื้ อผ้า เหมือนไก่ที่ไม่ได้สวยเพราะเนื้อหนัง แต่สวยด้วยขนของมัน
ดังตัวอย่าง ผูห้ ญิงเราต้องรู ้จกั แต่งเนื้ อแต่งตัว เข้าทานอง ไก่งามเพราะขน คนงาม
เพราะแต่ งนั้นแล
สานวน “ไก่ได้ พลอย”
ความหมาย ได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า
สานวนนี้มีที่มาจากธรรมชาติ ตามธรรมชาติของไก่มกั หาอาหารกินโดยใช้ตีน
คุย้ เขีย่ ไปบนพืน้ ดิน ชอบกินเมล็ดพืช ข้าวเปลือก หรื อกินแมลงตัวเล็ก ๆ เช่น ปลวก มด
หรื อหนอนบางชนิด เป็ นต้น ดังนั้นถ้าไก่คยุ ้ เขีย่ ดินไปพบพลอย หรื อมีใครหยิบยืน่ พลอย
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ที่เป็ นอัญมณี ที่สวยงามให้ ไก่กจ็ ะไม่สนใจ เพราะไม่ใช่อาหาร กินไม่ได้ แต่ถา้ เอา
ข้าวเปลือกแม้เพียงเมล็ดเดียวมาแลกกับพลอย ไก่ตอ้ งเลือกข้าวเปลือกอย่างแน่นอน
สานวนนี้มกั เปรี ยบกับคนที่ไม่รู้ค่าของสิ่ งของที่มีอยูห่ รื อได้มา
สานวนที่มีความหมายใกล้เคียงกับสานวน ไก่ได้พลอย มีหลายสานวน เช่น
วานรได้แก้ว หรื อ ลิงได้แก้ว หากลิงได้กล้วยมาแม้เพียงผลเดียวย่อมมีประโยชน์กว่า
แก้ว หัวล้านได้หวี หรื อ ตาบอดได้แว่น คนหัวล้านไม่มีผมได้หวีไปก็เปล่าประโยชน์
เช่นเดียวกับคนตาบอดได้แว่นสายตาไปสวมก็ไม่สามารถมองเห็นได้
สานวน “ไก่ เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ”
ความหมาย ต่างฝ่ ายต่างรู ้ความลับของกันและกัน ดังตัวอย่าง
อย่าทะเลาะที่นี่ให้มีฉาว
ไปว่ากล่าวกันถากถางกันกลางถนน
เหมือนไก่ เห็นตีนงูเขารู ้กล
มาพลอยปนแปดข้าน่าราคาญ
(พระอภัยมณี : สุ นทรภู่)
สานวน “ไก่บินไม่ ตกดิน”
ความหมาย บริ เวณที่มีอาคารบ้านเรื อนหนาแน่น
แออัด ดังตัวอย่าง ตรงที่ที่เขาอยูน่ ้ นั มีคนอาศัยอยูก่ นั
มากตั้งบ้านเรื อนเรี ยงรายติดต่อกันไปแน่นขนัด เรี ยกว่า
ไก่บินไม่ ตกดินเชียวแหละ
สานวน “ ไก่ดีตีหล้า ๆ ไก่ขขี้ ้ าตีเอา ๆ ”
ความหมาย คนฉลาดจะรู ้จกั พินิจพิจารณาก่อนที่ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่. [ออนไลน์].
จะทาอะไรลงไป ผิดกับคนโง่ที่มุ่งแต่จะทาโดยไม่พินิจ สื บค้ นจาก : http://np22074.blo
gspvot.com/2015/11/1_17.html
พิจารณาให้ดีเสี ยก่อน
[เข้ าถึงข้ อมูล 6 มีนาคม 2560].
สานวนนี้มีที่มาจากการชนไก่ โดยไก่ดีตีหล้า ๆ
คือ ไก่ดจี ะไม่ตคี ตู่ อ่ สู แ้ บบมัว่ ๆ ไปเรื่ อย ๆ แต่ไก่ดีน้นั จะตีคตู่ อ่ สูใ้ นจุดตาย หรื อจุดสาคัญ
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ที่จะทาให้คู่ต่อสู ้เจ็บหนักและพ่ายแพ้ไปในที่สุด ส่ วนไก่ข้ ีขา้ ตีเอา ๆ ก็คือไก่ที่เอาแต่
ตีคู่ต่อสู ้แบบมัว่ ๆ สะเปะสะปะ
สานวน “ไก่รองบ่ อน”
ความหมาย ตัวสารอง ตกอยูใ่ นฐานะ
ทีเ่ ป็ นรองเรี ยกเมือ่ ไรก็ได้เสมอ เป็ นตัวแทน
เวลาทีต่ อ้ งการแต่ไม่คอ่ ยสาคัญเท่าไหร่ หรื อ
เป็ นผูท้ ี่ชื่อเสี ยงไม่ทดั เทียมเขา
สานวนนี้มีที่มาจากไก่ที่อยูใ่ นบ่อน ไก่ รองบ่ อน. [ออนไลน์ ]. สื บค้ นจาก : https://
พนันไก่ คือ ไก่ชนที่ทางบ่อนจัดหาไว้เป็ น chickens52.files.wordpress.com/2014/02/
ตัวสารองเผือ่ จาเป็ นต้องนามาชน แต่บางครั้ง img_0001-4.jpg [เข้ าถึงข้ อมูล 6 มีนาคม 2560].
ไก่ที่เป็ นตัวสารอง หรื อที่เรี ยกว่า ไก่รองบ่อน ก็อาจพลิกความคาดหมายสามารถ
เอาชนะคู่ต่อสู ้ได้ เนื่ องจากเป็ นไก่ที่ซุ่มซ้อมมาเป็ นอย่างดีเหมือนกัน และคอยจังหวะ
หาคู่ชนที่ประมาท หากชนะเจ้าของไก่ก็จะได้เงินพนันมากเป็ นพิเศษ
มีสานวนที่คล้ายกับไก่รองบ่อน คือ มวยแทน หมายถึง นักมวยที่คู่ชกตัวจริ งไม่
สามารถมาชกได้ ก็จดั ให้นกั มวยอีกคนหนึ่งไปชกแทน แต่ส่วนมากมวยแทนจะอยูใ่ น
ฐานะที่เป็ นรองไม่สามารถเอาชนะคู่ชกได้ง่ายนัก เพราะฉะนั้นบุคคลที่เปรี ยบเหมือน
ตัวสารอง หรื อเป็ นตัวแทน จึงไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร
สานวน “ไก่อ่อน”
ความหมาย อ่อนหัด ไม่ชานาญ ดังตัวอย่าง เด็กผูช้ ายคนนั้นเป็ นเด็กจบใหม่
ไก่อ่อนชัด ๆ ไม่น่ากลัวอะไร
สานวน “ไก่อ่อนสอนขัน”
ความหมาย ผูม้ ปี ระสบการณ์นอ้ ยยังไม่รูท้ นั เล่หเ์ หลีย่ มของคน ดังตัวอย่าง คุณยังผ่าน
อะไรมาน้อย เป็ นเหมือนไก่อ่อนสอนขัน จะไปอาจหาญท้าชนกับเขา สู ้เขาไม่ได้หรอก
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สานวน “ไก่เขี่ย”
ความหมาย ลายมือหวัด ยุง่ จนเกือบอ่านไม่ออก ตัวอย่างเช่น เด็กคนนั้นลายมือ
อย่างกับไก่เขี่ย
สานวน “ไก่แก่ แม่ ปลาช่ อน”
ความหมาย หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน
ดังตัวอย่าง นายก็มีครอบครัวเป็ นฝั่งเป็ นฝาแล้ว ไม่น่าจะเที่ยวเตร่ เฮฮาอย่างคน
โสดเลย ระวังนะ ไปเจอไก่ แก่แม่ ปลาช่ อนเข้าละก็ นายจะลาบาก
สานวน “ไก่ตาฟาง”
ความหมาย ผูห้ ญิงหากินที่มีอายุมาก ยืนหาลูกค้าตามมุมมืด ผูช้ ายที่ถูกผูห้ ญิง
หากินหลอก ดังตัวอย่าง ผูช้ ายเป็ นเพศที่ชอบกดขี่ทางเพศมาแต่โบราณ ไปเจอผูห้ ญิง
เดินทางเป็ นไก่ตาฟางไปหมด
สานวน “ไก่หลง”
ความหมาย ผูห้ ญิงหากินที่วางตนเพื่อหลอกผูช้ ายให้เข้าใจว่าเป็ นผูห้ ญิงดีเข้า
มาตีสนิท
ดัง ตัว อย่า ง พวกผูช้ ายที่ ช อบเที่ ย วจับ ไก่ ห ลงข้า งทาง เจอไก่ เป็ นเอดส์ แ ล้ว
จะรู ้ สึ ก
สานวน “ไก่กนิ ข้ าวเปลือก”
ความหมาย คนชัว่ กินสิ นบน
สานวนนี้ใช้เปรี ยบกับบ้านเมือง
ทีม่ ขี า้ ราชการชัว่ ๆ อยูท่ วั่ ไปหมด หาก
ไม่อยากแก้ไข ก็ตอ้ งทาใจให้เคยชิน ไก่ กินข้ าวเปลือก. [ออนไลน์ ]. สื บค้ นจาก : http://wck
เพราะคนพวกนี้ ชอบกิ น สิ นบน -school.com/E-Learning/images/2015-06-17_1-2406.gif [เข้ าถึงข้ อมูล 6 มีนาคม 2560].
เหมื อ นกับ ไก่ชอบกินข้าวเปลือก
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สานวน “ไก่ไม่ ยอมกินข้ าวเปลือก”
ความหมาย รู ้เท่าทันไม่หลงกลใครง่าย ๆ
ดังตัวอย่าง คุณใช้เงินซื้ อความจงรักภักดีของคนมานาน จึงติดนิสัยเดิม คิดจะ
ใช้เงินฟาดหัวใคร ๆ ไปทัว่ แต่กบั สาวคนนั้นคุณไม่มีทางทาสาเร็ จหรอก เพราะหล่อน
เป็ นไก่ไม่ ยอมกินข้ าวเปลือกใครง่าย ๆ
สานวน “ไก่ไข่ แล้วย่อมกระต๊ าก”
ความหมาย ผูท้ ี่ประสบผลสาเร็ จในชีวติ ย่อมอยากให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ดว้ ย ผูม้ ีอะไรดี
ย่อมอยากให้คนรู ้
ดังตัวอย่าง ไอ้หนุ่มนัน่ ไปสักลายมาทั้งตัว สงสัยว่ากลัวคนเขาจะไม่รู้จึงเดิน
ถอดเสื้ อไปทัว่ หมู่บา้ น นี่ แหละเขาว่า ไก่ไข่ แล้วย่อมกระต๊ าก
สานวน “ไก่นา”
ความหมาย โง่ เซ่อ ดังตัวอย่าง นายไปอยูก่ รุ งเทพฯ มาตั้งนาน ได้รู้ได้เห็น
อะไรมาเยอะ ทาไมถึงได้เซ่อเป็ นไก่นาอย่างนี้เล่า
สานวน “ไก่พ้นเงื้อมมือแมว”
ความหมาย ผูร้ ู ้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฉบั พลัน พาตัวเองให้พน้ จากการ
เบียดเบียนของศัตรู
ดังตัวอย่าง พอเขารู ้ระแคะระคายว่าศัตรู จะดักซุ่มเล่นงานเขาที่งานวัด คืนนั้น
เขาจึงนอนอยูก่ บั บ้าน ไม่ยอมไปเที่ยวงานวัดกับคนอื่น ๆ เขาจึงไม่เป็ นอะไร ขณะที่
คนอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บไปตาม ๆ กัน เข้าทานอง ไก่พ้นเงื้อมมือแมว
สานวน “ไก่สองขน”
ความหมาย ผูม้ ีประสบการณ์ คนมีเล่ห์เหลี่ยมมาก ดังตัวอย่าง
ว่าดีดีนี่มาเหน็บให้เจ็บใจ
เจ้ามันไก่สองขนชนชานาญ
(สิ งหไตรภพ: สุ นทรภู่)
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สานวนไทยทีป่ รากฏคาว่า “ไก่” ในสานวน
สานวนไทยที่ปรากฏคาว่า “ไก่” ในสานวน ปรากฏตั้งแต่คาที่สองไปจนถึงคา
สุ ดท้ายในสานวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ของคนไทยได้อย่างชัดเจน ปรากฏจานวน
19 สานวน ดังนี้
สานวน “หมูไปไก่ มา”
ความหมาย ตอบแทนแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน เป็ นสานวนที่สะท้อนให้เห็น
ลักษณะของการถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยน
สานวน “ตื่นแต่ ไก่โห่ ”
ความหมาย ตื่นแต่เช้ามืด ที่มาของสานวน มาจากธรรมชาติของไก่ ย่อมขันใน
เวลาเช้ามืดเสมอ
สานวน “ตื่นก่อนไก่ ”
ความหมาย ตื่นแต่เช้าตรู่ สานวนนี้มีที่มาจากธรรมชาติของไก่ ที่ตื่นแต่เช้าตรู่
สานวน “ปล่อยไก่ ”
ความหมาย การเปิ ดเผยแสดงความโง่ ความเซ่อซ่าออกให้คนอื่นรับรู ้
ดังตัวอย่าง เมื่อวานผมได้รับเชิญไปพูดให้นกั ศึกษาฟัง เตรี ยมไปเสี ยดิบดี แต่
ดันไปปล่อยไก่เข้าให้ อายเขาแทบแย่ แต่บรรยากาศ
เป็ นกันเอง เลยไม่เป็ นอะไร
สานวน “เป็ ดขันประชันไก่ ”
ความหมาย ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถน้อย
แต่อวดแสดงแข่งกับผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถสู ง
ดังตัวอย่าง ดูเด็กใหม่คนนั้นซิ ความสามารถยัง เป็ ดขันประชันไก่. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก :
http://oknation.nationtv.tv/blog/kritwa
ไม่มากนักแต่ก็อยากจะอวดแข่งกับหัวหน้า เข้า
t/2010/08/14/entry-1 [เข้ าถึงข้ อมูล 6
ทานอง เป็ ดขันประชันไก่ นะเธอ
มีนาคม 2560].
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สานวน “เจ้ าชู้ ไก่ แจ้ ”
ความหมาย ผูช้ ายที่ชอบจีบผูห้ ญิงไปทัว่ ดังตัวอย่าง นายมัวแต่ทาเป็ นเจ้ าชู้ ไก่
แจ้ อยูน่ ี่ หล่อนจึงไปกับคนอื่น
สานวน “สมภารกินไก่วดั ”
ความหมาย ชายที่มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาของหญิงสาว หรื อ
เป็ นใหญ่ในบ้าน แล้วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ งกับหญิงที่เป็ นลูกน้องหรื อกับบุคคลที่
อยูใ่ นบ้าน
ที่มาของสานวน คาว่า “สมภาร” คือ เจ้าอาวาสของวัด เปรี ยบเปรยถึงเจ้าอาวาส
ไม่ควรที่จะกินไก่ภายในวัดที่ตนดูแล หากตนกินไก่ในวัดเสี ยเองก็จะดูไม่เหมาะสม
สานวน “หมาหยอกไก่ ”
ความหมาย การที่ผชู ้ ายพูดจา หรื อแสดงอาการหยอกล้อ แซว พูดทีเล่นทีจริ ง
กับผูห้ ญิงในทานองชูส้ าว ดังตัวอย่าง ผูช้ ายคนนั้นมีภรรยาอยูแ่ ล้วแต่พอเห็นหญิงสาว
สวยก็ทาตัวเป็ นหมาหยอกไก่
สานวน “เชื อดไก่ ให้ ลงิ ดู”
ความหมาย ลงโทษคนทีผ่ ดิ
หรื อบางครั้งทาร้ายจัดการให้คนอืน่
ดู เ ป็ นตัว อย่ า งจะได้ เ กรงกลั ว
ดังตัวอย่าง เจ้าของบริ ษทั จาต้อง
ปลดพนัก งานที่ ป ระพฤติ มิ ช อบ
ให้ออกจากงานเพื่อไม่ให้พนักงาน
คนอืน่ เอาเป็ นเยีย่ งอย่าง เข้าทานอง เชือดไก่ ให้ ลิงดู. [ออนไลน์ ]. สื บค้ นจาก : http://i.imgur.
เชือดไก่ให้ลิงดู จะได้หลาบจา com/JalL8p9.jpg [เข้ าถึงข้ อมูล 6 มีนาคม 2560].
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สานวน “งงเป็ นไก่ตาแตก”
ความหมาย งงมากจนทาอะไรไม่ถูก
ที่มาของสานวนเปรี ยบเปรยถึงการชนไก่ ไก่ชนที่กาลังตีกนั แล้วพลาดโดนคู่
ต่อสู ้ตีโดนตา ไก่จะมองไม่เห็น บวกกับสมองกระทบกระเทือนอย่างหนัก ทาให้เกิด
อาการมึนงง ไม่สามารถป้ องกันตัวได้ โดนจิกตีอย่างไม่มีทางต่อสู ้
สานวน “ไม่ ใช่ ขไี้ ก่ ”
ความหมาย ไม่เลว มีอะไรดีเหมือนกัน ดูหมิ่นไม่ได้
ดังตัวอย่าง ความจริ งดู ๆ แล้ว ลูกน้องของเขาคนนั้น ที่แกว่าไม่ค่อยเก่งน่ะ แต่
ฉันว่า ไม่ ใช่ ขไี้ ก่ นะ ถ้านายจะฝึ กฝนเขาขึ้นสักหน่อย
สานวน “หน้ าซีดเป็ นไก่ต้ม”
ความหมาย เปรี ยบคนที่หน้าซี ดเผือดเหมือนไก่ที่ถูกต้มจนมีสีขาว
ดังตัวอย่าง เขาทาความผิดถูกตารวจจับ ดูใบหน้าของเขา หน้ าซีดเป็ นไก่ต้ม
เลยทีเดียว
สานวน “เหยียบขีไ้ ก่ไม่ ฝ่อ”
ความหมาย คนที่ทาอะไรไม่จริ งจัง ไม่ทุ่มเท ไม่เอาการเอางาน ไม่ต้ งั ใจทาให้
ถึงที่สุด เจออุปสรรคนิดหน่อยก็ลม้ เลิก หรื อ ทาอะไรมักไม่สาเร็ จแม้กระทัง่ เรื่ องง่าย ๆ
ที่มาของ “เหยียบขีไ้ ก่ไม่ฝ่อ” คนสมัยโบราณเปรี ยบคนชนิดนี้วา่ ขนาดกองขี้ไก่
ที่มีขนาดเล็ก ยังเหยียบให้ฝ่อหรื อแบนไม่ได้
สานวน “ลูกไก่ ในกามือ”
ความหมาย มีอานาจเหนือกว่าจะทาอย่างไรก็ได้ตามต้องการ คล้ายกับ เนื้อเข้าปากเสือ
ทีม่ าของสานวน เปรี ยบเปรยถึงลูกไก่ตวั เล็ก ๆ (ในสานวนนี้หมายถึงผูท้ มี่ อี านาจ
น้อยกว่าหรื อผูท้ ี่ไม่มีทางสู ้) ที่อยูใ่ นกามือหากอยากจะบีบให้ตายหรื อปล่อยไปเมื่อไหร่
ก็ยอ่ มได้
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สานวน “ไม่ มีไก่เอาเป็ ดขัน”
ความหมาย เอาของไม่จริ งแทนของจริ งไปพลาง ดังตัวอย่าง เขามาขอไก่ตวั ผู ้
แต่นายให้ไก่ตวั เมียไปทานอง ไม่ มีไก่เอาเป็ ดขัน แล้วเขาจะชอบหรื อ
สานวน “โลกเหมือนกรงไก่ ”
ความหมาย ถูกคนขังไว้เตรี ยมจะนาไปฆ่ายังไม่รู้ตวั อยูใ่ กล้อนั ตรายแต่ไม่รู้สึก
ดังตัวอย่าง
โลกเหมือนกรงไก่ เขาใส่ ไว้
จะนาไปแล่เนื้ อไม่เหลือหลอ
จิกกันเองในกรงได้ลงคอ
เฝ้าตั้งข้อรบกันฉันนึกกลัว
(หัวข้อธรรมในคากลอน: พุทธทาสภิกขุ)
สานวน “หน้ าขีไ้ ก่ ”
ความหมาย ขี้เหร่ ดังตัวอย่าง หน้ าขีไ้ ก่ อย่างฉัน ตกแต่งมากไปก็จะเกินงาม เลย
ไม่แต่งดีกว่า
สานวน “หมูเห็ดเป็ ดไก่ ”
ความหมาย อาหารชั้นดีทมี่ รี าคาแพง ดังตัวอย่าง ตอนนี้เขาล่าซา กินอาหารแต่ละที
ต้องเป็ นหมูเห็ดเป็ ดไก่ ผักหญ้าไม่ค่อยกิน จึงได้อว้ นพุงพลุย้ อย่างนั้น
สานวน “อ้าปากก็เห็นลิน้ ไก่ ”
ความหมาย รู ้เล่ห์เหลี่ยม รู ้เท่าทัน ดังตัวอย่าง แกหุ บปากดีกว่า ไม่พูดอะไร
เสี ยเลยจะเป็ นดี เพราะใคร ๆ เขารู ้นิสัยใจคอแกหมดแล้ว พออ้าปากก็เห็นลิน้ ไก่ ทนั ที
สานวนทีไ่ ม่ มีคาว่า “ไก่” แต่ ใช้ ลกั ษณะอาการของไก่
สานวนที่เกี่ยวกับ “ไก่” ในหัวข้อนี้ ไม่ปรากฏคาว่า
“ไก่” ในสานวน แต่นาลักษณะอาการของไก่มาเปรี ยบเทียบ
ปรากฏ 8 สานวน ดังตัวอย่าง
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สานวน “คางเหลือง”
ความหมาย ป่ วยหรื อบาดเจ็บมากจนแทบเสี ยชีวติ มักใช้วา่ ไม่ตายก็คางเหลือง
ดังตัวอย่าง
ครั้งนี้ไม่รอดเห็นวอดวาย
ถ้าแม้นมิตายก็คางเหลือง
ถึงอยูไ่ ปก็ไม่รุ่งเรื อง
จะมีแต่ได้เคืองเวทนา
(คาวี: รัชกาลที่ 2)
สานวน “สู้ ยบิ (เย็บ) ตา”
ความหมาย สู ้จนถึงที่สุด สู ้ไม่ถอย เช่น เขาสู ้ยิบตาแม้วา่ จะสะบักสะบอม
เพียงใดก็ไม่ยอมแพ้ (กร่ อนมาจากสานวนเกี่ยวกับการตีไก่ซ่ ึ งถูกตีจนต้องเย็บตาว่า สู ้
จนเย็บตา)
ที่มาของสานวน มาจากการชนไก่ ไก่ถูกแทงจนหน้าตาฉี กก็เย็บแล้วให้สู้อีก
เป็ นสานวนที่มาจากวัฒนธรรมทางสังคมการแข่งขันกีฬา
สานวน “ป้ อ”
ความหมาย อาการของไก่ที่คึกกรี ดปี กไปมา มีอาการกรี ดกราย หยิบหย่ง
สานวน “ตีปีก”
ความหมาย แสดงความดีใจโดยงอข้อศอกแล้วตีสีขา้ งอย่างไก่ตีปีก แสดงอาการ
ลิงโลดด้วยความดีใจ
สานวน “ซุ กปี ก”
ความหมาย ซุ ก หมายถึง หมกซ่อนหรื อยัดแทรกไว้ในที่มิดชิด เช่น ตามซอก
ตามมุม
สานวน “จิกปี ก”
ความหมาย หลงงมงายทาอะไรไม่ถูก
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สานวนดังกล่าวนี้เป็ นสานวนโบราณ ในปั จจุบนั ใช้วา่ “งงเป็ นไก่ตาแตก” ซึ่ง
เกี่ยวกับไก่เหมือนกัน สานวน “จิกปี ก” ได้จากไก่ที่ปากยาวและพยายามจิกปี กตัวเอง
ดังที่กาญจนาคพันธุ์ได้อธิ บายไว้วา่
ธรรมชาติของไก่คงจะจิกปี กของตัวเอง จะจิกเพราะ
เข้ าใจว่ าเป็ นอะไรอย่ างอื่นมาอยู่ทตี่ ัวของมันหรื ออย่ างไรก็ไม่
ทราบ แต่ เราคงจะเห็นว่ ามันหลงทาจึงมีวิธีให้ ตัดปากมันเสีย
มิฉะนั้นขนปี กก็เสียหมด แล้ วคาว่ า “จิกปี ก” ก็เลยเอามาพูด
ให้ เป็ นสานวน หมายถึง คนที่หลงงมงายอยู่กบั อะไรอย่ างใด
อย่างหนึง่ ไม่เปลีย่ นแปลงความคิด เปรียบเหมือนไก่ทหี่ ลงจิกปี ก
ของมันเอง
สานวน “เหนียงยาน”
ความหมาย เนื้อหรื อหนังที่หอ้ ยอยูบ่ ริ เวณคอของสัตว์บางชนิด เช่น ไก่ นก วัว
โดยปริ ยายหมายถึงเนื้อทีห่ อ้ ยอยูต่ รงลาคอใต้คางของคนแก่ ในความว่า แก่จนเหนียงยาน
สานวน “จิก”
ความหมาย กิริยาที่เอาจะงอยปากสับอย่างอาการของนก เป็ นต้น กิริยาที่เอาสิ่ ง
มีปลายคมหรื อแหลมกดลงพอให้ติดอยู่ เช่น เอาเล็บจิกให้เป็ นรอย เอาปลายเท้าจิกดิน
ให้อยู่ หรื อมีความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบ หมายถึง โขกสับเมื่อเป็ นต่อ เช่น เมื่อได้
ท่าก็จิกเสี ยใหญ่
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ สานวนไทยที่เกี่ยวพันกับไก่ ปรากฏ 3 ลักษณะ
คือ สานวนไทยที่ข้ ึนต้นด้วยคาว่า “ไก่” สานวนไทยที่ปรากฏคาว่า “ไก่” ในสานวน
และสานวนที่ไม่มีคาว่า “ไก่” แต่ใช้ลกั ษณะอาการของไก่ ซึ่ งจากสานวนทั้งหมด
สะท้อนให้เห็นถึงการนาลักษณะของไก่ ที่มีรูปร่ างเล็ก ดูไม่น่ากลัว ไม่ใช่สัตว์ที่ดุร้าย
หรื อเป็ นเจ้าป่ าเหมือนสัตว์ชนิดอื่น มาใช้เป็ นสานวนเปรี ยบเทียบกับการเป็ นรอง ไม่
เท่าเทียมกับคนอื่น เช่น ไก่รองบ่อน ลูกไก่ในกามือ เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังปรากฏสานวนที่สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อและการดาเนินชีวิต
ของคนไทย หรื อ การนาไก่ไปเปรี ยบกับเรื่ องที่ดีงาม เช่น การแต่งตัว การแต่งกายให้
สวยงาม การต่อสู แ้ ข่งขันทีอ่ ดทนและสู เ้ หมือนกับไก่ ดังตัวอย่างสานวน ไก่งามเพราะขน
คนงามเพราะแต่ง ไก่ดีตีหล้า ๆ ไก่ข้ ีขา้ ตีเอา ๆ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ไก่ไม่ยอม
กินข้าวเปลือก ไก่ไข่แล้วย่อมกระต๊าก ไก่พน้ เงื้อมมือแมว ไม่ใช่ข้ ไี ก่ ไม่มีไก่เอาเป็ ดขัน
หมูเห็ดเป็ ดไก่ สู ้ยบิ (เย็บ) ตา ตีปีก
การนาไก่ไปเปรี ยบกับเรื่ องไม่ดี เช่น ลักษณะของอาการโง่ เซ่อ ไม่เห็นคุณค่า
ของสิ่งทีม่ คี า่ มีราคา หรื อเปรี ยบกับคนทีม่ พี ฤติกรรมไม่ดี ดังตัวอย่างสานวน ไก่ได้พลอย
ไก่อ่อน ไก่อ่อนสอนขัน ไก่เขี่ย ไก่นา ไก่สองขน ปล่อยไก่ เป็ ดขันประชันไก่ เชือด
ไก่ให้ลิงดู งงเป็ นไก่ตาแตก หน้าซี ดเป็ นไก่ตม้ ลูกไก่ในกามือ เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ โลก
เหมือนกรงไก่ หน้าขี้ไก่ คางเหลือง ป้ อ ซุ กปี ก เหนียงยาน จิก อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่
การนา “ไก่” ไปเปรี ยบเทียบกับผูห้ ญิงและผูช้ าย เช่น เปรี ยบกับผูห้ ญิงที่ไม่ดี
ดัง ตัว อย่า งส านวน ไก่ แก่ แ ม่ ป ลาช่ อ น ไก่ ตาฟาง ไก่ ห ลง เปรี ย บกับ ผู ช้ ายที่ ไ ม่ ดี
ดัง ตัว อย่า งส านวน เจ้า ชู ้ไ ก่ แจ้ สมภารกิ นไก่ ว ดั หมาหยอกไก่ การนา “ไก่ ” ไป
เปรี ยบเทียบกับเรื่ องของสถานที่ เช่น ไก่บินไม่ตกดิน หมายถึง บริ เวณที่มีอาคาร
บ้านเรื อนหนาแน่นแออัด รวมถึงการนา “ไก่” ไปเปรี ยบเทียบกับเรื่ อง การเมืองการ
ปกครอง เช่น ไก่กินข้าวเปลือก นอกจากนั้นสานวนที่เกี่ยวกับ “ไก่” ยังสะท้อนให้เห็น
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ถึงวิถีชีวติ ของคนไทยที่มีน้ าใจ ดังสานวน หมูไปไก่มา และสะท้อนให้เห็นถึงการ
ดาเนินชี วติ ในเรื่ องการตื่นนอนเช้าของคนไทย ดังสานวน ตื่นแต่ไก่โห่ ตื่นก่อนไก่ ซึ่ ง
เป็ นสานวนที่มีที่มาจากธรรมชาติ
จะเห็นได้วา่ สานวนที่เกี่ยวกับ “ไก่” ได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อและวิถีชีวติ
รวมถึงการดาเนินชีวติ ของคนไทยทีผ่ กู พันกับ “ไก่” ซึ่งเป็ นสัตว์ทเี่ ลี้ยงไว้ในทุกครัวเรื อน
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โดย : วาริด เจริญราษฎร์

