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 เริ่มศักราช “ปีหนู” มานี้ ถือได้ว่าเป็นหนูที่มีความดุเดือดเลยก็ว่าได้ เนื่องด้วย
ทั่วโลกในขณะนี้ได้ประสบพบเจอกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 2019) ท าให้
หลายประเทศทัว่โลกต่างก็ให้ความสนใจและเตรยีมป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส
นีก้นัอยา่งเตม็ที ่ไมเ่วน้แมแ้ตป่ระเทศไทย อยา่งไรกต็าม ศนูยภ์าษา ขอใหท้กุคนในประเทศ
ต่าง ๆ ที่ก าลังเผชิญปัญหาอยู่ในขณะนี้ ปลอดภัยนะคะ 
 

 แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด LC Journal ก็ได้เดินทางมาถึงฉบับที่ 13 แล้ว โดยยังคงไว้ซึ่ง
วตัถปุระสงคเ์ดมินัน่กค็อื เพ่ือประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรค่วามรูด้า้นภาษาและวฒันธรรม
ตา่งชาต ิ ซึง่เนือ้หาสาระนัน้กย็งัคงเตม็เปีย่มและอัดแนน่ไปดว้ยความหลากหลายทีน่า่สนใจ
อีกเช่นเคย รอให้ทุกคนเข้ามาเปิดอ่าน 
 

 คณะผูจ้ดัท า ขอขอบพระคณุเจา้ของบทความทกุทา่นทีใ่หค้วามอนเุคราะหบ์ทความ
เพ่ือตพิีมพ์ ทัง้ยงัใหค้วามรว่มมอืเพ่ือสรา้งสรรคว์ารสารฉบบันีร้ว่มกนัเปน็อยา่งด ี พรอ้มกนันี้
หากผู้อ่านท่านใดมีค าถามหรือค าชี้แนะใด ๆ เพ่ิมเติม สามารถส่งค าถามและค าแนะน า
มายังทีมงานได้ที่ language.dru@dru.ac.th 
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 ประเทศจนีมชีือ่อยา่งเปน็ทางการวา่ สาธารณรฐัประชาชนจนี ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก
ของทวปีเอเชยี หากกลา่วถงึประเทศจนี หลาย ๆ ทา่นมกันกึถงึประเทศทีม่เีนือ้ทีก่วา้งใหญ่
ไพศาล มีความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ และมีจ านวนประชากรที่มากที่สุดติดอันดับต้น ๆ 
ของโลก เป็นที่ทราบกันดีว่า ชาวจีนจ านวนมากได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากยังเมืองเล็ ก
เมอืงใหญข่องประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก ไมว่า่จะเปน็ประเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์สหรฐัอเมรกิา 
อินโดนีเซีย รวมไปถึงประเทศไทย 
 พรพรรณ จนัทโรนานนท ์ (2562) และสารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ ไดก้ลา่วถงึ
ชาวจีนในประเทศไทยว่าเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง ฮกเก้ียน และไหหล า 
ซึง่เปน็ดนิแดนทางตอนใตข้องประเทศจนี ชาวจนีทีอ่พยพมาสูไ่ทยนีส้ามารถแบง่ตามภาษาพูด
ไดเ้ปน็ 5 กลุม่ ไดแ้ก ่ชาวจนีกวางตุง้ ชาวจนีแคะ (ฮากกา) ชาวจนีแตจ้ิว๋ ชาวจนีฮกเกีย้น 
และชาวจีนไหหล า โดยจะเห็นได้จากศาลเจ้า แซ่ สมาคมถิ่นเกิด สมาคมการค้าเฉพาะ
อาชีพในกลุ่มของตน โรงเรียนจีน และสมาคมตระกูลต่าง ๆ เช่น สมาคมเตชะพันธ ์
(ตระกูลแซ่แต้) สมาคมแต้เอ๊ียของชาวแต้จิ๋ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึง
การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีน 5 กลุ่มภาษาดังกล่าวในประเทศไทย 

 
 

 
 

โดย จิรดา เอ้ือศิริวัฒนชัย อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ 



 สาเหตหุลัก ๆ ที่ชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาจากหลายปัจจัยดว้ยกัน 
โดยพรพรรณ จนัทโรนานนท ์ (2562) กลา่ววา่จนีในสมยัราชวงศถ์งัไดม้กีารตดิตอ่คา้ขาย
กบัประเทศตา่ง ๆ แถบแหลมมลาย ูซึง่รวมถงึดนิแดนทางตอนใตข้องไทยดว้ย โดยชาวจีน
รุ่นแรก ๆ ที่อพยพเข้ามาในไทยจะเข้ามากับเรือสินค้า และส่วนมากเป็นชาวจีนที่อาศัย
ท ากินอยู่ในดินแดนทางใต้แถบชายทะเล นอกจากปัจจัยด้านการติดต่อค้าขายและ
ความสามารถในการเดินเรือของชาวจีนออกสู่ทะเลดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ความไม่สงบ
ภายในประเทศจีนและความอดอยากก็ถือเป็นสาเหตุหลักในการอพยพของชาวจีนเข้า
สู่ประเทศไทยเช่นกัน โดยพิราภรณ์ วิทูรัตน์ (2562) กล่าวว่า ความยากจนคือหนึ่งใน
สาเหตุหลักของการอพยพย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากในขณะที่ประเทศจีนถูกปกครองโดย
ราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์แมนจู การปกครองในยุคนี้เป็นระบอบศักดินา
ทีเ่ตม็ไปดว้ยการกดขีข่ม่เหง ท าใหค้นจนไมส่ามารถลมืตาอ้าปากได ้ มกีแ็ตช่นชัน้ปกครอง
และเหลา่ขนุนางทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการปกครองลกัษณะนี ้ในเวลาเดยีวกนันัน้ ประเทศจนีก็
เตม็ไปดว้ยภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ รวมถงึภยัสงครามทีเ่กดิขึน้อยูบ่อ่ยครัง้ สง่ผลใหช้าวจีน
จ านวนหนึง่โดยเฉพาะคนหนุม่สาวตดัสนิใจละทิง้แผน่ดนิเกดิไปแสวงโชคในประเทศอ่ืนแทน 
โดยประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นถือเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางส าคัญของชาวจีน  
จนกลายเป็นที่มาของค าว่า ‘เสื่อผืนหมอนใบ’ คือมาตายเอาดาบหน้า โดยพงษ์พิพัฒน์ 
บัญชานนท์ (2562) ได้กล่าวถึงค าว่า ‘เสื่อผืนหมอนใบ’ ไว้ว่าเป็นค าที่ใช้เรียกคนจีนซึ่ง
อพยพหนีภัยสงครามและความอดอยากยากจนมาเมืองไทยตั้งแต่ร้อยปีก่อน สื่อถึงการ
ที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลย แต่พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยัน
ขันแข็ง และมัธยัสถ์ 
 เนือ่งจากกวา่ รอ้ยละ 14 ของประชากรไทย หรอืประมาณ 9 ลา้นคน คอืจ านวน
ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ส่งผลให้ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศที่มีประชากรเชื้อสายจีนมากที่สุดในโลก (พิราภรณ์ วิทูรัตน์, 2562) 
โดยชาวจีนที่เข้ามาล้วนผสมกลมกลืนไปกับความเป็นไทยด้วยการแต่งงานกับชาวไทย 
เกดิเปน็ลกูหลานชาวไทยเชือ้สายจนีจ านวนมาก สง่ผลใหเ้กดิการผสมกลมกลนืทางวฒันธรรม
และประเพณหีลายประการของชาวจนีกบัชาวไทย ไมว่า่จะเปน็ดา้นวถิชีวีติ อาหารการกนิ 
การแต่งกาย ภาษา ศิลปกรรม สิ่งของเครื่องใช้ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
และศาสนา 
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 ประเพณีจีนอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญในประเทศไทย คือ ประเพณีเซ่นไหว้
บรรพบรุษุ ดนิาร ์ บญุธรรม (2555) กลา่วถงึประเพณนีีใ้นปจัจบุนัไวว้า่ ถงึแมธ้รรมเนยีม
ดังกล่าวถือเป็นธรรมเนียมหลักของชาวไทยเชื้อสายจีน แต่ชาวไทยแท้บางสว่นกร็บัเอา
ธรรมเนยีมนีม้าปรบัใชใ้นการไหวบ้รรพบรุษุ ไหวศ้าลพระภมูเิจา้ที ่ โดยเซน่ไหว้ด้วยอาหาร
การกิน เครื่องสักการะต่าง ๆ ตามธรรมเนียมจีน ในด้านของศาสนานั้น แม้ว่าชาวไทย
กบัชาวจนีนบัถอืศาสนาพุทธตา่งนกิายกนั กลา่วคอืชาวไทยนบัถอืนกิายเถรวาท สว่นชาวจนี
นับถือนิกายมหายาน แต่ก็มีชาวไทยพุทธจ านวนมากนิยมไปไหว้ในวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัด
มงักรกมลาวาสทีเ่ยาวราช ซึ่งเปน็วดัมหายานตามความเชื่อของชาวจนี 
 นอกจากนี ้ พิราภรณ ์วทิรูตัน ์ (2562) ไดก้ลา่วถงึเทศกาลกนิเจวา่ ถงึแมว้า่จะเป็น
เทศกาลหลักของชาวไทยเชื้อสายจนี แตช่าวไทยแทจ้ านวนมากก็นยิมถือศลีกนิผักในชว่ง
เทศกาลกินเจเช่นกัน โดยมีความเชื่อว่า เป็นการช าระล้างร่างกายและจิตใจ ละเว้นจาก
การเบียดเบียนสรรพสัตว์ ซึ่งก็ตรงกับความเชื่อของชาวไทยพุทธ เพราะถือว่าเป็นการ
ท าบุญและรักษาศีลไปพร้อม ๆ กัน 
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เทศกาลกินเจ 



 นอกจากการถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลกินเจแล้ว พิราภรณ์ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
บรรดาเมนอูาหารเสน้ตา่ง ๆ เชน่ กว๋ยเตีย๋ว บะหมี ่กว๋ยจับ๊ รวมไปถงึขา้วตม้กุย๊ ทีถ่อืเป็น
อาหารหลักอย่างหนึ่งของชาวจีนก็กลายเป็นอาหารหลักของชาวไทยในปัจจุบันเช่นกัน
รวมถึงขนมจันอับซึ่งกลายเป็นขนมที่มีบทบาทในวัฒนธรรมไทยและถูกน ามาใช้ในพิธี
แต่งงานของชาวไทยอย่างแพร่หลาย และมากไปกว่านั้นไม่เพียงแต่การผสมกลมกลืน
ทางดา้นประเพณ ีวฒันธรรม ความเชือ่ และศาสนาเทา่นัน้ พรพรรณ จนัทโรนานนท ์(2562) 
ยงัไดก้ลา่วเพ่ิมเตมิถงึดา้นจติรกรรม ประตมิากรรม และสถาปตัยกรรมแบบจนีทีป่รากฏในไทย
ไวว้า่ วดัราชโอรสาราม วดัราชนดัดา วดันางนอง วดัหนงั วดัเศวตฉตัร วดัโปรดเกศเชฏฐาราม 
วดัเทพธดิาราม วดัมหรรณพาราม ลว้นเปน็วดัทีม่ศีลิปกรรมทีม่รีปูแบบผสมผสานระหวา่ง
ไทยกับจีนทั้งสิ้น 

 จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีชาวจีนจ านวนมากอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย 
แต่กลบัไม่ไดแ้สดงความแตกแยกหรือเหลื่อมล้ าทางชนชาตแิตอ่ยา่งใด ในทางตรงกันขา้ม 
ชาวไทยกลบัรบัเอาขนบธรรมเนยีมวฒันธรรมจนีมาผสมผสานในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งลงตัว 
แสดงถึงความสมานฉันท์ที่ชาวจีนและไทยมีด้วยกันมาโดยตลอด 
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 ในโลกปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่พูดภาษาอ่ืน ๆ เป็นเรื่องธรรมดาขึ้น
ทกุวนั ๆ เราสามารถพบเจอคนเหลา่นีไ้ดท้กุหนทกุแหง่ เชน่ ตอนเราไปโรงเรยีน ตอนเรา
ไปเทีย่วตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตอนที่เราท างาน ดังนั้น ความส าคัญ
ของการรู้และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้จึงเพ่ิมความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน 
หากคุณเป็นผู้สอน ผู้ที่ก าลังเรียนหรือวางแผนว่าจะเรียนภาษาต่างประเทศ บทความ
เรื่องนี้จะกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนภาษานั้น ๆ ซึ่งมีดังนี้ 
 

อายุกับการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 บางคนนัน้คดิวา่ชว่งอายทุีเ่หมาะสมส าหรบัการเรยีนภาษาตา่งประเทศมากทีส่ดุ คอื 
เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก และยิ่งเด็กเท่าไหร่การเรียนภาษาใหม่ก็ยิ่งง่ายเท่านั้น มันก็จริงอยู่ว่ายิ่ง
เราเริ่มเร็วเท่าไหร่เราก็จะสามารถจดจ าภาษานั้นในสมองของเราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้ น 
อยา่งไรกต็าม มนัยงัคงมหีลกัฐานนอ้ยมากวา่เดก็เลก็สามารถเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศได้ดีกว่า
ผูใ้หญ ่ หากเรยีนในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมอืนกนั อันทีจ่รงิแลว้ ผูใ้หญม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบในการเรยีน
ภาษาตา่งประเทศมากกวา่เดก็เลก็อยูห่ลายขอ้ เชน่ ความจ าดกีวา่ มคีวามสามารถในการ
จดัการขอ้มลูจ านวนมาก  ๆระยะเวลาในการสนใจเรือ่งใดเรือ่งหนึง่นานกวา่ และมคีวามสามารถ 
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โดย นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 



ในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนหรือกดดันได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่
มกัจะตอ้งการเรยีนรูภ้าษาใหม ่ๆ ในชว่งเวลาระยะสัน้ ๆ ซึง่ตา่งจากเดก็ ๆ ทีม่เีวลาหลายปี
ทีจ่ะค่อย ๆ พัฒนาความเชี่ยวชาญในการใชภ้าษานัน้ ๆ และผู้ใหญ่มีความรู้สึกอายหรือ
เสยีหนา้เมือ่ใชภ้าษาแบบผดิ ๆ จงึเปน็ตวัขดัขวางการฝกึฝนเพ่ือพัฒนาใหเ้กดิความช านาญ 
 หากมองในแงข่องส าเนยีง เดก็เลก็มคีวามสามารถในการเลยีนส าเนยีงเจา้ของภาษา
ไดด้กีวา่ผูใ้หญ ่ยกตวัอย่างบรรดาเดก็เลก็ ๆ ทีย่า้ยไปอยูห่รอืเกดิทีต่า่งประเทศ จะพูดดว้ย
ส าเนียงของเจ้าของภาษา โดยปราศจากส าเนียงของพ่อแม่ของตนเอง ในขณะที่พ่อแม่
ของตนเอง จะพูดภาษาต่างประเทศนั้น ด้วยส าเนียงเดิมของตนเอง 
 แล้วเมื่อไหร่ล่ะ ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด? ค าตอบคือ เมื่อคุณรู้ความต้องการ
ของตนเอง และคณุมเีวลาใหก้บัมนัอยา่งเพียงพอ หากตอนนีค้ณุมคีวามตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ 
ไม่ท้อถอยและพร้อมจะทุ่มเท เวลาที่ดีที่สุดของคุณคือ ตอนนี้ 
 

ทัศนคติกับการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 ความรู้สึกของคุณต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม หรือชาวต่างประเทศ
เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นที่ดี เช่น คนบางคนอาจจะรู้สึก
หลงใหลวัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเลยอยากเรียนรู้ภาษาของประเทศนั้นเพ่ิมมากขึ้น  
หรือบางคนอาจจะชื่นชอบกลุ่มคนจากประเทศหนึ่งเลยอยากจะเรียนรู้ภาษานั้นเพ่ือให้
เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มคนเหล่านั้น เป็นต้น การมีทัศนคติที่ดีมักช่วยให้ผู้เรียนยังคง มี
ความสนใจในการเรียนภาษานั้น ๆ ได้นานจนกว่าจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว ้ อยา่งไรกต็าม กเ็ปน็ไปไดท้ีบ่างคนจะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนภาษาตา่งประเทศ
ทัง้ ๆ ทีไ่มไ่ดม้คีวามรูส้กึพิเศษอะไรเลย แตพ่วกเขาอาจคดิวา่การทีเ่ขาสามารถใชภ้าษานัน้  ๆได ้
จะท าให้เขาประสบความส าเร็จในการเรียนหรือหน้าที่การงาน 
 

บุคลิกภาพกับการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 ถึงแม้ว่า ในปัจจุบันนี้ เรายังคงไม่สามารถสรุปลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์ได้  
แตก่ป็ฏเิสธไมไ่ดเ้ชน่กนัวา่ บคุลกิภาพกเ็ปน็อีกปจัจยัหนึง่ทีม่ผีลตอ่การเรยีนภาษาตา่งประเทศ 
โดยในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงบุคลิกภาพที่โดดเด่น 3 บุคลิก ดังนี้ 
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 1. บุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extroversion) 
  บคุคลประเภทนีช้อบอยู่กับผูค้น ชอบพบปะสงัสรรค์และใช้เวลาเพ่ือพูดคุย
กับคนอ่ืน ๆ ซึ่งบุคลิกภาพประเภทนี้ ถือเป็นบุคลิกภาพที่ดีมาก ๆ ส าหรับคนที่ต้องการ
ฝกึใหม้คีวามช านาญในการใชภ้าษาตา่งประเทศ เพราะยิง่ไดฝ้กึพูดมากเทา่ไหร ่ ทกัษะการฟัง
ก็จะได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
 

 2. บุคลิกภาพแบบปิดบัง (Inhibition) 
  บุคคลที่มีบุคลิกประเภทนี้ คือ คนที่มองแต่จุดด้อยของตนเอง และคอยย้ า
กบัตวัเองวา่ตวัเองไมเ่กง่ ไมม่คีวามสามารถพอทีจ่ะใชภ้าษตา่งประเทศ และรูส้กึอายหรือ
เสียหน้าที่จะใช้ภาษาต่างประเทศ เพราะกลัวว่าคนอ่ืนจะดูถูก จึงท าให้คนประเภทนี้ 
ไม่ค่อยอยากที่จะใช้ภาษาต่างประเทศทั้งเวลาที่อยู่ในห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน 
ความอายและปดิกัน้ตนเองแบบนี ้ เปน็อปุสรรคอันใหญห่ลวงที่ขัดขวางการพฒันาทักษะ
การฟัง พูด และเขียนภาษาต่างประเทศ การกลัวว่าตัวเองจะเสียหน้าท าให้บุคคลนั้ น
ขาดโอกาสในการฝึกฝนและเรียนรู้ ซึ่งเป็นสองสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการเรียนภาษา 
 

 3. บุคลิกภาพแบบทนทานต่อความคลุมเครือ (Tolerance of Ambiguity) 
  บคุคลทีม่บีคุลกิภาพแบบนี ้ จะมคีวามสามารถในการรบัมอืกบัความขดัแยง้ 
ความไม่เสถียร และความไม่แน่นอนของสิ่งรอบตัวได้ดี อีกท้ังยังเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่
แนน่อน หรอืตายตวับนโลกนี ้ เมือ่ใหค้ าอธบิายเชน่นี ้ บางคนอาจจะเริม่สงสยัวา่บคุลกิภาพ
แบบนีม้นัเกีย่วอะไรกบัการเรยีนภาษา ผูเ้ขยีนจงึขออธบิายวา่ หากมองในเรือ่งของภาษานัน้ 
มีทฤษฎีและกฎมากมาย ในต าราแต่ละเล่มก็สรุปทฤษฎีและกฎเหล่านั้นมาไม่เหมือนกัน 
กฎบางข้อในบางเรื่องก็อนุโลมเป็นพิเศษโดยไม่มีเหตุผล หรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนและ
เพ่ิมเติมตามกาลเวลา จนแมก้ระทัง่ตวัเจา้ของภาษาเองก็เกิดสบัสนและโตเ้ถยีงกันเองอยู่
เปน็ครัง้คราว ดงันัน้ หากเราเปน็ผูเ้รยีนภาษาทีม่บีคุลกิแบบนี ้ เรากจ็ะไมย่ดึตดิกบักฎเกณฑ์
ทางภาษาต่าง ๆ มากจนเกินไป เพราะเราเข้าใจว่าการใช้ภาษานั้นต้องขึ้นอยู่กับแต่ละ
สถานการณ ์และเราก็จะสามารถฝึกใช้ภาษาในทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 
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สไตล์การเรียนรู้ 
 เมือ่พูดถงึสไตลก์ารเรยีนรู ้ ไมว่า่จะเปน็การเรยีนรูเ้รือ่งอะไรกต็าม ผูเ้รยีนแตล่ะคน
ก็มสีไตลก์ารเรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนัไป ในสว่นของการเรยีนภาษาตา่งประเทศ สามารถแบง่สไตล์
การเรียนรู้ได้ออกเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ เรียนด้วยกฎและเรียนด้วยการเลียนแบบ 
 หากคุณเป็นผู้เรยีนที่เรยีนรู้จากการปฏิบัติตามทฤษฎีและกฎต่าง ๆ คุณเป็นคน
ที่ชอบการเรียนโดยต้องมีแบบแผนที่ตายตวั ต้องการค าอธิบายอย่างละเอียดในภาษาถ่ิน
ของตนเองประกอบการเรียนรู้ ต้องการการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาเป็น
ระยะ ๆ และคิดว่าการจดจ ากฎต่าง ๆ ให้ได้เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนภาษา แต่คุณ
กม็ักจะมีความกังวลว่าตนเองจะใชภ้าษาไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์ จนบางครัง้ก็ท าให้
คณุเกดิความลงัเลทีจ่ะใชภ้าษานัน้ ๆ ดงันัน้ คณุจงึรูส้กึชอบบรรยากาศในหอ้งเรยีนภาษา
ทีผู่้สอนสรุปและอธิบายกฎไวยากรณ์ต่าง ๆ ให้กับคุณโดยละเอียด และฝึกปฏิบัติตาม
กฎนั้น ๆ ทุกอย่าง 
 ในทางกลับกัน หากคุณเรียนรู้หรือฝึกใช้ภาษาต่างประเทศจากประสบการณ์ที่
พบเจอหรอืดว้ยการเลยีนแบบ คณุเปน็คนทีใ่ชภ้าษาตามสญัชาตญิาณและการเลยีนแบบ
จากตวัอยา่งทีเ่คยพบเจอ คณุไมก่ลวัวา่จะใชภ้าษาแบบผดิ ๆ ดงันัน้ คณุจงึรูส้กึชอบบรรยากาศ
ในห้องเรียนภาษาที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้คุณได้ลองออกเสียงหรือฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
มากมาย หรือแม้กระทั่งมอบหมายให้คุณลองสร้างสถานการณ์สมมุติข้ึนเอง 
 อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสไตล์การเรียนรู้แบบไหนดีกว่า 
แต่สไตล์การเรียนรู้แต่ละแบบก็มีข้อดีที่แตกต่างกัน หากเราเรียนรู้ที่จะปรับรูปแบบการ
เรียนรู้ของเราตามแต่ละสถานการณ์ได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องดี เช่น หากเราต้องการใช้ภาษา
เพ่ือการพูดคยุสือ่สารในชวีติจรงิซึง่เราไมม่เีวลามานัง่เปดิกฎหรอืทฤษฎตีา่ง ๆ การยอมเสีย่ง
ที่จะพูดผิด ๆ ถูก ๆ ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเขียนรายงาน
หรอืบทความทีต่อ้งการความถกูตอ้งของการใชภ้าษา เรากค็วรจะตอ้งปฏบิตัติามกฎตา่ง ๆ 
ของภาษานั้น ๆ 
 

 จะเห็นได้ว่าลักษณะหรือรูปแบบการเรียนของผู้เรียนภาษาต่างประเทศนั้น มี
แตกต่างกันมากมาย และหลาย ๆ ลักษณะก็สามารถอยู่รวมกันได้ในตัวผู้เรียนคนเดียว 
การเข้าใจตัวตนของคุณเองเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกเส้นทางและวิธีการ
เรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุดส าหรับตัวคุณ 
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 “นิตไตจิ” เป็นชื่อวัดพุทธศาสนาที่เมืองนาโงยาประเทศญี่ปุ่น วัดนี้แปลกจาก
วดัญีปุ่น่อ่ืน ๆ ตรงทีเ่ปน็วดัเดยีวทีไ่มส่งักดัอยูใ่นนกิายใดโดยเฉพาะ ทกุนกิายจะสลับกันมา
ดูแลวัดนี้ ภายในวัดจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วัดนี้เป็นวัดที่กษัตริย์ไทยหลายพระองค์เสด็จมาเยือน อาทิ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี  
เสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. 2474 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาที่นี่ เมื่อปี พ .ศ. 2506 และ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เสด็จมาเมื่อปี พ.ศ. 2530 
ในขณะที่ทรงด ารงพระยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ภายในวัดจะพบบรรยากาศหลายมุม
ที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นไทย เช่น พระพุทธศากยมุนี ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธาน
ภายในวัด ซึ่งงดงามด้วยพุทธศิลป์แบบไทย ทั้งยังมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. และ ภปร. 
ที่ป้ายพระพุทธศากยมุนี และจารึกบนระฆังใหญ่ที่หอระฆัง นอกจากนี้ยังสามารถเห็น
ป้ายอีกหลายป้ายเป็นภาษาไทยรวมทั้งป้ายในบางบริเวณที่เขียนว่า “ห้ามเข้า” โดยที่นี่
ไม่ใช่วัดไทยเลย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกลุ่มว่าวัดนี้เป็นวัดญี่ปุ่นที่
เกี่ยวข้องกับไทย 
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โดย จันทิมา  ชุวานนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 



