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นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ * 

 
 หน่ึงในปัญหาอนัใหญ่หลวงของนักเรียนต่างชาติในการเรียนการ
ออกเสียงภาษาองักฤษ คงหนีไม่พน้เร่ืองของส าเนียงท่ีมีอย่างหลากหลาย 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความหลากหลายนั้ น ส าเนียงท่ีเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไปมีทั้งหมด 3 แบบ คือ ส าเนียงองักฤษ (British English) ซ่ึงมีช่ือ
เรียกอยา่งเป็นทางการวา่ ‘Received Pronunciation’ ‘Oxford English’ หรือ 
‘BBC English’  ส าเนียงต่อมาคือ ส าเนียงอเมริกนั (American English) หรือ
อีกช่ือคือ ‘General American’ ส าเนียงแบบน้ีจะได้ยินกนับ่อยมากผ่าน
ภาพยนตร์ รายการทีว ีหรือรายงานข่าวต่าง ๆ และส าเนียงสุดทา้ยคือ ส าเนียง
ออซซ่ี หรือ ‘General Australian’ แต่ในบทความน้ี ผูเ้ขียนขอเนน้เพียงแค่
สองส าเนียงเท่านั้น ซ่ึงก็คือ ส าเนียงองักฤษและอเมริกนั 
 
 
 
____________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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 ผูเ้ขียนเคยลองถามนักศึกษาอยู่หลายคร้ังว่าอยากพูดภาษาองักฤษ
ส าเนียงใดระหวา่งส าเนียงองักฤษและอเมริกนั ต่างคนก็ต่างค าตอบ แต่หาก
ถามนกัศึกษาต่อว่า แลว้สองส าเนียงน้ีไม่เหมือนกนัตรงไหน กลบัไม่มีใคร
สามารถให้ค  าตอบได้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดบทความเร่ืองน้ีข้ึน โดยผูเ้ขียน
หวงัวา่ บทความน้ีจะช่วยใหผู้ท่ี้อ่านเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งสองส าเนียง
น้ีมากข้ึน โดยในบทความน้ี ผูเ้ขียนใช้สัญลกัษณ์ IPA เพื่ออธิบายการออก
เสียงและความแตกต่างของเสียงระหวา่งส าเนียงองักฤษและอเมริกนั 
 ความแตกต่างระหว่างสองส าเนียงน้ีสามารถสรุปได้เป็น 4 ข้อ
ดว้ยกนัคือ 1) ระบบเสียงสระ 2) ระบบเสียงพยญัชนะ 3) การเนน้เสียง และ 
4) ค าต่อทา้ย ซ่ึงผูเ้ขียนขออธิบายและยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบเสียงสระ 

1.1. สระเสียงเดียว 

 ส าหรับส าเนียงองักฤษ สระเสียงเดียวแบบสั้ นมีทั้งหมด 7 เสียง

ด้วยกันคือ /ɪ, e, æ, ʌ, ɒ, ʊ, ə/ ซ่ึงเสียงเหล่าน้ีก็สามารถพบได้ใน

ส าเนียงอเมริกนั ยกเวน้เสียง /ɒ/ ซ่ึงในส าเนียงอเมริกัน เสียงสระสั้ นตวั

ดงักล่าวจะเปล่ียนเป็น /ɑː/ ยกตวัอยา่งเช่น 
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ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Lot /lɒt/ /lɑːt/ 

Not /nɒt/ /nɑːt/ 

Hot /nɒt/ /hɑːt/ 

Box /bɒks/ /bɑːks/ 

O’clock /əˈklɒk/ /əˈklɑːk/ 

Bother /ˈbɒðə/ /ˈbɑːðə/ 

Honest /ˈɒnɪst/ /ˈɑːnɪst/ 

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/ /ˈnɑːlɪdʒ/ 

Non-profit /ˌnɒnˈprɒfɪt/ /ˌnɑːnˈprɑːfɪt/ 

  
 

 แต่ก็มีค  าบางค าท่ีออกเสียงเป็น /ɑː/ ทั้ งส า เนียงอังกฤษและ

อเมริกนั เช่น father, palm, balm, part, start, large, card เป็นตน้ 

 
 เสียงสระอีกหน่ึงเสียงท่ีมีความต่างอย่างชดัเจนคือเสียง /ɑː/ ซ่ึง

เป็นสระเสียงยาวในส าเนียงองักฤษ แต่กลบัออกเสียงเป็น /æ/ ในส าเนียง

อเมริกนั เช่น 
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ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Class /klɑːs/ /klæs/ 

Last /lɑːst/ /læst/ 

Ask /ɑːsk/ /æsk/ 

Answer /ˈɑːnsə/ /ˈænsər/ 

Laugh /lɑːf/ /læf/ 

Advance /ədˈvɑːns/ /ədˈvæns/ 

Can’t /kɑːnt/ /kænt/ 

 

 เสียงสระตวัต่อมาคือ /ɔː/ ในส าเนียงองักฤษซ่ึงเป็นสระเสียงยาว 

และเม่ือเปล่งเสียงริมฝีปากจะห่อตวัอย่างชดัเจน แต่กลบัออกเสียงเป็นสระ 

/ɑː/ ในส าเนียงอเมริกนั ซ่ึงริมฝีปากจะไม่ห่อมากเท่ากบัส าเนียงองักฤษ ดงั

จะเห็นไดจ้ากค าศพัทต่์อไปน้ี 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Thought /θɔːt/ /θɑːt/ 

Caught /kɔːt/ /kɑːt/ 

Daughter /ˈdɔːtə/ /ˈdɑː tər/ 

Author /ˈɔːθə/ /ˈɑːθtər/ 

Walk /wɔːk/ /wɑːk/ 

Autumn /ˈɔːtəm/ /ˈɑː tə / 
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 สระเสียงเด่ียวตวัสุดทา้ยคือ เสียง /ɪ/ ในส าเนียงองักฤษ และ /ə/ 