จากนิทานมุขปาฐะ
สู่ วรรณกรรมคากลอน
วรรณกรรมเรื่ องนี้เดิมทีเป็ นนิทานเล่าสื บต่อกันมาก่อน สุ นทรภูน่ ามาแต่งใหม่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อรักษาของเก่าไว้มิให้สูญหาย ดังความขึ้นต้นในเรื่ องนี้ วา่
จะริ เริ่ มเรื่ องร้างปางประถม
สุ ดเสี ยดายด้วยนิ ยายจะจ่อมจม
จงนิยมแต่งบทพจนา
(พ.ณ ประมวญมารค, 2499 : 319)
1. ผู้แต่ งและสมัยทีแ่ ต่ ง
ลักษณวงศ์แต่งโดยพระสุ นทรโวหาร (พ.ศ. 2329 – 2398) ดารงตาแหน่งสูงสุด
เป็ นเจ้ากรมอาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั รู ้จกั กันโดยทัว่ ไปใน
ชื่อ “สุนทรภู”่ นิทานคากลอนเรื่องนี้เริ่มแต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จานวน 9 เล่มสมุดไทย และมีการแต่งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ซึ่ งส่ วนหลังนี้มกั ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มิใช่สานวนการแต่งของสุ นทรภู่ อย่างไรก็ตาม
นิทานคากลอนเรื่ องนี้ได้มกี ารแปลเป็ นภาษาเขมร โดยออกญาปัญญาธิบดี (แยม) อีกด้วย

