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 ก้าวเข้าสู่ศักราชใหมป่ีขาลหรอืปเีสืออยา่งเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2565 ปนีักษัตร 
คือ ปีขาล เป็นปีนักษัตรที่ 3 ในจ านวน 12 นักษัตร “เสือ” เป็นสัตว์ป่าน่าเกรงขาม 
มคีวามดรุา้ยเปน็วิสยั เมือ่เอย่ถึงเสอื คนมกัจะเกรงกลวั เนือ่งจากเปน็สตัว์ทีด่รุา้ย มเีข้ียวเลบ็ 
ในส านวนไทยปรากฏการน าเสือมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ ปรากฏในส านวนหลายส านวน 
 

 ท. กล้วยไม้ ณ อยุธยา กล่าวถึงความงดงามของภาษาไทย ในหนังสือส านวนไทย 
(2553: ก) ว่า “...ความงดงามประการหนึง่ของภาษาไทย คือ เราม ีส านวน – ค าพงัเพย – 
สภุาษิต ทีจ่ะช่วยท าใหค้ าพดูค าเขียนมคีวามหลากหลาย มคีวามคมคาย ใหแ้งคิ่ดทีก่ว้างขวาง
สละสลวยย่ิงข้ึน...” 
 

 ส านวนไทยที่น า “เสือ” มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ มีทั้งความหมายที่น าลักษณะ
อนันา่เกรงขาม ความนา่กลวั ความมเีลห่เ์หลีย่มของเสอืมาใช้เปรยีบ และการน าความหมาย
ในทางดี เช่น การเป็นนักสู้ การพึ่งพาอาศัยกัน และแสดงความสัมพันธ์ของครอบครัว 
มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ 



 ส านวนทีน่ าค าว่า “เสอื” มาใช้แสดงถึงความดรุ้าย และนา่กลวั ปรากฏในส านวน 
เขียนเสือให้วัวกลัว ตีป่าให้เสือกลัว ใจดีสู้เสือ หน้าเนื้อใจเสือ และหนีเสือปะจระเข้    
ซึ่งแสดงถึงลกัษณะประจ าตัวของเสอืในมโนทัศน์ของคนไทยมองว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้าย 
 

 1.1 เขียนเสือให้วัวกลัว 
  ส านวนน้ี หมายถึง ท าเป็นขู่ให้เสียขวัญหรือเกรงขาม 
  เขียนเสอื หมายถึง วาดรูปเสอื โคลงสุภาษิตเก่า อธิบายความหมายว่า 
 

   เขียนเสือเสือกสง่ให้   วัวกลัว 
  วัวเพ่งเสือเส้นมัว    บ่สะดุง้ 
  เฉกชนโอ่อวดตัว    โตขู่  เอาแฮ 
  เขาทราบโอ่อวดฟุ้ง    เฟื่องรู้ฤาเกรง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 ตีป่าให้เสือกลัว 
  ส านวนน้ี หมายถึง ขู่ให้กลัว 
  ตีป่า หมายถึง การใช้ไม้หรืออาวุธฟาดกิ่งไม้ให้เกิดเสียงดังเวลาเข้าป่า  
เพื่อขู่สัตว์ร้ายให้หนีไป 
  ตวัอยา่ง “เขาเปน็คนประเภทตป่ีาให้เสอืกลวั ชอบท าเสยีงดงัโวยวาย เธออยา่
วิตกไปเลย 
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1. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงความดุร้าย อันตราย 
ความน่ากลัว และน่าเกรงขาม 

เขียนเสือให้วัวกลัว 



 1.3 ใจดีสู้เสือ 
  ส านวนนี ้หมายถึง ท าใจกลา้ บงัคับจติใจไมใ่หห้ว่ันไหวเมือ่เผชิญอนัตรายรา้ยแรง 
  ส านวนน้ีปรากฏในนิทานเรือ่ง ใจดีสูเ้สอื ซึ่งเล่าว่า ชายแก่คนหนึ่งเข้าป่า
ไปพบเสือเข้า เมือ่เห็นจวนตวัไมอ่าจหนพีน้กท็ าใจกลา้หลอกเสอืว่า น้ าจะท่วมโลก ถ้าเสือ
อยากอยู่รอด เขาจะช่วยมัดเสือแขวนไว้กบัตน้ไม ้เมือ่เสอืยอมใหม้ดั ชายแกก่ใ็ช้หวายตีจน
เสือหมดหนทางสู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 หน้าเน้ือใจเสือ 
  ส านวนนี ้หมายถึง แสดงความเมตตาแต่ใจโหดเหี้ยม 
  เนื้อ หมายถึง สัตว์ที่สวยงาม ไม่ดรุ้าย เช่น กวาง เก้ง สมัน 
  เสือ หมายถึง สัตว์ที่ดุร้ายโหดเหี้ยม “หน้าเนื้อใจเสือ” จงึแสดงใหเ้ห็นถึง
ความขัดแย้ง คือ หน้าอย่างใจอย่าง 
  ดงัปรากฏในโคลงสภุาษิตประจ าภาพในพระอโุบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม 
อธิบายความหมายว่า 
 

   หน้า เนตรสมช่ือแม้น  มฤคี 
  เน้ือ นุ่มนวลดูดี    แต่หน้า 
   ใจ พาลเกง่โกงม ี    จิตด่ัง 
  เสือ ดุดันกลั่นกล้า    โกรธร้ายอย่าสมาน 
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หนังสือนิทานเรื่อง ใจดีสู้เสือ 
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 1.5 หนีเสือปะจระเข้ 
  ส านวนน้ี หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบภัยอันตรายอีก
อย่างหนึง่ เปรียบเหมอืนหนเีสือลงน้ ากลบัไปเจอจระเข้ 
  ตวัอยา่ง “นา่สงสารเดก็ผูห้ญงิคนน้ัน หนจีากนายจา้งเก่ามาได ้ กลบัมาเจอ
นายจ้างใหม่ที่ร้ายพอ ๆ กัน หนีเสือปะจระเข้แท้ ๆ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เสือเป็นสัตว์ที่ดูน่าเกรงขาม ลักษณะของ “เสือ” แสดงถึงความเป็นผู้มีอ านาจ 
จงึปรากฏการเปรยีบเทยีบ “เสอื” กบัอ านาจหลายส านวน เช่น  เอาเนือ้สูเ้สอื เสอืนอนกนิ 
รายละเอียด ดังนี ้
 

 2.1 เอาเน้ือสู้เสือ 
  ส านวนน้ี หมายถึง เอาคนที่ไมม่ีอ านาจไปสู้กบัคนที่มีอ านาจ 
  เนื้อเป็นสัตว์ประเภทเก้งกวาง โดยปกติเป็นเหยื่อของเสือ เปรียบเหมือน
คนที่มีฐานะหรืออ านาจวาสนาต่ าต้อย ย่อมไม่มทีางไปสู้กบัคนร่ ารวยหรือมีอ านาจได้   
  ตวัอยา่ง “อยา่เอาเน้ือสูเ้สอืเลย คุณไมม่วัีนชนะเขาหรอก เพราะเขามอี านาจ
ที่จะให้คุณใหโ้ทษลกูน้องได้” 

หนีเสือปะจระเข้ 

2. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงอ านาจ 



 2.2 เสือนอนกิน 
  ส านวนน้ี หมายถึง คนทีไ่ดร้บั
ผลประโยชน์หรือผลก าไรด้วยอ านาจหรือ
อิทธิพลของตน โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง 
  ตัวอย่างจากวรรณคดี เรื่อง 
พระอภัยมณี ตอน นางละเวงตอ่ว่าบาทหลวง
ที่สอนให้มังคลาไปตีเมืองการะเวก 
  “จนรบราฆ่าฟันกันออกวุ่น เพราะเจ้าคุณหรอืมิใช่หรือใครสอน อยูกุ่ฏิมสีุข
ไม่ทุกข์ร้อน เหมือนเสือนอนกินควายสบายครัน” 
  หรือตัวอย่างจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
  “เขาท าตัวเป็นเสือนอนกิน ใช้อิทธิพลเรียกบริษัทผู้รับเหมามาฮั้วประมูล
แล้วก็คอยรับเปอรเ์ซ็นต์สบายไป” 
 

 นอกจากความน่ากลัว น่าเกรงขามของเสือแล้ว เมื่อเอ่ยถึง “เสือ” ในมโนทัศน์
ของคนไทยยังนึกถึง “ความมีเล่ห์เหลี่ยม” อีกด้วย ดังปรากฏในส านวน เสือซ่อนเล็บ 
เสือเฒ่าจ าศีล เสือลากหาง และใหเ้หยือ่เสือผอม รายละเอียด ดังนี้ 
 

 3.1 เสือซ่อนเล็บ 
  ส านวนน้ี หมายถึง ผูท้ีม่ีความเกง่กลา้สามารถแต่ไมแ่สดงออกมาใหป้รากฏ 
หรอืผูม้เีลห่ก์ลอยูใ่นใจแตซ่อ่นความรา้ยกาจไว้ ปกตเิสอืจะหดงอเลบ็ไว้ในเนือ้ จะกางเล็บ
ออกมาต่อเมื่อต้องการตะปบเหยือ่หรือต่อสู้กับศัตรู 
  ตวัอยา่งจากวรรณคด ีเรือ่ง ขุนช้างขุนแผน ตอน สรอ้ยฟา้พดูถึงนางทองประศร ี
ความว่า 
 

   เกรงอยู่แต่ท่านย่าระอาใจ  ใครใครแกไม่ละทั้งลูกเมีย 
  ราวกับเสือซ่อนเล็บเจบ็ไม่รูส้ึก  ถ้าได้ฮึกแล้วรุ่งกร็ุ่งเสีย 
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เสือนอนกิน 

3. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงความมีเล่ห์เหลี่ยม  



 3.2 เสือเฒ่าจ าศีล 
  ส านวนน้ี หมายถึง คนทีม่ที่าทีส่งบเสงีย่มแตเ่ลห่เ์หลีย่มมาก เปรยีบเหมอืน
เสือแกท่ี่แสร้งท าเป็นจ าศีล 
  ตวัอยา่งจากวรรณคดี เรือ่ง มหาเวสสนัดรชาดก ตอน เจตบตุรดา่ว่าชูชก 
ความว่า “มงึนีสุ่ดแท้แต่ว่าใครเขายิง่ให้กจ็ะไปฮอืแหโ่หมเอาใหส้ิ้น อา้ยเสือเฒ่าจ าศีลใคร
เลยจะรูเ้ลห่ ์ท าเสแสรง้ซนซอกดัง่ว่านกยางกรอกซอกซมึเซา เทา้เทีย่วแหยย่อ่งสบัปลา” 
 

 3.3 เสือลากหาง 
  ส านวนน้ี หมายถึง คนที่ท าท่าเซื่องซึมเป็นกลอบุายใหผู้้อื่นตายใจ แล้วเข้า
ท าการอยา่งใดอย่างหนึง่โดยไมท่ันให้รูต้ัว ลักษณะของเสือเวลาเดนิมักลากหางไปเรื่อย ๆ 
ท าใหเ้หยือ่ไมร่ะแวง แตพ่อไดท้เีสอืกเ็ข้าตะครบุเหยือ่ทันที เปรยีบเหมอืนคนคิดจะท าร้าย
หรือคิดมิดมีิร้ายกบัใคร แต่แกลง้ท าเป็นไมส่นใจ พอได้โอกาสก็เข้าจัดการทันที 
  ตวัอยา่งส านวน “ฉันเหน็เขาทา่ทางเซือ่ง ๆ เปน็เสอืลากหาง ประเดีย๋วเดยีว
ก็กระชากสร้อยไปเสียแล้ว” ส านวนน้ีมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า ที่ท าท่าทางอย่างเสือ
ลากหางเพือ่ขู่ให้กลัว 
  ตวัอยา่งจากวรรณคด ีเรือ่ง สงัข์ทอง ตอน เจา้เงาะหยอกลอ้พี ่  ๆของนางรจนา 
ความว่า 
 

   เห็นพีเ่มียช าเลืองค้อน  ก็ฉุดเมียมาสอนให้ค้อนบ้าง 
  ถือไม้เท้าก้าวเดินเป็นท่าทาง  ทีเสือลากหางให้นางกลัว 
 

 3.4 ให้เหยื่อเสือผอม 
  ส านวนน้ี หมายถึง ท าคุณแก่คนพาลจะเป็นผลร้ายแก่ตนเอง 
  เสอืเปน็สตัว์ดรุา้ย เมือ่เหน็เสอืผอมอดอยาก อยา่ใหเ้หยือ่กนิดว้ยความกรณุา 
พอเสอือิม่ มกี าลงัข้ึน กจ็ะกนิผูใ้หเ้หยือ่นัน้ ส านวนนีม้คีวามหมายคลา้ย “ชาวนากบังเูหา่” 
  ตวัอยา่ง “รูท้ัง้รูว่้าเขามนีสิยัชอบลกัเลก็ขโมยนอ้ย แกอ้ยา่งไรกไ็มห่าย เขาถูกจบั 
เธอก็ยังไปประกันตัวเขาออกมา แถมยังให้ที่พักพิงแก่เขาอีก ระวังเถอะจะเข้าท านอง
ให้เหยื่อเสือผอม ฉันเตือนเธอด้วยความหวังดี” 
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 ส านวนเกี่ยวกับ “เสือ” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความล าบากเดอืดร้อน แสดงใหเ้ห็น
ผ่านส านวน ลูกเสือลูกจระเข้ จับเสือมือเปล่า ปล่อยเสือเข้าป่า ฝากเนื้อไว้กับเสือ 
และไมรู่้จักเสอืเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จกัมอดเอาไม้เข้ามาแหย่ รายละเอียด ดังนี้ 
 

 4.1 ลูกเสือลูกจระเข ้
  ส านวนนี ้หมายถึง ลกูศัตรหูรอืลกูคนพาลซึง่จะน าความล าบากเดอืดรอ้นมาให้ 
  ทัง้เสอืและจระเข้เปน็สตัว์ดรุา้ย ลกูของมนัเมื่อยงัเลก็อาจจะดนูา่รกันา่เลีย้ง
ไว้ดูเล่น แต่เมื่อโตข้ึนมา มันกจ็ะต้องดุร้ายตามธรรมชาติของมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดงัปรากฏในโคลงสภุาษิตประจ าภาพในพระอโุบสถวัดพระศรรีตันศาสดาราม
อธิบายความหมายว่า 
 

   ชนโฉดบ่ได้ตรึก   ตรองการ 
  เลี้ยงลูกเสอืสามานย์    มุ่งร้าย 
  เลห่์เลี้ยงลูกอันธพาล   พาผิด ให้นา 
  ความผิดมันมักบ้าย    ถูกต้องตนเสมอ 
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4. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงความล าบากเดือดร้อน 

ลูกเสือลูกจระเข้ 



 4.2 จับเสือมือเปล่า 
  ส านวนน้ี หมายถึง เสี่ยงแสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุน 
  เสือเปน็สตัว์ดรุา้ย การจะจบัเสอืตอ้งมเีครือ่งมอืพรอ้ม คนทีจ่บัเสอืมอืเปลา่ได ้
จึงถือว่าเกง่และฉลาด 
  ตวัอยา่ง “เขาท าธุรกจิอยา่งจบัเสอืมอืเปลา่แท ้ ๆ ไมไ่ดล้งทนุอะไรเลย แต่ได้
ก าไรมาก” 
 

 4.3 ปล่อยเสือเข้าป่า 
  ส านวนน้ี หมายถึง ปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาท าร้ายภายหลงั 
  ส านวนนีบ้างทกีลา่วตอ่ไปว่า “ปลอ่ยเสอืเข้าปา่ ปลอ่ยปลาลงน้ า” ส านวนนี้
มีความหมายคล้ายกับ “ปล่อยปลาไหลลงตม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอย่างจากวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ตอนนางวาลีเตือนพระอภัยมณี
เรื่องอุศเรน ความว่า 
 

   ประเพณีตีงูใหห้ลังหัก มันก็มักท าร้ายเมื่อภายหลัง 
  จระเข้ใหญ่ไปถึงน้ ามีก าลัง  เหมอืนเสือขังเข้าถึงดงก็คงร้าย 
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ปล่อยเสือเข้าป่า 



 4.4 ฝากเน้ือไว้กับเสือ 
  ส านวนน้ี หมายถึง ฝากสิง่ใดไว้กบัผูท้ีช่อบสิง่นั้น ยอ่มสญูเสยีใหก้บัผูน้ัน้ไป 
  เนื้อเป็นสัตว์ประเภทกวาง เก้ง สมัน เป็นเหยื่อทีเ่สือชอบมาก ส านวนน้ี
บางทีใช้ว่า “ฝากอ้อยไว้กบัช้าง” “ฝากปลาย่างไว้กับแมว” 
  ตัวอย่างจากวรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนร าพึงถึงนางวัน
ทองเมื่อทิง้นางไว้กับขุนช้าง ความว่า 
 

   เนื้อตกถึงเสือหรอืจะงด อร่อยรสคอยกินเป็นภักษา 
  ทิ้งไว้ให้มันสองเวลา   เจ้าแก้วตานี่จะเป็นประการใด 
 

 4.5 ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เขา้มาแหย่ 
  ส านวนน้ี หมายถึง ท าสิง่ที่ไมรู่้ว่าจะมีภัยแก่ตัว 
  การเอาเรือเข้าไปจอดในป่าดงโดยไม่รู้ว่าที่นั่นมเีสือหรอืเอาไม้เข้าไปวางพิง
ไว้ตรงที่ไม่รู้ว่ามมีอดย่อมมีอันตราย 
  ตัวอย่าง “ขโมยคนน้ีไม่รู้จักเสือเอาเรือเขา้มาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เขา้
มาแหย่ ไปย่องเบาบ้านผู้การกองปราบเข้า” 
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 “เสอื” ในมโนทศันข์องคนไทย เปน็สตัว์ทีน่า่กลวั มสีนัชาตญาณของนกัลา่ จงึมกัแฝง
กรยิาแบบเอะอะ ตงึตงั ดงัปรากฏในส านวน เสอืทลายหา้ง ช้างทลายโรง รายละเอยีด ดงันี ้
 

 เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง 
  ส านวนน้ี หมายถึง คนที่ท ากริิยาเอะอะตึงตงัโครมคราม 
  กาญจนา นาคพนัธ์ุ สนันิษฐานว่าส านวนนี้น่าจะมาจากกลอนต าราไทยของ
โบราณว่า “เมขลาล่อแก้วกลางอัมพร กินนรเลียบถ้ า หนังหน้าไฟ ท่าเสือท าลายห้าง 
ช้างท าลายโรง โจงกระเบนตีเหล็ก แทงวิสัยกรดสุเมรุ เครือวัลย์พันไม้ ประวัยวาต 
คิดประดิษฐท์ า” 
  ห้าง หมายถึง ที่พักบนต้นไม้ใหญท่ าด้วยไม้ขัดกันส าหรับคอยดักยิงสัตว์ 
  โรง หมายถึง สิ่งปลูกสร้างมีหลังคาส าหรับอยู่อาศัย เช่น โรงช้าง 
  ตวัอยา่ง “ดลูกูคนนีซ้เิดนิเสยีงดงัโครมครามเหมอืน เสอืทลายห้าง ชา้งทลายโรง 
ไม่สมเป็นลูกผูห้ญงิเลย” 
 

 พฤติกรรมของเสือเป็นสัตว์นักสู้ สัตว์นักล่า ที่ต้องเลี้ยงชีวิตตนท่ามกลางป่าเขา
ล าเนาไพร คนไทยจงึน าพฤตกิรรมดงักลา่วมาใช้เปรยีบกบัเลอืดนกัสูข้องคน รายละเอยีด ดงันี ้
 

       เสือสิ้นตวัก 
  ส านวนน้ี หมายถึง เมือ่จวนตัวหมดหนทางหนีก็ฮึดสู้อย่างไมคิ่ดชีวิต 
  ตวัก หรือจวัก เป็นเครื่องใช้ตักข้าวและแกง มีลักษณะคล้ายอุ้งเท้าเสือ          
ซึ่งงองุ้ม เสือสิ้นตวัก โดยปริยายหมายถึง เสือไมม่ีเล็บทีจ่ะใช้ต่อสู้ 
  ส านวนนีม้คีวามหมายเหมอืน “หมาจนตรอก” ซึง่บางทกีก็ลา่วว่า “เสอืสิน้ตวัก 
สุนัขจนตรอก” สุนัขจนตรอก คือ สุนัขที่ว่ิงหนกีารไลล่่าเข้าไปจนถึงทางตันที่ไปไม่ได้อีก 
ทั้งเสือและสุนัขที่ตกอยู่ในฐานะจวนตัวหมดหนทางก็มกัจะหนัมาสู้เอาตัวรอด 
       ตัวอย่าง “คุณรุกไล่จนเขากลายเป็นเสือสิ้นตวักอย่างนั้น เขาก็ต้องฮึดสู้
อย่างไม่คิดชีวิต ซึ่งไม่เกิดผลดีต่อใครเลย” 
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5. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงกริยามารยาทไม่เรียบร้อย 

6. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงการเป็นนกัสู้ 



 ในท านองที่ดี “เสือ” ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกัน ในส านวนที่ว่า 
น้ าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า รายละเอียด ดังนี ้
 

       น้ าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า 
  ส านวนน้ี หมายถึง คนเราจ าเป็นต้องพึง่พาอาศัยกันและกัน 
  น้ าในแม่น้ าล าคลอง เมื่อมเีรอืข้ึนล่อง ดินที่ท้องน้ าจะไม่ตกตะกอน ท าให้
ไมต่ืน้เขิน ในท านองเดยีวกัน เสอืในป่ากอ็ยู่ไดเ้พราะมปีา่เปน็ทีก่ าบงัและเปน็แหลง่อาหาร
อันอุดมสมบรูณ์ 
  ส านวนน้ีบางทกีลา่วต่อไปว่า “น้ าพึง่เรอื เสอืพึง่ป่า ข้าพึง่เจา้ บา่วพึง่นาย” 
  ดังตัวอย่างจากอิศรญาณภาษิต ความว่า 
 

ชายข้าวเปลอืกหญงิข้าวสารโบราณว่า น้ าพ่ึงเรอืเสอืพ่ึงป่าอชัฌาสยั 
  เรากจ็ิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ   รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ 
 

 “เสอื” ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถึงความสมัพนัธ์ในครอบครวั ในฐานะทีน่ า “เสอื” ไปเปรยีบ
กับการเป็นผู้น าครอบครัว รายละเอียด ดังนี้ 
 

 เรือขาดหางเสือ 
  ส านวนน้ี หมายถึง ครอบครัวทีข่าดผูดู้แลรบัผดิชอบ การงานทีข่าดหวัหน้า 
หรือคนที่ขาดสติสมัปชัญญะ หางเสือ คือ เครื่องถือท้ายเรือ เป็นส่วนที่บงัคับให้เรือแล่น
ไปในทิศทางที่ต้องการ 
  ตวัอยา่ง “สามเีธอประสบอบุตัเิหตจุากไปกะทันหนั ทิง้ลกูสองคนไว้ใหดู้แล 
เธอเหมือนเรือขาดหางเสือ ยังไม่รู้จะท าอย่างไรต่อไป” 
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7. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยกัน 

8. ส านวนที่ปรากฏค าว่า “เสือ” ที่แสดงถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัว 



 ส านวนไทยทีป่รากฏค าว่า “เสอื” สะทอ้นใหเ้หน็วิถีชีวิตของคนไทยทีผ่กูพนักบัสตัว์ 
โดยน าลกัษณะประจ าตวัของสตัว์ปา่อยา่ง “เสอื” มาใช้เปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมของมนษุย ์
และใช้สะทอ้นถึงความเปน็สงัคมไทย ทัง้ในดา้นดแีละดา้นลบ อนัแสดงใหเ้หน็ถึงมโนทศัน์ของ
คนไทยเกี่ยวกับ “เสือ” และสะท้อนภูมปิัญญาทางภาษาที่สัง่สมมาแต่บรรพบุรุษ 
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 วรรณคดเีรือ่ง “พระลอ” เปน็วรรณคดเีอกในสมยัอยธุยาตอนตน้ซึง่ประดจุ “เพชร” 
เม็ดงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า และได้ส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีรุ่นหลังอย่างมหาศาล 
อีกทั้งได้มีผู้แต่ง “พระลอ” เป็นส านวนต่าง ๆ ทั้งฉบับบทละคร บทเพลง หรือแม้แต่
วรรณกรรมท้องถ่ินก็ได้รับอิทธิพลจากเรื่อง “พระลอ” เช่นกัน ดังปรากฏ “บทละคร
เรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุร”ี 
 

 บทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรีนั้น เป็นบทละครที่อาจารยล์้อม เพ็งแก้ว 
ได้คัดลอกจากตน้ฉบบัมาจากวัดธ่อ อ าเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบรุ ีซึง่อาจารยล์อ้ม เพง็แก้ว1 
ไดแ้สดงความเหน็เกีย่วกบั “บทละครเรือ่งพระลอฉบบัเมอืงเพชรบรุี” ว่า “ตน้ฉบบัได้จาก
วัดธ่อ เมืองเพชรบุรี น่าจะขาดทั้งหน้าต้นและหน้าปลาย” 
 

 บทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรี มเีรื่องย่อดังนี้ เริม่เรื่องด้วยบทอัศจรรย์
ระหว่างพระลอ พระเพื่อนและพระแพง ที่ในสวน จากนั้นนางรื่นนางโรยได้ท ากลอุบาย
แอบน าพระลอและพีเ่ลีย้งของพระลอเข้าไปอยูใ่นปราสาทของพระเพือ่นพระแพง แตต่อ่มา
ไม่นานเรื่องดังกล่าวก็ทราบถึงท้าวพิไชยพิศนุกร ซึ่งท าให้พระองค์โกรธเป็นอย่างมาก 
____________________ 
1 ลอ้ม เพง็แก้ว (ผูน้ าเสนอ), บทละครพระลอฉบับเมืองเพชรบรุ ี (เพชรบรุ:ี โครงการเผยแพรวั่ฒนธรรม
ท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2525), 3. 
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แต่สุดท้ายเมือ่พระองค์ได้มาเห็นโฉมของพระลอ และได้เจราจากับพระลอ โดยพระลอ
ใช้วาทศิลปใ์นการเจรจากบัท้าวพิไชยพิศนุกร ท าใหพ้ระองค์เกดิความเอน็ดูยกโทษให้กับ
พระลอ พระเพือ่นและพระแพง และสิน้สดุเรือ่งในตอนทีพ่ระลอ พระเพือ่นและพระแพง 
อยู่ในปราสาทอย่างมีความสุข เพราะท้าวพิไชยพิศนุกรจะจดัการอภิเษกสมรสให้ 
 

 “บทละครเรือ่งพระลอฉบบัเมอืงเพชรบรุ”ี เปน็วรรณกรรมทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยคุณค่า
ทั้งทางด้านวรรณคดี คติชนวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และภูมิปญัญาทีส่อดแทรกไว้
อย่างลงตัว ซึ่งคุณค่าเหล่าน้ีเปรียบประดุจเพชรทีส่่องประกายแสงอย่างงดงาม 

 

 1.1 ด้านฉันทลักษณ์หรือลักษณะ
ค าประพันธ์ ใช้ค าประพันธ์ประเภทกลอน
บทละคร ทีส่ว่นใหญข้ึ่นตน้ดว้ยค าว่า “เมือ่เอย
เมือ่นัน้” แตม่กีารใช้ค าอืน่บา้ง ไดแ้ก ่“ดวงเอย

ดวงจติ”, “เมือ่นัน้” และ “ครัน้เอยครัน้ถึง” อกีทัง้ทา้ยเสยีงวรรค “รบั” 
นิยมลงท้ายด้วยเสียงสามัญซึ่งไม่เป็นที่นิยมในการแต่งกลอนบทละคร
ทั่วไป ตัวอย่าง 
 

 เมื่อเอยเมื่อน้ัน  พระรูปหล่อยอโฉมประโลมใจ 
พระเร่งแสนสนิทติดอาไลย  ในองค์อรไทยทัง้สองรา 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 7) 
 

 บทที่ยกมาข้ึนต้นด้วย “เมื่อเอยเมื่อนั้น” และ เสียงวรรครบัคือ “เสียงสามญั” 
ค าว่า “ใจ” อาจารย์ลอ้ม เพ็งแก้ว2  ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกบัลกัษณะค าประพนัธ์และ
การใช้ค าในวรรค “รบั” ของ “บทละครเรือ่งพระลอฉบบัเมอืงเพชรบรุี” ว่า “ตอนต้น ๆ 
ใช้ค าข้ึนต้นบทว่า ‘เมื่อเอยเมื่อนั้น’ ทั้งกลอนรับก็ใช้เสียงสามัญแผกไปกว่าฉันทลกัษณ์
ที่นิยมกัน ลีลากลอนค่อนไปทางบทร้องของละครชาตรี” ดังนั้น จากความเห็นของ
อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว จึงสันนิษฐานได้ว่า “บทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรี” 
 