ในส าเนียงอเมริกนั ซ่ึงตอ้งเป็นเสียงสระท่ีอยู่ในพยางค์ท่ีไม่เน้นเสียงดว้ย 

ยกตวัอยา่งเช่น 

 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Rabbit /ˈræbɪt/ /ˈræbət/ 

Robin /ˈrɒbɪn/ /ˈrɑːbən/ 

Packet /ˈpækɪt/ /ˈpækət/ 

Rocket /ˈrɒkɪt/ /ˈrɑːkət/ 

Notice /ˈnəʊtɪs/ /ˈnoʊt əs/ 

Watches /ˈwɒtʃɪz/ /ˈwɑːtʃəz/ 

Wanted /ˈwɒntɪd/ /ˈwɑːnt əd/ 

 

1.2. สระเสียงผสม 

 ส าหรับส าเนียงอังกฤษ สระผสมท่ีลงท้ายด้วยเสียง /ə/ นั้ นมี

ทั้งหมด 3 เสียงดว้ยกนัคือ /ɪə, eə, ʊə/ เช่นค าวา่ here, there หรือ poor 

ซ่ึงเสียงเหล่าน้ีไม่มีอยูใ่นส าเนียงอเมริกนั ส าหรับส าเนียงอเมริกนันั้น ในการ

ออกเสียงค าเหล่าน้ี ผูพู้ดจะออกเสียงเป็นล าดบั เช่น ค าวา่ here จะออกเสียง

เป็น ɪ + r ค าวา่ there จะออกเสียงเป็น e + r และค าวา่ poor จะออกเสียงเป็น 

ʊ + r ตวัอยา่งค าศพัทค์  าอ่ืนๆ ท่ีออกเสียงคลา้ยกนัน้ีไดแ้ก่ 
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ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Near /nɪə/ /nɪr/ 

Beard /bɪəd/ /bɪrd/ 

Care /keə/ /ker/ 

Where /weə/ /wer/ 

Pure /pjʊə, pkɔː/ /pjʊr/ 

Europe /ˈjʊərəp/ /ˈjʊrəp/ 

Poor /pɔː, pʊə/ /pʊr/ 

 
  

 สระผสมอีกหน่ึงเสียงท่ีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ เสียง 

/əʊ/ ในส าเนียงองักฤษ ซ่ึงจะเปล่ียนเป็นเสียง /oʊ/ ในส าเนียงอเมริกนั 

เช่น 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Go /gəʊ/ /goʊ/ 

No /nəʊ/ /noʊ/ 

Crow /krəʊ/ /kroʊ/ 

Cocoa /ˈkəʊkəʊ/ /ˈkoʊkoʊ/ 

Component /kə ˈpəʊnənt/ /kə ˈpoʊnənt/ 

Promotion /prəˈməuʃn/ /preˈ oʊʃn/ 

Romantic /rəʊˈmæntɪk/ /roʊˈmæntɪk/ 
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2. ระบบเสียงพยญัชนะ 
ความแตกต่างระหว่างระบบเสียงพยญัชนะของทั้งส าเนียงองักฤษ

และอเมริกนันั้นมีไม่มากนกั แต่ก็มีอยูส่องเสียงท่ีมกัไดย้นิกนับ่อยๆ คือ เสียง 

/r/ และ /t/ 

เสียง /r/ หรือ ท่ีเรียกวา่ ‘rhotic accent’ ซ่ึงก็คือการออกเสียง /r/ 

หลงัสระภายในพยางคน์ั้นๆ เช่นค าวา่ hard, borne, หรือ here เป็นตน้ การท า

เสียง /r/ ท่ีถูกตอ้งนั้น คือการยกโคนล้ินข้ึนจนไปสัมผสัหรือเกือบสัมผสักบั

เพดานปาก โดยท่ีปลายล้ินไม่ไดส้ัมผสักบัอะไรเลย ซ่ึงจะท าให้ล้ินเล่ือนไป

อยูใ่นต าแหน่งดา้นหลงัของช่องปาก  โดยส่วนมากแลว้ ส าเนียงองักฤษเป็น

ส าเนียงท่ีไม่เน้นเสียง /r/ ซ่ึงแตกต่างโดยส้ินเชิงกับส าเนียงอเมริกนัท่ีจะ

ออกเสียง /r/ ในทุกท่ีๆ มีพยญัชนะ r อยู่ในนั้น ไดแ้ก่ ก่อนสระ หลงัสระ 

หรือหนา้พยญัชนะอ่ืนๆ ยกตวัอยา่งเช่น 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Car /kɑː/ /kɑːr/ 

Park /pɑːk/ /pɑːrk/ 

Start /stɑːt/ /stɑːrt/ 

More / ɔː/ /mɔːr/ 

Course /kɔːs/ /kɔːrs/ 

Morning /ˈ ɔːnɪŋ/ /ˈ ɔːrnɪŋ/ 

Born /bɔːn/ /bɔːrn/ 
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ส าหรับ เสียง /t/ ในส าเนียงองักฤษนั้น จะออกเสียง /t/ อย่าง

ชดัเจนเม่ือเสียง /t/ อยู่ขา้งหน้าสระ หรือระหว่างสระสองตวั แต่ส าหรับ

ส าเนียงอเมริกนั หากเสียง /t/ อยูร่ะหวา่งสระ เสียง /t/ จะออกเสียงเร็วข้ึน

จนเสียงเปล่ียนไปคลา้ยกบัเสียง /d/ สัญลกัษณ์ท่ีใชบ้่อยมากท่ีสุดเพื่อแทน

การออกเสียง /t/ แบบเร็วน้ีคือ /t / ยกตวัอยา่งเช่น 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Atom /ˈætə / /ˈæt əm/ 

City /ˈsɪtɪ/ /ˈsɪt ɪ/ 

Writer /ˈrɑɪtə/ /ˈrɑɪt ə/ 

Butter /ˈbʌtə/ /ˈbʌt ər/ 

Get it ˈget ɪt ˈget  ɪt 

A lot of ə ˈlɒt əv ə ˈlɒt  əv 

A bit of ə ˈbɪt əv ə ˈbɪt  əv 

 
 

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกค าท่ีมีเสียง /t/ ระหว่างสระสองตวั จะ