ภาพหนังสือลักษณวงศ์ อิเหนา รามเกียรติ์
ซึ่งสานักพิมพ์ บันดาลสาส์ น ได้จดั พิมพ์ขนึ ้
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2. เนื้อเรื่ อง
นางยักษ์ทากลอุบายหลอกพระเจ้าพรหมทัตให้ฆ่าพระโอรส คือ ลักษณวงศ์
และพระมเหสี คือ พระนางสุ วรรณอาพา แต่เพชฌฆาตสงสารสองแม่ลูก ไม่อาจแข็งใจ
ฆ่าได้ลง จึงนาไปปล่อยไว้ในป่ า ทาให้ทง้ ั สองได้รบั ความลาบากมากในการต่อสูช้ วี ติ ให้อยูร่ อด
ต่อมาลักษณวงศ์ได้นางทิพเกสรเป็ นชายา มหิงสาวิชาธรลักนางไป เทวดามาช่วย
นางปลอมตัวเป็ นพราหมณ์ตามหาลักษณวงศ์ ลักษณวงศ์ออกตามหานางทิพเกสรจน
ได้นางยีส่ ุ่ นเป็ นภรรยาอีกคนหนึ่ง วันหนึ่งพรานป่ าพาทิพเกสรในรู ปพราหมณ์มาถวาย
ลักษณวงศ์ ยีส่ ุ่ นหึ งทิพเกสรจึงออกอุบายให้ลกั ษณวงศ์ฆ่า
ลักษณวงศ์ไม่รู้ความ เกรงว่าพราหมณ์ จะล่ วงเกิ นยี่สุ่นภริ ยาคนใหม่ จึ งให้
ทรมานพราหมณ์และนาไปประหาร ก่อนถูกประหารทิพเกสรคลอดบุตรเป็ นชาย เมื่อ
เพชฌฆาตเงื้อดาบฟันลงไป พราหมณ์ก็กลายร่ างเป็ นนางทิพเกสร แต่นางได้ขาดใจ
ตายเสี ยแล้ว ลักษณวงศ์เสี ยใจมาก ได้จดั งานศพให้อย่างยิ่งใหญ่
3. ลักษณะคาประพันธ์
แต่งเป็ นนิทานคากลอน โดยใช้กลอนแปดที่มีสัมผัสใน จึงมีผยู ้ กย่องสุ นทรภู่วา่
เป็ นเอกในทางแต่งกลอนแปด (กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2531 : 136) เป็ นแบบแผนการแต่ง
ที่มีผดู ้ าเนิ นตามมาตลอดจนบัดนี้ ดังตัวอย่าง
อันนารี มคี ่ ปู ระคองแล้ ว
ถึงเพชรนิลจิ นดาดวงวิไล
ถึงเฉิ ดฉายก็สลายสลดสี
เสียสกุลพูนกรรมให้ ตายตัว
จะทนทุกขเวทนาอยู่ช้านัก
งิว้ นรกถึงสิ บหกองคุลกี าร
จงตรึ กตรองน้ องนีก้ ม็ ผี ัว
จงรอรั้ งยัง้ จิ ตคิดราพึง