____________________ 
2 ลอ้ม เพง็แก้ว (ผูน้ าเสนอ), บทละครพระลอฉบับเมืองเพชรบรุ ี (เพชรบรุ:ี โครงการเผยแพรวั่ฒนธรรม
ท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2525), ค าน าเสนอ. 
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ใช้ในการแสดงศิลปะพื้นบ้านคือ “ละครชาตรี” และจากการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“การวิเคราะหล์ะครชาตรี คณะพรหมสวุรรณ อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบรุี” ของยุพาวดี   
สุขจ าเริญ3 ท าให้ได้ตัวอย่างกลอนละครชาตรีดังจะยกตัวอยา่ง 
 

 ตัวอย่างบทละครชาตรี เรื่อง รถเสน ตอน มอมเหล้า 
 

   เมื่อน้ัน   รถเสนเกษมสันต์หรรษา 
  ช่ืนชมสมถวิลจินดา   รับผลไมม้าดังใจจง 
  หวลค านึงคิดถึงค าพี่ม้า  ที่ร่ าว่าก าชับไว้มีให้หลง 
  พระหัตถ์ทีป่ลอบประโลมโฉมยง ก็ค่อยเคลื่อนเลื่อนลงจากทรามวัย 

(วิเคราะห์ละครชาตรี คณะพรหมสุวรรณ : 21) 
 

 จากตัวอย่างที่ยกมามีการข้ึนต้นด้วยค าว่า “เมือ่นั้น” ซึ่งพบในการข้ึนต้นบทละคร
เรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุร ีค าลงท้ายวรรค “รบั” คือ “หรรษา” และ “หลง” เป็น
เสียงจัตวาซึ่งก็พบได้ในบทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรี ส าหรบัลีลากลอนทีพ่บ
ในเรือ่งรถเสนทัง้จ านวนค าทีไ่มม่ากเกนิไปมคีวามกระชับ เหมาะกบัการน ามาตทีา่ มลีกัษณะ
เช่นเดียวกบับทละครเรื่องพระลอฉบับเมอืงเพชรบรุเีช่นกัน นอกจากบทละครชาตรเีรือ่ง
รถเสนแล้ว บทไหว้ครูของละครชาตรีฉบับเมืองเพชรก็ยังคงมีลีลากลอนเช่นเดียวกับ
บทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรี ดังตัวอย่างค าประพนัธ์ 
 

   สอนเอยสอยรวย  ยังเล่าขาสวยสอนงา 
  ครูข้าสอนใหผู้กผ้า   สอนให้ข้าส่งก าไลทั้งซ้ายขวา 
  ...........................................  .............................................. 
  ตีนเราก็ถีบเอาพานพกั  ส่วนมือก็ชักเอาสายทอง 
  จะหาที่ไหนไม่เหมือนน้อง  ล ายองเหมือนเทวดา 
   สอนเอยสอนร า  ครูให้ข้าร าแต่เพียงบ่า 
  ปลดปลงลงมา   เรียกช่อดอกไม้พวงระย้า 

(วิเคราะห์ละครชาตรี คณะพรหมสุวรรณ : 81) 
 

____________________ 
3 ยพุาวด ี สุขจ าเรญิ, “การศึกษาเชงิวิเคราะหล์ะครชาตร ี คณะพรหมสุวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบรุี,” (วิทยานิพนธ์  ครศุาสตรบัณฑติ สาขานาฏศลิป ์วิทยาลยัครเูพชรบรุี, 2526), 21, 81.  
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 จากตัวอย่างบทไหว้ครูที่ยกมา เห็นได้ว่ามีค าข้ึนต้นว่า “สอนเอยสอนรวย และ 
สอนเอยสอนร า” ซึง่มกีารข้ึนต้นลกัษณะเดียวกบับทละครเรื่องพระลอฉบบัเมอืงเพชรบรุี 
เช่น เมื่อเอยเมือ่นั้น ครั้นเอยครั้นถึง หรือ ดวงเอยดวงจิต เป็นต้น ที่ใช้ค าว่า “เอย” 
แทรกตรงกลางระหว่างค าหนึง่ค า นอกจากนีแ้ลว้ค าลงทา้ยวรรค “รบั” ยงันยิมเสยีงสามญั
เช่นค าว่า “งา” และ “ทอง” อีกทั้งลลีากลอนก็ใช้ค าสั้น ๆ กระชับ ดังนั้น บทละคร
ชาตรีเรื่องพระรถเสนและบทไหว้ครูละครชาตรีจึงเป็นตัวเทียบที่ยืนยันให้เห็นชัดว่า
บทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรมีีลลีากลอนเช่นเดียวกับละครชาตรี 
 

 1.2 ด้านคุณค่าของเรื่อง แม้ว่าวรรณกรรมท้องถ่ินเรื่อง “บทละครเรื่องพระลอ
ฉบบัเมอืงเพชรบรุ”ี จะขาดทัง้หนา้ต้นและหน้าปลาย แต่วรรณกรรมเรือ่งนีย้งัคงเตม็เปีย่ม
ไปด้วยคุณค่า ทั้งคุณค่าทางด้านเนื้อหา และคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ 
 

  1.2.1 คุณค่าทางด้านเน้ือหา สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดจากแก่นเรื่อง 
(Theme) ที่ว่า “บุคคลท่ีตกอยู่ในอ านาจแห่ง ‘โมหะ’ หรือความหลงซึ่งคือมายา 
ย่อมขาดสติ และกระท าสิ่งท่ีผิดพลาดได้โดยง่าย” ตัวแทนของมายาหรือความลุม่หลง
ใน “บทละครเรือ่งพระลอฉบบัเมอืงเพชรบรุี” คือ “ความงาม” ทัง้ความงามของพระลอ
พระเพื่อนและพระแพง ซึ่งแก่นเรื่องน้ีเป็นการเตือนให้คนมีสติ อย่ากระท าสิ่งใดโดย
ความลุ่มหลง ดังเช่นที่พระลอ พระเพื่อนและพระแพง ปล่อยให้อ านาจแห่งความหลง
หรือมายาอันเกิดจากความรกัครอบง าจนท าผิดจารีตประเพณี ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
 

   เมื่อเอยเมือ่นั้น  นางเพื่อนนางแพงโสภา 
  ได้ประสบพบพระราชา  ดั่งได้ผ่านฟ้าสรุาลัย 
  แรกเหิมเริ่มรู้รสราศ   นางมิอาจที่จะจากได ้
  นั่งแนบแอบชวนให้ยวนใจ  พิดไสมในองคพระราชา 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 5) 
 

  ตอนน้ีเป็นตอนที่พระเพื่อนพระแพง แอบสมสู่กับพระลอในสวน ซึ่งสิ่งที่
ทั้งสามพระองค์กระท าเป็นสิ่งที่เกิดจากความลุ่มหลง แสดงให้เห็นได้ชัดเจนจากบทนี้
ที่ว่า พระเพื่อนพระแพงหลงใหลในพระลอจนไม่อยากจากไปไหน และจากความหลง 
ท าใหท้ัง้สามพระองค์กระท าสิง่ทีผ่ดิจารตีประเพณีเปน็อยา่งยิ่ง นอกจากนีแ้ล้ววรรณกรรม
เรื่องนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า “คนท่ีตกอยู่ในอ านาจแห่ง ‘โมหะ’ ย่อมน าภัยมาสู่ตน” 
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ดงัเช่นทีพ่ระลอ พระเพือ่นและพระแพง ถูกทา้วพไิชยพศินกุรจบัไดว่้ากระท าผดิ จากค าพูด
ของพระเพื่อนและพระแพง สะท้อนให้เห็นว่าโทษของความผิดครั้งนี้คือ “ความตาย” 
ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
 

   พระเอยพระผ่านเผ้า  พระจงโปรดเกล้าเกษา 
  ลูกผิดจรงิแล้วพระบิดา  ขอประทานชีวาลูกไว้ 
  ซึ่งลกูนอกใจพระบิดา  ควรฆ่าให้ม้วยตัดใส 
  มาท าความทรยศไว้   ที่ในของพระบาทา 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 43) 
 

 นอกจากแก่นเรื่องแล้ว ในส่วนของเนื้อหายังแสดงข้อคิดอันเป็นประโยชน์ในการ
ใช้ชีวิตหลายประการ เช่น ข้อคิดอันเป็นสากลที่ว่า “ความลับไม่มีในโลก” ซึ่งแสดงให้
เหน็จากตอนทีน่างก านลัซบุซบินนิทาพฤตกิรรมของพระเพือ่น พระแพง นางรืน่ และนางโรย 
ทีเ่ปลีย่นไป จนท าใหน้างก านลัสงสยัพยายามสบืหาสาเหต ุ และสดุทา้ยความจรงิเรือ่งพระลอ
ก็เปิดเผย ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
 

   แล้วจึงซุบซบิกันไปมา เราอยู่จะขัดอัชฌาไศรย 
  อันพี่เลี้ยงกบัสองอรไท  กิริยาเหนผิดแต่ไรมา 
  เมื่อไปเหล่นสวนเหนประลาดนัก เมื่อแรกถึงพยักแล้วให้หน้า 
  แต่สื่อสารกันก็นานมา  ชรอยว่าจะเปนความหลับ  

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 27) 
 

 บทนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าความลับไมม่ีในโลก ซึ่งบุคคลทีจ่ะเปิดเผยความลับก็
คือตนเองที่แสดงพริุธใหผู้้อื่นเห็น จากเรือ่งแม้นางรื่นนางโรยจะพยายามใช้เลห่์กลต่าง ๆ 
ในการปกปดิความจรงิเรือ่งพระลอแตส่ดุทา้ยความจรงิกเ็ปดิเผย อนัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าบุคคลท่ี
พยายามปกปิดความลับท่ีเป็นความผิดของตนเอง ย่อมมีความกระวนกระวายใจจน
ท าให้ความลับของตนเองเปิดเผยในท่ีสุด นอกจากข้อคิดดังกล่าวแล้ว “บทละครเรื่อง
พระลอฉบบัเมอืงเพชรบรุี” ยังให้ข้อคิดเก่ียวกับการเลี้ยงดูบุตร คือ นอกจากพ่อแม่จะ
ให้ความรักแล้ว ยังควรให้เวลา เอาใจใส่ดูแลลูกอยา่งใกล้ชิด ไม่ควรปล่อยให้ลูกอยู่
ในความดูแลของพ่ีเลี้ยงตลอดเวลา เพราะพ่ีเลี้ยงจะตามใจไม่ท้วงติงในสิ่งท่ีผิด 
และจะชกัน าไปสู่ทางเสื่อมได้ ดงัเช่นพระเพือ่นพระแพงและพระลอทีต่่างกอ็ยูก่บัพีเ่ลีย้ง 
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ตลอดเวลา ซึง่พี่เลี้ยงไม่ได้ท้วงติงหรือตักเตือนในความประพฤติของพระลอ พระเพือ่น
และพระแพง ในทางตรงกนัข้ามกลบัสนบัสนนุและชักจงูไปสู่ทางเสือ่ม ดงัค าประพันธ์ที่ว่า 

 

   เหมอ่ีพี่เลี้ยงนี้คนคม  เอาแต่คารมมาแกห้น้า 
  เลือกเอาแต่เพราะเกลาะเจรจา ท าประหนึ่งเปนว่าไมรู่ ้
  ทั้งนี้มึงรริอบประกอบให ้  ใส้เองเปนหนอนกกู็แจง้อยู ่
  มึงดีแต่แต่งตัวฬอชู้   ภาอีแสนรู้แสนคม 
  ........................................  ........................................ 
  ถึงจชักน าเหนื่อยไม่เสียเปล่า ด้วยสองพี่เลี้ยงเข้าหนุนทุ่นอยู ่
  สบายใจด้วยได้ทั้งคู่   จึงสู่อ าความไว้ทั้งนี ้
  นี่หากว่าพระลอโฉมยง  หาไม่จะเสียวงษ์ศักดิ์ศร ี
  จอัปรยทอดสูทุกบุรีย  มีเสียทีกูแต่งไว้ตางตา 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 51) 
 

 บทนี้เป็นตอนที่ท้าวพิไชยพิศนุกรต่อว่านางรื่นนางโรย ที่เป็นผู้ชักน าพระลอมาสู่
พระเพือ่นพระแพง และนางรืน่นางโรยกส็มสูก่บัพีเ่ลีย้งของพระลอเช่นกนั ตอนน้ีจงึแสดง
ให้เห็นว่านอกจากพี่เลี้ยงจะไม่ตักเตือนการกระท าที่ผิด กลับเป็นผู้ที่ช่วยในการท าผิด 
และกระท าผิดไปด้วยกนั บทนีจ้งึเป็นการเตอืนสตพิอ่แม่ว่าไม่มใีครจะรกัและหวังดีกบัลูก
นอกจากตัวของพอ่แม่เอง และจากบทนี้ยงัให้ข้อคิดว่าเจ้านายถ้ามีลูกน้องท่ีไม่ดี คือไม่
ตกัเตอืนเมือ่เห็นว่าเจา้นายท าผิด แตก่ลบัสนับสนุนให้เจา้นายท าผิด ยอ่มน าความพินาศ
มาสู่ท้ังเจา้นายและลูกน้อง 
 

 จากคุณค่าทางดา้นเนือ้หาทีแ่ฝงคต ิข้อคิดในการด าเนนิชีวิต แสดงใหเ้หน็ภูมปัิญญา
ของคนไทยในการอบรมสั่งสอนซึ่งกันและกันผ่านสื่อความบันเทิงที่สามารถเข้าถึงคน
ทุกเพศและทุกวัยได้ เมื่อคนเสพวรรณกรรมจึงเท่ากับเป็นการเรียนรู้ ซึมซับคุณธรรม
และข้อคิดจากเรือ่งไปพรอ้มกบัความสนกุสนาน จงึเปน็ภูมปิญัญาในการสัง่สอนคนทีแ่นบเนยีน 
นอกจากคุณค่าดา้นเนือ้หาทีโ่ดดเดน่แลว้ วรรณกรรมเรือ่งนีย้งัเตม็เปีย่มไปดว้ยความไพเราะ
ทางวรรณศิลป ์
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  1.2.2 คุณค่าด้านวรรณศิลป์ “บทละครเรือ่งพระลอฉบบัเมืองเพชรบรุี” 
ถือได้ว่าเปน็วรรณกรรมท่ีมรีูปแบบและการใช้ภาษาท่ีสอดคลอ้งกัน กลา่วคือ มรีูปแบบ
เป็นกลอนบทละครท่ีสั้น ๆ กระชับ เหมาะสมกับการน าไป “ตีท่า” ในการแสดงละคร
ชาตร ี ผูท้ีแ่สดงมกัจะตทีา่ร าจากบทรอ้ง อกีทัง้การใชภ้าษาเหมาะสมกบัการเป็นวรรณกรรม
ท้องถิ่น เพราะใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย แม้จะมีราชาศัพท์บ้าง แต่เป็นราชาศัพท์พื้นฐาน
และเมือ่ใช้ประกอบการแสดง คนทั่วไปกจ็ะสามารถเข้าใจไดง้่าย ดงัตัวอย่างค าประพันธ์ 
 

   เมื่อเอยเมือ่นั้น  จึ่งองคพระลอภูวใน 
  พระเร่งก าสดระทดใจ  ด้วยสองอรทัยเทวี 
  แล้วยอกรลูบปฤษฎาง  ทั้งสองนวนนางมเหษี 
  พระทรงก าสดโสก ี   เจ้าผู้เปนพี่จ าเรญิใจ 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 9) 
 

 บทที่ยกมาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ราชาศัพท์ คือ กร, ปฤษฎาง, ทรงก าสดโสกี 
เห็นได้ว่าเป็นศัพท์พื้นฐานที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งบทที่ยกมาประกอบด้วยค ากริยาเป็น
จ านวนมาก คือ ก าสดระทดใจ ยอกรลูบ โสกี ที่เหมาะสมกบัการน ามาตีท่าในการแสดง
ละครชาตรี นอกจากนี้การใช้ภาษาในการแสดงอารมณ์ของตัวละครแม้ตัวละครจะ
มฐีานะเป็นกษัตรยิ ์ แตเ่มือ่ถึงเวลาทีต่อ้งการแสดงอารมณ์ทีร่นุแรงกม็กีารใช้ภาษาทีส่อดคลอ้ง
กับอารมณ์ของตัวละครโดยไม่ยึดติดกับฐานะทางสังคม ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
 

   เมื่อนั้น   ท้าวพิศนุกรผูเ้ปนใหญ ่
  พระโกรธฮึดฮืออยู่คือไฟ  มึงภาใคร่มาไว้ให้เร่งว่า 
  มิเสียทีกูเลี้ยงมึงมา   ได้งามหน้าพ่อแล้วครั้งนี ้
  ดูดุอิพ่ีเลี้ยงคิดกัน   กูจะหัม้หั่นให้เปนผ ี
  มันคิดประกอบชอบท ี  กนีฤๅนายจะมรีัก 

(พระลอฉบบัเพชรบรุี : 43) 
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 ตอนน้ีเป็นตอนที่ท้าวพิไชยพิศนุกรโกรธพระเพื่อนพระแพง และนางรื่นนางโรย 
โดยได้ต่อว่าทั้งหมดด้วยถ้อยค าที่รุนแรง และใช้ค าสรรพนามที่แสดงออกถึงความโกรธ 
คือ มึง, กู, อิพี่เลี้ยง และ มัน ซึ่งโดยปกติค าสรรพนามเหล่านี้มักไม่ค่อยใช้กับตัวละครที่
เปน็กษัตรยิใ์นวรรณกรรมของหลวง แตส่ าหรบัเรือ่งพระลอฉบบัเมอืงเพชรเปน็วรรณกรรม
ท้องถ่ินจึงใช้ค าทีส่ือ่อารมณ์ตรงไปตรงมา เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจไดง้่ายและชัดเจน ดังนั้น 
การใช้รปูแบบและภาษาจากเรือ่งพระลอฉบบัเมอืงเพชรจงึมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกัน   

 นอกจากเรื่องรูปแบบและการใช้ภาษาแล้ววรรณกรรมท้องถ่ินเรื่องนี้ยังมีการใช้
ภาพพจน์ความเปรยีบตา่ง ๆ ทีใ่หค้วามหมายทีล่กึซึง้ โดยเฉพาะการใช้อุปมาและอุปลกัษณ์
ในการเปรียบเทียบอารมณ์ท่ีรุนแรงของตัวละครว่าเป็น “ไฟ” ดังตัวอย่าง 
 

 เปรียบอารมณ์รกั 
  “ความรักรุมใจดังไฟฮือ  ควรหฤๅไม่เหนในอกชาย” 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 3) 
 

 เปรียบอารมณ์โกรธ 
  “พระโกรธฮึดฮืออยู่คือไฟ  แกว่งพระขรรค์ไชยไปมา” 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 43) 
 

 ตัวอย่างที่ยกมาบาทแรกเป็นอารมณ์รักของพระลอที่มีให้พระเพื่อนพระแพง  
บาททีส่องเปน็อารมณโ์กรธที่ทา้วพไิชยพศินกุรมตีอ่พระลอ พระเพือ่นและพระแพง การท่ี
กวีใชไ้ฟมาเปรยีบกับความรกัและความโกรธ เน่ืองจากไฟเป็นของรอ้น จงึใชล้กัษณะน้ี
มาเปรยีบกบัอารมณ์ท่ีรนุแรง และไฟเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถงึ “กเิลสตณัหา” ท่ีอยูใ่นใจ
ของมนุษย ์ ท่ีคอยเผาผลาญจติใจ เพราะฉะน้ันอารมณ์ท่ีรนุแรงไมว่่าจะเกดิจากความรัก
หรือความโกรธก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสท่ีเผาผลาญและท าลายผู้อยู่ในภาวะน้ันท้ังสิ้น 
การเปรยีบอารมณท์ีรุ่นแรงกบัไฟยงัแสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้ภาษาและการสอนของ
กวีทีส่ามารถน าสิง่ทีม่ลีกัษณะบางประการทีค่ลา้ยกนัมาเปรยีบกนั อกีทัง้ยงัเปน็สิง่ทีช่าวบา้น
รูจ้กักนัเปน็อยา่งดจีงึท าใหช้าวบา้นเข้าใจความเปรยีบไดแ้จม่ชัด นอกจากความเปรยีบนีแ้ล้ว
ยังมีการใช้ความเปรียบอุปมาที่เด่นชัดและน่าสนใจ ดังค าประพันธ์ที่ว่า 
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   เมื่อนั้น   พระลอโสมนัศสหัดษา 
  ด้วยถ้อยค าพระราชบิดา  โปรดมาก็สร่างอาไลย 
  ดั่งตกอยู่ในนรการ   พระภูบาลหยบิยกข้ึนมาได ้
  เอาน าอ ามฤตยมารศดวงใจ ช่ืนฉ่ าฤทัยด้วยสมคิด 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 55-57) 
 

 ตอนนี้เป็นตอนที่ท้าวพิไชยพิศนุกรยกโทษให้พระลอ พระเพื่อนและพระแพง  
และบอกว่าจะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้ทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งพระลอเปรียบความรู้สึกดีใจใน
ครัง้นีว่้า เหมอืนตกอยูใ่นนรก และการทีท่า้วพไิชยพศินกุรตรสัมาเปน็การน าทัง้ 3 พระองค์
ข้ึนมาจากนรก และเปรียบค าพูดของท้าวพิไชยพิศนุกรเหมอืน “น้ าอมฤต” การที่กวีใช้
ความเปรียบดงักล่าว ท าใหเ้หน็ความรูส้กึและอารมณ์ของตัวละครไดอ้ย่างชัดเจน เพราะ
มโนทัศน์ของชาวบ้านท่ีมตีอ่ “นรก” คือความน่ากลวั และคนท่ีตกนรกยอ่มไดร้บัความทุกข ์
ความทรมานอยา่งแสนสาหัส การท่ีกษัตรยิท้ั์งสามขึน้มาจากนรกไดจ้งึตอ้งยนิดอียา่งมาก 
อีกท้ังมโนทัศน์ของชาวบ้านเกีย่วกบั “น้ าอ ามฤต” คือน้ าวิเศษท่ีท าให้คนเป็นสขุ จงึท าให้
ทราบอารมณ์ของสามกษัตรยิว่์ามคีวามสขุมาก นอกจากนีแ้ลว้การใช้ความเปรยีบเกีย่วกบั 
“นรก” และ “น้ าอ ามฤต” แสดงใหเ้หน็ว่าทัง้ผูเ้ขียนและคนสงัคมในสมัยนัน้ มคีวามรู้และ
ความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 

 นอกจากความเปรยีบในลกัษณะข้างต้นแล้ว บททีจ่ะตอ้งกล่าวถึงใน “พระลอ” คือ 
“บทอัศจรรย์” ระหว่างพระลอ พระเพื่อนและพระแพง ซึง่บทอัศจรรย์น้ีเป็นการแสดง
ฝมีอืของผูแ้ตง่ และเป็นบทที่เตม็เป่ียมไปด้วยคุณค่าทางวรรณศิลป์ท่ีมกีารใชส้ัญลกัษณ์
ทางธรรมชาตติา่ง ๆ เพ่ือให้บทอัศจรรยม์ ี“ความงาม” โดยปราศจาก “ความอนาจาร” 
ดังค าประพันธ์ 
 

   วายุประหวัดพัดพาน พระพริุณบันดานเปนฝอยฝน 
  หงทองฟ่องฟ้าเมืองบน  มาชมฝนสวรรด้วยยินดี 
  ร่อนกายาถาบลงสระสรง  ชมสร้อยหัศบงเกษี 
  ตีปีกด าด้นชลท ี   วารีฟูมฝัง่ชลาไลย 
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 ตวัอยา่งทีย่กมามกีารใช้สญัลกัษณ์ทางธรรมชาตติา่ง ๆ เช่น ลมพาย ุฝน หงส ์สระน้ า 
ดอกบัว แม่น้ า เป็นต้น จึงนับได้ว่าบทอัศจรรย์นอกจากจะเป็นขนบวรรณคดีแล้ว 
ยังแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยกับ “การเล่น” กับภาษาอีกด้วย 
 

 คุณลักษณะทางวรรณศิลปอ์ีกประการทีม่ีความโดดเด่นนั่นคือ “นาฏการ” ซึ่งให้
ภาพการเคลื่อนไหวอนัสง่ผลใหผู้้อา่นจินตนาการตามเนื้อเรือ่งไดเ้ดน่ชัด อกีทัง้ยังมกีารใช้
กลบท “บุษบงแย้มผกา”4 ที่ใช้การซ้ าค าข้ึนต้นค าเดียวกันคือค าว่า “บ้าง” ซึง่เปน็การ
เน้นภาพความวุ่นวายของนางก านัลแต่ละคน ดังค าประพันธ์ 
 

   เมื่อนั้น   สองพีเ่ลี้ยงอกสั่นพรั่นใจ 
  ลุกขึ้นว่ิงแลนออกไป   เยียบนางก านัลในทัง้นั้น 
  ฝ่ายนางก านลัทั้งหลาย  ก็พลอยว่ิงวุ่นวายตัวสั่น 
  ว่ิงปะทะปะกันพลัวัน  ชิงกันออกประตูวุ่นวาย 
  บ้างล้มลกุคลุกคล้านไป  บ้างผ้าสไบนั้นตกหาย 
  กระดดุเครือ่งอานกระจดักระจาย ดว้ยกลวัความตายเปนพ้นนกั 
  บ้างว่ิงเข้าไปแอบแฝง  ถึงนางเพื่อนนางแพงไมรู่้จกั 
  บ้างก็ไปกอดเอาพระลอลัก  บ้างปะพระทรงศักดิ์ก็ตกใจ 
  ลางนางลนลานเอาม่านปิด  จะมิดจะลบักห็าไม่ 
  บ้างเข้าใต้แท่นบรรทมใน  บ้างซ่อนอยู่ใต้อัศจรร 
  บ้างแฝงอยู่ในบ้านประต ู  บ้างเข้าคุดคูอยู่ในขัน 

(พระลอฉบับเพชรบุรี : 53) 
 

 
 
 
 
____________________ 
4 โกชัย สาริกบุตร, การวิเคราะห์กลบทในกวีนิพนธ์ไทย (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครจัูนทรเกษม, 
2517), 53. 
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 ตอนนี้เป็นตอนที่นางรื่นนางโรยตกใจกลัวการลงโทษจากท้าวพิไชยพิศนุกร จึงพา
กันว่ิงหนี นางก านัลต่าง ๆ ก็พากันตกใจตาม บ้างว่ิงหนี บ้างหาที่ซ่อนต่าง ๆ กันไป  
เหน็ไดว่้าบททีย่กมา ใหภ้าพความสบัสนวุ่นวายทีชั่ดเจนมากและยงัท าใหผู้อ้า่นเกดิ “หาสยรส” 
จากกริิยาท่าทางของตัวละครอีกด้วย และข้อคิดส าคัญที่ได้จากตอนน้ีคือ “คนเราเมื่อมี
ความกลัวมากจะขาดสตแิละหาทางออกให้กับปัญหาไม่ได้” ดังเช่นที่นางรื่น นางโรย 
และนางก านลัขาดสติว่ิงหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้ายกม็ีแต่ความวุ่นวาย 
 

 จากการศึกษา “บทละครเรื่องพระลอฉบบัเมืองเพชรบุรี” พบว่าเป็นวรรณกรรม
ท้องถ่ินที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิง่ ทั้งคุณค่าด้านเนื้อหาที่ให้ข้อคิดอันเป็นสากลและสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้จรงิ และคุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์ ซึ่งให้สุนทรีย
และความสนกุสนานแกผู่อ้่าน ท าใหผู้อ้่านไดร้บัทัง้ข้อคิดในการด าเนนิชีวิตและไดซ้าบซึ้ง
กับความไพเราะของวรรณกรรม นอกจากนี้แล้ววรรณกรรมท้องถ่ินเรื่องนี้ยังมีมุมมอง
หลายหลากด้านทั้งทางด้านคติชนวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ 
อีกด้วย 
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 นับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้ต้อนรับชาวต่างชาติ
จ านวนมากที่เข้ามาติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งการติดต่อกับชาวต่างชาติ
ของคนไทยในยคุสมยัตา่ง ๆ มผีลตอ่สงัคมไทยหลายดา้น  โดยวัฒนธรรมตะวันตกหลายอยา่ง
ได้ถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ส่งผลให้วัฒนธรรม
ตะวันตกเหล่าน้ันกลายเป็นส่วนหนึง่ของสังคมไทยในปัจจุบนั โดยวุฒิชัย มูลศิลป์, โกวิท 
วงศ์สุรวัฒน์, วงเดือน นาราสัจจ์, วรุณยุพา สนทิวงศ์ ณ อยุธยา, และกิติยวดี บุญซือ่ 
(2538) ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับชาติ
ตะวันตกไว้ในสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน ดังนี้ 
 