ออกเสียงเป็น /d/ เสมอไป แต่มีกฎเพิ่มเติมอีกวา่ เสียง /t/ จะออกเสียงเป็น 

/d/ เม่ือพยางคแ์รกของค าศพัทค์  านั้นเป็นพยางคท่ี์เนน้เสียง หากเป็นพยางค์

อ่ืนท่ีเนน้เสียง เสียง /t/ ก็ยงัคงออกเสียงเป็น /t/ เหมือนเดิม เช่น 
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ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Attend /əˈtend/ /əˈtend/ 

Return /rɪˈtɜːn/ /rɪˈtɜːrn/ 

Attack /əˈtæk/ /əˈtæk/ 

 

เสียง /t/ จะออกเสียงเป็น /d/ ดว้ยในกรณีท่ีพยางคท่ี์เนน้เสียงนั้น

จบทา้ยดว้ย r หรือ n เช่น 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Party /ˈpɑːtɪ/ /ˈpɑːrt ɪ/ 

Reporter /rɪˈpɔːtə/ /rɪˈpɔːrt ər/ 

Twenty /ˈtwentɪ/ /ˈtwent ɪ/ 

Hunter /ˈhʌntə/ /ˈhʌnt ər/ 

 
 

และเสียง /t/ จะออกเสียงเป็น /d/ ในกรณีท่ีพยางคแ์รกท่ีเนน้เสียง

นั้นจบทา้ยดว้ย tt เช่น 

 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Butter /ˈbʌtə/ /ˈbʌt ərɔ / 

Better /ˈbetə/ /ˈbet ər/ 

Letter /ˈletə/ /ˈlet ər/ 

Battle /ˈbætl/ /ˈbæt l/ 

Little /ˈlɪtl/ /ˈlɪt l/ 
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3. กำรเน้นเสียง 
 มีค  าศัพท์หลายค าในภาษาอังกฤษท่ีออกเน้นเสียงแตกต่างกัน
ระหวา่งส าเนียงองักฤษและอเมริกนั โดยสามารถแยกความแตกต่างระหวา่ง
การเนน้เสียงออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

3.1. ค ำศัพท์ทีย่มืมำจำกภำษำฝร่ังเศส 
3.1.1.  ตัวอย่างค าศัพท์ต่อไปน้ี เน้นเสียงพยางค์แรกในส าเนียง

องักฤษ แต่เนน้เสียงพยางคท่ี์สองในส าเนียงอเมริกนั 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Baton /ˈbætɒn/ /bəˈtɑːn/ 

Brochure /ˈbrəʊʃə/ /broʊˈʃʊr/ 

Buffet /ˈbʊfeɪ/ /bəˈfeɪ/ 

 
3.1.2.  ตวัอย่างค าศพัท์ต่อไปน้ี เน้นเสียงพยางค์ท่ีสองในส าเนียง

องักฤษ แต่เนน้เสียงพยางคสุ์ดทา้ยในส าเนียงอเมริกนั 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Consommé /kənˈsɒmeɪ/ /kɑːnsəˈ eɪ/ 

Fiancé /fɪˈɒnseɪ/ /fɪːɑːnˈseɪ/ 
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3.1.3.  ตวัอย่างค าศพัท์ต่อไปน้ี เน้นเสียงพยางค์สุดทา้ยในส าเนียง
องักฤษ แต่เนน้เสียงพยางคแ์รกในส าเนียงอเมริกนั  

 
ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 

Address /əˈdres/ /ˈædres/ 

Cigarette /ˌsɪgəˈret/ /ˈsɪgəret/ 

Magazine /ˌ ægəˈziːn/ /ˈ ægəziːn/ 

 

3.2. ค ำศัพท์ทีล่งท้ำยด้วย –ate 
ค าศัพท์ท่ีลงท้ายด้วย –ate โดยส่วนมากจะเป็นค ากริยา ซ่ึงใน

ส าเนียงองักฤษมกัจะเนน้เสียงท่ีพยางคท่ี์สอง แต่ส าเนียงอเมริกนัจะเนน้เสียง

ท่ีพยางคแ์รก ยกตวัอยา่งเช่น 
 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Dictate /dɪkˈteɪt/ /ˈdɪkteɪt/ 

Donate /dəʊˈneɪt/ /ˈdoʊneɪt/ 

Locate /ləʊˈkeɪt/ /ˈloʊkeɪt/ 

Rotate /rəʊˈteɪt/ /ˈroʊteɪt/ 

Migrate /mɑɪˈgreɪt/ /ˈ ɑɪgreɪ/ 
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4. ค ำต่อท้ำย  
4.1. ค ำศัพท์ทีล่งท้ำยด้วย -ary  
 โดยทัว่ไปแลว้ ส าหรับค าศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย –ary ในส าเนียง

องักฤษจะออกเสียงเป็น /ərɪ/ แต่ส าเนียงอเมริกนัจะออกเป็น 
/erɪ/ ยกตวัอยา่งเช่น 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Contrary /ˈkɒntrərɪ/ /ˈkɑːntrerɪ/ 

Imaginary /ɪˈmædʒɪnəri/ /ɪˈmædʒɪnerɪ/ 

Secondary /ˈsekəndrc/ /ˈsekənderɪ/ 

 

4.2. ค ำศัพท์ทีล่งท้ำยด้วย -berry 
ค าศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย –berry ในส าเนียงองักฤษจะออกเสียงได้
สองแบบคือ /bərɪ/ หรือ /brɪ/ แต่ส าเนียงอเมริกันจะ
ออกเป็น /berɪ/ ยกตวัอยา่งเช่น 
 

ค ำศัพท์ ส ำเนียงองักฤษ ส ำเนียงอเมริกนั 
Strawberry /ˈstrɔːbərɪ/ , /ˈstrɔːbrɪ/ /ˈstrɔːberɪ/ 

Raspberry /ˈrɑːzbərɪ/ , /ˈrɑːzbrɪ/ /ˈræzberɪ/ 

Blueberry /ˈbluːbərɪ/ , /ˈbluːbrɪ/ /ˈbluːberɪ/ 
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ส่ิงท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงในบทความขา้งตน้น้ี เป็นเพียงแค่ตวัอย่างบาง