ไม่ ผ่องแผ้ วมลทิ นปั ถมัย
เมื่อหม่ นไหม้ เศร้ าหมองราคีมวั
เหมือนน้ องนีไ้ ด้ ร่วมภิรมย์ ผัว
ด้ วยลูกผัวเขายังผูกอาลัยลาญ
ด้ วยเปลวอัคนิรุทรประหารผลาญ
เป็ นหนามกร้ านคมกริ บดังกรดตรึ ง
จะเกลือกกลัว้ เวรานั้นมาถึง
จะตรากตรึ งบาปกรรมไปทาไมฯ
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334)
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4. โครงเรื่ อง
โครงเรื่ องของลักษณวงศ์เริ่ มจากการออกประพาสป่ าของพระเจ้าพรหมทัต ทาให้
พระเจ้าพรหมทัตหลงอุบายของนางยักษ์ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างท้าวพรหมทัตกับ
นางสุ วรรณอาภา เป็ นลักษณะของความขัดแย้งภายนอก คือมนุษย์ขดั แย้งกับมนุษย์
ความขัดแย้งนี้กอ่ ให้เกิดเหตุการณ์ตอ่ ๆ ไป คือท้าวพรหมทัตต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งปรากฏว่าได้สงั่ ให้นาตัวนางสุวรรณอาภาไปประหาร อันเป็ นเหตุให้เรื่ องดาเนินต่อไป
ตามลาดับ
สาหรับกลวิธีในการเล่าเรื่ อง ผูแ้ ต่งได้ใช้บุรุษที่ 3 เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง โดยเป็ นไปใน
ลักษณะของสายตาพระเจ้า (Omniscient) กล่าวคือผูเ้ ล่าเรื่ องทาตัวเป็ นพระเจ้าล่วงรู ้
ความรู ้ สึก ความคิ ดของตัวละครและได้ถ่ายทอดออกมาให้ผูอ้ ่านรั บรู ้ อย่างชัดเจน
ตรงไปตรงมา
การดาเนินเรื่ องมีการใช้มติ ขิ องเวลาเป็ นสัญลักษณ์ กล่าวคือช่วงเวลาทีต่ วั ละครเอก
มีความสุ ขมักเป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ ในขณะที่เกือบทั้งเรื่ องเป็ นช่วงเวลาแห่ งความทุกข์
ระทม เช่น ในช่วงที่ลกั ษณวงศ์ยงั เป็ นเด็กอาศัยอยูก่ บั ฤาษีและนางทิพเกสร ซึ่ งเป็ น
ช่วงที่ลกั ษณวงศ์มีความสุ ข ก็เป็ นช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ ผูแ้ ต่งดาเนินเรื่ องไปอย่างรวดเร็ ว
โดยให้ลกั ษณวงศ์คิดออกติดตามหามารดา ทาให้ตวั ละครทั้งลักษณวงศ์ ทิพเกสร และ
พระฤาษีกลับเข้าสู่ ความทุ กข์อนั เกิ ดจากการพลัดพราก ในขณะที่ ยามลักษณวงศ์มี
ความทุกข์มกั จะยาวนานและมักมีเหตุการณ์เลวร้ายมาซ้ าเติมให้สถานการณ์เลวร้ายยิง่ ขึ้น
เช่น เมื่อท้าวพรหมทัตสัง่ ให้ประหารนางสุ วรรณอาภากับลักษณวงศ์ เมื่อรอดจากการ
ประหารก็ตอ้ งร่ อนเร่ พเนจรไปในป่ า ประสบความทุกข์ต่าง ๆ นา ๆ ซ้ ายังต้องมีเหตุ
ให้ท้ งั สองแม่ลูกต้องพลัดพรากจากกัน
นิทานคากลอนเรื่ องนี้จบเรื่ องโดยโศกนาฏกรรม เช่นเดียวกับวรรณคดีหลายเรื่ อง
ของสุ นทรภู่ เช่น ขุนช้างขุนแผน และกากีคากลอน เป็ นต้น
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5. แก่นเรื่ อง
นิทานเรื่ องนี้มุ่งสั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรม เช่น
ความยึดมัน่ ในกามประเวณีของนางสุวรรณอาพา ทีถ่ ือสัจจะไม่ยอมสู่สมกับชายทีม่ ใิ ช่สามี
อันนารี มคี ่ ปู ระคองแล้ ว
ถึงเพชรนิลจิ นดาดวงวิไล
ถึงเฉิ ดฉายก็สลายสลดสี
เสียสกุลพูนกรรมให้ ตายตัว
จะทนทุกขเวทนาอยู่ช้านัก
งิว้ นรกถึงสิ บหกองคุลกี าร
จงตรึ กตรองน้ องนีก้ ม็ ผี ัว
จงรอรั้ งยัง้ จิ ตคิดราพึง

ไม่ ผ่องแผ้ วมลทิ นปั ถมัย
เมื่อหม่ นไหม้ เศร้ าหมองราคีมวั
เหมือนน้ องนีไ้ ด้ ร่วมภิรมย์ ผัว
ด้ วยลูกผัวเขายังผูกอาลัยลาญ
ด้ วยเปลวอัคนิรุทรประหารผลาญ
เป็ นหนามกร้ านคมกริ บดังกรดตรึ ง
จะเกลือกกลัว้ เวรานั้นมาถึง
จะตรากตรึ งบาปกรรมไปทาไมฯ
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334)

นอกจากนี้เรื่ องลักษณวงศ์ยงั ได้ช้ ีให้เห็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่สอน
ให้เชื่อกรรม เชื่ อการกระทาของตน ซึ่ งความเชื่ อนี้มีอิทธิ พลต่อสังคมไทยมาก จะเห็น
ว่าเกือบทั้งเรื่ องตัวละครที่ประสบเคราะห์ร้ายจะกล่าวว่าเป็ นกรรมของตนที่เคยได้ก่อไว้
แต่หนหลัง เช่น
พระทรงฤทธิ์มไิ ด้คิดอาลัยแล้ว
จะเกิดไหนให้ พบกันสองรา
อันเกิดมามีกรรมก็จาม้ วย
ไม่ ผิดพลัง้ ครั้ งนีใ้ ห้ ฆ่าฟั น

พระแม่ทูลกระหม่อมแก้วอย่าโหยหา
เราก้ มหน้ ามอดม้ วยลงด้ วยกัน
ถึงร้ องไห้ ใครจะช่ วยมาผ่ อนผัน
ก็ขาดกันเถิดอย่ าได้ อาลัยลาญ
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 327)
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เป็ นกรรมแล้ วแก้ วตาของแม่เอ๋ ย
ชีวิตแม่ นีจ้ ะวางอยู่กลางไพร
แต่ แม่ นีม้ กี รรมจาจะม้ วย
สั่งพลางทางกอดพระลูกน้ อย

ไม่ เหลียวเห็นใครเลยจะแก้ ไข
เจ้ ากลับไปเมืองเถิดนะลูกน้ อย
อย่ าตายด้ วยแม่ เลยนะลูกสร้ อย
ชลเนตรหยดย้ อยลงโทรมองค์
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 325)

เพชฌฆาตปลอบองค์ นางนงลักษณ์
เมื่อถึงกรรมแล้ วก็จาจะวอดวาย

แม่ อย่ าโศกเศร้ านักเลยโฉมฉาย
อันความตายนั้นไม่ พ้นทั้งธรณี
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 326)

ทั้งสององค์ ทรงฟั งเพชฌฆาต
จึ งเอือ้ นอรรถตรั สตอบว่ าขอบใจ

นุชนาฏยินดีจะมีไหน
เราจะไปตามกรรมที่ทามา
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 329)

นางฟั งสารอสุราจะพาพราก
แสนกาสรดให้ ระทดฤทัยครวญ
สองพระกรค่ อนทรวงเข้ าฮั กๆ
เป็ นกรรมแล้ วแก้ วแม่ จะแดดาล