 ยอ้นกลบัไปเมือ่ปี พ.ศ. 2054 โปรตเุกสเปน็ชาติตะวันตกชาติแรกทีเ่ดินทางเข้ามา
ตดิตอ่ค้าขายกบักรงุศรอียธุยา ซึง่ตรงกบัสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดทีี ่2 (พ.ศ. 2034 – 2072) 
นอกจากดา้นการค้าขาย ยงัมบีาทหลวงโปรตเุกสเข้ามาเผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ
อกีดว้ย ทัง้นีเ้นือ่งจากประเทศไทยใหเ้สรภีาพในการนบัถือศาสนาและไมม่นีโยบายกดีขวาง
การเผยแผ่ศาสนาแตอ่ย่างใด ซึง่ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัชาติตะวันตกไดเ้จรญิสูงสุด
ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231) คณะบาทหลวงฝรัง่เศสเข้ามามี
บทบาทดา้นการเผยแผศ่าสนา และไดน้ าศิลปวิทยาการต่าง ๆ ของตะวันตกมาสูส่งัคมไทย  
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เช่น ระบบการศึกษาในโรงเรยีน การแพทย ์สถาปตัยกรรม และดาราศาสตร ์อยา่งไรกต็าม 
ตัง้แตส่มยัสมเดจ็พระเพทราชา (พ.ศ. 2231 – 2246) เปน็ตน้มา สมัพนัธไมตรรีะหว่างไทย
กบัชาตติะวันตกไดเ้สือ่มลง เนือ่งจากคณะบาทหลวงสว่นใหญไ่ดเ้ดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร
ไทย ท าให้ศิลปวิทยาการตะวันตกแขนงต่าง ๆ ไม่ได้รบัการสืบทอด ยกเว้นศาสนาครสิต์
ที่ยงัคงเผยแผอ่ยูใ่นหมูช่าวตา่งชาตแิละชาวไทยบางสว่น กลา่วโดยสรปุ ตวัอยา่งวัฒนธรรม
ตะวันตกที่ปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการต่อเรือ การสร้างป้อม
ปราการ การหล่อปืนใหญ่ และการสร้างหอดูดาว 
 

 วัฒนธรรมตะวันตกได้กลับมาแพร่หลายมากข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี  
พ.ศ. 2371 พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ่3 แห่งราชวงศ์จักร)ี ทรงมี
พระบรมราชานุญาตใหม้ิชชันนารีชาวยโุรป เข้ามาเผยแผศ่าสนาครสิต์นิกายโปรเตสแตนต์
เป็นครัง้แรก ต่อมามิชชันนารีชาวอเมรกิันได้เข้ามารบัผิดชอบการเผยแผ่ศาสนาต่อ และ
ยงัมบีทบาทส าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกในสงัคมไทยอกีด้วย ตอ่มาในรชัสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี) ประเทศไทยได้มี
สัมพันธไมตรีกับนานาชาติเพิ่มมากข้ึน โดยได้มีการท าสนธิสัญญากับอังกฤษ เรียกว่า 
สนธิสัญญาเบาว์ริง ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการอนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อ
ค้าขายกับราษฎรไทยได้โดยเสรี ส่งผลให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย
และอาศัยอยูใ่นประเทศไทยมากข้ึนกว่าแตก่อ่น จ านวนมิชชันนารอีเมรกินัและคาทอลิกที่
เข้ามาเผยแผ่ศาสนาก็เพิม่มากข้ึนด้วย 
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 นอกจากนีพ้ระองค์ทรงเหน็ความส าคัญของการศึกษาไทยเปน็อยา่งมาก โดยเฉพาะ
การศึกษาภาษาตา่งประเทศ โดยสมปอง พงษ์ไมตร ีและสภุาพ กลิน่เรอืง (2564) ไดร้วบรวม
ข้อมลูดา้นการศึกษาไทยในสมยัรชักาลที ่4 ไว้ว่า พระองค์ทรงเหน็ว่าการศึกษาภาษาตา่งประเทศ
มสีว่นส าคัญในการเข้าถึงวิทยาการแขนงตา่ง ๆ ของชาตติะวันตก ดงันัน้ จงึทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้สตรีชาวอังกฤษเข้ามาสอนภาษาในพระบรมมหาราชวัง รวมไปถึงมิชชันนารีที่เปิ ด
โรงเรียนสอนลูกชาวบ้าน ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 
แห่งราชวงศ์จักรี) ได้ทรงปฏิรูปประเทศโดยสนับสนุนให้น าศิลปวิทยาการตะวันตก
แขนงต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การแพทย์ การคมนาคม เป็นต้น 
รวมทัง้ทรงสง่นกัเรยีนไทยไปศึกษาในตา่งประเทศ เพือ่น าความรูก้ลบัมาช่วยสรา้งความเจริญ
ใหแ้กบ่า้นเมอืง จะเหน็ไดว่้าวัฒนธรรมตะวันตกไดห้ลัง่ไหลเข้ามาสูส่งัคมไทยมากข้ึน และได้
ผสมผสานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยปจัจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากจะพดูถึงดา้นการศึกษา มชิชันนารชีาวอเมรกินัไดน้ าการศึกษาในระบบโรงเรยีน
เข้ามาเผยแพร่ โดยได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้กบับุคคลทั่วไป แม้ว่าจุดประสงค์หลักของมิชชันนาร ี
คือตอ้งการสอนศาสนาควบคู่ไปกบัการศึกษา แตก่ารตัง้โรงเรยีนนัน้ไดก้ลายเปน็แบบอยา่งที่
ส าคัญทีท่ าใหร้ฐับาลไทยเหน็ความส าคัญของการศึกษาของชาติ สง่ผลใหม้กีารตัง้โรงเรยีน
หลวงส าหรับบุตรหลานของเจา้นายและข้าราชบรพิาร ตลอดจนโรงเรียนส าหรบัเดก็ไทย
ทัว่ไป ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค โดยในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
(รชักาลที ่ 6 แหง่ราชวงศ์จกัร)ี ไดม้กีารประกาศใช้พระราชบญัญตัปิระถมศึกษา (พ.ศ. 2464) 
เพือ่สง่เสรมิใหค้นไทยทกุชนช้ันมโีอกาสไดร้บัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง (Orachorn Ying, 2562) 
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 นอกจากด้านการศึกษา ไกรฤกษ์ นานา (2564) ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการรับเอา
อารยธรรมตะวันตกมาเปน็แมแ่บบในการพฒันาสถาปตัยกรรมรปูแบบใหม ่ โดยการดดัแปลง
ประยกุตศิ์ลปะยโุรปใหเ้ข้ากบัเอกลกัษณ์ศิลปะแบบไทย เหน็ไดจ้ากรปูแบบสถาปตัยกรรมของ
พระอภิเนาว์นเิวศน์ ซึง่เปน็พระราชมนเทยีร (เรอืนหลวง) ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งข้ึนภายในพระบรมมหาราชวังในช่วงตน้รชักาล
ของพระองค์ โดยผสมผสานอทิธิพลทางสถาปตัยกรรมแบบนีโอคลาสสคิของทางตะวันตก
ร่วมกับหลงัคาเกง๋แบบจีน รวมทั้งได้น าสถาปัตยกรรมไทยเข้ามาผสมผสานด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี ้ ประเทศไทยยงัรบัเอาวัฒนธรรมการแตง่กายแบบชาตติะวันตกมาประยกุต์ใช้
กับคนไทยอีกด้วย โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว (รัชกาลที่ 4)  ทรงโปรด
ใหก้ารแตง่กายเปลีย่นแปลงไปตามแบบตะวันตกมากข้ึน โดยใหข้้าราชการสวมเสือ้เข้าเฝ้า
เป็นครั้งแรก เพื่อให้ต่างชาติเช่ือถือว่าสยามประเทศได้พัฒนาแล้วไปสู่ความเป็นอารยะ 
(กรมศลิปากร, 2557; มิวเซียมสยาม, 2564) 
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 วุฒชัิย มลูศิลป,์ โกวิท วงศ์สรุวัฒน,์ วงเดอืน นาราสจัจ,์ วรณุยพุา สนทิวงศ์ ณ อยธุยา, 
และกิติยวดี บุญซื่อ (2538) ได้สรุปผลดีและผลเสียของการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ มาจาก
ชาติตะวันตกไว้ว่า การรบัความเจรญิทางดา้นการศึกษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ ยอ่มสง่ผล
ดตีอ่สงัคมไทย ท าใหเ้กดิการพฒันาดา้นทรพัยากรมนษุย ์ สง่ผลใหป้ระเทศไทยเจรญิรุง่เรอืง
ทดัเทยีมกบัอารยประเทศได ้อยา่งไรกต็าม การยดึถือเอาวัฒนธรรมตะวันตกไว้ในสงัคมไทย
โดยไมก่ลัน่กรอง ยอ่มกอ่ใหเ้กดิค่านยิมทีว่่า วัฒนธรรมตะวันตกดกีว่าวัฒนธรรมไทยดัง้เดมิ 
อันจะก่อให้เกิดการครอบง าทางวัฒนธรรม จนกระทัง่ขาดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของชาติตน ซึ่งนับว่าเป็นผลเสียต่อการสร้างส านึกของความเป็นชาติในระยะยาว 
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 ภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสารของมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ภาษาที่ยังใช้สื่อสารกันอยู่เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการอยู่เสมอควบคู่ไปกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  โลกปัจจุบันที่ก าลังเผชิญกับ "ความปกติใหม่" หรือ“new 
normal” จากวิกฤตโควิด ซึ่งเป็นสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงของสังคมมนุษย์  
โควิดเปลีย่นวิถีชีวิตของคนเราทีเ่คยท าเปน็ปกติ ท าใหต้อ้งหยดุกจิการและเปลีย่นรปูแบบ
การท างานของเรา 
 

 พจนานกุรมตา่ง ๆ ไดบ้ันทกึค าศัพทท์ีน่ ามาใช้ในความหมายทีเ่พิม่ข้ึน เช่น ค าศัพท์ 
“Lockdown" ที่ Collins Dictionary (Alison Flood. 2020) ประกาศให้เป็นค าศัพท์
แห่งปสี าหรับปี 2020 หลังจากมีการใช้ค าน้ีเพิ่มข้ึนอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่ของ
โควิด โดย Collins Dictionary ได้ศึกษาจากเนื้อหาทีเ่ปน็อักษรจากเว็บไซต์ หนงัสือ
และหนงัสือพิมพ์ ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นค าพูดจากวิทยุ โทรทัศน์และการสนทนา และ
ให้ค าจ ากัดความของ “Lockdown" ว่าหมายถึง "การก าหนดข้อจ ากัดที่เข้มงวดในการ
เดนิทาง การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และการเข้าถึงพืน้ทีส่าธารณะ" ค าศัพท์และวลใีหม่ ๆ 
จงึเกดิเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเรว็เพือ่ใช้ประโยชนส์ าหรบัการพดูคุยเกีย่วกบัปญัหาทีเ่กีย่วข้องกบัโควิด 
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เว็บไซต์พจนานุกรมอื่น ๆ ต่างมีการเพิ่มค าศัพท์และความหมายหลายค าลงในรายการ
ค าศัพท์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ได้แก่ เว็บไซต์ dictionary.com เว็บไซต์พจนานุกรม 
Merriam-Webster ได้อัปเดตพจนานุกรมก่อนเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อ
การระบาดใหญ่ของโควิดในครั้งนี ้
 

 ด้วยสถานการณ์โรคโควิดทีร่ะบาดรุนแรงและกว้างขวาง ท าให้หน่วยงานรัฐบาล 
ด้านสุขภาพ สถาบันทางการแพทย์ เช่น ศูนย์การแพทยร์ฐัเท็กซัส (Texas Medical 
Center) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเยล NPS Medicine Wise ของออสเตรเลีย ฯลฯ 
ก็ท าเว็บไซต์รายการศัพท์ ให้ค าจ ากัดความและค าอธิบายที่ชัดเจนของค าศัพท์บางค า
เพื่อใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวข้องและผูท้ี่เข้าไปติดต่อโรงพยาบาลได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับโควิด
ไดเ้ข้าใจตรงกัน หน่วยงานการศึกษาท ารายการศัพท์ที่เกี่ยวกับโควิดเพื่ออธิบายสร้าง
ความเข้าใจแก่เยาวชนหรอืแม้ส านักข่าวบางส านักก็ยังท าบญัชีค าศัพท์เรื่องโควิดเพื่อให้
ผู้อ่านข่าวได้เข้าใจดี 
 

 รายการค าศัพท์ตอ่ไปนีเ้ป็นค าศัพทส์ านวนภาษาองักฤษที่เกดิข้ึนในสงัคมช่วงเวลา
วิกฤติโควิด หรือเป็นค าศัพทท์ี่มีใช้อยู่เดิมแล้วแต่มีความหมายเพิ่มเตมิส าหรบับริบทของ
โควิดและเปน็ค าศัพทท์ีพ่บบอ่ยอยูใ่นรายงานข่าว นอกจากนัน้ค าศัพทบ์างค ายงัมกีารพบว่า
ใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยอีกด้วย 
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COVID-19 

 COVID-19 ย่อมาจาก CO แทน corona 
VI แทน virus D แทน disease และ 19 
แทน 2019 ใช้เรยีก โรคทางเดนิหายใจทีเ่กดิจาก 
ไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม ่2019 Coronavirus 
Disease 2019 ตรวจพบครัง้แรกในป ี2019 
เป็นโรคกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง ได้รับการตั้งช่ือตามค าว่า 
"โคโรนา" เป็นภาษาละตินแปลว่ามงกุฎ 
ซึ่งเหมือนรูปร่างของไวรัสนี้ เมื่อส่องด้วย
กล้องจลุทรรศน ์
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Covidiot 

 Covidiot เปน็ค าทีผ่สมผสานระหว่าง COVID 
กับ idiot ที่แปลว่า คนโง่ Covidiot จึงเป็น
ค าสแลงใช้ส าหรับผู้ที่ ไม่สนใจแนวทาง
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
coronav irus ละเลยค าแนะน าด้าน
สาธารณสขุ และรวมถึงผูท้ีก่ลวัโควิด ตืน่ตระหนก
จนเกินปกต ิ

   

 

Covideo party 

  

Covideo party หมายถึง ปาร์ตี้ออนไลน์
ผา่น Zoom หรอื Skype ในช่วงโรคระบาด 
 

   

 
Covexit 

 Covexit หมายถึง กระบวนการที่ค่อย ๆ 
ผอ่นคลายและยกเลกิข้อจ ากดัในชีวิตสาธารณะ
ทีร่ฐับาลก าหนดเพือ่ตอบสนองตอ่วิกฤตโควิด
หรือผ่อนคลายการจากการล็อกดาวน์ ค าน้ี
ถูกเลยีนแบบมาจากค าว่า Brexit ซึง่มาจาก 
"British exit" มีความหมายถึง การที่ 
สหราชอาณาจักรอังกฤษถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรป 

   

 
Lockdown 

 Lockdown คือ การประกาศปิดเมือง
เป็นมาตรการฉุกเฉินทีจ่ ากัดเข้มงวดในการ
เดินทาง การปฏิสมัพันธ์ทางสังคม และการ
เข้าถึงพืน้ทีส่าธารณะ โดยใหป้ระชาชนอยูบ่า้น
เพื่อปอ้งกันการแพร่กระจายของโรค  
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Outbreak 

 Outbreak หมายถึง อุบัติการณ์ของสิ่งที่
เป็นอันตรายที่เกิดข้ึนอย่างทันทีทันใดหรือ
การเกิดโรคที่รุนแรงแพร่กระจายเพิ่มข้ึน
อย่างกะทันหัน 

   

 

Epidemic 

 Epidemic หมายถึง การระบาดของโรคทีม่ี
จ านวนผูป้ว่ยดว้ยโรคนีเ้พิม่ข้ึนอยา่งกะทนัหัน 
ซึง่สงูกว่าทีค่าดการณ์ไว้โดยทัว่ไปในพืน้ทีห่นึง่ ๆ 

   

 
Pandemic 

 Pandemic หมายถึง โรคระบาดทีแ่พร่กระจาย
ไปในหลายประเทศหรือหลายทวีป ส่งผล
กระทบตอ่ผูค้นจ านวนมาก การระบาดใหญ่
มักเกิดข้ึนเมื่อไวรัสใหม่แพร่กระจายได้ง่าย
ในหมู่คน เนื่องจากไวรสัเป็นไวรสัใหม่ ผู้คน
จึงมีภูมิคุ้มกันอยู่น้อยหรือไมม่ีเลย เมื่อวันที ่
11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศว่า โรค COVID-19 เปน็โรคระบาด
ใหญ่ (Coronavirus Pandemic) มีผู้ป่วย
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากอย่างรวดเร็ว และมี
การแพรก่ระจายไปอยา่งรวดเรว็มากในหลาย
ประเทศ 

   

 
Cluster 

 Cluster แปลว่า กลุ่ม หมายถึง การแพร่
ระบาดติดเช้ือเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเกิดข้ึนในที่
เดียวกัน เช่น การแพร่ระบาดในสนามมวย 
และสถานบันเทงิ 
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Community 

spread 
 

 Community spread หมายถึง การแพร ่
กระจายของโรคในชุมชน เปน็การแพรก่ระจาย
ของโรคติดต่อในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่
ทราบว่ามคีนตดิเช้ืออยา่งไร กลา่วอกีนยัหนึง่
คือ ไม่สามารถสืบหาต้นตอของผู้ติดต่อที่
รู้จักกับผู้ติดเช้ือรายอื่นได้ 

 
 

 

 
Super-spreader 

 

 Super-spreader หมายถึง บุคคลที่แพร่ 
กระจายเช้ือโรคจากตนเองไปยังผู้คนที่ไม่
ตดิเช้ือ ใหเ้ปน็ผูต้ดิเช้ือจ านวนมาก เปน็บคุคล
หนึ่งที่สามารถแพร่เช้ือสู่คนจ านวนมากใน
ระดับทีผ่ิดปกต ิ

   

 
Isolation 

 Isolation หมายถึง การแยกตวั เปน็การแยก
ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการยืนยันว่าติดโควิด ออกจาก
ผู้ที่ไม่ป่วยเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข 
ซึง่อาจเปน็ไปดว้ยความสมคัรใจหรอืถูกบงัคับ
โดยค าสั่งด้านสาธารณสุขของรัฐบาล  

   

 
Self-isolation 

 

 Self-isolation หมายถึง การแยกตัวเอง
ออกจากผูอ้ืน่ การกกัตวั แยกตัวเอง ไมอ่อก
จากบ้านเพราะตนเองติดเช้ือ COVID-19
หรอืสงสยัว่าจะมโีอกาสตดิเช้ือ เปน็การช่วย
หยุดไวรัสไม่ให้แพร่กระจายไปยังผู้อื่น 
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Quarantine 

 

 Quarantine หมายถึง การกักกัน เป็นการ
แยกและจ ากัดการเคลื่อนย้ายของผูท้ี่สมัผสั
กบัโรคตดิตอ่ หรอืผูท้ีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศ 
ช่วงระยะเวลาหนึง่ เพื่อดูว่าคนเหลา่นัน้ป่วย
หรือไม่ รฐับาลอาจก าหนดใหม้ีการกักกันผู้
ทีต่ดิเช้ือ COVID-19 เพือ่หลกีเลีย่งการแพร่ 
กระจายของโรคไปยงัผูอ้ืน่หากคนเหลา่นัน้ปว่ย 
เช่น ผูเ้ดนิทางทกุคนทีเ่ดนิทางมาถึงประเทศ
ไทยโดยไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่
ครบถ้วน จะต้องถูกกักกัน (quarantine) 
เปน็เวลา 10 วัน ณ สถานที่กกักนัทางเลอืก
ของรัฐ (Alternative State Quarantine) 
หรอืโรงแรมทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกระทรวง
สาธารณสุข 

   

 
Quaranteams 

 Quaranteams หมายถึง ทีมออนไลน์ที่
สรา้งข้ึนในช่วงลอ็คดาวน ์ คนในทมีไมส่ามารถ
เคลื่อนย้ายไปพบปะกันได้ แต่สามารถ
ด าเนินงานร่วมกันโดยอาศัยสื่อออนไลน ์

   

 
Social distancing 

 Social distancing หมายถึง การเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพระหว่างตนเองกับผู้อื่น หลีกเลี่ยง
กลุ่มคน เช่น ฝูงชนบนทางเท้า การเข้าแถว
ในรา้นค้า การรกัษาระยะหา่งประมาณ 6 ฟตุ 
จากผูอ้ืน่ เปน็กลยุทธ์ส าคัญในการหลกีเลีย่ง
การติดเช้ือ และป้องกันการแพร่กระจาย
ของเช้ือ COVID-19  
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Hand hygiene 

 

 Hand hygiene หมายถึง สขุอนามัยของมอื 
เปน็กลยทุธ์ส าคัญในการชะลอการแพรก่ระจาย
ของ COVID-19 ดว้ยการลา้งมอืดว้ยสบู่และ
น้ า อยา่งนอ้ย 20 วินาท ีเปน็หนึง่ในข้ันตอนที่
ส าคัญทีสุ่ดในการป้องกัน COVID-19  

   

 
Self-monitoring 

 Self-monitoring หมายถึง การตรวจสอบ
ตนเอง เป็นการตรวจหาสังเกตอาการของ
โรคโควิด-19 ด้วยตนเอง เช่น มีไข้ ไอ หรือ
หายใจล าบาก หากสังเกตเห็นอาการก็ควร
แยกตนเองและขอค าแนะน าทางโทรศัพท์
จากผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพในพืน้ที ่เพือ่พจิารณา
ว่าจ าเปน็ตอ้งไดร้บัการประเมนิทางการแพทย์
หรือไม ่

   

 

Work From Home 
 

 Work From Home หรือ Working From 
Home อกัษรยอ่ คือ WFH หมายถึง การท างาน
จากทีบ่้าน 

   

 
Herd immunity 

 Herd immunity หมายถึง ภูมิคุ้มกันหมู่ 
หรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันชุมชน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมูเ่ป็นการลดความเสี่ยงของการ
ติดเช้ือภายในประชากร โดยภูมิคุ้มกันหมู่
มักเกิดจากประชาชนได้รับสัมผัสโรคแล้วมี
ภูมิต้านทานหรือเกิดภูมิต้านทานจากการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน 
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Aerosol 

 Aerosol หมายถึง ละอองลอย เปน็อนภุาค
ของเหลวหรือของแข็งกระจายตัวในอากาศ 
ซึง่อนภุาคเลก็ ๆ เหลา่นี ้ในทางระบาดวิทยา 
หมายถึงอนภุาคขนาดเลก็โดยเฉพาะ (ต่ ากว่า 
5 ไมโครเมตร) ทีม่ไีวรสัหรอืสารตดิเช้ืออืน่ ๆ 
ปะปนอยู่ อนุภาคเหล่าน้ีจะฟุ้งกระจายเมื่อ
ผูต้ดิเช้ือพดูหรอืหายใจออกมา จากนัน้คนอื่น
จะหายใจเข้าไปได้ง่าย aerosol หรือ 
ละอองลอยนี ้สามารถลอยอยูใ่นอากาศได้นาน
และกระจายออกไปได้ไกล การที่ละอองที่
ตดิเช้ือลอยอยูใ่นอากาศ ในอนภุาคขนาดเลก็ 
ท าใหเ้กดิการแพรก่ระจายของโรคผา่นอากาศ
สามารถเรียกได้ว่าเป็นการแพร่เ ช้ือทาง
ละอองลอย (aerosol transmission) หรือ
การแพร่ เ ช้ือทางอากาศ  (airborne  
transmission) และเปน็ทีท่ราบกนัดว่ีาไวรสั
ทีท่ าใหเ้กดิ COVID-19 นัน้ สามารถแพรก่ระจาย 
ผ่านละอองลอยได ้

 
 

 

 
Droplets 

 Droplets หมายถึง หยดละออง หรือ 
respiratory droplets หมายถึง หยดละออง
ระบบทางเดนิหายใจ หยดละอองนีเ้ปน็อนภุาค
ในอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมโครเมตร 
เป็นหยดละอองที่ถูกขับออกเมื่อไอหรือจาม 
หยดละอองจะตกลงสูพ่ืน้ภายในระยะ 3–6 ฟตุ 
หรือ 1-2 เมตร 
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Communicable 

 Communicable แปลว่า สามารถสือ่สารได ้
ในบริบทนี้หมายถึง สามารถแพร่กระจาย 
หรือ ติดต่อได้ง่าย นั่นหมายถึงโควิด-19 
เป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่าย 

 
 

 

 
Contagious 
diseases 

 Contagious diseases หมายถึง โรคตดิตอ่ 
เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายผ่าน
การสัมผัสกับผู้อื่น ทั้งนี้ โรคติดต่อทั้งหมด
เป็นโรคติดเช้ือ แต่ไม่ใช่โรคติดเช้ือทั้งหมด
จะเป็นโรคติดต่อ 

   

 

Infectious 
diseases 

 

 Infectious diseases หมายถึง โรคติดเช้ือ 
เปน็โรคทีเ่กดิจากเช้ือโรคหรอืสิง่มชีีวิตเลก็ ๆ 
ที่เป็นพิษ เช่น แบคทีเรีย ไวรสั หรือเช้ือรา 
จ านวนมาก ซึ่งเกิดจากการแพร่จากบุคคล
ผู้ติดเช้ือ สัตว์ที่ติดเช้ือ หรือวัตถุทีป่นเปื้อน
ไปยังร่างกายคนที่อ่อนแอท าให้เกิดโรคได ้

   

 
Flattening 
the curve 

 Flattening the curve หมายถึง การท าให้
เสน้โค้งของกราฟราบลง เปน็ความพยายาม
เพื่อหยุดหรืออย่างน้อยก็ชะลอการแพร่  
กระจายของโรค เมื่ออธิบายสถานการณ์
ด้วยกราฟ จุดสูงสุดบนกราฟจะสะท้อน
การเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ดังนั้น
การท าให้เส้นโค้งของกราฟราบลงแสดงว่า
มีผู้ป่วยน้อยลงในช่วงเวลาสงูสุดน้ัน 
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Respirator 

 Respirator หมายถึง เครื่องช่วยหายใจ 
เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายหน้ากาก ออกแบบมา
ส าหรับสวมปิดจมูกและปาก เพื่อปกป้อง
ผูส้วมใส ่ จากการสดูดมอากาศทีเ่ปน็อนัตราย 
จากอนภุาคตา่ง ๆ ในอากาศ รวมทัง้เช้ือโรค
ในอากาศ และเพือ่ช่วยปอ้งกนับุคลากรทาง 
การแพทยจ์ากเช้ือโรค COVID-19 บคุลากร 
ทางการแพทยส์วมเครือ่งช่วยหายใจเพือ่กรอง
อนภุาคไวรสัขณะหายใจเข้าเพื่อไม่ใหต้ิดเช้ือ 
และยังสามารถท างานช่วยผู้ป่วยได้อย่าง
ปลอดภัย Respirator มาจากค ากรยิา respire 
แปลว่าหายใจ เครื่องช่วยหายใจ N95 
บางครัง้เรียกกันง่าย ๆ ว่า "หน้ากาก N95"  
จะแนบสนิทกับจมูกและปากมากกว่า
หน้ากากทั่วไป  N95 เป็นเครื่องช่วยหายใจ
แบบกรองอนุภาคที่ตรงตามมาตรฐาน
การกรองอากาศ N95 ของสถาบันแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความปลอดภัยและ
อาชีวอนามยั (the U.S. National Institute 
for Occupational Safety and Health : 
NIOSH) ซึ่งหมายความว่า กรองอนุภาคใน
อากาศได้อย่างน้อย 95% 

   

 
Contact tracing 

 Contact tracing หมายถึง การสบืค้นตดิตาม
การตดิตอ่ เปน็การปฏิบตังิานในการระบแุละ
ติดตามบุคคล ที่อาจมีการติดต่อสัมผัสกับ
ผูต้ดิเช้ือเพือ่ควบคุมการแพรก่ระจายของโรค 
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Ventilator 