ตวัอยา่งของความแตกต่างท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนระหวา่งส าเนียงองักฤษและ

อเมริกนั แต่ยงัคงมีความแตกต่างอีกหลายประการท่ีผูเ้ขียนไม่ได้กล่าวถึง 

แน่นอนวา่มนัไม่ใช่เร่ืองยาก แต่ก็มีความซบัซอ้นพอควรส าหรับคนไทยท่ีจะ

ฝึกฝนตนเองใหพ้ดูภาษาองักฤษในส าเนียงตามตน้ฉบบั อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียน

ไม่ได้คาดหวงัว่าบทความน้ีจะท าให้ผูอ่้านเปล่ียนแปลงส าเนียงตวัเองได้

ในทนัที แต่ผูเ้ขียนหวงัวา่บทความน้ีจะท าใหผู้อ่้านเล็งเห็นและเขา้ใจถึงความ

แตกต่างหลักๆ ระหว่างสองส าเนียงน้ี ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

พฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษในระดบัสูงต่อไป 
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 ภาษาและท่าทางถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัท่ีผูค้นทัว่ไปพึง
กระท า เม่ือใดท่ีคนเราแสดงท่าทางออกมาก็มกัจะมีความหมายในท่าทาง
นั้นๆ อยู่เสมอ ซ่ึงถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถใช้แทนภาษาพูดได ้ไม่วา่จะเดิน
ไปทางใดก็มกัสังเกตไดถึ้งท่าทางเหล่านั้น เช่น เม่ือไปดูคอนเสิร์ต ก็มกัจะมี
ท่าทางแสดงออกมาต่อศิลปิน เวลาถ่ายรูป ก็มกัจะมีสัญลกัษณ์หรือท่าทางใน
การถ่ายรูปออกมาแกเ้ขิน หรือไม่ว่าจะเป็นผูพ้ิการทางการไดย้ิน ก็มกัจะมี
ภาษามือเป็นส่วนหน่ึงในการส่ือสารต่อกนั ท าใหภ้าษาและท่าทางนั้นถือเป็น
ส่วนส าคญัอย่างหน่ึงต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงท่าทางบางอย่างก็
อาจใช้ต่างกัน หรืออาจเป็นท่าทางเดียวกันแต่เม่ืออยู่ต่างท่ี ต่างถ่ิน ก็มี
ความหมายท่ีต่างกนัไป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
* นักวิชาการศึกษา ประจ าหน่วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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1. กำรชูนิว้ช้ีและนิว้ก้อยแบบขำร็อค 
    คนไทยอาจจะเคยเห็นการท ามือเป็นสัญลกัษณ์แบบน้ีเวลามีการ
แสดงคอนเสิร์ตเพลงร็อค โดยน ามาจากวฒันธรรมเพลงแนวเฮวี่เมทลัของ
อเมริกนั แต่ในประเทศบราซิล โคลมัเบีย อิตาลี โปรตุเกสและสเปนถือว่า
เป็นสัญลักษณ์บอกให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าก าลังถูกคนรักนอกใจหรือสวมเขา
นัน่เอง 
       ท่ีไทยถา้ท าสัญลกัษณ์เขาควายก็มกัท าเป็นน้ิวโป้งกบัน้ิวกอ้ย หรือชู
น้ิวช้ีทั้งสองขา้งไวบ้นหัว และในไทยก็ใช้ค  าว่าถูกสวมเขาแสดงถึงการถูก
นอกใจดว้ยเช่นกนั และเช่ือหรือไม่ว่า แมแ้ต่ในประเทศแถบอาหรับก็ใช้ค  า
ว่าสวมเขาเช่นกนั แต่จะกางมือทั้งสองขา้งไวข้้างหูแทน เพื่อแสดงถึงเขา
กวางท่ีมีหลายก่ิง 
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2. กำรก ำมือและชูนิว้โป้งขึน้แบบกดไลค์ 
 
    ค ว า ม ห ม า ย คื อ ดี เ ยี่ ย ม  ซ่ึ ง
เหมือนกบัประเทศองักฤษ เกาหลีใต ้และ
แอฟริกาใต้ แต่อีกหลายประเทศในโลก 
ไม่ได้ใช้ในความหมายน้ี ส าหรับประเทศ

ฝร่ังเศส โปแลนดแ์ละสวติเซอร์แลนด ์การชูน้ิวโป้งน้ิวเดียวหมายถึงเลข 1 
 แต่ส าหรับประเทศกรีซ รัสเซีย ประเทศแถบละตินอเมริกาและ
แอฟริกาตะวันตก  การท าสัญลักษณ์น้ีเป็นการสบประมาทท่ีร้ายแรง
เหมือนกบัการชูน้ิวกลาง  
 
3. กำรใช้มือซ้ำย 
      หมายถึงการหยิบจบัส่ิงของ ส่ง-รับ ของกบัผูอ่ื้นโดยการใช้มือซ้าย 
ของไทยจะใชมื้อไหนท าอะไรก็ข้ึนอยูก่บัความถนดัและความสะดวก แต่ถา้
ไปกลุ่มประเทศมุสลิมหลายๆ ประเทศ การใช้มือซ้ายยื่นรับส่ิงของ
โดยเฉพาะอาหาร หรือการจับมือด้วยมือซ้ายเป็นเร่ืองท่ีไม่สมควรท่ีสุด 
เพราะเขามองว่ามือขวาใช้ท ากิจกรรมทัว่ไป 
แต่มือซ้ายใช้ท าความสะอาดร่างกายเท่านั้น 
โดยเฉพาะหลงัเสร็จภารกิจในห้องน ้ า ฉะนั้น
เ ม่ือใช้ มือซ้ ายสัมผ ัสผู ้ อ่ืน  หรือ ส่ิงของ
ระหวา่งกนัและกนัจึงถือวา่สกปรกมาก  
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4. กำรท ำสัญลกัษณ์ OK 
 