 วัดนิตไตจิ (日泰寺 Nittai-ji) ค าว่า 日 มาจากค าว่า 日本 (nihon) หมายถึง 
ญี่ปุ่น และค าว่า 泰 (tai) หมายถึง ไทย ส่วนค าว่า 寺 (ji) หมายถึง วัด สามารถแปล
โดยรวมได้ความว่า วัดญี่ปุ่น -ไทย เมื่อครั้งสร้างวัดในปี พ.ศ. 2447 วัดนี้มีชื่อว่า                     
วัดนิตเซนจิ แปลว่า วัดญี่ปุ่น-สยาม แต่เมื่อประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อจากสยามเป็น
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2482 ชื่อวัดก็ถูกเปลี่ยนตามเป็นวัดนิตไตจิ วัดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์
แห่งมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และเป็นวัดที่น่าสนใจยิ่ง
ส าหรับคนไทยที่มาเที่ยวนาโงยา น่าเสียดายที่เส้นทางทัวร์จากประเทศไทยไม่ค่อยจัดให้
มาเท่ียวที่นี่ 
 

ไปไหว้พระวัดนิตไตจิ 
 เมื่อไม่สามารถหาทัวร์จากประเทศไทยมาวัดนิตไตจิได้ ดังนั้นจึงเลือกที่จะมาเอง
และท าได้ไม่ยาก เพียงนั่งรถไฟใต้ดินสายสีเหลือง (Higashiyama line) มาขึ้นที่สถานี              
Kakuozan ออกที่ทางออกที่ 1 หรือดูป้ายชื่อวัดเพ่ือหาทางออกจากสถานีไปวัดให้ได้  
จะสะดวกท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดินออกมาที่ถนนใหญ่แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยแรก ย่านนั้นเป็นย่านอยู่อาศัย
โดยจะผ่านบ้านเรือนของชาวญี่ปุ่นสมัยใหม่ บ้านหลังไม่ใหญ่มาก ภายนอกดูสมถะ
สวยงามนา่อยู ่เดนิตรงไปเรือ่ย ๆ ผา่นรา้นเล็ก ๆ น่ารัก เดินไปถ่ายรูปไปเพลิน ๆ ใช้เวลา 
10-15 นาทีก็ถึง ระหว่างทางก็ถามผู้คนแถวนั้นเพื่อให้มั่นใจว่ามาถูกทางแล้ว 
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ป้ายบอกทาง วัดนิตไตจิ 



ก าเนิดวัดนิตไตจ ิ
 ลอร์ด เคอร์ซัน (Lord Curzon) อุปราชแห่งอินเดีย (Viceroy of India) ได้ถวาย
พระบรมสารรีกิธาตแุดพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 เมือ่ป ีพ.ศ. 2440  
พระบรมสารีริกธาตุนี้ถูกค้นพบโดยนายวิลเลียม เปปเป (William Peppe) วิศวกร และ
นกัโบราณคดชีาวอังกฤษ เมือ่ป ีพ.ศ. 2439 ทีส่ถปู Piprawa เมอืงกบลิพัสดุ ์ (Kapilavastu) 
ใกลพ้รมแดนระหวา่งอินเดยีกบัเนปาล  ในบนัทกึของเปปเปพบวา่มหีบีศลิาท าจากหนิทราย
ขนาดใหญ ่1 ใบ ในหบีศลิาพบภาชนะ ไดแ้ก ่ผอบศลิา ตลบัศลิา หมอ้ศลิา และชามแกว้มฝีา 
ในภาชนะเหลา่นัน้ม ี“อัฐหิลายทอ่น” พลอยเจยีรนยัหลายอยา่ง แผน่ทองค าท าเปน็รปูดาว
และสีเ่หลีย่ม กบัทีต่พิีมพ์รปูราชสหี ์ซึง่มกีารพิสจูนว์า่เปน็สิง่ทีเ่รยีกวา่สากยสงิหะ ที่ส าคัญ
คือตามรอบของปากผอบใบที่ 1 มีค าจารึกเป็นอักษรพราหมี อันเป็นภาษาที่ใช้ในสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ.240-พ.ศ.310) อยู่ด้วย (เพ็ญนภา หงสท์อง, 2555) ผอบหนิ
บรรจุพระบรมสารีรกิธาตปุระดษิฐานอยูล่ึกลงไปใตส้ถปูอย่างมากมีสภาพที่ดแีละมีอักษร
โบราณจารึกไว้บนพ้ืนผิวส่วนบนของผอบ ท าให้ทราบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ ซึง่นา่จะเปน็สว่นทีก่ษตัรยิศ์ากยวงศแ์หง่กรงุกบลิพัสด์ุไดร้บัแบง่ปนัหลงัจากที่
ถวายพระเพลงิพระพุทธสรรีะแลว้ การคน้พบครัง้นีเ้ปน็การคน้พบครัง้ยิง่ใหญใ่นประวตัศิาสตร์
ศาสนา เพราะเปน็การยนืยนัวา่พระพุทธเจา้ทรงเปน็ศาสดาทีเ่ปน็บคุคลจรงิ นอกจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้พระชินวรวงศ์ ภิกษุซึ่งจาริ ก
แสวงบุญอยู่ในศรีลังกาและอินเดียในขณะนั้น เดินทางไปตรวจสอบหลักฐานถึงแหล่งที่
ค้นพบพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าด้วย 
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ผอบหินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
จัดแสดงอยูภ่ายในพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติของอินเดีย 



 เวบ็ไซตข์องวดันติไตจกิลา่วถงึขอ้ความอักษรโบราณจารกึไวแ้ปลไดว้า่ “The pot 
of the holy remains of Buddha is enshrined with a heart of trust by wife, 
children, brothers and sisters, together with a Sakya clan in India, Sakya”  
ขณะนั้นอินเดียอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษ  ลอร์ด เคอร์ซัน เห็นว่าประชาชนอินเดีย
ก็ไมไ่ดน้บัถอืพุทธศาสนา มแีตพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทีท่รงเปน็กษตัรยิ์
ชาวพุทธและเปน็พุทธศาสนปูถมัภก พระบรมสารรีกิธาตยุอ่มมคีณุคา่สงูสดุส าหรบัชาวพุทธ 
ดงันัน้ ลอรด์ เคอรซ์นั จงึประสงคถ์วายพระบรมสารรีกิธาตนุัน้แดพ่ระองค ์และไดเ้กบ็รกัษา
ผอบไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกัลกัตตา รัฐบาลอินเดียได้ท าพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุให้แก่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ประเทศอ่ืน ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา เช่น 
พมา่ ลงักา และญีปุ่น่ ตา่งกส็ง่ทตูเขา้มาทลูขอ
พระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงแบง่พระราชทาน
ไปตามประสงค์ และโปรดให้สร้างพระเจดีย์
ทองสัมฤทธิ์เป็นที่บรรจุ แล้วทรงโปรดให้
ประกอบพระราชพิธบีรรจใุนพระเจดยีบ์นยอด
บรมบรรพตหรือภูเขาทอง วัดสระเกศ ในปี 
พ.ศ. 2442 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่
พุทธศาสนกิชนชาวญีปุ่น่โดยรวมไมเ่จาะจงใหก้บันกิายใดเปน็การเฉพาะ ผูแ้ทนญีปุ่น่จาก
พุทธนิกายต่าง ๆ เดินทางมายังกรุงเทพฯ เพ่ือได้รับพระราชทานและอัญเชิญ
พระบรมสารรีกิธาตมุายงัประเทศญีปุ่น่เมือ่ พ.ศ. 2443 คณะสมณทตูไดก้ราบบงัคมทลูวา่
จะสร้างพระเจดยี์ขึน้ใหม่เพ่ือประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตโุดยรว่มกันของนิกายตา่ง ๆ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
พระพุทธรูปโบราณและพระราชทรัพย์เพื่อสร้างวัดใหม่นัน้ดว้ย เมื่อคณะสมณทูตกลับไป
ประเทศญีปุ่น่กไ็ดป้ระชมุหารอืรว่มกนัระหวา่งตา่งนกิายหลายครัง้ ในทีส่ดุจงึตกลงสรา้งวดั
และพระเจดีย์ที่เมืองนาโงยา เพราะชาวเมืองเรียกร้องต้องการมากที่สุด วัดนิตไตจิจึงได้
ก าเนิดข้ึนที่เมืองนาโงยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น และสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2447 
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พระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต 



 วดันติไตจเิปน็สญัลกัษณข์องความสมัพันธอั์นดรีะหวา่งประเทศไทยและญีปุ่น่ดงัปา้ย
ทีเ่ขยีนไวห้นา้วดั และเปน็วดัเดยีวทีพิ่เศษจากวดัพุทธศาสนาแหง่อ่ืน ๆ ของญีปุ่น่ เนือ่งจาก
เปน็วดัทีร่วมนกิายตา่ง ๆ เขา้ดว้ยกนั และนกิายตา่ง ๆ ไดร้ว่มกนัสรา้งวดันีข้ึน้ ผูด้ ารงต าแหนง่
เจา้อาวาสวดัมาจากทกุนกิายผลดัเปลีย่นกนัดแูล โดยหวัหนา้คณะสงฆใ์นปจัจบุนัมทีัง้หมด 
19 นิกายจะสลับสับเปลี่ยนกันมาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวาระละ 3 ปี 
 

 
วัดนิตไตจิ ณ ปัจจุบัน 
 วดันีก้วา้งขวางมาก มพ้ืีนที ่330,000 ตารางเมตร หรอื 206.25 ไร ่มพ้ืีนทีส่องสว่น 
คือ ฝั่งซ้าย Hondou และฝั่งขวา Houantou Reidou โดยมีอาคารบ้านเรือน
และถนนใหญ่กั้น 
 ฝั่ง Hondou 
 บริเวณท่ีเปิดให้ผู้คนเข้าไปไหว้พระและเดิน
เที่ยวคือฝั่ง Hondou ฝั่งซ้าย ซึ่งกว้าง โล่ง สงบ 
สวยงาม ด้วยสถาปัตยกรรมที่ภายนอกดูเป็นแบบ
ญีปุ่น่ แตเ่มือ่เขา้ไปใกล ้ๆ กจ็ะสมัผสัไดถ้งึความพิเศษ
และน่าประทับใจ โดยเฉพาะส าหรับชาวไทย 
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สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์อนัดีงามระหว่าง

ประเทศไทย-ญี่ปุ่น 
แผนผังวัดนิตไตจิในปัจจุบนั 

ประตูทางเข้าหลัก ฝ่ัง Hondou 



ประตูหลักที่เป็นทางเข้า 
 วดันีส้วยแปลกตาตัง้แตป่ระตหูลกัสงูสงา่ทีเ่ปน็ทางเขา้ มรีปูปัน้พระแบบไทย 2 องค ์
โดยอยู่ในลักษณะยืน ขนาบประตูทางเข้า 2 ด้าน ซึ่งด้านหนึ่ง คือ รูปปั้นพระอานนท์ 
และอีกด้านหนึ่ง คือ รูปปั้นพระมหากัสสปะ 
 พระอานนท์เป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้ยอดเยี่ยม 5 ประการ คือ 
เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก เป็นผู้มีความจ าแม่นย า เป็นผู้รอบคอบ เป็นผู้มีความเพียร และ
เปน็พุทธอุปฏัฐาก พระอานนทป์รนนบิตัริบัใชพ้ระพุทธเจา้จนถงึวาระสดุทา้ยของพระพุทธองค ์
พระอานนทบ์รรลเุปน็พระอรหนัตห์ลงัจากพระพุทธเจา้ปรนิพิพานแลว้ 3 เดอืน และทา่น
ยังเป็นก าลังส าคัญในการท าปฐมสังคายนา 
 พระมหากัสสปะหลังจากวันทีไ่ด้อุปสมบทก็ได้ฟังพุทธโอวาทแล้วเริ่มบ าเพ็ญเพียร 
ต่อมาอีกเพียง 8 วัน ก็ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่า เป็นผู้เลิศ
กว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ทรงธุดงค์บ าเพ็ญเพียร หลังถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้ ว  
พระมหากสัสปะไดป้ระชมุคณะสงฆ ์เพ่ือปรกึษาหารอืทีจ่ะท าสงัคายนา รวบรวมพระธรรมวนิยั
ไวเ้ปน็แบบฉบบั การท าสงัคายนาในครัง้นัน้ พระมหากสัสปะเปน็ประธาน ไดพ้ระอานนท์ 
และพระอุบาลี เป็นก าลังส าคัญในการวิสัชนาพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม             
โดยพระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นศาสนูปถัมภก การปฐมสังคายนานี้ด าเนินการอยู่ 8 เดือน
จึงส าเร็จ 

LC Journal -16- 

รูปปั้นพระอานนท์และพระมหากสัสปะ 



พระวิหารหลักประดิษฐาน “พระพุทธศากยมุนี” 
 เดินตรงจากประตูเข้าไปคืออาคารหลักที่เป็นพระวิหารซึ่งประดิษฐานเก็บรักษา
พระพุทธรปูโบราณทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานเปน็ของขวัญ
จากประเทศไทย พระพุทธรูปประธาน “พระพุทธศากยมุนี” ประดิษฐานงามสง่ากลาง
โถงใหญ่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับสวดมนต์ภาวนาและปฏิบัติศาสนกิจ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพุทธรูป ภปร. 
เพ่ิมมาอีกหนึง่องค ์ พรอ้มทรงเขยีนลายพระราชหตัถ ์ เพ่ือใหช้า่งไมจ้ าหลกัทองท าปา้ยชื่อ
เป็นภาษาไทย “พระพุทธศากยมุนี” โดยมีพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์ และของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ 2 ด้านของแผ่นป้าย ซึ่งป้ายดังกล่าว
ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารพระวิหาร เหนือทางเข้าด้านหน้าพระพุทธรูปประธาน 
 

เจดีย์ญี่ปุ่นห้าชั้น 
 ต่อจากประตูทางเข้าหลักด้านขวามือคือเจดีย์ใหญ่ห้าชั้น สูง 30 เมตร แสดงถึง
สถาปัตยกรรมที่งดงามแบบญี่ปุ่น เป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์พระไตรปิฎกโบราณท่ีเขียนด้วย
ลายมือบนใบลานซึ่งเป็นของขวัญจากประเทศไทย 
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พระวิหารหลักประดิษฐาน 
“พระพุทธศากยมุนี” 
และเจดีย์ญี่ปุ่นห้าชั้น 



 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ทางซ้ายมือด้านหน้าของพระวิหารอาคารประธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี 
ของการสถาปนาความสมัพันธท์างการทตูระหวา่งไทย-ญีปุ่น่ เมือ่ป ีพ.ศ. 2530 วดันติไตจิ
ได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งยังด ารงพระยศเป็น
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกฎุราชกมุาร ไดเ้สดจ็
มาทรงท าพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ ด้านล่าง
พระบรมรูปมีป้ายหินสลักเขียนข้อความไว้เป็นที่ระลึก 
 

หอระฆัง 
 บนหอระฆังมีระฆังขนาดใหญ่ซึ่งมีอักษรจารึก
เป็นภาษาไทยค าว่า พระพุทธศากยมุนีและพระ
ปรมาภิไธยย่อ จปร. และ ภปร. 
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พระบรมรูปและป้ายหินสลกั 

หอระฆงั 



 ฝั่ง Houantou Reidou 
 Houantou Reidou ซึง่อยูอี่กฝัง่ถนน ตอ้งเดนิ
ออกจากประตหูนา้ของฝัง่ Hondou เดนิเลยีบรัว้วดั
ตามถนนข้างวัดไปทางซ้ายมือ ผ่านซอยบ้านเรือน
ออกสู่ถนนใหญ่ ซึ่งไม่ใกล้เหมือนแผนผัง จากนั้นก็
ข้ามถนนเพราะเห็นยอดสถาปัตยกรรมแบบวัดอยู่
แต่ไกล ข้ามมาฝั่ง Houantou Reidou ได้เห็น
ป้ายทางเข้าก็ท าให้มั่นใจได้ว่าเราเดินมาถูกท่ีแล้ว

 ที่นี่คือที่ตั้งของสถูปเจดีย์แบบ
คนัธาระท าดว้ยหนิแกรนติสงู 15 เมตร 
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 5 ไดพ้ระราชทาน
ใหเ้พ่ือเปน็มิง่ขวญัของชาวพุทธในญีปุ่น่ 
โดยเจดีย์จะอยู่ด้านในอาณาบริเวณนี้ 
ซึ่งไม่ได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าขม
เหมอืนฝัง่ Hondou น่าเสียดายที่ไม่มี
โอกาสเขา้ไปกราบพระบรมสารรีกิธาตุ
ใกล้ ๆ ที่เจดีย์ 

 ฝัง่นีต้น้ไมร้ม่รืน่แตเ่งยีบมาก ไมม่ผีูค้นผา่นไปมาเลย ถา่ยรปูกไ็มต่อ้งหว่งวา่จะมคีน
มาบงัววิสวย ๆ ประตรูัว้ดา้นในปดิกญุแจ ยนืเกาะรัว้สกัพัก เผือ่มคีนออกมาจะไดข้ออนญุาต
เข้าไปกราบที่เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ มองจากตรงนี้ด้านขวามือเป็นสุสานใหญ่ แต่ ก็
ไม่กล้าถ่ายรูป ด้วยบริเวณนี้เงียบเชียบจนเหงาลึก ๆ คงมีผู้คนช่วงมีพิธีกรรมเท่านั้น   

LC Journal -19- 

ป้ายทางเข้าฝ่ัง Houantou Reidou 

สถูปเจดีย์แบบคันธาระ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วัดนี้มีพ้ืนที่สุสานใหญ่ของตระกูลที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ครอบครัว Matsuzakaya 
Toyoda เจ้าของ Toyota Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกเมือ่วดัตามจ านวนรถยนตท์ีผ่ลติ และครอบครวั Takihyo และ Takisada เจา้ของบรษิทั
ชั้นน าของญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 
 

 มาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้มีความสุขสมใจมากเพราะได้มากราบพระที่วัดนิตไตจิตามที่
ตั้งใจไว้เป็นเวลานาน วัดนิตไตจิเป็นวัดญี่ปุ่นที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น  
แตม่พีระพุทธศากยมนุเีปน็พระประธาน มปีา้ยจารกึนามพระพุทธศากยมนุเีปน็ภาษาไทย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้ และใช้
พระปรมาภไิธยยอ่ จปร. และ ภปร. บนปา้ยนัน้ดว้ย นอกจากนีย้งัมรีายละเอียดในจดุตา่ง ๆ 
ที่มีความเป็นไทย รวมทั้งประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย วัดนิตไตจิเป็น
วัดญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากวัดอ่ืน ๆ ในประเทศญี่ปุ่น จึงน่ามาเที่ยวชม
อย่างยิ่ง และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเมื่อเดินทาง
มาเมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น 
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พ้ืนที่บริเวณสุสานของวัด 
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 พบกันอีกครั้งครับส าหรับบทความในวารสารศูนย์ภาษา ซึ่งผมได้เคยน าเสนอ
ผู้อ่านชาวราชภัฎธนบุรีมาบ้างแล้ว ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการใช้ “go” และ 
“come” ครับ ส าหรับค า 2 ค านี้ ในภาษาอังกฤษไม่สามารถจะแปลเป็นภาษาไทยได้
โดยตรงว่า เราไป หรือ เรามา นะครับ เมื่อคนไทยน า go และ come มาใช้ทีไร เป็นอัน
สร้างความสับสนให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังกันหลายครั้งหลายครา นั่นก็เพราะคนไทยส่วนใหญ่
ไม่ได้มีมโนทัศน์ต่อค าสองค านี้เหมือนกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ครับ 
 

 ลองมาดูตัวอย่างความสับสนในการใช้ “go” และ “come” ระหว่างคู่รักคู่หนึ่ง
คือ จอย และ แจ็ค จากสถานการณ์ต่อไปนี้ครับ 
 

 ปี๊บ ปี๊บ ๆ เสียงสัญญาณมือถือดังขึ้น ท าให้จอยยิ้มด้วยความดีใจ เพราะรู้ว่าแจ็ค
ต้องโทรมาหาเธอแน่ และจอยก็เตรียมตัว เตรียมเรื่อง ที่จะพูดกับแจ็คเอาไว้แล้ว 
 

 จอย Hi, Jack. Are you free this afternoon? Today is my birthday. 
  Do you want to go to see the movie “The Cave” with me? 
  Can you come here at 2 P.M.? 

(จอยรัวบทสทนาเป็นชุดตามสคริปต์ที่เตรียมไว้ แต่รู้ไหมว่าจอยยังใช้ค าผิดอยู่) 
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โดย วีรชัย อ าพรไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ 



 แจ็ค Come to see the movie? When? 

 จอย Could you go to see me in front of the theater at 2 P.M.? 

 แจ็ค I have to go to see the doctor at noon. I am afraid I can’t see 
  you then. 

 จอย Well, Can you go to see me at the theater at 4 P.M.? I hope 
  you will go.    

 แจ็ค OK. I will. 

 จอย See you then.  Bye. 
(โอ...เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ย อาจารย์ขาช่วยหน่อยสิคะ??) 