ให้ จาจากลูกน้ อยกลอยสงวน
โอ้ กรรมใดจึ งมากวนให้ เกิดการณ์
กอดพระลักษณวงศ์ ด้วยสงสาร
พญามารจทะพามารดาไป
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334)

แม่ จะม้ วยอยู่ด้วยพระลูกแก้ ว
ถึงยักษาฆ่ าฟั นให้ บรรลัย

ไม่ จรจากเจ้ าแล้ วอย่ าสงสัย
จะตายไปตามกรรมได้ ทามา
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 335)

จากตัวอย่างทั้งหมดจะเห็ นว่าผูแ้ ต่งพยายามนาเสนอแนวคิดในเรื่ องเวรกรรม
เชื่อว่าผลทุกอย่างมาจากกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติ ซึ่ งเป็ นความเชื่อที่ฝังแน่นและผูกพัน
กับคนไทยมาช้านานแล้ว
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6. ตัวละคร
ตัวละครในเรื่ องลักษณวงศ์เป็ นตัวละครแบบหลายมิติ หรื อแบบกลม คือมีลกั ษณะ
ที่เสมือนจริ ง มีความเป็ นปุถุชนอันมีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูใ่ นห้วงคานึง ตัวละคร
อาจเปลี่ยนแปลงนิสัยและลักษณะการกระทาได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ตัวละครประเภท
นี้มคี วามสมจริงและใกล้เคียงกับความเป็ นมนุษย์มาก ทัง้ ยังทาให้เรื่องราวมีความสนุกสนาน
สมจริ งอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ลักษณวงศที่มีภรรยาหลายคน ท้าวพรหมทัตที่เห็นแก่รูป
โฉมภายนอกของยักษ์จาแลง นางสุวรรณอาภา
ที่แม้จะรักลูกแต่ก็มีความกลัวตาย จึงยอม
ทิง้ ลักษณวงศ์ไว้ในป่ า แล้วไปกับยักษ์ เป็ นต้น
7. ความเหลือเชื่ อ
ลั ก ษณะเด่ น อี ก ประการของ
วรรณกรรมเรื่ องนี้ คือความเหลื อเชื่ อ ซึ่ ง
ปรากฏรู ปแบบต่าง ๆ กันดังนี้
พระลักษณวงศ์ ถกู นามาทาเป็ นบทละครโทรทัศน์
7.1 ความเหลือเชื่ อเกีย่ วกับตัวละคร
หลายต่อหลายครั้ งผ่านทางโทรทัศน์ สีกองทัพบก
หมายถึง ตัวละครที่มีความสามารถเกิน ช่ อง 7
ปกติ วิสัยมนุษย์ธรรมดาสามัญ มีความ
เก่งกล้าสามารถ และมีพฤติกรรมที่นอกเหนื อไป จากวิสัยมนุษย์ธรรมดาทัว่ ไป อันพึง
จะกระทาได้ ซึ่ งเป็ นลักษณะที่เกินจริ ง ในที่น้ ีสามารถแยกประเภทของตัวละครที่มี
ความเหลือเชื่อได้ดงั นี้
7.1.1 ตัวละครทีเ่ ป็ นเทพ หมายถึง เทพและเทวทั้งหลาย ที่สามารถ
บันดาลสิ่ งต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา มีคุณลักษณะฝ่ ายธรรมะ คอยช่วยเหลือคนดี ทีป่ รากฏ
ได้แก่ พระอิศวร ดังคาประพันธ์ต่อไปนี้
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ท้ าวตรี เนตรแจ้ งเหตุแล้ วรี บเหาะ
เข้ าเคียงลักษณวงศ์ กบั นงคราญ

ลงจาเพาะเขาใหญ่ในไพรสาณฑ์
จึ งบันดาลมิให้ ดาบนั้นฟั นลง
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 328)

จากตัวอย่างเป็ นพระอิศวรหรื อพระศิวะที่มาช่วยสองแม่ลูก สังเกตได้จากคาว่า
“ท้าวตรี เนตร” เป็ นสรรพนามเรี ยกแทนพระอิศวรนัน่ เอง จะเห็นได้วา่ ตัวละครลักษณะ
นี้สุนทรภู่ได้รับอิทธิ พลมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเป็ นส่ วนใหญ่ โดยจะ
นาลักษณะที่เด่นของเทพแต่ละองค์มากล่าว
7.1.2 ตัวละครทีเ่ ป็ นมนุษย์ หมายถึง ตัวละครที่มีอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ย ์ มี
ความเก่งกล้าสามารถเกินปกติวสิ ัยมนุษย์ธรรมดาทัว่ ๆ ไป หรื อมีพฤติกรรมอันมนุษย์
ทัว่ ไปไม่สามารถจะทาได้ ได้แก่ ลักษณวงศ์ ฤาษีมหาเมฆ และนางทิพเกสร
ลักษณวงศ์และฤาษีมหาเมฆมีอทิ ธิฤทธิ์และคาถาอาคมที่เกินความสามารถ
ของมนุษย์ทวั่ ไป ดังตัวอย่าง
พระฤาษีแจ้ งคดีแต่ หนหลัง
จากสมบัติพลัดแม่ มาแดดาล

อนิจจังอนัตตาน่ าสงสาร
แล้ วเล็งญาณแจ้ งจิ ตในกิจจา
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 348)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าฤาษีมีความสามารถพิเศษ คือ สามารเข้าญาณและล่วงรู ้
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
กุมารลักษณวงศ์ กท็ รงฤทธิ์
ชานิชานาญการณรงค์ จะราวี

แสนประสิ ทธิ์ มนต์ เวทวิเศษศรี
พระฤาษีให้ ศรพระขรรค์ ชัย
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 351)

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าลักษณวงศ์มีเวทมนต์ในการต่อสู ้ต้ งั แต่ยงั เยาว์
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นอกจากนี้ นางทิพเกสรยังมีความเหลือเชื่อในเรื่ องของชาติกาเนิด และกลิ่นกาย
ที่หอมเกินมนุษย์ ดังตัวอย่าง
เธอได้ นางกลางสัตตบงกช
หอมราจวญนวลเนือ้ กุมารี

พระดาบสเลีย้ งไว้ ในไพรศรี
ดั่งมาลีเสาวรสเรณูนวล
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345)

จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ นางทิพเกสรมีชาติกาเนิ ดจากดอกบัว และมีกลิ่นกาย
ที่หอมเหมือนเกสรดอกไม้ ซึ่ งมนุษย์ธรรมดาทัว่ ไปไม่สามารถจะเป็ นได้ ดังนั้นที่เป็ น
เช่นนี้สันนิษฐานว่า
สุ นทรภู่ได้รับอิทธิ พลมาจากวรรณคดีชาดก หรื อวรรณคดีในยุคก่อนสุ นทรภู่
จะแต่งนิทานคากลอน
7.1.3 ตัวละครทีเ่ ป็ นอมนุษย์ หมายถึง ตัวละครที่ไม่ใช่เทพและมนุษย์ มี
อิทธิ ฤทธิ์ เก่งกล้าสามารถ มีอานาจเหนื อมนุษย์ทวั่ ไป แต่ต่ากว่าเทพเจ้าที่ปรากฏได้แก่
ยักษ์ท้ งั หลาย
ตัวละครประเภทนี้ เป็ นตัวละครที่สุนทรภู่ได้รับอิทธิ พลมาจากศาสนา
พราหมณ์เป็ นส่ วนใหญ่ และจะมีลกั ษณะรู ปร่ างที่เคยมีปรากฏมาแล้วในวรรณคดีเรื่ อง
อื่น ๆ
ถึงเรายักษ์ เป็ นศักดิ์กรุ งกระษัตริ ย์
แล้ วขุนมารอ่ านมนต์ ให้ เคลื่อนคลาย

ศรี สวัสดิ์จะไม่ รักอย่ าพักหมาย
ประโลมสายสุดที่รักด้ วยคาวอน
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 332)

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ายักษ์เหล่านี้มกั มีเวทมนต์และอิทธิ ฤทธิ์
7.1.4 ตัวละครทีเ่ ป็ นเดรัจฉาน หมายถึง ตัวละครที่เป็ นสัตว์ แต่มีกิริยา
อาการเช่นเดียวกับมนุษย์ที่ปรากฏ ได้แก่ ม้าวิเศษ
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เผ่ นขึน้ หลังนิลพาชี
ขยับองค์ ลงเท้ ากระทืบโกลน

จรลีทักษิณได้ สามลา
ไม่ พริ บตาแลตามจนลับองค์
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 356)

จากตัวอย่างม้านิลสามารถพาลักษณวงศ์เหาะเหิ นเดินอากาศได้

ภาพม้ านิลมังกรจากเรื่ องสุดสาครถือว่ าเป็ นตัว
ละครที่เป็ นอมนุษย์ชนิดหนึ่งสามารถเหาะเหิ น
เดินอากาศได้ เฉกเช่ นม้ านิลจากเรื่ องลักษณวงศ์

7.2 ความเหลือเชื่ อเกีย่ วกับสิ่งของวิเศษ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะผิดแปลก
ประหลาดไปจากที่เคยพบเห็ นในชี วิตประจาวัน มีความเร้ นลับยากที่จะเข้าใจได้ มี
คุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ มีอิทธิ ฤทธิ์ ทางวิทยาคมที่ปรากฏ ได้แก่ พระขรรค์วิเศษ
ของลักษณวงศ์
กุมารลักษณวงศ์ กท็ รงฤทธิ์
ชานิชานาญการณรงค์ จะราวี
เจ้ าลองแรงแผลงเล่ นทุกเย็นเช้ า
ไม่ หวาดหวัน่ ครั่ นคร้ ามผู้ใดใคร

แสนประสิ ทธิ์ มนต์ เวทวิเศษศรี
พระฤาษีให้ ศรพระขรรค์ ชัย
อานาจน้ าวก่ งศิลป์ แผ่ นดินไหว
กาเริ บใจจะประจญประจัญบาญ
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7.3 เวทมนต์ คาถาและอาคม หมายถึง ความเชื่อในถ้อยคาอันศักดิ์สิทธิ์ และ
ลึกลับซึ่งจะอานวยผลให้สาเร็จตามประสงค์ไม่วา่ ดีหรื อร้าย ทีป่ รากฏ ได้แก่ การแปลงกาย
ของยักษ์ ดังตัวอย่าง
แล้ วภาวนาอาคมพรหมประสิ ทธิ์
เป็ นสาวน้ อยทรงสร้ อยสังวาลพราย

เนรมิตรู ปมารบันดาลหาย
ดูเฉิ ดฉายตะละหล่ อลออองค์
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 322)

