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ซาลาเปาอาหารจีนที่แพร่หลาย, รองเท้าบูธ ดินแดนแห่งพาสต้า เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
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 คณะผูจ้ดัท าวารสารฯ ขอขอบพระคณุเจา้ของบทความทกุทา่นทีใ่หค้วามอนเุคราะห์
บทความเพ่ือตีพิมพ์ และให้ความร่วมมือเพ่ือรังสรรค์วารสารฉบับนี้ร่วมกันเป็นอย่างดี  
พรอ้มกนันีห้ากผูอ่้านทา่นใดมคี าถามหรอืค าชีแ้นะใด ๆ สามารถสง่ค าถามและค าแนะน า
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 ในชีวิตประจ าวัน เรามีโอกาสที่จะพูดผิดกันได้เสมอ เมื่อเราจ าเป็นต้องน าเสนอ
ข้อมูลมาก ๆ ในเวลาอันจ ากัด ท าให้บางครั้งสมองไปเร็วกว่าปาก จึงเกิดการพูดผิดขึ้น 
ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการพูดผิดของผู้ประกาศข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ผู้เขียนไ ด้
ท าการศกึษา ทัง้นี ้ จะไมน่ าขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้กบัภาษาอ่ืนทีไ่มใ่ชภ่าษาไทยมาพิจารณา
ร่วมด้วย เช่น การพูดผิดที่เกิดขึ้นกับค าภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 กอ่นทีจ่ะกลา่วถงึขอ้ผดิทีผู่เ้ขยีนไดท้ าการศกึษา ลองมาพิจารณาประเภทของการพูดผดิ
ที่ได้มีผู้รวบรวมมาแล้วในอดีต (Dell, G.S., Reed, K.D., Adams, D.R., & Meyer, A. 
2000.) ซ่ึงแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ได้แก่ 
 ประเภทที่ 1 Shift คือ การพูดผิดที่เกิดจากหน่วยใดหน่วยหนึ่งหายไปจากที่ ๆ 
ควรจะอยู่ แต่ไปปรากฏในต าแหน่งอื่นแทน เช่น “I’d forgotten about that” พูดผิด
เป็น “I’d forgot abouten that” โดยหน่วย /en/ ย้ายจาก forgotten ไปปรากฏ
ท้ายค าว่า about 
 ประเภทที่ 2 Exchange คือ หน่วย 2 หน่วยสลับที่กัน เช่น “Did the glass 
crack?” พูดผิดเป็น “Did the grass clack?” โดยเสียง /l/ และเสียง /r/ สลับที่กัน 
จึงเกิดการพูดผิดลักษณะดังกล่าวขึ้น 
 ประเภทที่ 3 Anticipation คือ หน่วยที่ตามหลังมีผลให้หน่วยที่มาก่อนหน้า
ผิดพลาดไป เช่น “splicing from a tape” พูดผิดเป็น “splacing from a tape” 
เนื่องจากเสียง /e/ ในค าว่า tape ท าให้ค าที่อยู่ก่อนหน้ากลายเป็น splacing 
 ประเภทที่ 4 Perseveration คือ หน่วยข้างหน้าท าให้หน่วยข้างหลังผิดพลาด 
เชน่ “annotated bibliography” ผดิเปน็ “annotated babliography” เสยีง /æ/ 
ใน annotated เป็นผลให้ออกเสียงค าหลังผิด 
 ประเภทที ่5 Addition คอื หนว่ยหนึง่ถกูเตมิเขา้มา เชน่ พูด “optimal number” 
ผิดเป็น “moptimal number” เนื่องจากมีการเติมเสียง /m/ เข้ามาที่พยางค์แรก 

 
 

 
 

โดย วีรชัย อ ำพรไพบูลย์ อำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 



 ประเภทที ่ 6 Deletion คอื หนว่ยใดหนว่ยหนึง่หายไป เชน่ ตอ้งการพูด “specific” 
แต่พูดผิดเป็น “pecific” ข้อผิดในค านี้เกิดเสียง /s/ ในต าแหน่งต้นค าหายไป  
 ประเภทที่ 7 Substitution คือ หน่วยหนึ่งถูกแทนที่ด้วยอีกหน่วยหนึ่ ง 
เช่น ต้องการพูดว่า “The article is too long.” แต่พูดผิดเป็น “The article is too 
short.” โดยค าว่า “long” ถูกแทนที่ด้วยค าว่า “short”   
 ประเภทที่ 8 Blends คือ หน่วย 2 หน่วย ถูกหลอมให้เป็นหน่วยเดียวกัน เช่น
ประโยค “The children and the young of today.” พูดผิดเป็น “The chung of 
today.” จะเห็นได้ว่า ‘the children’ และ ‘the young’ ซึ่งเป็น 2 หน่วย ถูกหลอม
ให้เป็นหน่วยเดียวกันคือ ‘the chung’ 
 ในการศกึษาครัง้นี ้ ผูเ้ขยีนไดน้ าขอ้ผดิพลาดจากการพูดประเภทเหลา่นีม้าใชเ้ปน็กรอบ
ในการวเิคราะหค์ าพูดของผูป้ระกาศขา่ว โดยสุม่เกบ็ขอ้มลูจากวทิยรุฐัสภา และสถานโีทรทศัน์
ไทยพีบเีอส ระหวา่งวนัที ่17-19 เมษายน 2561 ซึง่แตเ่ดมิ ผูเ้ขยีนเชือ่วา่จะพบขอ้ผดิพลาดทัง้ 
8 ประเภทจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ แต่หลังจากท าการศึกษา ได้พบข้อผิดพลาดเพียง 4 
ประเภท เท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ประเภทข้อผิด ตัวอย่างข้อผิด ลักษณะของข้อผิด 
Anticipation “ศู น ย์ ข่ า ว วิ ท ยุ ก อ ง ทั พ บ ก 

วิทยุเปื้อปวงชน” 
(สถานีวิทยุ FM 88.5 

19 เม.ย. 2561 เวลา 21.00 น.) 

เ สี ย ง  /p/ ใน  ‘ปว งชน ’  
เ ป็ น ผล ให้ ค า ว่ า  ‘เ พ่ื อ ’ 
กลายเป็น ‘เปื้อ’ 

Addition “การปฏิบัติธรรมเหมือนการ
ป้องกันข้าศึกเข้ามาโจมตรี” 

(สถานีวิทยุ FM 88.5 
19 เม.ย. 2561 เวลา 21.00 น.) 

เนื่องจากมีการเติมเสียง /r/ 
เข้าไปในค าว่า ‘ตี’  ท าให้
พูดผิดเป็น ‘ตรี’ 

Perseveration “เป็นสินเชื่อซีม่ีคุณภาพ” 
(สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

17 เม.ย. 2561 เวลา 20.30 น.) 

เสียง  /s/ ในค าว่ า  ‘สิน ’  
เป็นผลให้ออกเสียงค าว่า 
‘ที’่ ผิดเป็น ‘ซ่ี’ 



 ข้อมูลที่ผู้เขียนได้รวบรวมมานี้มีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้พบข้อผิดพลาดเพียงบาง
ประเภทเทา่นัน้ ผูเ้ขยีนเชือ่วา่ หากไดข้อ้มลูในปรมิาณทีม่ากขึน้ จากสือ่ทีห่ลากหลายกว่านี้ ก็
น่าจะท าให้พบการพูดผิดอีก 4 ประเภท อย่างแน่นอน 
 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในการพูดผิดแต่ละครั้ง ผู้พูดเองก็คงจะไม่ต้องการให้
เกิดความผิดพลาดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟังที่ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดต่าง ๆ เมื่อถึงคราว
ที่ตนเองต้องแสดงบทบาทเป็นผู้พูดบ้าง จะได้เกิดความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการพูดผิด
ให้เปน็ทีข่ าขนักนัตอ่ไป มาถงึตอนนี ้ ผูเ้ขยีนหวงัวา่ผูอ่้านทกุทา่นคงจะแยกแยะขอ้ผดิพลาดที่
ได้จากการฟังประโยคต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้บ้างแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ 
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ประเภทข้อผิด ตัวอย่างข้อผิด ลักษณะของข้อผิด 
Substitution “ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ ะ เ ป็ น

ศูนย์กลางโลจิสติกในอีก 50 
ประเทศข้างหน้า” 

(สถานีวิทยุรัฐสภา 
17 เม.ย. 2561 เวลา 17.30 น. 

ผู้ประกาศข่าวตั้งใจจะพูดค า
ว่ า  ‘ปี ’ แ ต่ พู ด ผิ ด เ ป็ น 
‘ประเทศ’ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สหรฐัอเมรกิา หรอื United States of America (USA) เปน็สหพันธรฐัทีม่กีารปกครอง
แบบประชาธปิไตยอิงกบัรฐัธรรมนญู ถอืเปน็ประเทศหนึง่ทีม่คีวามหลากหลายดา้นเชือ้ชาต ิ
ภาษา และศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรจากหลากหลาย
ภูมิภาคของโลกมาอาศัยอยู่ ด้วยเหตุนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้รับการขนานนามว่า 
“Melting Pot” หมายถึง แหล่งรวมของประชากรที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและ
วฒันธรรมมาอยูร่ว่มกนั โดยสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชน ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่า 
“เชือ้ชาต”ิ ไวว้า่ “ลกัษณะทางชวีภาพของคน ซึง่เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจากลกัษณะรปูพรรณ 
สีผิว เส้นผม และตา” 
 รัตพล อ่อนสนิท (2560) เผยผลส ารวจจากส านักวิจัยพิว หรือ Pew Research 
Center ซึง่เปน็หนว่ยงานวจิยัไมฝ่กัใฝฝ่า่ยทางการเมอืงทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของสหรฐัอเมรกิา
ว่า ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (Asian Americans) ถือเป็นกลุ่มประชากรที่เพ่ิม
จ านวนรวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาเผยว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา 
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โดย จิรดำ เอื้อศิริวัฒนชัย อำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ชำวอเมริกัน 



จ านวนประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า 
20 ล้านคน โดยกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้หรืออนุทวีป เป็นต้น 
ผลการส ารวจโดยส านักวิจัยพิวเผยต่อว่า ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนถือเป็นชาวอเมริกัน
กลุ่มใหญ่สุดที่มีต้นก าเนิดมาจากเอเชีย รองลงมาคือ ผู้ที่มาจากอินเดียและฟิลิปปินส์  
ตามล าดับ 
 ถึงแม้ว่าชาวเอเชียจ านวนไม่น้อยที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกายังคงยึดติด
กับวัฒนธรรมเดิมของตน ลูกหลานชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตที่
สหรัฐอเมริกากลับมองว่าพวกเขามีความเป็นอเมริกันมากกว่าเชื้อสายดั้งเดิมของตน ทั้ง
ทางดา้นภาษาและวฒันธรรม ถงึขัน้วา่ชาวอเมรกินัเชือ้สายเอเชยีรุน่ใหมห่ลายคนไมส่ามารถ
สื่อสารด้วยภาษาดั้งเดิมตามชาติพันธุ์ของตนได้ โดยสื่อสารได้แต่ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย
รุ่นใหม่มองว่าตนเป็นชาวอเมริกัน พวกเขายังคงประสบปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและ
ความไม่เท่าเทียมในสังคมอยู่เป็นประจ า เพียงเพราะลักษณะทางชีวภาพของพวกเขาท่ี
ยังคงมีความเป็นเอเชียอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังที่สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนได้บัญญัติ
ไว้วา่ “ในสงัคมทีม่กีลุม่คนทีม่ลีกัษณะทางชวีภาพตา่งกนัและประวตัคิวามเปน็มาตลอดจน
บทบาทในสังคมต่างกัน ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันได้” 
 ในปัจจุบันนี้ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ดังเช่นกรณีที่มหาวิทยาลัยชื่อก้องโลกอย่าง
ฮารว์ารด์ ถกูกลา่วหาวา่มนีโยบายการคดัเลอืก
นักศึกษาเข้าเรียนอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีการ
เลือกปฏิบัติและกีดกันทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะ
ต่อนักศึกษาชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 องค์กร Students for 
Fair Admissions (SFFA) ซึง่เปน็กลุม่รณรงคเ์พ่ือการเขา้เรยีนอยา่งเปน็ธรรม เปน็โจทก์
ยืน่ฟ้องมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ดว้ยขอ้กลา่วหาวา่มหาวทิยาลยัแหง่นีก้ดีกนันกัศกึษาเชือ้สาย
เอเชยีโดยการใชน้โยบาย “โควตาทางเชือ้ชาต”ิ เพ่ือจ ากดัจ านวนคนเอเชยีในมหาวทิยาลยั  
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แมว้า่ทางมหาวทิยาลยัยงัคงปฏเิสธทกุขอ้กลา่วหา แตค่ดนีีถ้อืเปน็คดสี าคญัคดหีนึง่ทีส่ะทอ้น
ให้เห็นว่า การเหยียดเชื้อชาติยังคงเป็นปัญหาสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกามา
อย่างยาวนาน 
 การเหยยีดเชือ้ชาตเิกดิขึน้ไมเ่พียงแตใ่นสงัคมการศกึษาเทา่นัน้ ยงัเกดิขึน้ในสงัคม
การท างานอีกด้วย ถึงแม้ว่าผลส ารวจของส านักงานส ามโนประชากรสหรัฐฯ ในปี 2015 
ระบวุา่ ชาวอเมรกินัเชือ้สายเอเชยีเปน็กลุม่ประชากรทีม่กีารศกึษาสงูทีส่ดุในอเมรกิา โดย
มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายเอเชียส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า (ไทยรัฐ, 2555) แต่การศึกษาขั้นสูงนี้ ไม่ได้การันตีว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้
งานทีส่งูขึน้เสมอไป โดย Gerdeman (2017) ไดอ้้างถงึงานวจิยัของ Katherine De Celles 
เกี่ยวกับโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์งาน ซึ่งเธอได้ท างานวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบ
การสมัครรับเข้าท างานผ่านการสร้างเรซูเม่กว่า 1,600 ชิ้น แล้วส่งไปตามเว็บไซต์ต่าง ๆ
ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือวัดผลความส าเร็จจากการถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์ในรอบต่อไป  
ผลปรากฏว่า ถ้าระบุลงไปในเรซูเม่ว่าเป็นชาวเอเชียและระบุชื่อจริงตามเชื้อชาติของ
ตนเองลงไป โอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์มีเพียง 11.5% เท่านั้น หากเปลี่ยนชื่อจริงและใส่
ประสบการณใ์หด้เูหมอืนฝรัง่ผวิขาว โอกาสในการถกูเรยีกสมัภาษณก์ลบัอยูท่ี ่ 21% ยกตัวอย่าง
เชน่ คนเอเชยีทีเ่ดมิทอีาจชือ่ “ล”ี (Lei) หากเปลีย่นใหด้เูปน็ฝรัง่ผวิขาวมากขึน้เปน็ “ลคุ” (Luke) 
โอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์งานก็จะมากข้ึน ส่วนด้านประสบการณ์นั้น จะต้องระบุ
กิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมตะวันตก เช่น การปีนเขา การเล่นสโนว์บอร์ด หรือ
การพายเรอืคายคั สว่นกรณขีองชาวแอฟรกินั-อเมรกินั หรอืชาวอเมรกินัผวิด านัน้ ผลวจิยั
ก็เป็นไปในทางเดียวกันคือ หากชื่อท่ีใช้ในการสมัครงานเหมือนฝรั่งผิวขาว โอกาสผ่าน
เข้ารอบจะสูง ผลจากงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่า บริษัทหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงมีทัศนคติเชิงลบต่อ “ชื่อ” และ “ประสบการณ์” ที่ดูไม่เป็นฝรั่งผิวขาว ซึ่งสะท้อน
ใหเ้หน็วา่ บางทกีารแขง่ขนัในสงัคมอเมรกินัอาจไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองผูเ้ขา้แขง่ขัน
เสมอไป แตข่ึน้อยูก่บัเชือ้ชาตแิละสผีวิ ซึง่ภายใตค้วามกดดนัจากโครงสรา้งการสมคัรงาน
ทีไ่มเ่ปน็ธรรมนี ้ ผูส้มคัรหลายคนจ าเปน็ตอ้งปกปดิขอ้เทจ็จรงิอยา่งไมม่ทีางเลอืก เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการได้งาน เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ความซื่อสัตย์ยังคงจ าเป็นอยู่
หรือไม่ 

LC Journal -6- 



 เหตกุารณก์ารเหยยีดเชือ้ชาตนิีย้งัคงมมีาใหเ้หน็อยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง เหน็ไดจ้ากการที่
ชาวอเมริกนัเชื้อสายเอเชยีจ านวนมากออกมาระบายประสบการณ์การถูกเหยยีดเชื้อชาติ
ของตนเองผ่านสังคมโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และเว็บไซต์
เผยแพรว่ดิโีออยา่งยทูบู ดงัเชน่เหตกุารณเ์มือ่เดอืนตลุาคม ป ี2016 ไมเคลิ ลวั (Michael Luo) 
ชายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้โพสต์บรรยายถึงประสบการณ์การถูกเหยียดเชื้อชาติที่
เขาพบเจอ หลงัจากทีห่ญงิชาวอเมรกินัคนนงึตะโกนใสเ่ขาวา่ “Go back to China!” (กลับ
ประเทศจีนไปซะ!) ทั้ง ๆ ที่ชายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียผู้นี้ เกิดและเติบโต ใช้ชีวิตที่
สหรฐัอเมรกิา หรอือาจกลา่วไดว้า่ อเมรกิาคอืบา้นหลงัแรกของเขา หลงัจากทีเ่หตกุารณน์ี้ได้
ถูกเผยแพร่ออกไป สมาคมนักเรียนเอเชียในสหรัฐฯ (Bowdoin Asian Students 
Association) ไดท้ าแคมเปญรณรงคเ์รือ่งการเหยยีดเชือ้ชาตใินสงัคมตะวนัตก เพ่ือเรยีกรอ้งให้
เกิดความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ (กานท์กลอน รักธรรม, 2558) 
 สหรฐัอเมรกิาไดช้ือ่วา่เปน็สงัคมทีม่วีฒันธรรมทีห่ลากหลาย (Multicultural Society) 
ซึง่ภายใตค้วามหลากหลายนีม้คีวามกดดนัและแบง่แยกซอ่นอยู ่ ชาวเอเชยีจ านวนมหาศาลเกิด
และเตบิโตทีส่หรฐัอเมรกิา แตเ่หตกุารณต์า่ง ๆ ทีพ่วกเขาตอ้งพบเจอนัน้ ท าใหช้าวอเมรกินั
เชือ้สายเอเชยีรูส้กึวา่ ชาวอเมรกินัหลายคนไมน่บัรวมพวกเขาเปน็ชาวอเมรกินั การถกูดหูมิน่ 
ดูแคลน เหยียดหยามทางเชื้อชาตินี้ หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ผู้เขียน
เชื่อว่าอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกได้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพจิตใจ ความกดดันทางความรู้สึกและอารมณ์นี้ อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรง
ขึ้นได้ 
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 ถ้าจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้ว ปัญหาการเหยียดเชื้อชาตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่
เฉพาะสงัคมอเมรกินัเทา่นัน้ แตย่งัเกดิขึน้ในยโุรปเชน่กนั สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
แมโ้ลกจะกา้วเขา้สูย่คุใหมท่ีเ่รยีกวา่ ศตวรรษที ่21 ซึง่เปน็ยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากมาย 
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจคือ แม้ยุคสมัยจะ
เปลี่ยนไป แต่การเหยียดเชื้อชาติยังไม่เคยหายไปจากสังคมตะวันตก และควรจะต้องท า
อย่างไรให้ปัญหานี้หมดไปจากสังคมเสียที 
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 ในอินเตอรเ์นต็ สายการบนิ KLM 
ขายตั๋วกรุงเทพ-โซเฟีย ราคาพิเศษสอง
หมืน่กวา่บาท จดุประกายใหน้กัทอ่งเทีย่ว
เชิงประหยัดแบบพวกเราตื่นเต้นและ
จัดอันดับโซเฟียเป็นเมืองต้องไปในปีนี้  
ยิ่งได้อ่านได้ดูรูปจากอินเตอร์เน็ตก็ยิ่ง
ชอบประเทศนี้ แต่เมื่อพบว่ากรุงเทพไม่
มีสถานทตูบลัแกเรยี ตอ้งไปขอวซีา่ทีฮ่านอย 
ท าใหค้วามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะไปบลัแกเรยี

ฝอ่ลงในทนัท ี โชคดมีรีายการทวัรจ์ากบรษิทัทีคุ่น้เคยสง่เขา้มา ท าใหค้วามตืน่เตน้ทีจ่ะไป
บัลแกเรียกลับมาอีกครั้ง และในที่สุดก็ได้ไปเที่ยวประเทศนี้สมปรารถนา 
 บัลแกเรียเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน โดยทิศ
ตะวันออกติดต่อกับทะเลด า ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศเซอร์เบียและมาซิโดเนีย  
ทศิเหนอืตดิตอ่กบัประเทศโรมาเนยี โดยมแีมน่้ าดานบูเปน็เสน้แบง่พรมแดน ทศิใตต้ดิต่อ
กบัประเทศกรซีและตรุก ี มพ้ืีนทีข่องประเทศ 111,002 ตร.กม. ซึง่มขีนาดเลก็เพียงประมาณ
หนึง่ในสีข่องประเทศไทย แตม่ปีระวตัคิวามเปน็มายาวนานนา่สนใจ กลา่วกนัวา่บลัแกเรีย
เปน็หนึง่ในบรรดาดนิแดนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีม่มีนษุยอ์าศยัอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง มหีลกัฐานการ
อยู่อาศัยย้อนหลังไปถึง 6,000 ปี ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีแหล่งอนุรักษ์ที่
ไดร้ับการพจิารณาเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกทั้งทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ
มากถงึ 10 แหง่ โดยมมีรดกโลกทางวฒันธรรม 7 แหง่ ไดแ้ก ่(1) เมอืงโบราณ Nessebar 
เป็นเมืองที่ชาวโรมันเข้ามายึดครองตั้งแต่ 72 ปีก่อนคริสต์ศักราช เคยเป็นเมืองท่าเรือที่
มีชื่อเสียงในยุคโบราณ (2) โบสถ์ Boyana ชานกรุงโซเฟีย สร้างข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 
10 และสร้างต่อเติมในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เขียนเมื่อปี  
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โดย จันทิมำ ชุวำนนท์ อำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