 

 จากบทสทนาข้างต้น จอยจะแปล “go” ตรงตัวว่า “ไป” และแปล “come” 
ตรงตวัวา่ “มา” แบบในภาษาไทยไมไ่ด ้เพราะอะไรนะ่เหรอ เหตผุลมอียูว่า่ ในภาษาอังกฤษนั้น 
แลงเอคเคอร์ (Langacker, 1987) ได้อธิบายว่า ค ากริยา “go” และ “come” จัดเป็น
ค ากรยิาทีแ่สดงการเคลือ่นทีท่ีม่จีดุอ้างอิง (Deictic Motion Verb) โดยทีค่ ากรยิา “go” 
เปน็การบง่ชีถ้งึการเคลือ่นทีอ่อกจากผูส้งัเกตการณโ์ดยมมุมองอยูท่ีจ่ดุเริม่ตน้ (SOURCE) 
ส่วน “come” เป็นการเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตการณ์โดยมุมมองอยู่ที่จุดสิ้นสุด (GOAL) 
 นักวิชาการอีก 2 ท่าน คือ ฟิลมอร์ (1997) และ ลีสซ์ (1983) ได้กล่าวถึงเงื่อนไข
ในการใช้ค ากริยา “go” และ “come” ไว้ว่า ค ากริยา “go” แสดงการเคลื่อนที่ไปยัง
สถานที่ที่ต่างจากสถานที่ของผู้พูดหรือผู้ฟัง ณ เวลาที่กล่าวถ้อยค า เช่น 
 

Please go away. 
โปรดออกไปให้ไกล ๆ 

 

Are you going to the pub tonight? 
คุณจะไปที่ผับคืนนี้ใช่ไหม 

 

 ในประโยคแรกมีการบอกให้ผู้ฟังเคลื่อนที่ไปยังทิศทางอ่ืนที่ไกลจากตัวผู้ฟัง คือ 
บอกใหเ้ขาออกไปไกล ๆ และในประโยคทีส่อง จะพบวา่ เมือ่ถงึเวลากลางคนืของวนันีผู้พู้ด
จะไม่ได้อยู่ที่ผับ แต่ต้องการทราบว่าผู้ฟังจะเดินทางไปที่ผับแห่งนั้นหรือไม่ 
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 อยา่งไรกต็าม ในการใชค้ ากรยิา “come” มคีวามแตกตา่งจากการใช ้ “go” ตรงทีว่า่ 
“come” เป็นค ากริยาที่บ่งชี้ว่า มีการเคลื่อนที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยังสถานที่ที่ผู้พูดหรือ
ผู้ฟังอยู่ ณ เวลาที่อ้างอิง เช่น 

 

I’m coming. 
ผมก าลังไปหาคุณครับ 

 

I’ll come to the office tomorrow. 
ผมจะไปที่ส านักงานพรุ่งนี้ครับ 

 

 ในประโยคแรก แสดงความหมายโดยนัยว่า ผู้พูดบอกผู้ฟังว่าตนก าลังเคลื่อนที่ไป
ยงัสถานทีท่ีผู่ฟั้งอยู ่ (ณ เวลาทีอ้่างอิง คอื ในขณะผูพู้ดทีก่ าลงัพูดอยู่) สว่นประโยคทีส่อง 
มีความหมายว่า เมื่อถึงวันพรุ่งนี้ (ณ เวลาที่อ้างอิง) ผู้ฟังจะอยู่ที่ส านักงาน แล้วผู้พูดจะ
เคลื่อนที่ไปยังสถานที่ที่ผู้ฟังอยู่ 
 

 เราลองมาพิจารณาจากตวัอยา่งของจอยกนันะครบั ถา้จอยจะไปทีห่า้งโลตสั จะตอ้ง
พูดว่า “I will go to Lotus.” เพราะเป็นการพูดถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปสู่ห้างโลตัส 
 ถ้าจอยต้องการนัดให้ใครมาพบที่โรงภาพยนตร์ จะต้องพูดว่า “Please come 
to see me in front of the theater.” ซึง่คนไทยจะพูดวา่ ไปพบกนัทีห่นา้โรงหนงันะ 
แตใ่นภาษาอังกฤษจะไมใ่ช ้“go” ครบั เพราะเมือ่ถงึเวลาทีอ้่างถงึ ผูพู้ดจะอยูห่นา้โรงภาพยนตร ์
แล้วผู้ฟังจะเคลื่อนที่มายังสถานที่ที่ผู้พูดอยู่ ณ ขณะนั้นครับ จึงต้องใช้ “come” 
 ถา้จอยบอกวา่ มาพบฉนันะ จะพูดวา่ “Come to see me.” หรอื ไปกบัฉนันะ 
จะพูดว่า “Come with me.” เพราะทั้ง 2 ประโยคนี้ต่างก็แสดงถึงการเคลื่อนที่ของ
ผู้ฟังมายังผู้พูดทั้งสิ้น 
 กลบัมายงัคูห่นุม่สาวทีเ่รากลา่วถงึมาแลว้นะครบั ถา้จอยอยากชวนแจค็มาดภูาพยนตร ์
จอยกต็อ้งพูดวา่ “I’m going to see the movie. Would you like to come with 
me?” เพราะแจ็ค (ผู้ฟัง) จะต้องมีการเดินทางมาพบจอย (ผู้พูด) ก่อน จึงจะเข้าไปดู
ภาพยนตรด์ว้ยกนัได ้พูดสัน้ ๆ แคน่ี ้แจค็กย็นิดไีปตามค าเชญิแลว้ละ่ และหากจอยจะนดัแจค็
ไปพบกนัทีโ่รงภาพยนตร ์กต็อ้งพูดวา่ “Can you come to see me in front of 
the theater?” และ “I hope you will come.” จึงจะเหมาะสมครับ 
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 กล่าวโดยสรุป เราใช้ “go” เมื่อพูดถึงการเคลื่อนที่จากสถานที่ซ่ึงผู้พูดและผู้ฟัง
ก าลงัอยูไ่ปสูส่ถานทีอ่ื่น และเราใช ้ “come” เมือ่บอกการเคลือ่นทีร่ะหวา่งผูพู้ดและผูฟั้ง 
หรือการเคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่ซ่ึงผู้พูดหรือผู้ฟังก าลังอยู่ ส าหรับนักศึกษา
ชาวราชภฎัธนบุรี ถ้าคุณมีนัดพิเศษ เช่น อาจารย์นัดให้คุณมาพบที่ห้องท างาน คุณต้อง
ตอบว่า “I will come to see you then.” ซึ่งประโยคนี้ไม่ได้สงวนสิทธิ์ไว้ใช้เฉพาะ
กบัอาจารยเ์ทา่นัน้ หากคณุจะนดัพบกบัเพ่ือน ๆ หรอืกบัคนสนทิ กส็ามารถใชป้ระโยคนีไ้ด้ 
แล้วพบกันใหม่ครับ 
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 ข้าพเจ้า ผู้เขียน ในฐานะบทบาทของอาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัธนบรุ ี และมนษุยแ์มผู่ม้ลีกูสาวและลกูชาย ในบทบาท
ของแม ่ ทกุคนคงอยากใหล้กูมโีอกาสไดร้บัการศกึษาทีด่ทีีส่ดุ 
มปีระสบการณก์ารใชช้วีติไดเ้รยีนภาษาอังกฤษและภาษาจนี
ในตา่งประเทศ เมือ่ลกูสาวอายเุพียง 9 ขวบ ซึง่ก าลงัศกึษา
อยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 4 แผนก English Program 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยความรักของแม่
ทีอ่ยากเหน็ลกูไดร้บัโอกาสทีด่ใีนการเรยีนระยะสัน้ทีต่า่งประเทศ
ช่วงปิดเทอม ท าให้ข้าพเจ้าตัดสินใจค้นคว้า หาข้อมูลว่า
ประเทศใดในโลกขณะนีท้ี่มรีะบบการศกึษาทีป่ลอดภยัและ
ดีที่สุด โดยเฉพาะทกัษะภาษาอังกฤษและภาษาจนีทีจ่ าเปน็
ตอ่โลกอนาคต ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ท าใหม้นษุยแ์มอ่ยา่งขา้พเจา้ 
ตดัสนิใจสง่ลกูสาวคนเดยีวไปเรยีนตอ่ระยะสัน้ ๆ เพียง 21 วนั 
ตัง้แตว่นัที ่5–26 ตลุาคม 2562 ทีป่ระเทศสงิคโปร ์กบัเพ่ือน ๆ 
อีก 3 คน ซึง่อยูใ่นความดแูลของ Miss Lilly Oh สิง่ทีข่า้พเจา้ศึกษาและประทับใจในระบบ
การศึกษาและการพัฒนาคนของสิงคโปร์ คือ เหตุผลดังต่อไปนี้ 
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โดย วิลดา ศรีทองกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ 

เรียนรู้ยังต่างแดน 



1. สิงคโปร์โมเดล จากวิกฤตสู่การพัฒนาชาติด้วยการศึกษา 
 หากมองว่าประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต สิงคโปร์ คือ ตัวอย่างหนึ่งที่ใช้วิกฤตของ
ประเทศเปน็จดุเริม่ตน้ในการพัฒนาระบบการศกึษาอยา่งจรงิจงั หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 
สงิคโปรไ์ดร้บัเอกราชจากอังกฤษในป ี1963 แตเ่อกราชนัน้ไมห่อมหวาน เพราะการถอนตวั
ของอังกฤษหมายถงึการถอนตวัของทนุและบคุลากรทีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของสงิคโปร์
โดยตรง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นเมืองท่าท่ีพ่ึงพาพาณิชย์นาวีมากเกินไป เกาะเล็ก ๆ ที่มี
ทรพัยากรจ ากดั ทีถ่กูทิง้ใหโ้ดดเดีย่ว จงึเลอืกรวมประเทศกบัมาเลเซยี แตก่ารรวมประเทศ
ไดน้ ามาซึง่ปญัหาการเมอืงและการเหยยีดชนชาต ิผูม้าทหีลงัจากเกาะเลก็ ๆ ทีไ่มม่แีตม้ต่อ
ทางทรพัยากร จงึขอประกาศแยกตวัจากมาเลเซยีในป ี 1965 ลกีวนย ู (Lee Kuan Yew) 
ผูน้ าพรรคกจิสงัคมทีป่ระกาศแยกสงิคโปรอ์อกจากมาเลเซยี เลง็เหน็วา่ ทรพัยากรอยา่งเดยีวที่
เกาะเล็ก ๆ แห่งนี้มีคือ ‘มนุษย์’ และการจะพัฒนามนุษย์ได้มีเพียงแค่ระบบการศึกษา
เท่านั้น ช่วงปีแรกหลังแยกตัวจากมาเลเซีย 59% ของงบประมาณประจ าปีของสิงคโปร์ 
ถูกใช้จ่ายไปกับการศึกษาชั้นประถม 27% ใช้กับการศึกษาชั้นมัธยม และ 14% ส าหรับ
การศกึษาชัน้อุดมศกึษา ภาษาอังกฤษถกูเลอืกใชเ้ปน็สือ่กลางในการเรยีนการสอน ป ี 1997 
สิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอีกครั้ง โดยเน้นย้ าไปที่การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบการจัดจ าแนกนักเรียนตามความรู้ความสามารถ
อย่างละเอียดสงิคโปรส์รา้งบคุลากรทางการศกึษา ซึง่เปน็ตน้ทางของการสรา้งทรพัยากร
มนษุยด์ว้ยการทุ่มเงนิและสวสัดกิาร เพ่ือดงึดดูและรกัษาคนเก่งให้มาเปน็ครแูละอาจารย์ 
ด้วยการให้เงนิเดอืนแรกเริม่ในระดบัเดยีวกบัทนาย วศิวกร และแพทยใ์นโรงพยาบาลรฐั 
และสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งดว้ยการสนบัสนนุใหค้รอูาจารยล์าไปศกึษาเพ่ิมเตมิได้
(Sabbatical Leave) ขณะเดียวกัน ก็มีการอุดหนุนให้คนที่เรียนต่อด้านอาชีวะ ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่ได้คะแนนสอบน้อยที่สุดในระบบ ด้วยการพัฒนาสถาบันอาชีวะให้ทันสมัย
ทดัเทยีมกบัมหาวทิยาลยัชัน้น า และสง่เสรมิใหม้โีครงการฝกึงานกบับรษิทัตา่ง ๆ ซึง่สง่ผล
ใหร้ะดบัเงนิเดอืนเฉลีย่แรกเริม่ของนกัศกึษาสายอาชวีะเพ่ิมขึน้จาก 700 เหรยีญสงิคโปร์
ในปี 1994 สู่ 1,200 เหรียญสิงคโปร์ในปี 2005 
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2. ผู้น าเห็นความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนามนุษย์ 
 เดก็สงิคโปรค์รองแชมปป์ระเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์
อีกท้ังยังเป็นประเทศท่ีติดอันดับ 10 ของโลก ที่การศึกษาดีที่สุด เพราะรัฐบาลสิงคโปร์
ให้ความส าคัญต่อนโยบายการศึกษาอย่างสูงสุดโดยได้มีการปฏิรูปคุณภาพของระบบ
และมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 รัฐบาลสิงคโปร์
จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดเป็นอันดับสองของกระทรวงทั้งหมด 
(รองจากกระทรวงกลาโหม) เป็นจ านวนเงิน 10,580 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 
258,710 ล้านบาท) ประมาณ 40% ของ GDP ในสิงคโปร์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ประสงค์
ทีจ่ะใหส้งิคโปรเ์ปน็ศนูยก์ลางดา้นการศกึษา รวมทัง้เปน็ศนูยก์ลางดา้นนวตักรรมของเอเชีย 
และนีค่อืเหตผุลทีท่ าใหป้ระเทศสงิคโปรม์กีารศกึษาทีเ่ตม็ไปดว้ยคณุภาพอันดบัตน้ ๆ ของโลก 
จนติดอันดับ 1 ของการจัดอันดับโรงเรียนมัธยมปลายที่ดีที่สุดในโลก 
 

 จุดเด่นที่ส าคัญของการศึกษาสิงคโปร์มี 3 ประการ คือ 
 

1. บุคลากรครูคุณภาพสูง ครูทุกคนต้องจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง
หลงัจบการศกึษาตอ้งเขา้รบัการฝกึอบรมวชิาชพีครจูากสถาบนัการศกึษาแหง่ชาตสิงิคโปร ์
(NIE) เปน็เวลา 1 ป ีเมือ่ปฏบิตัหินา้ทีค่รแูลว้ตอ้งไดร้บัการประเมนิ และพัฒนาในทกุ ๆ ป ี

2. การเรียนการสอนสองภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและจีน โอกาส
ทางการศกึษาทีเ่ทา่เทยีมในชว่งแรกของการกอ่ตัง้ประเทศสงิคโปร ์ เริม่ตน้จากการหลอมรวม
ของประชากรหลายเชือ้ชาต ิโดยมสีดัสว่นเชือ้สายจนี 77% เชือ้สายมาเลย ์15% เชือ้สาย
อินเดยี 7% และเชือ้สายอ่ืน ๆ 1% แตล่ะเชือ้ชาตติา่งกม็กีารใชภ้าษาเปน็ของตวัเองแตกตา่ง
กันไป สิ่งที่จะหลอมรวมให้คนทุกเชื้อชาติสามารถอยู่รวมกันได้ก็คือ ชาวสิงคโปร์ทุกคน
จะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อันจะน ามาสู่ระบบการเรียนการสอนที่มีการใช้
ภาษาอังกฤษเปน็หลกั สิง่ทีข่า้พเจา้ประทบัใจมากกค็อื คนทกุระดบัชัน้ของประเทศสงิคโปร์
สามารถพูด สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ดีมาก 

3. ระบบการศกึษาทีย่ดืหยุน่ มกีารพัฒนาแผนการเรยีนและหลกัสตูรใหม ่ๆ 
อยา่งสม่ าเสมอ ถงึแมจ้ะจบการศกึษาไปแลว้ รฐับาลกย็งัมงีบใหแ้ตล่ะคนไปเรยีนเพ่ิมเติม
ในทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ดว้ยการศกึษาทีด่แีละมปีระชากรทีส่ามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดด้ ี ท าใหส้งิคโปร์
สามารถดึงดูดการลงทุนจากตา่งชาติ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติซึ่งสว่นใหญ่เป็นบริษัทฝั่ง
ตะวันตก และยังต้องการแรงงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
 

3. หลกัสตูรการเรยีนในระดบัประถมและมัธยมศกึษาของสงิคโปรเ์ปน็ทีย่อมรบัในระดบั
นานาชาต ิ
 ปจัจบุนัสงิคโปรม์อิีทธพิลดา้นการศกึษาในระดบัโลก เนือ่งจากปจัจบุนั โรงเรยีนตา่ง ๆ 
ในสหรัฐอเมริกา ไทย อินโดนีเซีย ฮ่องกง อินเดีย และบางประเทศในแอฟริกา เลือกใช้
หนงัสอืเรยีน และหลกัสตูรการเรยีนของสงิคโปรใ์นระดบัประถมและมธัยมศกึษา โดยเฉพาะ
วชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ซึง่ลา่สดุรฐัมนตรวีา่การศกึษาสงิคโปรไ์ดล้งนามในบนัทกึ
ความตกลงร่วมกับสหรัฐฯ เพ่ือต่อยอดความร่วมมือในด้านการศึกษา ซึ่งทั้งสองประเทศ
มีความร่วมมือระหว่างกันตั้งแต่ปี 2002 
 จุดมุ่งหมายทางการศึกษาในระบบโรงเรียนของสิงคโปร์เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้มี
ทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือการด ารงชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
และเปน็พลเมอืงทีด่ขีองชาต ิ กระบวนการพัฒนาการศกึษามุง่ใหเ้ดก็แตล่ะคนสามารถพัฒนา
ศกัยภาพใหไ้ดส้งูสดุ การศกึษาของสงิคโปรก์ าหนดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 10 ป ี เปน็การศกึษา
ภาคบงัคบั เพ่ือใหเ้ดก็ทกุคนตอ้งอยูใ่นระบบโรงเรยีนอยา่งต่ า 10 ป ี กอ่นออกไปสูก่ารท างาน 
กล่าวคือ ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 4 ปี โดยเด็กต้องเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี 
ผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี 
การศึกษาภาคบังคับของสิงคโปร์จะต้องเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กันไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา คือ ภาษาจีน 
(แมนดาริน) มาเลย์ หรือทมิฬ (อินเดีย) 
 

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
 รฐับาลสงิคโปรใ์หค้วามส าคญักบัการศกึษามาก โดยถอืวา่ประชาชนเปน็ทรพัยากร
ที่ส าคัญ และมีค่าที่สุดของประเทศ ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
 

1. กอ่นประถมศกึษา หรอืการศกึษากอ่นวัยเรยีน ไม่เปน็การศกึษาภาคบงัคบั 
แต่โดยทั่วไปผู้ปกครองได้ให้เด็กเข้ารับการศึกษาระดับนี้เพ่ือเตรียมความพร้อม 1-3 ปี 
หรือ “Foundation Stage” 
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2. ประถมศึกษา แบ่งออกเป็นประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ประถม 1-4) 
และประถมศกึษาตอนปลาย 2 ป ี(ประถม 5-6) หรอื “Orientation Stage” ชัน้ประถมตน้
จะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชา
ดนตร ีศลิปหตัถกรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง สขุศกึษา สงัคม และพลศกึษา แตใ่นชว่งประถมปลาย 
นกัเรยีนจะถกูแยกออกเปน็ 3 กลุม่ทางภาษา คอื EM 1. EM 2. และ EM 3. การแยกนกัเรยีน
เขา้กลุม่ทางภาษานัน้ ขึน้อยูก่บัความสามารถทางภาษาของแตล่ะคน เมือ่จบประถมศกึษา
ตอนปลายแล้ว เด็กทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบระดับชาติ เรียกว่า PSLE (Primary 
School Leaving Examination) เพ่ือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในสาขาต่าง ๆ 
ตามความสามารถและความถนัด 

3. มัธยมศกึษา ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี ตามความสามารถและความส าเร็จ 
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 
   หลักสูตรพิเศษ (Special Course) 
   หลักสูตรเร่งรัด (Express Course) 
   หลักสูตรปกติ (Normal Course) 

4.  การศึกษาหลังมัธยมศึกษา (Post Secondary Education) 
   1. Junior Colleges/Centralized Institutes นกัเรยีนทีส่ าเรจ็
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาแลว้จะตอ้งสอบ GCE “O” level เพ่ือเขา้ “Junior Colleges” 
หลังสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (pre-university) หรือ 
Centralized Institutes หลักสูตร 3 ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย การเข้ารับการศึกษา
ขึ้นอยู่กับคะแนนผลการสอบ GCE “O” level โดยหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรเร่งรัด
จะตอ้งผา่นประกาศนยีบตัร GCB (General Certificate of Education) ในระดบั “O” 
Level ส่วนหลักสูตรปกติจะต้องผ่าน GCB “N” Level แต่ถ้าต้องศึกษาต่อในระดับ
เตรียมอุดมศึกษา ก็ต้องสอบให้ผ่าน GCB “O” Level เช่นเดียวกัน เมื่อจบแล้วจะต้อง
สอบ GCE “A” Level เพ่ือน าผลคะแนนไปตัดสินการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย 
   2. Institute of Technical Education: ITE จดัฝกึอบรมการศกึษา
ทางเทคนิคและอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จมัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการท างาน  
รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่ท างานแล้ว เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านอุตสาหกรรม 
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   3. Polytechnics เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนในด้าน
วศิวกรรมศาสตร ์ บรหิารธรุกจิการเงนิการบญัช ี การเดนิเรอื พยาบาล เทคโนโลยชีวีภาพ 
วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์การออกแบบผลติภณัฑ ์ฯลฯ โดยวทิยาลยัเทคนคิของสงิคโปรม์ ี4 แหง่
ได้แก่ Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Temasek Polytechnic 
และ Nanyang Polytechnic 

5. มหาวิทยาลัย (Universities) สิงคโปร์มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ 
   มหาวิทยาลยัแหง่ชาตสิงิคโปร ์(National University of Singapore: 
NUS) จะใหก้ารศกึษาครอบคลมุเกอืบทกุสาขาวชิา ทัง้แพทยศาสตร ์ ทนัตแพทย ์ กฎหมาย 
ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยนีนัยาง (Nanyang Technological University: 
NTU) จะเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาธุรกิจ และการบัญชี 
   มหาวิทยาลยัการจดัการแหง่สงิคโปร ์(Singapore Management 
University: SMU) จะเน้นเรื่องธุรกิจการจัดการ แต่วิทยาลัยผลิตครูของสิงคโปร์มีอยู่
เพียงแห่งเดียว คือ National Institute of Education 
 

 จากเหตุผลเหล่านี้ไม่แปลกใจเลยว่าท าไมระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ถึง
ยอดเยีย่มจนตดิอันดบัตน้ ๆ ของโลก ทัง้ในระดบัมธัยม รวมไปถงึระดบัอุดมศกึษาเชน่ปจัจบุนั 
ผูเ้ขยีนในฐานะอาจารยแ์ละแมจ่งึประทบัใจในระดบัการเรยีนการสอนของประเทศสงิคโปร์
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นในเด็ก ๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ผ่านการเข้าใจ
โดยลงมอืกระท ากอ่น (Learning by Doing) เพ่ือใหเ้ดก็ ๆ เขา้ใจองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์ จากนัน้จงึน ามาสรปุเปน็บทเรยีนใหก้บัเดก็ ๆ ไดเ้ขา้ใจในวธิกีารคดิและ
แก้ปัญหา (Problem-based Learning) โดยไม่ใช่การจ าความรู้ไปใช้ แค่เพ่ือให้สอบได้
เท่านั้น จากนั้นการเรียนผ่านการทดลองปฏิบัติจึงท าให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
ในโลกอนาคตลูก ๆ ของเราจะต้องแข่งขนักบัทัง้หุ่นยนตแ์ละมนษุยด์ว้ยกนั ถา้ในปัจจบุัน
เรายังเน้นระบบท่องจ าความรู้ โดยคิดไม่เป็น คิดไม่ต่าง คิดไม่สร้างสรรค์ ลูก ๆ ของเรา
คงต้องตกเป็นเบี้ยล่างของหุ่นยนต์ แม้จะอยู่เหนือกว่าแต่ก็ควบคุมไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น
บทบาทของการใชภ้าษาอังกฤษและภาษาจนีในการเรยีนการสอน กม็คีวามส าคญัเชน่เดยีวกนั 
ท าให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันได้ 
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 พิธเีหเ่รอืเฉลมิพระเกยีรตคิรัง้แรกในแผน่ดนิรชักาลที ่10 ไดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 เนือ่งในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธบีรมราชาภเิษก เสดจ็เลยีบพระนคร 
โดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค เหตกุารณใ์นวนันัน้นบัเปน็การเปดิหนา้ประวตัศิาสตร์
การเห่เรือไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร-
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ 
นบัวา่เปน็พิธเีบือ้งปลายในพระราชพิธบีรมราชาภเิษก ซึง่มกีองทพัเรอืเปน็หนว่ยงานหลัก
ในการจัดงาน 
 การเหเ่รอืพระราชพิธใีนครัง้นีใ้ชบ้ทเหเ่รอืทีป่ระพันธข์ึน้ใหม ่โดยนาวาเอกทองยอ้ย 
แสงสินชัย ศิลปินแห่งชาติ ประกอบไปด้วยบทต่าง ๆ จ านวน 3 องก์ ได้แก่ บทที่ 1 
สรรเสริญพระบารมี บทที่ 2 ชมเรือ บทที่ 3 ชมเมือง ผู้เห่เรือ ได้แก่ นาวาเอกณัฐวัฏ 
อร่ามเกลื้อ 
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โดย รสริน ดิษฐบรรจง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 



 กาพยเ์หเ่รอืฉบบันี ้ ผูป้ระพันธไ์ดค้งขนบของการแตง่ค าประพันธป์ระเภทกาพยเ์หเ่รอื
ไว้อย่างเคร่งครัด โดยขึ้นต้นเป็นโคลงสี่สุภาพ และตามด้วยกาพย์ยานี 11 ไม่จ ากัด
จ านวนบท รังสรรค์ถ้อยค า เรียงร้อยผ่านการใช้ภาษาที่สละสลวย สัมผัสคล้องจอง
ทัง้สมัผสันอกและสมัผสัใน ท าใหผู้อ่้านเหน็ทัง้ภาพ ไดย้นิทัง้เสยีง และรืน่รมยไ์ปกบัรสถอ้ย
อันแสนวิจิตรบรรจง 
 

 ท่วงท านองในการเห่เรือ 
 

 ทว่งท านองในการเหเ่รอื แบง่ออกเปน็ 3 ชว่ง คอื ชา้ละวะเห ่มูลเห ่และสวะเห ่
 

 “ช้าละวะเห่” หรือเรียกว่า “เห่ช้า” 
ใช้เริ่มต้นในการเห่ขณะเริ่มเคลื่อนขบวน เป็นการ
ให้สัญญาณเคลื่อนขบวนเรือทุกล าไปพร้อม ๆ กัน 
อย่างช้า ๆ การเห่ท านองช้าละวะเห่นี้ ฝีพายจะอยู่
ในท่าเตรียมพร้อม จนกระทั่งลูกคู่รับท้ายต้นเสียง 
จงึเริม่จงัหวะเดนิพายจงัหวะที ่1 บทเหท่ีเ่ปน็ตวัอยา่ง
ในตอนที่เป็นท านองช้าละวะเห่ คือ บทที่เป็นกาพย์ยานีบทแรก ในพระนิพนธ์เจ้าฟ้า
ธรรมธิเบศร หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ความว่า “พระเสด็จโดยแดนชล ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย          
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย พายอ่อนหยับจับงามงอน” 

 