จากตัวอย่างแสดงถึงการแปลงกาย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สุนทรภูไ่ ด้รับอิทธิ พลมาจาก
วรรณคดีอื่น ๆ โดยเฉพาะจากขุนข้างขุนแผน และได้รับอิทธิพลตามความเชื่อของคน
ในสมัยโบราณอีกส่ วนหนึ่ง
8. บทขนบ
วรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์ปรากฏ
บทขนบต่าง ๆ ดังนี้
8.1 บทคร่าครวญ (บทโศก) พบมาก
ที่สุดเนื่องจากตัวละครเอกต้องประสบกับ
ความทุกข์อยูต่ ลอด บทโศกในเรื่องลักษณวงศ์ สุนทรภู่ ผู้ได้ รับยกย่ องว่ าเป็ นเชกสเปี ยร์ แห่ ง
นี้สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กบั ผูอ้ า่ นได้มาก ประเทศไทย กวีเอกผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องลักษณวงศ์
ตัวอย่างเช่น
เป็ นกรรมแล้ วแก้ วตาของแม่เอ๋ ย
ชีวิตแม่ นีจ้ ะวางอยู่กลางไพร
แต่ แม่ นีม้ กี รรมจาจะม้ วย
สั่งพลางทางกอดพระลูกน้ อย
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ไม่ เหลียวเห็นใครเลยจะแก้ ไข
เจ้ ากลับไปเมืองเถิดนะลูกน้ อย
อย่ าตายด้ วยแม่ เลยนะลูกสร้ อย
ชลเนตรหยดย้ อยลงโทรมองค์
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 325)

นางฟั งสารอสุราจะพาพราก
แสนกาสรดให้ ระทดฤทัยครวญ
สองพระกรค่ อนทรวงเข้ าฮั กๆ
เป็ นกรรมแล้ วแก้ วแม่ จาะแดดาล

ให้ จาจากลูกน้ อยกลอยสงวน
โอ้ กรรมใดจึ งมากวนให้ เกิดการณ์
กอดพระลักษณวงศ์ ด้วยสงสาร
พญามารจทะพามารดาไป
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 334)

8.2 บทชมโฉม บทชมโฉมที่ปรากฏมักใช้ถอ้ ยคาหรื อความเปรี ยบง่าย ๆ และ
มักเป็ นบทสั้น ๆ เช่น
มีเอกองค์ วิไลละไมโฉม
ชื่ อสุวรรณอาภาดูน่าชม

งามประโลมท้ าวถนอมเป็ นจอมสนม
เสวยสมบัติสบายมาหลายปี
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 319)

เธอได้ นางกลางสัตตบงกช
หอมราจวญนวลเนือ้ กุมารี

พระดาบสเลีย้ งไว้ ในไพรศรี
ดั่งมาลีเสาวรสเรณูนวล
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345)

9. วรรณศิลป์
9.1 การเล่นเสี ยงพยัญชนะ
เจ้ าประคุณทูนเกศของลูกเอ๋ ย
จะตายเป็ นมิได้ เห็นพระมารดา
พระสุริยงค์ กล็ งไปลับแล้ ว
ยิ่งพลบคา่ ก็ยิ่งยา่ ยะเยือกเย็น
วัง ๆ สังเวชริ มเวิง้ เขา
สะอืน้ อั้นรั นทดระทวยองค์
พอสิ ้นแสงสุริยาในอากาศ
นา้ ค้ างโรยโปรยปรายกระจายพราย

มาละเลยลูกไว้ ให้ โหยหา
นี่กว็ ่ ากองกรรมมาจาเป็ น
พระแม่ ทูลกระหม่ อมแก้ วไม่ แลเห็น
ยิ่งเขม้นก็ยิ่งมืดลงมัวดง
สงัดเหงาหิ มวาป่ าระหง
สลบลงแน่ นิ่งไม่ ติงกาย
ก็โอภาจันทร์ แจ่ มจารั สฉาย
พระพายชายพัดเชยราเพยพาน
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 343)
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เสาวคนธ์ หล่ นโรยมารื่ น ๆ
ไม่ เห็นองค์ มารดายุพาพาล

เจ้ าพลิกฟื ้ นวรองค์ น่าสงสาร
ยิ่งแดดาลเดือดดิน้ อยู่โดยเดียว
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 344)

พระชลนัยน์ ไหลหลัง่ ลงพราก ๆ
จะแลเหลียวลิงโลดสันโดษเดิน

เสด็จจากสิ งขรชะง่ อนเขิน
ด้ วยแสงจันทร์ แจ่ จาริ ญในราวไพร
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 344)

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวี ที่สามารถเลือกคาที่มี
เสี ยงพยัญชนะเดี ยวกันมาร้ อยเรี ยงให้เกิ ดเสี ยงเสนาะ ทั้งยังสื่ อความหมายได้ครบ
กระบวนความอีกด้วย
9.2 การใช้ โวหาร
9.2.1 อุปมา
เป็ นการเปรี ยบเทียบว่าสิ่ งหนึ่ งเหมือนกับสิ่ งหนึ่ง โดยทั้ง 2 สิ่ งมีลกั ษณะ
เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน การใช้โวหารอุปมาทาให้ผอู ้ ่านเกิดภาพขึ้นในใจอย่างชัดเจน
อันจะก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจนัน่ เอง เช่น
เธอได้ นางกลางสัตตบงกช
หอมราจวญนวลเนือ้ กุมารี

พระดาบสเลีย้ งไว้ ในไพรศรี
ดั่งมาลีเสาวรสเรณูนวล
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345)

จากตัวอย่างผูแ้ ต่งใช้อุปมาเปรี ยบเทียบกลิ่นกายของนางทิพเกสรกับเกสร
ดอกไว้ ทาให้ผอู ้ ่านเกิดจินตภาพว่านางทิพเกสรมีกลิ่นหอมปานใด
พระฟั งถามความแค้ นให้ แน่ นจิ ต
ก็เพราะเพื่อผลกรรมได้ ทามา
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ดังปื นพิษปั กทรวงให้ สังขาร์
พระโกรธากระทื บบาทตวาดไป
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 323)

ผูแ้ ต่งเปรี ยบความเจ็บแค้นของพระเจ้าพรหมทัตว่าเหมือนโดนปื นยิง
ทาให้ผอู ้ ่านเกิดอารมณ์ร่วมและเข้าใจว่าท้าวพรหมทัตรู ้สึกเจ็บปวดมาก
อุระนางพ่ างเพียงจะโทรมทรุ ด
นางกลิง้ เกลือกเสื อกองค์ ในดงดอน

ให้ แสนสุดจะยัง้ กายสายสมร
ชุลกี รไหว้ กราบทุกเทวัญ
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 323)

จากบทตัวอย่างข้างต้นเป็ นการเปรี ยบเทียบเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความเสี ยใจ
ของนางสุ วรรณอาภา เมือ่ ต้องพลัดพรากจากลักษณวงศ์ ว่าเจ็บปวดใจเหมือนใจทรุ ดลงไป
9.2.2 อธิพจน์
สุนทรภูม่ ชี ื่อเสียงในเรื่ องของจินตนาการ งานเขียนส่วนหนึ่งเกิดจากการคิด
ดังนั้นลักษณวงศ์จึงเต็มไปด้วยการกล่าวเกิ นจริ งเพื่อเน้นย้ าความรู ้ สึกของผูอ้ ่านให้
คล้อยตามและเกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น
พระแกล้ งเฉยเลยเล่ าแต่ คาถา
เข้ านั่งเคียงส่ งเสียงให้ แซ่ ไป

กัลยาแค้ นเพียงเลือดตาไหล
ทะยานใจจังทาลพระโฉมยง
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 323)

เธอได้ นางกลางสัตตบงกช
หอมราจวญนวลเนือ้ กุมารี

พระดาบสเลีย้ งไว้ ในไพรศรี
ดั่งมาลีเสาวรสเรณูนวล
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 345)

9.2.3 การหลากคา
นับเป็ นความเด่นของวรรณคดีเรื่ องนี้ เพราะปรากฏการหลากคาที่มีความ
หมายถึง “ผูห้ ญิง” มากมาย แสดงถึงภูมิรู้ของผูแ้ ต่งว่ามีคลังคามาก และทาให้เนื้อเรื่ อง
ลืน่ ไหลน่าอ่าน เพราะมีสมั ผัสจากการหลากคาและไม่เกิดความเบือ่ หน่าย จากการศึกษาพอจะ
ประมวลคาที่มีความหมายถึง “ผูห้ ญิง” ได้ดงั นี้ เช่น นฤมล โฉมฉาย นงนุช เยาวมาลย์
แน่งน้อย กัลยา โฉมศรี โฉมยง นงลักษณ์ และนงเยาว์ เป็ นต้น
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9.2.4 ปฏิปุจฉา
เป็ นการตั้งคาถามขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่ได้ตอ้ งการคาตอบ จากการศึกษา
ทั้งเรื่ องพบตอนนางทิพเกสรราพึงราพันไม่ให้ลกั ษณวงศ์เดินทางไปพบแม่
ทีนีอ้ ยู่คนเดียวจะเปลีย่ วแล้ ว ใครจะเก็บดอกแก้ วให้ น้องนี่
ถึงพวงงามก็จะงามอยู่ตามที
ตั้งแต่ นจี ้ ะร่ วงลงโรยรา
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 353)
แต่ นีเ้ อ๋ ยใครเลยจะชวนเล่ น
ใครจะปลอบน้ องเล่ าให้ เบาใจ

ทุกเช้ าเย็นมีแต่ น้องจะร้ องไห้
เมื่อแลไปก็จะเห็นแต่ รังเรี ยง
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 354)

การใช้โวหารในลักษณะนี้เป็ นการสร้างอารมณ์สะเทือนใจ เนื่ องจากทั้ง
คู่มีความผูกพันกันมาก่อน การใช้ปฏิปุจฉาในบทตัวอย่างเป็ นการราพึงราพันของนาง
ทิพเกสร
9.3 การใช้ ราชาศัพท์
แม้นิทานเรื่ องนี้จะเป็ นเรื่ องเล่ามาก่อน แต่มีการใช้ราชาศัพท์กบั ตัวละครที่เป็ น
กษัตริ ยแ์ ละเชื้อพระวงศ์ ดังตัวอย่าง
พิสถานพลางทางคิดถึงลูกรั ก ซบพระพักตรลงสะอึกสะอืน้ ไห้
เขนยทองนองนา้ พระชลนัยน์
หฤทัยสายสมรยิ่งร้ อนรน
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 339)
แล้ วเอนแอบแนบข้ างประคองชิ ด
ทรงกรรแสงแกล้ งกล่ าวด้ วยวาจา
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นางป้ องปิ ดปั ดหั ตถ์ท้าวยักษา
ให้ ยกั ษาเจ็บชา้ ด้ วยคาคม
(พ.ณ ประมวลมารค, 2501 : 340)