แผนที่ประเทศบัลแกเรีย 



ค.ศ. 1259 เป็นหนึ่งในบรรดาภาพเขียนที่ทรงคุณค่าของยุคกลาง (3) ภาพสลักหิน
โบราณรูปอัศวินขี่ม้ามีชัยชนะเหนือสิงโตอยู่บนหน้าผาสูงใกล้หมู่บ้าน Madara เป็นภาพ
สลักหินในยุคของราชอาณาจักรบัลแกเรียที่ 1 ราว ค.ศ. 681-1018 (4) อาราม Rila 
สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งริล่าเป็นอารามส าหรับปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนาของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ (5) โบสถ์ Rock-Hewn ใกล้
หมู่บ้าน Ivanovo เป็นโบสถ์ โรงสวดและอารามส าหรับพักอาศัยที่ขุดสร้างในเขาหิน
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะอันโดดเด่น
ของศิลปะบัลแกเรียยุคกลาง (6) ที่ฝังศพชนเผ่าธราเซียนที่เมือง Kazanlak ประมาณ
ปลายศตวรรษที ่4 กอ่นครสิตกาลตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงหลวงในสมยักษตัรยิ ์Thracian Seutes III  
โดยรอบห้องฝังศพตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนั งที่เล่าเรื่องพิธีกรรมการฝังศพ 
ภาพวาดเหลา่นีเ้ปน็ผลงานศลิปะเกา่แกท่ีม่กีารรกัษาทีด่ทีีส่ดุของบลัแกเรยี และ (7) ที่ฝังศพ
ชนเผ่าธราเซียนที่เมือง Sveshtari เป็นสุสานของชาวธราเซียนที่มีอายุ 3 ศตวรรษก่อน
คริสตกาล มีประติมากรรมและการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่งดงามไม่เหมือนใคร 
นอกจากนั้นดินแดนแห่งนี้ยังมีวนอุทยานที่มีความสมบรูณ ์เปน็มรดกโลกทางธรรมชาตอีิก
ถึง 3 แห่ง ประเทศนี้เป็นแหล่งรวมของอารยธรรมหลากหลายกลุ่ม เช่น Thracians, 
Greeks, Romans, Byzantines, Slavs, Bulgars และ Ottomans ที่นี่จึงเต็มไปด้วย
สถานทีท่อ่งเทีย่วและแหลง่ประวตัศิาสตรท์า่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม  อีกทัง้ยงัมรีสีอร์ท           
ริมทะเลด าที่มีชื่อเสียง และสถานที่เล่นกีฬาฤดูหนาว สิ่งเหล่านี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางไปสัมผัส 
  เที่ยวกรุงโซเฟีย (Sofia) 
 โซเฟียเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของบัลแกเรีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ
ประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่ส าคัญในคาบสมุทรบอลข่าน 
การท่องเที่ยวจึงเริ่มจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพ่ือท าความรู้จักประเทศ
บัลแกเรีย 
 ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตศักราช ดินแดนแห่งนี้มีชนเผ่าธราเซียน (Thracian) 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ ชาวธราเซียนมีความเจริญมาก เป็นชนเผ่าที่สามารถใช้ม้าได้ดีเยี่ยม มีฝีมือ
ในการท าวตัถทุองและเงนิทีห่รหูราสวยงาม เชน่ เครือ่งประดับทองและเงิน หน้ากากทอง 
เครือ่งประดบัอาวธุ และเครือ่งใชต้า่ง ๆ เพ่ือพิธกีรรม พวกเขาฝงัศพพรอ้มเครือ่งใชต้า่ง ๆ  
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อันงดงามทรงคุณค่า รวมทั้งฝังเพ่ือซ่อนสมบัติมีค่าในยามถูกข้าศึกรุกราน พิพิธภัณฑ์
จัดแสดงที่ฝังศพจริง และเครื่องประดับของใช้ที่สวยงามซึ่งได้จากที่ฝังศพของ
ชาวธราเซยีน กรสุมบตัทิองค าทีถ่กูขดุคน้พบในบลัแกเรยีนบัเปน็กรสุมบตัทิองค าทีเ่กา่แก่
ที่สุดในโลก แหล่งขุดค้นที่เมือง Varna เป็นสุสานที่ฝังศพ แต่บางหลุมไม่มีโครงกระดูก 
เป็นหลุมที่ฝังสมบัติเครื่องใช้ เครื่องประดับทองค า ในหนึ่งหลุมขุดพบทองค าราวสาม
พันชิ้น น้ าหนักรวมประมาณหกกิโลกรัม หลุมฝังศพอันดับที่ 43 มีทองค ามากกว่าที่เคย
พบในแหล่งขุดค้นอ่ืน ๆ ในโลก ปัจจุบันมีการขุดกรุสมบตัขิองชาวธราเซยีนกวา่ 80 แหง่
ในบัลแกเรีย ภายในพิพิธภัณฑ์มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ชมมากมาย พวกเราสนใจกับ
ความรุ่งเรืองของชาวธราเซียนจนเกือบลืมสถานที่อ่ืน ๆ 
 เมือ่ออกจากพิพิธภณัฑก์เ็ริม่ตน้ดว้ยการเดนิเทีย่วกรงุโซเฟีย ใจกลางเมอืงมสีถานทีส่ าคญั ๆ 
อยูไ่มไ่กลจากกนัมากนกั ดผููค้นไมข่วกัไขว ่ ไกดส์าวสวยชาวบลักาเรยีเลา่ใหฟั้งวา่ประเทศของ
เขามปีระชากรทัง้ประเทศประมาณเจด็ลา้นคน แตไ่ปท างานตา่งประเทศประมาณหนึ่งล้าน
คนเพราะค่าแรงงานในบัลแกเรียต่ ากว่าประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันตกมาก โซเฟีย
เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางศาสนาที่ผู้ศรัทธาในศาสนาและนิกายที่แตกต่างกัน
สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสขุ ทัง้ออรโ์ธดอกซแ์ละคาทอลกิ มสุลมิและยวิ  ปจัจบุนัศาสนกิชน
ต่างศาสนาเหล่านี้สามารถปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาอย่างเปิดเผยโดยปราศจาก
อคติต่อกัน ใจกลางของกรุงโซเฟียมีศาสนสถานส าหรับผู้คนในศาสนาเหล่านี้ที่ตั้งอยู่ห่าง
กนัไปเพียงไมก่ีเ่มตร นอกจากนีน้กัทอ่งเทีย่วยงัสามารถเขา้ไปเยีย่มชมศาสนสถานตา่ง ๆ ได้
โดยไม่จ ากัดถึงความศรัทธาทางศาสนาของแต่ละคน 

 มหาวิหาร "Saint Alexander Nevski” 
 มหาวิหาร "Saint Alexander Nevski" 
เปน็สญัลกัษณข์องบลัแกเรยี ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซเฟีย 
ภาพของโดมสีทองดึงดูดความสนใจได้จาก
ระยะไกล  มหาวิหารนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ
ระหวา่งป ีค.ศ. 1882 - 1912 เพ่ือระลกึถงึทหาร
รัสเซีย 200,000 คน ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อ
อิสรภาพของบัลแกเรียระหว่างสงครามรัสเซีย

กับจักรวรรดิออตโตมันหรือตุรกีในปัจจุบันเมื่อปี ค.ศ. 1879 และตั้งชื่อเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่นักรบชาวรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 13 หลังจากสิ้นสุดสงคราม ชาวบัลแกเรียรู้สึก 
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มหำวิหำร "Saint Alexander Nevski” 



ขอบคณุจงึสรา้งอนสุาวรยีใ์หก้บัผูก้ลา้หาญทัง้ชาวบลัแกเรยีและรสัเซยีผูซ้ึง่ตอ่สูแ้ละเสยีชวีิต
เพ่ืออิสรภาพของบลัแกเรยี สถาปนกิชาวรสัเซยี Alexander Pomerantsev เปน็ผูอ้อกแบบ
โบสถแ์หง่นีใ้นสไตลน์โีอไบเซนไทน ์ประดบัประดาดว้ยโมเสคและโดมทองค า มขีนาดพ้ืนที ่
86,000 ตารางเมตร สามารถรองรับศาสนิกชนได้ถึง 5,000 คน อาคารทั้งหลังสร้างด้วย
หินสีขาว โดมของมหาวิหารหุ้มด้วยทองค า หอระฆังสูง 53 เมตร มีระฆังอยู่ภายใน 
12 ใบ ระฆงัทีใ่หญท่ีส่ดุหนกัถงึ 12 ตนั สว่นทีข่นาดเลก็สดุหนกั 10 กโิลกรมั เสยีงระฆงัมี
รศัมกีงัวานไกล ปจัจบุนั St. Alexander Nevski เปน็โบสถอ์อรโ์ธดอกซท์ีใ่หญเ่ปน็อันดับ
สองของคาบสมุทรบอลข่าน (Balkan) และเป็นอันดับที่เจ็ดของโลก 
  โบสถ์ Hagia Sophia 
 โบสถ์ Hagia Sophia ตั้งอยู่ใกล้มหาวิหาร Alexander Nevsky Cathedral 
เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่อันดับสองของบัลแกเรีย และเป็นหลักฐานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  
ในปี ค.ศ 100 ชาวโรมันรบชนะบัลแกเรีย และได้ก่อตั้งเมือง Trimontium และเมือง 
Serdica คอื Plovdiv และ Sofia ในปจัจบุนั โบสถน์ีส้รา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่ 4-6 
โดยสรา้งทบับนโบสถห์ลงัเกา่ เนือ่งจากโบสถถ์กูท าลายหลายครัง้ และในชว่งการปกครองของ
จกัรวรรดิออตโตมาน โบสถ์เซนต์โซเฟียถูกแปลงใช้เป็นเป็นมัสยิด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ถูกท าลาย ต่อมาคริสตจักรได้เปลี่ยนชื่อเมือง Serdica เป็น 
Sofia ตามชื่อโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 1329 และเมืองนี้จึงชื่อ Sofia มาจนถึง
ปัจจุบัน โบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นสถาปัตยกรรมคริสเตียนยุคแรกท่ียังสมบูรณ์ทรงคุณค่าใน
ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้   

LC Journal -13- 

โบสถ์ Hagia Sophia 



  แหล่งโบราณคดี Serdica complex 
 แหล่งโบราณคดี Serdica complex เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงโซเฟีย 
ที่เพ่ิงเปิดให้เข้าชมเมื่อปี ค.ศ. 2016 ท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเมืองโรมันโบราณของจริง
ในใจกลางกรุงโซเฟีย Serdica complex เป็นผลสืบเนื่องมาจากการท างานขุดก่อสร้าง
รถไฟใตด้นิในกรงุโซเฟียแลว้ไดค้น้พบซากปรกัหกัพังของเมอืงโรมนัโบราณอาย ุ 2,000 กวา่ป ี 
เมืองใต้ดินแห่งนี้มีชื่อว่า “Serdica” แหล่งโบราณคดีที่ขุดพบนี้เปิดให้ชมบริเวณพ้ืนที่
ประมาณ 9,000 ตารางเมตร มีหลังคากระจกครอบไว้ จากถนนด้านบนสามารถมอง
ผ่านหลังคากระจกเห็นเมืองใต้ดิน และสามารถเดินลงมาเที่ยวชมได้ด้วย พ้ืนที่บริเวณนี้
ครอบคลุมถนนแปดสาย โบสถ์คริสเตียน อาคารขนาดใหญ่ บ้านเรือน ที่อาบน้ าและ
น้ าพุ ฯลฯ นกัทอ่งเทีย่วทีล่งมาเยีย่มชมจะไดเ้หน็ฐานอาคารโบราณและพ้ืนทีป่หูนิโมเสค 
อย่างสวยงามและยังได้เห็นตัวอย่างต้นแบบของระบบระบายน้ าอีกด้วย ในบริเวณเมือง
โบราณมีป้ายภาษาบัลแกเรียและภาษาอังกฤษอธิบายสถานที่ต่าง ๆ โดยไกด์เล่าว่ า
ขณะนี้ไม่มีนักลงทุนมาลงทุนท าโครงการก่อสร้างโรงแรมหรืออาคารใด ๆ ที่ใจกลางกรุง
โซเฟีย เพราะถา้ขดุลงไปแลว้พบวตัถโุบราณใตด้นิ โครงการกอ่สรา้งนัน้ตอ้งหยดุด าเนนิการ 
ดังนั้นกิจการโรงแรมจึงอยู่ในอาคารเก่าท่ีมีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่อยู่นอกเมือง 
 สถานทีส่ าคญัของบลัแกเรยีสว่นใหญร่วมตวักนัอยูใ่จกลางเมอืง ไกดพ์าเดนิชีท้างซา้ย 
ชี้ทางขวา พวกเรามองตาม รีบถ่ายรูปแล้วรีบเดินตามเพ่ือฟังค าบรรยาย เร่งรีบจนเกือบ
จ าไม่ได้ว่าที่ใดเป็นที่ใด แต่ทั้งหมดก็เป็นภาพในความทรงจ าว่าที่นี่คือ “โซเฟีย” 
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  อารามรีลา 
 Rila เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของบัลแกเรีย และเป็นชื่อเทือกเขาที่สูงที่สุด
ของประเทศและคาบสมุทรบอลข่าน พ้ืนที่ภูเขาเป็นอุทยานธรรมชาติใน Rila National 
Park และสว่นของอาราม Rila ซึง่เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม อยูส่งูจากระดบัน้ าทะเล 
1,147 เมตร ห่างจากกรุงโซเฟียประมาณ 120 กม. บริเวณอาราม Rila ในยุคโบราณ
เปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวธราเซยีนและชาวโรมนั ในยคุกลางเปน็สว่นหนึง่ของจกัรวรรดิบัลแกเรีย 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 หมู่บ้านบริเวณนี้เป็นกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในการดูแลของอาราม Rila  
จากเมือง Rila สู่ทางเข้าอารามแห่งนี้ประมาณ 20 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาท่ี
สงบเยน็รม่รืน่ อาราม Rila สรา้งขึน้เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่ 10 โดยนกับญุอิวานแหง่รลิา่
เปน็นกับวชในครสิตจกัรนกิายออรโ์ธดอกซ ์ ซึง่เปน็ชาวบลัแกเรยีคนแรกทีม่าบ าเพ็ญเพียร
อยู่ในภูมิภาคนี้ ตลอดหลายศตวรรษที่อาราม Rila แห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านจิตวิญญาณ
ดา้นการศกึษา วฒันธรรมและศลิปะทีเ่ขม้แขง็ของบลัแกเรยีและครสิตจกัรนกิายอีสเตริน์       
ออรโ์ธดอ็กซ ์ อารามมอิีทธพิลตอ่การพัฒนาดา้นวฒันธรรมและศลิปะ เชน่ สถาปตัยกรรม 
ภาพ frescos ตามฝาผนังที่สอนให้คนท าความดีละเว้นความชั่ว ซึ่งแสดงถึงอัจฉริยะ
ทางศิลปะและการสรา้งสรรคข์องชาวบลัแกเรยี อารามแหง่นีจ้งึมคีณุคา่ทีเ่ดน่ชดัและไดร้บั
คัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นอกจากนั้นไกด์เล่าว่าอารามแห่งนี้
มชีือ่เสยีงเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์
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ในการอธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อคนป่วยหายจากโรคภัยแล้วก็จะกลับมาท่ี
อารามแหง่นีอี้ก  ปจัจบุนันกับวชในอารามนีล้ดจ านวนลงมาก หอ้งพักของนกับวชวา่งลง  
อารามจงึเปลีย่นมาตอ้นรบัผูส้นใจเขา้มาปฏบิตัธิรรม พักผอ่นในทีส่งบ ตลอดจนนกัทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมก็สามารถมาพักค้างในอารามแห่งนี้ได้ 
  เมืองโบราณพลอฟดิฟ (Plovdiv) 
 Plovdiv เปน็เมอืงใหญอั่นดบัสองของบลัแกเรยี 
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การขนส่ง วัฒนธรรม
และการศึกษาที่ส าคัญ Plovdiv เป็นเมืองที่มีผู้คน
อาศยัอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่งทีเ่กา่แก่ท่ีสดุในยโุรป ยอ้นหลัง
ไปถึง 6,000 ปี มนุษย์กลุ่มแรกท่ีอาศัยอยู่ในเมืองนี้
คือ ชนเผ่าธราเซียน Plovdiv อยู่ในเขตอุดมสมบูรณ์
ทางตอนใต้ของบัลแกเรียบนสองฝั่งแม่น้ า Maritsa 
และเนินเขาเจ็ดเนิน 
 ในป ี 342 กอ่นครสิตศกัราช กษตัรยิฟิ์ลปิแห่ง
มาเซโดเนยีไดค้รองเมอืงนี ้ ตอ่มาในป ี12 กอ่นครสิต-
ศักราช ชาวโรมันเริ่มแผ่อิทธิพลสู่อาณาจักรธราเซีย 
หลงัจากกษตัรยิธ์ราเซยีสิน้พระชนม ์ อาณาจกัรธราเซยีก็
กลายเปน็จงัหวดัหนึง่ของโรมนัโดยสมบรูณ ์ในชว่งเวลานัน้ Plovdiv เปน็ศนูยก์ลางการบรหิาร
ที่ส าคัญและมีประกาศให้เป็นเมืองหลวงของจังหวัดธราเซีย หลังจากนั้นเมืองนี้ก็ตกอยู่
ภายใต้การยึดครองอันยาวนานของจักรวรรดิออตโตมัน มีการสร้างมัสยิดขนาดใหญ่อยู่
ในพ้ืนทีศ่นูยก์ลางเชน่กนั และตอ่มาในชว่งพรรคคอมมวินสิตก์ม็กีารสรา้งรปูปัน้ของทหาร
บนเนินเขาหลักสามแห่งซึ่งสามารถมองเห็นเมืองได้ 
 เมืองโบราณ Plovdiv มีขนาดกะทัดรัดและสามารถเดินเที่ยวได้ง่าย Plovdiv มี
ความสวยงามทัง้ยามกลางวนัทีม่แีสงอาทติยแ์ละยามค่ าทีเ่หน็แสงไฟสาดสอ่งอาคารตา่ง ๆ 
ถนนหนทางยังคงปูด้วยก้อนหินแบบโบราณ ในเขตเมืองโบราณไม่ค่อยมีรถผ่านเพราะ
ตอ้งจ ากดัการจราจร รถทีเ่ขา้ออกจะเปน็รถของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในเมอืงโบราณเทา่นัน้ อาคารต่าง ๆ 
ไดร้บัการอนรุกัษไ์วม้ทีัง้ทีใ่ชเ้ปน็เปน็พิพิธภณัฑ ์โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ มโีบสถค์รสิต ์
สุเหร่าโบราณ ก าแพงเก่าแก่ และโรงละครโรมันที่เรียกว่า amphitheatre อยู่ใกล้ ๆ 
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 ปัจจุบัน amphitheatre หรือ
โรงละครกลางแจ้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง Plovdiv มลีกัษณะเปน็อัฒจนัทร์
รูปครึ่ งวงกลมเปิดโล่งไม่มีหลังคา
ส่วนบน ข้างหนึ่งสูงอีกข้างลาดลงต่ า  
มพ้ืีนทีส่ว่นกลางส าหรบัการแสดงละคร
หรือกีฬา ชั้นที่นั่งเป็นหินอ่อน 28 แถว

ส าหรบัผูช้มลอ้มรอบเวท ี โรงละครโบราณนีต้ัง้อยูบ่นเนนิเขา โดยใชธ้รรมชาตเิปน็โครงสรา้ง 
ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1972 หลังจากเกิดเหตุการณ์ดินถล่มซึ่งเผยให้เห็นซากอาคาร และ
ท าให้เกิดการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งส าคัญ ชาวบลัแกเรยีอนรุกัษไ์วเ้ปน็อยา่งด ี โรงละคร
โบราณนีส้ามารถเขา้กนัไดด้กีบัวถิชีวีติทางวฒันธรรมสมยัใหม ่เชน่ เปน็เวทโีอเปรา่ แสดงดนตรี
หรอืละคร ทัง้ยงัเปน็ทีจ่ดังานเทศกาลประจ าป ีงานเทศกาลนานาชาต ิเทศกาลดนตรรีอ็ค ฯลฯ 
นอกจากนัน้สหภาพยโุรปยงัไดเ้ลอืกให ้ Plovdiv เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญคือ “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรปประจ าป ี2019” 
 กว่ากลุ่มของพวกเราจะเดินทางมาถึง Plovdiv พระอาทิตย์ก็เริ่มลาลับขอบฟ้า 
พวกเราจึงได้เดินดื่มด่ าชื่นชมเมืองเก่าแห่งนี้ในบรรยากาศยามค่ าคืน ในขณะที่อุณหภูมิ
คอ่ย ๆ ลดลง ๆ เสนห่ข์องเมอืงนีท้ าใหอ้ยากกลบัมาอีกครัง้และอยูน่าน ๆ เพราะความหนาว
เวลานีท้ าใหอ้ยากเดนิเขา้รา้นอาหาร นกึถงึซปุรอ้น ๆ ทีจ่ะชว่ยคลายความหนาวใหพ้วกเรา
ได้เป็นอย่างดี 
  เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) 
 Veliko Tarnovo เป็นเมืองในภาคเหนือของบัลแกเรีย ตั้งอยู่ในหุบเขา ห่างจาก
เมืองหลวงโซเฟีย 228 กิโลเมตร เมืองเวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองหลวงของบัลแกเรีย
ยุคกลางหรือจักรวรรดิบัลแกเรียที่สอง เวลีโค ทาร์โนโว ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 7,000 ปี เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ สามารถเดินไปได้ทุกท่ี
ในตวัเมอืง พรอ้มทัง้เพลดิเพลนิไปกบัรา้นคา้ทีต่กแตง่นา่รกัและสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม 
บา้นทีเ่รยีงรายซอ้นกนัอยูบ่นเขาสงูของเมอืงแสดงถงึลกัษณะสถาปตัยกรรมทีเ่ดน่และเป็น
เอกลักษณ์ ส่วนสถานที่เก่าแก่ของเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสามแห่ง เช่น เขา Tsarevets 
อันเปน็ทีต่ั้งของปราสาทหรือป้อมปราการ Tsarevets ซึง่เคยเปน็ทีป่ระทับของจักรพรรดิ 
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บลัแกเรยี มอีาณาเขตทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงหนา
ซึง่ภายในยงัมโีบสถแ์ละทีอ่ยูอ่าศยั ในชว่งยคุกลาง
เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในยุโรป
และเป็นชื่อของแนวคิดทางสถาปัตยกรรม
แบบทาร์โนโว ปัจจุบัน Veliko Tarnovo เป็น
ศนูยก์ลางดา้นการบรหิาร เศรษฐกจิ การศกึษา
และวฒันธรรมทีส่ าคญัของภาคเหนอืของประเทศ 
 สิ้นสุดทัวร์บัลแกเรียที่เมือง Ruse เป็น
เมืองพรมแดนบัลแกเรียกับโรมาเนีย แต่ความ
ประทับใจยังคงอยู่  บ้านเมืองเงียบ ๆ เล็ก ๆ 
แตม่อีนสุรณท์ีแ่สดงถงึความรุง่เรอืงในประวตัศิาสตร์
ทีย่าวนาน ซึง่ประเทศนีช้า่งเกบ็รกัษาของเกา่ ๆ 
เพ่ือน าเสนอให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และชื่นชมใน
ประวัติศาสตร์ของเขา ท าให้เรื่องในอดีตกลับมี
ชีวิตชีวา อีกท้ังประทับใจในไกด์สาวสวยที่มี
ความรู้ เกี่ยวกับบ้านเมืองตนเองมากมาย 
การใชภ้าษากด็ ี สามารถเลา่เรือ่งใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ชาวต่างชาติ ต่างภาษา ได้รู้เรื่องประเทศของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี ทัวร์บัลแกเรียไม่ใช่ทัวร์แวะร้านเพ่ือขายสินค้า จึงท าให้ประหยัด
และได้ความรู้แบบเต็ม ๆ มีความประทับใจจนคิดจะกลับไปชื่นชมความงามของดินแดน
ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ต้องการกลับไปเดินเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ต้องรีบร้อน 
เที่ยวโซเฟียอีกครั้ง เข้าชมวัด โบสถ์ มัสยิด ที่ครั้งนี้ได้เพียงผ่านชม พักค้างโรงแรมเล็ก ๆ 
ที่สวยงาม ในเมืองโบราณพลอฟดิฟ รับประทานอาหารในร้านพื้นเมือง เพ่ือจะได้เข้าถึง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ สัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเขา  
ประเทศไทยกม็ปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน และมศีลิปวฒันธรรมเปน็ของตนเอง การทอ่งเทีย่ว
เชิงประวัติศาสตร์ของไทยจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจ
ในความเปน็ชาตติลอดจนทอ้งถิน่ อีกทัง้ยงัเปน็เครือ่งมอืในการอนรุกัษม์รดกทางวฒันธรรม
ของชาวไทยได้อีกด้วย 
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 Breath & Breathe เป็นค าศัพท์ที่มีวิธีการเขียนและความหมายที่ใกล้เคียงกัน
อยา่งมาก จนท าใหผู้ค้นสบัสนมนึงงไมน่อ้ย และในบางครัง้กเ็ขา้ใจวา่พวกมนัเปน็ค าศพัท์
ค าเดียวกันหรือเปล่า ดังนั้น ผู้เขียนจะขออธิบายถึงความแตกต่างของค าศัพท์ 2 ค านี้   
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจกัน 
 Breath เป็นค านาม (n.) ออกเสียงว่า เบร็ธ มีความหมายว่า การหายใจ 
ลมหายใจหรือลมปาก ตัวอย่างเช่น 

  

 Breathe เป็นค ากริยา (V.) ออกเสียงว่า บรีธ มีความหมายว่า หายใจ 
ตัวอย่างเช่น 
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โดย ศุภพล เกิดแสง นักศึกษำฝึกงำนสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

If you feel very exhausted you can take a deep breath for a while. 
(อิฟ ยู ฟีล เวรี่ เอ็กซอสเท็ด ยู แคน เทค อะ ดีพ เบร็ธ ฟอร์ อะ ไวล์) 

หากคุณรู้สึกล้ามาก คุณสามารถพักหำยใจเข้ำลึก ๆ ได้ชั่วคราว 

If you don’t want to inhale these smoke 
then hold your breath for a moment. 