 “มูลเห”่ หรอื “เหเ่รว็” เปน็การเหใ่นจงัหวะ
กระชั้นกระชับ เร็วขึ้น เมื่อฝีพายเริ่มเข้าที่จะมีการ
เปลี่ยนอิริยาบท เพ่ือให้ฝีพายสนุกสนานครื้นเครงขึ้น 
พนักงานน าเห่ แล้วลูกคู่จะรับว่า “ชะ…ชะ…ฮ้าไฮ้” 
และต่อท้ายบทว่า เฮ้ เฮ เฮ เฮ…เห่ เฮ ฝีพายจะเร่ง
พายให้เร็วกว่าเดิมตามจังหวะกระทุ้งเส้า สมเด็จฯ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในต านานเห่เรือว่า มูลเห่ คงหมายความว่า  
เห่เป็นพ้ืน ใช้ขณะพายเรือทวนน้ า ต้องพายหนักแรง จึงพายจังหวะเร็วขึ้น และใช้เห่
ท านองเรว็ มพีลพายรบั “ฮะไฮ้” มลูเห ่จงึเปน็ท านองยนืพ้ืน พนกังานเหจ่ะรอ้งตามบทเห่
เป็นท านอง แล้วฝีพายจะรับตลอด จึงเป็นท านองที่สนุกสนานด้วย ใช้ประกอบการพาย
พาขบวนเรือไปจนเกือบถึงท่ีหมาย 
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ภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 2 



 “สวะเห”่ พนกังานน าเหแ่ละพลพายจะตอ้งจ าท านองและเนือ้ความท านองสวะเห่
ใหแ้มน่ เพราะตอ้งใชป้ฏภิาณ คะเนระยะทาง และใชเ้สยีงสัน้ยาวใหเ้หมาะแกส่ถานการณ์ 
นับว่าเป็นการเห่ที่ยากท่ีสุด แต่แสดงความสง่างามของกระบวนเรือได้ดี การเห่ท านองนี้
เปน็ท านองเหต่อนน าเรอืเขา้เทยีบทา่หรอืฉนวน คอื เมือ่ขึน้ท านองเหน่ี ้กเ็ปน็สญัญาณวา่ 
ฝพีายจะตอ้งเกบ็พายโดยไมต่อ้งสัง่พายลง บทเหท่ านองนี ้ขึน้ตน้วา่ “ชา้แลเรอื” ลกูคูร่บั 
“เฮ เฮ เฮ เฮโฮ้ เฮโฮ้” วรรคสุดท้ายจบเรือพระที่นั่งก็จะเข้าเทียบท่าพอดี และจบบทเห่ 
 

รสถ้อยและความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ใน “บทสรรเสริญพระบารมี” 
 

บทที่ ๑ สรรเสริญพระบารมี 
 

 ๏ พระ-ไตรรัตนะแผ้ว    เผด็จมาร 
 บรม-ทิพย์โสฬสสถาน    เทพถ้วน 
 ราชา-ธิราชบุราณ     บุรพกษัตริย์ 
 ภิเษก-เสกสรรพพรล้วน    หลั่งฟ้ามาถวาย๚ะ๛ 
 

 ๑-๏ พระเอย พระผ่านฟ้า    พระบุญญาพระบารมี 
 สืบทรงวงศ์จักรี     ให้เปรมปรีดิ์ทุกปวงชน 
 ๒-๏ ดั่งรุ่งอรุณเริ่ม     แสงสุขเสริมสืบนุสนธิ์ 
 สว่างสร่างกังวล     ผุดผ่องพ้นผ่านผองภัย 
  ๓-๏ พระเอย พระผ่านเผ้า    ที่โศกเศร้าค่อยสดใส 
 คนท้อขอถอดใจ     ค่อยฟ้ืนไข้ข้ึนครามครัน 
 ๔-๏ ทรงธรรมปานน้ าทิพย์    เทพไทหยิบหยาดสวรรค์ 
 ชุ่มชื่นชุบชีวัน      เป็นมิ่งขวัญแห่งชีวา 
 ๕-๏ พระเอย พระผ่านพิภพ   สุขสงบงามสง่า 
 ปานเพชรเก็จก่องนภา    ประดับฟ้าประดับไทย 
  ๖-๏ เดชะพระบารมี     วงศ์จักรีจึงเกริกไกร 
 ทวีโชคทวีชัย      ทวีสุขทุกวารวัน 
 ๗-๏ พระเอย พระผ่านเมือง   ไทยประเทืองประทับขวัญ 
 ปวงบุญแต่ปางบรรพ์    พระทรงธรรม์จึงทรงไทย 
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 ๘-๏ ทรงศีลทั้งทรงสัตย์   จึงทรงฉัตรจึงทรงชัย 
 บัวบุญจึงเบ่งใบ    อุบลบานบนธารธรรม 
 ๙-๏ พระเอย พระผ่านเกล้า  ทุกค่ าเช้าไทยชื่นฉ่ า 
 พระมหากรุณาน า    คือน้ าทิพย์ลิบโลมดิน  
 ๑๐-๏ พระทศมินทร์ปานปิ่นเพชร  จึงส าเร็จเด็จไพรินทร์ 
 ฟ้ืนฟ้าฟ้ืนธานินทร์    จงภิญโญยิ่งโอฬาร 
 ๑๑-๏ พระเอย พระผ่านฟ้า  พระเดชาจงฉายฉาน 
 แม้นมีมวลหมู่มาร    จุ่งมอดม้วยด้วยพระบารมี 
 ๑๒-๏ หมู่มิตรจงมั่นคง   น้ าจิตตรงเต็มไมตรี 
 ไพร่ฟ้าประชาชี    สามัคคีอยู่มั่นคง 
 ๑๓-๏ เดชะพระไตรรัตน์   ทั้งศีลสัตย์สร้างเสริมส่ง 
 พระบารมีจักรีวงศ์    ทุกพระองค์เป็นธงชัย 
 ๑๔-๏ แรงรักแห่งทวยราษฎร์  หลอมรวมชาติสืบศาสน์สมัย 
 ร้อยถ้อยร้อยดวงใจ    ถวายไท้องค์ทศมินทร์ 
  ๑๕-๏ ขอจงทรงพระเกษม   เอิบอิ่มเอมดั่งองค์อินทร์ 
 พระกมลหมดมลทิน    ผ่องโสภินดั่งเพชรพราย 
 ๑๖-๏ ปรารถนาสารพัด   สมพระมนัสที่ทรงหมาย 
 สุขทวีมิมีวาย     พระบรมวงศ์ทรงพร้อมเพรียง 
 ๑๗-๏ พระบารมีท่ีทรงสร้าง  ไป่โรยร้างรุ่งเรืองเรียง 
 บ ารุงรัฐวัดวังเวียง    จักรีวงศ์ทรงพระเจริญ-เทอญ๚ะ๛ 
 

 บทสรรเสรญิพระบารม ีในหลวงรชักาลที ่10 กลา่วถงึ พระบญุญาบารมขีองพระองค์ 
ทรงปกครองดูแลอาณาประชาราษฎร์ดุจน้ าทิพย์ชโลมให้ฉ่ าเย็น ดับทุกข์ คลายโศก
เหล่าปวงประชา พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ทรงทุ่มเทเพ่ือปวงราษฎร์ ปวงชาวไทย
ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ช่วงสุดท้ายกล่าวถวายพระพรให้มวลอริจงพ่ายแพ้ไป 
ขอพระองค์ทรงพระเกษมส าราญ สมหวังดังปรารถนาทุกประการ 
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ภาษาอันวิจิตรบรรจงในการพรรณนา “บทชมเรือ” 
 

บทที่ ๒ ชมเรือ 
 

  ๏ ลอยล างามสง่าแม้น    มณีสวรรค์ 
 หยาดโพยมเพียงหยัน    ยั่วฟ้า 
 เหมราชผาดผายผัน     โผนเผ่น นภาฤๅ 
 พายพะแพรวพรายถ้า    ถี่พร้อมผันผยอง๚ะ๛ 
 

 ๑-๏ เรือเอยเรือพระที่นั่ง    งามสะพรั่งเพียงหยาดสวรรค์ 
 พิศองค์หงส์สุวรรณ     เพียงผันผยองล่องลอยโพยม 
 ๒-๏ หยาดฟ้ามารองบาท    งามผุดผาดพิลาสโฉม 
 ฝีมือลือโลกโลม     หล้าเลื่องลิบปานทิพย์ท า 
  ๓-๏ นารายณ์ลงลอยล่อง    งามผุดผ่องล่องลอยล า 
 นาคราชผาดโผนน า     ภุชงค์ล้ าเผ่นโผนลอย 
 ๔-๏ กระบี่ศรีสง่า     งามท่วงท่าไม่ท้อถอย 
 เรือครุฑไม่หยุดคอย     ยุดนาคคล้อยลอยเมฆินทร์ 
 ๕-๏ อสูรวายุภักษ์     ศักดิ์ศรีคู่อสูรปักษิน 
 พายผกเพียงนกบิน     ผินสู่ฟ้าร่าเริงบน 
  ๖-๏ เรือแซงแข่งเรือด้ัง    พร้อมสะพรั่งกลางสายชล 
 เรือชัยไฉไลล้น     ยลเรือก่ิงพริ้งเพราตา 
  ๗-๏ ยักษ์ลิงกลิ้งกลอกกาย    แลลวดลายล้วนเลขา 
 รูปสัตว์หยัดกายา     พาโผนเผ่นเป็นทิวแถว 
 ๘-๏ เรือน้อยลอยน้ าไหล    ล้อมเรือใหญ่ไหววับแวว 
 พร่างพราวราวเพชรแพรว    พายพลิ้วกวักพรักพร้อมพาย 
  ๙-๏ งามริ้วทิวทางแถว    ธงเพริศแพร้วแผ่วปลิวปลาย 
 งามเรือเหลือลวดลาย    คล้ายเทพทิพย์หยิบลายผจง 
  ๑๐-๏ อาภรณ์ผ้าแพรพรรณ   สวยสีสรรสวมทรวดทรง 
 พลพายพายเรือลง     ทิวธงถ้วนล้วนเฉิดฉัน 
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 ๑๑-๏ เสนาะศัพท์ขับเพลงเห่   เสียงเสน่ห์น้ าสนั่น 
 เพลงทิพย์ไป่เทียมทัน    กลั่นจากทรวงปวงนาวี 
  ๑๒-๏ ศิลปกรรมล้ าเลิศเหลือ   ลวดลายเรือล้วนโสภ ี
 ท่อนไม้ไร้ชีวี      มีชีวิตคิดเหมือนเป็น 
  ๑๓-๏ นาวาสถาปัตย์    ช่างเชี่ยวชัดชาญเชิงเช่น 
 ยิ่งยลยิ่งเยือกเย็น     เห็นสายศิลป์วิญญาณไทย 
 ๑๔-๏ สมบูรณ์สมบัติชาติ    ควรประกาศเกียรติเกริกไกร 
 ฝีมือลือเลิศใคร     ไม่เทียบเทียมเยี่ยมนิยม 
 ๑๕-๏ ควรสืบควรรักษา    ควรคู่ค่าควรเมืองสม 
 ควรเชิดควรชื่นชม     ควรภูมิใจไทยทั้งมวล 
 ๑๖-๏ แม้นสิ้นจากถ่ินไทย    ห่อนเห็นใครมาคู่ควร 
 แบบบทหมดกระบวน    ล้วนเลิศแล้วแพรวพริ้งพราย 
  ๑๗-๏ ขวัญเอยเป็นขวัญเนตร   ศิลป์พิเศษยังสืบสาย 
 ลูกหลานวานอย่าวาย    อย่าดูดายศรีแผ่นดิน 
  ๑๘-๏ ฝากโลกให้รู้จัก    ฝากศรีศักดิ์วิญญาณศิลป์ 
 ฝากนามสยามินทร์     ฝากฝีมือชื่อไทยเอย๚ะ๛ 
 

 บทชมเรือ ได้พรรณนาความงดงาม
ของเรือทั้ง 52 ล าที่ประกอบในพระราชพิธี 
ประกอบไปดว้ย เรอืพระทีน่ัง่ ทัง้ 4 ล า ไดแ้ก่ 
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่ ง
อนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรง
สุบรรณ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่งดงามราวเทวดามาเสกสร้าง
นอกจากนั้นยังพรรณนาถึงเรือที่ประกอบ

ในริ้วขบวน ได้แก่ เรือรูปสัตว์ต่าง ๆ เรือดั้ง เรือแซง การจัดริ้วขบวนอันแสนงดงาม
ประกอบการตกแต่งล าเรือด้วยผ้าแพรพรรณอันวิจิตรบรรจง ความงดงามดังกล่าวนั้ น
แสดงใหเ้หน็ถงึศลิปวฒันธรรมไทยอันโดดเดน่หาชาตใิดในโลกทดัเทยีมได ้ เปน็ความภมูใิจ
ของคนไทย สมควรแก่การอนุรักษ์ให้คงไว้ตลอดไป 
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ความย่ิงใหญ่และงดงามของกรุงเทพมหานครใน “บทชมเมือง” 
 

บทที่ ๓ ชมเมือง 
 

 ๏ เจ้าพระยาสง่าเพ้ียง    ธารสวรรค ์
 กรุงเทพเทพนครทัน     ถิ่นฟ้า 
 ใจไทยย่อมหฤหรรษ์     หอมทิพย์ ธรรมแฮ 
 ตราบเมื่อนี้เมื่อหน้า     เมื่อโน้นนิรันดร์เกษม๚ะ๛ 
 

 ๑-๏ เจ้าเอย เจ้าพระยา    ถั่งธารามานานไกล 
 เอิบอาบก าซาบใจ     หล่อเลี้ยงไทยเลื่องลือนาม 
  ๒-๏ เป็นถิ่นแห่งศีลธรรม    รุ่งเรืองล้ าร่มอาราม 
 โลกร้อนไฟลุกลาม     แดนสยามยังร่มเย็น 
  ๓-๏ ดินแดนแห่งกาสาว์    คือสมญาโลกย่อมเห็น 
 ศีลธรรมที่บ าเพ็ญ     ช่วยดับเข็ญได้ทุกครา 
 ๔-๏ พระแก้วอยู่เหนือเกล้า    ทุกค่ าเช้าเฝ้าบูชา 
 ศีลทานสานศรัทธา     เปรมปรีดาด้วยความดี 
  ๕-๏ บัวบุญจึงเบ่งบาน    อบดวงมานหอมหวานทวี 
 รอยยิ้มอ่ิมอารี     เติมไมตรีเต็มหัวใจ 
  ๖-๏ ความรู้อาจไม่หลาก    แต่ความรักไม่รองใคร 
 น้ าจริงมากเพียงไหน     แพ้น้ าใจที่ไหลแรง 
 ๗-๏ แสงเทียนทุกยามค่ า    คือแสงธรรมยังทอแสง 
 เดือนปีอาจเปลี่ยนแปลง    แต่รักแรงไม่เปลี่ยนไป 
  ๘-๏ บ้านเรือนไม่หรูหรา    แต่สูงค่าปัญญาไทย 
 หนทางอาจห่างไกล     แต่หัวใจใกล้ชิดกัน 
  ๙-๏ น้ าใจไม่เคยจืด     อยู่ยาวยืดยิ้มยืนยัน 
 ต่างเพศต่างผิวพรรณ    แต่ใจนั้นไม่ต่างใจ 
 ๑๐-๏ ภักดีจักรีวงศ์     ทุกพระองค์คือธงชัย 
 ร้อยรักร้อยใจไทย     ร้อยดวงใจจอมจักรี 
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 ๑๑-๏ ราชันขวัญสยาม    ปิ่นเพชรงามปักธานี 
 ร่มพระบารมี      ศรีไผทฉัตรชัยชน 
  ๑๒-๏ ไตรรงค์ธงชัยโชค    ลอยอวดโลกโบกลมบน 
 ขวัญฟ้าขวัญตายล     ขวัญกมลมงคลชัย 
 ๑๓-๏ กรุงเทพคือกรุงธรรม    งามเลิศล้ าด้วยน้ าใจ 
 งามนอกไม่หลอกใคร    พร้อมงามในจริงใจครัน 
  ๑๔-๏ สยามจึงงามพร้อม    หัวใจหอมไม่หุนหัน 
 เกลียดใครไม่นานวัน     แต่รักนั้นนานไม่วาง 
  ๑๕-๏ ขัดแย้งแต่ไม่แยก    แม้ต่างแตกไม่แตกต่าง 
 เจียมใจไว้ไม่จาง     คุณใครสร้างค้างใจจ า 
 ๑๖-๏ เมืองไทยคือเมืองทอง   ขอพี่น้องครองรักน า 
 ถ้าไทยไม่ทิ้งธรรม     ไทยสุขล้ าฉ่ าชื่นไทย 
 ๑๗-๏ เมื่อนี้ตราบเมื่อหน้า    คงคู่หล้าฟ้าดินกษัย 
 เกษมสุขสิ้นทุกข์ภัย     ชมชื่อไทยไป่สิ้นเทอญ. 
 

 บทชมเมืองในบทเห่เรือพระราชพิธีนี้กล่าวถึงความงดงามของกรุงเทพมหานครที่
ขนาบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยาอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาอย่างยาวนาน 
ดนิแดนแหง่นีเ้ปน็ดนิแดนแหง่ศลีธรรม ชว่ยดบัทกุขย์ากภายในจติใจแมภ้ายนอกจะรอ้นรุ่ม
แต่ผืนแผ่นดินกลับร่มเย็นภายใต้บวรพระพุทธศาสนา มีพระแก้วมรกตคู่บ้านเมืองเป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวสยามมีน้ าใจงดงาม มีความรักและสามัคคีน้อมน าจิตใจ 
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 กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติทั้ง 3 องก์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็น
ไทยและความงดงามของนาวาสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียวในโลกเอาไว้อย่างครบถ้วน 
เปน็แหลง่รวมศลิปะหลายแขนง ไมว่า่จะเปน็ ดา้นนาวาสถาปตัยกรรม ไดแ้ก ่การออกแบบ
รูปทรงล าเรือ ด้านจิตรกรรม ในการออกแบบลวดลายเรือต่าง ๆ ได้อย่างวิจิตรบรรจง 
ด้านประติมากรรมและการแกะสลักที่แสนประณีต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่คงคู่ชาติไทยมา
อย่างยาวนานและเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีค่วรคา่แก่การอนรุกัษ์ไว ้ ศลิปะการประพันธ์
บทเห่เรือแสนวิจิตรบรรจง เลือกสรรถ้อยค าที่ไพเราะ ประกอบสัมผัสนอกและสัมผัสใน 
และคงคุณค่าด้วยเนื้อหาอันสะท้อนอัตลักษณ์ไทย 
 

 นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย และเป็นเจ้าของ
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเพียงแห่งเดียวในโลก…. 
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ภาพ 1-2 และ 4. (2563). [ออนไลน์] สืบค้นจาก: http://www.thousandreason.co 
 m/post03180901014110 [เข้าถึงข้อมูล 17 มกราคม 2563]. 
ภาพที่ 3. (2563). [ออนไลน์] สืบค้นจาก: https://www.bangkokbiznews.com/ne 
 ws/detail/858066 [เข้าถึงข้อมูล 17 มกราคม 2563]. 
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์. (2563). [ออนไลน์] สืบค้นจาก: https://www.thairath.c 
 o.th/news/royal/1723616 [เข้าถึงข้อมูล 17 มกราคม 2563]. 
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 ปนีีเ้ราทกุคนไดก้า้วเขา้มาสูป่ชีวดหรอืปหีนทูอง 2563 กนัแลว้ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่
ปีหนูทองปีนี้เป็นปีที่จะน าความโชคดีให้กับทุก ๆ คน เพ่ือเป็นการต้อนรับปีหนูทองและ
สรา้งความสขุใหผู้อ่้านในปหีนทูอง ผูเ้ขยีนขอน าบทเพลงภาษาจนีทีม่ชีือ่วา่ “หนรูกัขา้วสาร” 
มาให้ทุกคนได้ทราบความหมายของเนื้อเพลงและฝึกร้องให้รื่นเริงกันตลอดปี 
 บทเพลง “หนูรักข้าวสาร” มีชื่อภาษาจีนว่า “เหล่าสู่
อ้ายต้าหมี่” (老鼠爱大米) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “เจ้อ-ย่าง
อ้ายหนี่” (这样爱你) มีความหมายในภาษาไทยว่า “รักเธอ
อย่างนี้” เป็นบทเพลงเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
บนโลกออนไลน์ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 แต่งโดยศิลปิน
ที่ไม่ได้มีความโด่งดังมากนักชื่อว่า หยางเฉินกัง (杨臣刚) 
และไดถ้กูขบัรอ้งโดยศลิปนินกัรอ้งชือ่วา่ หวงัฉีเ่หวนิ (王啟文) 
ต่อมามีศิลปินนักร้องอีกหลายท่านได้ขับร้องเพลงนี้ ได้แก่  
เซยีงเซยีง (香香) กวอเหมยเหมย (郭美美) และหหูยางหลนิ 
(胡杨林) แมแ้ตต่วัผูแ้ตง่เองหยางเฉนิกงั (杨臣刚) กย็งัขบัรอ้ง
บทเพลงนี้ด้วยตนเองเช่นกัน 
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โดย อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด อาจารย์สาขาวิชาภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร  

หวังฉ่ีเหวิน (王啟文)  

https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%8E%8B%E5%95%9F%E6%96%87&action=edit&redlink=1


 บทเพลงหนูรักข้าวสารของหยางเฉินกัง (杨臣刚) 
สรา้งแรงบรรดาใจใหก้บัศลิปนิตา่งประเทศหลายทา่นในการ
ขบัรอ้งเพลงนีใ้นภาษาอ่ืน ๆ เชน่ เพลง “ซารงัเฮโย” (Sarang 
Haeyo) หรือ "I Love You" ในภาษาเกาหลี โดยนักร้อง
เกาหลี ลีโซอึน (Lee So Eun) เพลง "Mice Love Rice" 
ในภาษาญี่ปุ่น โดยนักร้องญี่ปุ่น กาเรน มิยามะ (Karen 
Miyama)  เพลง “Mouse love Rice” ในภาษาเขมร 
โดยนักร้องกัมพูชา เช็ดโซเวนปัญญา (Chhet Sovan 
Panha) เพลง “Cos I love You” ในภาษาอังกฤษ โดยวงนอร์ท (North) บอยแบนด์
สัญชาติออสเตรเลยี และ “Mouse love rice” ในภาษาเวยีดนาม โดยนกัรอ้งเวยีดนาม 
แถนทาว (Thanh Thảo) 
 ในชว่งทีอิ่นเตอรเ์นต็มกีารใชอ้ยา่งแพรห่ลาย กจิกรรมความบนัเทงิจงึมหีลากหลาย
มากขึ้น คนรุ่นใหม่ในประเทศจีนและหลาย ๆ ประเทศก็นิยมเข้าไปท่องโลกอินเตอร์เน็ต
มากขึ้น ยิ่งท าให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าบทเพลงเป็นดนตรีอย่างหนึ่งที่เปิดประกอบระหว่าง
เข้าไปท่องในโลกออนไลน์ เป็นกิจกรรมบันเทิงท่ีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 
 หนูรักข้าวสารนอกจากเป็นบทเพลงที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในสมัยนั้นเปิดประกอบ
เพ่ือสร้างความบันเทิงในระหว่างการใช้อินเตอร์เน็ตแล้ว ยังเป็นบทเพลงที่มีการขับร้อง
อย่างแพร่หลายจากแฟนเพลงในอินเตอร์เน็ต จนได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก 
กลายเป็นเพลงรักที่มียอดการดาวน์โหลดสูงสุดในโลกเพลงหนึ่ง และเป็นเพลงรักสากล
ของคนที่มีความรักในขณะนั้นด้วย บทเพลงประกอบดว้ยท านองทีเ่รยีบงา่ย มเีนือ้หาเกีย่วกบั
ความรักของหนุ่มสาว สะท้อนให้เห็นถึงความว้าวุ่นใจในความรักของวัยรุ่น ความใฝ่ฝัน
ให้ความรักเป็นดังฝัน และการแสดงความม่ันคงในความรักที่จะมีให้กับคนรัก 
 ในภาษาจนีค าวา่ “เหลาสูส่ีอ้่ายตา้หมี”่ (老鼠喜爱大米) มคีวามหมายในภาษาไทย
ว่า “หนูหลงรักข้าวสาร” เป็นค าอุปมาอุปไมยที่ใช้เปรียบเทียบความรักของคนหนุ่มสาว 
ดงัทีว่า่ขา้วสารเปน็อาหารหลกัของบรรดาหนทูัง้หลาย หากมขีา้วสารใหท้าน หนกูส็ามารถมี
ชีวิตอยู่ได้ แต่หากวันใดที่หนูไม่มีข้าวสารให้ทาน หนูก็ไม่สามารถท่ีจะมีชีวิตอยู่ได้จ าต้อง
ตายจากไป เปรียบเสมือนความรักท่ีรักใครสักคน และรักเขามาก ๆ หากไม่มีเขาก็จะอยู่
ไม่ได้เช่นเดียวกับหนูที่ขาดข้าวสาร ส าหรับเนื้อร้องของเพลงมีค าแปลมีดังนี้ 
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หยางเฉินกัง (杨臣刚)  