    แมว้ฒันธรรมอเมริกนัท่ีแพร่หลายจะท าให้
การเอาปลายน้ิวโป้งกบัน้ิวช้ีมาชนกนัจนเกิดวงกลม 
และปล่อยสามน้ิวท่ีเหลือให้กางออกจะแปลวา่โอเค 

ตกลง หรือดี แต่ส าหรับบางประเทศการท ามือแบบน้ีมีความหมายอ่ืน เช่น 
บางประเทศในทวปียโุรปแปลวา่เลข 3 ส่วนในจีนแปลวา่เลข 7 
 ส่วนท่ีประเทศบราซิลและประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนจะเป็นค าด่า
เทียบเท่ากบั Asshole (เพราะมองวา่วงกลมเป็นสัญลกัษณ์ของทวารหนกั) ใน
เยอรมนีหลายคนใช้แปลว่าเกย์ และยงัมีอีกหลายประเทศในแถบยุโรป
ตะวนัออกท่ีใชด่้าวา่คนนั้นไม่มีค่า หรือด่าตรงๆ เลยวา่อว้น ตวักลมไปหมด  
 
5. กำรกำงเฉพำะนิว้โป้งและนิว้ช้ีเหมือนตัว L 
     จะ ให้ น้ิ ว โ ป้ งอยู่ แนวนอน เห มือน
ตวั L หรือน้ิวโป้งอยู่แนวตั้งก็ได ้บา้นเราใช้เวลา
ช้ีบางอย่าง หรือบางทีอาจจะท ามือแบบน้ีแล้ว
คว  ่ามือลงเพื่อถ่ายรูปให้ดูฮิพฮอพก็ได้ แต่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศท่ี
ได้รับอิทธิพลอเมริกันจะมองว่า  L มาจาก  Loser (คนแพ้)  และใช้เป็น
สัญลักษณ์ว่าข้ีแพ้ ส่วนในจีนหมายถึงเลข  8 และในประเทศเบลเยี่ยม 
เนเธอร์แลนดแ์ละลิกเตนสไตน์จะแปลวา่เลข 2  
 ส าหรับความหมายแง่ลบของการท ามือแบบน้ีพบในประเทศอิตาลี
และพื้นท่ีขา้งเคียง แปลวา่ไม่ดี หรือแยม่าก 
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6. กำรกำงนิว้ช้ีและนิว้กลำงท ำเป็นรูปตัว V 
 เป็นท่าประกอบการถ่ายรูปยอดฮิตของเด็กไทย จะไปไหนก็ขอชู
สองน้ิวไวก่้อน ไม่ไดมี้ความหมายพิเศษแค่ “น่ารัก” ถา้กางเฉพาะน้ิวช้ีและ
น้ิวกลางและหนัฝ่ามือออกจากตวั สหรัฐอเมริกาและประเทศท่ีรับอิทธิพลจะ
มองวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพ (Peace Sign) หรือสัญลกัษณ์แห่งชยัชนะ
เพราะเหมือนตวั V ท่ีมาจาก Victory (ชยัชนะ) 
 แต่ถา้หันฝ่ามือเขา้หาตวัขณะท าสัญลกัษณ์น้ี แมฝ่ั้งอเมริกาจะไม่มี
ความแตกต่าง และออกจะดูเท่ห์ด้วยซ ้ าไป แต่ส าหรับสหราชอาณาจกัร 
ออส เตร เ ลี ยและนิว ซีแลนด์แล้ว  ถือว่ า เ ป็นค า ด่ าระดับ ชู น้ิวกลาง                
ช่วงแรกๆ ท่ีท่าน้ียงัไม่ดงั คนอเมริกนัท่ีไป
องักฤษมกัจะสั่งเบียร์สองแกว้โดยชูน้ิวใน
ลักษณะน้ีให้ ท าให้โดนคนองักฤษซ้อม
และโยนออกมาจากบาร์หลายคดีเลย
ทีเดียว ปัจจุบนัท่าน้ีถือว่าดังสุดๆ ท าให้
วยัรุ่นองักฤษเร่ิมใช้ในฐานะสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพ แต่เพื่อความสบายใจ
แก่ผูพ้บเห็น ในบางประเทศจึงมกักางน้ิวโป้งออกมาดว้ยให้เป็น 3 น้ิว ส่วนท่ี
อิตาลีนั้นชูเฉยๆ ยงัไม่เท่าไหร่ แต่ถา้กางน้ิวโดยให้จมูกอยูต่รงกลางดว้ยแลว้
จะหมายถึงช่องคลอดและเป็นค าด่าท่ีร้ายแรง 
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7. กำรหงำยฝ่ำมือและกระดิกนิว้ช้ีเรียก 
 
 มกัเห็นในภาพยนตร์ฝร่ังวา่
ถ้ าส าวสวยกระ ดิก น้ิว เ รี ยกใน
ลกัษณะน้ีแล้วมกัเป็นการเชิญชวน
และย ัว่ยวนอีกฝ่ายให้ตามไป หรือ

เป็นการส่งสัญญาณให้เขา้มาใกล้ๆ เพื่อกระซิบบอกความลบับางอย่าง แต่
ส าหรับชาวฟิลิปปินส์นั้นท่าทางน้ีใชเ้รียกสุนขั  
 
8. กำรชูนิว้ช้ี 
    การชู น้ิว ช้ีตั้ ง ข้ึน เพี ยง น้ิว
เดียว เรามกัหมายถึงเลข 1 การบอก
อีกฝ่ายใหห้ยดุหรือรอสักครู่ แต่ถา้ไป
ท าท่าน้ีในประเทศแถบอาหรับหรือ
แถบทะ เล เม ดิ เตอ ร์ เร เ นียนจะ มี
ความหมายเท่ากับการชูน้ิวกลางน้ิว
เดียวใหอี้กฝ่าย 
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9. กำรดีดนิว้ 
 การดีดน้ิวดงัเป๊าะนั้น ถ้าดีด 1 คร้ัง 
คนอเมริกาและองักฤษจะส่ือวา่นึกอะไรออก
แล้ว หรือมีไอเดียใหม่ ๆ ข้ึนมาในหัว ส่วน
การดีดเร่ือย ๆ ไปมาหมายถึงก าลงัพยายาม
นึกบางอย่างให้ออกอยู่ แต่ส าหรับประเทศ
แถบละตินอเมริกานั้ นหมายความว่าให้คนข้างหน้าช่วยรีบเดินเร็ว ๆ 
หน่อย แต่ส าหรับประเทศส่วนใหญ่ในโลกการดีดน้ิวใส่หนา้คนอ่ืนเป็นกิริยา
ท่ีหยาบคายมากค่ะ แต่บางประเทศก็หมายถึงดึงความสนใจอีกฝ่ายใหก้ลบัมา 
 