(อิฟ ยู ด๊อนท์ ว้อนท์ ทู อินเฮล ดีส สโม้ค เดน โฮลด์ ยัวร ์เบร็ธ ฟอร์ อะ โมเมนท์) 

ถ้าคุณไม่อยากสูดควันเหล่านี้เข้าไปก็กลั้นลมหำยใจไว้สักพัก 

Spare your breath I don’t want to talk with you. 
(สแปร์ ยัวร์ เบร็ธ ไอ ด๊อนท์ ว้อนท์ ทู ทอล์ค วิท ยู) 

เก็บลมปำกไว้เถอะ ฉันไม่อยากคุยกับคุณ 



 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถพบเจอได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ลองน าไปฝึกฝนกันดูนะครับ 
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This house filled with gas now and it was becoming hard to breathe 

(ดิส เฮ้าส์ ฟิล วิท แก๊ส นาว แอนด์ อิท วอส บีคัมมิ่ง ฮาร์ด ทู บรีธ) 

ตอนนี้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยก๊าซแล้ว และมันก็เป็นการยากที่จะหำยใจ 

You just pass a brink of death for a few minute, 
now you can relax and breathe deeply. 

(ยู จัส พาส อะ บริงค์ ออฟ เดธ ฟอร์ อะ ฟิว มินิท, 
นาว ยู แคน รีแล็กซ์ แอนด์ บรีธ ดีพลิ่) 

คุณเพ่ิงจะผ่านพ้นช่วงเวลาความเป็นความตายมาเพียงไม่ก่ีนาที 
ตอนนี้คุณสามารถพักหำยใจลึก ๆ ได้แล้ว 

My grandfather breathed his last on that night. 
(มาย แกรนด์ฟาเธอร์ บรีธด์ ฮิส ลาสท์ ออน แดท ไนท์ ) 

ปู่ของฉันหมดลมหำยใจในคืนนั้น 



 มอญเปน็ชนชาตเิกา่แกช่าตหินึง่ที่มีอารยธรรมรุง่เรืองอยูใ่นดนิแดนแหลมอินโดจีน 
และเคยมีดินแดนหรืออาณาจักรเป็นของตนเอง ต่อมาถูกรุกรานและเกิดสงครามท าให้
ชนชาติมอญจ านวนมากอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน เกิดเป็นชุมชนที่
มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนใน
ท้องถิ่นไทย โดยเฉพาะทางด้านภาษา พบว่ามีค าไทยจ านวนมากที่ตรงหรือคล้ายกับค า
ในภาษามอญ และบางค าก็เป็นค าที่ใช้ร่วมในภาษาตระกูลมอญ-เขมร 
 ภาษามอญอยู่ในสายโมนิก ซึ่งเป็นสายหนึ่งในตระกูลมอญ-เขมร ภาษามอญนั้น
ยงัเปน็ภาษาทีใ่ชก้นัอยูใ่นหมูบ่า้น และชมุชนชาวมอญยงัมตีวัเขยีนเปน็ของตนเองอีกดว้ย 
แตก่น็า่เสยีดายวา่ชาวมอญทีเ่ขยีนและอ่านตวัหนงัสอืมอญไดน้ัน้มนีอ้ยมาก คงมแีต่การพูด
เทา่นัน้ทีช่าวมอญสว่นใหญย่งัคงรกัษาไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งมาจนถงึปจัจบุนั และเมือ่กลา่วถงึ
ชุมชนมอญขนาดใหญ่ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทย คงไม่มีใครไม่นึกถึงชุมชนมอญ 
สังขละบุรี ซึ่งเป็นชื่ออ าเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี การศกึษาค ากรยิาในภาษามอญนี ้
เป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลภาคสนาม จากผู้บอกภาษาจากชุมชนมอญ ที่โรงเรียนวัด
วังวิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี โดยพบค ากริยาหลายค าที่มีลักษณะคล้ายกับค า
ในภาษาไทย แต่บางค าก็ไม่ตรงหรือไม่มีลักษณะคล้ายคลึงกับค าไทยเลย เช่น 
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โดย กฤติกำ ชูผล อำจำรย์สำขำวิชำภำษำไทย 

ภาษาไทย เสียงอ่านภาษามอญ 
เลี้ยงดู, รับใช้ 

คืบ, เขย่ง 
ปน, คลุกคลี 

เป็นหวัด 

คะเจียะ 
คะ 

ซะนาว 
แต้ะห์ ชาม 
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ภาษาไทย เสียงอ่านภาษามอญ 
คอย 
หนุน 

แสดง, อวด 
ต าหนิติเตียน 

แก่ 
ดุร้าย 
ร้อน 
รับ 

หันกลับ, พลิก 
เจ็บ 
แกะ 
หนี 
ถอด 

ยัด, บรรจ ุ
เรียก 

แขวน, ห้อย 
เดิน 
ติด 
ไอ 

เย็น, หนาว 
ล้วง 
ผ่า 
มา 
ตัก 
เก็บ 
หาบ 
ตาม 

จะมอย 
หนี่ 

ทะบะฮ์ 
ปยิ 
ปุย ุ

กรอมกระ 
กะเตา 
คอม 

คะตะฮ์ 
กิ 

เปิจ์ 
เปียจ์ 
ปาก 
ปราก 
ก๊อก 
กะมัก 
กวา 
คัก 

คะดัก 
กอก 
กลอก 

อะเรียก 
เกลิง 

กะม็อก 
ก่าง 

เกลี้ยง 
แปก 
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ภาษาไทย เสียงอ่านภาษามอญ 
ส าลัก, จม 
ต้องการ 

แบก ,หาม 
พังทลาย 

ทา 
เข้าใจ 

เข้าใจผิด 
เข้าใจว่า 

ทะลุ ,เป็นรู 
ทน,รับ 
ต้อนรับ 

มี 
เซื่องซึม 

เจาะ, เกี่ยว, สน 
เช็ด 
ล้ม 
ดัก 
พูด 
ยิ้ม 

ไม่ตรง 
มอง 
อุ้ม 
ยิง 
พับ 
ดุ 
รับ 
หิว 

ปลาก 
เหมิจ 
หยาก 
หลาจ 
หลอก 
เทียง 

เทียงฮมา 
เทียงแกะฮ์ 

โทง 
เติ่ง 

เติ่งตะเลิง 
หนุ่ม 
เหงิ่ง 
จัง 
เจิต 
ต่อม 
ปาม 
ฮาม 
อิม 
ก่าย 
เป่อ 
หมิ่น 
ปอน 
ท็อป 
กรอม 
คอม 
เปย่อ 
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ภาษาไทย เสียงอ่านภาษามอญ 
แต่งตัว 
สั่งสอน 
อ่าน 

หลีก, ผ่าน 
แหวก 
เน่า 
ปลูก 

กระแทก 
ขูด 
ขับ 

เขียน 
ขึ้น 
คว่ า 
สงสัย 

รู้ 
ถาม 

เก็บ (ของที่ลอยน้ า) 
ล่วงเกิน 

ง่วง 
จม 
แช่ 
ชน 
ชิม 

ใช้คืน 
ดู 

เดิน 
ได้ยิน 

กยาง 
เหวต 
เปาะห์ 
ปาย 
พาย 
อุย 
ตอ 
เจิ่ม 
กะฮ์ 
ต่ี 
ขย ู

ตอน 
เกิป 
ซังกา 

ซอมติม 
ชะมาน 
ฮอง 
โหล่น 

แกะตุย 
ปลาก 
เติง 
เจิก์ 
เจ็ง 

เหลี่ย 
เป่อ 
กวาจ 
เหมิ่ญ 



 
 
 
 
 
 
 

 จากรายการค ากรยิาในภาษามอญขา้งตน้พบวา่มคี าภาษามอญหลายค าทีม่ลีกัษณะ
คล้ายคลึงกับค าในภาษาไทย โดยอิงความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ดังเช่นค าว่า 
 “เจียะ”  ภาษามอญหมายถึง กิน    
    ภาษาไทยมีค าว่า “เจี๊ยะ” หมายถึง กิน  เช่นเดียวกัน แต่ใช้
    ในบริบทที่แตกต่างกัน คือใช้เป็นภาษาพูด 
 “ปอก”   ภาษามอญหมายถึง เปิด 
    ภาษาไทยมีค าว่า “ปอก” หมายถึง ก. เอาเปลือกหรือสิ่งที่
    ห่อหุม้ออก, ถ้าเป็นผิวนอก ใช้ว่า ถลอก ก็ได้ เช่น หัวปอก 
    พูดว่า หัวถลอก 
 “ขลิบ”  ภาษามอญหมายถงึ ตดั (ใชก้บัของขนาดเลก็ เชน่ ขลบิกระดาษ) 
    ภาษาไทยมีค าว่า “ขลิบ” หมายถึง ก. เย็บหุ้มริมผ้าและ
    ของอ่ืน ๆ เพื่อกันลุ่ยหรือเพ่ือให้งาม เป็นต้น 
 “กุด”   ภาษามอญหมายถึง  ตัด  (ใช้กับของที่มีขนาดใหญ่ เช่น กุด
    ต้นไม้) 
    ภาษาไทยมคี าวา่ “กดุ” หมายถงึ ก. ตดั ในค าวา่ กดุหวั วา่ 
    ตดัหวั  ว. ดว้นสัน้หรอืเหีย้นเขา้ไป เชน่ ยอดกดุ นิว้กดุ หางกดุ 
 “เกร”่, “แกร”่  ภาษามอญหมายถึง เที่ยว ใช้ในบริบททั่วไป 
    ภาษาไทยมคี าวา่ “เตร”่ หมายถงึ ก. เดนิไปเดนิมาอยา่งไม่มี
    จดุหมาย  นอกจากนีย้งัน าไปซอ้นกบัค าวา่ เทีย่ว เปน็ เทีย่วเตร่  
    และพบการใช้ในภาษาพูด เช่นเดินเกร่ไปมา 
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ภาษาไทย เสียงอ่านภาษามอญ 
ตก 
ตอก 
หุงต้ม 
ต่ืน 

ทาน, ทวน 

กู่ 
ขยา 
คุน 
หงฮ์ 
ต่าน 



 “กะตาว”  ภาษามอญหมายถึง ร้อน 
    ภาษาไทยมีค าว่า “ก าเดา” หมายถึง น. เลือดที่ออกทาง
    จมกู เรยีกวา่ เลอืดก าเดา. (ข. เกดฺา วา่ รอ้น); แพทยแ์ผนโบราณ
    เรยีกไขช้นดิหนึง่ทีเ่กดิจากหวดัวา่ ไขก้ าเดา ค าวา่ก าเดาทีไ่ทย
    รับมาจึงน่าจะมาจากภาษาตระกูลมอญ-เขมร  
 “ซับบาย”  ภาษามอญหมายถึง สบาย 
    ภาษาไทยมีค าว่า “สบาย” หมายถึง ว. อยู่ดีกินดี เช่น 
    เดีย๋วนีเ้ขาสบายขึน้ ลกู ๆ ท างานหมดแลว้, เปน็สขุกายสขุใจ 
    เชน่ เวลานีเ้ขาสบายแลว้ เพราะมฐีานะดขีึน้ ไมม่วีติกกงัวลใด ;ๆ 
    สะดวก เช่น ท าตามสบายไม่ต้องเกรงใจ มีรถส่วนตัวสบาย
    กว่าไปรถประจ าทาง, มักใช้เข้าคู่กับค าว่า สุข หรือ สะดวก 
    เป็นสุขสบาย หรือ สะดวกสบาย; พอเหมาะพอดี เช่น เก้าอ้ี
    ตัวนี้นั่งสบาย; ไม่ล าบากกาย เช่น เขาท างานสบายขึ้น 
    ไม่ต้องแบกหามเหมือนเมื่อก่อน; ไม่เจ็บไม่ไข้ เช่น เวลานี้
    เขาสบายดี ไม่ป่วยไข้; มีความพอใจเมื่อได้สัมผัส เช่น สบาย
    หู สบายตา สบายกาย นอกจากนี้ยังพบค าว่า “ซ าบาย” 
    หมายถึงสบาย ในภาษาถิ่นอีกด้วย 
 “ซังกา”  ภาษามอญหมายถึง สงสัย 
    ภาษาไทยมคี าวา่ “สงกา” หมายถงึ น. ความสงสยั. (ป. สงกฺา; 
    ส. ศงฺกา) แต่เป็นค าท่ีรับมา จากบาลีสันสกฤต ค ามอญอาจ
    รับมาจากบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกัน 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษามอญที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาไทยทั้งใน
ด้านการออกเสียงและความหมาย อาจใช้ในบริบทที่แตกต่างกันบ้าง  แต่ก็แสดงให้เห็น
ถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของภาษา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ใน
การสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ยังท าให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนความเชื่ อ
และโลกทัศน์ของคนมอญที่ตั้งชุมชนในประเทศไทยและสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยไ ด้
อย่างสันติ 
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 จากผลการส ารวจ โดยสถาบันอีเอฟ เอดูเคชันเฟิสต์ (EF Education First) 
เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษประจ าปี ซึ่งส ารวจจาก
คนจ านวน 1.3 ล้านคนจาก 88 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากผล
การส ารวจพบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ า 
โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 64 ของโลก ซึ่งร่วงลงจากอันดับที่ 53 ในปีก่อน  
และหากเปรียบเทียบในระดับเอเชีย ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 16 จาก 21 
ประเทศ จากผลดงักลา่ว ท าใหผู้เ้กีย่วขอ้งทางการศกึษาและวงการศกึษาตอ้งหนัมาทบทวน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับคนไทยในปัจจุบันว่าเราล้มเหลวตรงไหน รวมทั้ง
ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาครู โดยใช้นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เกี่ยวข้องกับการใช้กรอบอ้างอิง CEFR (The common European Framework of 
Reference for Languages) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ 
วัดผล พัฒนาครู ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และปรับจุด เน้นการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหเ้ปน็ไปตามธรรมชาตขิองการเรยีนรูโ้ดยเนน้การสือ่สาร (Communicative 
Language Teaching: CLT) ปรบัจากการเนน้ไวยากรณ ์ เปน็เนน้การสือ่สารโดยเริม่จาก 
ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได้อย่างแท้จริง 
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
 เปน็กรอบความคิดหลักในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย 
ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล 
การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ใช้ CEFR เป็นกรอบความคิดหลัก
ในการก าหนดเป้าหมายการจดัการเรียนการสอน/การพัฒนา โดยใชร้ะดับความสามารถ 
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โดย วิลดำ ศรีทองกุล อำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 



6 ระดับ ของ CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับ ทั้งนี้ในเบื้องต้น
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษา
ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้ดังนี้ 
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ระดับ ค าอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน า

ตวัเองและผูอ่ื้น ทัง้ยงั สามารถตัง้ค าถามเกีย่วกบับคุคลอ่ืนได ้เชน่ เขาอยูท่ีไ่หน 
รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบท
สนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน 

A2 ผูเ้รยีนสามารถใชแ้ละเขา้ใจประโยคในชวีติประจ าวนัในระดบักลาง เชน่ ขอ้มูล
เกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และ
สามารถสือ่สารในประโยคในการ แลกเปลีย่นขอ้มลูทัว่ไป และการใชช้วีติประจ าวนั 
สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผูเ้รยีนสามารถพูด เขยีน และจบัใจความส าคญัของขอ้ความทัว่ ๆ ไปได ้ เมือ่เปน็
หัวข้อที่คุ้นเคย หรือ สนใจ เชน่ การท างาน โรงเรียน เวลาวา่ง ฯลฯ สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้
ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง 
พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดีสามารถใช้ภาษาพูดและเขียน
ได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วรวมทั้งสามารถอ่านและท าความ
เข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 

C1 ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจขอ้ความยาว ๆ ทีซ่บัซอ้นในหวัขอ้หลากหลาย และเขา้ใจ
ความหมายแฝงได ้ สามารถแสดงความคดิความรูส้กึของตนไดอ้ยา่งเปน็ธรรมชาติ
โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาท้ังในด้านสังคม การท างาน 
หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



แนวคิดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร 
 การสอนเพ่ือการสือ่สาร (Communicative Language Teaching: CLT) จดัเปน็
แนวการสอน (Approach) มากกว่าทฤษฏีสอน เพราะหมายถึงหลักการที่หลากหลาย 
ที่สะท้อนมุมมองในการสื่อสารและการเรียนภาษาสามารถใช้สนับสนุนความหลากหลาย
ของกระบวนการในชัน้เรยีนได ้ (รชิารด์ และโรดเจอร.์ Richard and Rodgers, 2001: 172) 
การที่ผู้เรียนจะมีความสามารถในการสื่อสารได้นั้นผู้เรียนจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของ 
ความสามารถในการสื่อสารดังนี้  (เฮดจ์. Hedge, 2000: 46-55) 
 1. ความสามารถในด้านความรู้ในภาษา (Linguistic Competence) หมายถึง 
ความรู้ที่เก่ียวกับลักษณะของภาษา เช่น ความรู้ในด้านของการสะกด การออกเสียง 
ค าศัพท์ การสร้างค า โครงสร้างตามหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคและความหมาย
ด้านภาษา 
 2. ความสามารถในดา้นวจันปฏบิตัศิาสตร ์ (Pragmatic Competence) หมายถงึ 
ความสามารถในการใช้ภาษาใน 2 ประการดังนี้ 
  2.1 การรู้จักที่จะใช้ภาษาเพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายหรือความต้องการ  
  2.2 การรูจ้กัทีจ่ะปฏบิตัหิรอืแสดงออกโดยมกีารใชภ้าษาตามความเหมาะสมกับ
บรบิทของสงัคม เชน่ การใชภ้าษาอยา่งสภุาพ การเลอืกใชร้ปูแบบของภาษาใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณก์บับคุคลทีม่บีทบาทตา่ง ๆ กนัหรอืมสีถานะทีแ่ตกตา่งกนั  อาจกลา่วไดว้่า
บุคคลนั้นต้องมีความรู้ในด้านสังคม (Sociolinguistic competence) ด้วยกัน 
 3.  ความสามารถในดา้นการเรยีงรอ้ยถอ้ยค าในภาษา (Discourse Competence) 
เป็นความสามารถที่ผู้เรียนใช้ถ้อยความทั้งในภาษาเขียน หรือบทสนทนา มีการเชื่อมโยง 
สอดคล้องกันและสามารถเป็นที่เข้าใจได้ 
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ระดับ ค าอธิบาย 
C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา 

สามารถใช้ภาษา มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะ
สื่อสารได้ดีสามารถอ่านบทความท่ีเป็นภาษาตน้ฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม) 
ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับ พูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 



 4. ความสามารถในด้านกลยุทธ์ในการใช้ภาษา (Strategic Competence)   
คเนลและสเวน (Canale and Swain, 1980: 25 อ้างถึงใน เฮดจ์. Hedge, 2000: 52) 
ได้ให้ค าจ ากัดความสามารถในการจัดการในเหตุการณ์สนทนาในชีวิตจริง และเป็นวิธีที่
จะรักษาให้มีการเปิดช่องทางหรือโอกาสในการสนทนา  เช่น กลยุทธ์ในการใช้ค าพูดมา
ชดเชยความรู้ของภาษาที่มีไม่เพียงพอหรือไม่แน่ใจ โดยการอธิบายใช้ค าพูดที่ใกล้เคียง 
เพ่ือเป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้การสื่อสารประสบผลส าเร็จ (Achievement Strategies) 
นอกจากนั้นมีการใช้กลยุทธ์ในการลดรูป (Reduction strategy) โดยหลีกเลี่ยงที่จะใช้
รปูแบบภาษาทีผู่พู้ดไมม่คีวามแนใ่จและเลอืกใชค้ าอ่ืนมาทดแทน เชน่ ใช ้Perhaps แทน 
“She might have … หรอื “She could have … หรอื “She must have…” เปน็ตน้  
 5. ความคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถที่จะเชื่อมโยงหน่วย
ภาษาพูดเข้าด้วยกันเพ่ือความสะดวก ปราศจากความชะงักที่ไม่เหมาะสม หรือลังเล
โดยไม่มีขอบเขต นอกจากนั้น จอห์สัน (Johnson, 1979 อ้างถึงใน เฮดจ์. Hedge, 
2000: 54) กล่าวว่า เป็นความสามารถท่ีจะโต้ตอบต่อเนื่องภายในบทสนทนาแต่ละบท 
สามารถทีจ่ะเชือ่มค าวลขีองค าถาม สามารถทีจ่ะออกเสยีงดว้ยการออกเสยีงอยา่งชดัเจน 
อีกท้ังเน้นหนัก เสียงสูง เสียงต่ า ได้อย่างเหมาะสมและสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งที่กล่าวมา
ได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์จริง (Real time) 
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 ปพุีทธศกัราช 2562 หากนบัตามปนีกัษตัรของไทยแลว้ ไดเ้วยีนมาถงึปกีนุหรอืปหีมู
ที่คนไทยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อกล่าวถึง “หมู” ทุกคนคงจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงตัว
อ้วนกลมผิวสีชมพู ที่เป็นอาหารอันแสนอร่อยของทุกผู้คนที่ชื่นชอบรับประทานเนื้อสัตว์ 
แต่หากกล่าวถึง “ส านวนไทย” แล้วนั้น ค าว่า “หมู” น ามาใช้ในส านวนไทยอย่าง
หลากหลายทั้งความหมายในเชิงบวกและเชิงลบ เหตุเพราะ “หมู” เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่
กบัชวีติของคนไทยมาเนิ่นนานและปรากฏการน ามาใชเ้ปรยีบเทียบกบัวิถชีวีติของคนไทย
มาแต่โบราณกาล 
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โดย รสริน ดิษฐบรรจง อำจำรย์สำขำวิชำภำษำไทย 