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A8%E8%87%A3%E5%88%9A
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สามารถดาวน์โหลดเพลงตามลิงค์หรือสแกน QR-Code ได้ที่นี่ 
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YouTube: ร้องโดย หยางเฉินกัง 
https://www.youtube.com/watch?v=9_k5zgmZ3XM 

 
 

YouTube: ร้องโดย หวังฉี่เหวิน 
https://www.youtube.com/watch?v=19yjk5xVDC4 

 
 

YouTube: ร้องโดย North 
https://www.youtube.com/watch?v=6NY-7M_5wZs&t=0h0m0s 

 
 

YouTube: ร้องโดย Karen Miyama 
https://www.youtube.com/watch?v=BPMDoYtlMBk&t=0h0m0s 

 
 

YouTube: ร้องโดย Lee So-Eun 
https://www.youtube.com/watch?v=GCU2uKDLDOU 

 
 

YouTube: ร้องโดย Chhet Sovan Panha 
https://www.youtube.com/watch?v=-EMeJnfgU4c 

 
 

YouTube: ร้องโดย Pham Thanh Thao 
https://www.youtube.com/watch?v=cVUU-prplH8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_k5zgmZ3XM
https://www.youtube.com/watch?v=19yjk5xVDC4
YouTube:ร้องโดยNorth%20主唱
https://www.youtube.com/watch?v=6NY-7M_5wZs&t=0h0m0s
https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Miyama
https://www.youtube.com/watch?v=BPMDoYtlMBk&t=0h0m0s
https://www.youtube.com/watch?v=GCU2uKDLDOU
https://en.wikipedia.org/wiki/Chhet_Sovan_Panha
https://www.youtube.com/watch?v=-EMeJnfgU4c
https://www.youtube.com/watch?v=cVUU-prplH8
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 “谚
yàn

语

yǔ

 ” (เยีย่นอ่ีว)์ เปน็ภาษติ ค าคม หรอืถอ้ยค าทีอ่่านแลว้เขา้ใจงา่ย และใชก้นั
ในหมูป่ระชาชนอยา่งแพรห่ลาย เพ่ือสือ่ความหมายทัง้ทางตรงและทางอ้อมใหฝ้า่ยตรงขา้ม
ได้คิด ตระหนัก หรือสะท้อนประสบการณ์
และเหตผุลในการใชช้วีติ ในบทความฉบบันี ้
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างภาษิตจีนซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาและ
การปฏิบัติตัว ซึ่งเหมาะส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่มีใจรักในการหมั่นศึกษา
หาความรู ้ โดยไดน้ าตวัอยา่งมาจากพจนานกุรม

สภุาษติ ค าคมจนี《新

xīn

华

huá

谚

yàn

语

yǔ

词

cí

典

diǎn

 》
(ซิน หัว เยี่ยน อ่ีว์ ฉือ เตี่ยน) เนื้อหา
ประกอบด้วยภาษิตจีน เสียงอ่านพินอิน 
เสียงอ่านภาษาไทย ความหมายและ
ค าอธิบายภาษาไทย 
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โดย ชาดา บุนนาค อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  

ภาพที ่1 谚
yàn

语

yǔ

 (เย่ียนอี่ว)์ 
ส านวน ภาษิตจีน มีความหมายให้คติสอนใจ 



1.  挨
āi

金

jīn

似

sì

金

jīn

，挨

āi

玉

yù  

似

sì

玉

yù  

  

 (ไอ จิน ซื่อ จิน, ไอ อ้ีว์ ซื่อ อ้ีว์)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ใกล้ทองเหมือนทอง ใกล้หยกเหมือนหยก” 
  ค าอธบิาย เมือ่อยูใ่กลก้บับคุคลทีด่ ีประเสรฐิ หรอืไดร้บัการพัฒนา ยอ่มจะ
ไดร้บัสิง่ทีด่จีากเขาผูน้ัน้ ประหนึง่หากอยูใ่กลท้องกจ็ะเหมอืนกบัทอง อยูใ่กลห้ยกกจ็ะเหมอืนกับ
หยก 
 

2.  百
bǎi

尺

chǐ

高

gāo

楼

lóu

从

cóng

地

dì

起

qǐ

  

 (ไป๋ ฉื่อ เกา โหลว ฉง ตี้ ฉี่) 
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ตึกสูงร้อยฉื่อ1เริ่มจากพ้ืนดิน” 

     万

wàn

丈

zhàng

高

gāo

楼

lóu

从

cóng

地

dì

起

qǐ

  

 (วั่น จั้ง เกา โหลว ฉง ตี้ ฉี่)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ตึกสูงหมื่นจั้ง2เริ่มจากพ้ืนดิน” 
  ค าอธบิาย ทัง้สองภาษติมคีวามหมายตรงกนั โดยหมายถงึไมว่า่จะท ากจิการ
งานใดก็ตาม ล้วนต้องเริ่มต้นจากก้าวแรก และเดินหน้าต่อไปทีละก้าว ประกอบกับท้ัง
ต้องมีพ้ืนฐานที่ดี จึงจะประสบผลส าเร็จ ประหนึ่งตึกสูงใหญ่เพียงไหน ล้วนแล้วแต่เริ่ม
สร้างจากพ้ืนดินแทบท้ังสิ้น 
 

3.  长
Cháng

江

jiāng

后

hòu

浪

làng

催

cuī

前

qián

浪

làng

，一

yí

替

tì

新

xīn

人

rén

换

huàn

旧

jiù

人

rén

  
      (ฉาง เจียง โฮ่ว ลั่ง ชุย เฉียน ลั่ง, อ๋ี ที่ ซิน เหริน ฮวั่น จิ้ว เหริน)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “คลื่นลูกหลังในแม่น้ าแยงซีซัดเร่งคลื่นก่อนหน้า 
ดุจแทนคนใหม่เปลี่ยนคนเก่า” 
  ค าอธิบาย คนรุ่นเก่าย่อมถูกแทนที่ด้วยคนรุ่นใหม่ ประหนึ่งคลื่นในแม่น้ า
แยงซีซึ่งถือเป็นแม่น้ าที่ยาวที่สุดในประเทศจีนนั้น ย่อมซัดลูกแล้วลูกเล่า 
__________________________ 
1 หน่วยวัด “ฉื่อ” เท่ากับ 1/3 เมตร 
2 หน่วยวัด “จั้ง” เท่ากับ 3 1/3 เมตร 
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4.  吃
chī

一

yí

堑

qiàn

，长

zhǎng

一

yí

智

zhì

  

 (ชือ อี๋ เชี่ยน, จั่ง อี๋ จื้อ)  
  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “เผชญิอุปสรรค ความยากล าบาก ยอ่มเพ่ิมความฉลาด
และประสบการณ์” 
  ค าอธบิาย มคีวามหมายตรงกบัส านวน “เรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาด” ประหนึง่
การได้เผชญิกบัอุปสรรค ความลม้เหลวมาแลว้ ย่อมเปน็การเพ่ิมพูนประสบการณค์วามรู้ 
และปรับเปลี่ยนตนมิให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
 

5.  处
chù

处

chù 

留

liú

心

xīn

皆

jiē

学

xué

问

wèn

  

 (ชู่ ชู่ หลิว ซิน เจีย เสวีย ์เวิ่น)  

  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “หากหมัน่สนใจ สงัเกต ทกุหนแหง่ลว้นเปน็แหลง่ความรู”้ 
  ค าอธิบาย เราสามารถเรียนรู้ได้จากทั่วทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม 
หากหมั่นสนใจสังเกต หรือพินิจพิเคราะห์ให้ถ่องแท้ 
 

6.  读
dú

书

shū

要

yào

三

sān

到

dào

：口

kǒu

到

dào

、眼

yǎn

到

dào

、心

xīn

到

dào

 

 (ตู่ ซู เย่า ซาน เต้า : โข่ว เต้า, เหยี่ยน เต้า, ซิน เต้า)  
  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “เรยีนหนงัสอืตอ้งถงึพรอ้มดว้ยสามสิง่ ปากถงึ ตาถงึ 
ใจถึง” 
  ค าอธบิาย ยามเรยีนหนงัสอืจ าเปน็ตอ้งตัง้ใจจดจอ่ มสีตแินว่แน ่ ทัง้ยงัตอ้ง
ใช้ปากอ่านออกเสียง ใช้สายตากวาดมอง รวมทั้งใช้ใจในการท าความเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้จริงได้ 
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ภาพท่ี 2 หมายถึง การศึกษาต้องถงึพร้อม
ด้วยสี่ประการ: หนึ่งคือตาถึง สองคือปากถงึ 

สามคือใจถงึ สี่คือมือถึง 



7.  读
dú

万

wàn

卷

juàn

书

shū

，行

xíng

万

wàn

里

lǐ

路

lù 

  

 (ตู๋ วั่น เจวี้ยน ซู, สิง วั่น หลี ่ลู่)  

  ตามรูปศัพท์หมายถึง “อ่านหนังสือหมื่นเล่ม ดุจดั่งเดินทางหมื่นลี้” 
  ค าอธิบาย หมายถึงผู้รอบรู้ ประหนึ่งผู้ที่อ่านหนังสือจ านวนมาก ย่อมเต็ม
ไปด้วยความรู้ ทั้งยังสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 饭
fàn

要

yào

一

yì

碗

wǎn

一

yì

碗

wǎn

地

de 

吃

chī 

 
 (ฟ่าน เย่า อี้ หว่าน อี้ หว่าน เตอ ชือ) 
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ข้าวต้องกินทีละชาม”  

 路

lù

要

yào

一

yí

步

bù

一

yí

步

bù

走

zǒu

，饭

fàn

要

yào

一

yì

口

kǒu

一

yì

口

kǒu

吃

chī 

  

 (ลู่ เย่า อี๋ ปู้ อ๋ี ปู้ โจ่ว, ฟ่าน เย่า อี้ โข่ว อ้ี โข่ว ชือ) 
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “หนทางต้องเดินทีละก้าว ข้าวต้องกินทีละค า” 
  ค าอธบิาย ทัง้สองภาษติมคีวามหมายตรงกนั หมายถงึ ไมว่า่จะท าสิง่ใดกต็าม
ต้องท าทีละเรื่อง ค่อยเป็นค่อยไป อย่าได้รีบร้อน ผลีผลาม 
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ภาพท่ี 3 ในสมัยจีนโบราณ ก่อนที่จะมีการคิดค้นกระดาษ 
ชาวจีนใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซี่ และใช้เชือกมัดขงึต่อกัน เพ่ือท าเปน็หนงัสอื 

วธิกีารเกบ็จะใชก้ารมว้นเกบ็ สิ่งนี้เรียกว่า “书
shū

卷
juàn

” (ซู เจวี้ยน) 



9.  功
gōng

夫

fu

不

bú

负

fù

有

yǒu

心

xīn

人

rén

  

 (กง ฟุ ปู๋ ฟู่ โหย่ว ซิน เหริน)  

  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ความพยายามย่อมไม่ท าให้ผู้ตั้งใจจริงผิดหวัง” 
  ค าอธิบาย ตรงกับส านวนไทยที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จ
อยูท่ีน่ัน่” ขอเพียงมคีวามตัง้ใจจรงิลงมอืลงแรง ทุม่เทแรงกายแรงใจอยา่งเตม็ที ่ยอ่มไดม้า
ซึ่งความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. 好
hǎo

书

shū

不

bú

厌

yàn

百

bǎi

回

huí

读

dú

 
  (ห่าว ซู ปู๋ เยี่ยน ไป่ หุย ตู๋) 
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “หนังสือดีย่อมไม่หวั่นแม้จะอ่านร้อยครั้ง”  

       好

hǎo

书

shū

不

bú

厌

yàn

千

qiān

遍

biàn

读

dú

 
  (ห่าว ซู ปู๋ เยี่ยน เชียน เปี้ยน ตู๋)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “หนังสือดีย่อมไม่หวั่นแม้จะอ่านพันครั้ง” 
  ค าอธบิาย ทัง้สองภาษติมคีวามหมายตรงกนั หมายถงึ หนงัสอืดทีรงคณุคา่
แม้จะอ่านหลายครั้ง แต่ละครั้งย่อมจะได้รับประโยชน์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
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ภาพท่ี 4 ความตั้งใจจริงและความพยายามย่อมท าให้ผู้เล่าเรียนศึกษาประสบผลส าเร็จ 
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11. 活
huó

到

dào

老

lǎo

，学

huó

到

dào

老

lǎo

  
  (หัว เต้า เหล่า, เสวีย์ เต้า เหล่า) 
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “มีชีวิตถึงวัยชรา ย่อมต้องเรียนถึงวัยชรา”  

      做

zuò

到

dào

老

lǎo

，学

huó

到

dào

老

lǎo

  
  (จั้ว เต้า เหล่า, เสวีย์ เต้า เหล่า)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ท าถึงวัยชรา ย่อมต้องเรียนถึงวัยชรา” 
  ค าอธิบาย ทั้งสองภาษิตมีความหมายเหมือนกันซึ่งตรงกับความหมายที่ว่า 
“การเรียนไม่มีที่สิ้นสุด” ไม่ว่าอยู่ในวัยใดก็ควรเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา 
 

12. 怕
pà

问

wèn

路

lù

，要

yào

迷

mí

路

lù

 

 (พ่า เวิ่น ลู่, เย่า หมี ลู่)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “หากกลัวการถามทาง ก็ย่อมจะหลงทาง” 
  ค าอธิบาย หากพบเจอปัญหา อุปสรรคแล้วไม่ยอมสอบถามผู้อ่ืนหรือผู้ มี
ความรู ้ ยอ่มอาจจะท าใหต้นเองกระท าการตา่ง ๆ ผดิพลาดได ้ เมือ่เชือ่มโยงกบัการศกึษา 
นักเรียน นักศึกษา หากมีปัญหาในด้านเนื้อหาการเรียน ควรที่จะสอบถามหรือปรึกษา
กับผู้สอน เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดภายหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 หากผู้เรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย 
ควรรีบสอบถามผู้สอนทันที เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นภายหลัง 
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13. 家
jiā

无

wú

读

dú

书

shū

子

zǐ

，官

guān

从

cóng

何

hé

处

chù

来

lái

  
  (จยา อู๋ ตู๋ ซู จื่อ, กวัน ฉง เหอ ชู่ ไหล)  
  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “บา้นไรซ้ึง่ลกูหลานเรยีนหนงัสอืแลว้ไซร ้จะมขีนุนาง
เกิดข้ึนได้อย่างไร” 
  ค าอธบิาย หากในครอบครวัไมม่ผีูท้ีศ่กึษาเลา่เรยีน แลว้จะสามารถเปน็ขนุนาง
หรือมีต าแหน่ง หน้าที่การงานที่ดีได้อย่างไร ตั้งแต่สมัยโบราณกาล สังคมจีนเชื่อว่าการ
ได้ศึกษาเล่าเรียนย่อมเป็นใบเบิกทางในการสอบเข้ารับราชการ และเป็นขุนนางใน
ราชส านักได้ 
 

14. 平
píng

时

shí

不

bù

肯

kěn

学

xué

，用

yòng

时

shí

悔

huǐ

不

bù

迭

dié

 

 (ผิง สือ ปู้ เขิ่น เสวีย์ ย่ง สือ หุ่ย ปู้ เตี๋ย)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ยามปกติไม่ยอมเล่าเรียน ยามต้องใช้มาเสียใจ
ย่อมไม่ทันการ” 
  ค าอธบิาย หากไมย่อมตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน เมือ่ถงึยามจ าเปน็ทีต่อ้งน าความรู้
ออกมาใช้กลับไร้ซึ่งความรู้ หรือไม่มีความรู้มากพอที่จะน ามาใช้จริงได้ ถึงเวลานั้นหาก
จะไปศึกษาเพิ่มเติมย่อมไม่ทันการ 
 

15. 书
shū

山

shān

有

yǒu

路

lù

勤

qín

为

wéi

径

jìng

，学

xué

海

hǎi

无

wú

涯

yá

苦

kǔ

作

zuò

舟

zhōu

  
(ซู ซัน โหย่ว ลู่ ฉิน เหวย จิ้ง, เสวีย์ ไห่ อู๋ หยา ขู่ จั้ว โจว)  

  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “ภเูขาหนงัสอืใชก้ารขยนัเปน็หนทาง ทะเลการศกึษา
ใช้ความอดทนเป็นเรือ” 
  ค าอธบิาย เปรยีบหนงัสอืเปน็ดัง่หบุเขา ตอ้งใชค้วามมานะบากบัน่เปน็หนทาง
ที่จะก้าวข้ามไปได้ และเปรียบการเรียนเป็นดั่งทะเล ต้องใช้ความอดทนเป็นเหมือนเรือ
ในการเดินทางข้ามผ่านไปสู่ฝั่ง ประหนึ่งการศึกษาเล่าเรียนต้องขยันอดทนจึงจะได้มาซึ่ง
ความรู้และความส าเร็จ 
 



16. 书
shū

三

sān

写

xiě

，鱼

yú

成

chéng

鲁

lǔ

，虚

xū

成

chéng

虎

hǔ

 

  (ซู ซาน เสี่ย, อ๋ีว์ เฉิง หลู่, ซีว ์เฉิง หู่)  
  ตามรปูศพัทห์มายถงึ หากเขยีนตวัอักษรมากเกนิความจ าเปน็ อักษร “อ๋ีว”์ 
กลายเป็นอักษร “หลู่” อักษร “ซีว์” กลายเป็นอักษร “หู่” 
  ค าอธิบาย ตัวอักษรจีนหากเขียนโดยไม่ตั้งใจ หรือไม่ระมัดระวัง อาจจะ
ท าใหเ้ขยีนผดิกลายเปน็ตวัอักษรอ่ืนทีม่คีวามหมายผดิเพ้ียน หรอืแตกตา่งออกไป โดยลกัษณะ
ของตวัอักษรจนีประกอบดว้ยเสน้ขดีตา่ง ๆ หากมกีารเขยีนเพ่ิมหรอืลดเสน้ขดีใดไป จะท าให้
ความหมายเปลี่ยน จากภาษิตยกตัวอย่างอักษรที่มีรูปแบบลักษณะอักษรและการ
ออกเสียงที่คล้ายคลึงกัน คือ ตัวอักษร “อ๋ีว์” ซึ่งแปลว่า “ปลา” กลายเป็นอักษร “หลู่” 
ซึง่แปลวา่ “โง,่ หนุหนัพลนัแลน่, แซค่นจนี” และ ตวัอักษร “ซวี”์ ซึง่แปลวา่ “วา่งเปลา่” 
กลายเป็นอักษร “หู่” ซึ่งแปลว่า “เสือ” ได้ 
 
 
 
 
 

17. 能
néng

者

zhě

多

duō

劳

láo

  
  (เหนิง เจ่อ ตัว เหลา)  
  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ผู้มีความสามารถย่อมท างานหนัก” 
  ค าอธิบาย คนที่มีความรู้ความสามารถย่อมต้องตรากตร าท างานหนัก
มากกว่าคนอ่ืนทั่วไป ส่วนใหญ่มักใช้ในการยกย่องชื่นชมบุคคลที่มีความสามารถ 
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ภาพท่ี 6 อักษรจีน หรือ 汉
hàn

字
zì

  (ฮัน่จื้อ) มีวิวัฒนาการมาจากอักษรภาพ  

ตามรูปภาพเรียงจากแนวนอน แถวที่หนึ่ง อักษร “马
mǎ

” (หม่า) แปลว่า “ม้า”  

แถวทีส่อง อกัษร “鱼
yú

” (อีว๋)์ แปลวา่ “ปลา” และแถวทีส่าม อกัษร “车
chē

” (เชอ) แปลวา่ “รถ” 



18. 学
huó

到

dào

老

lǎo

，不

bú

会

huì

到

dào

老

lǎo

 

(เสวีย์ เต้า เหล่า, ปู๋ ฮุ่ย เต้า เหล่า)  
  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “เรยีนจนถึง
วัยชรา ก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่รู้ถึงวัยชรา” 
  ค าอธิบาย มีความหมายตรงกับ
ส านวนที่ว่า “การเรียนไม่มีที่สิ้นสุด” เราไม่
สามารถหยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้ไ ด้
เพราะย่อมต้องมีสิ่ งที่ ไม่รู้  หรือศึกษาไป
ไม่ถึงอยู่ 
 
 

19. 书
shū

中

zhōng

自

zì

有

yǒu

黄

huáng

金

jīn

屋

wū

， 

书

shū

中

zhōng

自

zì

有

yǒu

颜

yán

如

rú

玉

yù

  
(ซู จง จื้อ โหย่ว หวง จิน อู, ซ ูจง จื้อ โหย่ว เหยียน หร ูอี้ว์)  

  ตามรปูศพัทห์มายถงึ “ยอ่มไดร้บับา้นทองค าจากหนงัสอื ยอ่มไดร้บัใบหนา้
สวยงามราวกับหยกจากหนังสือ” 
  ค าอธบิาย ความเจรญิกา้วหนา้ ทรพัยส์นิเงนิทองและความสวยงาม มหีน้า
มีตานั้น ย่อมเกิดขึ้นมาจากการขยันศึกษาเล่าเรียน และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
 

20. 学
xué

好

hǎo

千

qiān

日

rì

不

bù

足

zú

，学

xué

歹

dǎi

一

yí

日

rì

有

yǒu

余

yú

  
(เสวีย์ ห่าว เชียน รื่อ ปู้ จู,๋ เสวีย์ ไต่ อี๋ รื่อ โหย่ว อี๋ว์) 

  ตามรูปศัพท์หมายถึง “เรียนสิ่งที่ดีหนึ่งพันวันก็ไม่พอ เรียนสิ่งที่ไม่ดีแค่
หนึ่งวันก็เหลือเฟือ” 
  ค าอธิบาย เรียนรู้สิ่งที่ดีนั้นยาก แต่เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีนั้นง่ายดาย คนเราต้อง
หมั่นศึกษาในเรื่องที่ดี ซึ่งเรียนรู้นานเท่าไรก็ไม่เพียงพอ 
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21. 学
xué

书

shū

者

zhě

纸

zhǐ

费

fèi

，学

xué

医

yī

者

zhě

人

rén

费

fèi

  
(เสวีย์ ซู เจ่อ จื่อ เฟ่ย์, เสวีย์ อี เจ่อ เหริน เฟ่ย์)  

  ตามรูปศัพท์หมายถึง “ผู้เรียนเขียนพู่กันต้องใช้กระดาษ ผู้เรียนแพทย์
ต้องใช้คน” 
  ค าอธบิาย ผูท้ีเ่รยีนการเขยีนพู่กนัยอ่มตอ้งใชก้ระดาษจ านวนมาก เชน่เดยีวกบั
ผูท้ีเ่รยีนแพทยย์่อมต้องใชร้า่งกายคนในการศึกษา ไมว่า่จะเรยีนในศาสตร ์ สาขาใดกต็าม 
ย่อมต้องมีค่าใช้จ่าย 
 

22. 一
yí

日

rì

为

wéi

师

shī

，终

zhōng

身

shēn

为

wéi

父

fù

  
(อ๋ี รื่อ เหวย ซือ, จง เซิน เหวย ฟู่)  

  ตามรูปศัพท์หมายถึง “วันเดียวถือเป็นครู ชั่วชีวิตถือเป็นบิดา” 
  ค าอธบิาย แมเ้ปน็อาจารยก์นัแคเ่พียงวนัเดยีว กป็ระหนึง่เปน็บดิาตลอดชวีติ 
ดังนั้น นักเรียนควรให้ความเคารพต่อครูอาจารย์ 
 

 ส านวน ภาษติจนีทีผู่เ้ขยีนไดน้ าเสนอนีเ้ปน็เพียงสว่นหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความเชือ่
และวัฒนธรรมในสังคมจีน ซึง่ใหค้วามส าคัญต่อการศึกษาเล่าเรยีน การหมัน่ใฝห่าความรู้ 
แมจ้ะมมีาตัง้แตโ่บราณ แตย่งัสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรูข้องนกัเรยีน นกัศกึษา
และผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้ในปัจจุบันได้เสมอ 
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บทน า 
 หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความส าคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลก เพราะเป็น
บรรพบรุษุของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ทีผ่า่นการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุสิน้สดุของไดโนเสาร์
ซึ่งสิ่งมีชีวิตและพืชพรรณในยุคนั้น ไม่สามารถรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
และสิ่งแวดล้อมได้ จึงท าให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นล้วนสูญพันธุ์ไป นอกจากนี้หนูยังมีผลต่อ
ความเชื่อของคนในภูมิภาคเอเชียในเรื่องของวัฒนธรรม นิทาน ค าสอน อันเป็นพ้ืนฐาน
ของการสรา้งสรรคส์งัคม คตเิกีย่วกบัเทพเจา้ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์อีกทัง้ยงัมผีลตอ่การเปลี่ยนแปลง
ในหน้าประวัติศาสตร์ยุโรปจากการระบาดของกาฬโรคอันเป็นที่มาของการล่าแม่มด
 อย่างไรก็ดีหนูเป็นส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บใน
ปจัจบุนั เพราะหนอูยูใ่นสถานะสตัวท์ดลองในการรกัษา การทดลองยา กอ่นทีจ่ะน ามาใช้
กบัมนษุย ์หนแูมจ้ะเปน็พาหะของโรครา้ยหลายชนดิ แตห่นกูย็งัมปีระโยชนอี์กหลายอยา่ง
ทัง้ในหว่งโซอ่าหาร ศลิปวฒันธรรม คตคิวามเชือ่อันเปน็รากฐานของสงัคม หนจูงึเปน็เหรยีญ
ซึ่งมีสองด้านทั้งคุณและโทษ 
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โดย วิฆนาย ดีสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 