 Ventilator หมายถึง เครื่องช่วยหายใจ 
เป็นเครื่องที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้เมื่อปอด
ไดร้บัความเสยีหาย และผูป้่วยไมส่ามารถรับ
ออกซเิจนไดเ้พยีงพอดว้ยตวัเอง เครือ่งช่วยหายใจ
จะปัม้ลมเพิม่ออกซเิจนเข้าไปในระบบทางเดนิ
หายใจ เมือ่ผูป้ว่ยไดร้บับาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยที่
ท าใหก้ารท างานของปอดบกพรอ่งอยา่งรนุแรง 
Ventilator มาจากค ากรยิา ventilate แปลว่า 
ระบายอากาศ ท าใหม้อีากาศเข้าได ้เครื่องช่วย
หายใจแบบนี้ มกัเรยีกกันว่าเครือ่งช่วยชีวิต 
ใช้ในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ส าหรับผู้ป่วยที่
ไมส่ามารถหายใจไดด้ว้ยตวัเอง ผูป้ว่ยโควิด-19 
ทีป่ว่ยหนกั ๆ จงึตอ้งการความช่วยเหลอืจาก
เครือ่งช่วยหายใจเพื่อความอยู่รอด ซึ่งเป็น
เพยีงเครือ่งช่วยชีวิตไมไ่ดร้กัษาโรค แตก่ท็ าใหม้ี
ชีวิตอยูไ่ดใ้นขณะทีร่า่งกายตอ่สูก้บัการตดิเช้ือ 

   

 
PPE 

 PPE ย่อมาจาก Personal Protective 
Equipment หมายถึง อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล เป็นเสื้อผ้าและอุปกรณ์เฉพาะที่
ใช้เพือ่ปอ้งกนัอนัตรายตอ่สขุภาพ รวมถึงการ
สมัผสักบัโรคตดิเช้ือผา่นการสมัผสัทางกายภาพ
หรอือนภุาคในอากาศ PPE ไดร้บัการออกแบบ
มาเพื่อปกปอ้งส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีม่ัก
สมัผสักบัเครือ่งแตง่กายปกต ิรวมทัง้จมกู ปาก 
ตา มอื และเทา้ เหมาะส าหรบับคุลากรทาง
การแพทย์ทีอ่าจติดเช้ือโรคได้ง่าย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รายการค าศัพท์ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของค าศัพท์ที่เกิดจากวิกฤต
สังคมจาก Coronavirus ซึ่งไมเ่คยมีมาก่อนในช่วงเวลาอื่นของประวัติศาสตร์ วิกฤติโรค
ระบาดโควิดครั้งนี้อยู่ในสังคมมนุษย์ยาวนานจากนับเดือนเป็นนับปี จากประเทศหนึ่ ง
ขยายเปน็หลาย ๆ ประเทศ ทกุทวีปทัว่โลก วิกฤตนีท้ าใหเ้กดิค าศัพท์ใหม ่ความหมายใหม่ 
ท าใหเ้ราไดเ้รยีนรูค้ าศัพทท์ีเ่กีย่วข้องกบัโควิดมากมาย ไดส้มัผสัอารมณ์ความรูส้กึของสงัคม
จากค าศัพท ์เช่น “covidiot” ไดน้กึภาพยามทีบ่า้นเมอืงอยูใ่นสภาพ “lockdown” ไดเ้หน็
ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์ เช่น ค าศัพทโ์รคระบาดแบบ “epidemic” กบัโรคระบาด
แบบ “pandemic” ค าศัพทท์ี่มคี าแปลว่า เครือ่งช่วยหายใจ มคีวามแตกตา่งกันอย่างไร
ระหว่างเครื่องช่วยหายใจแบบ “respirator” กับเครื่องช่วยหายใจแบบ “ventilators” 
วิกฤตโิรคระบาดโควิดท าใหค้ าศัพทม์วิีวัฒนาการมากมาย มากกว่าช่วงเวลาอืน่ ๆ ทีผ่า่นมา 
ชวนให้ผู้ที่สนใจภาษาได้ศึกษาและติดตาม 
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Patient zero 

 

 Patient zero หมายถึง ผูป้ว่ยหมายเลขศูนย์ 
เป็นผู้ป่วยที่ถูกระบุว่าเป็นคนแรกที่ติดเช้ือ
โรคตดิตอ่ ในหว่งโซข่องการตดิเช้ือ การค้นหา
ผู้ป่วยรายแรกหรือผู้ป่วยหมายเลขศูนย์  
มีความส าคัญส าหรับนักระบาดวิทยา  
เนื่องจากจะช่วยให้ทราบว่าการระบาด
เกดิข้ึนไดอ้ยา่งไร และใหแ้นวคิดว่าจะปอ้งกนั
และควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างไร 

   

 

New normal 

 New normal หมายถึง สถานการณ์ปจัจบุนั
ซึ่งมีวิถีปฏิบัติทางสังคมที่แตกต่างจาก
สถานการณ์คุ้นเคยทีเ่คยประสบหรอืเคยท า
มากอ่น แตส่ถานการณ์ใหมน่ีไ้ดก้ลายมาเปน็
เรือ่งปกต ิ จนท าใหก้ลายเปน็มาตรฐานปกติ
แบบใหม ่



 อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการของค าศัพทเ์ป็นปรากฏการณ์ปกติของภาษาที่ยังมีชีวิต
หรือภาษาที่ยังมีผู้คนใช้อยู่ ไม่ใช่ภาษาที่ตายแล้ว (dead language) แต่ทว่าวิกฤติครั้งนี้
รุนแรง รวดเร็วกว่าวิกฤติใด ๆ ในสังคม กล่าวกันว่าเป็นวิกฤติโลกที่รุนแรงที่สุดในรอบ 
100 ปี กลุ่มนักวิชาการของผู้ผลิตพจนานุกรมต่างปรับเพิ่มทั้งค าศัพท์และความหมาย
ให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว แม้ขณะนี้การพิมพ์ค าศัพทเ์หล่าน้ีในคอมพิวเตอร์จะยัง
ขีดเส้นใต้สีแดงเพื่อเตือนคนพิมพ์ว่าพิมพ์ผิด แต่ค าศัพท์เหล่าน้ีส่วนใหญ่ก็ได้ปรากฏใน
พจนานกุรมออนไลนแ์ล้ว ไม่ช้าไมน่านเสน้ใตส้ีแดงนีก้จ็ะหายไปเช่นเดยีวกนักบัโรคระบาด
โควิด ในขณะที่ผู้คนคงมีชีวิตปกติใหม่ หรือ “new normal” ที่ต้องด าเนินชีวิตด้วย
ความรอบคอบมากขึ้น 
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 เดือนเมษายนถือเป็นช่วงกลาง ๆ ของฤดูร้อนส าหรับคนไทย และเป็นช่วงเวลาที่
อากาศรอ้นอบอ้าวราวกับพระอาทิตย์น้ันส่องแสงมายังประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น 
ซึ่งแตกต่างจากประเทศในทวีปอื่น ๆ ที่เดือนเมษายนเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างอากาศ
หนาวจัดและร้อนจัด อากาศในช่วงนี้จึงก าลังสบาย ๆ และยังไม่มีมรสุมมากนัก ดังนั้น 
เดือนนี้จงึเป็นเดือนทีเ่หมาะสมกบัการเฉลมิฉลองและการจดัเทศกาล แตล่ะเทศกาลกม็ี
จุดเด่นและความน่าสนใจที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ในวารสารฉบับนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอ
เทศกาลที่น่าสนใจในช่วงเดือนเมษายนของต่างประเทศ ดังนี้ 
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 เทศกาลชิงหมิง (Qingming Festival) 
 

 เทศกาลชิงหมิง หรือที่เรียกกันติดปากในบ้านเราก็คือ 
เทศกาลเช็งเมง้ นัน้เอง เทศกาลนีถื้อก าเนดิมาไมต่่ ากว่า 2,500 ป ี
ในประเทศจีน เริ่มต้นจากการที่จกัรพรรดิต้ังแต่สมัยราชวงศ์โจว มักจะจัดพิธีที่ยิง่ใหญ่
โดยการถวายเครือ่งบวงสรวงแบบจดัเตม็อลงัการเพือ่เป็นเกยีรตติอ่บรรพบรุษุ และขอให้
บรรพบุรุษดลบันดาลให้ประเทศรุง่เรือง สงบสุข พร้อมด้วยพืชผลทีอุ่ดมสมบรูณ์ 
 

 ในปจัจบุนั กจิกรรมในช่วงเทศกาลเช็งเมง้ของชาวจนี ประกอบไปดว้ยการจดัเตรยีม
เครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ ให้แก่บรรพบรุุษผูล้่วงลบัไปแล้ว การซอ่มแซมและท าความสะอาด
หลมุฝงัศพบรรพบุรุษ นอกจากนั้นในบางครอบครัว ก็อาจเพิ่มการตกแตง่หลุมฝังศพให้
สวยงามดว้ยกลบีดอกไม้และกระดาษทีม่สีสีนัสดใส พรอ้มดว้ยการจดุประทดัใหด้งักกึกอ้ง
ไปทั่วบรเิวณอีกด้วย 
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 เทศกาลเซมานา ซานตา (Semana Santa) 
 

 เซมานา ซานตา เปน็ภาษาสเปน หมายถึง เทศกาลอสีเตอร์
ทีเ่ฉลมิฉลองกนัทัว่ทัง้ประเทศสเปน อยา่งไรกต็าม ผูเ้ขียนจะขอ
น าเสนอเทศกาลเซมานา ซานตา ที่จัดข้ึนที่เมืองอันติกัว (Antigua) เมืองหลวงของ
ประเทศกัวเตมาลา โดยผู้คนเฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันยาวนานถึง 7 วัน หรือที่เรียกว่า 
สัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ิ (Holy week) 
 

 ในช่วงสปัดาห์แหง่การเฉลิมฉลองนี้ ผู้คนจะบรรจงออกแบบและสรา้งพรมดอกไม้
ทีม่รีายละเอยีดลวดลายและสสีนัทีวิ่จติรงดงาม เพือ่รอตอ้นรบัขบวนแหร่ปูภาพหรอืรปูปั้น
ของพระแมม่ารแีละพระเยซ ูหรอืเหตกุารณ์เกีย่วกบัช่วงเวลาทีพ่ระเยซถููกทรมาน ตรงึกางเขน 
และการคืนชีพของท่าน 
 

 ขบวนแห่นี้ ถูกตกแต่งอย่างอลังการจนมีน้ าหนกัเกือบ 4 ตัน ดังนั้น การที่จะแห่
ขบวนศักดิส์ทิธ์ิแตล่ะขบวนไปรอบเมอืงได้ ตอ้งใช้พลงัมหาศาลจากชายหนุ่มร่างกายก าย า 
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แข็งแรงถึง 50 คน เลยทีเดียว โดยชายที่เข้าร่วมขบวนแห่จะต้องสวมใส่เสื้อคลุมยาว
และหมวกสีม่วง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคกลางส าหรบัผู้ส านึกผิด และเดินปิดท้าย
แต่ละขบวนด้วยผู้หญิงใส่ชุดด าถือเทียน กลองและทรมัเป็ตเพื่อบรรเลง แสดงให้เห็นถึง
ความโศกเศร้าตลอดระยะทาง 

 เทศกาลบิสเกต ยาตรา (Bisket Jatra Festival) 
 

 เทศกาลบสิเกต ยาตรา คือ เทศกาลปใีหมข่องชาวเนปาล 
โดยเฉลิมฉลองกันยาวนานถึง 8 คืน 9 วัน ณ จัตุรัสภัคตะปูร ์
ดรูบ์าร ์(Bhaktapur Durbar Square) ในเมอืงภัคตะปรู ์(Bhaktapur) ยดึหลกัตามต านาน
ของเทพธิดาบัดรากาลี (Bhadrakali) และเทพไภราพ (Bhairab) 
 

 ส าหรบัการเฉลมิฉลองในเทศกาลนี ้ จะมีขบวนแหร่าชรถของเทพเจา้ตามความเช่ือ 
แต่ละขบวนมีขนาดใหญโ่ตจนกระทัง่ต้องใช้ก าลังพลในการลากถึงหลายรอ้ยคน ระหว่าง
ทางการเคลื่อนขบวน มีพิธีกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายตลอดระยะเวลา 8 คืน 9 วัน 

LC Journal -49- 



แตพ่ิธีกรรมทีน่า่ต่ืนเตน้และอนัตรายทีส่ดุส าหรบัเทศกาลนี้ คือ การชักเยอ่ (tug of war) 
ระหว่างผูค้นจากดา้นตะวันตกและตะวันออกของเมอืง ราชรถจะถูกดงึโดยคนหลายรอ้ยคน 
จนเรียกไดว่้าเปน็สงครามการชักเย่อก็ว่าได้ แตล่ะฝา่ยก็ต่างพยายามอย่างสุดชีวิตทีจ่ะดึง
ราชรถไปตามทศิทางของตนเอง ด้วยความเช่ือทีว่่า หากราชรถไปทางฝัง่ใดก่อน เทพเจ้าก็
จะลงมาสูฝ่งูชนนั้นกอ่น เมือ่เสรจ็สิน้พธีิกรรมทกุอยา่ง ขบวนราชรถกจ็ะเคลือ่นวนกลบัมา
ที่จัตุรสัภัคตะปรู์ ดูร์บาร์ อีกครั้ง 

 เทศกาลเฟเรีย เด อะบริล (Feria de Abril Festival) 
 

 เป็นเทศกาลที่จัดกันที่เมืองเซบียา (Sevilla) ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของแคว้นอันดาลเูซีย (Andalusia) ทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐสเปน โดยในอดีต พื้นที่ในกรุงเซบียาน้ันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
 

 เทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
การตกแตง่เมอืงด้วยโคมกระดาษและโคมไฟระยบิระยบันบัพันดวง ขบวนรถม้า รวมไปถึง 
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การแต่งกายของสาวสเปนในชุดเฟลมมิงโก (Flamenco) สสีดใส ส่วนเมนูทีพ่ลาดไม่ได้
ในเทศกาลนี้ คือ ปลาทอดและเรบจูโิตะ (Rebujito) ซึง่เปน็ค๊อกเทลทีไ่ดม้าจากการผสม
ไวน์ขาวเข้ากับมะนาวและโซดาจากนั้นก็ใส่น้ าแข็งเยอะ ๆ เพื่อเพิ่มความสดช่ืนน่ันเอง 

 เทศกาลเซนต์จอร์ดี้ (Sant Jordi Festival) 
 

 เปน็เทศกาลทีถื่อก าเนดิมาจากเมอืงบารเ์ซโลนา เมอืงหลวง
ของสาธารณรฐัสเปน แกน่แทข้องเทศกาลนีม้คีวามละมา้ยคลา้ย
กบัเทศกาลวาเลนไทน ์นัน่กคื็อการแสดงความรกัตอ่คนรกั แตแ่ตกตา่งกนัตรงที ่ในเทศกาล
เซนต์จอร์ดี้น้ี ไม่ได้เน้นความรักในเชิงโรแมนติก แต่เป็นการแสดงความรักตอ่เพื่อนหรอื
บุคคลในครอบครัวแทน 
 

 ในอดตี กจิกรรมการเฉลมิฉลองส าหรบัเทศกาลนีน้ั้น ฝ่ายชายจะเปน็ผูม้อบดอกไม้
กบัเพือ่นหรอืคนในครอบครวัทีเ่ปน็ผูห้ญงิ และฝา่ยหญงิจะเปน็ผูม้อบหนงัสอืกลบัไปใหฝ้า่ยชาย 
แต่ในปัจจบุันน้ี การที่ผู้ชายเป็นฝ่ายมอบหนงัสือ และฝ่ายหญิงมอบดอกกหุลาบกเ็ป็นสิ่ง
ที่พบเจอกันได้อยู่บ่อยครัง้ 
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 เทศกาลไฟเบลเทน (Beltane Fire Festival) 
 

 เทศกาลแห่งไฟเพื่อต้อนรับฤดูเพาะปลูกนี้ เฉลิมฉลอง
กันในเมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของประเทศ
สกอตแลนด์ ณ เวลากลางคืนอันมืดมิด โดยผู้คนหลายพันคนจะไต่เนินเขาคาลตันฮลิล์ 
(Calton Hill) ซึ่งอยู่ใจกลางของเมือง เพื่อไปร่วมเป็นสักขีพยานกับพิธีกรรมที่ได้รับการ
สบืทอดมาจากชาวเซลตกิโบราณ ตัง้แตย่คุเหลก็หรอื iron age ซึง่เช่ือว่าเปลวไฟจะปกปอ้ง
พวกเขาจากโรคร้าย และอุดมสมบรูณ์ไปด้วยพืชผลนา ๆ พันธ์ุ 
 

 ภายในงาน มกีารเดนิขบวนโดยกลุม่คนทีแ่ตง่ตวัในลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัไป น าขบวน
โดยหญิงสาวที่แต่งตัวเป็นเทพเจ้าแห่งดอกไม้ (May Queen) และชายหนุ่มที่แต่งตัว
เปน็รกุขามนษุย์ หรอืเทพแหง่พงไพร (Green Man) ทีส่ือ่ถึงการเกดิใหม่และการผลดิอก
ออกผล ตามหลงัดว้ยขบวนตวัละครอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัความเช่ือเหลา่นี ้และตอ่ดว้ยการแสดง
พืน้เมอืงและเตน้ร ารอบกองไฟ จากนัน้เมือ่การแสดงรอบกองไฟสิน้สดุลง เทพเจา้แหง่ดอกไม้
และรกุขามนุษย์จะจุดไฟเพื่อส่งสัญญาณให้ทราบว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้ว 
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 เทศกาล เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในมรดก วัฒนธรรม
และประเพณีที่ทรงคุณค่าของแต่ละพื้นที่ ผู้เขียนว่า ทุก ๆ เทศกาลมีเสน่ห์ของตัวเอง 
และหากมีโอกาส เราก็ควรที่จะลองไปเห็นด้วยตาของเราเอง อย่างไรก็ตาม หากเราได้
ไปแวะเวียนสถานที่เหล่านั้น ก็อย่าลืมที่จะศึกษาและเคารพในวัฒนธรรมความเช่ือของ
พื้นที่นั้น ๆ ด้วยนะคะ 
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 หลายคนอาจจะเคยได้ยินความเช่ือเกี่ยวกับ “ใบโคลเวอร์” ซึ่งว่ากันว่าเป็นใบไม้
แหง่ความโชคดี และยงัเปน็สญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถึงความหมายดี ๆ มากมาย แต่คุณผูอ้า่นทราบ
หรือไม่ว่า ความเช่ือหรือความหมายที่ดี ๆ เหล่านั้นมีที่มาอย่างไร และนอกจากจะเป็น
สญัลกัษณ์แหง่ความโชคดแีล้ว ใบโคลเวอร์ยงัสือ่ความหมายถึงอะไรอกีบา้ง มาหาค าตอบ
ไปพร้อม ๆ กันนะคะ 
 

 โคลเวอร์ (Clover) เป็นพืชล้มลุกตระกูลถ่ัว พบได้ทั่วไปในประเทศแถบยุโรป 
หรือในแถบประเทศที่มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น มีสภาพภูมิอากาศไม่ร้อนหรือหนาวจัด
จนเกินไป ยกเว้นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ซึ่งแน่นอนว่า
ในประเทศไทย เราคงไม่สามารถพบเห็นพืชชนิดนี้ได้ แต่หากจะใหเ้ปรียบเทียบกับพืชที่
คนไทยเราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปแล้วนั้น ผักแว่นหรือผักส้มกบ น่าจะเป็นพืชที่มี
ลักษณะใบใกล้เคียงกับต้นโคลเวอร์มากทีสุ่ด 
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 โดยปกติแลว้ ใบของตน้โคลเวอรจ์ะมเีพียงสามแฉกเทา่น้ัน ซึ่งแตล่ะแฉกต่างสือ่ถึง
ความหมายที่ดี ๆ แตกต่างกันไป ได้แก่ ความหวัง (Hope) ความศรัทธา (Faith) และ
ความรกั (Love) ว่ากันว่าในตน้โคลเวอร์ 10,000 ตน้ อาจจะพบตน้โคลเวอรท์ีม่ีใบสีแ่ฉก 
(Four-leaf clover) ไดเ้พยีงตน้เดียวเท่านั้น สนันิษฐานว่าด้วยโอกาสทีจ่ะพบใบโคลเวอร์
สี่แฉกทีส่มบรูณ์เปน็สิง่ทีเ่กดิข้ึนได้ยากมากนีเ้อง จงึเปน็ทีม่าของความเช่ือทีว่่า ใบโคลเวอร์
สี่แฉกเปน็สญัลกัษณ์แหง่ความโชคดี (Luck) ไมเ่ปน็ทีแ่น่ชัดว่า ใบโคลเวอรไ์ดก้ลายมาเป็น
สัญลักษณ์แห่งความโชคดีต้ังแต่เมื่อไร อย่างไรก็ตาม มีบันทึกกล่าวไว้ว่า นักรบในยุโรป
สมัยกลาง (Middle Ages) จะประดับใบโคลเวอรส์ี่แฉกไว้บนปกเสื้อ เพือ่เป็นเครื่องราง
ที่ช่วยสรา้งขวัญก าลงัใจและปกปอ้งพวกเขาใหแ้คลว้คลาดปลอดภัยยามสงคราม และในราว
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ใบของโคลเวอร์สีขาว (White clover) ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องราง
แสดงถึงความโชคดีของชาวเคลต์ (Celts) ซึ่งเป็นชนชาติดั้งเดิมของแคว้นเวลส์ (Wales) 
หรือประเทศอังกฤษในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ต้นโคลเวอร์ยังถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์
ประจ าชาติของประเทศไอร์แลนด์ เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือของชาวไอริชที่ว่า
ใบโคลเวอรส์ีแ่ฉกจะช่วยปอ้งกนัเหลา่ภูตผปีศีาจและวิญญาณช่ัวรา้ยได ้ ในประเทศไอรแ์ลนด์ 
ต้นโคลเวอร์ที่มีใบสามแฉกเป็นที่รู้จักในช่ือแชมร็อค (Shamrock) และถูกน ามาใช้เป็น
สัญลักษณ์ของวันเซนต์แพทริค (St. Patrick’s Day) ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลมิฉลองของชาว
ไอริช ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี เพื่อแสดงความระลึกถึงนักบุญเซนต์แพทริค           
(St. Patrick) นักบุญคนส าคัญผู้ปกป้องคุ้มครองชาวไอริชและเผยแพร่ศาสนาคริส ต์
นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไอร์แลนด์ในขณะนั้น โดยใช้ใบแชมร็อคหรือใบโคลเวอร์
ทีม่สีามแฉกมาเปน็สือ่ถ่ายทอดค าสอนของศาสนาครสิตเ์กีย่วกบัเรือ่งตรเีอกานภุาพ (Trinity) 
ซึ่งหมายถึง พระบิดา พระบุตร และพระจิต นั่นเอง ส าหรับชาวไอริชแล้ว สีเขียวสดของ
ใบโคลเวอรห์รอืใบแชมรอ็คยงัถือเปน็สญัลกัษณ์ของการกลบัมาของฤดใูบไมผ้ล ิ เปรยีบเสมอืน
การถือก าเนิดหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ชาวไอริชจึงเลือกใช้สีเขียวของใบโคลเวอร์หรือ
ใบแชมร็อคเป็นสีหลักในการเฉลิมฉลอง อีกทั้งสีเขียวยังเป็นหนึ่งในสามสีของธงชา ติ
ไอร์แลนด์อีกด้วย 
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 นอกจากนี้ ยังมีความเช่ืออีกมากมายที่เช่ือมโยงกับต้นไม้ชนิดนี้ เช่น ความเช่ือ
ทีว่่าการพบใบโคลเวอรส์ีแ่ฉกสือ่ความหมายว่าจะไดพ้บกบัรกัแท ้ และในวันเดยีวกนันัน่เอง 
ถ้าได้มอบใบโคลเวอร์สี่แฉกให้กับใคร ก็จะพบกับความโชคดีแบบคาดไม่ถึง หรือหาก
ครอบครัวใดเจอใบโคลเวอรส์ี่แฉกในบริเวณบ้าน ว่ากันว่าสมาชิกของครอบครัวนั้นจะมี
ความสุขและพบแต่ความโชคดี ส่วนอีกหนึ่งความเช่ือ คือ หากน าใบโคลเวอรส์ี่แฉกใส่ไว้
ในรองเทา้ในตอนเช้า หญงิสาวหรอืชายหนุม่ที่ได้พบเจอหลงัจากนัน้จะเปน็คู่ชีวิตทีร่อคอย
กันอยู่นั่นเอง ในทวีปเอเชียกม็ีความเช่ือเกี่ยวกบัใบโคลเวอรป์รากฏอยูเ่ช่นกัน หนุ่มสาว
ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าการพบใบโคลเวอรส์ี่แฉกจะท าใหม้ีโชคในเรือ่งความรัก ได้พบเจอรักแท ้ 
หรือแม้แต่ชนเผ่าหนึ่งในประเทศไอวอรีโคสต์ ซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา ก็มีความเช่ือว่าผู้ที่
ได้ครอบครองต้นโคลเวอร์ทีม่ีใบสี่แฉก จะได้เป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไป 
 

 จะเห็นได้ว่า ความเช่ือเกี่ยวกับใบโคลเวอร์ ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในคนบางกลุ่มหรือ
บางประเทศอีกต่อไปแล้ว และด้วยความเช่ือนี้เอง จึงท าให้ในปัจจุบัน ได้มีการน าเอา
ใบโคลเวอร์มาท าเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่ง หรอืของใช้ต่าง ๆ เช่น จี้ห้อยคอ สร้อย
ข้อมือ แหวน ต่างหู ที่ ค่ันหนังสือ รวมทั้งมีการน าใบโคลเวอร์มาท าเป็นของช าร่วย
ในงานแต่งงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความโชคดีและสื่อความหมายถึงรักแท้อีกด้วย 

ใบโคลเวอร์เครื่องประดับแสดงความโชคดี 
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 สวัสดีครับ วารสารฉบับนี้ผู้เขียนจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าจากเพื่อนคนหนึ่ง คือ
อาจารยเ์อ ผูส้อนอยูท่ีส่ถานศึกษาแหง่หนึง่ ซึง่ไดเ้ลา่เหตกุารณ์ทีผู่เ้ขียนคิดว่านา่จะน ามา
เล่าสู่กันฟงัดังนี้ครบั 
 

 เหตุการณ์เกิดทีห่้องท างาน ณ ยามเช้าตรู่ของวันสอบ นอ้งบี นักศึกษาสาวผูเ้ป็น
หัวหน้าช้ัน (อย่างไม่เป็นทางการ) เดินเข้ามาหาอาจารย์เอ พร้อมถามว่า “อาจารย์ขา 
อาจารยจ์ะใหพ้วกหนสูอบกนัตอนไหนคะ” อาจารยเ์อตอบไปสัน้ ๆ ว่า “Today.” นอ้งบี 
“ขอบคุณค่ะ” ว่าแล้วน้องบีก็ยิม้แป้นรบีร่ าลาอาจารย์ไปแจง้เพื่อน ๆ โดยทันที เมือ่ถึง
ก าหนดเวลาสอบในบ่ายวันนั้น อาจารย์เอเดินมาถึงห้องสอบพร้อมกับข้อสอบปึกใหญ่ 
แล้วก็พบกบัความว่างเปล่า ไม่มีนักศึกษาอยู่ในห้องสอบเลยแม้แต่คนเดียว เพราะน้องบี
ที่แสนดีไปกระจายข่าวบอกเพือ่น ๆ ทุกคนในช้ันว่า อาจารย์เอ เลื่อนสอบเป็นอีก 2 วัน 
(two days) หลงัจากเหตกุารณ์ในวันน้ัน จงึไม่แปลกใจเลยว่า อาจารยเ์อ และตัวผูเ้ขียน 
ไม่เคยใช้ค าว่า today เพื่อท าการนัดหมายนักศึกษาอีกเลย เพราะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ า
รอยครบั! 
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 นอกจากความสับสนในการใช้ “today-วันนี้” แล้ว ผู้เขียนขอพูดถึงเหตุการณ์
ของตนเองบา้ง ในช่ัวโมงแรกของการเรยีนวิชาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ผูเ้ขียนมกัจะ
เริ่มต้นโดยให้นักศึกษาท าความรู้จักเพื่อนร่วมช้ันเรียน โดยให้นักศึกษาแต่ละคนแนะน า
ตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคนกจ็ะพูดซ้ า ๆ ว่า “Good morning, teacher and 
my friends. My name is…… จบครับ/จบค่ะ” แล้วผู้เขียนก็จะต้องพูดซ้ า ๆ อีกว่า 
“เอาใหม่ พดูใหย้าวกว่าน้ีหนอ่ย บอกช่ือ-สกลุดว้ย อายเุท่าไหร ่ ไหนลองบอกวันเกดิเป็น
ภาษาองักฤษซ”ิ พอใหบ้อกวันเกดิเท่านัน้แหละครบั ลกูศษิย์สว่นใหญจ่ะออกอาการอกึ ๆ 
อัก ๆ ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร เพราะเมื่อมองดูในปฏิทินก็เห็นแต่ตัวเลข 1-31 ไม่มีตัวอ่าน
มาให ้แมจ้ะเรยีนองักฤษกนัมานานเตม็ท ีแตค่วามรูก้เ็ข้าหมอ้เข้าไหไปหมดแลว้ เอาละครับ
ดว้ยเหตนุี ้เพือ่ทีผู่อ้า่นจะไดส้ขุสนัตก์นัตอนบอก “วันเกดิ” กนัซะท ีตามผูเ้ขียนมาเลยครบั 
 

 ก่อนอื่น เราลองมาดูส านวนในการถาม-ตอบ เกี่ยวกบัวันเกดิกัน ส านวนที่นิยมใช้
เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 
 

 

 ในการตอบค าถามนี้ ข้ันตอนแรก เราต้องมาท าความเข้าใจการพูดถึง “วันที่” 
กันก่อนครบั การที่จะสามารถเข้าใจวันที่ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนั้น เราจะต้อง
จดจ ารปูแบบในการพูดเกี่ยวกบัวันที่ ซึ่งมอียู่ 2 รูปแบบ คือ 
 

  วันท่ี ตามด้วย เดือน 
 

 ในการพูดลกัษณะนี้ ผู้พูดจะต้องพูด วันที่ โดยใช้ ‘the’ น าหน้าเลขล าดับของ
วันที่นั้น ๆ ตามด้วยค าบุพบท ‘of’ แล้วตามด้วย ช่ือเดือน เช่น 
 

  ภาษาเขียน 14/2, หรือ 14 Feb. หรือ 14 February 
  ภาษาพูด  The fourteenth of February (เดอะ โฟรท์นี ออฟ เฟบบวัริ)่ 
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A:  When is your birthday? 
(เว็น อิส ยัวร์ เบริ์ธเดย์) 

When were you born? 
(เว็น เวอร์ ยู บอร์น) 

 
 

หรือ 
 
 

B:  My birthday is ...เดอืน/วันที/่ป.ี.. 
(มาย เบริธ์เดย ์อสิ ... ) 

It’s ...เดือน/วันที่/ป.ี.. 
(อิทส์ ...) 