ปีกุน 



1. ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” กับความหมายเชิงบวก 
 ส านวนไทยเกีย่วกบัหมทูีม่คีวามหมายในเชงิบวก มกักลา่วเปรยีบวา่ “หม”ู หมายถงึ 
การท าสิง่ทีง่า่ย สะดวก ไมต่อ้งใชค้วามพยายามมากนกั และยงัมคีวามหมายถงึการแสดง
น้ าใจต่อกันในสังคมไทย รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ความหมายเชิงบวก หมายถึง “ง่าย สะดวก” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายว่า ง่ายหรือสะดวก ดังเช่น ส านวน 
“หมู” ค าเดียว ใช้เปรียบการท าสิ่งที่ไม่ยากจนเกินความสามารถว่าเป็นเรื่องหมู ๆ และ
ส านวน “หวานหมู” หมายถึง ง่าย ๆ สะดวกสบาย 
 1.2 ความหมายเชิงบวก หมายถึง “การแสดงน้ าใจไมตรีที่ดีต่อกัน” 
  ส านวนเกีย่วกบั “หม”ู ทีม่คีวามหมายถงึ การแสดงน้ าใจไมตรทีีด่ตีอ่กนันัน้ 
แสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติของคนไทยทีช่อบชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั ดงัเชน่ส านวน “หมูไปไกม่า” 
หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยน
เป็นการตอบแทน ดังตัวอย่าง 
  “เป็นเพ่ือนบ้านกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เขาเคยมาช่วยขนของตอน
ยา้ยบา้นมาใหม ่ ๆ ตอนนีบ้า้นเขามงีานบวชเรากค็วรจะไปชว่ยงานเขาบา้งอยา่งทีโ่บราณ
ว่าหมูไปไก่มา” 
  นอกจากนั้นยังมีส านวน “ยื่นหมูยื่นแมว” ที่แสดงให้เห็นถึงน้ าใจอันดีที่มี
ต่อกัน นั่นคือ การแลกสิ่งของกันในทันที การแลกเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกัน โดยต่างฝ่าย
ต่างเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ดังตัวอย่าง “ผู้ก่อการร้ายได้ยื่นข้อเสนอยื่น
หมูยืน่แมวใหต้ ารวจสง่เฮลคิอปเตอรม์ารบัแลว้ผูก้อ่การรา้ยจะปลอ่ยตวัประกนัทัง้หมดไป” 
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2. ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” กับความหมายเชิงลบ 
 ส านวนเกีย่วกบั “หม”ู ทีม่คีวามหมายในเชงิลบ มกัน า “หม”ู ไปใชใ้นเชงิเปรยีบเทยีบ
ถึงเรื่องที่ไม่ดี เช่น สิ่งที่อยู่ในก ามือ ความไม่เก่ง ไม่เป็นระเบียบ การรับสินบน การไม่
รับผิดชอบ เรื่องเหลวไหลไร้สาระ  การท าร้ายผู้อ่ืน เป็นต้น รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “สิ่งท่ีอยู่ในก ามือ” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่หมายถึง สิ่งที่อยู่ในก ามือ ปรากฏ 2 ส านวน 
ได้แก่ “หมูในเล้า” หมายถึง อยู่ในก ามือจะท าหรือจัดการเสียเมื่อไรก็ได้ ไม่ล าบาก
ยากเข็ญ เหมือนหมูที่เลี้ยงไว้ในเล้าเป็นหมูส าหรับฆ่าเป็นอาหาร และ “หมูในอวย” 
หมายถงึ สิง่ทีอ่ยูใ่นก ามอืหรอือีกนยัหนึง่ หมายถงึ สิง่ทีต่กเปน็ของเราอยา่งแนน่อน ไม่มีทาง
แปรเปลี่ยนเป็นอ่ืนไปได้ ค าว่า “อวย” หมายถึง หม้อ ซึ่งเป็นค าที่มาจากภาษาจีน นิยม
น ามาใชเ้ปรยีบเทยีบของทีเ่ปน็ของเราแนน่อนแลว้ ผูอ่ื้นไมส่ามารถแยง่ชงิไปได ้ เปรยีบเหมอืน
เนื้อหมูต้มสุกที่อยู่ในหม้อของเรา ซึ่งเราจะหยิบมากินเสียเมื่อไรย่อมได้ (ชนกภรณ์ 
บุญกิ่ม, 2560) ดังตัวอย่าง 
  “นายครับ เราให้ความสนใจกับลูกค้าใหม่อย่างเดียวก่อนดีไหมครับ ลูกค้า
เก่านะหมูในอวยอยู่แล้ว” 
 2.2 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “ไม่เก่ง” 
  ส านวนเกีย่วกบั “หม”ู ทีม่คีวามหมายวา่ ไมเ่กง่ ไมม่คีวามสามารถ ปรากฏ 
3 ส านวน ได้แก่ “หมูวัด” หมายถึง ไม่มีพิษสง ไม่เก่ง มูลของส านวนมาจาก สมัยก่อน
ไทยเราไม่นิยมเลี้ยงหมู หมูมักอาศัยอยู่ตามวัดทั่ว ๆ ไป เมื่ออยู่ตามวัดก็เรียก “หมูวัด” 
เปน็หมทูีไ่มม่เีจา้ของ ใครนกึจะเขา้ไปจบัเมือ่ไรกไ็ด ้ เปรยีบคนทีไ่มม่อีะไรแสดงวา่สามารถ 
หรือเห็นเสียว่าไม่สามารถรังแต่จะเป็นรอง จึงพูดกันเป็นส านวนว่า หมูวัด 
   “หมูสนาม” หมายถงึ ออ่น ไมเ่กง่ ใชเ้ปรยีบกบัผูท้ีด่อ้ยฝมีอืหรอืมเีลห่เ์หลีย่ม
ไหวพริบไม่ทันผู้อื่น มักใช้ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และ “เป็นหมู” หมายถึง อ่อนหัด 
ไม่เก่ง 
 2.3 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “ไม่เป็นระเบียบ” 
  ส านวนเกีย่วกบั “หม”ู ทีม่คีวามหมายถงึความไมเ่ปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ปรากฏ 
1 ส านวน ไดแ้ก ่“กนิเหมือนหมูอยูเ่หมือนหมา” หมายถงึ เละเทะ ไมเ่ปน็ระเบยีบ แฝงไว้ด้วย
ความสกปรก โสโครก โดยน าพฤติกรรมของหมูที่ไม่ค่อยสะอาด กินและขับถ่ายในเล้า 
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มาใช้เปรียบกับพฤติกรรมของมนุษย์ ดังตัวอย่าง 
  “ไม่รู้ว่าหล่อนรักผู้ชายคนนี้ไปได้อย่างไร มีดีแค่ความหล่อ แต่มีนิสั ย
กินเหมือนหมูอยู่เหมือนหมา ฉันรับไม่ได้จริง ๆ ” 
 2.4 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “รับสินบน” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายว่า รับสินบน ปรากฏในส านวนไทย
ว่า “กินขาหมู” ดังปรากฏตัวอย่างการใช้ส านวนดังกล่าว ดังนี้ 
  “กเ็พราะขา้ราชการบา้นเมอืงเอาแตพ่ากนั กนิขาหมู บนความล าบากของ
ประชาชน บ้านเมืองถึงไม่เจริญ” หรือ “ไม่ว่ายุคสมัยไหนมันก็มีพวกที่คอย กินขาหมู 
อยู่ไปทั่ว เราต้องหยุดเอาขาหมูไปให้พวกนี้กิน การทุจริตคอรัปชั่นถึงจะลดลง” 
 2.5 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “ไม่รับผิดชอบ” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายว่า ไม่รับผิดชอบ ปรากฏในส านวน 
“ดินพอกหางหมู” หมายถึง นิสัยที่ชอบปล่อยให้งานคั่งค้างสะสม ผัดวันประกันพรุ่ง 
เกียจคร้าน ไม่ยอมท าให้สิ่งนั้นส าเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
จนในที่สุดการงานต่าง ๆ ก็สะสมพอกพูนขึ้นจนยากท่ีจะ
สะสางให้เสร็จได้โดยง่าย ส านวนนี้มีที่มาที่ ไปคือ  
การเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของหมู ซึ่งชอบเกลือกกลิ้ง
อยู่กับดินและน้ า สถานที่ชื้นแฉะ มีโคลนตม และมักจะมี
ดินและโคลนไปติดอยู่ที่หางของมัน โดยที่มันมักจะไม่
ยอมสลัดออก จนในที่สุดเมื่อสะสมพอกพูนมาก ๆ 
เข้าจะเกิดเป็นก้อนขนาดใหญ่ จนหมูเองไม่สามารถแกว่ง
หางได้ (ชนกภรณ์ บุญกิ่ม, 2560) ดังตัวอย่าง 
  “รายงานหลายวชิาทีอ่าจารยม์อบหมายในเทอมนี ้ หากไมร่บีท าจะกลายเปน็
ดินพอกหางหมูในช่วงปลายเทอมนะ” 
 2.6 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “เรื่องเหลวไหล ไร้สาระ” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายว่า เรื่องเหลวไหล ไร้สาระ ปรากฏ
ในส านวนไทยวา่ “ฝนตกขีห้มูไหล” หมายถงึ เรือ่งเหลวไหล เรือ่งไมเ่ปน็เรือ่ง ไมม่สีาระ 
พลอยเหลวไหลไปดว้ยกนั ฝนตกขีห้มูไหล คนจญัไรมาพบกนั หมายถงึ คนเลว คนที่ไม่ดี
เมื่อมาพบเจอกันก็ชักชวนกันท าในเรื่องที่ไม่ดีต่างคนก็เออออห่อหมกคล้อยตามกัน  
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ตามธรรมชาตขิองหมเูมือ่กนิอาหารเสรจ็กถ็า่ยมลูออกมากองเรีย่ราดบนพ้ืนดนิ เมือ่ฝนตก
ลงมาก็จะชะขี้หมูไหลเฉอะแฉะเหลวไหลตามไปด้วยกัน เหมือนกับคนเลวระย าเม่ือมา
พบเจอกนักท็ าเรือ่งไมเ่ปน็เรือ่ง เหมอืนกบักองขีห้มทูีโ่ดนฝนชะไหลไปตามกนั (ชนกภรณ ์
บุญกิ่ม, 2560) ดังตัวอย่าง 
  “ฝนตกขี้หมูไหลจริง ๆ คนคู่นี้ ทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องชวนกันไปเหลวไหล
เมาหัวราน้ าทุกวัน ไม่เป็นอันท างาน” 
 2.7 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “ท าร้ายผู้อ่ืน ขัดขวางผู้อ่ืน” 
  ส านวนเกีย่วกบั “หม”ู ทีม่คีวามหมายวา่ ท ารา้ยผูอ่ื้น ขดัขวางผูอ่ื้น ปรากฏ
ในส านวนไทย 2 ส านวน ได้แก่ “ต้อนหมูเข้าเล้า” หมายถึง การบังคับขู่เข็ญคนไม่มี
ทางสู้ และ “หมูเขาจะหาม เอาคานเข้าไปสอด” หมายถึง คนที่เข้าไปขัดขวางขณะที่
ผู้อื่นท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก าลังจะส าเร็จ 
 2.8  ความหมายเชิงลบ หมายถึง “เรื่องเล็กน้อยไม่ควรน ามาเป็นสาระ” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายว่า เรื่องเล็กน้อยไม่ควรน ามาเป็น
สาระ ได้แก่ ส านวน “ขีห้มูราขี้หมาแห้ง” หมายความว่า เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มักนิยม
ใช้เมื่อพูดถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรเอามาเป็นสาระ ไม่ควรเสียเวลาด้วย ไม่เกิด
ประโยชน์อะไรมากมาย ควรเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องที่ส าคัญมากกว่า ดังตัวอย่าง 
  “คุณทะเลาะกับเพ่ือนบ้านด้วยเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง แย่งที่จอดรถกัน 
แค่นี้ถึงขนาดต้องย้ายบ้านหนีเลยหรือ” 
   2.9 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “คนที่ท าความชั่ว นิสัยไม่ดี” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายถึง คนที่ท าความชั่ว ปรากฏใน
ส านวน “ชาตหิมูอดกนิขีห้มูไม่ได”้ หมายความวา่ คนไมด่หีรอืคนทีเ่คยประพฤตชิัว่มากอ่น 
ตอ่ใหภ้ายหลงัจะไดร้บัการอบรมเลีย้งด ู อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่อียา่งไร กอ็ดทีจ่ะประพฤตติน
เช่นเดิมไม่ได้ และส านวน “หมูอดขี้ไม่ได้” หมายความว่า นิสัยไม่ดีเสียแล้วย่อมอดที่จะ
ท าชั่วไม่ได้หรือคงประพฤติชั่วอยู่เช่นนั้น ส านวนนี้มาจากสมัยก่อนเราไม่นิยมเลี้ยงห มู
และให้อาหารหมูกินดี ๆ อย่างปัจจุบัน หมูหากินเองตามบุญตามกรรมและมักจะกินข้ี
เป็นอาหาร หลายชาติก็มีส านวนแบบเดียวกันนี้ เช่น 
  เปอร์เซียว่า  “แมวด าเอาสบู่ฟอกอย่างไรก็ไม่ขาว” 
  ตุรกีว่า   “ฟอกนิโกรเสียสบู่เปล่า”  
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  แขกกะลิงว่า  “มะขามตากให้แห้งอย่างไรก็ไม่หมดเปรี้ยว” 
  แขกอูรดูว่า  “เอางัวใส่กรงมันก็พูดอย่างนกแก้วไม่ได้” 
  แขกพิหารว่า  “ให้กากินการบูรมันก็ไม่ขาว” 
  รัสเซียว่า  “หมาป่าผลัดขนได้แต่ก็คงเป็นหมาป่าอยู่นั่นเอง” 
  ญี่ปุ่นว่า  “เอางูใส่กระบอกไม้ไผ่มันก็ไม่หายคดไปมา” 
       (ขุนวิจิตรมาตรา, 2538: 613-614) 
   2.10 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “อารมณ์โกรธจัด” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายถึง อารมณ์โกรธของมนุษย์ ปรากฏ
ในส านวน “เหน็ชา้งเทา่หมู” หมายถงึ เหน็ฝา่ยตรงขา้มซึง่แมจ้ะตวัใหญก่วา่หรอืมอี านาจ
มากกว่าไม่น่าเกรงขามในเวลาที่โกรธมากจนลืมตัว 
 2.11 ความหมายเชิงลบ หมายถึง “การกระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์” 
  ส านวนเกี่ยวกับ “หมู” ที่มีความหมายถึง การกระท าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ปรากฏในส านวน “เตะหมูเข้าปากหมา” หมายถึง ส่งผลประโยชน์ให้คนอ่ืนเพราะ
รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ 
 

 จากส านวนไทยเกีย่วกบั “หม”ู ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่วถิชีวีติของคนไทยสมัพันธก์บั 
“หมู” สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนี้อย่างมาก โดยน าค าว่าหมูมาใช้เปรียบกับพฤติกรรมของ
มนษุยอ์ยา่งหลากหลายทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ นอกจากนัน้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็วฒันธรรม
ทางภาษาที่สะท้อนผ่านการน าสิ่งใกล้ตัวมาเปรียบเทียบกับการด าเนินชีวิต แสดงให้เห็น
ถึงความละเมียดละไมในการใช้ภาษาของคนไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
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เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนี้เป็นยุคดิจิทัล 
(Digital) และเปน็สงัคมแหง่การเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งพ่ึงพาอาศยัเทคโนโลย ีและเปน็การเรยีนรู้แบบ
อิสระชน หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Individual Learning Style) เป็นอย่างมากและมี
อยู่ทุกที่ทุกแห่งหน 

ฉะนั้น ก่อนที่เรำจะไป หรือ ไม่ไปถึงดวงดำว หรือประสบผลส าเร็จในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ส าหรับนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ เป็นเรื่องท่ียากมาก ๆ ส าหรับพวกเราที่เป็น
นกัจดัการความรู ้ (ครผููส้อน) ในยคุสมัยปจัจบุนั เราจงึตอ้งเตรยีมตวัใหท้นัเหตกุารณ ์หรือ
รู้เท่าทนัเท่านั้นและจะต้องตั้งหลักให้ดีเตรียมการสอนใหพ้ร้อม (แผนการสอนพร้อม! 
ส่ือการเรียนพร้อม!) นักเรียนจึงจะเกิดความศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของครู
และอยากรู ้ อยากเรยีน อยากคน้ควา้ และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนภาษาอังกฤษ เราควร
จะต้องสร้างองค์ความรู้ในเบื้องต้นที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวของผู้เรียนให้น่าสนใจให้ได้ เราต้อง
ไม่นิ่งดูดาย ปล่อยความไม่เข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมพูนและนับวัน
จะทวคีวามรนุแรงมากขึน้เปน็ล าดบั  ๆ ซึง่จะสรา้งปฏปิกัษใ์นกบันกัเรยีนและคณุคร ู ซึง่นกัเรยีนจะ
อยูค่นละขัว้กบัคร ูระวงั! จะกูไ่มก่ลบั จะเปน็ปญัหาทีแ่กไ้ขไมไ่ดอี้กตอ่ไปในการจดัการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 ดงันัน้ เราเองจะตอ้งแสวงหาความรู ้ แสวงหายทุธวธิทีีห่ลากหลายและใชค้วามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนให้ดี ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สือ่สารนัน้ จงึจ าเปน็จะตอ้งใชแ้หลง่เรยีนรูใ้นและนอกหอ้งเรยีนมาเสรมิดว้ย หรอือาจจะ
ใช้วิธีการศึกษานอกสถานที่ (Flied Trip) และให้นักเรียนสัมผัสกับธรรมชาติ หรือแหล่ง
เรยีนรูใ้นชมุชนและทอ้งถิน่ เปน็การเปลีย่นบรรยากาศในการทอ่งจ าหลกัไวยากรณ ์ แกรมมา่ 
ซ้ า ๆ ซาก ๆ ไปเป็นการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
หรอืแหลง่เรยีนรูท้ีน่า่สนใจในชมุชน หรอืชมุชนใกลเ้คยีง ซึง่มรีากเหงา้ ประวตัคิวามเปน็มา     
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิถีชุมชน การด าเนินชีวิตและเรื่องราวของผู้คน ปราชญ์ท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โดยน าเรื่องราวเหล่านี้มาผูกเป็นเรื่องราว และอธิบายลักษณะของสิ่งต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยใชก้ระบวนการของภาษาเพ่ือการสือ่สาร จากการบอก การเลา่ การเขยีน 
อธิบายลักษณะการเดินทางและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ บางครั้งจะต้องใช้รูปภาพ
ของสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้กล้องโทรศัพท์ เพ่ือท าเป็น Clip VDO ให้น่าสนใจ น่าติดตาม
เรื่องราวนั้น ๆ ก่อนที่จะน าเสนอให้เพื่อน ๆ ได้ดู ฟัง นักเรียนจะต้องไปแสวงหาความรู้
และเรือ่งราวนัน้ ๆ เชน่ ประวตัโิดยยอ่ของวดั ชมุชน หมูบ่า้นหรอืแหลง่เรยีนรูต้า่ง ๆ เสยีกอ่น 
ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภาษาและเพ่ิมพูนมากข้ึน เพราะจะต้องมี
การเตรียมตัวอธิบาย พูดน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่า นักเรียนได้ซึมซับ และ
เรยีนรูภ้าษาผา่นแหลง่เรยีนรูท้ีค่ณุครไูดว้างแผนการจดักจิกรรมมาแลว้อยา่งด ี เมือ่นกัเรยีน
ไดเ้รยีนรูแ้ละฝกึฝนภาษามากขึน้ และฝกึบอ่ย  ๆท าใหเ้กดิความคงทนในการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ
จะติดตัวไปกับนักเรียนตลอดไป เป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการใช้ภาษาขึ้นเรื่อย ๆ
เปน็การเรยีนรูแ้บบคอ่ย ๆ เปน็ คอ่ย ๆ ไป บางครัง้นกัเรยีนเองอาจจะไมรู่ต้วั เรยีนรู้ด้วยความ
สนกุสนาน แตเ่รยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย ท าใหน้กัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจในผลงานของตนเอง 
และของกลุ่มเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
 ดงันัน้ การทีเ่ราพัฒนาความรูใ้นทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ไมว่า่จะเปน็ แหลง่เรยีนรู ้วดัวาอาราม 
โบราณสถาน หมูบ่า้น ชมุชน สนิคา้ของชมุชน หรอื OTOP มาใชใ้นการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน มาจัดหมวดหมู่ โดยให้
นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ จากผังความคิด ตัวอย่าง ดังนี้ 
 การเลือกหัวข้อที่จะน าเสนอและจัดท าเป็นผลงาน (Task) ที่เราเรียกว่า โครงงาน 
(Project Work) ซึง่มกีระบวนในการจดัการความคดิโดยใชแ้ผนผงัความคดิ (Mind Mapping) 
ยกตัวอย่างเช่น เราเรียนเรื่องของจังหวัดพะเยา (ประมาณ 7 หน่วยการเรียน) และเรา
ลองท า (เลอืกเพียง 1 หนว่ยการเรยีน) เพ่ือจดัท ารายวชิาเพ่ิมเตมิ เรยีนเรือ่ง ATTRACTIONS 
(แหล่งท่องเที่ยว) ในจังหวัดพะเยา เช่น Kwan Phayao, Wat Sri Khom Kham, 
Poh Khun Ngam Mueang 
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 ฉะนัน้ การจดัล าดบัความคดิเปน็เรือ่งส าคญัมาก ๆ ในแตล่ะเรือ่ง ควรมกีารจดัท า
แผนการเรียนรู้เพื่อสอนให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนจึงควรเตรียมตัวให้พร้อม และเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ทั้งเป็นเอกสารใบความรู้และสื่อ ICT, Youtube ในการฝึกฝนภาษาให้ดีก่อน
การน าเสนอ (โครงงาน) และแนะน าแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถาน ในแต่ละชุมชน
ให้ดี จึงจะประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ที่ส าคัญอย่างยิ่งนั้นก็คือ
ครคูวรใหเ้วลาส าหรบันกัเรยีนในการฝกึฝนทางภาษา และกระท าอยา่งตอ่เนือ่ง สม่ าเสมอ
ท าบอ่ย  ๆคอยใหก้ าลงัใจและดแูลเอาใจใสน่กัเรยีน ใหเ้วลาในการประเมนิความรู ้ความสามารถ
ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนให้มากข้ึน 
ชว่ยเหลอืแนะน า แกไ้ขสิง่ทีบ่กพรอ่ง ทัง้เปน็งานรายบคุคลและรายกลุม่ของแตล่ะภาระงาน 
(Task) และโครงงานแต่ละอย่าง ที่จะน าเสนอแก่เพ่ือน ๆ และผู้สนใจทั่วไป 
 สดุทา้ยนี ้ ผูเ้ขยีนในฐานะเปน็ผูป้ระสานความรูแ้ละเพ่ือเปน็การแลกเปลีย่นความรู้
ให้แก่คุณครูทุก ๆ ท่านจึงมีความคาดหวังว่า การน าเอาสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของเรา หรือ เอกลักษณ์ 
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มาเป็นสะพานเพื่อเชื่อมโยงเอาความเป็นตัวตนของท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสือ่สาร เพ่ือมาชว่ยเพ่ิมพูนความรู ้ความสามารถและพัฒนาทกัษะทางดา้นภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารให้กับนักเรียน เป็นการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีน และเปน็การสง่เสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงานของนกัเรยีนในการตอบโจทยก์ารเรยีนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นการน าพานักเรียนเข้าสู่ THAILAND 4.0 ต่อไป 
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 การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษมคีวามส าคญัและจ าเปน็อยา่งยิง่ในชวีติประจ าวนั เนือ่งจาก
เปน็เครือ่งมอืส าคญัในการตดิตอ่สือ่สาร การศกึษาแสวงหาความรู ้ และการประกอบอาชีพ 
(สุขุมาภรณ์ พุ่มจ าปา, 2554: 14) ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเน้น
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นส าคัญ และเพ่ิมเติมเรื่องของ
การออกเสียงให้คล้ายกับเจ้าของภาษามากท่ีสุด เพราะการออกเสียงก็เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในทักษะการสื่อสาร เมื่อผู้พูดสามารถออกเสียงได้คล้ายเจ้าของภาษามากเท่าใด 
กจ็ะท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการออกเสยีง ท าใหก้ารสือ่สารมปีระสทิธภิาพมากขึน้เทา่นัน้ 
(รุสลาน สาแม และเปรมินทร์ คาระวี, 2558: 88) 
 ตวัผูเ้ขยีนเองมคีวามสนใจเปน็พิเศษเรือ่งของการฝกึทกัษะการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 
และจากประสบการณใ์นการสอนภาษาอังกฤษใหก้บันกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา ท าให้
ผูเ้ขยีนพบวา่ นกัศกึษาสว่นมากยงัคงมปีญัหาเรือ่งของการออกเสยีง ผูเ้ขยีนจงึมกัหาขอ้มลูที่
เกี่ยวข้องกับการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและน ามาใช้กับนักศึกษาของ
ตนเอง โดยหวงัวา่จะชว่ยพัฒนาทกัษะการออกเสยีงอยา่งถกูตอ้งใหก้บัพวกเขาได ้ โดยพบวา่ 
นกัวจิยัหลายทา่น เชน่ จอหน์สนัและมอรโ์รว ์ (Johnson and Morrow, 1981: 60-61) 
ได้กล่าวถึงหลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ว่าผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหห้ลากหลายเพ่ือใหผู้เ้รยีนฝกึการใชภ้าษาใหม้าก ๆ เพราะการทีผู่เ้รยีนจะสามารถ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้นั้น ผู้เรียนจะต้องท ากิจกรรมการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  
จนสามารถน าไปใชใ้นสถานการณท์ีม่คีวามหมายได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัลติเตลิวดู (Littlewood, 
1981: 17-18) ทีก่ลา่ววา่การจดักจิกรรมทีห่ลากหลายมสีว่นชว่ยในการเรยีนรูภ้าษา เพราะ
เป็นการเพ่ิมแรงจูงใจของผู้เรียน ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ และช่วย
สร้างบริบทซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาได้อย่างดี    
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โดย นพรัตน์ ปัญญำดิลกพงศ์ อำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 