ข้อมูลเบื้องต้นของหนูทางวิทยาศาสตร์ 
 

 หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดอยู่ในอันดับสัตว์ฟันแทะ (Order Rodentia) 
โดยหนูที่เป็นสัตว์ศัตรูพืชจัดอยู่ในวงศ์ Muridae ในประเทศไทยที่ส าคัญมี 3 สกุล ได้แก่ 
สกุลหนูพุก (Bandicota spp.) สกุลหนูท้องขาว (Rattus spp.) และสกุลหนูหริ่ง 
(Mus spp.) 
 สัตว์ฟันแทะ มีลักษณะเด่นที่ส าคัญ 2 ประการ คือ มีฟันแทะคู่หน้าที่ขากรรไกร
บน 1 คู่ และที่ขากรรไกรล่างอีก 1 คู่ โดยฟันแทะ 2 คู่นี้จะยาวตลอดชีวิตของสัตว์ 
ดังนั้น สัตว์ในอันดับนี้ จึงมีนิสัยชอบกัดชอบแทะอยู่ตลอดเวลา เพ่ือกินอาหารและ
เพ่ือลบัฟันแทะใหส้ัน้อยูใ่นระดบัทีม่นัจะหบุปากเคีย้วอาหารไดส้ะดวก ไมเ่ชน่นัน้ฟันคูห่นา้
ของมันทั้งบนล่างจะงอกยาวออกมา โดยเฉลี่ยตลอดชีวิตของหนู ฟันจะยาวประมาณ 
6-9 นิว้ นอกจากนีเ้คลอืบฟันของฟันแทะคูห่นา้มคีวามแขง็แกรง่เทยีบคา่ตาม Mohr scale 
เท่ากับ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับความแข็งของตะกั่ว สังกะสี และเหล็กซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.5 
2.5 และ 4.5 ตามล าดับ (Mohr scale เป็นมาตรวัดความแข็งของแร่ธาตุโดยให้แร่ธาตุ
ทีแ่ข็งที่สุดคือ เพชร มีค่าเท่ากับ 10 และแร่ธาตุที่แข็งน้อยที่สุดคือ ผงทัลคัม มีค่า
เท่ากับ 1)  ดังนั้น หนูจึงสามารถกัดแทะสายไฟ หรือถังพลาสติกได้ไม่ยาก 
 ลักษณะส าคัญประการที่ 2 คือ สัตว์ฟันแทะ จะมีช่องว่างระหว่างฟันแทะ
คูห่น้า ช่องว่างนี้จะช่วยให้หนูกลืนอาหารได้ในขณะที่มันก าลังแทะอาหาร หรือรองรับ
เศษวัสดุที่กัดแทะไว้ ก่อนใช้ลิ้นดุนทิ้งออกไปจากปาก โดยหนู 1 ตัว จะกินอาหารต่อวัน
ในปริมาณประมาณร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัวมันเท่านั้น เฉลี่ยแล้วหากหนูตัวหนึ่งมี
น้ าหนักประมาณ 200 กรัม มันจะกินอาหารหนักประมาณ 7.3 กิโลกรัมต่อปี 
 หนเูปน็สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีม่ปีระสทิธภิาพในการขยายพันธุไ์ดเ้รว็มาก หนใูนสกุล
หนูพุกตัวเมียสามารถผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ในขณะที่ตัวผู้อายุ 6 เดือนขึ้นไป 
ส่วนในสกุลหนูท้องขาว วัยเจริญพันธุ์ของตัวเมียอยู่ระหว่างอายุ 2-3 เดือน ในขณะที่
ตวัผูอ้าย ุ3 เดอืนขึน้ไป หนใูนสกลุหนหูริง่ ตวัเมยีผสมพันธุไ์ดต้ัง้แตอ่ายเุพียง 1-1.5 เดอืน 
และตัวผู้อายุ 1-2 เดือน มีวงรอบการเป็นสัดประมาณ 4-8 วัน และมีระยะตั้งท้องตั้งแต่ 
17-28 วัน และหลังจากคลอดลูกแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง หนูเพศเมียจะสามารถ
ผสมพันธุ์ได้อีก  
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 ดังนั้นมันจึงสามารถออกลูกได้ปีละไม่น้อยกว่า 4-6 ครอก ครอกละประมาณ 
4-10 ตวั ดว้ยเหตนุีเ้ราจงึพบลกูหนสูองครอก ทีม่อีายหุา่งกนัประมาณ 20 วนั จากแมห่นู
ตวัเดยีวกนัในรบูอ่ยครัง้ ในปีหนึง่ ๆ หน ู 1 คู ่ สามารถมลีกูหลานไดม้ากกวา่ 1,000 ตัว         
ในสภาพที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดปี และไม่มีศัตรูธรรมชาติ 
 ลูกที่เกิดใหม่จะไม่มีขน และยังไม่ลืมตา จนอายุ 14-17 วัน จึงจะลืมตาและเริ่ม
ออกหากินได้เอง เมื่ออายุประมาณ 4-5 สัปดาห์ จะเจริญเติบโตมีขนปกคลุมร่างกาย
เรียงตามล าตัวและขา ส่วนหางของหนูจะเกลี้ยงไม่มีขนปกคลุมแต่มีเกล็ดเล็ก ๆ  
ปกคลุมแทน และระหว่างเกล็ดอาจมีขนเล็ก ๆ สั้น ๆ ขึ้น ประปราย โดยหางเป็นอวัยวะ
ช่วยปรับสมดุลในขณะปีนป่าย โดยปกติหนูจะออกหากินในเวลากลางคืน แต่ในบางครั้ง
เมื่อมีประชากรหนาแน่น หรืออาหารขาดแคลน หนูจะหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งอาหารใน
เวลากลางคนื โดยออกหาอาหารในเวลากลางวนัทดแทน หนพุูกใหญจ่ะออกหากนิไดไ้กล 
ประมาณ 100 เมตร จากที่อยู่อาศัย ส่วนหนูนาใหญ่และหนูหริ่งนาจะออกหาอาหารได้
ไกลในระยะประมาณ 50 เมตร และ 10 เมตร ตามล าดับ ถ้าเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร 
หนูจะอพยพไปตามทิศทางของแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่า 
 ประสาทสัมผัสของหนูมีจุดด้อยเพียง
อยา่งเดยีว คอื ประสาทสมัผสัทางตา หนูเป็น
สัตว์ตาบอดสี เห็นภาพเป็นสีด า-ขาวเท่านั้น 
แตธ่รรมชาตกิย็งัไดส้รา้งประสาทสมัผสัอ่ืน ๆ 
มาชดเชยให้ โดยขณะที่หนูออกหากินจะใช้
ประสาทสัมผัสจากขนใต้ท้องและใต้อุ้งท้อง
ของมนั ชว่ยบอกใหรู้ว้า่สภาพพ้ืนทีท่ีเ่ดนิทาง
ไปนั้นเป็นอย่างไร ใช้ขนข้างจมูกหรือหนวด
ช่วยคล าทาง และใช้จมูกดมกลิ่น เพ่ือค้นหาแหล่งอาหารในระยะไกลได้เป็นอย่างดี  
รวมทั้งสามารถส่งเสียงบอกหนูตัวอ่ืน ๆ ถึงแหล่งอาหารหรืออันตรายได้ในระยะไกล ๆ 
ทั้งนี้เพราะหนูมีประสาทรับฟังเสียงได้ดีมาก นอกจากนี้ประสาทในการรับรสอาหารที่ลิ้น
ของหนูก็ไวเช่นกัน สามารถตรวจชิมสารที่แปลกปนในอาหารปกติที่มันเคยกินอยู่เป็น
ประจ าได้ ดังนั้น หนูจึงขยาดต่อสารพิษได้ง่าย 
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ภาพท่ี 1 



 ปกติหนูเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ าได้เก่ง และสามารถปีนป่ายได้ดีในพ้ืนที่ที่มีน้ าท่วม เช่น
ในนาข้าวหนูสามารถท ารังบนกอข้าวหรือกอหญ้า โดยกัดต้นและใบข้าว หรือหญ้าเป็น
วสัดทุ ารงั สว่นหนทูีอ่าศยัอยูใ่นสวนไมผ้ล เชน่ โกโก ้ มะพรา้ว ปาลม์น้ ามนั สามารถปนีปา่ย 
และกระโดดจากที่สูง บางครั้งจะท ารังอยู่อาศัยบนต้นพืชนั้น โดยไม่ลงพื้นดินเลย เช่น 
มะพร้าว หรือต้นปาล์ม ที่มีทางใบซ้อนกัน หนูสามารถกระโดด หรือไต่จากต้นหนึ่งไปสู่
อีกต้นหนึ่งได้โดยง่าย 
 หนยูงัเปน็พาหะของโรคซึง่เกดิจากสิง่มชีวีติขนาดเลก็ทีอ่าศยัอยูบ่นตวัของหน ู เชน่ 
หมดัของหน ู ทีเ่ปน็ตวัแพรก่ระจายเชือ้กาฬโรคจนท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติเปน็จ านวนมากทัว่โลก 
ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาร่วมกันของทางภาควิชาปรสิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาค้นพบไรในสตัว์ชนิดใหม่ในฟาร์ม
ของเกษตรกรสองสายพันธุซ์ึง่การกระจายนา่จะเกดิจากสิง่มชีวีติเลก็ ๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นฟาร์ม 
เช่น หนูไปสู่แมว สู่สัตว์เลี้ยง สู่คน ยิ่งประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ในเขตร้อนชื้น การกระจาย
และกลายพันธุ์ของเชื้อจึงเกิดขึ้นได้ง่าย (สัมภาษณ์) 
 

ความเชื่อเกี่ยวกับหนู 
 

 ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับหนูมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 

  ความเชื่อเกี่ยวกับเสียงร้อง 

 

  เสียงร้องของหนูตามความเชื่อของคนไทยมีการท านายความหมายของ
เสียงร้องไว้ดังนี้ 
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หนูร้องดัง “กก กก” ท านายว่า จะเกิดการผิดใจกันกับคนในครอบครัว 

หนูร้องดัง “กุก กุก” ท านายว่า จะมีลาภ 

หนูร้องดัง “คุก คุก” ท านายว่า จะมีเหตุทะเลาะวิวาท หรือมีภัยอันตราย 

หนูร้องดัง “ตุก ตุก” ท านายว่า จะมีภัยอันตราย 

หนูร้องดัง “ขิก ขิก” ท านายว่า ให้ระวังตนจะมีภัยมาถึง หรืออาจจะมีญาติมาเยือน 

หนูร้องดัง “ขีด ขีด” ท านายว่า จะเกิดลาภผลแก่ตน 



  นอกจากเสียงร้อง
ของหนูแล้ว หนูยังเป็นเป็นสัตว์
ฟันแทะที่กัดท าลายข้าวของ
ทรัพย์สินให้เสียหายจึงมีการ
ท านายจากการกัดข้าวของให้
เสียหายจากหนูไว้ ดังนี้ 
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หนูร้องดัง “ขด ขด” ท านายว่า จะเกิดอันตรายแก่ตน 

หนูร้องดัง “ขุก ขุก” ท านายว่า จะเกิดอันตรายแก่ตน 

หนูร้องดัง “เขียด 
เขียด” 

ท านายว่า จะเกิดการบาดเจ็บ ทะเลาะวิวาทกับคนพาล 

หนูร้องดัง “จก จก” ท านายว่า จะได้ลาภ ได้ผลก าไร ประสบผลส าเร็จ 

หนูร้องดัง “จง จง” ท านายว่า จะได้ทรัพย์สิน หรือสิ่งอันซึ่งพึงพอใจ 

หนูร้องดัง “จิก จิก” ท านายว่า จะประสบโชคลาภ มีชัยเหนือศัตรู 

หนูร้องดัง “จีด จีด” ท านายว่า จะได้ลาภเป็นอาหารรสโอชา 

หนูร้องดัง “สุด สุด” ท านายว่า จะถูกกล่าวโทษ ต าหนิ เสียทรัพย์ เป็นอริเป็นผู้ใหญ่ 

หนูร้องดัง “สิก สิก” ท านายว่า จะมีลาภ 

หนูร้องดัง “สิ สิ” ท านายว่า จะเกิดการพลัดพราก หรือตายจากกัน 

หนูร้องดัง “ยิก ยิก” ท านายว่า จะได้กินเนื้อ 

หนูร้องดัง “เลียด 
เลียด” 

ท านายว่า จะเกิดคดีความ 

ภาพท่ี 2 



 

ต านานนักษัตร 
 นักษัตรคือการเรียกปีโดยการใช้
สตัวเ์ปน็สญัลกัษณข์องป ี ซึง่หนึง่วงรอบ
มี 12 ปี โดยการใช้สัตว์ตามต านาน
ของแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ใช้
สัตว์ทั้ง 12 ชนิดเหมือนกัน เช่น ไทย 
เขมร เวียดนาม ทิเบต ญี่ปุ่น เกาหลี 
ซึ่งในส่วนของจีน มีการสันนิษฐานว่า
รับมาจากตุรกี สัตว์ทั้ง 12 ชนิด ได้แก่ 
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รอยกัดเกิดวันอาทิตย์ เหตุที่ท านาย จะเกิดแก่ญาติพ่ีน้อง  

รอยกัดเกิดวันจันทร์ เหตุที่ท านาย จะเกดิแกต่นเอง เปน็ลาภสวสัด ี หรอืจะเกดิแก่
พ่ีน้อง  

รอยกัดเกิดวันอังคาร เหตุที่ท านาย จะเกิดแก่บิดามารดา  

รอยกัดเกิดวันพุธ เหตุที่ท านาย จะเกิดแก่คู่ครอง บุตร ซึ่งท านายว่าจะเกิด
ทุกข์โศก  

รอยกัดเกิดวันพฤหัสบดี เหตุที่ท านาย จะเกิดแก่ครูบาอาจารย์ ซึ่งท านายว่าจะเกิด
อันตราย  

รอยกัดเกิดวันศุกร์ เหตุที่ท านาย จะเกิดข้ึนกับสิ่งของตนเอง ซึ่งท านายว่าจะได้
ลาภอันพึงใจ 

รอยกัดเกิดวันเสาร์ เหตุที่ท านาย จะเกิดแก่ตนเอง ซึ่งท านายว่าแม้มีบุญแต่อาจ
ถึงคราวตาย 

ภาพท่ี 3 



1. ชวด คือ หน ู
2. ฉลู  คือ วัว 
3. ขาล คือ เสือ 
4. เถาะ คือ กระต่าย 
5. มะโรง คือ งูใหญ่ มังกร พญานาค 
6. มะเส็ง คือ งูเล็ก 
7. มะเมีย คือ ม้า 
8. มะแม คือ แพะ 
9. วอก คือ ลิง 
10. ระกา คือ ไก่ 
11. จอ  คือ หมา 
12. กุน  คือ หมู 

 ซึ่งตามนิทานของแต่ละชนชาติก็จะแตกต่างกันไปถึงที่มาของสิบสองนักษัตรนี้  
ในที่นี้จะยกตัวอย่างมาสองต านานที่เกี่ยวกับนักษัตรของจีน 
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กระดาษตัดรูปนักษัตรปีหนูของจนี 



  ต านานที่หนึ่ง 
  เทพเจา้ผูส้รา้งโลกไดเ้ปรยกบัเหลา่สตัวว์า่ ใน “วนัชวิอิก” (วนัที ่1 เดอืนอ้าย
ตามจนัทรคต)ิ เราจะใหพ้วกเจา้ไดเ้ขา้มาอวยพรปใีหม ่และเพ่ือเปน็รางวลั สตัว ์12 ตวัแรก
ทีม่าถงึจะไดร้บัการก าหนดใหเ้ปน็นกัษตัร สตัวท์ัง้หลายตา่งกจ็ดจ าไดอ้ยา่งแมน่ย ายกเว้น
แต่แมว 
  แมวได้ถามหนูว่าเทพเจ้าก าหนดไว้วันใด หนูแกล้งแมวด้วยการบอกวันให้
เคลือ่นไป 1 วนั วา่ “วนัชวิยี”่ (วนัที ่2 เดอืนอ้ายตามจนัทรคต)ิ แมวกเ็ชือ่ตามนัน้ เมือ่ถงึ
วันจริงสัตว์ทั้งหลายต่างก็แข่งขันกันสุดก าลัง หนูนั้นอาศัยสติปัญญาเพราะรู้ว่าตัวเล็ก  
จงึกระโดดขึน้หลงัววั เมือ่ถงึหนา้ประต ู เทพเจา้กเ็ปดิประตรูบั หนจูงึรบีกระโดดเขา้ประตู
ไปก่อนเป็นตัวแรกจึงท าให้ได้เป็นนักษัตรปีแรก 
  สว่นแมวทีถ่กูหลอกนัน้กเ็กดิความโกรธแคน้หน ูจงึกลา่วอาฆาตวา่ถา้เจอหนู
ที่ไหนจะจับกินเสีย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แมวและและหนูจึงไม่ถูกกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ต านานที่สอง 
  หนูกับแมวเป็นเพ่ือนรักกัน แต่เป็นสัตว์สองชนิดที่ว่ายน้ าได้แย่ที่สุด แต่ทั้ง
หนูและแมวก็มีความฉลาดด้วยกันทั้งคู่ เลยร่วมกันท าความตกลงกับวัวว่า ขอเกาะหลัง
ววัไปดว้ย ววัซึง่แขง็แรงและมใีจอารอียูแ่ลว้กต็กลง แตพ่อใกลจ้ะถงึฝัง่ หนกูลบัคดิอยากจะได้
ต าแหน่งที่หนึ่งให้ได้ จึงวางแผนเตะแมวตกน้ าไป เพ่ือก าจัดคู่แข่ง และเมื่อใกล้ถึงฝั่ง  
หนูก็รีบกระโดดจากหลังวัวขึ้นสู่ฝั่งเป็นตัวแรก จึงได้เป็นนักษัตรล าดับแรก ตามด้วยวัว
ซึ่งขึ้นฝั่งตามมา กลายเป็นนักษัตรที่สอง ถัดจากวัวก็เป็นเสือที่หอบแฮ่ก ๆ ขึ้นฝั่งมา  
โดยอธิบายว่า ขณะข้ามน้ ามา โดนน้ าซัดปลิวไป ต้องลุยน้ ากลับมาใหม่ จึงมาถึงช้ากว่า
ก าหนด เสือจึงได้ต าแหน่งนักษัตรที่สาม 
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ภาพท่ี 4 



  จากนั้นกระต่ายก็ตามมาถึง โดยเล่าให้ฟังว่า ทีแรกก็กระโจนตามโขดหิน
มาเรื่อย ๆ แต่พอถึงกลางน้ าก็ไปต่อไม่ได้ โชคดีท่ีมีขอนไม้ลอยมา เลยเกาะขอนไม้เข้าสู่
ฝัง่ได ้ กลายเปน็นกัษตัรทีส่ี ่ อันดบัหา้ทีม่าถงึเปน็มงักร ซึง่นา่สงสยัวา่สตัวท์ีเ่หนิฟ้าไดอ้ยา่ง
มงักร ท าไมมาถงึตัง้อันดบัหา้ เงก็เซยีนฮ่องเตถ้งึถาม มงักรกต็อบวา่ ตนตอ้งหยดุใหน้้ าฝน
กับชาวบ้านก่อน จึงล่าช้าไปบ้าง และเมื่อมาถึงกลางทาง ได้เห็นกระต่ายเกาะขอนไม้
โดนน้ าซดัไปอีกทางหนึง่ จงึไดช้ว่ยเปา่ลมอยูข่า้งหลงัเพ่ือพากระตา่ยเขา้สูฝ่ัง่ดว้ย เงก็เซยีน
ฮ่องเต้ได้ฟังก็ชื่นชมในน้ าใจของมังกรมาก และให้ต าแหน่งนักษัตรที่ห้าตามกติกา
หลังจากนั้นก็มีเสียงม้าร้องมาแต่ไกล แต่ก่อนที่ม้าจะถึงฝั่ง ปรากฏว่ามีงูซ่ึงซ่อนตัวอยู่ใน
กีบม้าโผล่ออกมาก่อน จึงท าให้ม้าตกใจเสียหลักล้มลง งูจึงขึ้นฝั่งก่อนและได้เป็นนักษัตร
ที่หก ตามด้วยม้าเป็นนักษัตรที่เจ็ด ไกลออกไปมีกลุ่มสัตว์สามตัวขึ้นฝั่งมาด้วยกัน คือ
แพะ ลงิ และไก ่ ทัง้สามชว่ยกนัขา้มน้ ามา โดยไกเ่ปน็คนเจอแพ แลว้พาแพะกบัลงิขึน้แพ
มาด้วยกัน ทั้งแพะทั้งลิงช่วยกันกวาดสาหร่ายและถ่อแพมาจนถึงฝั่ง เง็กเซียนฮ่องเต้จึง
ให้ต าแหน่งนักษัตรแก่สัตว์ทั้งสาม โดยให้แพะเป็นอันดับแปด ลิงเป็นอันดับเก้า และไก่
เป็นอันดับสิบ 
  จากนั้นหมาก็ขึ้นฝั่งตามมา เป็นอีกครั้งที่เง็กเซียนฮ่องเต้สงสัยว่าท าไม 
สตัวท์ีว่า่ยน้ าเกง่อยา่งหมาถงึมาถงึชา้ไดข้นาดนี ้ หมาตอบวา่ เปน็เพราะตนมวัแตอ่าบน้ า
เพลินอยู่ อีกทั้งน้ าก็ใสเย็นชื่นใจเหลือเกิน ก็เลยเล่นน้ าต่อสบายใจ จนเกือบจะมาไม่ถึง
ฝัง่เสยีแลว้ หมากไ็ดต้ าแหนง่นกัษตัรอันดบัสบิเอ็ดไป เมือ่เวลาเยน็มาเยอืน เงก็เซยีนฮ่องเต้
ก าลงัจะปดิรบัลงทะเบยีน กพ็ลนัไดย้นิเสยีงอู๊ด ๆ ของหมทูีก่ าลงัขึน้ฝัง่มา หมมูาชา้เพราะ
หวิกลางทาง เลยแวะกนิอาหารกอ่น พอกนิอ่ิมก็พักงบีหลบัตอ่อีกตา่งหาก กอ่นจะตืน่มา
กลุกีจุอวา่ยน้ าเขา้ฝัง่ หมจูงึไดต้ าแหนง่นกัษตัรอันดบัสบิสองไปครอง แลว้เงก็เซยีนฮ่องเต้
ก็สั่งปิดพิธี เป็นอันว่าหมูคือนักษัตรอันดับสุดท้าย แมวซึ่งถูกหนูเตะตกน้ าและว่ายน้ าไม่
คล่อง พยายามตะเกียกตะกายยังไงก็มาไม่ทัน จึงอดต าแหน่งปีนักษัตร จากนั้น แมวจึง
ผูกพยาบาทกับหนู และเกลียดน้ าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
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หนูกับศาสนา 
 ในศาสนาฮินดูมคีวามเชื่อเกี่ยวกบัหนู
ในการเป็นพาหนะของพระพิฆเนศ ชื่อว่า
มุสิกะ เหล่าโจรจะนับถือมากเพราะเชื่อว่า
จะเปน็ผูป้ดัเปา่ เจาะชอ่งทางในการโจรกรรม
ให้สะดวก ทั้งนี้มีเทวสถานในอินเดียซึ่งเป็น
ทีอ่ยู่ของหนูจ านวนมหาศาล คือ วิหาร
การ์นีมาทา ในเขตเดชโนก รัฐราชสถาน 
ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 เปน็ทีอ่ยูข่อง
หนจู านวนหลายหมืน่ตวั โดยต านานเกีย่วกบั
การสร้างมีอยูว่า่บตุรชายของเทวกีารน์ีมาทา
เสียชีวิตลงพระยมจึงคืนชีพให้เป็นหนู 
 บางต านานก็ว่ากันว่าทหารหลายหมื่นนายเข้ามาในเขตของพระแม่ซึ่งมีโทษตาย
แต่พระแม่ไว้ชีวิตแล้วสาปให้เป็นหนู ทหารเหล่านั้นซาบซึ้งบุญคุณครั้งนี้ที่พระแม่ไม่ฆ่า
จึงอยู่ในสภาพหนูแล้วรับใช้พระแม่สืบมา 
 