  เดือน ตามด้วย วันท่ี 
 

 ในการพดูลกัษณะนี ้จะตอ้งเริม่ดว้ยช่ือเดอืน แลว้ตามดว้ยเลขล าดบัทีข่องวันนัน้ ๆ  เช่น 
 

  ภาษาเขียน 2/14 หรือ Feb. 14 หรอื February 14 
  ภาษาพูด  February fourteenth (เฟบบัวริ่ โฟรท์ีน) 
 

 สงัเกตไดว่้า ในการบอก “วันที”่ เราตอ้งบอกเปน็ “ล าดบัที”่ นะครบั ซึง่ “วันที/่ ล าดบัที”่ 
ในภาษาอังกฤษเขาเขียนกันอย่างไร ดูตัวอย่างได้จากตารางนี้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหต ุ เลขล าดบัที ่ทีไ่มไ่ดป้รากฏในตารางนีจ้ะออกเสยีงเหมอืนตวัเลขทัว่ ๆ ไป 
แต่ต้องตามด้วยเสียง /θ/ (=th) 
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วันท่ี ภาษาอังกฤษ การเขียน 
1 first 1st 
2 second 2nd 
3 third 3rd 
4 fourth 4th 
5 fifth 5th 
6 sixth 6th 
7 seventh 7th 
8 eighth 8th 
9 ninth 9th 
10 tenth 10th 
20 twentieth 20th 
21 twenty-first 21st 
22 twenty-second 22nd 
23 twenty-third 23rd 
30 thirtieth 30th 
31 thirty-first 31st 



 ส าหรับ “เดือน” จะรู้ศัพท์ได้อย่างไร หากผู้อ่านหันไปดปูฏิทินตั้งโต๊ะหรือปฏิทิน
ข้างฝาหอ้ง กจ็ะพบค าตอบช่ือเดอืนต่าง ๆ ตัง้แต่ January ไปจนถึง December เลยครบั 
 

 ส าหรบัในการออกเสยีงช่ือเดือนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่ือเดอืนทีม่หีลายพยางค์ 
แต่ละพยางค์มกีารเน้นหนักแตกต่างกัน เพื่อช่วยใหผู้้อ่านสามารถเข้าใจช่ือเดือนได้อย่าง
ถูกต้อง ผู้เขียนจึงขอแสดงการออกเสียงช่ือเดือนต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับ “ปี” นั้น ในภาษาอังกฤษจะบอกเป็นปีคริสตศักราชนะครับ ไม่ใ ช่
พุทธศักราชแบบไทย ๆ การอ่านเลข ปี ค.ศ. ในภาษาองักฤษ ให้แบ่งตัวเลขปีซึง่มี 4 หลกั 
ออกเป็น สองตัวหน้า และสองตัวหลัง ตัวอย่างเช่น 
 

  ปี 1999 อ่านว่า nineteen ninety-nine (ไนน์ทีน ไนน์ทิ่ไนน)์ 
  ปี 1909 อ่านว่า nineteen oh nine (ไนน์ทีน โอ ไนน์) 
  ปี 1880 อ่านว่า eighteen eighty (เอจ็ทีน เอจ็ทิ)่ 
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ล าดับท่ี เดือน ค าอ่าน ค าแปลไทย 
1 January ˈdʒæn.ju.er.i มกราคม 
2 February ˈfeb.ruː.er.i กุมภาพันธ์ 
3 March mɑːrtʃ มีนาคม 
4 April ˈeɪ.prəl เมษายน 
5 May meɪ พฤษภาคม 
6 June dʒuːn มิถุนายน 
7 July dʒʊˈlaɪ กรกฎาคม 
8 August ɑːˈɡʌst สิงหาคม 
9 September sepˈtem.bɚ กันยายน 
10 October ɑːkˈtoʊ.bɚ ตุลาคม 
11 November noʊˈvem.bɚ พฤศจิกายน 
12 December dɪˈsem.bɚ ธันวาคม 



 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากปี 2010 จนถึงปจัจบุัน เราจะอ่านได้สองแบบ คือ 
อ่านตัวเลขเป็นคู่ หรือแบบ two thousand (and) ….. เช่น 
 

  ปี 2011 อ่านว่า two thousand (and) eleven (ทู เตาว์ซึ่นด์ (แอนด์)             
เอเลฝึ่น) หรอื twenty eleven (ทเวนทิ่ เอเลฝึ่น) 
  ปี 2021 อ่านว่า two thousand (and) twenty-one (ทู เตาว์ซึ่นด์ 
(แอนด์) ทเวนทิ่ วัน) หรอื twenty twenty-one (ทเวนทิ่ ทเวนทิ่ วัน) 
 

 เอาละครบั ตอนนีท้กุคนก็ไดข้้อมลูที่ชัดเจนเกี่ยวกบัการบอก วัน เดือน ปี กันแลว้
นะครบั ถ้าสดุา เกดิวันที ่21 เมษายน 1992 เมือ่มคีนมาถามว่า When is your birthday? 
หรือ When were you born? สุดาจะตอบได้ดังนี ้
 

 

 ค าตอบแบบนี้พูดได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ 
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อังกฤษแบบอเมริกัน 

  My birthday is April twenty-first nineteen ninety-two. 
(มาย เบริ์ธเดย์ อิส เอพริล่ ทเวนทิ่ เฟิรส์ ไนน์ทีน ไนน์ทิ่ ทู) 

  I was born on April twenty-first nineteen ninety-two. 
(ไอ วอส บอร์น ออน เอพริล่ ทเวนทิ่ เฟิรส์ ไนน์ทีน ไนน์ทิ่ ทู) 

อังกฤษแบบอังกฤษ 

  My birthday is the twenty-first of April nineteen ninety-two. 
(มาย เบริ์ธเดย์ อิส เดอะ ทเวนทิ่ เฟริ์ส ออฟ เอพริ่ล ไนน์ทนี ไนน์ทิ่ ทู) 

  I was born on the twenty-first of April nineteen ninety-two. 
(ไอ วอส บอร์น ออน เดอะ ทเวนทิ่ เฟริ์ส ออฟ เอพริ่ล ไนน์ทีน ไนน์ทิ่ ทู) 



 ในการสื่อสารภาษาอังกฤษต้องอาศัย
การฝกึฝน เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการใช้งาน 
เนื่องจากลูกศิษย์หลายคนเป็นแฟนคลับของ
น้องลิซ่า ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างข้อมูลของ
นอ้งลซิา่และพีน่อ้งรว่มสาบานของเธอ ใหผู้อ้า่น
ได้ฝึกฝนกันดังนี้ครบั 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพราะฉะนั้น เมือ่พบประโยคค าถามว่า When is (Lalisa)’s birthday? ผู้อ่านก็
สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมครับ ยังไงก็หมั่นฝึกฝนและลองน าไปใช้บ่อย ๆ นะครับ  
แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ 
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ชื่อ วันเกิด 

Lalisa Manoban March 27, 1997 

Ji Soo January 3, 1995 

Jennie Kim January 16, 1996 

Rosa Park February 11, 1997 

Blackpink 



 

 “บา้น” เปน็สถานที่แหง่หนึง่ไว้ส าหรบัพกัพงิและอยูอ่าศัย เป็นสถานทีท่ีเ่ราจะเป็น
ตัวของตัวเองได้มากที่สุด ในภาษาอังกฤษจะมีค าศัพท์เกี่ยวกับบ้านอยู่ 2 ค า คือค าว่า 
“house และ home” แมจ้ะแปลว่าบา้นเหมอืนกนั แตก่ม็คีวามตา่งกนั โดยมสี านวนหนึ่ง
ที่อธิบายถึงความต่างของทั้ง 2 ค าน้ีได้อย่างชัดเจน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 จะเหน็ได้ว่า บ้านค าแรกจะเป็นสิง่กอ่สรา้ง สว่นบา้นค าทีส่องจะเปน็บา้นทีเ่กีย่วกับ
ความรู้สึก แล้วถ้ามากไปกว่าน้ีล่ะ ค าว่า “house และ home” มันจะสามารถแปลว่า
อะไรไดบ้า้งอกีมัย้นะ บทความนีม้คี าตอบ เพราะเราจะพาทกุทา่นไปตะลยุ ส านวนเกีย่วกบั 
“บ้าน” ท่ีไมไ่ดแ้ปลว่า “บ้าน” ข้ึนช่ือว่าส านวน แนน่อนว่ามนัจะแปลตรงตวัไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ 
ดังนั้น จะมสี านวนไหนที่น่าสนใจกันบ้าง ไปต ากันเลยค่ะ 
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The organization that looked so solid 
and dependable turned out to be a house of cards. 

 

(ดิ ออร์แกไนเซชึ่น แด็ท ลุ๊ค โซ โซลิด 
แอนด์ ดิเพนเดเบิ้ล เทิร์น เอ้าท์ ทู บี อะ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส) 

 

องค์กรที่ดูมั่นคงและน่าเช่ือถือได้กลับกลายมาเป็นองค์กรมีข้อผิดพลาดมาก 

 A house of cards (อะ เฮาส์ ออฟ คาร์ดส) 
ความหมาย องค์กร/แผนการทีส่ามารถถูกท าลายหรอืเกดิความผดิพลาดไดง้่าย 

ตัวอย่างประโยค 

The children feel as safe as houses 
whenever they are with their parents. 

 

(เดอะ ชิลเดร้น ฟีล แอส เซฟ แอส เฮ้าส์ เวเนฟเวอร์ เดย์ อาร์ วิธ แดร์ แพเร้นท์ส) 
 

เด็ก ๆ จะรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่ในบ้านทุกครัง้ที่ได้อยู่กบัพอ่และแม่ 

 As safe as house (แอส เซฟ แอส เฮ้าส์) 
ความหมาย ปลอดภัยเหมือนอยู่ในบ้าน 

ตัวอย่างประโยค 

Sam ate cake out of house and home. 
 

(แซม เอท เค้ค เอ้าท์ ออฟ เฮ้าส์ แอนด์ โฮม) 
 

แซมกินขนมเค้กหมดจนไม่เหลือซากเลย 

 Eat out of house and home (อีท เอ้าท์ ออฟ เฮ้าส์ แอนด์ โฮม) 
ความหมาย กินจนไมเ่หลือซาก 

ตัวอย่างประโยค 
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She should get his own house in order 
before she starts criticizing how I live my life. 

 

(ชี ชุ้ด เก็ท ฮิส โอน เฮ้าส์ อิน ออเดอร์ บีฟอร์ ชี สตารท์ส คริทิไซซ่ิง ฮาว ไอ ลีฟว์ มาย ไลฟ์) 
 

เธอควรจัดการปัญหาของตัวเองใหเ้รียบรอ้ยก่อนจะมาวิจารณ์ฉันนะ 

 Get your own house in order (เก็ท ยัวร์ โอน เฮ้าส์ อิน ออเดอร์) 
ความหมาย แก้ไขหรือจัดการปัญหาของตัวเอง 

ตัวอย่างประโยค 

Jame’s out of the house of correction for two months. 
 

(เจมส์ เอ้าท์ ออฟ เดอะ เฮ้าส์ ออฟ คอร์เร็คชึ่น ฟอร์ ทู มันท์ส) 
 

เจมส์ออกมาจากคุกได้ 2 เดือนแล้ว 

 House of correction (เฮ้าส์ ออฟ คอร์เร็คชึ่น) 
ความหมาย สถานพินิจ หรือ คุก 

ตัวอย่างประโยค 

You shouldn’t go round the houses 
when meeting with the president. 

 

(ยู ชุ้ดดึ้น โก ราวนด์ เดอะ เฮ้าส์ เวน มีททิ่ง วิธ เดอะ เพรสซิเด้นท์) 
 

คุณไม่ควรพูดอ้อมค้อมในขณะที่ก าลังประชุมอยู่กับท่านประธานนะ  

 Go round the houses (โก ราวนด์ เดอะ เฮ้าส์) 
ความหมาย พูดอ้อมค้อม พูดวกไปวนมา พูดไม่ตรงประเด็น 

ตัวอย่างประโยค 



 
 

 

 
 

 เป็นอย่างไรกันบ้างคะกบั ส านวนเกีย่วกบั “บ้าน” ท่ีไมไ่ดแ้ปลว่า “บ้าน” เมือ่ได้
ลองอา่นแล้ว กอ็ยา่ลมืน าส านวนเหลา่นี้ไปฝกึใช้กนัด้วยนะคะ การใช้ส านวนเหลา่นี้อาจจะ
ดูยากไปซกันดิ เพราะส านวนจะไมส่ามารถแปลตรงตวัไดอ้ยูแ่ลว้ หากแปลตรงตวัความหมายที่
ได้ก็จะแปลก ๆ ดังนั้น อาจต้องจดจ าให้ข้ึนใจและน าไปใช้บ่อย ๆ จะได้ช านาญและ
คล่องแคล่วค่ะ 
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University was my home away from home. 
 

(ยูนิเวอร์ซิทิ่ วอส มาย โฮม อะเวย์ ฟรอม โฮม) 
 

มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่องของฉัน 

 Home away from home (โฮม อะเวย์ ฟรอม โฮม) 
ความหมาย สถานทีท่ีส่ะดวกสบายหรอืคุ้นเคยเหมอืนบา้นของตวัเอง เปรยีบเสมอืน
บ้านหลังทีส่อง 

ตัวอย่างประโยค 

Hey guys, please make yourself at home. 
 

(เฮ่ย์ กายส์ พลีส เมค ยัวร์เซลฟ์ แอ็ท โฮม) 
 

เฮ่! พวก! เชิญท าตัวตามสบายได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ 

 Make yourself at home (เมค ยวัรเ์ซลฟ์ แอ็ท โฮม) 
ความหมาย ท าตัวตามสบายเหมือนอยู่ทีบ่้านตัวเอง 

ตัวอย่างประโยค 
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 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีค าศัพท์มากมายเป็นร้อย
เปน็พนัค า บางค ากส็ามารถแปลออกมาตรง ๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย แตบ่างค าพอน ามารวมกลุม่ 
กลายเป็นกลุ่มค าข้ึนใหมท่ี่เรียกว่า “วลี” ก็ไม่สามารถแปลออกมาแบบตรงตัวได้ ท าให้
เกิดความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนัน้ ผู้เขียนจึงถือโอกาสรวบรวมวลีที่ไมส่ามารถแปล
ตรงตัวได้ มาฝากผูอ้่านด้วยกันทั้งหมด 12 วลี ดังนี้ 
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look out - (ลุ๊ค เอาท์) 
 
 

look out ไม่ได้แปลว่า มองออกไปข้างนอก  แต่แปลว่า ระวัง  

-------------------- 
Look out! On this road, there are quite a lot of potholes. 
(ลุ๊ค เอาท์! ออน ดสิ โร้ด, แดร์ อาร์ ไควท์ อะ ลอท ออฟ พ็อทโฮลส์) 

ระวัง! ถนนสายนีห้ลมุค่อนข้างเยอะ 
-------------------- 
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long face - (ลอง เฟส) 
 

 

long face ไม่ได้แปลว่า หน้ายาว  แต่แปลว่า สีหน้าเป็นทุกข์ดูเศร้าหมอง  

-------------------- 
Jinny looks long face because her cat died yesterday. 

(จินน่ี ลุ๊คส์ ลอง เฟส บีคอส เฮอร์ แคท ดายด์ เยสเทอรเ์ดย์) 
จินน่ีดูเศร้า ๆ นะ เพราะแมวของเธอตายเมือ่วาน 

-------------------- 
 

 

spooning - (สปูนน่ิง) 
 

 

spooning ไม่ได้แปลว่า ก าลังช้อน  แต่แปลว่า การนอนกอด  

-------------------- 
I like spooning with my mom. 

(ไอ ไลค์ สปูนน่ิง วิธ มาย มัม) 
ฉันชอบนอนกอดกบัแม่ของฉัน 

-------------------- 
 

 

run into - (รัน อินทู) 
 
 

run into ไม่ได้แปลว่า ว่ิงเข้าไปใน...  แต่แปลว่า บังเอญิเจอ  

-------------------- 
Yesterday I ran into Bobby at the Chinese restaurant. 

(เยสเทอร์เดย์ ไอ แรน อินทู บอบบี้ แอท เดอะ ไชนีส เรสเทอรอง) 
เมื่อวานฉันบังเอิญเจอบอบบี้ทีร่้านอาหารจีน 

-------------------- 
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out of order - (เอาท์ ออฟ ออเดอร์) 
 

 

out of order ไม่ได้แปลว่า หมดสตอ็ก  แต่แปลว่า ช ารดุ  

-------------------- 
The elevator was out of order. 

(ดิ เอเลเวเทอร์ วอส เอาท์ ออฟ ออเดอร)์ 
ลิฟทม์ันช ารุด 

-------------------- 
 

 

on the house - (ออน เดอะ เฮาส์) 
 
 

on the house ไม่ได้แปลว่า บนบ้าน  แต่แปลว่า ฟรี  

-------------------- 
All the drinks are on the house. 

(ออล เดอะ ดริงค์ส อาร์ ออน เดอะ เฮาส)์ 
เครื่องดืม่ทั้งหมดนี้ฟร ี

-------------------- 
 

 

can’t stand - (แคนท์ สแตนด์) 
 

 

can’t stand ไม่ได้แปลว่า ยืนไม่ได้  แต่แปลว่า ทนไม่ไหว / ทนไม่ได้  

-------------------- 
I can’t stand it! 

(ไอ แคนท์ สแตนด์ ดิท) 
ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ 
-------------------- 
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sleep on it - (สลีพ ออน อิท) 
 

 

sleep on it ไม่ได้แปลว่า นอนบนมัน  แต่แปลว่า คิดใหด้ี / พจิารณาใหถ่ี้ถ้วน  

-------------------- 
Sleep on it and tell me whenever you’re ready. 

(สลีพ ออน อิท แอนด์ เทล มี เวนเนฟเวอร์ ยัวร์ เรดิ้) 
คิดให้ดี ๆ และบอกฉันเมื่อคุณพร้อม 

-------------------- 
 

 

for good - (ฟอร์ กู๊ด) 
 

 

for good ไม่ได้แปลว่า เพื่อดี  แต่แปลว่า ตลอดไป / ตลอดกาล  

-------------------- 
I would like to stay in Japan for good. 
(ไอ วูด ไลค์ ทู สเตย์ อิน เจแปน ฟอร์ กู๊ด) 

ฉันอยากอยู่ญี่ปุ่นตลอดไป 
-------------------- 

 

 

high time - (ไฮ ไทม์) 
 
 

high time ไม่ได้แปลว่า เวลาสูง  แต่แปลว่า เลยเวลาอนัสมควร  

-------------------- 
It’s high time you went to bed. 

(อิทส์ ไฮ ไทม์ ยู เว้นท์ ทู เบ็ด) 
ได้เวลาที่คุณต้องเข้านอนแล้วนะ 

-------------------- 
 



 
 

 

 และนี่ก็คือ “12 วลี” เผลอแปลตรงตัวไม่ได้ เป็นอย่างไรกันบ้าง ได้รู้แบบนี้แล้ว 
ก็อย่าเผลอไปแปลตรงตัวเชียวล่ะ เดี๋ยวฝรั่งเขาจะงงเอา สุดท้ายนี้ ใครอยากจะเก่ง
ภาษาอังกฤษ ต้องหมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ นะคะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า Bye ..... 
 

บรรณานุกรม 
 

ครูฝ้าย Easy English. (2562). 25 ประโยค/วลี แปลไม่ตรงตัว. [ออนไลน์]. สืบค้น
 จาก: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/posts/28594237 
 64384488 [เข้าถึงข้อมูล 16 มกราคม 2565]. 
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come clean - (คัม คลีน) 
 

 

come clean ไม่ได้แปลว่า มาท าความสะอาด  แต่แปลว่า สารภาพ  

-------------------- 
 Come clean that you made a mistake. 

(คัม คลีน แด๊ท ยู เมด อะ มิสเท็ค) 
สารภาพมาเถอะว่าคุณท าผิด 

-------------------- 
 

 

give the evil eye - (กีฟว์ ดิ อีว่ิล อาย) 
 
 

give the evil eye ไม่ได้แปลว่า ให้ตาปิศาจ  แต่แปลว่า มองแรง  

-------------------- 
That girl gave me the evil eye. 

(แด็ท เกิรล์ เกฟ มี ดิ อีว่ิล อาย) 
ผู้หญิงคนน้ันมองแรงใส่ฉันอ่ะ 

-------------------- 
 



บรรณานุกรม 
 

Dr.krok. (2565). look out. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://dict.drkrok.com/look-out/ 
 [เข้าถึงข้อมูล 16 มกราคม 2565]. 
Dr.krok. (2565). out of order. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://dict.drkrok.com/
 out-of-order/ [เข้าถึงข้อมูล 16 มกราคม 2565]. 
Plook Creator. (2564). Vocabulary: เมื่อ for good ไม่ใช่ ‘ดี’ แล้วมีความหมาย
 ว่าอย่างไร . [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.trueplookpanya.com/
 knowledge/content/87664/-blog-laneng- lan- [เข้าถึงข้อมูล 16 มกราคม 
 2565]. 
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 เมื่อพูดถึงประโยคค าถามในภาษาอังกฤษ จะมีค าข้ึนต้นประโยคหลายค า              
ให้เลือกใช้มากมาย หลายคนที่กลัวภาษาอังกฤษและรู้สึกประหม่าในการตั้งค าถาม 
อาจจะคิดไม่ออก เราควรจะข้ึนต้นประโยคอย่างไรดี ในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวม 
ค าข้ึนต้นส าหรับการถามมาให้ทุกท่านแล้ว โดยจะมีทั้งค าถามที่ใช้ “Wh” และ “How” 
จะมีอะไรบ้างนั้น ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันค่ะ 
 

  What - (ว็อท) - อะไร 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามอะไรก็ตามอาจเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ 
  วันท่ี เวลา สิ่งท่ีชอบ กิจกรรม การกระท า คุณสมบัติ เป็นต้น 
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What is your name? 
 

 

ว็อท อิส ยัวร์ เนม 
 

คุณช่ืออะไร 
 

What would you like to eat? 
 

 

ว็อท วู้ด ยู ไลค์ ทู อีท 
 

คุณชอบกินอะไร 
 

What are you doing? 
 

 

ว็อท อาร์ ยู ดูอิ่ง 
 

คุณท าอะไรอยู ่
 

What time is it? 
 

 

ว็อท ไทม์ อิส ซิท 
 

กี่โมงแล้ว 
 

What do you think? 
 

 

ว็อท ดู ยู ติงค์ 
 

คุณคิดว่าไง 
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  Where - (แวร์) - ท่ีไหน 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับสถานท่ี 

  When - (เวน) - เมื่อไหร่ 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับวันเวลา 

 

Where is your house? 
 

 

แวร์ อิส ยัวร์ เฮาส ์
 

บา้นของคุณอยูท่ีไ่หน 
 

Where are you from? 
 

 

แวร์ อาร์ ยู ฟรอม 
 

คุณมาจากไหน 
 

Where have you been? 
 

 

แวร์ แฮฟ ยู บีน 
 

คุณเคยไปทีไ่หนบา้ง 
 

Where did you buy 
these clothes? 

 

 

แวร์ ดิ๊ด ยู บาย 
ดีส โคลส ์

 

 คุณซื้อเสื้อผ้า 
พวกนี้ที่ไหน 

 

Where do you live? 
 

 

แวร์ ดู ยู ลีฟว์ 
 

คุณพักอยู่ที่ไหน 

 

When were you born? 
 

 

เวน เวอร์ ยู บอร์น 
 

คุณเกิดเมื่อไหร ่
 

When will we meet again? 
 

 

เวน วิล วี มีท อะเกน 
 

เมื่อไหร่จะได้พบกัน 
 

 

When is your birthday? 
 

 

เวน อิส ยัวร์ เบิร์ธเดย์ 
 

วันเกดิของคุณเมือ่ไหร ่
 

 
When does the last train 

arrive and leave? 
 

 
เวน ดาส เดอะ ลาสท์ เท

รน อะไลฟ ์แอนด ์ลฟี 

 

รถไฟขบวนสุดท้าย
จะมาถึงและออก

เมื่อไหร ่
 

 

When will Sam leave 
for Beijing? 

 

 

เวน วิล แซม ลีฟ 
ฟอร์ เป่ยจิง 

 

แซมจะออกเดนิทาง
ไปปักกิง่เมือ่ไหร ่
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  Why - (วาย) - ท าไม 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับเหตผุล  

  Who - (ฮู) - ใคร 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับบุคคล 

 

Why are you late? 
 

 

วาย อาร์ ยู เลท 
 

ท าไมคุณถึงมาสาย 
 

Why did you go there? 
 

 

วาย ดิ๊ด ยู โก แดร์ 
 

ท าไมคุณถึงไปที่นั่น 
 

Why is she crying? 
 

 

วาย อิส ชี ครายยิ่ง 
 

เธอร้องไห้ท าไม 

 
Why do you like English? 

 

 
วาย ดู ยู ไลค์ อิงลิช 

 

ท าไมคุณถึงชอบ
ภาษาอังกฤษ 

 
 

Why did you do that? 
 

 

วาย ดิ๊ด ยู ดู แด็ท 
 

ท าไมคุณท าอย่างนั้น 

 

Who went with her? 
 

 

ฮู เว้นท์ วิธ เฮอร์ 
 

เธอไปกับใคร 
 

Who are you? 
 

 

ฮู อาร์ ย ู
 

คุณคือใคร 
 

Who do you live with? 
 

 

ฮู ดู ยู ลีฟ วิธ 
 

คุณอาศัยอยู่กับใคร 
 

Who’s that? 
 

 

ฮูส แด็ท 
 

นั่นใคร 
 

 

Who wants some coffee? 
 

 

 

ฮู ว้อนท์ส ซัม คอฟฟิ ่

 

ใครอยากดื่ม 
กาแฟบ้าง 
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  Whose - (ฮูส) - ของใคร 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามทีต่อ้งการถามเกีย่วกบัการแสดงความเปน็เจา้ของ 

  Which  - (วิช) - อันไหน / สิ่งไหน 
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับตัวเลือก 

 

Whose is this car? 
 

 

ฮูส อิส ดิส คาร ์
 

รถคันน้ีเป็นของใคร 

 
Whose are those books? 

 

 
ฮูส อาร์ โด้ส บุ๊คส ์

 

หนังสือเล่มโน้นเป็น
ของใคร 

 
 

Whose email would you 
like to know? 