 ในบทความวารสารศูนย์ภาษาฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ผู้เขียน
ใชส้อนในหอ้งเรยีนของผูเ้ขยีนเอง ส าหรบัการสอนออกเสยีงค าศพัทภ์าษาอังกฤษทีล่งทา้ย
ด้วย ‘e’ แต่ ‘e’ กลับไม่ออกเสียง เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านนะคะ  
 ‘e’ ทีไ่มอ่อกเสยีง ฝรัง่มกีารใหช้ือ่เลน่กบัมนัวา่ ‘magic e’ เพราะหนา้ทีห่ลกัของ 
‘magic e’ คือท าให้ค าศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘e’ ออกเสียงต่างออกไปจากเดิม และที่ว่า
เสียงต่างออกไปนั้นก็สามารถแตกต่างกัน 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้  
 1. จะท าให้สระออกเสียงเหมือนชื่อของตัวมันเอง 
  ในตอนเริม่ตน้การสอน ผูส้อนควรทบทวนบรรดาสระเสยีงสัน้ทัง้หมดกอ่น และ
ย้ าว่าสระแต่ละตัวนั้นมีชื่อของตัวเอง แต่ออกเสียงอีกแบบหนึ่ง ได้แก่ 

  จากนั้นก็ป้อนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับหน้าที่แรกของ ‘magic e’ ว่าจะท าให้
สระนั้นเสียงเปลี่ยนเป็นเหมือนชื่อของตัวมันเอง ได้แก่ 

 ผูส้อนควรยกตวัอยา่งค าศพัทพ์รอ้มออกเสยีงใหผู้เ้รยีนไดย้นิอยา่งเป็นระบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและได้ยินความแตกต่างอย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง
เช่น 

LC Journal -46- 

a e i o u 

ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง 

เอ แอะ อี เอะ ไอ อิ โอ เอาะ อู อะ 

a-e e-e i-e o-e u-e 

ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง ชื่อ เสียง 

เอ เอ อี อี ไอ ไอ โอ โอ อู อู 

C  A  T C  A  T  E 

ค  แอะ  ท ค  เอ  ท 

แคะ  ท เค  ท 

แค็ท เคท 



 2. ท าให้เสียง ‘g’ ออกเสียงเป็น ‘j’ 
  เมือ่ผูเ้รยีนเขา้ใจ สามารถจดจ าและออกเสยีงสระทีล่งทา้ยดว้ย ‘magic e’ ได้
ครบทกุเสยีงแลว้ ผูส้อนควรทบทวนเสยีงพยญัชนะ ‘g’ กบัผูเ้รยีนกอ่น จงึคอ่ยน าเสนอขอ้มลู
ใหม่เก่ียวกับหน้าที่ล าดับที่สองของ ‘magic e’ ว่าจะท าให้เสียงพยัญชนะ ‘g’ ออกเสียง
เป็น ‘j’ พร้อมยกตัวอย่างแบบเป็นระบบค่อยเป็นค่อยไป ยกตัวอย่างเช่น 

 3. ท าให้เสียง ‘c’ ออกเสียงเป็น ‘s’ 
  เมือ่ผูเ้รยีนเขา้ใจ สามารถจดจ าและออกเสยีงสระทีล่งทา้ยดว้ย ‘ge’ แลว้ ผูส้อน
ควรทบทวนเสยีงพยญัชนะ ‘c’ กบัผูเ้รยีนกอ่น จงึคอ่ยน าเสนอขอ้มลูใหมเ่กีย่วกบัหนา้ทีล่ าดบั
ทีส่ามของ ‘magic e’ ว่าจะท าให้เสียงพยัญชนะ ‘c’ ออกเสียงเป็น ‘s’ พร้อม
ยกตัวอย่างแบบเป็นระบบค่อยเป็นค่อยไป ยกตัวอย่างเช่น  
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 หลังจากที่สอนเนื้อหาทฤษฎีครบหมดแล้ว ผู้สอนควรมีกิจกรรมเสริมเพ่ือ
เป็นการทบทวนและฝึกให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่เรียนมาไปใช้จริง และเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ผู้เขียนน าไปใช้นั้น ผู้เขียนได้ค้นพบจากเว็ปไซต์  
www.themeasuremom.com ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่คุณแม่ชาวอเมริกันได้รวบรวมวิธีและ
เกมตา่ง ๆ ทีเ่ธอใชส้อนลกูของเธอทัง้ 6 คน ใหเ้ริม่อ่านใหไ้ดก้อ่นเขา้โรงเรยีน โดยผูเ้ขยีน 
ค้นพบกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่สามารถน ามาใช้สอนในหัวข้อ ‘magic e’ ทั้งหมด 3 
กิจกรรม ดังนี้ 
 1. Fold and Read Cards 
  กจิกรรมนีผู้ส้อนอาจเริม่ตน้ดว้ยการทดลองเลน่พรอ้มกนัทัง้หอ้งกอ่นซกั 3 ค า 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจวิธีการเล่น โดยผู้สอนสุ่มจับค าศัพท์ขึ้นมาและโชว์ด้านหน้ า
ของกระดาษท่ีมีค าศัพท์แสดงอยู่ให้ผู้เรียนทั้งหมดได้เห็นและออกเสียงพร้อมกัน จากนั้น
ผู้สอนจึงพับกระดาษเพ่ือให้สระ ‘e’ ซึ่งอยู่ด้านหลังกระดาษกลับมาต่อท้ายค าศัพท์ที่อยู่
ด้านหน้าของกระดาษ และให้ผู้เรียนทั้งห้องออกเสียงพร้อมกัน จากนั้นค่อยแบ่งกลุ่มท า
กจิกรรมเปน็กลุม่ยอ่ย และแบง่ไปเรือ่ย ๆ จนเปน็กจิกรรมเดีย่ว เพ่ือท าการวดัผลรายบคุคล
ตอ่ไป 

LC Journal -48- 

L  I  C L  I  C  E 

ล  อิ  ข ล  ไอ  ซ 

ลิ  ข ไล  ซ 

ลิข ไลซ์ 
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 2. Four in a Row 
  กิจกรรมนี้ควรเล่นในกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 คน โดยเล่นคล้ายกับเกม 
O X ที่ใครได้ 4 วงเรียงกันก็ชนะ วิธีการเล่นคือ ผู้เล่นจะต้องท าการเลือกล าดับการเล่น
และสีปากกาประจ าของตนเองก่อน จากนั้นจึงผลัดกันเลือกค าที่ตนเองสามารถอ่าน
ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนจะต้องคอยฟังว่าผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ 
หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้สมาชิกที่เหลือในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องใน
การออกเสียงของผู้เล่น ในลักษณะ peer evaluation ก็ได้ หากออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องผู้เรียนคนนั้นจะต้องระบายสีค าศัพท์ที่ตนออกเสียงถูกด้วยปากกาของตนเอง  
และท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังมีผู้เล่นคนใดที่สามารถระบายสีของตนเองเรียงกัน 4 
อันติดได้ ในแนวใดก็ได้ 
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 3. Find the Flower 
  กิจกรรมนี้ควรเล่นในกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-3 คน โดยเล่นคล้ายกับเกม
บันไดงู ที่ใครถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะ วิธีการเล่นคือ ผู้เล่นจะต้องท าการเลือกล าดับการเล่น
ของแต่ละคนก่อน จากนั้นจึงผลัดกันทอดลูกเต๋าแล้วเดินไปตามช่องท่ีท าไว้ตามแต้มของ
ลูกเต๋า หากตกอยู่ช่องค าศัพท์ค าใด ผู้เรียนคนนั้นจะต้องตอบว่าค าศัพท์ค านั้นโดนมนต์
สะกดของ ‘magic e’ หรือไม่ และตอ้งออกเสยีงค าศพัท์ค านัน้ใหถ้กูตอ้ง หากตอบหรอื
ออกเสยีงไมถ่กูตอ้ง จะตอ้งยอ้นกลบัไปอยูต่ าแหนง่เดมิกอ่นหนา้นี ้เชน่เดยีวกนั กจิกรรมนี้ 
สามารถใช้วิธี peer evaluation เหมือนกับ กิจกรรม Four in a row ได ้
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 ค าว่าเกม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือวัยไหนก็ตาม ต่างก็ชอบเล่นเกมกันทั้งนั้น 
อาทิ เกมกีฬาสากล เกมพ้ืนบ้าน เกมกลางแจ้ง เกมในร่ม หรือแม้แต่เกมการศึกษา 
เพราะเกมนั้นมีประโยชน์มากมาย ผู้เล่นเกมจะได้พัฒนา ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสตปิญัญา ผูเ้ขยีนจงึขอน าเสนอ สือ่เกมการศกึษาเพ่ือเปน็แนวคดิ  ซึง่เหมาะกบัทกุเพศ
ทกุวยั โดยผูส้อนสามารถน าไปปรบัใชเ้พ่ือใหต้รงกบัจดุมุง่หมายในการสอน ตามระดบัชั้น
และเวลาทีใ่ชส้อน เพราะเกมการศกึษาทีจ่ะน าเสนอนีส้ามารถใชใ้นการละลายพฤตกิรรม
กอ่นสอน ระหวา่งการสอน และใชใ้นการสรปุบทเรยีน บางเกมสามารถน าไปประเมนิผล
ไดด้ว้ย ทัง้นีผู้เ้ขยีนไดร้วบรวมเกมทีน่า่สนใจมาจากหลากหลาย Websites ใน Internet  
เพ่ือเป็นแนวคิดในการสอนดังนี้ 

 ลูกเต๋า ถือเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอนได้ทุกเรื่อง   
ทัง้ยังสามารถสอนได้ทุกระดบั จะปรับใหย้ากหรือง่ายกข็ึ้นอยูก่บัผู้เรยีน วธิเีลน่ก็งา่ยมาก 
โดยเล่นเป็นกลุ่ม เล่นเป็นคู่ หรือท้ังชั้นเรียนก็ได้ เช่น การสอนเรื่อง Question Words  
 วีธเีลน่ แบง่ผูเ้ลน่เปน็สองกลุม่ เชน่ กลุม่ A กลุม่ B โดยใหผู้เ้ลน่ตัง้ชือ่กลุม่เอง 
จากนั้นให้ตวัแทนกลุ่ม A หนึ่งคน ออกมาทอยลูกเต๋า หากทอยลูกเต๋าไปตรงกับภาพไหน
ก็ให้ผู้ที่ทอยตั้งค าถาม ถามกลุ่ม B เช่น ภาพออกค าว่า What ผู้ที่ทอยต้องตั้งค าถาม 
ถามกลุ่ม B ว่า What’s your name? กลุ่ม B จะตอบค าถามนั้นว่า My name’s ...  
ถา้ตอบไดจ้ะไดห้นึง่คะแนน อาจจะใหก้ลุม่ทีต่ัง้ค าถามสองคะแนนกไ็ดเ้พราะการตัง้ค าถาม
จะยากกว่าการตอบค าถาม อาจก าหนดเวลาในการถามส่วนเนื้อหาและตอบโดยการ
นับถอยหลัง จาก 10-0 ก็ได้ จากนั้นให้สลับกันทอยลูกเต๋า ดังภาพตัวอย่าง 3 ภาพ 
ต่อไปนี้ 
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โดย มลิวัลย์ สุขประเสริฐ อำจำรย์สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ตัวอย่างที่ 1 การใช้ลูกเต๋าเป็นสื่อการสอน 
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ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 1 
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ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 2 
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ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 3 



 เกม Who is who? เป็นเกมท่ีช่วยในการอ่านเพราะเป็นแนวสืบสวนสอบสวน
ผู้เรียนจะสนใจจะหาค าตอบว่าใครเป็นใคร สามารถน าไปปรับสอนได้ทุกระดับชั้ น
ตามความยากงา่ยของผูเ้รยีน เปน็สือ่ทีน่า่สนใจอยา่งหนึง่ ซึง่หาไดต้าม Internet 
 วิธเีลน่ อาจจะเล่นเป็นกลุ่ม เล่นเป็นคู่ หรือเล่นแบบเดี่ยว ๆ ก็ได้ เหมาะส าหรับ
การสอนอ่านจับใจความ ตัวอย่างภาพ ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 2 การใช้ เกม Who is who? 

ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 4 



 

LC Journal -57- 

ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 5 



 Flash Cards หรอื บตัรค า เปน็สือ่การสอนทีส่ามารถชว่ยพัฒนาค าศพัทใ์หผู้เ้รยีนได ้
สามารถสอนไดทุ้กเรื่อง ทุกระดบั โดยปรบัความยากง่ายตามระดบัชัน้ของผู้เรยีน วธิเีล่น
ก็ง่าย จะเล่นเป็นกลุ่มหรือคู่ก็ได้ เหมาะส าหรับทบทวนค าศัพท์ 
 วิธีเล่น เมื่อผู้สอน สอนค าศัพท์หมดแล้ว ให้ใช้ Flash Cards หรือ บัตรค า  
สรุปบทเรียน โดยผู้สอนตัดบัตรค าออกเป็นแผ่น แล้วแบ่งผู้เล่นเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  
ก็ได้ สมมุติว่าได้ 5 กลุ่ม ให้ผู้เล่นตั้งชื่อกลุ่ม สมมุติว่าแบ่งเป็นกลุ่มสี ได้กลุ่ม red    
green yellow blue pink ให้ตัวแทนกลุ่มออกมากลุ่มละหนึ่งคน โดยให้ผู้เล่น
แต่ละกลุ่มจับค าศัพท์ในกล่องที่ผู้สอนเตรียมไว้ กลุ่มไหนที่สามารถอ่านได้แปลได้
ให้ 1 คะแนน ถ้าแต่งประโยคได้ให้อีก 2 คะแนน จากนั้นเปลี่ยนคนในกลุ่มออกมาเล่น
จนครบทุกคน กลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ และสุดท้ายผู้สอนจะสรุปและให้
ผู้เรียนน าค าเหล่านั้นไปแต่งประโยคส่งผู้สอนก็ได้  
 Flash Cards หรือ บัตรค า เป็นสื่อง่าย ๆ ที่สามารถใช้ได้ตามความต้องการของ
ผูส้อน เพียงแคเ่ราหาภาพสวย ๆ ใน Internet แลว้น ามาท าเปน็บตัรค าเตรยีมไวส้ าหรบัสอน 
เพียงเท่านี้เราก็จะได้เกมสนุก ๆ ไว้สอนเด็ก ๆ แล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างที่ 3 การใช้ Flash Cards หรือ บัตรค า 

ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากสื่อเกมการศึกษาท่ีน าเสนอข้างต้นสามตัวอย่างนี้ ถึงแม้จะเป็นเกมที่เราเคย
รูจ้กัคุน้เคยกนัมาแลว้ แตส่มยันีย้งัมสีือ่เกมการศกึษามากมายจาก Websites ใน Internet  
มีภาพสวย ๆ คอยจูงใจ ให้ผู้เรียนสนใจ ผู้สอนสามารถเลือกและน าไปปรับใช้ให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายในการสอน ระดับชั้นที่สอน และเวลาที่ใช้สอนได้ เพราะสื่อเกมการศึกษา
สามารถใช้ในการละลายพฤติกรรมก่อนสอน ระหว่างการสอน และใช้ในการสรุ ป
บทเรียนได้ บางเกมสามารถน าไปประเมินผลได้ด้วย ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอน ตลอดจนเป็นแนวคิดในการสอนต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
 

ตวัอยา่งเกมภาพที ่ 1-7. (2562). [ออนไลน]์. สบืคน้จาก: https://www.pinterest.com/ 
 [เข้าถึงข้อมูล  9 มกราคม 2562]. 
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ตัวอย่ำงเกมภำพที่ 7 



 การเรียกชื่อเดือนของจีน (中国古代的纪月方法) ชาวจีนโบราณใช้วิธีการดู
สภาพดินฟ้าอากาศ สังเกตการณ์ครบรอบของพระจันทร์เต็มดวง หากครบรอบสิบสอง
ครั้งเท่ากับหนึ่งรอบปี ถือเป็นวิธีการในการนับปฏิทินยุคแรกเริ่มของจีนที่ มีความ
ละเอียดแม่นย ามากท่ีสุดในยุคประวัติศาสตร์จีน 

 ในสมัยโบราณ ชาวจีนใช้วิธีการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติ เฉกเช่นเดียวกับ
สมยัปจัจบุนั คอื ใชก้ารเรยีงล าดบัตวัเลขตัง้แตเ่ลขหนึง่จนถงึเลขสบิสอง เพ่ือสือ่ความหมาย
ของทั้งสิบสองเดือน อีกทั้งในแต่ละเดือนนั้น ยังมีชื่อเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะพิเศษทางธรรมชาต ิอาท ิตน้ไม ้ดอกไม ้และเหตกุารณส์ าคญัทีเ่กดิขึน้ มรีายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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โดย ชำดำ บุนนำค อำจำรย์สำขำวิชำภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 

ภำพท่ี 1 
เทศกำลส ำคัญของจีน 



1. เดือนหนึ่ง  
 เดือนหนึ่งหรือเดือนอ้าย ภาษาจีนกลางเรียกว่า “一月” (yīyuè ยีเย่ว์) หรือ 
“正月” (zhēngyuè เจิงเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “端月” (duānyuè ตวนเย่ว์) ค าว่า 
“端” (duān ตวน) ในภาษาจีนมีความหมายว่า “การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น”  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลตรุษจีน หรือ “春节” (Chūnjié ชุนเจี๋ย) หมายถึง เทศกาลวสันตฤดู 
หรือฤดูใบไม้ผลิ ตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 กิจกรรมที่นิยมท าในเทศกาลนี้ เช่น การไหว้เจ้า
และบรรพบุรุษ การทานอาหารค่ าพร้อมหน้าพร้อมตา ภาษาจีนกลางเรียกว่า “年夜 

饭” (niányèfàn เหนียนเย่ฟ่าน) การแจกเงินแตะเอีย เงินชนิดนี้ภาษาจีนกลางเรียกว่า 
“压岁钱” (yāsuìqián ยาซุ่ยเฉียน) 
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ภำพท่ี 2 
กิจกรรมที่นิยมท ำในเทศกำลตรุษจีน  

ภำพท่ี 3 
กำรทำนเกี๊ยวพร้อมหน้ำกันใน
ครอบครัวช่วงเทศกำลตรุษจีน 



 เทศกาลโคมไฟ หรือ “元宵节” (Yuánxiāojié หยวนเซียวเจี๋ย) ถือได้ว่าเป็น
เทศกาลประจ าเดือนหนึ่ง ปัจจุบันเทศกาลนี้มีก าหนดช่วงระหว่างวันที่ 13 - 17 เดือน 1 
เป็นเทศกาลที่ปิดท้ายเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมที่นิยมท าในเทศกาลนี้ เช่น การไหว้เจ้า
และบรรพบุรุษ การแต่งโคม ชมโคมและประกวดโคม การทายปริศนาโคม หรือเรียกว่า 
“猜灯谜” (cāidēngmí ไชเติงหมี) การกินหยวนเซียว ซึ่งท าจากข้าวเหนียว แบ่งเป็น
ชนิดมีไส้และไม่มีไส้ การเดินขาหยั่ง การเชิดมังกรและเชิดสิงโต นอกจากนี้ เนื่องจากใน
เทศกาลหยวนเซียวมีการละเล่นและกิจกรรมคึกคักตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน จึงมี
อีกชือ่เรยีกหนึง่วา่ “闹元宵” (nàoyuánxiāo เนา่หยวนเซยีว) มคีวามหมายวา่ การฉลอง
รื่นเริงในเทศกาลหยวนเซียว 
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ด้ำนบน: ภำพท่ี 4 
ขนมหยวนเซียว หรือ บัวลอย 