สันนิ ษฐานว่าที่มีการใช้ราชาศัพท์กบั ตัวละครที่เป็ นกษัตริ ยห์ รื อเชื้ อพระวงศ์
เพราะผูแ้ ต่งหรื อสุ นทรภู่เคยเป็ นเจ้ากรมอาลักษณ์ ได้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิด จึงมี
ความรู ้เกี่ยวกับคาราชาศัพท์ ทั้งจุดมุ่งหมายในการแต่งส่ วนหนึ่งเพื่อจาหน่าย ในสมัย
นั้นคนที่รู้หนังสื อมีไม่มาก คงเป็ นชนชั้นสู งหรื อข้าราชการที่มีการศึกษา กลุ่มคน
เหล่านี้จึงมีความรู ้ในเรื่ องราชาศัพท์ ทาให้เป้ าหมายในการแต่งของสุ นทรภู่เพื่อกลุ่ม
คนที่รู้หนังสื อ จึงมีการใช้ราชาศัพท์ดงั กล่าว
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนแสดงให้เห็นว่าวรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์น้ ีเป็ น
วรรณคดีอมตะและเป็ นเรื่ องที่สาคัญเรื่ องหนึ่งของไทย ซึ่ งจะเห็นว่ากวีมีความสามารถ
ในการใช้คาอย่างหลากหลาย ทั้งคาพื้น ๆ เข้าใจง่าย แต่มีความหมายลึกซึ้ ง หรื อคา
ราชาศัพท์ที่วจิ ิตรบรรจง แต่ท้ งั หมดนี้กวีบรรยายได้อารมณ์และเกิดความสะเทือนใจ
ประกอบกับเนื้ อหาสาระที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นไม่แพ้วรรณคดีเรื่ องอื่น จึงนับ
ได้วา่ วรรณคดีเรื่ องลักษณวงศ์เป็ นวรรณคดีทมี่ คี ุณค่าและน่าสนใจศึกษาในประเด็นต่าง ๆ
ต่อไปได้
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โดย : นพวรรณ บุญตวง

ประเทศญี่ ปุ่นถื อว่า เป็ นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่ยาวนาน
มีวฒั นธรรมที่หลากหลาย ซึ่ งล้วนแต่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศทั้งสิ้ น ผูเ้ ขียนได้มี
โอกาสดูการ์ ตูนญี่ปุ่นหลาย ๆ เรื่ อง ซึ่งในทุก ๆ เรื่ องของการ์ตูน มักจะมีเรื่ องราวของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นสอดแทรกเข้าไป ทั้งเรื่ องภาษา การทักทาย อาหารการกิน การชงชา
รวมไปถึงการแต่งกาย ซึ่ งการแต่งกายของชาวญี่ปุ่นนั้นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หาก
ได้เห็นการแต่งกายเช่นนี้จะต้องทราบได้เลยว่านี่แหล่ะคือ การแต่งกายประจาชาติของ
ชาวญี่ปุ่นแน่นอน เช่นเดียวกับที่ประเทศไทย มีชุดไทยเป็ นชุดประจาชาติ หากได้เห็น
ก็จะต้องทราบแน่นอนว่านี่แหล่ะ คือ การแต่งกายของชาวไทย นัน่ เอง
สาหรับวารสาร LC Journal เล่มนี้ ผูเ้ ขียนจะขอพาผูอ้ ่านทุกท่าน ไปดูความ
แตกต่างของชุด Yukata & Kimono ซึ่ งทั้ง 2 ชุดนี้ เป็ นชุดประจาชาติของชาวญี่ปุ่น
เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มาดูกนั ว่า ทั้ง 2 ชุดนี้ มีความแตกต่างหรื อ
ความคล้ายกันอย่างไร เมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ผูอ้ ่านจะได้เรี ยนรู ้
และสามารถพูดคุยในบทสนทนาได้อย่างถูกต้องและเลือกใช้ได้อย่างถูกกาลเทศะ
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ชุ ดยูกาตะ (Yukata) และ ชุ ดกิโมโน (Kimono) ต่างก็เป็ นชุดประจาชาติของ
ญี่ปุ่น ที่มีท้ งั ของผูห้ ญิงและผูช้ าย ปั จจุบนั เอาไว้ใส่ เวลามีงานเทศกาลต่าง ๆ หรื อใส่
เดินเที่ยวในย่านวัฒนธรรมเก่าแก่ ได้แก่ วัดหรื อศาลเจ้า
ชุดทั้ง 2 แบบ มีรูปแบบโดยทัว่ ไปคล้าย ๆ กัน ส่ วนความแตกต่างโดยทัว่ ๆ ไป
คือ ชุ ดยูกาตะจะเป็ นชุดที่มกั จะเอาไว้ใส่ ในช่วงหน้าร้อนและไม่เป็ นทางการ ส่ วนชุ ด
กิโมโนจะมีความเป็ นทางการ ยิง่ ใหญ่อลังการและไฮโซกว่า
ในสมัยก่อนชุ ดยูกาตะ คือ ชุดใส่ อยูบ่ า้ น ส่ วนชุ ดกิโมโน คือ ชุดใส่ ออกงาน
เช่น งานแต่งงาน เพราะฉะนั้นชุดกิโมโนโดยทัว่ ไปจึงมีรายละเอียดในการแต่งกาย
ค่อนข้างเยอะกว่าชุดยูกาตะ ซึ่ งผ้าไหมจะเย็บลายด้วยมือ ลวดลายมีความประณี ต
มากกว่า มีผา้ คาดเอวหรื อโอบิใหญ่กว่า มีจานวนชิ้นมากกว่า (เช่น คลุม 3 ชั้น, มีถุงเท้า
หรื อ มีผา้ คาดเอว 3 ชิ้น เป็ นต้น) ใส่ ยากกว่า (ต้องมีคนช่วยใส่ ) และที่สาคัญราคาสู ง
กว่ามาก
ชุดทีต่ ามโรงแรมแบบญีป่ นหรื
ุ่ อเรี ยวกังให้เราใส่ตอนเข้าพักนั้น จะเป็ นชุดยูกาตะ
รวมไปถึงชุดที่ร้านเช่าหรื อร้านขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีไว้ให้บริ การก็มกั จะเป็ นชุด
ยูกาตะด้วยเช่นกัน เพราะถ้าไม่ใช่คนที่ดูออกจริ ง ๆ ก็จะดูไม่ค่อยรู ้ถึงความแตกต่าง
การไปท่องเที่ยวธรรมดาทัว่ ๆ ไป แค่ชุดยูกาตะก็น่าจะเพียงพอแล้วสาหรับชาวญี่ปุ่น

ส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของชุดกิโมโน
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ชุ ดยูกาตะ (Yukata) เป็ นชุด
กิ โ มโนประเภทหนึ่ ง ท าด้ว ยผ้า ฝ้ า ย
สาหรับใส่ ในฤดูร้อน เมื่อเทียบกับชุด
กิโมโนอื่น ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ตดั เป็ นผ้า
ไหมแล้ว ชุดยูกาตะมีราคาถูกสามารถ
ซักทาความสะอาดได้ง่าย จึงมีผนู ้ ิยม
ใส่ กนั อยู่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ แทบจะ
ทุกคนเคยสวมชุดยูกาตะราวงญี่ปุ่นที่
เรี ยกว่า Bon Odori ในตอนสวมชุด
กิโมโน ต้องสวมถุงเท้าที่เรี ยกว่า Zori
และรองเท้าเกี๊ยะที่เรี ยกว่า Geta เมื่อ
สวมใส่ชุดยูกาตะจะสวมเพียงแค่ Geta
ในอดี ตจนถึ ง ราวทศวรรษที่
ความแตกต่ างระหว่ างชุดยูกะตะกับชุดกิโมโน
1950 ชาวญี่ปุ่นสวมรองเท้าเกี๊ยะกับ
เสื้ อผ้าทัว่ ไป ซึ่ งถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาแม้ในเมืองจะพบเห็นร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ และ
มีคนขายนัง่ ทารองเท้าเกี๊ยะอยูใ่ นร้านด้วยแต่ในปัจจุบนั นี้ร้านรองเท้าเกี๊ยะแทบจะไม่ได้
พบเห็น หลังจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นให้หายไปทีละน้อย จนแทบจะไม่สามารถพบเห็นกันได้ง่าย ๆ ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่หน้าเสี ยดายมาก
ชุดยูกาตะ (Yukata) สาหรั บใส่ ใน
ฤดูร้อน หรื อใส่ ลาลอง
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ชุ ดกิโมโน (Kimono) หากแปล
ตามตัวอักษรคันจิจะแปลว่าเครื่องนุง่ ห่ม
เสื้ อผ้า เครื่ องอาภรณ์ และมีววิ ฒั นาการ
ความเป็ นมาทีย่ าวนานคูก่ บั ประเทศญีป่ นุ่
มาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็ นที่นิยม
กันอย่างแพร่ หลายจนกระทัง่ กลายเป็ น
ภาพติ ดตาเมื่ อกล่าวถึ งประเทศญี่ ปุ่น
ก็ตอ้ งนึกถึงภาพคนญี่ปุ่นในชุดกิโมโน
ที่สวยงาม Kimono มีหลากหลาย
รู ปแบบที่ แตกต่างกันแล้วแต่โอกาส
ในการใส่ และเปลี่ยนรู ปแบบไปตาม
ฤดูกาล รวมถึงการสวมใส่ของแต่ละคน ส่ วนประกอบอื่น ๆ เช่ น โอบิ / รองเท้ า / ถุงเท้ า
แต่ละเพศ แต่ละวัยก็ทาให้ Kimono เปลี่ยนรู ปแบบไปต่าง ๆ นานา
ปั จจุบนั ผูท้ ี่สวมใส่ Kimono ไม่ได้มีเพียงแต่คนแก่เท่านั้น วัยรุ่ นก็ตอ้ งใส่ ใน
งานพิธีต่าง ๆ เช่น วันฉลองอายุครบ 20 ปี วันจบการศึกษา (ในบางโรงเรี ยน) เป็ นต้น
Kimono เป็ นชุดที่มีราคาค่อนข้างสู ง จึงนิยมมอบให้เป็ นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน
แต่ก็มีคนรุ่ นใหม่ไม่นอ้ ยที่ไม่สามารถสวมกิโมโน หรื อผูกโอบิได้ถูกต้อง จึงได้มี
โรงเรี ยนสาหรับสอนการสวมใส่กโิ มโนเกิดขึ้น เนื้อผ้ากิโมโนนั้นมีท้งั ผ้าฝ้ายและผ้าไหม
แต่ถา้ เป็ นไหมก็จะสวยงามมากและราคาอาจจะสู งถึงล้านเยนเลยก็มี