 

 

ฮูส อีเมล วุ๊ด ยู 
ไลค์ ทู โนว์ 

 

คุณอยากทราบอเีมล
ของใคร 

 

Whose dog is running 
around here? 

 

 

ฮูส ด็อก อิส รันน่ิง 
อะราวนด์ เฮียร ์

 

สุนัขของใคร 
ว่ิงมาแถวนี้ 

 

Whose computer are 
you using? 

 

 

ฮูส คอมพิวเตอร์ อาร ์
ยู ยูสซิ่ง 

 

คุณใช้คอมพิวเตอร์
ของใคร 

 

Which is better? 
 

 

วิช อิส เบทเทอร ์
 

อันไหนดีกว่ากัน 
 

Which would you like to take? 
 

 

วิช วุ๊ด ยู ไลค์ ทู เทค 
 

คุณจะรับอันไหน 
 

Which is your pencil? 
 

 

วิช อิส ยัวร์ เพนซิ่ล 
 

ดนิสอของคุณแทง่ไหน 
 

Which bike do you like? 
 

 

วิช ไบค์ ดู ยู ไลค์ 
 

คุณชอบจกัรยานคันไหน 
 

Which way is nearest. 
 

 

วิช เวย์ อิส เนียเรสท ์
 

ทางไหนใกล้ทีสุ่ด 



  How - (ฮาว) - อย่างไร / เท่าไหร ่
  ใช้ข้ึนต้นประโยคค าถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับอาการ วิธีการ ปริมาณ 
  จ านวน ความถี ่หรอืใชข้ยายกรยิา ค าคณุศพัท์ หรอืกรยิาวิเศษณต์วัอ่ืน ๆ 
  เป็นต้น 
 

 เปน็อยา่งไรกนับา้งคะส าหรบัตวัอยา่งประโยคค าถามทีข้ึ่นตน้ดว้ย “Wh” และ “How” 
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ผู้เขียนน ามาฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางให้กบัใครก็ตามที่
ยังกล้า ๆ กลัว ๆ ในการตั้งค าถามเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงกล็องน าไปใช้กันนะ 
 

บรรณานุกรม 
 

ครูฝ้าย Easy English. (2562). รู้ไว้ ถามคล่อง What Where When Why Whose 
 Which How ได้ใช้แน่. [ออนไลน]์. สบืค้นจาก: https://www.facebook.co 
 m/KruFyi.EasyEnglish/posts/2852385961754935 [เข้าถึงข้อมลู 19 มกราคม 
 2565]. 
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How are you today? 

 

 
ฮาว อาร์ ยู ทูเดย์ 

 

วันน้ีคุณเป็น 
อย่างไรบ้าง 

 

 
How is the weather today? 

 

 

ฮาว อิส เดอะ เวเดอร ์
ทูเดย์ 

 

 

วันน้ีอากาศ 
เป็นอย่างไร 

 

How long have you 
been single? 

 

 

ฮาว ลอง แฮฟ ยู 
บีน ซิงเกิ้ล 

 

คุณเป็นโสดมานาน
เท่าไหร่แล้ว 

 

How old are you? 
 

 

ฮาว โอล์ด อาร์ ยู 
 

คุณอายุเท่าไร 
 

How much is it? 
 

 

ฮาว มัช อิส อิท 
 

มันราคาเท่าไหร ่



บรรณานุกรม 
 

ดร.สวาสดิ ์พรรณา. (2565). ค าถามแบบใชค้ าถาม (Wh – Question) พรอ้มแบบฝึกหัด. 
 [ออนไลน]์. สบืค้นจาก: https://www.engisfun.com/ค าถามแบบใช้ค าถามwh-
 question-พร้/ [เข้าถึงข้อมลู 19 มกราคม 2565]. 
Krumaiyha. (2565). การใช ้Yes/No Questions และ Wh-Questions. [ออนไลน]์. 
 สืบค้นจาก: https://nockacademy.com/english/การใช้-yes-no-question 
 s-และ-wh-questions/?fbclid=IwAR3Metcatj_J64ckC2lfd2sC36oA2DA 
 yGYJPsKvGSNTPBhzSqeYwzO HXmbQ [เข้าถึงข้อมูล 19 มกราคม 2565]. 
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 ปนีกัษัตรเสอืมาบรรจบอกีรอบในป ี2022 ผูเ้ขียนขอตอ้นรบัปขีาลนี ้ดว้ยส านวนจีน
ที่มีค าว่า “เสือ” ในมโนทัศน์ของชาวจีน “เสือ” ถือเป็นจ้าวแห่งสรรพสัตว์ มีความ
ยิ่งใหญ่ แข็งแรง มีก าลังวังชา รวมทั้งความดุร้าย ดังนั้น “เสือ” ในส านวนจีนสามารถ
สือ่ความหมายทัง้ในความหมายเชิงบวก ความหมายเชิงลบ และความหมายกลาง ดงันั้น 
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างส านวนจีนที่มีค าว่า “เสือ” แบ่งประเภทตามความหมาย และ
ตัวอย่างประโยค ดังต่อไปนี ้
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 1. “เสือ” ในส านวนจีน ท่ีมีความหมายเชิงบวก สื่อถึงความยิ่งใหญ่ 
มีก าลังวังชา และแข็งแรง เช่น 

虎

hǔ

 毒
dú

 不
bù

 食
shí

 子
zǐ

 
หรือ 

虎

hǔ

 毒
dú

 不
bù

 食
shí

 儿
ér

 
แม้เสือจะดรุ้าย 

แต่ไม่ท าร้ายหรือกินลูกตัวเอง 

 
หมายถึง ไม่ท าร้ายคนสนิทใกล้ชิด 

หรือญาติพี่น้อง ส านวนน้ีมีความหมาย

เช่นเดียวกับ  饿
è

 虎
hǔ

 不
bù

 食
shí

 子
zǐ

 
เสือหิวไม่กินลกูตัวเอง 
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中

Zhōng

 国

guó

 有

yǒu

 句

jù

 俗

sú

 话

huà

 叫

jiào

 “虎

hǔ

 毒

dú

 不

bù

 食

shí

 子

zǐ

”。  
ประเทศจีนมีส านวนที่ว่า “แม้เสือดรุ้าย ก็ไม่กินลูกตัวเอง” 

恶

È

 虎

hǔ

 不

bù

 食

shí

 子

zǐ

，她

tā

 连

lián

 动

dòng

 物

wù

 都

dōu

 不

bù

 如

rú

。  
ถึงเสอืจะหวิกไ็มก่นิลกูตวัเอง แตก่ารกระท าของหลอ่นเทยีบไมไ่ดแ้มแ้ตส่ตัว์ 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 

生

shēng

 龙
lóng

 活
huó

 虎
hǔ

 
มังกรและเสอืมีชีวิตชีวา  

 

หมายถึง โลดโผนโจนทะยาน มีแรง 
พละก าลังมาก 

 

春

Chūn

 天

tiān

 的

de

 天

tiān

 气

qì

 使

shǐ

 我

wǒ

 感

gǎn

 到

dào

 生

shēng

 龙

lóng

 活

huó

 虎

hǔ

。 
อากาศในฤดูใบไม้ผลทิ าให้ฉันรูส้ึกสดช่ืน กระปรี้กระเปร่า 

小

Xiǎo

 伙

huǒ

 子

zi

 干

gàn

 起

qǐ

 活

huó

 来

lái

 真

zhēn

 是

shì

 生

shēng

 龙

lóng

 活

huó

 虎

hǔ

。  

เด็กหนุม่ท างานดูมพีละก าลงัมาก 

那

Nà

 孩

hái

 子

zi

 上

shàng

 午

wǔ

 看

kàn

 起

qǐ

 来

lái

 病

bìng

 得

de

 很

hěn

 重

zhòng

， 

但

dàn

 到

dào

 了

le

 晚

wǎn

 饭

fàn

 时

shí

 又

yòu

 生

shēng

 龙

lóng

 活

huó

 虎

hǔ

 起

qǐ

 来

lái

。 

เด็กคนน้ันตอนเช้าดูป่วยหนกัมาก พอถึงอาหารค่ ากลบัดูมีแรง 
คึกคักข้ึนมาอีกครั้ง 
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 ตัวอย่างประโยคเช่น 

 

 

 

 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 

 

 

 

 

 
 

 นอกจากนี้ ยังมสี านวน 龙
lóng

 腾
téng

 虎
hǔ

 跃
yuè

 หมายถึง ท่าทางกระฉับกระเฉง มีก าลัง

วังชา และส านวน 下
xià

 山
shān

 猛
měng

 虎
hǔ

 หมายถึง ปราดเปรยีว รวดเรว็และกลา้หาญ เป็นต้น 

虎

hǔ

 头
tóu

 虎
hǔ

 脑
nǎo

 
หัวเสือสมองเสือ 

 

หมายถึง เด็ก ๆ ที่แข็งแรง น่ารกั  

这

Zhè

 个

ge

 小

xiǎo

 男

nán

 孩

hái

 长

zhǎng

 得

de

 虎

hǔ

 头

tóu

 虎

hǔ

 脑

nǎo

， 

非

fēi

 常

cháng

 可

kě

 爱

ài

。 
เด็กผู้ชายคนน้ีแข็งแรง น่ารักมาก 

虎

hǔ

 背

bèi

 熊

xióng

 腰

yāo

  

แผ่นหลังกว้างดัง่เสือ เอวหนาดัง่หมี 

 

หมายถึง ร่างกายสงูใหญ่ก าย า แข็งแรง 
มักใช้กับสรรีะผู้ชาย 

站

Zhàn

 在

zài

 我

wǒ

 们

men

 面

miàn

 前

qián

 的

de

 是

shì

 一

yí

 个

ge

 虎

hǔ

 背

bèi

 熊

xióng

 

腰

yāo

 的

de

 壮

zhuàng

 小

xiǎo

 伙

huǒ

 子

zi

。 

คนที่ยืนอยู่ด้านหน้าพวกเรา เป็นหนุ่มน้อยร่างกายสงูใหญก่ าย า 

这

Zhè

 些

xiē

 士

shì

 兵

bīng

 个

gè

 个

gè

 虎

hǔ

 背

bèi

 熊

xióng

 腰

yāo

； 

精

jīng

 神

shén

 抖

dǒu

 擞

sǒu

。 

พลทหารเหล่าน้ี แต่ละคนร่างกายสูงใหญ่ก าย า จิตใจเข้มแข็งฮึกเหิม 



 ตัวอย่างประโยคเช่น 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
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 2. “เสอื” ในส านวนจีน ท่ีมีความหมายเชงิลบ สือ่ถงึความดรุ้ายน่าเกรงขาม 
อันธพาลและผู้มีอิทธิพล และความหวาดกลัว เช่น 

纸

zhǐ

 老

lǎo

 虎

hǔ

 

เสือกระดาษ 

 

หมายถึง ภายนอกเหมือนดูน่ากลัว 
แต่ความจริงแล้วไม่น่ากลัวแม้แต่น้อย 

你

Nǐ

 知

zhī

 道

dào

，他

tā

 只

zhǐ

 是

shì

 个

gè

 纸

zhǐ

 老

lǎo

 虎

hǔ

。 

เธอก็รู้ว่า เขาเป็นแค่เสือกระดาษ 

虎

hǔ

 口
kǒu

 拔
bá

 牙
yá

 
ถอนฟันในปากเสือ 

หรือ  

虎

hǔ

 头

tóu

 捉

zhuō

 虱

shī

 

ดึงเหบ็หมัดจากหัวเสือ  

 
หมายถึง เสี่ยงภัยอันตรายเพื่อพิชิตเป้าหมาย

หรือให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ 
คล้ายกับความหมายในส านวนไทยที่ว่า 

“ล้วงคองเูห่า” 

这

Zhè

 项

xiàng

 任

rèn

 务

wu

 犹

yóu

 如

rú

 虎

hǔ

 口

kǒu

 拔

bá

 牙

yá

， 

又

yòu

 艰

jiān

 巨

jù

，又

yòu

 危

wēi

 险

xiǎn

。 

ภารกิจนี้ราวกับถอนฟันในปากเสือ ทั้งยากล าบาก 
ทั้งยังต้องเสี่ยงอันตราย 



 ตัวอย่างประโยคเช่น 
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虎

hǔ

 口

kǒu

 逃

táo

 生

shēng

 

หนีจากปากเสือ 
หรือ  

虎

hǔ

 口
kǒu

 余
yú

 生
shēng

 
รอดชีวิตจากปากเสอื 

 
 

หมายถึง ผ่านประสบการณ์อันตรายหรือ
เฉียดตาย แต่รอดชีวิตมาได้ 

他

Tā

 居

jū

 然

rán

 虎

hǔ

 口

kǒu

 逃

táo

 生

shēng

； 

冲

chōng

 出

chū

 了

le

 敌

dí

 人

rén

 的

de

 包

bāo

 围

wéi

 圈

quān

。 

ไม่น่าเช่ือว่าเขาจะฝ่าวงล้อมของข้าศึกจนหนีรอดออกมาได้ 

他

Tā

 正

zhēng

 绘

huì

 声

shēng

 绘

huì

 色

sè

 地

de

 向

xiàng

 大

dà

 伙

huǒ

 描

miáo

 述

shù

 虎

hǔ

 

口

kǒu

 余

yú

 生

shēng

 的

de

 危

wēi

 险

xiǎn

 遭

zāo

 遇

yù

。 
เขาเล่าประสบการณ์เฉียดตายให้ทุกคนฟังอย่างออกรสออกชาติ 

 
 
 

养

yǎng

 虎
hǔ

 遗
yí

 患
huàn

 
เลี้ยงเสือ ทิ้งความเสียหายไว้ 

หมายถึง เห็นใจต่อศัตรหูรือคนช่ัว 
ปล่อยทิ้งไว้จนคนเหล่าน้ีสร้างความเสียหาย

และความเจบ็ปวดต่อตนเอง 
คล้ายกับส านวนไทยที่ว่า “เลี้ยงลกูเสือลกู

จระเข้” และยงัมคีวามหมายตรงกบัส านวนจนี 

放

fàng

 虎
hǔ

 归
guī

 山
shān

 และ 纵
zòng

 虎
hǔ

 归
guī

 山
shān

 

หมายถึง ปล่อยเสือเข้าป่า 



 ตัวอย่างประโยคเช่น 
 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
 
 
 
 
 

 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
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这

Zhè

 可

kě

 是

shì

 养

yǎng

 虎

hǔ

 遗

yí

 患

huàn

 呀

ya

！ 
นี่เท่ากับเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ชัด ๆ 

狐

hú

 假
jiǎ

 虎
hǔ

 威
wēi

 
สุนัขจิ้งจอกยมืความดุร้ายของเสอื 

 

หมายถึง สวมรอยแทน 

因

Yīn

 为

wèi

 泰

Tài

 正

zhèng

 是

shì

 你

nǐ

 的

de

 朋

péng

 友

you

 你

nǐ

 就

jiù

 

狐

hú

 假

jiǎ

 虎

hǔ

 威

wēi

 了

le

？ 

เพราะไทเ่จิง้เป็นเพือ่นเธอ เธอเลยคิดจะสวมรอยแทนเขางั้นเหรอ 

骑

qí

 虎
hǔ

 难
nán

 下
xià

 
หากข้ึนหลังเสือแล้ว ลงยาก 

 

หมายถึง เข้าไปพัวพัน มสี่วนร่วมกบัเรื่องราว 
ปัญหาต่าง ๆ ยากที่จะถอนตัวหรือละทิ้ง 

因

Yīn

 为

wèi

 当

dāng

 初

chū

 没

méi

 人

rén

，我

wǒ

 勉

miǎn

 强

qiǎng

 承

chéng

 担

dān

 这

zhè

 个

ge

活

huó

；到

dào

 现

xiàn

 在

zài

 已

yǐ

 是

shì

 骑

qí

 虎

hǔ

 难

nán

 下

xià

 了

le

。 
ตอนแรกไม่มีใคร ฉันก็เลยยอมรับท างานช้ินน้ี 
มาถึงตอนนี้หากจะถอนตัวก็คงยากแล้ว 



 骑

qí

 虎
hǔ

 难
nán

 下
xià

 เป็นส านวนที่มีนทิานส านวนประกอบ ทัง้นี้ยังมีส านวน 为
wèi

 虎
hǔ

作

zuò

 伥
chāng

 เป็นผีรบัใช้เสือ หมายถึง เป็นทาสรบัใช้คนช่ัว ช่วยคนไม่ดีท าความผดิ ส านวน 

三

sān

 人
rén

 成
chéng

 虎
hǔ

 สามคนกลายเป็นเสือ หมายถึง เต้าข่าว, พูดจาโกหกจนคนอืน่คิดว่า

เป็นเรื่องจริง และส านวน 为
wéi

 虎
hǔ

 添
tiān

 翼
yì

 เติมปกีให้กบัเสือ หมายถึง ช่วยเหลอืคนช่ัว 
ช้ีช่องทางการท าผิด คล้ายกบัส านวนไทย ช้ีโพรงใหก้ระรอก 

 นอกจากนี ้ยงัมสี านวนจนีอืน่ ๆ ทีส่ือ่ถึงความดรุา้ยของเสอื อาท ิ母
mǔ

 老
lǎo

 虎
hǔ

 แมเ่สอื 

เปรียบเทียบผู้หญิงแต่งงานแล้วที่ดุราวกับเสือ 虎
hǔ

 视
shì

 眈
dān

 眈
dān

 สายตาจ้องมองด้วย

ความโหดเหีย้ม ดรุา้ยราวกบัเสอื หมายถึง สายตาจอ้งมองอยา่งไมเ่ป็นมติร และ 老
lǎo

 虎
hǔ

 

的

de

 屁
pì

 股
gu

 摸
mō

 不
bù

 得
dé

 กน้เสอื แตะไม่ได้ หมายถึง ไมก่ลา้มเีรือ่ง ไมอ่ยากหาเรือ่งใสต่ัว 
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ภาพท่ี 1《武松打虎》อู่ซงปะทะเสือ หน่ึงในฉากส าคัญ 
จากวรรณกรรมจีนเรื่อง “ซ้องก๋ัง” หรือ《水浒传》แสดงใหเ้ห็นถงึ
พละก าลงัของอู่ซงทีส่ามารถสยบเสือซ่ึงมีขนาดใหญแ่ละมีก าลงัมากได้ 



 

 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
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 3. “เสอื” ในส านวนจีน ท่ีมีความหมายกลาง สือ่ถงึความความหมาย 
ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

虎

hǔ

 斗
dòu

 龙
lóng

 争
zhēng

 
เสือปะทะมังกร 

 

หมายถึง การตอ่สูเ้ป็นไปอย่างดุเดือด 
ตรงกบัส านวนไทยที่ว่า “ถึงพริกถึงขิง” 

这

Zhè

 次

cì

 泰

Tài

 国

guó

 队

duì

 与

yǔ

 中

Zhōng

 国

guó

 队

duì

 的

de

 羽

yǔ

 毛

máo

 球

qiú

 

比

bǐ

 赛

sài

 可

kě

 以

yǐ

 说

shuō

 是

shì

 虎

hǔ

 斗

dòu

 龙

lóng

 争

zhēng

 了

le

。 

การแข่งขันแบดมินตันระหว่างทีมไทยกับทีมจีนครั้งนี้ 
สามารถพูดได้ว่าถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียว 

藏

cáng

 龙
lóng

 卧
wò

 虎
hǔ

 
หรือ 

卧

wò

 虎
hǔ

 藏
cáng

 龙
lóng

 
เสือหมอบมงักรซ่อน 

 
หมายถึง เปรียบเสมือนที่ ๆ เต็มไปด้วย 

ผู้มีความสามารถหลากหลายด้าน 
คล้ายกับส านวนไทยที่ว่า “เสอืซ่อนเลบ็” 

这

Zhè

 所

suǒ

 大

dà

 学

xué

 藏

cáng

 龙

lóng

 卧

wò

 虎

hǔ

，人

rén

 才

cái

 济

jǐ

 济

jǐ

。 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เต็มไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ 
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上

Shàng

 海
hǎi

 这
zhè

 个
ge

 “码
mǎ

 头
tóu

” 藏
cáng

 龙
lóng

 卧
wò

 虎
hǔ

， 

确

què

 实

shí

 不

bù

 容

róng

 易

yì

 安

ān

 身

shēn

 的

de

。 
“เมืองท่า” เซี่ยงไฮ้แห่งนี้เป็นแหล่งของเสือซ่อนเล็บ 
จะตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ง่ายเลย 

  ภาพท่ี 2 ภาพยนตร์เรื่อง《卧虎藏龙》 
หรือ Crouching Tiger Hidden Dragon 

ฉบับปี พ.ศ. 2543 
น าแสดงโดย โจวเหวินฟะ (โจวรุ่นฟา) 

มิเชล โหย่ว (หยางจ่ือฉยง) 
จางจ่ืออ๋ี และ จางเจ้ิน 

ภาพท่ี 3  
ภาพยนตร์เรื่อง《卧虎藏龙》 

หรือ Crouching Tiger Hidden 
Dragon ฉบับปี พ.ศ. 2559 

น าแสดงโดย มิเชล โหย่ว (หยางจ่ือฉยง) 
และ เจินจ่ือตาน 



 ตัวอย่างประโยคเช่น 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างประโยคเช่น 
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马

mǎ

 马

mǎ

 虎

hū

 虎

hū

 

ม้าม้าเสือเสือ 

 

 

หมายถึง สกุเอาเผากิน, งู ๆ ปลา ๆ 
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เรื่องส าคัญของชีวิตจะท าสุกเอาเผากินได้อย่างไร 
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ไม่เข้าถ้ าเสือ ฤาจะไดลู้กเสือ 

 

หมายถึง หากไมล่งมือท า จะประสบ
ความส าเรจ็ได้อย่างไร 
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ไม่เข้าถ้ าเสือ ฤาจะได้ลูกเสือ พวกเราคงต้องลองไปดูเองสักครั้ง 
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หางเสือ น้ าแข็งในฤดูใบไม้ผล ิ

หมายถึง ตกอยู่ในปากเหยี่ยวปากกา, 
ตกอยู่ในอันตราย เปรียบเสมือนเหยียบบน
หางเสือหรือเหยียบบนน้ าแข็งในฤดูใบไมผ้ลิ 
เสือเป็นสัตว์ที่ดุร้าย ถ้าไปเหยียบหางมันเข้า 

มันก็จะกัดเอา และในฤดูใบไมผ้ล ิ
อากาศจะค่อย ๆ อุ่นข้ึน น้ าแข็งเริม่ละลาย 

หากเดินบนน้ันก็อาจเกิดอันตรายได้ 
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ปัจจุบันน้ีเขาอยู่ในสภาพเหมือนตกอยู่ในปากเหยี่ยวปากกา 
อาจจะประสบอันตรายได้ทกุเวลา 
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หัวเป็นเสือ หางเป็นง ู

หมายถึง จบัจด, ท าสิ่งใดไมจ่รงิจัง ไม่ทุม่เท, 
เหยาะแหยะ คล้ายกับส านวนไทย 

“ท่าดีทีเหลว” / “เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ” 
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。 
นี่เป็นงานหนึ่งที่ส าคัญมาก ต้องจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนจบ 
อย่าได้ท าเหลาะแหละ ไม่จริงจังเป็นอันขาด 
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ส าหรับการเรียน อย่าท าตัวแบบท่าดีทีเหลว ไม่จริงจัง 
ต้องเป็นไปอย่างคงเส้นคงวาต้ังแต่ต้นจนจบ 
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 แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง 
 

 จากการยกตัวอย่างบางส่วนของส านวนจีนทีม่ีค าว่า “เสือ” ท าให้เห็นว่า “เสอื” 
เกี่ยวพันกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุัน กระทัง่น ามาใช้เปรียบเปรย
ในส านวนภาษา สะท้อนภาพความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ 
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 ความหมาย 
 

 ค าว่า “เกี๊ยว” ในภาษาจีน คือ “饺子” (Jiǎozi “เจี่ยวจอื”) มาจากค าดัง้เดมิ 
คือ “娇耳” (Jiāo ěr “เจียวเอ๋อร์”) ค าเรียกช่ือของเกี๊ยวมีวิวัฒนาการตามระยะเวลา
และพัฒนาการของอาหารที่ยาวนาน ดังนั้น ในแต่ละช่วงเวลาจึงมีค าเรียกช่ือเกี๊ยวที่
แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น สมัยก่อนเรียกว่า “牢丸” (Láo wán “หลาวหวาน”) 
บง่บอกรปูรา่งของอาหารทีล่กัษณะกลม ๆ “扁食” (Biǎnshi “เปยีนซอื”) บง่บอกรปูรา่ง
ของอาหารทีล่ักษณะแบน ๆ “铰饵” (Jiǎo ěr “เจี่ยวเออ๋ร”์) เลยีนเสยีงจากช่ือดัง้เดมิ 
และ “粉角” (Fěn jiǎo “เฟิ่นเจี่ยว”) บง่บอกรปูร่างของอาหารทีท่ ามาจากแปง้และมี
ลักษณะที่มมีุมมจีีบ 

Jiǎozi (เจี่ยวจือ) 
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 ข้อมลูในเว็บไซต ์七古事儿童网 (Qī gǔshì er tóng wǎng “ชีกูซ่ือ่เออรถ์งหว่าง”) 
ยังได้เขียนข้อมูลการเรียกช่ือของเกี๊ยวในแต่ละสมัยไว้ดังนี้ ในสมัยสามก๊ก เรียกว่า  
“月牙馄饨” (Yuèyá húntún “เยว่หยา่ฮุน๋ถุน”) บง่บอกรปูรา่งของอาหารทีม่ลีกัษณะ
คล้ายพระจันทรเ์สี้ยว ในสมยัราชวงศ์เหนอื-ใต้ (ราชวงศ์หนานเป่ยเฉา) เรยีกว่า “馄饨” 
(Húntún “ฮุ๋นถุน”) ในสมัยราชวงค์ถังเรียกว่า “偃月形馄饨” (Yǎnyuè xíng 

húntún “เหยีย่นเยว่สงิฮุน๋ถุน”) บง่บอกรปูรา่งของอาหารทีล่กัษณะทีร่ปูรา่งคลา้ยพระจนัทร ์ 
ในสมัยราชวงค์ซ่งเรียกว่า “角子” (Jiǎozi “เจี่ยวจือ”) บ่งบอกรูปรา่งของอาหารที่มี
ลกัษณะเปน็จบี ๆ ในสมยัราชวงค์หยวนเรยีกว่า “扁食” (Biǎnshi  “เปีย่นซอื”) บง่บอก
รูปร่างของอาหารที่ลักษณะแบน ๆ และในสมัยราชวงค์ชิงเรียกว่า “饺子” (Jiǎozi 

“เจี่ยวจือ”) เลียนเสียงจากช่ือดั้งเดิม ตรงกับค าเรียกช่ืออาหารชนิดนี้ในปัจจบุัน 
 

 ความเป็นมา 
 

 เกีย๊ว ถือเปน็อาหารจนีทีเ่ปน็มรดกทางวัฒนธรรมทีต่กทอดมาจากรุน่สูรุ่น่ มปีระวัติ
ความเปน็มาที่ยาวนานนับถึงปจัจบุนันีร้าว ๆ 1,800 กว่าปมีาแลว้ เกี๊ยวถูกปรงุข้ึนครัง้แรก
ในสมยัราชวงค์ฮัน่ตะวันออก โดยหมอทีช่ื่อว่า 张仲景 (Zhāngzhòngjǐng “จาง จง้จิง่”) 
เป็นคนหนานหยาง เนี่ยเซี่ยน หรอืเมอืงเติง้โจว มณฑลหูหนานในปัจจบุัน วัตถุประสงค์
หลักเพื่อปรงุเป็นยารักษาโรค โดยเขาน าตัวยาที่มีส่วนผสมของเนื้อแพะและพริกไทยด า
ห่อด้วยแผ่นแปง้ ให้ผูป้่วยทานเพือ่ป้องกันอาการหเูน่าเปื่อย โดยมีต านานเล่าขานดังนี้ 
 

 “ในช่วงปลายรัชสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกมหีมอนามว่า จาง จ้งจิ่ง เป็นหมอทีม่ี
ช่ือเสยีงและมีความสามารถ ทัง้ยงัมจีิตใจทีด่งีาม ห่วงใยและใสใ่จชาวบ้านมาก ในขณะที่
หมอจาง จง้จิง่ ด ารงต าแหนง่เปน็ข้าราชการในเมอืงฉางซานัน้ ในหลายพืน้ทีไ่ดเ้กดิภัยพบิัติ
ที่รุนแรง ท าใหม้ีผู้คนจ านวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ เขามักออกตรวจ
และรกัษาโรคให้กบัชาวบ้านเสมอ และมปีีหนึง่ในพื้นที่ของเมืองฉางซาได้เกิดโรคระบาด
ข้ึนอกีครัง้ เขาจงึตัง้หมอ้ตม้ยาขนาดใหญไ่ว้หนา้ประตเูมอืง และแจกจา่ยยาตม้เพือ่รกัษาโรค
และบรรเทาทกุข์ให้กับชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านรู้สกึรักและศรัทธาในตัวเขามาก 