 
ด้ำนล่ำง: ภำพท่ี 5 
ขนมหยวนเซียว 

ซ่ึงสำมำรถท ำได้หลำยไส ้
โดยไสท้ีน่ยิมมำกทีส่ดุคือไส้งำด ำ 



2. เดือนสอง 
 เดือนสองหรือเดือนยี่ ภาษาจีนกลางเรียกว่า “二月” (èryuè เอ้อร์เย่ว์) มีชื่อ
เรียกอ่ืนว่า “花月” (huāyuè ฮวาเย่ว์) ค าว่า “花” (huā ฮวา) แปลว่า ดอกไม้ ซึ่ง
ในช่วงเดือนสองนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้น ท าให้ดอกไม้เริ่มเบ่งบาน สีสันสดใส  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลจงเหอ หรือ “中和节” (Zhōnghéjié จงเหอเจี๋ย) วันที่ 1 เดือน 2 
ถือเป็นเทศกาลแห่งการเกษตร เทศกาลนี้แพร่หลายอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง
เท่านั้น สมัยราชวงศ์หมิงเริ่มลดลง และสูญสิ้นไปในสมัยราชวงศ์ชิง กิจกรรมที่ส าคัญคือ 
การไหว้พระอาทิตย์และมอบถุงเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กัน 
 เทศกาลมังกรวสันต์ หรือ “春龙节” (Chūnlóngjié ชุนหลงเจี๋ย) ตรงกับวันที่ 
2 เดือน 2 เริ่มมีมาในสมัยราชวงศ์หมิง การท าพิธีในเทศกาลนี้เพ่ือให้ฟ้าฝนอุดมสมบูรณ์ 
ไม่มีหนอนแมลงมารบกวนพืชผลการเกษตร 
 เทศกาลดอกไม้ หรือ “花朝节” (Huācháojié ฮวาเฉาเจี๋ย) ตรงกับวันที่ 2 
เดือน 2 แต่บางต ารากล่าวว่าตรงกับวันที่ 12 และบางต าราก็ว่าวันที่ 15 เทศกาลนี้เป็น
เทศกาลเกา่ทีส่ญูสิน้ไปแลว้ โดยถอืวา่เทศกาลดอกไมเ้ปน็วนัเกดิของเทพแหง่บปุผานานาพรรณ 
ซึ่งพอถึงเดือนสอง ด้วยสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงท าให้ดอกไม้เบ่งบาน
สวยงามสะพรั่ง และมีสีสันที่สดใส 
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ภำพท่ี 6 
ภำพงำนเทศกำลดอกไม้ หรือ “花朝节” ในมณฑลฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) 



 นอกจากนี ้ชาวจนีโบราณมตี านานเทพประจ าดอกไม ้หรอื “十二月花神” (shí’èr 

yuè huāshén สือเอ้อร์เย่ว์ฮวาเสิน) ในแต่ละเดือนไว้ ดังต่อไปนี้ 
  เดือนอ้าย ได้แก่ ดอกเหมย หรือ “梅花” (méihuā เหมยฮวา) ค าว่า 
“เหมย” คนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า “บ๊วย” ซึ่งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว เทวีประจ าดอกไม้ คือ 
องค์หญิงโซ่วหยาง (寿阳公主 Shòuyáng gōngzhŭ) เป็นพระราชธิดาของพระเจ้า
ซ่งอู่ตี้ (宋武帝 Sòngwŭdì) ในบางต ารากล่าวว่าเทพประจ าเดือนนี้คือ หลวิเมิง่เหมย 
ซึง่เปน็พระเอกในอุปรากรจนี เรือ่ง “牡丹亭” (Mŭdāntíng หมูต่านถงิ) แปลวา่ “ซุม้โบตัน๋” 
  เดือนยี่ ได้แก่ ดอกซ่ิง หรือ “杏花” (xìnghuā ซิ่งฮวา) เทวีประจ าดอกไม้
คอื หยางยีว่ห์วน (杨玉环 Yáng Yùhuán) หรอืคนไทยรูจ้กักนัในนาม “หยางกุย้เฟย” (杨
贵妃 Yáng guìfēi) หรือ “พระสนมหยาง” ในพระเจ้าถังเสวียนจง (唐玄宗 

Tángxuánzōng) เป็นหนึ่งในสี่ยอดหญิงงามของจีน 
  เดือนสาม ได้แก่ ดอกท้อ หรือ “桃花” (táohuā ถาวฮวา) เทวีประจ า
ดอกไม้ คือ ซีฮูหยิน หรือ ซีฟูเหริน (息夫人 Xī fūren) เปน็ภรรยาของเสนาบดแีซซ่ี
แห่งแคว้นฉู่ ในยุคชุนชิว บางต ารากล่าวว่าเทพประจ าเดือนนี้คือ หยางเยี่ยนจาว ซึ่งเป็น
วีรบุรุษสมัยต้นราชวงศ์ซ่ง 
  เดือนสี่ ได้แก่ ดอกโบตั๋น หรือ “牡丹花” (mŭdānhuā หมู่ตานฮวา) 
เทพประจ าดอกไม้ คือ หลี่ไป๋ (李白Lĭ Bái) เป็นกวีเอกของจีน 
  เดือนห้า ได้แก่ ดอกทับทิม หรือ “石榴花” (shíliúhuā สือหลิวฮวา) 
เทพประจ าดอกไม ้คอื จงขยุ (钟馗Zhōng Kuí) เปน็ราชาแหง่ผ ีชว่ยขบัไลผ่รีา้ยทีม่ารบกวน 
  เดือนหก ได้แก่ ดอกบัว หรือ “荷花” (héhuā เหอฮวา) เทพประจ า
ดอกไม้ คือ ไซซี (西施 Xīshī) เป็นหนึ่งในสี่ยอดหญิงงามของจีน 
  เดอืนเจด็ ไดแ้ก ่ดอกเทยีน, ดอกเทยีนบา้น หรอื “凤仙花” (fèngxiānhuā 
เฟ่ิงเซียนฮวา) เทวีประจ าดอกไม้ คือ หลี่ฮูหยิน หรือ หลี่ฟูเหรนิ (李夫人 Lĭ fūren) 
เป็นสนมเอกของพระเจ้าฮ่ันอู่ตี้ บางต ารากล่าวว่าเทพประจ าเดือนนี้ คือ สือฉง เป็นคน
ในสมัยพระเจ้าจิ้นอู่ตี้ (晋武帝 Jìnwŭdì) ได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดใน
ประวัติศาสตร์จีน 
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  เดือนแปด ได้แก่ ดอกกุ้ยฮวา หรือ “桂花” (guìhuā กุ้ยฮวา) เทวี
ประจ าดอกไม้ คือ สีว์ฮุ่ย (徐惠 Xúhuì) เป็นสนมของพระเจ้าถังไท่จง (唐太宗 

Tángtàizōng) ถือเป็นคนที่มีความสามารถมาก บางต ารากล่าวว่าเทพประจ าเดือนนี้
คือ ลี่ว์จู (绿珠 Lǜzhū) เป็นชาวกวางสี และยังเป็นอนุภรรยาของสือฉง 
  เดือนเก้า  ได้แก่  ดอกเบญจมาศ หรือ “菊花” (júhuā จี๋ ว์ฮวา ) 
เทพประดอกไม้จ า คือ เถายวนหมิง (陶渊明 Táo Yuānmíng) เป็นกวีที่ชื่นชม
ดอกเบญจมาศเป็นพิเศษ 
  เดือนสิบ ได้แก่ ดอกพุดตาน หรือ “木芙蓉” (mùfúróng มู่ฝูหรง) 
เทพประจ าดอกไม้ คือ สือม่านชิง (石曼卿 Shí Mànqīng) มีนิสัยกล้าได้กล้าเสีย 
ชอบดื่มสุรา มีเรื่องเล่าว่าหลังจากที่เขาตาย มีคนไปพบเขาในเมืองแห่งดอกพุดตาน           
ซึ่งได้เขาอ้างว่าตนเองเป็นเจ้าเมืองดอกพุดตาน ท าให้ต่อมาผู้คนจึงยกเขาให้เป็นเทพ
ประจ าดอกไม้เดือนสิบ และในบางต ารากล่าวว่าเทพประจ าเดือนนี้ คือ เซี่ยซู่ชิว เป็น
นางเอกในนิทานชาวบ้าน 
  เ ดื อ น สิ บ เ อ็ ด  ไ ด้ แ ก่  
ดอกซานฉา หรอื “山茶花” (shāncháhuā 
ซานฉาฮวา) เทพประจ าดอกไม้ คือ 
ไปจ๋วีอ้ี์ (白居易 Bái Jūyì) เปน็กวเีอก
ในสมัยราชวงศ์ถัง 
  เ ดื อนสิ บสอง  ได้ แก่  
ด อก สุ่ ย เ ซี ย น  ห รื อ  “水仙花 ”   
(shuĭxiānhuā สุ่ยเซียนฮวา) เทวีประจ า
ดอกไม้ คือ เอ๋อหวง (娥皇 Éhuáng)  
และ หนี่ว์อิง (女英 Nǚyīng) เป็น
ธิดาของพระเจ้าเหยา (尧帝 Yáodì) 
เมื่อสี่พันปีก่อน ในบางต ารากล่าวว่า
เทพประจ าเดือนนี้ คือ หยางไท่จิน เป็นมารดาของหยางเยี่ยนจาว เทพแห่งดอกท้อ
ประจ าเดือนสาม 
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ภำพท่ี 7 
เทพประจ ำดอกไม้ในแต่ละเดือน 



3. เดือนสาม 
 เดือนสาม ภาษาจีนกลางเรียกว่า “三月” (sānyuè ซานเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า 
“梅月” (méiyuè เหมยเย่ว์) ค าว่า “梅” (méi เหมย) แปลว่า ต้นเหมย ในช่วงเดือน
สามเป็นช่วงที่ต้นเหมยในจีนเบ่งบานเต็มที่  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลเชง็เมง้ (ชงิหมงิ) หรอื “清明节” (Qīngmíng jié ชงิหมงิเจีย๋) อยูใ่นชว่ง
เดือนสามตามปฏิทินเกษตรจีน ซึ่งส่วนมากตรงกับวันที่ 5 เมษายน ตามปฏิทินสุริยคติ 
ในเทศกาลนี้มีเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องอยู่ 2 เทศกาล คือ เทศกาลกินเย็น หรือ “寒食节” 
(hánshí jié หานสอืเจีย๋) และเทศกาลซา่งสือ้ หรอื “上巳节” (shàngsì jié ซา่งสือ้เจีย๋) 
กจิกรรมทีม่กัท าในเทศกาลเชง็เมง้ เชน่ การปดักวาดสสุานและเซน่ไหวบ้รรพบรุษุ เปน็ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เดือนสี่  
 เดือนสี่ภาษาจีนกลางเรียกว่า “四月” (sìyuè ซื่อเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า 
“桐月” (tóngyuè ถงเยว่)์ ค าวา่ “桐” (tóng ถง) แปลวา่ ตน้ถง บรเิวณมณฑลเสฉวน
ซึง่อยูท่างภาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนี เปน็พ้ืนทีท่ีป่ลกูตน้ถงมากทีส่ดุ โดยในชว่งเดอืนสีน่ี้ 
ต้นถงจะเจริญเติบโตได้ดี เต็มไปด้วยดอกไม้ ต้นถง ที่เบ่งบานทั่วไปหมด 
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ภำพท่ี 8 
กำรท ำควำมสะอำดสสุำนบรรพบุรุษในเทศกำลเช็งเมง้  



 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลสรงน้ าพระ หรือ “浴佛节” (yùfó jié อ้ีว์ฝัวเจีย๋) ตรงกบัวนัที ่8 เดอืน 
4 ซึ่งถือเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัติของจีนซึ่งเป็นศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน กิจกรรมที่ส าคัญในเทศกาลนี้ เช่น การสรงน้ าพระ การสวดมนต์ การกินเจ 
การปฏิบัติธรรม การท าบุญปล่อยสัตว์ และการจัดพิธีเซ่นไหว้ขอบุตร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เดือนห้า 
 เดือนห้าภาษาจีนกลางเรียกว่า “五月” (wŭyuè อู่เย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “蒲
月” (púyuè ผูเย่ว์) ค าว่า “蒲” (pú  ผู) แปลว่า ต้นหางแมว, ต้นใบดาบ 
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ภำพท่ี 9 
กำรสรงน้ ำพระในสมัยรำชวงศถ์งั 



 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลตวนอู่ หรือ “端午节” (Duānwŭ jié ตวนอู่เจีย๋) คนไทยรูจ้ักกนัในชื่อ 
เทศกาลขนมจา้ง, วนัสารทขนมจา้ง ตรงกบัวนัที ่5 เดอืน 5 ทัง้นีใ้นเทศกาลนี ้สมยัโบราณ
ชาวจีนจะประดับประตูบ้านด้วยใบของต้นใบดาบ หรือต้นหางแมว (ต้นฉางผู 菖蒲) 
เพ่ือป้องกันสิ่งชั่วร้าย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส าคัญ เช่น การเซ่นไหว้ด้วยขนมจ้างหรือ 
บะ๊จา่ง (“粽” zòng จง้) และการแขง่เรอืมงักร หรอื “赛龙舟” (sài Lóngzhōu ไซห่ลงโจว) 

6. เดือนหก 
 เดือนหกภาษาจีนกลางเรียกว่า “六月” (liùyuè ลิ่วเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “伏
月” (fúyuè ฝูเย่ว์) ค าว่า “伏” (fú ฝู) แปลวา่ ซุม่, ซอ่น, หนา้รอ้น เนือ่งจากในเดอืนหก 
สภาพอากาศในประเทศจีนค่อนข้างร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นสัตว์ชนิดต่าง ๆ จึงมักจะ
ซ่อนตัว หรือหาที่เย็นเพ่ือหลบร้อน  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 วันฝูรื่อ หรือ “伏日” (Fúrì ฝูรื่อ) ตรงกับวันที่ 6 เดือน 6 มีความหมายว่า “วัน
หลบฤดูร้อนที่สุด” ถือเป็นเทศกาลใหญ่ของเดือนหกฤดูร้อน และเป็นเทศกาลฉลอง
ผลเกบ็เกีย่วกลางป ี กจิกรรมทีส่ าคญัในเทศกาลนี ้ เชน่ การเลีย้งฉลองขา้วใหม ่ การบ ารุง
ร่างกายและป้องกันโรคฤดูร้อน โดยการกินอาหารตามฤดูกาล และหญิงท่ีออกเรือนแล้ว
จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ เรียกว่า “归宁” (guīníng กุยหนิง) 
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ภำพท่ี 10 
บ๊ะจ่ำง อำหำรหลักที่ส ำคัญในเทศกำลตวนอู่ 

ภำพท่ี 11 
กำรแข่งเรือมังกรในเทศกำลตวนอู่ 



 นอกจากนี ้ ขอ้หา้มส าคญัของเดอืนหก คอื หา้มจดังานมงคล โดยเฉพาะงานแตง่งาน 
เนื่องจากเป็นเดือนร้าย และต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเจ็ดซึ่งถือเป็นเดือนผี 
7. เดือนเจ็ด 
 เดือนเจ็ดภาษาจีนกลางเรียกว่า “七月” (qīyuè ชีเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “荔
月” (lìyuè ลี่เย่ว์) ค าว่า “荔” (lì ลี)่ แปลวา่ ตน้ลิน้จี ่ในชว่งเดอืนเจด็เปน็ชว่งทีต่น้ลิน้จี่
เติบโตได้ดีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร ดังนั้นยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือ “瓜月” (guāyuè กวาเย่ว์) ค าว่า 
“瓜” (guā กวา) แปลว่า ผลของพืชประเภทแตง  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้  
 เทศกาลชีซี หรือ “七夕” (qīxī ชีซี) ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ซึ่งเทศกาลนี้
เกี่ยวเนื่องกับต านานของจีน คือ หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้า หรือ “牛郎织女” 
(niúlángzhīnǚ หนวิหลางจอืหนีว่)์ ถอืเปน็ความรกัทีไ่มส่มหวงั เพราะทัง้คูต่อ้งพลดัพราก
จากกนั และมโีอกาสพบหนา้กนัไดเ้พียงปลีะครัง้เทา่นัน้ กจิกรรมส าคญัในเทศกาลนี ้ เชน่ 
การไหว้ดาวสาวทอผ้าและขอพร โดยฝ่ายหญิงขอทักษะ ฝ่ายชายขอปัญญา 

LC Journal -69- 

ภำพท่ี 12 
ต ำนำนหนุ่มเลี้ยงวัวกับสำวทอผ้ำ 



 เทศกาลจงหยวน หรือ “中元节” (Zhōngyuánjié จงหยวนเจี๋ย) คนไทยรู้จัก
กันในชื่อ “เทศกาลสารทจีน” ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 เป็นเทศกาลปล่อยผี หรือ “鬼
节” (guĭjié กุ่ยเจี๋ย) กิจกรรมที่ส าคัญ เช่น การไหว้เทพจงหยวน ซึ่งเป็นเทพประจ า
เทศกาลสารทจีน การไหว้บรรพชน การไหว้ผีไม่มีญาติ ซึ่งจะไม่ไหว้กันในบ้าน แต่นิยม
ไหว้ริมถนนหนทาง การลอยโคม การลอยกระทง การทิ้งกระจาด เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้
ผีไร้ญาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. เดือนแปด 
 เดือนแปดภาษาจีนกลางเรียกว่า “八月” (bāyuè ปาเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “桂
月” (guìyuè กุ้ยเย่ว์) ค าว่า “桂” (guì กุย้) แปลวา่ ตน้ซนินามอน, แคสเซยี, เนก็กุย่ 
ในช่วงเดือนแปด ต้นกุ้ยฮวาจะส่งกลิ่นหอมเต็มที่ 
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ภำพท่ี 13 
กำรลอยกระทงในเทศกำลจงหยวน 



 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ “中秋节” (Zhōngqiūjié จงชิวเจี๋ย) ตรงกับวันที่ 
15 เดือน 8 เทศกาลนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือ เทศกาลชุมนุมพร้อมหน้า หรือ “团圆

节” (Tuányuán jié   ถวนหยวนเจีย๋) อาหารทีส่ าคญัในเทศกาลนี ้ คอื ขนมไหวพ้ระจนัทร ์
หรือ “月饼” (yuèbĭng เย่ว์ปิ่ง) 

 
 

 

 
 

 
 

9. เดือนเก้า 
 เดือนเก้าภาษาจีนกลางเรียกว่า “九月” (jiŭyuè จิ่วเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “菊
月” (júyuè จวี๋เย่ว์) ค าว่า “菊” (jú จวี๋) แปลว่า ต้นเบญจมาศ โดยในช่วงเดือนเก้า 
ต้นเบญจมาศจะเจริญเติบโตได้ดี ท าให้ดอกเบญจมาศเบ่งบานทั่วไปหมด 
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลฉงหยาง หรือ “重阳节” (Chóngyángjié ฉงหยางเจี๋ย) ตรงกับวันที่ 
9 เดอืน 9 ถอืเปน็เทศกาลผูส้งูอายขุองจนี หรอื “老人节” (Lăorén jié เหลา่เหรนิเจีย๋) 
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ภำพท่ี 14 
ขนมไหว้พระจันทร์ 

ภำพท่ี 15 
กิจกรรมของเทศกำลฉงหยำงในสมัยโบรำณ  



10. เดือนสิบ 
 เดือนสิบภาษาจีนกลางเรียกว่า “十月” (shíyuè สือเย่ว์) มีชื่อเรียกอ่ืนว่า “阳
月” (yángyuè หยางเย่ว์) ค าว่า “阳” (yáng หยาง) แปลว่า พระอาทิตย์ เดือนสิบนี้
ถือว่าอยู่ในช่วงเสี่ยวหยางชุน (小阳春 xiăo yángchūn)  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลเสื้อหนาว หรือ “寨衣节” (Zhàiyī jié ไจย้เีจีย๋) ยงัมชีือ่เรยีกตา่งไปวา่ 
เทศกาลต้นเดือนสิบ กิจกรรมที่ส าคัญในเทศกาลนี้ เช่น การไหว้เจ้า การไหว้บรรพบุรุษ
การส่งเสื้อหนาว จุดเตาผิง และชุมนุมรอบเตาผิง เป็นต้น 
11. เดือนสิบเอ็ด 
 เดือนสิบเอ็ดภาษาจีนกลางเรียกว่า “十一月” (shíyī yuè สอือีเยว่)์ มชีือ่เรยีก
อ่ืนว่า “葭月” (jiāyuè จยาเย่ว์) ค าว่า “葭” (jiā จยา) แปลว่า ต้นกก, ต้นอ้อ, 
ต้นแฝก โดยในช่วงเดือนสิบเอ็ด ต้นไม้ชนิดดังกล่าวจะเจริญเติบโตได้ดี  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลตงจื้อ หรือ “冬至” 
(Dōngzhì ตงจื้อ) นิยมเรียกว่า “冬
节” (dōngjié ตงเจี๋ย) เป็นเทศกาล
ปใีหมท่ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ซึง่ตรงกบัวนัที ่ 16 
เดือน 11 หากเป็นปฏิทินปัจจุบันตาม
สุริยคติ มักจะตรงกับวันที่ 22 หรือ 
23 ธนัวาคมของทกุป ีคนไทยสมยักอ่น
เรียกเทศกาลนี้ว่ า  สารทขนมอ๋ี  
ส่วนในปัจจุบันนิยมเรียก เทศกาล
ขนมบวัลอย อาหารประจ าเทศกาลนีแ้ตกตา่งกนัไปในแตล่ะทอ้งถิน่ โดยคนจนีทางเหนือ
นิยมทานเกี๊ยวน้ า หรือ “饺子馄饨” (jiăozi húntun เจี่ยวจึหุนถุน) คนจีนทางใต้
นิยมทานบัวลอย หรือ “汤圆” (tāngyuán ทังหยวน) 
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ภำพท่ี 16 
เทศกำลตงจื้อ คนจีนทำงเหนือนยิมทำนเกี๊ยวน้ ำ 

ส่วนคนจีนทำงใต้นิยมทำนบัวลอย  



12. เดือนสิบสอง 
 เดือนสิบสองภาษาจีนกลางเรียกว่า “十二月” (shí’èr yuè สอืเอ้อรเ์ยว่)์ มชีือ่
เรียกอ่ืนว่า “腊月” (làyuè ล่าเย่ว)์ ค าวา่ “腊” (là ลา่) แปลวา่ การบวงสรวงในยคุ
โบราณของจีน จัดขึ้นช่วงปลายปี นอกจากนี้ ยังมีความหมายว่า การหมักดอง
และตากแห้งหรืออบแห้งในหน้าหนาวอีกด้วย  
 เทศกาลที่ส าคัญในเดือนนี้ 
 เทศกาลลา่ปา หรือ “腊八节” (Làbā jié  ลา่ปาเจีย๋) ตรงกบักลางเดอืนสบิสอง 
เทศกาลนี้มาจากการล่าสัตว์เพ่ือเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาหารประจ าเทศกาลนี้คือ 
โจ๊กเทศกาลล่าปา หรือ “腊八粥” (Làbā zhōu ล่าปาโจว) ถือเป็นอาหารมงคล         
ทานแล้วช่วยขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ ส่วนประกอบของล่าปาโจว ได้แก่ ข้าวเหนียว ถั่วแดง 
ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวฟ่าง พุทราจีน ล าไย แปะก๊วย วอลนัท เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศกาลฉูซี หรือ “除夕” (Chúxī ฉูซ)ี ถือเป็นวันสิ้นปีของจีน ตรงกับวันที่ 30 
เดือน 12 
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ภำพท่ี 17 
โจ๊กล่ำปำ นิยมทำนในเทศกำลลำ่ปำ 