หนูกับต านานท้องถิ่น 
 เช่น นิทาน เรื่องเกาะหนูเกาะแมวต านานของหาดสมิหลา 
 

สรุป 
 หนใูนวฒันธรรมทีก่ระจายอยูใ่นทกุวฒันธรรมทัว่โลกนัน้ เกดิขึน้จากความเกีย่วพัน
ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ทั้งในสถานภาพของการน าพาโรคร้ายจนเกิดความหวาดกลัว  
จนกลายเปน็การเคารพบชูา การน าเอาลกัษณะของหนมูาใชเ้ปน็ค าสอน เชน่ ใหพ้้นชวด 
ฉลู หนูตกถังข้าวสาร ในประเทศไทยแม้หนูจะเป็นศัตรูพืชที่ท าลายนาข้าว แต่หนูก็เป็น
แหลง่โปรตนีของชาวบา้นมาแตอ่ดตี ดงันัน้ สิง่ทีด่อัูนตรายกม็สีว่นทีเ่ปน็ประโยชนเ์ชน่กนั 
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 กาแฟ เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งอันเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก แต่ละประเทศก็จะมี
กาแฟที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันไป กาแฟตุรกีก็เช่นเดียวกัน หลายคนอาจคิดว่ า
กาแฟตุรกีต้องเป็นกาแฟสายพันธุ์ชั้นยอดอย่างแน่นอน โดยหารู้ไม่ว่ามนต์เสน่ห์ที่แท้จริง
ของกาแฟตุรกีนั้น ไม่ได้อยู่ที่สายพันธุ์
แต่อย่างใด หากแต่ว่า มันอยู่ที่กรรมวิธี
ในการชงต่างหาก และด้วยกรรมวิธีใน
การชงกาแฟที่เรียบง่าย ละเมียดละไม 
แตแ่ฝงไปดว้ยรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
ทัง้ยงัมปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนานมาตัง้แต่
ศตวรรษที่ 16 ท าให้องค์การยูเนสโก
ได้รับรองให้กาแฟตุรกีเป็น “มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้” 
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โดย นพวรรณ บุญตวง นักวิชาการศึกษา 

กาแฟตุรกี 



 กรรมวิธีในการชงกาแฟสไตล์ตุรกีนั้นถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมกาแฟที่เก่าแก่ท่ีสุด
ของโลก ซึง่ไดร้บัสบืทอดมาหลายชัว่อายคุนจากอดตีมาจนถงึปจัจบุนั โดยวธิกีารตม้กาแฟ
จะใชห้มอ้ตม้ใบเลก็ทีม่ดีา้มจบัยาว ๆ เรยีกวา่ “Cezve” (เซสฟ์) หรอื “Ibrik” (ไอบรคิ) และ
ใชเ้มลด็กาแฟทีบ่ดละเอียดมาก ๆ จนเหมอืนกบัผงแปง้ น ามาตม้กบัน้ าใหเ้ดอืด บางครัง้ก็จะ
เติมน้ าตาลเพ่ือเพ่ิมรสหวานและเพ่ิมกลิ่นหอมของเครื่องเทศ เช่น กระวานอีกด้วย 
หากถามว่า ท าไมต้องใช้เมล็ดกาแฟที่บดละเอียดมาก ๆ นั่นเพราะว่า ในอดีตกาแฟตุรกี
จะไม่มีการกรอง ดังนั้น ความละเอียดของกาแฟจึงมีผลตั้งแต่การต้มไปจนถึงการดื่ม  
ซึ่งถ้าบดไม่ละเอียดพอจะท าให้ผงกาแฟลอยในขณะที่ต้ม ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการดื่ม  
แตห่ากผงกาแฟมคีวามละเอียดมาก ๆ เมื่อน ามาเสริ์ฟ ผงกาแฟจะตกตะกอนลงสู่กน้แก้ว
อย่างรวดเร็ว ท าให้คนที่ดื่มกาแฟนี้ สามารถละเมียดละไม ค่อย ๆ จิบ ชิมกาแฟได้ง่าย 
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Cezve หม้อต้มกาแฟ 



 ส าหรับกรรมวธิีในการชงกาแฟตุรกีนี้ ชาวตรุกีจะชงกาแฟบนกระทะทรายร้อน ๆ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความร้อนโดนก้นหม้อที่ต้ม ไม่เช่นนั้นกาแฟจะไหม้ติดก้นหม้อได้  
ซึง่กระทะทีใ่ชใ้สท่รายนัน้จะตอ้งกน้ลกึใบใหญ ่ ในขณะทีต่ม้กาแฟจะตอ้งน าตัง้บนกระทะ
ทรายร้อน ๆ ให้มันเดือดจนเกิดเป็นฟองขึ้นมา จากนั้นก็เทส่วนที่เป็นฟองลงในแก้ว  

โดยท าซ้ าแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบ 
จนกาแฟหมดหม้อจึงน าเสิร์ฟได้ 
 ในการเสริฟ์กาแฟตรุกมีกัจะนยิม
เสิร์ฟคู่กับของหวานที่ขึ้นชื่อ นั่นก็คือ 
“Turkish Delight” (เทอรก์ชิ ดไีลท)์ 
ซึ่งของหวานชนิดนี้ เมื่อรับประทานคู่
กันกับกาแฟตุรกีแล้ว ก็จะเข้ากันได้
อย่างลงตัวเลยทีเดียว 
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การชงกาแฟตุรกี 

Turkish Delight 



 ตามธรรมเนยีมของชาวตรุกนีั้น เมื่อดืม่ด่ ากับมนต์เสนห่์ของกาแฟจนหมดแกว้แลว้ 
จะปรากฏกากกาแฟหลงเหลืออยู่ที่ก้นแก้ว ใหค้ว่ าแก้วกาแฟลงไว้ซกัพัก จากนัน้ใหห้งาย
แกว้ขึน้มา จะเหน็คราบกาแฟทีก่น้แกว้กระจายเปน็รปูลกัษณต์า่ง ๆ ซึง่ชาวตรุกจีะท านาย
โชคชะตาของคนที่กินกาแฟแก้วนั้นได้ ถือเป็นประเพณีการท านายโชคชะตาอย่างหนึ่ง
ของชาวตรุก ีทั้งยังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิงอีกด้วย 

 วธิกีารท านายกากกาแฟ คอื เมือ่ดืม่กาแฟหมดแกว้แลว้ ผูด้ืม่ตอ้งคว่ าแกว้กาแฟลง 
แล้วกล่าวค าอธิษฐานว่า “Kahve Pir, Kalbime Gir, Kalbimden Cik, Fincana 
Gir” (คาเฝว่ พิร์, คาลบิเมะ กิร์, คาลบิมแดน จิค, ฟินจาน่า กิร์) ซึ่งมีความหมายว่า 
“ขอให้กาแฟเข้าไปสู่หัวใจของข้าพเจ้าแล้วกลบัออกมาและเข้าไปในแก้วกาแฟ” จากนัน้
หมอดจูะท าการเปดิแกว้กาแฟ เพ่ือดคูราบกาแฟในแกว้ โดยจะกลา่วค าวา่ “Neyse Halin 
Ciksin Falin” (เนยเ์ซ ่เฮอยิน จคิซนิ ฟายิน) มคีวามหมายวา่ “ขา้พเจ้าหวงัว่าโชคชะตา
ของคุณจะปรากฏอยู่ในถ้วยใบนี้” 
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ท านายกากกาแฟกน้แก้วของชาวตุรกี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กาแฟตุรกีถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพ้ืนเมืองอันละเมียดละไมของชาวตุรกี
ซึง่มคีวามผกูพันกนัมาอยา่งยาวนาน ดงันัน้ กาแฟตรุกจีงึไมไ่ดเ้ปน็เพียงแคเ่ครือ่งดืม่ธรรมดา
ทัว่ไป แตม่นัคอืรากเหงา้และจติวญิญาณของชาวตรุก ีซึง่กวา่จะมาเปน็กาแฟตรุกรีสชาตดิ ีๆ 
อันเป็นเอกลักษณ์ได้นั้น ต้องอาศัยความพิถีพิถันตั้งแต่แรกเริ่มในการสรรหาเมล็ดพันธุ์
กาแฟดี ๆ มาบดให้ละเอียดมาก ๆ จนถึงกรรมวิธีในการชงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ไม่เหมือนใคร เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้รสชาติที่ได้ไม่มีสูตรตายตัว นั่นยิ่งท าให้
กาแฟตุรกีมีเสน่ห์และน่าค้นหา 
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กาแฟของชาวตุรกี 
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 ค าว่า “Moon” (มูน) ในภาษาอังกฤษ แปลว่า พระจันทร์ หรือ ดวงจันทร์ 
เป็นดาวบริวารดวงเดียวของโลก มีขนาดเล็กกว่าโลก และเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่อยู่
ในระบบสุริยะจักรวาล ไม่มีแสงสว่างในตนเอง แต่ที่เราเห็นแสงสว่างจากดวงจันทร์นั้น
เป็นเพราะได้รับแสงสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์ จึงท าให้เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์
ได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงโคจรในระบบสุริยะจักรวาลด้วย 
 
 
 
 
 

 อยา่งไรกต็าม ค าวา่ “moon” ทีเ่ราไดย้นิกนับอ่ย ๆ นัน้ กไ็มไ่ดแ้ปลวา่ “พระจนัทร”์ 
หรอื “ดวงจนัทร”์ เสมอไป หากเมื่อน าไปใชใ้หอ้ยูใ่นรปูแบบของประโยคหรือส านวนแลว้ 
ความหมายของค าศัพท์จะเปลี่ยนไปในทันที ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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โดย ศิริชัย สุรงค์เลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 

Eclipse Of The Moon 
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Promise the moon. 
(โพรมิส เดอะ มูน) 
สัญญาลม ๆ แล้ง ๆ 

ตัวอย่างประโยค 
Don’t promise me the moon. 

(ด้อนท์ โพรมิส มี เดอะ มูน) 
อย่าสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ กับฉัน 

To the moon and back. 
(ทู เดอะ มูน แอนด์ แบ็ค) 

มากที่สุด อย่างไม่มีขอบเขต 

ตัวอย่างประโยค 
I love you to the moon and back. 

(ไอ ลัฟว์ ยู ทู เดอะ มูน แอนด์ แบ็ค) 
ฉันรักคุณที่สุดเลย 

Over the moon. 
(โอเวอร์ เดอะ มูน) 

มีความสุขมาก 

ตัวอย่างประโยค 
I’m over the moon. 
(แอม โอเวอร์ เดอะ มูน) 

ฉันมีความสุขมากที่สุดในโลกเลย 
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Ask for the moon. 
(อาส์ค ฟอร์ เดอะ มูน) 

ร้องขอในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ 

ตัวอย่างประโยค 
You’re asking for the moon. 

(ยัวร์ อาส์คิ่ง ฟอร์ เดอะ มูน) 
คุณก าลังร้องขอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ 

Reach for the moon. 
(รีช ฟอร์ เดอะ มูน) 

ทุ่มเท พยายามจะไปให้ถึงในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก 

ตัวอย่างประโยค 
My dad always wants me to reach for the moon. 

(มาย แด็ด ออลเวย์ส ว้อนท์ส มี ทู รีช ฟอร์ เดอะ มูน) 
พ่อต้องการให้ฉันพยายามและทุ่มเทในสิ่งที่ยากเสมอ 

Many moons ago. 
(เมนี่ มูนส์ อะโก) 

นานมาแล้ว 

ตัวอย่างประโยค 
It happened many moons ago. 

(อิท แฮ็พเพ่นด์ เมนี่ มูนส์ อะโก) 
มันเกิดขึ้นนานมากแล้ว 



 
 

 
 

 เหน็ไดว้า่ ประโยคหรอืส านวนทีก่ลา่วมาขา้งตน้ จะมคี าวา่ “Moon” ปรากฏรวมอยู่
ภายในประโยคดว้ย ซึง่หากสังเกตดูแลว้ ไมม่ปีระโยคไหนที่สือ่ความหมายถึง พระจันทร์ 
หรือดวงจันทร์เลยแม้แต่น้อย ท าให้เราทราบได้อีกอย่างหนึ่งว่า ยังมีความหมายอ่ืน ๆ 
อีกมากที่รอการค้นหา 
 

บรรณานุกรม 
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LC Journal -82- 

Once in a blue moon. 
(วันซ์ อิน อะ บลู มูน) 

นาน ๆ ครั้ง 

ตัวอย่างประโยค 
My son lives in Munich I see him once in a blue moon. 

(มาย ซัน ลีฟส์ อิน มิวนิค ไอ ซี ฮิม วันซ์ อิน อะ บลู มูน) 
ลูกชายของฉันอาศัยอยู่ที่มิวนิค ฉันเจอเขานาน ๆ ครั้ง 
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 “พระรถนิราศ” เป็นวรรณกรรมที่แต่งโดยกลอนนิราศ ซึ่งเป็นลักษณะของกลอน
แบบหนึ่งที่เขียนขึ้นเพ่ือแสดงอารมณ์รักและอาลัยของกวีในยามที่ต้องจากบ้านจากเมือง
หรือต้องจากนางอันเป็นที่รักไปไกลซึ่งมักจะเป็นบทครวญของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นชื่อเรื่องก็น่าจะเป็นนิราศพระรถ หรือ นิราศเมรี อย่างใดอย่างหนึ่งเสีย
มากกวา่ แตใ่นกรณขีองพระรถนริาศนีเ้ปน็นริาศทีแ่ปลกไปจากนริาศเรือ่งอ่ืน ๆ ตรงที่เป็น
การคร่ าครวญของทั้งฝ่ายพระรถและฝ่ายเมรีสลับกันไปมา ดังนั้น การที่ใช้ชื่อว่า  
“พระรถนริาศ” กน็า่จะมคีวามเหมาะสมแลว้ อีกทัง้ในตอนตน้เรือ่งกม็กีารกลา่วถงึเนือ้เรือ่ง
สังเขป รวมทั้งกวีก็บอกชื่อเรื่องไว้อย่างชัดเจนว่า 
 

  จะเริ่มเรื่องพระรถนิราศสวาท บ าราศร้างห่างห้องระเหระหน 
 เสด็จเดียวเปลี่ยวเทวษเสวยชนม์  ประจวบจนด้าวแดนพนาดรฯ1 
 

 ก่อนที่จะมีการเริ่มเรื่องกวี ได้มีการแต่งบทไหว้ครูซึ่งถือว่าเป็นขนบของการแต่ง
วรรณกรรมสมยักอ่นทีต่อ้งมกีารเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์พ่อแม ่ครบูาอาจารย ์โดยในพระรถนริาศนี้
จะเริ่มจากการกล่าวถึงการบชูาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต่อมาเปน็การกล่าวไหว้ 
และนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอน วิชากาพย์กลอนให้  
__________________________ 
1 ลอ้ม เพง็แกว้ สอบช าระและน าเสนอ. พระรถนริาศ, (เพชรบรุ:ี ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรุ,ี กนัยายน 
2525), หน้า 2 

 
 
 

 

 
โดย กฤติกา ชูผล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
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ซึง่ขนบนยิมเชน่นีแ้สดงถงึคา่นยิมของคนในสงัคมไทยทีใ่หค้วามเคารพและเชือ่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ 
ตลอดจนแสดงถึงการเป็นผู้ที่มีความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ โดยในแง่ของ
มานุษยวิทยาก็ท าให้เห็นถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยใจคอของคนไทย 
 นอกจากนี้กลอนนิราศยังมีลักษณะการพรรณนาถึงสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างการ
เดินทาง โดยในพระรถนิราศนี้ได้มีการกล่าวพรรณนาการเดินทางและกล่าวชมสิ่งที่ได้
พบเห็นระหว่างเดินทาง เปรียบเทียบกับความเศร้าโศกท่ีต้องพลัดพรากจากคนรัก ดังนี้ 
 

 ชมไม้ 
  ล าดวนเหมือนพระด่วนสวาทว้าง เต่าร้างเหมือนพระร้างนิราสม 
 ส้มลมเหมือนหลงด้วยเล่ห์ลม  สุกรมกรมจิตเพราะตายใจ2 
 

 ชมนก 
  พลางชมหมู่วิหคและฝูงหงส์ อันลอยฟ้ามาลงสรงสนาน 
 เหมือนหนึ่งสาวสุรางค์บริวาร  ลงลอยเล่นชลธารส าราญใจ3 
 

 ชมสัตว์ป่า  
  ทั้งหมู่หมูหมีเม่นละม่ังระมาด สรรพสัตว์จตุบาทก็มากหลาย 
 แรดช้างกวางสิงห์กระทิงทราย  วุ่นวายเอิกเกริกท้ังพงพี4 
 

 ทั้งนี้บทชมธรรมชาติที่ปรากฏในพระรถนิราศจะมีคุณค่าในแง่ของความงาม
ทางด้านวรรณศิลป์ที่ก่อให้เกิดจินตภาพในใจของผู้อ่านแล้ว ธรรมชาติที่ปรากฏในเรื่อง
ยังสะท้อนสภาพภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตามแนวมานุษยวิทยาว่า มนุษย์ไ ม่
วา่จะในสมยัใด กจ็ะเลอืกถิน่ฐานทีอ่ยูอ่าศยัทีม่ลีกัษณะของความอุดมสมบรูณข์องธรรมชาต ิ
ซึ่งในเรื่องตลอดระยะเวลาการเดินทางของตัวละครจะเห็นได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
บรรดาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ตัวละครอาศัย 
 นอกจากบทชมธรรมชาติในเรื่องแล้ว ยังปรากฏบทชมความงามของสตรี ซึ่งเป็น
การสะท้อนค่านิยมในสังคมยุคหนึ่งว่าสตรีที่งามต้องมีลักษณะ 
__________________________ 
2 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 11 
3 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 40 
4 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 39 



  มิเสียทีเป็นที่ประโลมขวัญ   ผิวพรรณเพียงเทพอัปสร 
 พิศพักตร์วรลักษณ์ลอออร    ดั่งจันทรแจ่มแผ้วผ่องโพยม5 
 

 จากที่กล่าวถึงลักษณะนิราศข้างต้นแล้ว นิราศยังมีลักษณะความยาวไม่จ ากัด
จ านวนตอน ซึ่งในพระรถนิราศก็มีถึง 412 บท และมีลักษณะบังคับคณะและสัมผัส
อย่างกลอนทั่วไป และจบลงท้ายด้วยค าว่า “เอย”   
 อย่างไรกต็ามนอกจากภูมปิัญญาในการแตง่ค าประพันธน์ริาศข้างตน้แลว้ “พระรถ
นิราศ” ยังแสดงถึงความสามารถของกวีในการแต่งค าประพันธ์ให้มีความไพเราะและมี
วรรณศิลป์ที่งดงาม ได้แก่ การเล่นเสียงพยัญชนะในวรรคเดียวกัน เช่น 
 

  “พักตร์ผ่องเพียงดาวประกายพราย ศรีสลายเศร้าสร้อยสลดลง”6 
 

 หรือการเล่นค าที่มีลักษณะเหมือนกับการใช้กลบท อย่างกลบทบัวบานกลีบขยาย 
ซึ่งมีลักษณะก าหนดให้ใช้ 2 ค าแรกของแต่ละวรรคซ้ ากันตลอด เป็นกระทู้ยืน เช่น 
 

  เสียดายโอษฐ์อิ่มเอ่ียมดังชาดแต้ม  เสียดายแย้มให้พ่ียั่วยวนสมร 
 เสียดายศอสมทรงดังหงส์จร   เสียดายกรดั่งงวงเอราวัณ 
  เสียดายเอวอรชรบวรนาฏ   เสยีดายดวงปทมุมาศเมอืงสวรรค ์
 เสียดายผิวผ่องเพียงสุวรรณพรรณ   เสียดายฝูงก านัลคณานาง7 
 

 กลบทบุษบงแย้มผกา ซึ่งเป็นกลบทแบบหนึ่งที่ก าหนดให้ค าขึ้นต้นเป็นค าค าเดียว
โดยตลอด เป็นกระทู้ยืน เช่น 
 

  เคยสมบรมสุขเกษมศรี   เคยปีติปราโมทย์เกษมศานต์ 
 เคยมีมธุรสพจมาน     เคยประสานสรุเสยีงส าเนยีงนวล 
  เคยยั่วเย้ายวนชวนสนิท   เคยชิดชื่นโฉมประโลมสงวน 
 เคยแนบนิทราไสยายวน    เคยสรวลโสมนัสเป็นนิรันดร์8 
__________________________ 
5 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 16 
6 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 12 
7 ลอ้ม เพง็แกว้ สอบช าระและน าเสนอ. พระรถนริาศ, (เพชรบรุ:ี ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรุ,ี กนัยายน 
2525), หน้า 35 
8 ลอ้ม เพง็แกว้ สอบช าระและน าเสนอ. พระรถนริาศ, (เพชรบรุ:ี ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัเพชรบรุ,ี กนัยายน 
2525), หน้า 34 
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 นอกจากนี้ยังมีการใช้โวหารเพ่ือให้เกิดภาพพจน์และได้อรรถรสในการอ่านมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การใช้อุปมา ในการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
เช่น 

   นางฟังโหรเฒ่าส าเนากิจ  ด่ังกรดกริชกรีดศอให้ขาดสิน 
  หวั่นไหวไปทั่วทั้งกายิน   ชลนัยน์ไหลรินด่ังธารา9 

 

 การใช้อุปลักษณ์ในการเปรียบ เช่น 

   ถ้าแม้นพ่ีแหวะหวะอุระได้  จะผ่าแล่ให้เห็นประจักษ์ 
  ว่านี่แน่ะนางงามคือความรัก  กระนีห้รอืจะประจกัษแ์กใ่จนวล10 
 

 การใช้ค าเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือให้ได้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น 
   ส าแดงสิงหนาทตวาดเสียง  เปรี้ยงเปรี้ยงก้องป่าพนาระหง 
  ไม้ไหล้ลุ่นล้มระทมลง   เป็นผงคลีเกลื่อนกลุ้มปัถพิน11 
 

 หรอื การกลา่วเกนิจรงิ เพ่ือใหผู้อ่้านเกดิภาพและรูส้กึซาบซึง้ในอารมณข์องตวัละคร
มากยิ่งขึ้น เช่น  
   สุริยนก็มิอาจจะผาดแสง  ไม่แจ่มแจ้งส่องโลกทั่วสถาน 
  ชอุ่มอับมืดมนอนธการ   ประมาณเหมอืนโลกลม่ท าลายพัง12 
 

 ซึง่จากทีก่ลา่วถงึวรรณศลิปใ์นพระรถนริาศมาทัง้หมดนีน้อกจากจะแสดงภมูปิญัญา
ในการแตง่การประพันธข์องกวยีคุกอ่นแลว้ สิง่เหลา่นีย้งัสามารถสะทอ้นคา่นยิมทางสงัคม
และบางส่วนอาจท าให้เราได้รู้จักสภาพการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้อีกด้วย 
__________________________ 
9 เรื่องเดยีวกัน, หน้า 8 
10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21 
11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13 
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13 
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 ประเทศอินเดียคือดินแดนภารตะที่มีอารยธรรมเก่าแก่มานานหลายร้อยปี อุดม
ไปดว้ยสิง่ทีน่า่สนใจมากมาย อาทเิชน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว อาหาร เครือ่งแตง่กาย รวมไปถึง
วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีมายาวนาน ทั้งยังมีเทศกาลที่น่าสนใจอีก 1 เทศกาล ซึ่งคล้ายกับ
เทศกาลสงกรานต์ของไทยอีกด้วย เพียงแต่เปลี่ยนจากการสาดน้ ามาเป็นการสาดสีแทน
นั่นเอง โดยเรียกเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลโฮลี” (Holi Festival) 
 เทศกาลโฮล ีหรอื เทศกาลสาดสขีองชาวอินเดยี เปน็เทศกาลทีไ่มแ่บง่ชนชัน้วรรณะ 
ทุกคนมีสิทธิในการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ ทั้งยังมีความเชื่อว่า การน าผงสีมาสาดใส่กันจะ
ชว่ยปดัเปา่สิง่ชัว่รา้ยออกไปจากชวีติได ้ นอกจากนีย้งัมตี านานเลา่ขานกนัตอ่มาวา่ มยีกัษ์
ตนหนึง่ นามวา่ “หริญัยกศปิ”ุ เปน็ยกัษท์ีบ่ าเพ็ญเพียรมานานจนไดร้บัพรจากพระพรหม 
ไม่ให้มีวันถูกสังหารได้ ด้วยพรดังกล่าว ท าให้ยักษ์ตนนี้ลืมตัว จึงไประรานโลกมนุษย์  
และสวรรค์ โดยสั่งให้ผู้คนเหล่านั้นเลิกบูชาเทพพระเจ้าองค์อ่ืน ๆ ท าให้ลูกชายของยักษ์
ตนนี้ นามว่า “ประหลาด” ไม่เคารพบูชาพ่อตัวเองแต่กลับเคารพบูชาพระนารายณ์ 
ท าใหห้ริญัยกศปิเุกดิความโกรธแคน้เปน็อยา่งมาก ถงึขัน้คดิจะฆา่ลกูดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ นา ๆ  
ทั้งวางยาพิษ ล่อลูกชายไปให้ช้างเหยียบ ขังไว้ในกรงงูพิษ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังรอด
มาได้ ท าให้ยักษ์หิรัญยกศิปุจนปัญญาจึงได้ยืมมือน้องสาวของตนเอง นามว่า “โฮลิกะ” 
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ฆ่าลูกชายตัวเองทิ้งเสีย โดยมีอุบายหลอกล่อให้ประหลาดเข้าพิธีบูชาไฟพร้อมน้องสาว
ของตน ซึ่งน้องสาวคนนี้ก็ได้รับพรพิเศษเช่นกัน โดยไฟจะไม่สามารถท าอันตรายใด ๆ 
แกเ่ธอได ้แตผ่ลปรากฏวา่ เมือ่ทัง้ 2 อยูใ่นกองไฟ ประหลาดกไ็ดส้วดมนตข์อพรพระนารายณ์
อยูต่ลอดเวลา พระนารายณจ์งึประธานพรใหป้ลอดภยั ในขณะเดยีวกนักม็เีสยีงรอ้งโหยหวน
จากกองไฟขึ้นมาด้วย หิรัญยกศิปุก็กระหยิ่มยิ้มย่องด้วยคิดว่าฆ่าลูกตนเองได้ส าเร็จแล้ว 
ถึงขั้นหัวเราะออกมาเสียงดัง แต่เมื่อเพ่งมองเข้าไปในกองไฟก็ถึงกับตกใจ ด้วยลูกชาย
ของตนยงันัง่หลบัตาสวดมนตอ์ยู ่ไมเ่ปน็อะไรเลย แตโ่ฮลกีะกลบักลายเปน็เถา้ถา่นไปเสยีแลว้ 
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะพรที่เธอเคยได้รับนั้นมีเงื่อนไขว่าไฟจะไม่เผาตนเพียงคนเดียวเท่านั้น 
แต่ด้วยความที่นางพาหลานเข้าไปด้วย จึงท าให้พรที่ได้รับเสื่อมลงไป นี่คือที่มาของชื่ อ
เทศกาลและการจุดไฟฉลองหลังตะวันลับขอบฟ้า เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองที่ฝ่ายธรรมะ
มีชยัเหนอืฝา่ยอธรรม ทัง้นีช้าวฮินดจูะตอ่ไฟจากกองไฟนีไ้ปจุดในบา้นเรอืนของตนเองเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 
 เทศกาลโฮลีของชาวอินเดียนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดขึ้นท่ี รัฐราชสถาน รัฐอุตตร
ประเทศ เมืองพุชการ์ เมืองอุทัยปุระ และเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ในช่วงเดือน
มนีาคมของทกุป ี เพ่ือบอกลาฤดหูนาวและตอ้นรบัฤดใูบไมผ้ล ิ โดยจะเนน้ไปทีค่วามรืน่เริง
บนัเทงิใจในการสาดสลีว้น ๆ ทัง้นีย้งัมกีารจดักจิกรรมภายในเทศกาลทีแ่ตกตา่งกนัออกไป
ตามแต่ละท้องที่อีกด้วย 
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การจุดกองไฟในคืนกอ่นวันสาดสี 