ชุดกิโมโน
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ด้วยความทีช่ ุดกิโมโนมีรายละเอียดในการสวมใส่เยอะจึงสามารถแบ่งส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของกิโมโน ได้ดงั นี้

yuki

แขนเสื้ อ

sode

sodetsuke

แนวช่องแขนเสื้ อ tamoto

แขนเสื้ อ
โพลงใต้แขนเสื้ อ

miyatsukuchi ช่องเปิ ดใต้แขน

eri

ปกเสื้ อ

furi

doura

ซับในส่ วนบน

ชายใต้แขนเสื้ อ

ushiromigoro เส้นแบ่งส่ วนหลัง okumi

แผ่นคอเสื้ อด้านหน้า

fuki

ชายกิโมโน

maemigoro

สาบเสื้ อด้านหน้า

uraeri

ปกเสื้ อด้านใน

susomawashi ตะเข็บ

tomoeri

ปกเสื้ อ
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Nagajugan ชุดชั้นในสาหรั บชุด
กิโมโน ใช้ สวมใต้ ชุดกิโมโน
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นสีขาวเนือ้ ผ้ าบางเบา

Uchikake ใช้ สวมทับชุดกิโมโนเมื่อ
ต้ องทาพิธีรีตองอย่ างเป็ นทางการ
เช่ น พิธีแต่ งงาน เป็ นต้ น

Shiro-maku (shiro = ขาว / maku = บริ สุทธิ์ ) ชุดกิโมโนสาหรั บใส่ ในงานแต่ งงาน
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นอกจากจะมีชดุ ยูกาตะและชุดกิโมโนอันเป็ นทีร่ ูจ้ กั และเป็ นทีค่ นุ ้ เคยได้ยนิ บ่อย ๆ แล้ว
ยังมีชุดอื่น ๆ ที่สามารถสวมใส่ และเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติอีกด้วย ดังนี้
Haori คือ เสื้ อแจ๊คเก็ตสาหรับสวมทับชุดกิโมโน ใส่ ได้ท้ งั ชายและหญิง มักจะ
สวมเมื่อต้องออกไปข้างนอก เนื่ องจากชุ ดกิโมโนมีราคาแพงจึงต้องสวม Haori เพื่อ
ป้ องกันชุดกิโมโนเปื้ อน สาบเสื้ อด้านหน้าจะไม่ผกู ให้ชนกัน แต่จะมีเชื อกสาหรับผูก
อยูด่ า้ นหน้า
Michiyuki คือ เสื้ อสาหรับ
สวมด้านนอกเช่นกัน ลักษณะการใช้
งานจะคล้ายกับ Haori จะแตกต่าง
กันตรงคอเสื้ อจะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
Gi คือ เสื้ อที่ใส่ คู่กบั hakama
สาหรับผูช้ าย Gi นั้นใช้สวมเป็ นเสื้ อ
เมือ่ เล่นกีฬาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเคนโด้
(Kendo) ยูโด (Judo) ยิงธนู และไอคิโด
(Aikido) เป็ นต้น
Hakama คือ กางเกง สามารถ
ใส่ได้ทง้ ั หญิงและชาย ใช้สวมใส่ลาลอง
Haori เสื ้อแจ๊ คเก็ตสาหรั บสวมทับกิโมโน
หรื อพิ ธี ก าร หรื อ แม้แ ต่ ใ ช้ใ นการ
แข่งขันกีฬาไม่วา่ จะเป็ นเคนโด้ (Kendo) หรื อ ยิงธนู ฯลฯ
Samugi (Samue) เป็ นเครื่ องแต่งกายที่ทาจากผ้าฝ้าย สวมใส่ สบาย ใช้สวมใส่
ขณะทางานที่อาจจะต้องมีเหงื่อ เช่น งานเสิ ร์ฟอาหาร ทาสวน ออกกาลังกาย เป็ นต้น
หรื อบางคนก็ใส่ อยูบ่ า้ นก็ได้ ในสมัยก่อนเป็ นเครื่ องแต่งกายของพระแต่ปัจจุบนั นิยม
สวมใส่ ในคนทัว่ ไป
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Michiyuki เป็ นเสื ้อสาหรั บสวมด้ านนอก

Gi เสื ้อที่ใส่ ค่ ูกับ hakama

Hakama คือ กางเกง สามารถใส่ ได้ ทั้งหญิงและชาย

Samugi (Samue) เครื่ องแต่ งกาย สาหรั บ
สวมใส่ ทางาน หรื อใส่ อยู่บ้าน
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เห็นได้วา่ การแต่งกายของชาวญี่ปุ่นเป็ นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติอย่าง
หนึ่งที่ไม่วา่ จะอยูม่ ุมไหนของโลก หากได้เห็นการแต่งกายในชุดยูกาตะหรื อชุดกิโมโน
แล้ว ย่อมรู ้ได้แน่วา่ นี่คือวัฒนธรรมมรดกตกทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นของชาวญี่ปนอย่
ุ่ างแน่นอน

การแต่ งกายของชาวญีป่ ุ่ น. [ออนไลน์ ]. สื บค้ นจาก :
http://1.bp.blogspot.com/-TNiNmzmCEHs/Vqcc3ZpyPI/AAAAAAAAAEU/PXu0kAId0lg/s1600/777.jpg
[เข้ าถึงข้ อมูล 8 มีนาคม 2560].


บรรณานุกรม
ชุดกิโมโน ชุดยูกาตะ เป็ นยังไง เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก :
http://www.talonjapan.com/kimono-yukata-story/ [เข้าถึงข้อมูล 8 มีนาคม 2560.
ยูกาตะ (Yukata) และ กิโมโน (Kimono) แตกต่างกันอย่างไร?. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก :
http://www.wecosplay.com/article/14/ยูกาตะ-yukata-และ-กิโมโน-kimonoแตกต่างกันอย่างไร [เข้าถึงข้อมูล 8 มีนาคม 2560].
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โครงการอบรมไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
ด้ านภาษา สาหรับบุคคลภายนอก รุ่ นที่ 2
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559
ณ อาคาร 2 ชั้น 12 ห้ อง 2125 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ด้ วยโปรแกรมข้ อสอบออนไลน์ DRU Test
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้ องศูนย์ ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการแข่ งขันพูดสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษ English Speech Contest
"His Majesty The King : A Role Model For All Thais"
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการแข่ งขันทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ด้ วยโปรแกรมข้ อสอบออนไลน์ DRU Test
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ ห้ องศูนย์ ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการเตรียมความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั้งที่ 7
วันเสาร์ ที่ 9 และ 16 กรกฎาคม 2559
ณ ห้ อง 257 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -121-

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
ด้ านภาษา สาหรับบุคคลภายนอก
วันเสาร์ ที่ 9 และ 16 กรกฎาคม 2559
ณ ห้ อง 255 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการเสวนาเรื่ อง “การสร้ าง Motivation ในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างยัง่ ยืน”
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ ห้ อง 2127 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ DRU Test ให้ กบั นักศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิ งหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ DRU Test ให้ กบั นักศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
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โครงการจัดสอบ TOEIC สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยศู นย์ ภาษาร่ วมกับศูนย์ TOEIC แห่ งประเทศไทย
นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการอบรมเทคนิคการทาข้ อสอบ Listening Test ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559
ณ ห้ อง 2128 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะและฉีดตะไคร้ กนั ยุง
ในงานพิธีถวายสั กการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559
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โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านอาชี พตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การทาเข็มกลัดที่ระลึกเพื่อสร้ างอาชีพเสริม
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้ องศูนย์ ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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กิจกรรมมอบเข็มกลัดที่ระลึกสาหรับผู้ทมี่ ากราบพระบรมศพ ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ท้องสนามหลวง
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กิจกรรมมอบเข็มกลัดที่ระลึกสาหรับผู้ทมี่ ากราบพระบรมศพ ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ณ บริเวณ พระบรมมหาราชวัง
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โครงการอบรมเทคนิคการทาข้ อสอบสาหรับข้ อสอบมาตรฐาน
วันเสาร์ ที่ 17, 24 ธันวาคม 2559 และ 7 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการอบรมเทคนิคการทาข้ อสอบ
สาหรับข้ อสอบมาตรฐานเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้ านภาษา
ระหว่างวันเสาร์ ที่ 14, 21 และ 28 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการอบรมแนะแนวทาง การสอบ TOEIC
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
ณ ห้ อง 2122-2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ผ้ ผู ่ านการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ DRU Test
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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โครงการอบรมภาษาต่ างประเทศเพื่องานอาชีพ
การใช้ ไวยากรณ์ เพื่อการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ สาหรับบุคคลภายนอก
วันอังคารที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -136-

โครงการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษจากเพลง
“Learning English through Song” สาหรับบุคคลภายนอก
วันพุธที่ 8 และ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -137-

โครงการแข่ งขันพูดสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ENGLISH SPEECH CONTEST
“I was born in the reign of King Rama 9th” สาหรับบุคคลทัว่ ไป
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -138-

โครงการประกวดร้ องเพลงสากล
“บทเพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาอังกฤษใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” สาหรับบุคคลทัว่ ไป
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -139-

โครงการอบรมไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
ด้ านภาษา สาหรับบุคคลภายนอก
วันเสาร์ ที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องศูนย์ ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -140-

โครงการจัดสอบ TOEIC ให้ กบั บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -141-

โครงการอบรมเตรียมความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษ สาหรับการทาข้ อสอบมาตรฐาน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้ านภาษา
วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ , 4, 11 และ 21-23 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -142-

โครงการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ DRU Test
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

LC Journal -143-

โครงการจัดสอบ TOEIC ให้ กบั บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจาปี การศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ณ ห้ องประชุ มเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -144-

โครงการอบรมเตรียมความพร้ อมเพื่อพิชิตข้ อสอบ TOEIC
สาหรับบุคคลภายนอกและ ผู้สนใจ
ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560
ณ ห้ อง 2122-2124 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

LC Journal -145-

ชื่ อ-สกุล

รู ปภาพ

ตาแหน่ ง

อาจารย์กฤติกา ชูผล

อาจารย์ป ระจ าสาขาวิช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

อาจารย์อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด

อาจารย์ป ระจ าสาขาวิช า
ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ ดร.กริ ช ภัทรภาคิน

อาจารย์ป ระจ าสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี )
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

LC Journal -149-

ชื่ อ-สกุล

รู ปภาพ

ตาแหน่ ง

อาจารย์วฆิ นาย ดีสุวรรณ

อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

ผศ.ดร.จันทิมา ชุวานนท์

อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี

อาจารย์จิรดา เอื้อศิริวฒั นชัย

อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี

LC Journal -150-

ชื่ อ-สกุล

รู ปภาพ

ตาแหน่ ง

อาจารย์หทัยชนก อ่างหิ รัญ

อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์

อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาอัง กฤษธุ ร กิ จ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ชาดา บุนนาค

อาจารย์ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สาร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

LC Journal -151-

ชื่ อ-สกุล

รู ปภาพ

ตาแหน่ ง

ผศ.ดร.รสริ น ดิษฐบรรจง

รองคณบดี ฝ่ าย วิ ช าการ
คณะมนุ ษย ศาส ตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

อาจารย์วาริ ด เจริ ญราษฎร์

อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

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
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ธนบุ รี

LC Journal -152-