10. กำรแบมือทั้งห้ำนิว้โดยหันฝ่ำมือออก 

 โดยทัว่ไปแลว้ถา้เรายื่นมือออกไปโดยกาง
น้ิวทั้ งห้าออกและหันฝ่ามือใส่อีกฝ่ายจะเป็นการ
บอกให้หยุดหรือตามธรรมเนียมอเมริกันคือการ
แสดงความไม่สนใจในส่ิงท่ีอีกฝ่ายก าลงัพูดแลให้
อีกฝ่ายพูดกบัมือแทน ซ่ึงก็ค่อนขา้งจะแสดงความ
ไร้มารยาท แต่ท่ีประเทศกรีซหมายถึงใหไ้ปตายซะ 

 
 

ทีม่า 10 ภาษากายท่ีมีความหมายต่างกันท่ัวโลก (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  
 http://giftzabonjour.blogspot.com/2013/08/10_10.html. 1 ธันวาคม 2557. 

 



 

LC Journal 22 

 

 
 

 
ปรีชาชาญ วิริยานุภาพพงศ์ * 

 

The night has a thousand eyes, 
And the day but one; 

Yet the light of the bright world dies 
With the dying sun. 

 
The mind has a thousand eyes, 

And the heart but one: 
Yet the light of a whole life dies 

When love is done. 
 
____________________________________________________________ 
* บ.ก.ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ The Nation (ผู้แปลบทความ) 
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ราตรีมีพนัตา 
และทิวามีตาเดียว 

แต่แสงแห่งโลกท่ีสวา่งไสวกลบัมืดมิดลง 
เม่ือส้ินสุดแสงอุทยั 

 
ดวงจิตมีพนันยัน์ 

และหทยัมีนยันเ์ดียว 
แต่แสงแห่งชีวติคงจะดบัมอดลง 

เม่ือส้ินสุดแห่งรักขา้ 
 
 

 
 
 
ทีม่า  “The night has a thousand eyes” Francis William Bourdillon  
 (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา : https://www.goodreads.com/quotes/307004-the 
 -night-has-a-thousand-eyes-and-the-day-but. 20 พฤศจิกายน 2557. 
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Melon Momo *  

 

 อันยองฮาเซโย (안녕하세요)  เร่ิมต้นการทักทายกันด้วย
ภาษาเกาหลีว่า “สวสัดี” เป็นค าง่ายๆ ใชส้ าหรับทกัทายไดต้ั้งแต่เช้าจรดเยน็ 
โดยคร้ังน้ีท่ีตอ้งทกัทายกนัเป็นภาษาเกาหลีก็เพราะวา่ ไดมี้โอกาสไดเ้ดินทาง
ไปศึกษาดูงานดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีประเทศเกาหลีใต ้หรือ สาธารณรัฐ
เกาหลี (South Korea หรือ Republic of Korea) นัน่เอง การเดินทางคร้ังน้ีเป็น
คร้ังแรกท่ีไดเ้ดินทางไปต่างประเทศ อย่างแรกเลยท่ีตอ้งเตรียม คือ หนงัสือ
เดินทาง หรือ Passport หลงัจากเตรียมหนงัสือเดินทางเรียบร้อยแลว้ก็มาดู
สภาพอากาศกนัเล็กนอ้ย เพื่อจะไดเ้ตรียมของใชแ้ละเส้ือผา้ไดถู้กตอ้ง ช่วงท่ี
ไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมซ่ึงท่ีประเทศเกาหลีจะเป็นช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน 
– สิงหาคม) พูดถึงเร่ืองอากาศก็ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก คือ อากาศ
ร้อนเหมือนกนั อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22 – 38 องศาเซลเซียส แต่ถา้โชคดีจะ
เจอฝนดว้ย เสร็จจากการเช็คสภาพอากาศและขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยก็เตรียม
ขา้วของอุปกรณ์พร้อมออกเดินทางดว้ยใจท่ีต่ืนเตน้  
 
____________________________________________________________ 
* นักวิชาการศึกษา ประจ าหน่วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินนานาชาติ           
อินชอน ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ
อาจล่าช้าบา้ง แต่โชคดีท่ีการเดินทางคร้ังน้ีผา่นไปไดด้ว้ยดี โดยปกติขณะน้ี
เวลาทอ้งถ่ินเป็นเวลา 7.00 น. เสียงประกาศจากกปัตนั ท าให้งวัเงีย และต่ืน
ข้ึนมาพร้อมกบัการเตรียมตวัลงจากเคร่ือง เวลาท่ีประเทศเกาหลีจะเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง ดงันั้น ตอนน้ีก็ควรนอนอยูบ่นท่ีนอน เพราะท่ีไทยคง
เป็นเวลา 5.00 น. แต่ความต่ืนเตน้ท าให้ไม่เกิดอาการง่วงแต่อยา่งใด การผา่น
ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่ยากอยา่งท่ีคิด หลงัจากผา่นด่านต่างๆ มาเรียบร้อย 
ณ จุดน้ีอยากจะตะโกนวา่ “ฉนัไดเ้หยยีบแผน่ดินเกาหลีแลว้” 

           

 
 