 หลงัจากเกษียณอายุราชการในเมอืงฉางซา หมอจาง จง้จิง่ ได้เดนิทางกลบับา้นเกิด 
ระหว่างทางบริเวณริมฝั่งแม่น้ าไป๋เหอเขาพบคนยากจนจ านวนมากที่หิวโหยและทุก ข์
ทรมานจากความหนาวเย็น จนท าใหห้ขูองคนยากจนเหลา่น้ีเนา่เปือ่ย เขารูส้กึทกุขใ์จและ
มุ่งมั่นที่ช่วยเหลอืคนเหล่าน้ีให้ได ้
 

 เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเกิด ในแต่ละวันมีคนไข้จ านวนมากมาขอให้เขารักษาโรค 
ท าให้เขายุ่งอยู่กับการรักษาโรคให้กับคนไข้ตลอดทั้งวัน ในขณะเดียวกันเขายังจ าภาพ
ของคนยากจนทีม่ีอาการหเูปื่อยในบรเิวณริมฝัง่แม่น้ าไปเ๋หอและอยากจะช่วยเหลือให้ได้ 
เขาจึงตัดสินใจใช้รูปแบบการรักษาโรคตามแบบฉบับที่เขาเคยใช้ในเมืองฉางซา โดยให้
ลกูศิษยส์รา้งโรงรกัษาผูป้ว่ยในพืน้ทีท่ีเ่ปดิโลง่ในเขตตงกวน เมอืงหนานหยาง โดยการตัง้หม้อ
ต้มยาและแจกจ่ายยาเพื่อรกัษาบาดแผลทีหู่ของคนยากจนเหล่าน้ัน 
 

 หมอจาง จ้งจิ่ง ตั้งช่ือยาชนิดน้ีของเขาว่า “祛寒娇耳汤” (Qū hán jiāo ěr 

tāng “ชวีหานเจียวเอ๋อร์ถัง”) เขาปรุงยาโดยการใช้เนื้อแพะ พริกไทยด าและสมุนไพร
ขับความเย็นบางชนิดด้วยวิธีการต้มในน้ า หลังจากต้มได้ที่แล้วน าออกมาสับให้ละเอียด 
ใช้แผ่นแป้งมาห่อและใส่ไสท้ี่เป็นตัวยาสมุนไพรนี้ไว้ข้างในแผ่นแป้ง หลงัจากนั้นน าไปต้ม
จนสุกอีกครัง้ เมื่อต้มสุกแล้วแผ่นแป้งด้านนอกจะมีลกัษณะเหมอืนใบหู หมอจาง จ้งจิง่ 
จึงตั้งช่ือว่า “娇耳” (Jiāo ěr “เจียวเออ๋ร์”) แล้วน าไปแจกจ่ายเป็นยารักษาโรคใหก้ับ
คนยากจนเหล่าน้ี แต่ละคนจะได้รับเจียวเอ๋อร์ จ านวน 2 ช้ินกับน้ าซปุอีก 1 ถ้วย 
 

 หลังจากผู้ป่วยได้กินยา “ชวีหานเจียวเอ๋อร์ถัง” ผู้ป่วยจะรู้สึกร้อนทั่วทั้งร่างกาย 
เลือดลมไหลเวียนดี และหูของผู้ป่วยก็จะค่อย ๆ อุ่นข้ึนมา ใช้เวลาไม่นานหูที่เน่าเปื่อย
ของผูป้ว่ยเหลา่นีก้จ็ะหายเปน็ปกต ิ การตม้และแจกจา่ยยาของหมอจาง จง้จิง่ ไดด้ าเนนิการ
จนถึงวันสง่ทา้ยปเีกา่ของป ี เมือ่ถึงวันข้ึนปใีหมช่าวบา้นจงึท าอาหารทีม่รีปูลกัษณ์คลา้ยใบหู
กินในตอนเช้าของวันเทศกาลข้ึนปีใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองวันข้ึนปีใหม่และยังเฉลิมฉลอง
การฟื้นตัวจากอาการหูทีเ่น่าเปือ่ยอีกด้วย 
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 ชาวบ้านจึงเรียกอาหารชนิดนี้ว่า “饺耳” (Jiǎo ěr “เจี่ยวเอ๋อร์”) มีความหมาย
ในภาษาไทยว่า “หูเกี๊ยว” และยงัเรียกว่า “饺子” ออกเสียงว่า (Jiǎozi “เจี่ยวจือ”) 
ตรงกบัค าว่า “เกี๊ยว” ในภาษาไทย และนับแต่น้ันมาชาวบ้านเริ่มท าอาหารชนิดนี้กินใน
เทศกาลข้ึนปใีหมข่องทกุ ๆ ป ีและค่อย ๆ กลายเปน็อาหารทีเ่ปน็ทีช่ื่นชอบของใครหลายคน
และเป็นอาหารทีรู่้จักอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน” 
 

 เกี๊ยวในวัฒนธรรมจีน 
 

 ในวัฒนธรรมจีนเกี๊ยวไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่นิยมทานกันอย่างแพร่หลายในหมู่
คนจีนเท่าน้ัน แต่เกี๊ยวยังแสดงให้เห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรมและความเช่ือของคนจีนด้วย 
การหอ่แผน่เกีย๊วทีม่รีปูแบบทีห่ลากหลายนัน้ นอกจากแสดงใหเ้หน็ถึงศิลปะในการสรา้งสรรค์
อาหารให้น่าทาน และการท าไส้ของเกี๊ยวแต่ละชนิดนอกจากจะเป็นการรงัสรรค์รสชาติ
อาหารที่ดเีลิศแล้ว ทัง้รปูแบบการห่อแผน่เกีย๊วและการเลอืกไส้ของเกี๊ยวในวัฒนธรรมจีน
ล้วนแสดงให้เห็นถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ ความเช่ือและความเป็นสริิมงคลอีกด้วย 
 

 การทานเกี๊ยวในวันข้ึนปีใหมเ่ป็นวัฒนธรรมที่ชาวจีนปฏิบัตสิบืทอดกันมายาวนาน 
บ้านของคนจีนเกือบทุกบ้านจะต้องมีการเตรียมเกี๊ยวเพื่อเปน็อาหารที่รับประทานในวัน
ส่งท้ายปีเก่าและในวันฉลองข้ึนปีใหม่ เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงการขอพร การอวยพร
และสง่ความปรารถนาดใีหท้กุคนมคีวามสขุ ความโชคดใีนชีวิตตลอดทัง้ป ี โดยน าความหมาย
เชิงสญัลักษณ์ ความเช่ือและความเป็นสริิมงคล การขอพรและการอวยพรตามประเพณี
แสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านเกี๊ยวดังนี ้
 

 เกี๊ยวไส้ค่ืนฉ่าย “芹菜” (Qíncài “ฉินฉ่าย”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“勤财” (Qín cái “ฉินฉาย”) มีความหมายว่า “ขยันหมัน่เพียร” เป็นพรขอใหม้คีวาม
ขยันหมั่นเพียรทีจ่ะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความมัง่ค่ังในภายภาคหน้า 
 

 เกี๊ยวไส้กุ้ยฉ่าย “韭菜” (Jiǔcài “จิ่วฉ่าย”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“久财” (Jiǔ cái “จิ่วฉาย”) มีความหมายว่า “มัง่ค่ังตลอดไป” เป็นพรขอให้มทีรพัย์
สมบัตทิี่มั่งค่ังตลอดไป 
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 เกี๊ยวไสผ้ักกาดขาว “白菜” (Báicài “ไป๋ฉ่าย”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“百财” (Bái cái “ไปฉ๋าย”) มคีวามหมายว่า “ทรพัยส์นินับรอ้ย” เปน็พรขอใหม้ทีรพัย์
สมบัตินับรอ้ยมีความมั่งค่ังมากมายหลายอย่าง 
 

 เกี๊ยวไส้เห็ดหอม “香菇” (Xiānggū “เซียงกู”) มีค าที่ออกเสียงตรงกบัค าว่า 
“鼓财” (Gǔ cái “กู่ฉาย”) มีความหมายว่า “ทรพัย์สินเพิ่มพูน” นอกจากนีเ้หด็หอม
ยงัมรีปูทรงเหมอืนคันธนทูี่นนูอยูต่รงกลาง หรอืคลา้ยกบัลกัษณะกราฟของการซือ้ขายหุ้น
ที่มีระดับสูงข้ึน จึงเป็นพรขอให้มีทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนข้ึนตลอดปีหรือพรขอให้มีก าไร
จากการซื้อขายหุ้น 
 

 เกีย๊วไสผ้กักาดดอง “酸菜” (Suāncài “ซวนฉ่าย”) ออกเสยีงใกลเ้คียงกบัค าว่า 
“算财” (Suàn cái “ซ่วนฉาย”) มีความหมายว่า “นับทรัพย์” บ่งบอกว่ามีทรัพยส์นิ
มากมายที่ไมส่ามารถนบัหมดภายในคืนเดียว จงึเปน็พรขอให้มทีรพัยส์นิเยอะแยะมากมาย
นับไม่ถ้วน 
 

 เกี๊ยวไสผ้ักกวางตุ้งใบ “油菜” (Yóucài “โหยวฉ่าย”) ออกเสียงใกล้เคียงกับ
ค าว่า “有财” (Yǒu cái “โหยว่ฉาย”) มีความหมายว่า “ร่ ารวย มทีรพัยม์สีนิ” เปน็พร
ขอให้มีทรัพย์สิน มีชัยและมีความสามารถทีจ่ะประสบความส าเร็จ  
 

 เกี๊ยวไสป้ลา “鱼肉” (Yúròu “ยว๋ีโร่ว”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า “余财”  
(Yú cái “ยว๋ีฉาย”) มคีวามหมายว่า “ทรพัยส์มบตัเิหลอืเฟอื” เปน็พรขอใหม้ทีรพัยส์มบติั
เหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไป  
 

  เกี๊ยวไส้เนื้อ “牛肉” (Niúròu “หนิวโร่ว”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“牛财” (Niú cái “หนิวฉาย”) มีความหมายว่า “โชคด”ี เป็นพรขอให้กจิการรุง่เรอืง 
ประสบความส าเร็จ มบีารมีและมผีู้คนนับหน้าถือตา 
 

 เกี๊ยวไส้แพะ “羊肉” (Yángròu “หยางโร่ว”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“洋财” (Yáng cái “หยางฉาย”) มีความหมายว่า “โชคลาภจากต่างแดน” เป็นพร
ขอให้มีโชคลาภอย่างที่ไม่คาดคิดและให้กจิการการค้าระหว่างประเทศเจริญรุ่งเรือง  
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 เกี๊ยวไส้พุทรา “枣肉” (Zǎo ròu “จ่าวโร่ว”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“招财” (Zhāo cái “จาวฉาย”) มีความหมายว่า “โชคดี” เป็นพรขอให้มีทรัพย์สิน
เพิ่มพูน มัง่ค่ังร่ ารวย อิ่มเอบิอิ่มใจ 
 

 เกี๊ยวไส้ผักป่า “野菜” (Yěcài “เหย่ฉ่าย”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“野财” (Yě cái “เหย่ฉาย”) มีความหมายว่า “ทรัพย์ในป่าใหญ่” เป็นพรขอให้มี
ทรัพยส์ินมากมาย รวยล้นฟ้า 
 

 เกี๊ยวไสห้วาน “甜菜” (Tiáncài “เถียนฉ่าย”) ออกเสียงใกล้เคียงกับค าว่า 
“添财” (Tiān cái “เทียนฉาย”) มีความหมายว่า “ทรัพย์สินเพิม่พูน” เป็นพรขอใหม้ี
ทรัพยส์ินทีเ่พิ่มพูนมากขึ้น 
 

 เกี๊ยวไส้ผัก “蔬菜” (Shūcài “ซูฉ่าย”) มีความหมายตรงกับค าว่า “财到” 
(Cái dào “ฉายเตา้”) มีความหมายว่า “เงนิทองไหลมาเทมา” เป็นพรขอใหม้คีวามมัง่ค่ัง 
เงินทองไหลมาเทมา 
 

 รูปแบบการห่อเกี๊ยว 
 

 เกีย๊วของคนจนีมรีปูแบบการหอ่ทีห่ลากหลายและสวยงาม ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ศิลปะ
และวัฒนธรรมของคนจีนได้อย่างชัดเจน และยงัมีความหมายทีเ่ป็นสริมิงคลในตัวอกีด้วย 
ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่าง 10 รูปแบบการห่อแผ่นเกี๊ยวแบบง่าย ๆ ที่นิยมห่อทานในบ้าน 
พร้อมทั้งช่ือเรียกและความหมายเป็นภาษาไทย 
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รูปแบบท่ี 1 
เกี๊ยวรูปดอกทานตะวัน 

“葵花饺子” 
(Kuíhuā jiǎozi “ขุยฮวา เจี่ยวจือ”) 
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รูปแบบท่ี 2 
เกี๊ยวรูปคลื่น 

“波浪饺” 
(Bōlàng jiǎozi “ปอล่าง เจี่ยวจือ”) 

รูปแบบท่ี 3 
เกี๊ยวรูปมงกุฎ 
“冠顶饺子” 

(Guān dǐng jiǎozi “กวานติง่ เจีย่วจอื”) 

รูปแบบท่ี 4 
เกี๊ยวรูปสามจีบ 
“三角饺子” 

(Sānjiǎo jiǎozi “ซานเจีย่ว เจีย่วจอื”) 
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รูปแบบท่ี 5 
เกี๊ยวรูปสีจ่ีบ 

“四角饺子” 
(Sìjiǎo jiǎozi “ซื่อเจี่ยว เจี่ยวจือ”) 

รูปแบบท่ี 6 
เกี๊ยวรูปเงินต าลึงจีน 

“元宝饺子” 
(Yuánbǎo jiǎozi “หยวนเปา่ เจีย่วจอื”)  

รูปแบบท่ี 7 
เกี๊ยวรูปกระเป่าสตางค์ 

“钱包饺子” 
(Qiánbāo jiǎozi “เฉียนเปา เจีย่วจอื”) 
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รูปแบบท่ี 8 
เกี๊ยวรูปพระจันทร์เสี้ยว 

“月牙饺子” 
(Yuèyá jiǎozi “เยว่หยา เจี่ยวจือ”) 

รูปแบบท่ี 9 
เกี๊ยวรูปเม็ดข้าวสาล ี

“麦穗饺子” 
(Mài suì jiǎozi “หมา้ยซุย่ เจีย่วจอื”) 

รูปแบบท่ี 10 
เกี๊ยวรูปหมวกขุนนาง 

“官帽饺子 ” 
(Guān mào jiǎozi “กวานเมา่ เจีย่วจอื”) 



 วิธีการท าเกีย๊ว 
 

 เกีย๊วจะมสีว่นประกอบส าคัญ 2 สว่น คือ สว่นแผน่แปง้และสว่นไส ้การท าแผน่แป้ง
จะใช้วัตถุดิบหลักคือ แป้งสาลีผสมน้ าเย็น (แต่ก็มีบางพื้นทีอ่าจจะใช้แปง้บัควีท) โดยน า
ส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้นวดให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ให้แป้งข้ึนตัว 
หลงัจากนั้นน าแป้งทีเ่ตรียมไว้มาท าเป็นแผ่นแปง้ส าหรบัหอ่ได้เลย 
 

 ส าหรับการท าไสเ้กี๊ยวนั้น เนื่องจากเกี๊ยวมีไส้ทีห่ลากหลายทัง้ไส้เนื้อ ไสเ้นื้อใสผ่ัก
และไสผ้ัก ดังนั้น กรรมวิธีในการท าไส้เกี๊ยวแต่ละชนิดจงึมีความแตกต่างกัน แต่หลัก ๆ
แล้วไส้เกี๊ยวจะมีส่วนผสมส าคัญ คือ ต้นหอม ขิง พริกไทยป่น ผงเครื่องเทศห้าชนิด 
หรอืในภาษาจนีเรยีกว่า “五香粉” (Wǔxiāng fěn “อูเ่ซยีงเฟิน่”) ซอีิว๊ เกลอื น้ ามนัพชื 
(ใสห่รอืไมใ่สก่็ได)้ ทัง้นี้ สิง่ทีส่ าคัญทีสุ่ดในการท าไสเ้กีย๊วทีม่เีนือ้ตา่ง ๆ เปน็สว่นผสมหลกั 
อยู่ที่ขั้นตอนในการผสมไส้ ต้องผสมไส้โดยการคนส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในอ่างผสมไปใน
ทศิทางเดียวกนั ไม่ควรเปลีย่นทศิทางการคนส่วนผสม เพราะการคนส่วนผสมไปในทิศทาง
เดยีวกนัจะท าใหเ้นือ้เกาะตดิกนั และมีความแข็งแรงมากข้ึน เมือ่ปรงุเสรจ็ไสจ้ะไมแ่ตกตัว 
 

 วิธีการปรุง 
 

 เกี๊ยวมีวิธีในการปรุงหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ ต้ม นึ่ง อบ ทอดและย่าง  
 

 คุณค่าทางโภชนาการ 
 

 เกีย๊วเปน็อาหารทีป่ระกอบดว้ยวัตถุดบิหลกั คือ แปง้ เนือ้สตัว์และผกัต่าง ๆ ดังนั้น 
การทานเกี๊ยวจึงมีคุณค่าทางอาหารตามที่ร่างกายต้องการ รวมทั้งกรรมวิธีในการปรุง  
ส่วนใหญ่นิยมต้มหรือนึ่ง ดังนั้น การต้มหรือนึ่งก็เป็นการปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่ อ
สุขภาพ ดังนั้น เกี๊ยวจึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
 

 

LC Journal -104- 



 เทศกาลท่ีนิยมกินเกี๊ยว 
 

 1. เทศกาลตรุษจีน 春节 (Chūnjié “ชุนเจี๋ย”) 
 

 ประเพณีการกนิเกี๊ยวในเทศกาลตรษุจนีของคนจนีกล่าวกันว่า เริม่เปน็ทีน่ิยมตัง้แต่
สมัยราชวงค์หมิงและราชวงค์ชิง โดยเกี๊ยวจะตอ้งห่อใหเ้สร็จก่อนเที่ยงของวันที่ 30 หรือ
วันสิ้นปี และจะกินตอนเที่ยงคืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในวันแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติ  
การกินเกี๊ยวในวันข้ึนปีใหม่ หมายถึง การเฉลิมฉลองเทศกาลร่วมกันอย่างมีความสุข  
และน าความโชคดีมาให้คนในครอบครัว เกี๊ยวมีวิธีการห่อที่หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น
การไดก้นิเกีย๊วทีม่รีปูทรงเงนิต าลงึจนี 元宝饺子 (Yuánbǎo jiǎozi “หยวนเปา่ เจีย่วจอื”) 
ในวันตรุษจีน เช่ือว่าจะมี “โชคลาภและเงินทอง” 
 

 ตามธรรมเนยีมดัง้เดมิของจนี เกีย๊วเปน็อาหารทีใ่ช้ส าหรบัพธีิไหว้ในเทศกาลตรษุจนี 
ดั้งนั้น ในเทศกาลตรุษจีนจึงมีวัฒนธรรมการห่อเกี๊ยวและกนิเกี๊ยวกันอย่างแพร่หลาย 
 

 2.  เทศกาลเหมายันหรือเทศกาลฤดูหนาว 冬至 (Dōngzhì “ตงจื้อ”)  
 

 เทศกาลเหมายนั โดยประมาณจะตรงกบัวันที ่ 22 เดอืนธันวาคมของทกุป ี แตป่ทีี่มี
อธิกมาส จะตรงกับวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันที่พระอาทิตยจ์ะสอ่งแสงสั้นที่สุด กลางวัน
สั้นทีส่ดุและกลางคืนยาวนาน ส าหรบัชาวจีนในสมัยโบราณจะให้ความส าคัญกบัเทศกาล
เหมายนั เพราะถือเสมอืนเทศกาลสิน้ปี ผูค้นจะรวมญาติพีน่้องเฉลมิฉลองกนั รวมทั้งเป็น
ประเพณีทีร่ าลึกถงึ หมอจาง จ้งจิ่ง ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีม่ีช่ือเสียงในเมือง
หนานหยาง มณฑลเหอหนานในสมัยราชวงค์ฮั่นตะวันออก 
 

 3.  เทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า 除夕 (Chúxī “ฉูซี”) 
 

 เทศกาลวันสง่ทา้ยปเีกา่ หรอื “ฉูซ”ี โดยประมาณจะตรงกบัวันที ่29 หรอืวันที่ 30 
เดือนธันวาคมของทุกปี เป็นช่วงเช่ือมต่อระหว่างนาทสีุดทา้ยของปีเก่ากับนาทีแรกของ
ปใีหม ่ ชาวจีนทางภาคเหนอืนยิมกนิเกี๊ยว ซึง่เปน็ประเพณีที่ปฏิบตัสิบืทอดกันมายาวนาน 
ในสมัยโบราณชาวบ้านทางภาคเหนือของประเทศจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก
ความหวังที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านก็คือหวังให้ตนเองและครอบครัวพอกินพอใช้ตลอดทั้งปี
กพ็ยีงพอแล้ว ดงันัน้ อาหารดี ๆ จะกนิไดเ้ฉพาะในช่วงเทศกาลส าคัญและวันพเิศษเท่านัน้ 
ดังนั้น ในวันส่งท้ายปเีก่าชาวบ้านจงึนิยมท าเกี๊ยวกินกันในครอบครัว  
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 4. วันท่ี 5 ของเดือนแรก 正月初五 (Zhēngyuè chū wǔ “เจิงเยว่ ชูอู่”) 
 

 วันที่ 5 ของเดอืนแรก หรอื “เจงิเยว่ ชูอู”่ คือ วันสดุท้ายของปใีหมจ่นี หรอืเรยีกว่า 
“破五” (Pòwǔ “พั่วอู่”) ในวันน้ีจะมีประเพณีปัดเป่าสิง่ช่ัวร้ายหรือเรียกกันว่าวันไลห่้า
หายนะหรอืความจน คือ ความจนทางปญัญา ความจนทางการศึกษา ความจนทางความคิด 
ความจนทางอาย ุความจนทางความสมัพนัธ์ กลา่วกนัว่าระหว่างวันที ่1 ถึงวันที ่5 ของเดอืน
มข้ีอห้ามมากมาย โดยเฉพาะการห้ามกระท าการโดยประมาท เมื่อเลยวันที่ 5 ไปแล้ว  
ถือว่าเทศกาลเฉลมิฉลองปีใหมไ่ดส้นิสดุลงและข้อหา้มตา่ง ๆ กจ็ะหมดไป ดงันัน้ จงึนยิม
กินเกี๊ยวเพือ่ต้อนรบัความโชคดีตลอดปี 
 

 5. วันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วง 立秋 (Lìqiū “ลี่ชิว”) 
 

 วันเริม่ตน้ของฤดใูบไมร้ว่ง หรอื “ลีชิ่ว” ซึง่ตรงกบัวันที ่ 7 หรอืวันที ่ 8 เดอืนสงิหาคม
ของทุกปี เนื่องจากการเผชิญกับฤดูร้อนท าให้ร่างกายมีความเหนื่อยล้ามาก เมื่อมาถึง
วันเริม่ตน้ของฤดใูบไมร้ว่ง คนปกักิง่และคนเหอเปย่จะนยิมบ ารงุรา่งกายดว้ยการกนิเนือ้สตัว์ 
ดงันัน้ ชาวบา้นจงึนยิมท าเกี๊ยวไสเ้นือ้สตัว์ตา่ง ๆ กนิในเทศกาลวันเริม่ตน้ของฤดูใบไมร้่วง  
 

 6. วันเริ่มต้นของฤดูหนาว 立冬 (Lìdōng “ลี่ตง”) 
 

 วันเริม่ตน้ของฤดหูนาว หรอื “ลีต่ง” ซึง่อยูร่ะหว่างวันที ่6 ถึงวันที ่8 เดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเสร็จสิ้นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและ
เตรยีมตวัเพือ่เข้าสูฤ่ดหูนาว เนือ่งจากประเทศจนีเดมิทเีปน็สงัคมเกษตรกรรม ดงันั้น ส าหรับ
เกษตรกรที่ท างานมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ก็จะมีเวลาหยุดพักในฤดูหนาว เพื่อเฉลิมฉลอง
และใหร้างวัลกบัตัวเองทีท่ างานหนกัตลอดทัง้ปี จงึนยิมกินเกีย๊วในเทศกาลวันเริม่ต้นของ
ฤดูหนาวและต้อนรบัหน้าหนาว  
 

 ส าหรบัประเทศไทยเราจะเหน็ไดว่้ามเีกีย๊วใหท้านในหลากหลายรปูแบบ ทัง้เกีย๊วน้ า 
เกีย๊วนึง่ เกีย๊วทอด รสชาตอิร่อยถูกปากถกูใจคนไทย โดยเฉพาะเมนเูกีย๊วทอดทีส่ามารถ
พบได้ในเมนูของร้านอาหาร ทั้งร้านอาหารขนาดเล็กจนถึงรา้นอาหารขนาดใหญ่ 
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 โตโยต้า ซูซูกิ บเีอ็มดบัเบลิยู เบนซ์ ผูอ้่านคงคุ้นเคยกับการอ่านออกเสียงแบรนด์
รถยนต์แบบนี้ใช่หรือไม่ แล้วผู้อ่านรูห้รือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว รถยนต์แต่ละแบรนด์ มาจาก
แหลง่ก าเนดิในแตล่ะประเทศทีต่า่งกนั ดงันัน้ การออกเสยีงตามส าเนยีงของแหลง่ก าเนดินัน้ ๆ 
ย่อมต่างจากที่เราคุ้นเคยแน่นอน เช่น บีเอ็มดับเบิลยู หากออกเสียงตามแหล่งก าเนิด
ของค่ายรถยนต์แล้วจะต้องออกเสียงว่า บีเอม็วีย์ เป็นต้น 
 

 ในครัง้นีผู้เ้ขียนจงึอยากชวนผูอ้า่นมาท าความรูจ้กักบัแบรนดร์ถยนตต์า่ง ๆ และออกเสยีง
ตามส าเนียงเจ้าของแหล่งก าเนิดของค่ายรถยนต์น้ัน ๆ กัน โดยจะออกเสียงว่าอะไรบ้าง 
ไปดูกันค่ะ 
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 จากแบรนดร์ถยนตข้์างตน้นี ้เปน็เพยีงบางสว่นเทา่นัน้ ซึง่ผูเ้ขียนไดคั้ดเลอืกมาแลว้ว่า 
ผู้อ่านบางคนอาจจะต้องร้องอ๋อกันเลยทเีดียว ไม่รู้ว่าที่ผ่าน ๆ มาจะออกเสียงผิดหรือถูก 
ยังไงก็ลองดูนะคะ บางแบรนด์ก็อาจจะฟังดูแปลก ๆ ไปบ้าง แต่มันก็คือส าเนียงภาษา
ของเขาน่ันแหล่ะ 
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 สวัสดีครับคุณผู้อ่าน เมื่อกี๊นี้มีโอกาสไปพักทานข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงานมา 
อิ่มมาก ๆ ท าไงดี จบของคาวไม่ทันไร ยังชวนกันไปต่อของหวานอีก จะบอกเพื่อนไปว่า 
“อ่ิมแลว้อ่ะ” หากตอ้งพดูเปน็ภาษาองักฤษ จะพดูยงัไงด ีบทความนีม้คี าตอบใหท้กุทา่นแล้ว 
ไปดูกัน 
 

 เริ่มกันที่กลุ่มประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ กอ่นเลย คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังเกตมั้ยครบัว่ามีแต่ full ทั้งนั้นเลย เพราะค าว่า full เนี่ย แปลว่า “เต็ม” หรือ 
“แน่น” ดังนั้น เมือ่เราน ามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ กจ็ะใหค้วามหมายถึงการที่เราทาน
อาหารเข้าไปแลว้มนัอิม่ มนัเตม็กระเพราะเราแลว้ กนิอะไรไมไ่ดแ้ลว้ ดงันัน้ ประโยคข้างต้น
เหลา่นีจ้งึแปลโดยรวมไดว่้า ฉนัอ่ิมแลว้ / ฉนัอ่ิมตือ้เลยอ่ะ ทนีีก้จ็ะมปีระโยคอกีประโยคนงึที่
ใช้บ่อย ๆ อยู่เหมอืนกันน่ันก็คือ 