 เทศกาลโฮลขีองชาวอินเดยีถกูจดัขึน้เพียงแค ่2 วนัเทา่นัน้ โดยวนัแรกจะมพิีธกีรรมที่
เรียกว่า “โฮลีกะดาฮัน” (Holika Dahan) หรือ “โหลิกาทหนะ” ซึ่งแปลว่า พิธีเผานาง
โฮลกิะ พิธนีีจ้ะกระท าเมือ่ตะวนัไดล้บัขอบฟ้าไปแลว้โดยการกอ่กองไฟขึน้มา เปรยีบเสมอืน
การจ าลองเหตุการณ์เมื่อครั้งที่นางโฮลิกะถูกไฟเผา 
 ตอ่มาในวนัที ่2 ของเทศกาล ซึง่ชาวอินเดยีจะเรยีกวนันีว้า่ “วนัธลุนัด”ี (Dhulandi) 
หรือ “ธุลันฐี” จะเป็นวันที่ทุกคนต่างก็รอคอย โดยแต่ละคนจะพากันออกมาแต้มสีสัน
ให้แก่กัน หรือสาดสีใส่กัน พร้อมกับกล่าวค าว่า Happy Holi ทั้งนี้จะมีการจัดเตรียม
ผงสีที่เรียกว่า “กูลัล” (Gulal) เอาไว้ส าหรับสาดสีใส่กัน ซึ่งกูลัลจะมีลักษณะเหมือน
แป้งฝุ่น โดยท ามาจากแป้งมันส าปะหลังผสมกับวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณเป็น                
ยาสมุนไพร โดยวัตถุดิบที่ได้จากทางธรรมชาติ มีดังนี้ 
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ดอกทองกวาว  สีส้ม 

หัวบีทรูท  สีม่วง 

เหง้าขมิ้น  สีเหลือง 

ใบเตยหอม  สีเขียว 

ดอกอัญชัน  สีน้ าเงิน 

กูลัลหรือผงสีส าหรับเทศกาลโฮล ี



 ผู้คนจะเริ่มตะลุยสาดสีใส่กันในช่วงเช้าถึงเที่ยงของวัน และในเวลาเย็นทุกคนจะ
ออกมาพบปะกนัเพ่ือน าขนมมาแจกจา่ยและรบัประทานรว่มกนั นอกจากนีภ้ายในเทศกาล
ยังมีการละเล่นดนตรีของชาวบ้านซึ่งจะชว่ยสร้างสสีันภายในงาน ทั้งยงัมีการดื่มสังสรรค์
กนัดว้ยเครือ่งดืม่ประเภทหนึง่เรยีกวา่ ‘บงั’ (Bhang) ซึง่มสีว่นผสมทีส่กดัมาจากใบกญัชา 
น าไปผสมกับนมอัลมอนด์ ท าให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปัจจุบันเทศกาลโฮลีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งยังเป็นที่รู้จักในสังคมอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งในประเทศไทยเองก็ได้รับเอาอิทธิพลนี้เข้ามาด้วย โดยจะมีการจัดงานขึ้น
ทกุปทีีว่ดัวษิณ ุ เขตยานนาวา กรงุเทพฯ ชว่งเดอืนมนีาคมเชน่กนั ท าใหท้ีว่ดัมชีาวอินเดีย
พากันหลั่งไหล่เข้ามาร่วมงานในเทศกาลนี้อย่างคึกคัก 
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ขนมและเคร่ืองด่ืมบงั 

เทศกาลโฮลี ณ วัดวิษณุ 
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 เทศกาลวันเเห่งความตาย (Dia de los Muertos / Day of the Dead) ถือเป็น
เทศกาลที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศเม็กซิโก ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม และ 
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเทศกาลดังกล่าวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรื อ
เหมอืนกบัเทศกาลฮาโลวนีแตอ่ยา่งใดตามทีห่ลาย ๆ คนเขา้ใจ แตเ่ทศกาลวนัแหง่ความตาย
ของเมก็ซโิกนีเ้ปน็เทศกาลทีจ่ดัขึน้เพ่ือเฉลมิฉลองและระลกึถงึสมาชกิในครอบครวัทีล่ว่งลับ

ไปแลว้ โดยชาวเมก็ซโิกมคีวามเชือ่
กันว่าในคืนของวันที่ 31 ตุลาคม 
และ วนัที ่1-2 พฤศจกิายน จะเปน็
ช่วงที่วิญญาณเหล่านั้นเดินทาง
กลับมาเยี่ยมครอบครัวเป็นเวลา
24 ชัว่โมง จงึไดม้กีารเตรยีมอาหาร
และข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้ล่วงลับ
นั้นโปรดปราณเอาไว้เพ่ือต้อนรับ
พวกเขากลับมา 
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ภาพท่ี 1 
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 ในอดีตเมื่อประมาณ 3,500 ปี ที่ผ่านมา ชาวพ้ืนเมืองหลากหลายกลุ่มในประเทศ
เมก็ซโิก สว่นใหญจ่ะมคีวามเชือ่ในเรือ่งชวีติหลงัความตาย และราว ๆ ศตวรรษที ่14 – 16 
ชาวแอซเท็ก (Aztec) ซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่เรืองอ านาจมากที่สุดในยุคนั้น ก็มีความ
เชื่อว่าการตายเป็นเพียงการข้ามผ่านจากโลกนี้ไปยังอีกโลกหนึ่งเท่านั้น จึงได้ริเริ่มจัดงาน
เฉลมิฉลองใหก้บับรรดาชวีติหลงัความตายเปน็ระยะเวลา 1 เดอืน ซึง่จะจดัในเดอืนสงิหาคม
ของทุกปี เพ่ือบูชาเทพีแห่งโลกใต้พิภพ (Mictecacihuatl) หรือเทพีแห่งความตาย 
(Lady of the Dead) ผู้ท าหน้าที่ดูแลรักษากระดูกของคนตายเพื่อน าไปใช้ในโลกหน้า 
 ต่อมาในศตวรรษที่ 16 อารยธรรมของสเปนได้เข้ามามีอิทธิพลภายในประเทศ
เม็กซโิกมากข้ึน เทศกาลนีจ้ึงไดร้บัเอาวฒันธรรมความเชือ่ของศาสนาครสิต์มาผสมผสาน
จนเกิดความลงตัว และได้เปลี่ยนมาเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1, 2 
พฤศจกิายนแทน เพ่ือใหต้รงกบัวนั All Saints Eve, All Saints Day และ All Soul Day 
ของทางศาสนาครสิต ์ แต่ถงึกระนัน้เทศกาลวนัแห่งความตายของชาวเม็กซโิกก็ยังคงไว้ซึ่ง
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติในแบบดั้งเดิม 

 งานเทศกาลนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงก่อน
วันที่ 31 ตุลาคม โดยสมาชิกในครอบครัวจะ
ช่วยกันท าความสะอาดบ้าน ท าอาหารและ
เตรียมต้อนรับญาติผู้ล่วงลับ อีกท้ังได้น าเอา
รูปภาพของพวกเขามาจัดวางบนโต๊ะและ
ตกแตง่บรรยากาศรอบ ๆ ใหส้วยงาม เชือ่กนั
วา่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 ตุลาคม จะเป็น
เวลาทีว่ญิญาณของเดก็ ๆ เดนิทางกลบัมากอ่น 
ทางสมาชิกภายในครอบครัวก็จะจัดเตรียม
ขนม นมเนย และของเลน่เดก็ ๆ เอาไว้ต้อนรับ 
บางบา้นอาจเตรยีมหมอนกบัผา้หม่ไวใ้หส้ าหรบั
เด็กที่ต้องการพักผ่อนหลังจากที่เล่นสนุกกัน
จนเหนื่อยแล้ว 

ภาพท่ี 2 
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 กระทั่งเข้าสู่วันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งเรียกว่าวัน Día de los Inocentes (Day of 
the Innocents) หรือ Día de los Angelitos (Day of the Little Angels) อันเป็น
วันที่เชื่อกันว่า วิญญาณของเด็กจะใช้เวลาทั้งวันกับคนในครอบครัว ส่วนบ้านไหนที่ไม่มี
ลกูหลานทีเ่สยีชวีติไปแลว้ กอ็าจจะมกีารเตรยีมขา้วของหรอืขนม นมเนยเอาไวเ้พ่ือตอ้นรับ
วิญญาณเด็กเร่ร่อนที่ไร้ญาติขาดมิตร 
 เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนเข้าสู่วันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งเรียกกันว่าวัน Día de los 
Muertos (Day of the Dead) โดยจะเปน็วนัทีว่ญิญาณของผูใ้หญก่ลบัมาเยีย่มครอบครัว 
ก็จะมีการจัดเตรียมอาหารและข้าวของเอาไว้ต้อนรับที่บ้านเช่นเดียวกันกับครั้งที่ต้อนรับ
วิญญาณของเด็ก ๆ และในช่วงเย็นของวันนั้นเอง คนในครอบครัวจะรวมตัวกันไปท า
ความสะอาดสุสานของชุมชนและตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ
ใช้ดอกดาวเรืองและแสงไฟในการประดับตกแต่ง เพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
หรอือาจจะเตรยีมอาหาร เครือ่งดืม่ หมอน ผา้หม่ เอาไวด้ว้ย เพ่ือทีจ่ะไดใ้ชเ้วลากบัวญิญาณ
ของครอบครวัทีส่สุานไดอ้ยา่งเตม็ที ่จากนัน้เมือ่ถงึเวลาอันสมควรบรรดาวญิญาณทัง้หลาย
ก็จะเดินทางกลับสู่ปรภพเช่นเดิม 

ภาพท่ี 3 
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 สุภาษิต คือ ค าที่ใช้พูดเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบ เตือนสติ เตือนใจ บางครั้ ง
ผูอ้าวโุสกม็กัจะใชส้ภุาษตินัน้ ๆ อบรมสัง่สอนลกูหลาน เพ่ือไมใ่หท้ าสิง่ทีผ่ดิพลาด สว่นใหญ่
มกัจะใชค้ าเปรยีบเทยีบงา่ย ๆ หรอืค าทีค่ลอ้งจองกนั เพ่ือใหง้า่ยแกก่ารจดจ าและท าความ
เข้าใจ ดังนั้น จึงไม่ใช่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นที่มีสุภาษิตไว้เพ่ืออบรมสั่งสอนลูกหลาน 
แต่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกก็มีสุภาษิตเป็นของตัวเองเช่นเดียวกัน ดั่งเช่นชาวญี่ปุ่น  
ซึ่งบางสุภาษิตของชาวญี่ปุ่นนั้นก็มีความหมายคล้ายกับของเราอีกด้วย ยกตัวอย่าง ดังนี้  
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โดย นภัสวรรณ เอ่ียมงามทรัพย์ นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

二兎を追う者は一兎をも得 
ni tou o ou mon wa itto o mo ezu 

(น ิโทอุ โอะ โอะอุ โมะอึน วะ อิตโตะ โอะ โมะ เอะซ)ุ 
 
 

ค าแปล คนที่ตามกระต่ายสองตัว 
จะไม่ได้กระต่ายแม้เพียงตัวเดียว 

 
 

ความหมาย การที่เราท าอะไรหลาย ๆ อย่าง 
ในเวลาเดยีวกนั จะท าใหเ้ราท าอะไรไมส่ าเรจ็เลยซกัอยา่ง 

เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ จับปลาสองมือ 
 

จับปลาสองมือ 
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馬の耳に念仏 
uma no mimi ni nenbutsu 

(อุมะ โนะ มิมิ นิ เนนบุทซึ) 
 
 

ค าแปล เทศน์กรอกหูม้า 
 
 

ความหมาย การสวดมนต์ให้ม้าฟัง โดยที่ม้าไม่รู้คุณค่าของบทสวดมนต์ ย่อมไม่มี
ปฏิกิริยาตอบกลับ เหมือนกับคนที่ไม่ยอมฟังค าตักเตือนของคนอ่ืน และยังใช้ค าพูด

เยาะเย้ยถากถาง คอยต าหนิคนที่มีความรู้น้อยที่ฟังเรื่องยาก ๆ ไม่เข้าใจ 
เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ สีซอให้ควายฟัง 

 

 

穴があったら入りたい 
ana ga attara hairitai 

(อะนะ กะ อะทะระ ฮะอิริทะอิ) 
 
 

ค าแปล ถ้ามีรูก็อยากจะมุด 
 
 

ความหมาย อายมากจนอยากจะแทรกตัวลงไปในรูดินเพ่ือหนีหน้าผู้คน 
เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ แทรกแผ่นดินหนี 

 

 

上には上がある 
ue ni wa ue ga aru 

(อุเอะ นิ วะ อุเอะ กะ อะรุ) 
 
 

ค าแปล สูงสุดยังมีสูงกว่า 
 
 

ความหมาย คนที่คิดว่าสิ่งที่ท านั้นมันดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังมีคนอื่นที่ท าได้ดียิ่งกว่า 
เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ เหนือฟ้ายังมีฟ้า 
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一石二鳥 
isseki nichou 
(อิสเซะคิ นิโซอุ) 

 
 

ค าแปล ปาหินก้อนเดียวได้นกสองตัว 
 
 

ความหมาย การท าอะไรเพียงครั้งเดียว 
แต่ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นสองเท่า 

เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ 
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 

 

ปาหินก้อนเดียวได้นกสองตัว 

 

二度あることは三度ある 

nido aru koto wa sando aru 

(นิโดะ อะรุ โคะโทะ วะ ซันโดะ อะรุ) 
 
 

ค าแปล เรื่องท่ีเกิดขึ้นสองครั้ง สามารถเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สามได้ 
 
 

ความหมาย  สิ่งที่เคยเกิดข้ึนแล้ว แต่เกิดข้ึนซ้ าอีกครั้ง 
เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 
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明日ありと思う心の仇桜 
asu ari to omou kokoro no adazakura 

(อะซุ อะริ โทะ โอะโมะอุ โคะโคะโระ โนะ อะดะสะคุระ) 
 
 

ค าแปล แค้นดอกซากุระในใจที่คิดว่ายังมีพรุ่งนี้ 
 
 

ความหมาย ดอกซากุระที่คิดว่าพรุ่งนี้จะยังบานอยู่ ก็อาจจะปลิวไปตามสายลมจน
หมดในคืนนี้ได้ เหมือนกับชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งไม่เที่ยง หากชะล่าใจวันนี้ วันหน้าอาจไม่มี

ให้เห็นแล้ว เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ าตา 
 

 

血は水よりも濃い 
chi wa mizu yori mo koi 
(ชิ วะ มิซึ โยะริ โมะ โคะอิ) 

 
 

ค าแปล เลือดข้นกว่าน้ า 
 
 

ความหมาย คนที่มีสายเลือดเดียวกัน ย่อมรู้สึกผูกพันมากกว่าคนที่ไม่ได้มีสายเลือด
เดียวกัน เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ เลือดข้นกว่าน้ า 

 

 

犬の遠吠え 
inu no tooboe 

(อินุ โนะ โทโบะเอะ) 
 
 

ค าแปล หมาเห่าไกล 
 
 

ความหมาย คนที่ท าตัวเหมือนมีความสามารถ 
แต่แท้จริงแล้วเป็นคนขี้ขลาดไม่แน่จริงอย่างที่พูด 
เปรยีบเทยีบกบัสภุาษติไทย คอื หมาเหา่ใบตอ้งแหง้ 

 

หมาเห่าใบต้องแห้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้นี ้คอื ตวัอยา่งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ของสภุาษติญีปุ่น่ ซึง่ชาวญีปุ่่น
นิยมใช้เพื่อเอาไว้เป็นคติเตือนใจสอนลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่าความหมายอาจดูแปลก
ตาไปบ้าง แต่เมื่อมีการน ามาเปรียบเทียบกับสุภาษิตไทยแล้วนั้นก็สามารถมองเห็นภาพ
ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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猿も木から落ちる 
saru mo ki kara ochiru 
(สะรุ โมะ คิ คะระ โอะชิรุ) 

 
 

ค าแปล ลิงยังตกต้นไม้ 
 
 

ความหมาย ทุกคนมีโอกาสที่จะท าผิดพลาดได้ แม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญ 
และช านานมากแค่ไหนก็ตาม ดังเช่น ลิงที่ปีนต้นไม้อย่างแคล่วคล่อง 

แต่ก็ยังมีโอกาสพลาดตกลงจากต้นไม้ได้ เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทย คือ 
สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง 

 

ลิงตกต้นไม ้
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LC Journal -104- 



 

LC Journal -105- 



 
 

LC Journal -106- 

                                  
  B E C A T H G R E L A T I V E   
  A U N T B F T C Y B D P A O I   
  V N P D F N E P H E W J M S X   
  M C O U S I N O Y K B S O N Q   
  W L E N F E D U N U V S T C R   
  C E M D P C V I B U M C H T J   
  A R C A B E Y G F W A I E S O   
  S T B U K M B F A T H E R M B   
  A C B G C I F H M U G N D I H   
  K B V H H P T S I S T E R N U   
  G S M T A B E S L U D A E O S   
  W I F E M S T S Y F D A P K B   
  E S P R S A J F O M J K E I A   
  A S F P U I R G R A N D S O N   
  S O N I N L A W X O U M B F D   
                                  



 

LC Journal -107- 

                                  

  L A U K J H P E C T K D F B H   

  I S B T G M N B A P I L L O W   

  V O X E A C Q W E L J G R L I   

  I U S L A N C H A I R H A S N   

  N E A E O P S O F A I P T T D   

  G I G V K U N U O P T E C E O   

  R A D I O N G S U K P I B R W   

  O S R S D S T E R R A C E M I   

  O U A I K J C V A I D W D C O   

  M Y W O T A K C I M D P S U P   

  I F E N C E B O T J I B H R A   

  W I R C S A E C A B I N E T B   

  N O C B U I N E X O B P E A C   

  W S L E E P I N G S U I T I J   

  C U S D I T J C K L E H J N O   

                                  



 

LC Journal -108- 



 

LC Journal -109- 

                                  

  B E C A T H G R E L A T I V E   

  A U N T B F T C Y B D P A O I   

  V N P D F N E P H E W J M S X   

  M C O U S I N O Y K B S O N Q   

  W L E N F E D U N U V S T C R   

  C E M D P C V I B U M C H T J   

  A R C A B E Y G F W A I E S O   

  S T B U K M B F A T H E R M B   

  A C B G C I F H M U G N D I H   

  K B V H H P T S I S T E R N U   

  G S M T A B E S L U D A E O S   

  W I F E M S T S Y F D A P K B   

  E S P R S A J F O M J K E I A   

  A S F P U I R G R A N D S O N   

  S O N I N L A W X O U M B F D   

                                  



 

LC Journal -110- 

 
 

ค าอ่านและความหมายค าศัพท์ 16 ค า หมวด “ครอบครัว” 
 

แนวตั้ง 

 

uncle 
(อัง-เคิ่ล) 
ลุง/อา 

 

daughter 
(ดอ-เทอร์) 

ลูกสาว 

niece 
(นีส) 

หลานสาว 
(ลูกสาวของพ่ี/น้อง) 

 

family 
(แฟ-มิ-ลี่) 
ครอบครัว 

 

mother 
(มา-เดอร์) 

แม่ 
 

 

husband 
(ฮัส-บึ่น) 

สามี 
 

  

แนวนอน 

 

relative 
(ร-ีเล-ทีฟ) 

ญาติ 

 

aunt 
(อ้านท์) 
ป้า/น้า 

nephew 
(เน-ฟ่ิว) 

หลานชาย 
(ลูกชายของพี่/น้อง) 

 

cousin 
(เคา-ซ่ิน) 

ลูกพ่ีลูกน้อง 

 

son 
(ซัน) 

ลูกชาย 
 

 

father 
(ฟา-เดอร์) 

พ่อ 

 

sister 
(ซิส-เทอร์) 

พ่ีสาว/น้องสาว 

 

wife 
(ไวฟ์) 
ภรรยา 

grandson 
(แกรนด์-ซัน) 
หลานชาย 

(ลูกชายของลูก) 

 

son-in-law 
(ซัน-อิน-ลอว์) 

ลูกเขย 

  



 

LC Journal -111- 

                                  

  L A U K J H P E C T K D F B H   

  I S B T G M N B A P I L L O W   

  V O X E A C Q W E L J G R L I   

  I U S L A N C H A I R H A S N   

  N E A E O P S O F A I P T T D   

  G I G V K U N U O P T E C E O   

  R A D I O N G S U K P I B R W   

  O S R S D S T E R R A C E M I   

  O U A I K J C V A I D W D C O   

  M Y W O T A K C I M D P S U P   

  I F E N C E B O T J I B H R A   

  W I R C S A E C A B I N E T B   

  N O C B U I N E X O B P E A C   

  W S L E E P I N G S U I T I J   

  C U S D I T J C K L E H J N O   

                                  



 

LC Journal -112- 

 

ค าอ่านและความหมายค าศัพท์ 19 ค า 
หมวด “บ้านและสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน” 

 

แนวตั้ง 

living room 
(ลิฟ-วิ่ง-รูม) 
ห้องนั่งเล่น 

drawer 
(ดรอว์ -เวอร์) 

ลิ้นชัก 

television 
(เท-เล-วิ-ชึ่น) 

โทรทัศน์ 

bed 
(เบด) 

เตียงนอน 

house 
(เฮาส์) 
บ้าน 

bed sheet 
(เบด-ชีท) 
ผ้าปูที่นอน 

bolster 
(โบล-สเตอร์) 
หมอนข้าง 

curtain 
(เคอร์-เท่น) 

ผ้าม่าน 

window 
(วิน-โดว์) 
หน้าต่าง 

   

แนวนอน 

pillow 
(พิล-โล่ว์) 
หมอน 

chair 
(แชร์) 
เก้าอ้ี 

sofa 
(โซ-ฟา) 
โซฟา 

radio 
(เร-ดิ-โอ) 

วิทยุ 

terrace 
(เทอร์-เรซ) 

ระเบียง 

fence 
(เฟนซ์) 

รั้ว 

cabinet 
(แคะ-บิ-เนท) 
ตู้แบบมีลิ้นชัก 

sleeping suit 
(สลีพ-พ่ิง-สูท) 

ชุดนอน 

แนวทแยง 

lamp 
(แลมพ์) 
โคมไฟ 

carpet 
(คาร์-เพ็ท) 

พรม 

  


	ปก
	เนื้อหา