หลงัจากเหยียบแผ่นดินเกาหลีแลว้ภารกิจในการศึกษาดูงานดา้น

วฒันธรรมก็เร่ิมตน้ข้ึนในทนัที ต่อจากน้ีเป็นการตอบค าถามวา่ “มาท าอะไร
ท่ีเกาหลี” ก่อนอ่ืนตอ้งขอกล่าวก่อนวา่ประเทศไทยกบัเกาหลีมีความแตกต่าง
กนั 3 อยา่งดว้ยกนั คือ  
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เวลาต่าง ซ่ึงกล่าวไวใ้นขา้งตน้แลว้วา่เวลาท่ีเกาหลีจะเร็วกวา่ไทย  
2 ชัว่โมง 

ภาษาต่าง ก็ต้องแน่อยู่แล้ว เพราะน่ีมนัต่างประเทศน่ี แต่ภาษา
เกาหลีมีประวติัศาสตร์มายาวนานโดยเร่ิมแรกเกาหลีใช้ตวัอกัษรจีน ซ่ึงมี
ความยากและสลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการศึกษานาน ดังนั้นจึงมีแต่             
ชนชั้นสูงเท่านั้นท่ีไดเ้ล่าเรียน แต่ดว้ยด าริของพระเจา้เซจงมหาราช กษตัริย์
องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์โชซอน และนักปราชญ์ทั้งหลาย ได้ร่วมกนัประดิษฐ์
คิดคน้ตวัอกัษรข้ึนจนประสบความส าเร็จ และเผยแพร่ให้ใช้กนัโดยทัว่ไป 
ท าใหส้ามญัชนสามารถเขา้ใจไดง่้าย จนในปัจจุบนัอกัษรเกาหลีท่ีใช ้เรียกวา่ 
ฮนักึล (한글) 

  

 
พระเจา้เซจงมหาราช กษตัริยอ์งคท่ี์ 4 แห่งราชวงศโ์ชซอน 
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และต่างท่ี 3 เป็นต่างท่ีส าคญัตน้เหตุให้ตอ้งเดินทางมาไกลถึงท่ีน่ี 
คือ                 

วัฒนธรรมต่าง ส าหรับการมาศึกษาดูงานคร้ังน้ี ได้ดูและศึกษา
เก่ียวกบัอาหาร สมุนไพร และสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีความส าคญัดา้นวฒันธรรม 

อาหารเกาหลี เป็นอาหารท่ีมีรสชาติกลางๆ ค่อนไปทางจืด 
เน่ืองจากคนเกาหลีเป็นคนท่ีรักษาสุขภาพมาก ไม่ทานอาหารรสจดั ดงันั้น 
อาหารท่ีไดท้านก็อาจมีถูกปากและไม่ถูกปากคนไทยบา้ง แต่โดยส่วนตวันั้น
ไหนๆ ก็มาไกลถึงท่ีทั้งทีมนัตอ้งลองแบบตน้ฉบบักนัไปเลย อาหารม้ือแรกท่ี
ไดท้านท่ีน่ี คือ ทัคคาลบี้ (Dakgalbi)  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอส อาหารข้ึนช่ือ
ของเมืองชุนชอน ซ่ึงเป็นทางผา่นท่ีเราจะไปยงั เกาะนามิ หรือ ประเทศนามิ
นารา ซ่ึงเด๋ียวค่อยกลบัมาเล่าถึง ส าหรับอาหารประเภทไก่น้ีสามารถเติมขา้ว
และเคร่ืองเคียงไดไ้ม่อั้น ซ่ึงจะต่างจากอาหารประเภทหมูท่ีสามารถเติมเน้ือ
หมูและเคร่ืองเคียงไดไ้ม่อั้น เรียกกว่าตลอดการเดินทางคร้ังน้ีมีความสุขกบั
อาหารการกินเป็นอยา่งมาก 

 

 
ทคัคาลบ้ี (Dakgalbi)  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอส 
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หลงัจากม้ือกลางวนัม้ือแรกท่ีเรามาถึงเกาหลีกนั ก็ตามมาดว้ยเมนู
ท่ี 2 ในช่วงเยน็ คือ ชาบู ชาบู หมู, คาลบ้ีและซมักเยทงั 

ชาบู ชาบู หมู ซ่ึงเป็นน ้าซุปร้อนๆ ทานกบัขา้วและเคร่ืองเคียง โดย
เนน้ไปท่ีผกัสดๆ และเน้ือหมูนุ่มๆ  

คาลบี้ (Gaibi) หรือหมูย่างเกาหลี ซ่ึงเป็นเมนูไฮไลท์ท่ีผูน้  าเท่ียว
บอกกล่าววา่มีกล่ินระดบั 10 ติดหวัติดตวัไปทั้งวนักนัเลยทีเดียว  

ซัมกเยทัง (Samgyettang) หรือไก่ตุ๋นโสม เป็นเมนูท่ีช่ืนชอบมาก 
ในอดีตจดัว่าเป็นอาหารท่ีมีแต่พระราชาเท่านั้นท่ีจะได้ทาน ไก่ตวัอวบๆ 
ขาวๆ นอนแช่ในน ้าซุปรสกลมกล่อมดา้นในมีขา้วและโสมอายุ 2 ปี อดัแน่น
อยู ่เวลาทานมีของเสริมเป็นเส้นขนมจีนซ่ึงมีหนา้ตาเหมือนขนมจีนท่ีไทยเรา 
ทานพร้อมซดกบัน ้าซุปท าใหชุ่้มคอ  

 

 
ซมักเยทงั (Samgyettang)   หรือไก่ตุ๋นโสม 
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ส่วนเมนูอ่ืนๆ ท่ีข้ึนช่ือถา้มาถึงเกาหลีแลว้ตอ้งทาน คือ  
บิบิมบับ (Bibimpap) หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในนาม ขา้วย  าเกาหลี 

ซ่ึงอุดมไปดว้ยผกัและเน้ือสัตว ์เสริฟในหมอ้ดินร้อนๆ ก่อนทานตอ้งคลุกให้
เขา้กนั ท าใหมี้กล่ินหอมของขา้วย  าลอยคลุง้ออกมา  