I'm full. (แอม ฟุล) 
I’m full up. (แอม ฟุล ลัพ) 
I'm so full. (แอม โซ ฟลุ) 

I’m really full. (แอม เรียลลิ่ ฟลุ) 
I’m completely full. (แอม คอมพลิทลิ่ ฟุล) 
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 ซึ่งค าว่า stuffed จะหมายถึง “บรรจุ” หรือ “อัดแน่น” เมื่อเราพูดประโยคนี้
ออกไปก็จะให้ความรู้สึกที่ กินอิ่มเกินไป ดังนั้น ประโยคนี้จึงแปลว่า ฉันอ่ิม อ่ิมสุด ๆ 
อ่ิมจนมนัแนน่พุงไปหมดแลว้ แตถ้่าอยากจะขยายความใหเ้หน็ภาพว่าอิม่มาก ๆ กส็ามารถ
เติมค าว่า so ลงไปในประโยคได้เหมือนกัน เช่น “I’m so stuffed. (แอม โซ สตั๊ฟท์)” 
ซึ่งแปลว่า “ฉันอิ่มมาก ๆ” 
 

 นอกจากนี้ยังมีประโยคสั้น ๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย คือ 
 
 
 
 
 
 
 

 แต่ถ้านกึอะไรไมอ่อกจรงิ ๆ จะใช้ “I'm done. (แอม ดนั)” เลยกไ็ด้ โดยประโยคนี้
จะมหีลายความหมาย ใช้ไดห้ลายสถานการณ์ ซึง่ถ้าเราเอามาใช้ในสถานการณ์เช่นน้ี กจ็ะ
เป็นการเอ่ยให้รู้ว่าฉันอิ่มแล้วได้เหมอืนกัน 
 

 มาดูกลุ่มประโยคนอกเหนือจากนี้ที่มีความยากข้ึนมาอีกนิดนึงบ้าง เวลาน าไปใช้
ก็จะดูมีช้ันเชิง มรีะดบัข้ึน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 ค าว่า enough แปลว่า “พอ” เมื่อน ามาใช้ในสถานการณ์นี ้จะแปลได้ว่า ฉันกิน
ไปพอแล้ว 
 
 
 

I'm stuffed. (แอม สตั๊ฟท)์ 

I’m satiated. 
(แอม แซททิเ่อถิด) 

อิ่มแปลเ้ลย 

The lunch filled me up. 
(เดอะ ลันช์ ฟิลด์ มี ยัพ) 

อาหารกลางวันท าฉันซะอิ่มเลย 

I’ve had enough. (ไอฟ์ แฮด อีนัฟ) 
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 ทั้ง 4 ประโยคนี้ จะให้ความหมายไปในทางเดียวกัน ก็คือ ฉันอ่ิมจนไม่สามารถ
กนิอะไรไดอี้กแลว้ นอกจากนีย้งัมปีระโยคทีแ่ปลคลา้ย ๆ ว่า “ฉันอิม่จนตวัจะระเบดิอยูแ่ลว้” 
นั่นก็คือ 

 

 โดยค าว่า burst และ explode แปลว่า “ระเบิด” หากมกีารน าไปแปลตรง ๆ 
ในสถานการณ์แบบนี ้ อาจจะตกใจและดูแปลกไป เพราะมันจะใหค้วามหมายประมาณว่า 
“ฉันก าลงัจะระเบดิ” แตถ้่าน ามาใช้ในสถานการณ์เช่นนี ้มกัจะนยิมใช้ในเวลาทีก่นิอิม่มาก ๆ 
จนรูส้ึกอึดอัด 
 

 มากไปกว่าน้ี ยังมีประโยคที่น าค าว่า room ซึ่งสามารถน ามาใช้สื่อความหมายว่า 
“อิ่ม” ได้อีกด้วยนะครบั เช่น 
 
 
 
 

 ถ้าแปลตรง ๆ ประโยคนีก้จ็ะหมายถึง “ไมม่หีอ้งแลว้” ซึง่มนักค็งดูแปลกอกีเช่นกนั 
หากตอ้งใช้กบัสถานการณ์แบบนี ้ อนัทีจ่รงิแล้ว ค าว่า room นอกจากจะแปลว่า “หอ้ง” 
ยังแปลว่า “ที่ว่าง” ได้อีกด้วยนะครบั ดังนั้น ในประโยคนี้จงึแปลได้ว่า อ่ิมจนกระเพาะ
ไม่มีท่ีว่างอีกแล้ว  

I can’t eat anymore. (ไอ แคนท์ อีท เอนิ่มอร์) 
I couldn’t eat anymore. (ไอ คุ้ดด้ึน อีท เอนิ่มอร์) 

I couldn’t eat another bite. (ไอ คุ้ดด้ึน อีท อนาเทอร์ ไบท์) 
I couldn’t manage another mouthful. (ไอ คุ้ดดึน้ แมเนจ อนาเทอร ์เมาทฟ์ลุ) 

I’ll burst if I eat another mouthful. 
(อัล เบิรส์ท อิฟ ไอ อีท อนาเทอร์ เมาท์ฟลุ) 

ฉันอิ่มมาก ตัวฉันจะระเบิดอยู่แล้ว 
ถ้าฉันจะต้องกนิลงไปอีกค า ตัวตอ้งแตกแน ่ๆ 

I’m about to explode. 
(แอม เออะเบาท์ เถอะ เอ็กซ์โปลด์) 

ฉันอิ่มจนท้องจะระเบิด 

There’s no room anymore. 
(แดร์ส โน รมู เอนิ่มอร์) 
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 เมือ่มาถึงตรงนี ้ หากจะบอกว่า “อิม่แลว้” มนัมปีระโยคใหเ้ลอืกใช้มากมายเลยนะครบั 
โดยก่อนที่เราจะเลอืกใช้ประโยคเหล่าน้ัน เราอาจจะบอกขอบคุณไปกอ่นก็ได้ เพราะเป็น
การแสดงว่าขอบคุณทีช่วน แลว้กต็ามดว้ยการปฏิเสธไปว่าฉันอิม่แลว้นะ ทานอะไรตอ่ไมไ่ด้
แลว้จรงิ ๆ อยา่งเช่น ในสถานการณ์ทีเ่ราจดัของคาวมาอิม่ ๆ แลว้ แตคุ่ณเพือ่นยงัมาชวน
ไปจัดของหวานต่ออีก ทีนี้เราต้องการจะปฏิเสธออกไปว่า “อิ่มแล้วอ่ะ” เราก็สามารถ
เลือกใช้ประโยคเหล่าน้ันได้ เช่น 
 
 
 
 
 
 

 ขอแถมอีกนิด เมื่อมีค าตอบแล้ว ถ้าหากเราอยากเป็นฝ่ายถามกลับไปบ้างล่ะว่า 
“อิม่รยึงั? / อิม่แลว้เหรอ?” เวลาทีร่ว่มวงทานอาหารดว้ยกนั เรากส็ามารถถามไดเ้ลยนะว่า 
Are you stuffed? (อาร์ ยู สตั๊ฟท)์ หรือ Are you full? (อาร์ ยู ฟุล) ก็ได ้
 

 จะเหน็ไดว่้าการทีเ่ราจะบอกว่า “อิม่แลว้” เปน็ภาษาองักฤษนัน้ไมย่ากเลยใช่มัย้ครบั 
เพราะมีทั้งประโยคสั้น ยาว ยาก ง่าย ให้เลือกน าไปใช้เยอะแยะเลย ถ้าเราชินกับการใช้
ประโยคง่าย ๆ จนเกินไป ก็ลองน าประโยคอื่น ๆ ที่ไม่เคยลองใช้ ไปใช้ดูบ้าง ถือเป็นการ
ฝึกฝนเพิม่เติมไปอีกข้ัน แล้วอย่าลมืน าไปใช้และฝึกฝนกันบอ่ย ๆ นะครับ เดี๋ยวก็จะชิน
กับภาษาอังกฤษไปเอง ท าใหเ้ราเก่งข้ึนด้วยนะครบั 
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Oh thanks, but no, I can’t eat anymore. I’m so full. 
(โอ้ว์ แต๊งส์ บัท โน ไอ แคนท์ อีท เอนิ่มอร์ แอม โซ ฟุล) 

โอ้ ขอบใจนะ แต่ไม่ล่ะ ฉันไมส่ามารถกินอะไรได้อีกแล้ว อิ่มมากจริง ๆ 
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 การแปลบทภาพยนตร์ คือ การถ่ายทอดความหมายของค าพูดจากภาษาหนึ่งไป
เปน็อกีภาษาหนึง่โดยยงัคงความหมายที่ใกลเ้คียงกบัภาษาตน้ฉบบัมากทีส่ดุ ตอ้งค านงึถึง
ความส าคัญต่อการถ่ายทอดสารในลักษณะอื่น ๆ เช่น วัฒนธรรม ลีลาการเขียน เจตนา
ของสาร 
 

 โสพศิลดา แสงตระการกจิ (2560) ไดว้างแนวคิดของการแปลบทภาพยนตรภ์าษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยว่า การแปลบทภาพยนตร์ (Subtitle) เป็นการแปลแขนงใหมท่ี่มลีักษณะ
แตกต่างไปจากการแปลงานเขียนประเภทนวนิยาย หรอืเรื่องสั้น เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว
การแปลบทภาพยนตร์เป็นการแปลบทสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์นั้น ๆ ออกมา
เปน็ภาษาพูด ทีไ่ดอ้รรถรสครบถ้วนตามเนือ้หาของภาพยนตรต์น้ฉบบั ซึง่แตกตา่งไปจาก
บทภาพยนตร ์ (Screenplay) เนือ่งจากบทบรรยายภาพยนตร ์ (Subtitle) จะตอ้งมคีวามยาว
พอเหมาะกบัเนื้อหาทีจ่ะบันทึกหรือพมิพล์งไปในกรอบที่ว่างใต้ภาพ 
 

 อาสยา อภิชนางกรู (2559) ไดเ้สนอกระบวนการแปลบทภาพยนตรภ์าษาองักฤษเป็น
ภาษาไทยโดยแบ่งเป็นข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี ้
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 1. การเตรียมความพร้อม ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ใน
แง่ต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการศึกษา วิเคราะห์ และหาข้อมลูเกีย่วกับต้นฉบับ ได้แก่ ความรู้
ในเรือ่งระบบภาษาและทกัษะในการแปลความรูใ้นเนือ้หาทีจ่ะแปล รวมถึงความรูท้ีเ่กีย่วข้อง
กับการแปล และความรู้เรื่องความหมายและการสื่อความหมาย เพื่อให้ได้สารทีผู่้เขียน
ต้องการถ่ายทอด 
 

 2. การแปลที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์รปูแบบภาษา การวิเคราะห์ความหมาย
และการวิเคราะห์การสื่อความหมายเพื่อตีความและจับสารต้นฉบับ จากนั้นรับมาเป็น
ของผู้แปลซึง่จะสื่อต่อไปยังผู้อ่าน 
 

 3. การประกอบเปน็งานแปลโดยเปน็การน าผลการวิเคราะหม์าใช้ตดัสนิใจว่าจะแปล
แบบใด เช่น แปลแบบตรงตัวหรือแปลแบบเอาความ และถ่ายทอดเป็นภาษาฉบับแปล
ให้เหมาะสม 
 

 กฤตยา อกนิษฐ์ (2554) ได้แนะข้ันตอนในการแปลบทภาพยนตร์ไว้ดังนี้ 
 

 1. ดูภาพยนตร์รอบที่ 1 เพื่อศึกษาเนื้อเรื่อง บุคลิก นิสัย และความเกี่ยวข้องของ
ตัวละคร 
 

 2. ดูภาพยนตร์รอบที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าเสียงสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์
ตรงกบับทภาพยนตร์หรือไม่ ในส่วนที่ไม่ตรงกัน ผู้ศึกษาต้องแก้ไขบทภาพยนตร์ให้ตรง
กับเสียงสนทนาของตัวละครในภาพยนตร์ เพื่อให้ถอดความได้ตรงตามภาพยนตร์ทีผู่้ชม
ก าลังรับชมอยู่ และคงเจตนาของภาพยนตร์ให้ได้มากที่สุด 
 

 3. ลงมือแปลบทภาพยนตร์ โดยเรียงล าดับตามข้อที่ก าหนดไว้ในบทภาพยนตร์ 
(ในกรณีท าบทบรรยาย) และเรียงตามล าดับผูส้นทนา (ในกรณีของการท าบทพากย)์ 
 

 4. ดูภาพยนตร์รอบที่ 3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของความหมาย และอารมณ์
ของตัวละครในฉบบัแปล ว่าตรงกบับริบทในภาพยนตร์หรือไม่ 
 

 5. ดูภาพยนตร์รอบที่ 4 พรอ้มตรวจทานบทแปล 
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 ลักษณะเฉพาะตัวของการแปลบทภาพยนตร์เหล่านี้ได้น าไปสู่การค้นหากลยุทธ์
ในการแปล โดยทีผ่า่นมามผีูเ้สนอความคดิไว้หลายคน เช่น จีรนชุ ทองนุย้ (2560) ไดส้รปุ
กลยทุธ์การแปลบทของสโกเลฮ ์ (Schjoldages) ว่า กลยทุธ์การแปลบทภาพยนตรส์ามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับมหภาค และกลยทุธ์ระดับจุลภาค โดยกลยุทธ์
ระดบัมหภาค จะใช้ในการก าหนดกรอบโดยรวมของการแปลบทบรรยายใตภ้าพ สามารถแบง่ยอ่ย
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์ระดับมหภาคแบบเนน้ภาษาต้นทาง (Source-text 
oriented macro-strategy) คือ การแปลโดยเนน้ความเทา่เทยีมทัง้ในรปูแบบและเนือ้หา
ของภาษาตน้ทาง และกลยทุธ์ระดบัมหาภาคแบบเนน้ภาษาปลายทาง (Target-text oriented 
macro-strategy) คือ การแปลโดยเนน้การใช้ค าทีส่ง่ผลใหผู้ช้มในภาษาปลายทางมคีวามรูส้กึ
เช่นเดียวกับผู้ชมในภาษาต้นทาง ในขณะที่กลยุทธ์ระดบัจลุภาค จะใช้ในการจัดการกบั
ความทา้ทายในการแปลในสว่นระดบัค าและระดบัประโยค ในสว่นของกลยทุธ์ระดบัจลุภาคนัน้ 
มีความสอดคล้องกบัแนวคิดในการแปลบทภาพยนตร์ของ กอ็ตต์ลีบ (Gottlieb) (1992) 
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการแปลในระดับค าและระดับประโยคเช่นกัน โดยแบ่งออกเป็น 
10 ประเภท ดังนี ้
 

 1. การขยายความ (Extension) คือ การอธิบายเพิม่เตมิ ใช้ในกรณีทีม่คีวามแตกตา่ง
ทางดา้นวัฒนธรรม (Culture-specific reference) ทีไ่มส่ามารถแปลได้ครบถ้วนในภาษา
ปลายทาง 
 

 2. การถอดความ (Paraphrase) คือ การเรียบเรียงประโยคใหม่ ในกรณีที่มกีาร
ใช้ส านวนในต้นฉบับซึ่งไมส่ามารถแปลและเรียบเรียงด้วยโครงสร้างประโยคที่เหมอืนกัน
ในภาษาปลายทางได ้
 

 3. การแปลตรงตัว (Transfer) คือ การแปลต้นฉบับอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง   
ในกรณีเป็นประโยคที่พูดช้า ๆ หรอืประโยคธรรมดาทั่วไป 
 

 4. การเลียนแบบต้นฉบับ (Imitation) ในกรณีที่เป็นค าเฉพาะ เช่น ช่ือเฉพาะ 
หรือการทกัทายทีเ่ป็นสากล 
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 5. การถอดเสยีง (Transcription) ใช้ในกรณีทีต่น้ฉบบัมภีาษาทีไ่มใ่ช่ภาษามาตรฐาน 
(Non-standard expression) เช่น ค าพูดที่ตั้งใจพูดแบบผดิ ๆ การใช้ภาษาที่สาม หรอื
การใช้ภาษาที่ไม่มีความหมายในภาพยนตร์การ์ตูน 
 

 6. การปรบัเนือ้หา (Dislocation) หรอืการใช้ค าพดูทีต่า่งออกไปเมือ่มลีกัษณะพเิศษ
บางอยา่งในตน้ฉบบั เช่น มบีทเพลงประกอบ เนือ่งจากมองว่าการรกัษาความรูส้กึของผูช้ม
ในภาษาปลายทางใหเ้ทา่เทยีมกบัผู้ชมในภาษาต้นทางนั้นมีความส าคัญมากกว่าการรกัษา
ความถูกต้องของเนื้อหา 
 

 7. การยน่ยอ่ (Condensation) เปน็การยอ่ใหก้ระชับไดใ้จความโดยตดัสิง่ทีไ่มจ่ าเปน็
ออกไป ใช้ในกรณีที่ตัวละครพูดเร็ว และมีค าฟุ่มเฟือย 
 

 8. การตดัทอนเนือ้หา (Decimation) เปน็การลดทอนข้อความอยา่งทีส่ดุ แมจ้ะเป็น
ส่วนที่ส าคัญ ใช้ในกรณีที่ตัวละครพูดเร็วแต่ไม่ค่อยมีค าฟุ่มเฟือย 
 

 9. การละ (Deletion) คือ การตดัทิง้ ไมแ่ปลสว่นของค าพดูนัน้ ๆ ทัง้หมด ในกรณีที่
ตัวละครพูดเร็วและมีค าฟุ่มเฟือยมาก 
 

 10. การบิดเบือนเนื้อหา (Resignation) ใช้ในกรณีที่มีส่วนที่ยากเกินจะเข้าใจ
หรือไมส่ามารถแปลได้ (Untranslatable speech) 
 

 จะเห็นได้ว่าการแปลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะของภาษา 
ตน้ฉบบั และภาษาฉบบัแปลเปน็อยา่งด ีการแปลส านวนจงึยิง่ลกึซึง้ เนือ่งจากมกีารเปรยีบเปรย
ถึงอีกสิง่หนึง่และอาจมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมหรือบรบิทของสังคมนั้น ๆ ด้วย 
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 เมือ่พดูถึงจดุหมายปลายทางในฝนัของเหลา่นกัเดนิทาง หลายคนจะตอ้งม ี “ทเิบต” 
อนัเปน็สถานทีป่กัหมดุเอาไว้ในใจอยา่งแนน่อน ดว้ยสภาพภูมปิระเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยความสวยงาม
ของธรรมชาติ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมแบบศาสนาพุทธซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป อีกทั้งยังมี
วัฒนธรรมทีท่รงคุณค่า อาท ิ เครือ่งแตง่กาย อาหารการกนิ ท าใหเ้ปน็เสนห่ด์งึดดูนกัทอ่งเทีย่ว
ให้เดนิทางเข้าไปค้นหา และส าหรบัใครทีอ่ยากรูจ้กั “ทเิบต” ใหม้ากข้ึน ผูเ้ขียนไดร้วบรวม
ข้อมูลบางส่วนมาฝากไว้ ณ ที่นี้แล้ว ลองไปท าความรู้จักพรอ้ม ๆ กันนะคะ 
 

 ทิเบต (Tibet) เป็นเขตปกครองตนเอง ตั้งอยูท่าง
ตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหลวง 
คือ ลาซา (Lhasa) มีองค์ดาไลลามะซึ่งเป็นพระปกครอง 
โดยด ารงต าแหนง่สงูสดุทางการเมอืงและศาสนา มศีาสนาพุทธ
นิกายวัชรยานเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปจะมีพื้นที่ตั้งอยู่บน
เทอืกเขาหมิาลัย อนัเปน็ทีร่าบสงูทีส่งูทีส่ดุในโลก จงึท าให้
ไดร้บัฉายาว่า “หลงัคาโลก (The Roof of the World)” 
และด้วยสภาพภูมิประเทศเช่นน้ีจงึท าใหท้ิเบตมีอากาศที่
หนาวเย็นมาก ประชากรจึงค่อนข้างน้อย ดาไลลามะ องค์ท่ี 14 
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 สถานท่ีท่องเท่ียว มรดกอันทรงคุณค่า สะท้อนความงามทางสถาปัตยกรรม
 ของชาวทิเบต 
 

 สถานที่ท่องเที่ยวเปรียบเสมือนสิ่งดึงดูดใจอย่างหนึ่งที่ท าให้นักเดินทางหลายต่อ
หลายคนมุง่หน้าสู่ยังสถานที่นั้น ๆ ส าหรบั “ทเิบต” ก็มสีถานที่อันน่าสนใจไม่แพ้ชาติใด
ในโลกเช่นกัน 
 

 พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) 
 

 ค าวา “โปตาลา” มาจากภาษาอินเดียโบราณ หมายถึง ดนิแดนอนัศักดิส์ทิธ์ิของ
พระโพธิสตัว์เจา้แมก่วนอมิ เดมิเปน็ปอ้มปราการและต าหนกัเลก็ ๆ ตอ่มาถูกใช้เปน็สถานที่
ส าหรับศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนในศาสนาพุทธ พระราชวังแห่งนี้เป็นการผสมผสาน
ศิลปะทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของทิเบต ฮั่น มองโกเลีย และแมนจู ในปัจจุบัน
พระราชวังโปตาลากลายเปน็พพิธิภัณฑแ์ละสถานสกัการะ แบง่เปน็ 3 สว่น คือ พระราชวังแดง 
ขาว และเหลือง ด้วยความงดงามของพระราชวังอันหาที่ใดเปรียบมิได้ จึงได้รับการ
ขนานนามว่า “ไข่มุกราตรีบนหลงัคาโลก” 

พระราชวังโปตาลา 
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 วัดโจคัง (Jokhang Temple) 
 

 ชาวจีนเรียกวัดน้ีว่า “ต้าเจ้าซื่อ (Da Zhao Si)” อยู่ห่างจากพระราชวังโปตาลา
ราว 1 กิโลเมตร เป็นวัดที่ศักดิส์ิทธ์ิและถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต จุดเด่นของ
วัดนี้จะเป็นการน าเอาศิลปะถึง 4 สัญชาติมาผสมผสานกัน คือ ทิเบต จีน เนปาล 
และแคชเมียร์ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีส่ าคัญ คือ หลังคาวัดที่มีสีทอง เหลืองอร่าม 
บนหลังคามีการประดับไปด้วยรูปธรรมจักรและกวางหมอบ อันเป็นสัญลักษณ์แห่ ง
พระธรรมจักรกัปวัตนสูตร ในแต่ละวันชาวทิเบตนิยมเดินทางมาสวดมนต์สักการบูชา
พระพุทธรูป โดยการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปของชาวทิเบตนั้นถือเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะเลยก็ว่าได้ จะเป็นการกราบแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” ซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเรา
ที่กราบแบบ “เบญจางคประดษิฐ์” 

 

วัดโจคัง 
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 อารามซัมเย (Samye Monastery) 
 

 เป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธนิกายวัชรยานในทเิบต ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน่้ ายารล์งุ
ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและธรรมชาติ สร้างข้ึนตามคติของอินเดีย คือ มีวิหารหลัก
เปรยีบดงัเขาพระสเุมรุศูนยก์ลางของจกัรวาล มอีารามทั้ง 4 ทิศ เปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่ 
และอารามด้านนอก 8 ทิศ อันเป็นสัญลักษณ์ของประทีปในจักรวาล มีสถูปทาง
ทิศเหนือและใต้แทนพระอาทิตย์และพระจันทร ์ในส่วนของวิหารกลางจะมสีามส่วน คือ 
ส่วนล่างสุดจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบทิเบต ส่วนกลางเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน 
และส่วนบนเป็นสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย 

อารามซัมเย 
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 เครื่องแต่งกาย เอกลักษณ์ชายหญิง แบบฉบับชาวทิเบต 
 

 ทิเบตถือเป็นชนชาติหนึ่งที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่เป็นแบบฉบับของตนเอง 
โดดเด่นและไมเ่หมือนใคร มีกลิ่นอายของความเป็นจีนและอินเดียผสมผสานเข้าด้วยกัน
ดว้ยสภาพภูมอิากาศทีค่่อนข้างหนาวและแหง้แลง้ จงึท าใหเ้ครือ่งแตง่กายหญงิชายชาวทเิบต
จะค่อนข้างหนาและตอ้งดอูบอุน่ เมือ่เข้าสูฤ่ดหูนาวจะใสเ่สือ้คลมุขนสตัว์ และเมือ่ถึงฤดรูอ้น
อากาศเริ่มอบอุ่นข้ึนการแต่งกายก็สามารถใส่ชุดที่ดูสบาย ๆ ได้ อาจใส่เป็นเสือ้ผ้าทีม่ีทัง้
แขนสั้นและแขนยาวท าจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายก็ได้ โดยการแต่งกายน้ัน ๆ จะข้ึนอยู่กับ
แตล่ะพืน้ที่ จงึท าใหก้ารแตง่กายของชาวทเิบตเกดิความหลากหลาย เมือ่กาลเวลาล่วงเลย
มาในปัจจุบันชาวทิเบตก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ดูกลมกลืนและร่วมสมัย
มากยิ่งข้ึน 

การแต่งกายของชาวทิเบต 
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 อาหารทิเบตชวนลอง 
 

 อาหารของชาวทิเบตไดร้ับอทิธิพลมาจากจีนและอินเดีย โดยน าเอาเมนอูาหารจีน
มาผสมผสานกบัเครือ่งเทศของอินเดยีเลก็นอ้ยจนกลายเปน็อาหารทเิบต สว่นใหญอ่าหาร
ทิเบตมักจะท ามาจากพืชและผลไม้ที่ปลูกได้ตามสภาพภูมิประเทศ 
 

 แซมปา (Tsampa) 
 

 โดยสว่นใหญจ่ะมลีกัษณะเป็นกอ้นกลม ๆ ท ามาจาก
แปง้โมข่องข้าวบาเลยห์รอืข้าวสาลี ผสมกบัชาเนยของทเิบต
ทีม่รีสชาตเิค็ม ๆ ทานคู่กบัโยเกริ์ตซึง่ท ามาจากนมของจามรี 
 

 บาเลบ (Balep) 
 

 ขนมปังทิเบตที่นิยมกินเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวัน 
จะมีทั้งแบบมีไส้และไม่มีใส้ ลักษณะของขนมปังจะกลม 
แบนและบาง หรอืหนากไ็ด ้ บางพืน้ทีก่จ็ะท าคลา้ยกบัแปง้โรต ี
หรอืแปง้นาน สามารถทานเป็นขนมปังเฉย ๆ หรือจะทาน
คู่กับแยมหรือแกงต่าง ๆ ก็ได้ 
 

 ทุกปา (Thukpa) 
 

 ก๋วยเตี๋ยวน้ าสไตล์ทเิบต มสี่วนประกอบเป็นผกัและ
เนือ้สตัว์ นยิมทานเปน็มือ้เยน็ หรอืจะทานในมือ้กลางวันกไ็ด้ 
แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล 
 

 ชาเนยจามรี (Yak Butter Tea) 
 

 เปน็เครือ่งดืม่ประเภทชาทีม่กีารน าเอาเนยมาผสมลงไป 
สามารถดืม่ไดเ้รือ่ย ๆ สว่นผสม คือ ใบชาผูเ่ออ๋ เนยที่ได้จาก
นมจามร ี และเกลอื โดยปจัจบุนัอาจใช้ใบชาชนดิอืน่หรอืเนย
ที่ได้มาจากนมวัวก็ได้ เพราะสามารถหาได้งา่ยและราคาถูก 
ทั้งนี้ ชาเนยยังมีคุณสมบัติในการแก้อาการแพ้บนทีร่าบสูง 
และยังช่วยท าใหร้ิมฝีปากไม่แห้งและแตกได้อีกด้วย 

แซมปา 

บาเลบ 

ทุกปา 

ชาเนยจามรี 
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 ในอดตีทเิบตถือเปน็สว่นหนึง่ของจนีภายหลงัไดม้กีารแยกตวัออกมา จงึท าใหวั้ฒนธรรม
หลาย ๆ อย่าง ดูคลา้ยกบัจนี รวมไปถึงภาษา ซึง่ชาวทเิบตจะใช้ภาษาทเิบตเปน็ภาษาถ่ิน
และมีภาษาจีนเป็นภาษาราชการ มากไปกว่าน้ียังได้รับเอาวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามา
ผสมผสานควบคู่กนัไปกบัจนีซึง่จะสงัเกตไดจ้ากสถานทีท่อ่งเทีย่ว เครือ่งแตง่กาย และอาหาร 
ที่มกีลิน่อายของวัฒนธรรมจนีและอนิเดยีปะปนอยูด่ว้ย ซึง่ทัง้จนีและอนิเดยีถือเปน็ประเทศ
ที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ทีสุ่ดของโลกเลยก็ว่าได ้
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