 ดว้ยประเทศจนีมพ้ืีนทีข่นาดใหญเ่ปน็อันดบัสามของโลก และมสีภาพทางภมูศิาสตร์
ที่หลากหลาย ทั้งภูเขาสูง แม่น้ า ทะเล ทะเลทราย เป็นต้น ท าให้สภาพอากาศในแต่ละ
เดือนของจีนมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างเด่นชัด ทั้งนี้ การนับเดือนทั้งสิบสองของจีน
ยังเกี่ยวเนื่องกับลักษณะธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตด้านการเกษตรกรรม 
รวมถงึเทศกาลตา่ง ๆ ทีส่ าคญัในแตล่ะเดอืนของจนีจะเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะภมูอิากาศแล้ว
ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม และแนวคิดของชาวจีนตั้งแต่สมัยโบราณ
อีกด้วย 
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 คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก “ซาลาเปา” ว่าเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งท ามาจากแป้งสาลี
และยีสต์ ปรุงให้สุกด้วยวิธีการนึ่ง ซาลาเปาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ประเทศไทยเริ่ม
มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีน ซาลาเปาเป็นส่วนหนึ่งในชุดอาหารติ่มซ า และเป็น
อาหารไหว้ในเทศกาลต่าง ๆ ทั้งยังเป็นอาหารที่สามารถน ามารับประทานได้ในทุกมื้อ  
แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า “ซาลาเปา” มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีไส้อะไรบ้าง
และนอกจากประเทศไทยยังมีประเทศอะไรบ้างที่นิยมทานซาลาเปา 
 บทความฉบับนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจของซาลาเปา เพ่ือให้ผู้อ่าน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับชื่อเรียก ที่มา ความหลากหลายของไส้ และวัฒนธรรมการทาน
ซาลาเปาในประเทศต่าง ๆ 
 ความหมายของค าว่า “ซาลาเปา”  
  ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ
ซาลาเปาไว้ว่า “ซาลาเปา คือ ขนมชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งสาลี ปั้นเป็นลูกกลม ๆ ข้างใน
ใสไ่ส ้ มทีัง้ไสห้วานและเคม็” ขนมชนดินีม้ชีือ่เรยีกในภาษาจนีกลางวา่ “เปาจือ่” ตวัอักษรจนี 
(包子) 
 ประวัติความเป็นมาของซาลาเปา 
  ส านักพิมพ์แม่บ้าน เรื่อง “ซาลาเปา เมนูนี้มีประวัติ” ได้เขียนไว้ว่า 
“ซาลาเปาถอืก าเนดิขึน้มาในยคุราชวงศซ์อ้ง (ค.ศ. 960 – 1279) ตน้ก าเนดิของซาลาเปา
นั้นมาจากก้อนแป้งนึ่งที่เรียกว่า “หม่านโถว” นานเข้าก็แผลงเป็น “หมั่นโถว” และท า
ตกทอดกันมาจนแพร่หลายโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงแป้งนึ่ง
แบบไม่มีไส้และได้กลายมาเป็นอาหารที่ชาวจีนทางภาคเหนือนิยมรับประทาน
เป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่าง โดยการเพ่ิมไส้เข้าไปด้วย อาจเป็นเนื้อหรือผัก ซึ่งชาวจีน
ทางภาคเหนือนิยมเรียกว่า “เปำจึ” หรือ “ซำลำเปำ”” 
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 เวบ็มาสเตอร ์วกิพีีเดยี ไดเ้ขยีนถงึตน้ก าเนดิของซาลาเปาไวว้า่ “ซาลาเปา ถอืก าเนดิขึ้น
ในยุคสามก๊ก (ศตวรรษที่ 3) โดยการคิดค้นของจูกัดเหลียง (诸葛亮 Zhūge Li3ng) 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ ขงเบ้ง (孔明; Kǒngm^ng) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิง
ประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก จูกัดเหลียงเป็นนักการเมืองสมัยปลายราชวงศ์ฮ่ันของจีน  
ด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการยุทธนาการของพระเจ้าเล่าปี่ในต าแหน่งสมุหนายก
และผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจ๊กก๊ก (ก๊กหนึ่งในสามก๊ก)”   
 วิภาดา ก๋าวี (2014) ได้เขียนความเป็นมาของซาลาเปาในบทความของเขาไว้ดังนี้  
“ยอ้นหลงัไปประมาณป ีพ.ศ. 768 เมือ่พระเจา้เลา่เสีย้น (โอรสพระเจา้เลา่ปี)่ เสวยราชย ์
ณ อาณาจักร-จ๊กก๊ก หรืออาณาจักรเสฉวน ยงคี, จูโพ และ โกเตง ผู้ครองสามเมือง
ทางใต้ของอาณาจักรจ๊กก๊ก เป็นกบฏ ไปคบคิดกับ "เบ้งเฮ๊ก" เจ้าเมืองมันอ๋องยกทัพมาตี
ชายแดนทางใตข้องอาณาจกัรเสฉวน ดงันัน้ "ขงเบง้" จงึตอ้งยกทพัไปปราบปราม ในการ
ไปท าศึกครั้งนี้ ขงเบ้งต้องการทรมาน ให้ "เบ้งเฮ็ก" ยอมศิโรราบแต่โดยดี ไม่คิดกลับใจ
มารุกรานอาณาจักรเสฉวนอีก 
 เมื่อจับเบ้งเฮ็กได้จึงปล่อยไปถึง 6 ครั้ง พอครั้งที่ 7 เมื่อจับเบ้งเฮ็กได้อีก เบ้งเฮ็กก็
ยอมศิโรราบให้กับขงเบ้ง เมื่อได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดแล้ว ขงเบ้งก็ยกทัพกลับเสฉวน 
เบ้งเฮ็กและชาวเมืองก็ตามมาส่ง พอถึงแม่น้ าลกซุย (หลูซุ่ยหรือแม่น้ าจินซาเจียงใน
ปัจจุบัน) ก็เกิดอาเพศ ส านวนสามก๊กเขียนว่า "ในแม่น้ านั้นมืดเป็นหมอกจะข้ามไปนั้น
ขัดสน" ขงเบง้จงึถามเบง้เฮ็กวา่ "เหตผุลทัง้นีเ้ปน็ประการใด" เบง้เฮ็กจงึตอบวา่ "อันแมน่้ า
นี้มีปีศาจส าแดงฤทธิ์ แต่ก่อนมาก็เคยเป็นอยู่ ขอให้ท่านเอาศีรษะคนสี่สิบเก้าศีรษะ 
กบัมา้เผอืกกระบอืด ามาเซน่บวงสรวงจงึจะหาย" ขงเบง้จงึวา่ "เราท าศกึกบัทา่นจนส าเรจ็ 
การแผ่นดินราบคาบถึงเพียงนี้ คนแก่คนหนึ่งก็มิตายเพราะมือเรา บัดนี้กลับมาถึงแม่น้ า
ลกซุยจะเข้าแดนเมืองอยู่แล้ว จะมาฆ่าคนเสียนั้นไม่ชอบ" ขงเบ้งจึงให้หาชาวบ้าน
มาสืบถามได้ความว่า เมื่อตนเองยกทัพข้ามแม่น้ านี้ไป ก็เกิดเหตุทุกวัน คือเวลาพลบค่ า
ไปจนสว่าง จะมีเสียงปีศาจร้องอ้ืออึง มีหมอกควันเป็นอันมากขงเบ้งจึงว่า "เหตุทั้งนี้
เพราะโทษของตัวเราเอง เมื่อครั้งเราให้ม้าต้ายคุมทหารพันหนึ่งยกมานั้น ทหารทั้งปวงก็
ตายอยู่ในแม่น้ านี้สิ้น แล้วเมื่อท าศึกอยู่นั้น ทหารเบ้งเฮ็กก็ล้มตายอยู่ในที่นี้เป็นอันมาก 
ปีศาจทั้งปวงผูกเวรเราจึงบันดาลให้เป็นเหตุต่าง ๆ เราจะคิดอ่านท าการค านับให้หาย
เป็นปรกติจงได้" 



 ขงเบง้จงึสัง่ใหท้หารฆา่มา้เผอืกกระบอืด า แลว้เอาแปง้มาปัน้เปน็ศรีษะคนสีส่บิเกา้
ศีรษะ พอเวลากลางคืนก็ยกออกไปตั้งไว้ริมน้ า จุดธูปเทียนและประทีปสี่สิบเก้า  
แล้วแต่งหนังสืออ่านบวงสรวงเป็นใจความว่า "บัดนี้พระเจ้าเล่าเสี้ยนครองราชสมบัติได้
สามปี มีรับสั่งใช้เราผู้เป็นมหาอุปราชให้ยกทหารมาปราบปรามข้าศึกต่างประเทศ เราก็
ตั้งใจสนองพระคุณความสัตย์ตั้งใจมา กับเราหวังจะท านุบ ารุงพระเจ้าเล่าเสี้ยน ยังไม่ทัน
ส าเรจ็ทา่นตายเสยีกม็บีา้ง ทา่นทัง้ปวงจงกลบัไปเมอืงกบัเราเถดิ ลกูหลานจะไดเ้ซน่ค านับ
ตามธรรมเนียม เราจะกราบทูลพระจ้าเล่าเสี้ยน ให้พระราชทานบ าเหน็จรางวัลแก่สมัคร
พรรคพวกพ่ีนอ้งทา่นใหถ้งึขนาด ฝา่ยทหารเบง้เฮ็กซึง่ตายอยูใ่นทีน่ีก้ด็ ี ใหเ้รง่หาความชอบ
อยา่มาวนเวยีนท าใหเ้ราล าบากเลย จงคดิถงึพระเจา้เลา่เสีย้นซึง่ครองราชสมบตัเิปน็ธรรม
ประเพณีกษัตริย์แต่ก่อน แลเห็นแก่เราผู้มีความสัตย์ จงรับเครื่องเซ่นเราแล้วกลับไปอยู่
ถิ่นฐานเถิด" เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้ว ขงเบ้งก็จุดประทัดตีม้าล่อแล้วร้องไห้ รักทหารซึ่ง
ตายนั้นเป็นอันมาก แลพายุและคลื่นละลอกซ่ึงเกิดนั้นก็สงบเป็นปรกติ ขงเบ้งจึงยกทัพ
กลับไปเมืองเสฉวนได้ สมัยนั้นชนพื้นเมืองทางใต้ของอาณาจักรเสฉวน เรียกพวกของ
ตนเองว่า พวก "หนานหมาน หรือหนันหมัน"” 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าซาลาเปามีต้นก าเนิดในคริสตวรรษที่ 3 โดยการคิดค้น
ของขงเบ้ง ด้วยวิธีการน าแป้งปั้นแล้วน าไปนึ่ง เพ่ือใช้แทนศรีษะของชาวหนานหมาน         
ในการเซ่นบวงสรวง เพ่ือขับไล่ปีศาจทีส าแดงฤทธิ์ในแม่น้ าลกซุย แป้งดังกล่าวจึงถูก
เรียกว่า "หม่านโถว" 馒头 (m1nt9u) แปลว่า "หัวของชาวหนานหมาน" ต่อมาได้มี
วิวัฒนาการโดยการน าแป้งมาปั้นและใส่ไส้เรียกว่า “เปาจื่อ” หรือซาลาเปาในภาษาไทย 
 ประเภทของซาลาเปา 
  ในประเทศไทยได้แบ่งซาลาเปาตามประเภทของไส้ข้างในเปน็สองประเภท 
คือ ซาลาเปาไส้คาวและซาลาเปาไส้หวาน ซาลาเปาไส้คาวได้แก่ ไส้หมูสับ ไส้หมูแดง 
เป็นต้น ส่วนไส้หวาน ได้แก่ ไส้ถั่วแดง ไส้ถั่วด า และไส้ครีม ในประเทศจีนนั้น ซาลาเปา
มีไส้ที่หลากหลายมาก ในเว็บมาสเตอร์วิกีพีเดียภาษาจีน ได้แบ่งซาลาเปาออกเป็น 8 
ประเภทดังนี้ 
 1. ซาลาเปาไส้เนื้อ 肉包 (r-ub`o) 
  ส่วนใหญ่ไส้จะท ามาจากเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อลา ประเภทของ
ซาลาเปาเนื้อสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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   ซาลาเปาหน้าแตก 叉烧包 (zh`sh`ob`o)  
  ซาลาเปาหน้าแตก (Cha siu bao หรือ char siu bao) เป็นซาลาเปา
แบบกวางตุง้ นยิมทานในกวางตุง้และฮ่องกง สว่นใหญเ่ปน็ไสห้มแูดง จดัเปน็ติม่ซ าชนิดหนึ่ง 
ถือเป็นขนมอบชนิดหนึ่งของประเทศจีน 

   ซาลาเปาเนื้อสด 鲜肉包 (xi`nr-ub`o) 
  ส่วนใหญ่จะท าไส้โดยใช้เนื้อที่เป็นส่วนขาหลังของหมู น ามาบดกับมันหมู
ใหล้ะเอียดและใสเ่ครือ่งปรงุอ่ืน ๆ ไดแ้ก ่ หวัหอม ขงิ น้ าตาล ซอ้ิีวขาว น้ ามนังา เปน็ตน้ 
   เสี่ยวหลงเปา 小笼包 (xi2ol9ngb`o) 
  จัดอยู่ในประเภทติ่มซ าประเภทหนึ่งของจีน ค าว่า “เสี่ยวหลงเปา” แปล
ตรงตัวหมายถึง “ซาลาเปาในเข่งเล็ก” เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในมณฑล
เซี่ยงไฮ้ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน มีต้นก าเนิดในสมัยซ่งเหนือ เดิมเป็นซาลาเปาลูกใหญ่ 
มีน้ าซุปอยู่ข้างใน เรียก “ทางเปา” 汤包 (t`ngb`o) เมื่อราชส านักซ่งเหนืออพยพ
หนีชนเผ่าจินลงใต้ ย้ายเมืองหลวงจากเมืองไคฟงมาเมืองหางโจว “ทางเปา” ก็เป็นที่
นยิมในหางโจว และปรบัรปูแบบใหม้ขีนาดเลก็ลงจนกลายเปน็ “เสีย่วหลงเปา” ในปจัจบุนั 
  อดุลย์ รัตนมั่นเกษม (2555) เขียนในบทความของเขาว่า “เสี่ยวหลงเปา
ท าจากแป้งขนมปังผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ ไม่ใส่ผงฟูหรือยีสต์  ไส้เป็นหมูสับ
มีน้ าซุปอยู่ข้างใน ซึ่งมาจากการใส่วุ้นที่มาจากการเค่ียวหนังหมู หนังไก่ แล้วพักให้เย็น
จนแข็งตัวเป็นวุ้น ตักวุ้นนี้วางบนไส้หมู แล้วห่อด้วยแป้ง จับจีบให้ได้ 18 จีบ เมื่อนึ่งสุก
วุ้นจะละลาย กลายเป็นน้ าซุปอยู่ข้างใน” 
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ซำลำเปำหน้ำแตก ซำลำเปำเนื้อสด  เสี่ยวหลงเปำ 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%89%E7%87%92%E5%8C%85


   ซาลาเปามองโกเลีย 蒙古包子 (m6ngg}b`ozi) 
  ซาลาเปามองโกเลีย หรือเรียกอีกชื่อว่า เกี๊ยวนึ่งมองโกเลีย 蒙古蒸饺 

(m4nggǔ zhēng jiǎo) เป็นซาลาเปาของกลุ่มชาติพันธุ์มองโก มีลักษณะคล้ายกับ
เสีย่วหลงเปา เนือ้ขา้งนอกทีใ่ชห้อ่ท ามาจากแปง้และน้ า สว่นใหญไ่สจ้ะใชเ้นือ้ววั เนือ้แกะ 
เครือ่งเทศ หรอืพืชผกัตา่ง ๆ ซาลาเปาชนดินีเ้มือ่หอ่เสรจ็แลว้น ามานึง่สามารถทานไดท้นัที 
ชาวมองโกเลยีนยิมรบัประทานซาลาเปาชนดินีใ้นชว่งเทศกาลปใีหมข่องกลุม่ชาตพัินธุต์นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ซาลาเปาไส้ผัก 菜包 (c3ib`o)  
  ซาลาเปาไส้ผัก มี 2 ประเภท  
   ซาลาเปาไส้กุยช่าย 韭菜包  (ji}c3ib`o) เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อ
ของคนจีนแคะ มีความนิยมในเขตหนิงหวา มณฑลฝูเจี้ยน 
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ซำลำเปำมองโกเลีย 

ซำลำเปำไส้กุยช่ำย 



   ซาลาเปาไส้ถั่วงอก 豆芽包 (d-uy1b`o) ซาลาเปาที่มีไส้ถั่วงอก
เป็นส่วนผสมหลัก มีความนิยมในประเทศจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ซาลาเปาน้ าซุป  汤包 (t`ngb`o)  
  ซาลาเปาน้ าซปุ หรอืเรยีกวา่ 灌汤包 (gu3nt`ngb`o) “กวา่นทางเปา” 
ซาลาเปาชนดินีม้หีนา้ตาทีส่วยงาม กรรมวธิกีารหอ่มคีวามปราณตีและมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
ไส้ข้างในประกอบด้วยเนื้อและน้ าซุป เมื่อกัดลงไปจะได้รสสัมผัสเหมือนก าลังทานแป้ง 
เนื้อและน้ าซุปไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของซาลาเปาชนิดนี้ 
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ซำลำเปำไส้ถั่วงอก 

ซำลำเปำน้ ำซุป 



 4. ซาลาเปาไส้ถั่ว 豆沙包 (d-ush`b`o) 
     ซาลาเปาทีม่ไีสเ้ปน็ถัว่ตา่ง ๆ สว่นแปง้ทีใ่ชก้จ็ะท ามาจากแปง้หมกั แลว้น าไปนึ่ง
ในหม้อนึ่ง เป็นอาหารห่อแป้งที่มีต้นก าเนิดมาจากปักกิ่งและเทียนจิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ซาลาเปาไส้เม็ดบัว 莲蓉包(li1nr9ngb`o) 
  ซาลาเปาชนิดนี้นิยมรับทานในมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า ไส้ของ
ซาลาเปาชนิดนี้ใช้เม็ดบัวเป็นวัตถุดิบหลัก 
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ซำลำเปำไส้ถั่ว  

ซำลำเปำไส้เม็ดบัว 
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 6. ซาลาเปาไส้ครีม 奶黄包 (hu1ngn2ib`o)  
  ซาลาเปาไส้ครีมนิยมรับประทานในมณฑลกวางตุ้งและมาเก๊า และจัดอยู่
ในชดุอาหารวา่งของรา้นอาหารใหญ ่ ๆ ในฮ่องกง สตูรดัง้เดมิจะมสีว่นประกอบของวตัถดุิบ
ที่เป็นไข่แดงของไข่เค็ม ขณะรับประทานจะได้รสชาติครีมนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. ซาลาเปาหน้าเปิด 刈包 (gu3b`o)  
  ซาลาเปาหนา้เปดิ ในภาษาอังกฤษเรยีกวา่ "cut bread” หรอื “steamed 
bao” (pork belly buns) เปน็ซาลาเปาทีน่ยิมทานในไตห้วัน่ เมอืงฟูโจวของมณฑลฝเูจีย้น 
และในหมู่ผู้อพยพชาวจีนจากเมืองฟูโจวที่อาศัยอยู่ในเมืองนางาซากิของญี่ปุ่น  

ซำลำเปำไส้ครีม 

ซำลำเปำหน้ำเปิด 
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 8. หม่ันโถว 馒头(m1nt9u) 
  หมั่นโถวเป็นซาลาเปาที่ไม่มีไส้ เป็นต้นก าเนิดของซาลาเปาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัฒนธรรมการทานซาลาเปา 
 ในวฒันธรรมจนีซาลาเปาเปน็อาหารชนดิหนึง่ทีม่คีวามนยิมและสามารถรบัประทาน
ไดใ้นทกุโอกาสและทกุเทศกาล สว่นใหญจ่ะนยิมทานซาลาเปาเปน็อาหารเชา้ ทัง้ยงันยิม
น ามาทานเป็นทั้งอาหารหลักและอาหารว่าง ปัจจุบันซาลาเปาก็กลายเป็นอาหารที่นิยม
แพร่หลายทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพราะการอพยพของชาวจีนมายังภูมิภาค
นี้ในอดีต 
 ประเทศมาเลเซียมีชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้าประเทศจ านวนมาก ปัจจุบันชาว
มาเลย์ได้ประยุกต์อาหารชนิดนี้ให้มีไส้ที่เป็นอาหารที่เข้ากับวัฒนธรรมตนเอง โดยการ
ปรับสูตรของไส้ซาลาเปาให้เป็นไส้กะหรี่ ได้แก่ ไส้กะหรี่ไก่ ไส้กะหรี่เนื้อ ไส้เหล่านี้มี
ลักษณะเหมือนกับไส้ของกะหรี่ปั๊บ บางทีก็จะเป็นไส้ที่มีไข่แดงของไข่เค็มตรงกลาง ไส้
สงัขยาใบเตย เปน็ตน้ ประเทศมาเลเซยีเปน็ประเทศทีม่ปีระชาชนสว่นใหญน่บัถอืศาสนาอิสลาม
ท าให้ซาลาเปาของที่นี่ไม่นิยมท าไส้หมู และยังสามารถหาซื้อทานได้ง่าย มีขายทั่วไป  
ไม่ว่าจะเป็นในตลาดทั่วไปหรือในซุปเปอร์มาเก็ต ในประเทศมาเลเซียเรียกขนมชนิดนี้ว่า 
“pau” 

หมั่นโถว 



 ประเทศอินโดนีเซีย ประชาชนชาวอินโดนีเซียก็ได้ประยุกต์ไส้ของซาลาเปา 
ซ่ึงเป็นอาหารของชาวจีนโพ้นทะเลนี้ให้เป็นสูตรที่เข้ากันกับวัฒนธรรมของตนเองเช่นกัน 
โดยน าซาลาเปาเนื้อแบบฮกเก้ียนหรือเรียกในภาษาอินโดว่า “bakbao” ซ่ึงเดิมเปน็
ซาลาเปาที่นิยมท าไส้ด้วยเนื้อหมู มาปรับสูตรเป็นซาลาเปาที่มีไส้เป็นเนื้อวัว นอกจากนี้
ยังมีไส้ช็อคโกแลต ไส้มันเทศ ไส้ทุเรียน ไส้ถั่วด า ไส้ถั่วแดง ไส้ถั่วเขียวและไส้มามาเลด
(แยมผิวส้ม) 
 ประเทศเนเธอรแ์ลนดซ์ึง่เปน็เจา้อาณานคิม ไดร้บัอิทธพิลการรบัประทานซาลาเปา
จากประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้นซาลาเปาจึงเป็นแบบเดียวกับซาลาเปาในอินโดนีเซีย  
โดยจะมีขายในซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปของประเทศเนเธอแลนด์ มีทั้งซาลาเปาแช่แข็งและ
ซาลาเปาทัว่ไป และกลายเปน็อาหารสะดวกซือ้หรอือาหารทานเลน่ของพลเมอืงในประเทศ  
 ประเทศฟิลิปปินส์อาหารชนิดนี้จะถูกเรียกว่า “siopao” ซึ่งเป็นซาลาเปาชนิด
เดียวกันกับ “cha sui bao” ซาลาเปาที่นิยมกันในมณฑลกวางตุ้ง ที่มาพร้อมกับชาว
จีนโพ้นทะเลที่อพยพก่อนเกิดการล่าอาณานิคมของชาวสเปนในยุคนั้น ซาลาเปาของคน
ฟิลิปปินส์จะมีไส้ลูกชิ้น ไส้อาโดโบ (เป็นอาหารฟิลิปปินส์ที่ได้รับความนิยม ปรุงจาก
เนือ้สตัวห์รอือาหารทะเล หมกัดว้ยน้ าสม้สายชแูละกระเทยีม ทอดในน้ ามนัจนเปน็สนี้ าตาล 
ค าวา่ "อาโดโบ" มาจากภาษาสเปน) ไสป้ลาทนูา่ และไสเ้นือ้หม ู นอกจากนีย้งัมไีสช้อ็คโกแลต
และชีส 
 ประเทศเวียดนามนั้น เรียกซาลาเปาว่า “b1nh bao” ซาลาเปาของเวยีดนามเข้า
มาเพราะการอพยพของคนจนีจากมณฑลกวางตุง้ ซาลาเปาของทีน่ีม่ลีกัษณะคลา้ยติม่ซ า
ของจีนกวางตุ้งที่เรียกว่า 大包 (bigbao) ซาลาเปาที่นิยมในประเทศเวียดนามเป็น
ซาลาเปาไส้หมู ไส้กรอกกับไข่ต้ม และมีซาลาเปาไส้อ่ืน ๆ ที่มีส่วนผสมจากเนื้อหมู  
หอมใหญ่ เห็ดหอม ไข่ไก่ และผักต่าง ๆ 
 ประเทศญีปุ่น่มซีาลาเปาหนา้เปดิ 刈包 (gu3b`o) เรยีกอีกชือ่วา่ “หมัน่โถวนึง่” 
ซาลาเปาชนิดนี้ขายเป็นอาหารท้องถิ่นทั่วไปบนถนนไช่นาทาวน์ ประเทศญี่ปุ่นได้รับ
อิทธิพลการรับประทานซาลาเปาเพราะมีผู้อพยพชาวจีนจากเมืองฝูโจวมาอาศัยอยู่ใน
เมืองนางาซากิ 
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 ประเทศเกาหลีเรียกอาหารชนิดนี้ว่า “Jjinppang” 찐빵 ซาลาเปาของที่นี่มี
ไส้เนื้อ ไส้ถั่วต่าง ๆ และไส้กิมจิ ซาลาเปาไส้บาร์บีคิวเนื้อ (korean bulgogi) ของเกาหลี
มีความพิเศษที่เสิร์ฟมาในแบบซาลาเปาหน้าเปิดมีไส้เป็นเนื้อกลม ๆ เหมือนลูกชิ้ น 
มีส่วนผสมของซอสถั่วเหลือง น้ าตาลทรายแดง น้ ามันงาและกระเทียม  
 ส่วนประเทศไทยเรียกขนมชนิดนี้ว่า “ซาลาเปา” ปัจจุบันประเทศไทยมีซาลาเปา
ไส้แกงเขียวหวาน ไส้เห็ดหอม ไส้ชาเขียว ไส้ชาไทย ไส้กาแฟ ไส้สังขยา ไส้เผือก เป็นต้น  
 วัฒนธรรมการทานซาลาเปานอกจากจะมีความแพร่หลายในภูมิภาคนี้แล้ว สิ่งที่
เห็นได้ชัดคือการที่คนในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันสามารถประยุกต์ไส้ซาลาเปาเพ่ือให้เข้ากับ
วัฒนธรรมของตนเองได้อย่างลงตัว ท าให้ซาลาเปาเป็นอาหารประจ าท้องถิ่นที่มีเสน่ห์
และเป็นที่นิยมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียจนถึงทุกวันนี้ 
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 หากพูดถึงรองเท้าบูธกับพาสต้า ผู้อ่านจะนึกถึงประเทศอะไรเป็นประเทศแรก 
ส าหรับผู้เขียนนั้น นึกถึงประเทศอิตาลีเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน เนื่องจากหากมองดู
พ้ืนทีป่ระเทศอิตาลจีากแผนทีโ่ลกแลว้ จะสงัเกตเหน็ไดว้า่ มลีกัษณะคลา้ยกบัรปูรองเทา้บธู
หนึ่งข้าง ทั้งยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารการกินอย่างเช่นพาสต้าอีกด้วย 

 หลายปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านหนังสือนิยายอยู่ 3 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่
เกีย่วกบั เมอืงตา่ง ๆ ในประเทศอิตาล ีไดแ้ก ่ฟลอเรนซ ์โรม และมลิาน โดยภายในหนงัสือ
นิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ ได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง ภาษาท่ีชาวอิตาลีใช้ วัฒนธรรมที่มี
ร่วมกัน อาหารการกิน รวมไปถึงศิลปะ และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศอิตาลี ท าให้ผู้เขียนเกิดความหลงใหลและชื่นชอบประเทศอิตาลีไปโดยปริยาย 
ใฝ่ฝันไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องไปเยือนให้ได้ 
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โดย นพวรรณ บุญตวง นักวิชำกำรศึกษำ 

แผนที่ประเทศอิตำลี พำสต้ำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเทศอิตาลขีึน้ชือ่วา่เปน็ประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ
มากมาย ทกุสถานทีล่ว้นแตบ่ง่บอกถงึเอกลกัษณอั์นโดดเดน่ ทัง้ทางดา้นศลิปะ สถาปตัยกรรม 
และประติมากรรม ซึ่งใครเห็นเป็นต้องรู้ว่านี่แหล่ะกลิ่นอายของอิตาลี โดยผู้ที่สรรค์สร้าง
ผลงานตา่ง ๆ นัน้ กล็ว้นแตม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัรูจ้กักนัไปทัว่โลก ซึง่ไดแ้ก ่เลโอนารโ์ด ดา วนิช ี
(Leonardo da Vinci) มิเกลันเจโล หรือไมเคิลแองเจโล (Michelangelo) เป็นต้น 
 ผลงานสร้างชื่อที่โดดเด่นของ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ได้แก่ 
ภาพวาดจติรกรรมฝาผนงั The Last Supper (ภาพอาหารค่ ามือ้สดุทา้ย) ภาพวาดสนี้ ามนั 
Mona Lisa (โมนาลิซ่า) และภาพกายวิภาคที่รู้จักกันในนามของ Vitruvian Man 
(วิทรูเวียนแมน) 
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นิยำยรักชุดพิเศษ 

The Last Supper 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลงานสร้างชื่อที่โดดเด่นของมิเกลันเจโล (Michelangelo) ได้แก่ ประติมากรรม
รูปสลักเดวิด ประติมากรรมหินอ่อน Pietà (ปีเอตะ) สถาปัตยกรรมมหาวิหาร
นกับญุเปโตรทีก่รงุโรม และภาพจติรกรรม The Last Judgment (ค าพิพากษาครัง้สดุทา้ย)  
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Mona Lisa Vitruvian Man 

ภำพขวำ : Pietà 
ภำพซ้ำย :  

ประติมำกรรมรูปสลักเดวิด 



 

 
 

 ส าหรบัดา้นวฒันธรรมของชาวอิตาเลยีนนัน้มบีางสว่นทีค่ลา้ยกนักบัชาวเอเชยีอยูบ่า้ง 
นั่นคือ การแสดงความเคารพผู้ที่สูงอายุกว่าตน ซึ่งการแสดงความเคารพและให้เกียรติ
ผู้สูงอายุนั้นถือเป็นมารยาทที่น่าชื่นชมมากส าหรับชาวอิตาลี ทั้งในการมอบดอกไม้เพ่ือ
แสดงความยินดีหรือขอบคุณเมื่อได้รับเชิญไปเป็นแขก ก็ควรให้เป็นช่อที่มีจ านวนดอกไม้
เป็นเลขคู่ 
 นอกจากนี้ การทักทายกับชาวอิตาเลียนก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง หากยังไม่คุ้นเคยกัน
ควรพูดค าวา่ “Signore” (ซนิญอเร)่ น าหนา้ชือ่สกลุผูช้ายและ “Signora” (ซนิญอรำ่) 
น าหน้าชื่อสกุลผู้หญิง และเมื่อมีการแนะน าตัวหรือเรียกขานคนผู้นั้นในที่ท างานและ
การพบปะทางธุรกิจ จะต้องเรียกนามสกุล จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้เรียกชื่อต้น และ
หากมีค าน าหน้าชื่อ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอ่ยให้ถูกต้องทุกครั้ง  
 ในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ การทักทายด้วยการจับมือถือเป็นเรื่องปกติ แต่บ่อยครั้ง
ที่ชาวอิตาเลียนอาจน ามืออีกข้างมาจับที่แขนประกอบด้วย จึงไม่ต้องตกใจไป  
เพราะชาวอิตาเลียนนั้นมักชื่นชมผู้ที่มีการศึกษา มีความสามารถ ประสบความส าเร็จใน
อาชีพ และให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม เพลง ไวน์ 
และเสื้อผ้า รวมไปถึงอาหารการกินก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน 
  ซึ่งอาหารอิตาเลียนนั้น มีหลายคอร์ส และแต่ละคอร์สจะถูกจัดมาในจานใหญ่ ๆ 
หากได้รับเชิญไปตามภัตตาคารที่สั่งอาหารได้เอง อาจใช้วิธีสั่งอาหารจานแรก 2 จาน
แทนอาหารจานแรกกบัอาหารจานหลกั เพราะปรมิาณจะนอ้ยกวา่ และไมเ่ปน็การนา่เกลียด 
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มหำวิหำรนักบุญเปโตรที่กรุงโรม  
The Last Judgment 



เหมือนการขอเว้นอาหารคอร์สใดคอร์สหนึ่ง แต่ถ้าได้รับเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้าน
กับครอบครัว ซึ่งมักจะเสิร์ฟอาหารในจานใหญ่ ๆ ที่หมุนเวียนผลัดกันตักรอบ ๆ โต๊ะ 
ควรตักทุกจานแต่ตักให้พอประมาณ เพราะแต่ละบ้าน แต่ละครอบครัว จะภูมิใจในฝีมือ
การท าอาหารของตนเสมอ และจะท าอาหารทยอยออกมามากมายหลายจาน เกนิจ านวน
คอร์สปกติ  
 โดยอาหารประจ าชาติของชาวอิตาเลียนเป็นที่นิยมส าหรับคนทั่วโลกมาก ไม่เว้น
ทั้งในประเทศไทยก็เช่นกัน ส่วนใหญ่จะนิยม พิซซ่า พาสต้า ลาซานญ่า และริซอตโต้ 
ส่วนของหวานที่รู้จักกันส่วนมาก ได้แก่ ทีรามิสุ และเจลาโต้  

LC Journal -93- 

พิซซ่ำ พำสต้ำ 

ภำพขวำ : ริซอตโต้ 
ภำพซ้ำย : ลำซำนญ่ำ 



 อย่างไรก็ตาม ประเทศอิตาลีถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงใหล 
น่าสนใจ น่าค้นหา พร้อมพรั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ถือเป็นเมืองแห่งศิลปวิทยาการก็ว่าได้ หากผู้ใดเดินทางไปเยี่ยมเยียนแล้ว  
ย่อมต้องพบกับความประทับใจมิรู้ลืมกลับมาบ้านอย่างแน่นอน 
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 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กิจการร้านกาแฟได้ผุดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับดอกเห็ด 
เดีย๋วนีป้ระเทศไทยเปดิธรุกจิรา้นกาแฟเปน็จ านวนมาก ซึง่กอ่ใหเ้กดิการแขง่ขนักนัระหวา่ง
ร้านกาแฟทั้งเจ้าเล็กและเจ้าใหญ่ ร้านกาแฟแต่ละร้านก็มีกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกัน
ออกไป เพ่ือดงึดดูลกูคา้และผูบ้รโิภค ทัง้แบบทีค่ณุสามารถนัง่พักผอ่นหยอ่นใจ ท าการบา้น 
ท างานนอกสถานที ่(Café) หรอืจะเปน็รา้นเลก็ ๆ เหมาะแกก่ารรบีซือ้แลว้รบีไป (Grab 
& Go) อีกท้ังยังมีการบริการจัดส่งถึงสถานที่อีกด้วย (Delivery) 

 ในรา้นแตล่ะรา้นนัน้ การสัง่กาแฟ
แกว้หนึง่เปน็เรือ่งงา่ยแสนงา่ย คณุกแ็ค่
เข้าไปในร้าน มองดูเมนูบนป้ายเมนู
พอเปน็พิธ ี สดุทา้ยจบดว้ย “ขอกาแฟเยน็, 

ชาด าเย็น หรือ ชาเย็น หนึ่งแก้วค่ะ...หวานน้อยนะคะ” เห็นไหม? แค่ไม่กี่ข้ันตอนคุณก็
สามารถเยื้องย่างออกจากร้านพร้อมกับน้ าดื่มคู่ใจในมือสวย ๆ พอดูกริบ ๆ แล้ว ก็มีแต่
เจ้าแบรนด์สตาร์บัคส์เจ้ากรรมนี่แหละที่จะเข้าร้านทีไร เป็นต้องชะงักทุกครั้งที่เงยมองดู
เมนูเครื่องดื่มทุกที ไหนจะลาเต้, เอสเพรสโซ่, ด๊อปปิโอ้, แกรนเด, เวนตี้, มัคคีอาโต้, 
แฟรบปูชิโน่ และค าศัพท์สารพัดอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ชวนให้ปวดหัว ต่อให้คุณขุดความรู้
ภาษาอังกฤษของตัวเองที่เคยร่ าเรียนและนั่งท่องมาตั้งแต่ยังเล็ก เพราะหวังว่ามันน่าจะ
ช่วยอะไรในสถานการณ์นี้ได้บ้าง แต่ความเป็นจริงนั้นเจ็บแสบเกินกว่าจะรับไหว เพราะ
ค าเหล่านี้นั้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่อย่างใด ดังนั้นหากคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในประชากร
ที่อยากลองดื่มกาแฟจากสตาร์บัคส์สักแก้ว แต่ไม่สามารถบอกบาริสต้า (Barista) ได้ว่า
อยากกินกาแฟหวานน้อยใส่ฟองนมเยอะ ๆ แก้วใหญ่ บทความนี้จะสอนวิธีสั่งเครื่องดื่ม
ง่าย ๆ พร้อมค าศัพท์พ้ืนฐานในการสั่งกาแฟจากร้านสตาร์บัคส์สุดอินดี้นี้นะคะ 

 
 

 
 
 

โดย เพชรรัตน์ ปัญญำดิลกพงศ์ นักคอมพิวเตอร์กรำฟฟิกอิสระ 

ภำพท่ี 1 



LC Journal -98- 

 แต่ก่อนที่จะเริ่มแนะน าค าศัพท์ต่าง ๆ ของเมนูกาแฟในร้านนั้น เราควรมา
ท าความเขา้ใจถงึเกรด็ความรูเ้กีย่วกบักาแฟกนักอ่น เคยสงสยัหรอืลองสงัเกตกนับา้งไหม 
ว่าท าไมชื่อเครื่องดื่มบางเมนู ทั้งในร้านสตาร์บัคส์ก็ดี หรือจะเป็นร้านกาแฟเจ้าอ่ืนก็ดี 
มักจะใช้ค าศัพท์ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
การเรยีกเมนเูครือ่งดืม่ตา่ง ๆ กลบัเปน็ภาษาอิตาเลีย่น มนันา่แปลกใจไหม ทัง้ทีส่ตารบ์คัส์
เปน็แบรนดท์ีม่าจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ท าไมกลบัใชภ้าษาอิตาเลีย่นในการตัง้ชือ่เมนูกาแฟ
ของเขา นั่นก็เพราะประเทศอิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรบริโภคกาแฟเยอะ
ทีส่ดุในทวปียโุรป ถงึแมป้ระเทศอิตาลจีะไมใ่ชป่ระเทศแรกทีม่กีารดืม่กาแฟ และแหลง่ก าเนดิ
ที่แท้จริงนั้นมาจากเยเมน แถบอาระเบีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย 
โดยหลักฐานที่เกี่ยวกับการบันทึกการบริโภคกาแฟนั้นถูกค้นพบในวิหารซูฟี ในเยเมน 
แต่เพราะด้วยวิธีการดื่มกาแฟแบบใช้เครื่องคั่วและบดกาแฟ (Espresso machine)  
ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยชาวอิตาเลี่ยนนามว่า “Angelo Moriondo” ในปีคริสตศักราช 1884 
ท าใหก้ารดืม่กาแฟในประเทศอิตาลนีัน้มคีวามละเอียดอ่อนและแตกตา่งจากประเทศอ่ืน ๆ 
จนท าให้การดื่มกาแฟแบบอิตาลีจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา 

ภำพท่ี 2 



 หลังจากท่ีได้อ่านความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับที่มาของชื่อเมนูพอหอมปากหอม
คอแล้ว ก็ถึงเวลาของขั้นตอน และ วิธีการสั่งกาแฟในร้านสตาร์บัคส์ค่ะ สิ่งแรกท่ีเราควร
มีเม่ือเดินเข้าไปในร้าน คือ ‘สติ’ ให้สังเกตจุดที่มีเครื่องคิดเงินพร้อมพนักงาน (Barista) 
ทีย่ืนยิ้มแย้มรอบริการอยู่ จุดนี้คือจุดที่เราเข้าไปสั่งกาแฟที่เราต้องการค่ะ หากเป็น
ชว่งเวลาทีม่คีนเยอะ ไมต่อ้งกงัวลนะคะ ใหเ้ราตอ่แถวพรอ้มกบัคดิเมนกูาแฟทีเ่ราตอ้งการ
เอาไว้ในใจได้เลย การสั่งกาแฟสตาร์บัคส์ก็เหมือนกับการท่องสูตรเลข อาจจะไม่คุ้นชิน
ในตอนแรก แต่หากเข้าใจศัพท์พื้นฐานก็สามารถสั่งได้ไม่ยากค่ะ ซึ่งสูตรก็คือ 

 ชื่อเมนู 
1. Espresso (เอส-เปรส-โซ)่ แปลว่าการ กด หรือ ดัน ซึ่งในภาษากาแฟใช้

ส าหรับเครื่องดื่มที่ผ่านการกดไอน้ าอุณหภูมิสูง เพ่ือสกัดกาแฟช็อตในปริมาณ
น้อยแต่ได้รสชาติที่เข้มข้น เมนูนี้จะเสิร์ฟร้อน ๆ ในแก้วใบเล็กเท่านั้น 

2. Americano (อา-เม-ร-ิกา-โน)่ แปลวา่ แบบอเมรกินั ซึง่ในภาษากาแฟ
หมายถงึกาแฟสไตลอ์เมรกินัทีน่ าเอสเพรสโซไ่ปผสมน้ าเปลา่เพ่ือเพ่ิมปรมิาณ 
และท าให้ความเข้มข้นของกาแฟเจือจางลง 
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Espresso 

ชื่อเมนู + ร้อน/เยน็/
ปั่น 

+ (กรณีเพ่ิมหรือ
ลดวัตถุดิบอ่ืน ๆ 
ในเมนูที่เราสั่ง) 

+ ขนาด
ไซส์ 

+ จ านวน
แก้ว 

+ ทานที่นี่หรือรับ
กลับบ้าน 



 
3. Latte (ลาต-เต้) แปลว่า นม เมนูลาเต้ในภาษากาแฟหมายถึง การน า

เอสเพรสโซ่ไปผสมกับนมสดเพ่ือท าให้รสชาติของกาแฟเจือจางลง แต่เพ่ิม
ความละมุนลิ้น และความหวานมันจากนมสด 

4. Mocha (มอค-ค่า) มอคค่านั้นไม่มีความหมายในภาษาอิตาเลี่ยน แต่ในทาง
คอกาแฟ มอคค่าคือการผสมผสานระหว่างเอสเพรสโซ่, นมสด และ น้ าเชื่อม
ช็อคโกแลต (Chocolate syrub) จึงท าให้เกิดรสชาติเข้มข้นและหอมหวาน
ของกาแฟกับช็อคโกแลตที่ผสมเข้ากันได้อย่างลงตัว 
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Americano 

Latte 

Mocha 



5. Cappuccino (คัป-ปุ-ชิ-โน)่ คาปูชิโน่มีต้นก าเนิดมาจากประเทศอิตาลี 
เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเอสเพรสโซ่, นมสด และตบท้ายด้วยฟองนม 
ซึ่งท ามาจากนมสดที่มีการตีฟองละเอียดลอยอยู่ด้านบน 

6. Macchiato (มัค-ค-ิอา-โต) แปลว่า เป็นรอย เป็นจุด หรือ เป็นด่าง ในภาษา
กาแฟจึงหมายถึง การเติมนมปริมาณไม่มากลงในเครื่องดื่ม โดยที่นมปริมาณ
ดังกล่าวจะเห็นเป็นรอยจุดเล็ก ๆ บนพื้นผิวของกาแฟ 

 ขนาดของแก้ว 
1. Short (ช็อต) 8 ออนซ์ เป็นขนาดแก้วที่เล็กที่สุดของร้านสตาร์บัคส์ จะใช้ใน

เฉพาะเครื่องดื่มร้อนเท่านั้น 
2. Tall (ทอล) ซึ่งก็คือไซส์เล็กขนาด 12 ออนซ์ สามารถสั่งเครื่องดื่มขนาดนี้ได้

ทั้งแบบร้อน, เย็น และปั่น  
3. Grande (แกรน-เด) ซึ่งก็คือไซส์กลางขนาด 16 ออนซ์ สามารถสั่งเครื่องดื่ม

ขนาดนี้ได้ทั้งแบบร้อน, เย็น และปั่น 
4. Venti (เวน-ต)ิ ซึ่งก็คือไซส์ใหญ่ขนาด 20 ออนซ์ สามารถสั่งเครื่องดื่มขนาดนี้

ได้ทั้งแบบร้อน, เย็น และปั่น 
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Cappuccino 

Macchiato 



 ตัวอย่างการใช้สูตรในการสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรด 
 1. หากต้องการสั่งกาแฟผสมช็อคโกแลตปั่น (หวานน้อย) ขนาดไซส์ใหญ่ 1 แก้ว 
สูตรในการสั่งจะมีดังนี้: มอคค่าปั่น หวานน้อย ไซส์เวนตี้ 1 ที่ รับกลับ 
 2. หากต้องสั่งกาแฟร้อนใส่นมเยอะ ๆ มีฟองนม และอยากเพ่ิมน้ าเชื่อมคาราเมล 
ไซส์กลาง 1 แก้วมานั่งทานในร้าน สูตรในการสั่งจะมีดังนี้: คาปูชิโน่ร้อน เพ่ิมคาราเมล
ไซรัป ไซส์แกรนเด 1 แก้วทานที่ร้าน 
 เห็นไหมคะ ว่าหากเรามีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาแล้ว การสั่งเครื่องดื่มสุดโปรด
จากร้านสตาร์บัคส์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือความ
มั่นใจที่จะกล้าพูด และลองผิดลองถูก หากครั้งแรกคุณยังไม่ม่ันใจกับการสั่งเครื่องดื่มที่
คุณต้องการ หรือดันเผลอออกเสียงไม่ถูกต้องจนคนข้าง ๆ ท าหน้างงใส่ คุณสามารถขอ
ค าแนะน าหรือสอบถามกับบาริสต้าผู้ใจดีได้เสมอค่ะ เราต้องอย่าท้อต่อการสั่งเพียงแค่
ครั้งเดียว แต่จงพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจ าค าศัพท์ต่างประเทศเพ่ือของกิน  
และเครื่องดื่มอร่อย ๆ ให้ได้ค่ะ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมสิริ บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเรียน 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
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โครงการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ปีการศึกษา 2560 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 

ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการ “ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาต่างชาติ” 
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเรียน ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 4, 11 และ 18 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
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โครงการจัดสอบ TOEIC 
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการคลินิกภาษา “อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง” 
ส าหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ 

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-31 มกราคม 2562 
ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการ”ปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมต่างชาติ” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-31 มีนาคม 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ติวสอบ TOEIC Grammar” 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 

ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัด
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ” ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจ 

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 
ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ระดับสากล ส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจ 
วันเสาร์ที่ 19 และ 26 มกราคม 2562 

ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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