กมิจิ (Kimji) เป็นเมนูท่ีเรียกไดว้า่เป็นอาหารประจ าชาติของเกาหลี 
คือการน า ผกัดองต่างๆ ท่ีหมกักับน ้ าพริกเกาหลี ซ่ึงมีให้ทานหลากหลาย
แบบ ถือได้ว่าเป็นพระเอกส าคัญท่ีต้องเจอทุกม้ือ แต่ความแตกต่างของ
รสชาติกิมจิก็จะแตกต่างกนัไปแต่ละร้านอาหาร บางร้านอาจมีรสเผ็ด บาง
ร้านอาจมีรสเค็มและบางร้านอาจมีรสหวานนัน่เองท่ีเป็นจุดเด่นของแต่ละ
ร้านท่ีจะใช้ในการเรียกแขกเข้าร้าน โดยส่วนตวัแล้วผูเ้ขียนชอบกิมจิท่ีมี         
รสเผด็ เพราะช่วยใหเ้จริญอาหารเป็นท่ีสุด  

หลังจากเสร็จส้ินจากอาหารแล้วก็มาถึงสมุนไพรท่ีส าคัญของ
ประเทศเกาหลี มาแล้วต้องไปดูให้เห็นกับตา ต้องบอกเล่าก่อนเลยว่า
สมุนไพรท่ีจะกล่าวถึงเหล่าน้ีไม่มีการส่งออกแต่อยา่งใด ถา้อยากไดต้อ้งไป
ซ้ือท่ีเกาหลีเท่านั้น ซ่ึงมีการควบคุมโดยรัฐบาลของประเทศเกาหลีกนัเลย
ทีเดียว แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียวหากตอ้งการซ้ือกลบัมาสามารถท าไดแ้ต่ตอ้ง
ใช ้Passport ร่วมในการซ้ือ สมุนไพรท่ีวา่ มีดงัน้ี              
 สนเข็มแดง เป็นตน้ไมท่ี้ข้ึนทางตอนเหนือบนยอดเขาสูงท่ีมีอากาศ
หนาวเยน็ สมุนไพรชนิดน้ีมีการบนัทึกไวใ้นต าราของหมอโฮจุน ถา้ใครเป็น
คอละครซีรีย์เกาหลีคงจะคุ้นช่ือท่าน เข้าเ ร่ืองสมุนไพรต่อดีกว่าครับ                   
สนเข็มแดงน้ี วิธีการน ามาใช ้คือ ตอ้งสกดัน ้ ามนัจากใบสนเข็มแดงดว้ยการ
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ใช้ไอน ้ าจากการน่ึง สรรพคุณของน ้ ามันสนเข็มแดงท่ีได้ จะช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือด ท าให้เม็ดเลือดแดงในร่างกายสามารถล าเลียงออกซิเจน 
ไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายและอวยัวะภายในไดดี้ ซ่ึงส่งผลให้อวยัวะ
ต่า งๆ  สามารถท าง านได้อย่ า ง เต็ม ท่ี 
นอกจาก น้ี ย ัง ช่ ว ยละล ายไขมันและ                
คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดรวมทั้งช่วยขบั
พิษต่างๆ ออกทางปัสสาวะ อุจจาระและ
เหง่ือ 

 ฮอกเกตนามู สมุนไพรบ ารุงตบั เป็น
สมุนไพรท่ีข้ึนเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะ
ออกดอกหน่ึงคร้ังปลูกบนยอดเขาสูงเม่ือน า
ดอกมาสกดัมีสรรพคุณช่วยขบัสารพิษตกคา้ง
ต่างๆ ออกจากตบัอยา่งปลอดภยั 
 

 โสม พระเอกส าคัญท่ีข้ึนช่ือโด่งดังไปไกลทั่วโลก บางท่านอาจ
สงสัยวา่โสมเกาหลีน้ีดีอยา่งไร ขอช้ีแจงแถลงไขขอ้ขอ้งใจวา่ โสมท่ีเกาหลีน้ี
จะมีคุณค่าทางอาหารสูงกวา่โสมจากแหล่งอ่ืน การสังเกตอายุของโสมนั้นดู
ไดจ้ากการแตกก่ิง อาย ุ1 ปี มี 1 ก่ิง อาย ุ2 ปี มี 2 ก่ิง ซ่ึงรัฐบาลเกาหลีจะมีการ
ควบคุมการจ าหน่ายและส่งออก โดยโสมท่ีมีอายุ 2 ปี จะถูกน ามาผลิตเป็น
เคร่ืองส าอางหรือปรุงอาหาร โสมอายุ 4 ปี จะถูกส่งออกขายไปต่างประเทศ 
แต่ส่ิงส าคญัอยูท่ี่โสมอายุ 6 ปี ซ่ึงมีประเทศเกาหลีเท่านั้นท่ีเล้ียงโสมไดถึ้ง 6 
ปี และไม่มีการจ าหน่ายไปต่างประเทศ ซ่ึงโสม 6 ปีจะเก็บแร่ธาตุและ
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สารอาหารจากดินไวม้าก และถูกน ามาท าเป็นสมุนไพรเพื่อช่วยบ ารุงทุก
ส่วนของร่างกาย เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียว บางท่านอาจเกิดขอ้สงสัยว่า
แล้วท าไมท่ีอ่ืนไม่มีโสมเหรอ มีครับแต่สามารถเล้ียงได้เพียง 4 ปีเท่านั้น 
หลงัจาก 4 ปี โสมจะคืนสารอาหารลงสู่ดินเช่นเดิม ดงันั้นจุดเด่นของโสม
เกาหลี  คือ มีอายุนานสารอาหารมากนั่นเอง แล้วโสม 1,000 ปี ล่ะ                       
มีจริงหรือเปล่า ทางเจ้าหน้า ท่ีประจ าศูนย์โสมได้ยืนย ันว่า  ไม่ มีจริง
เพราะฉะนั้นไม่ตอ้งเสียเวลาในการตามหา       

สุดทา้ยสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีความส าคญัดา้นวฒันธรรมท่ีไดเ้ขา้ศึกษา
ดูงานนั้น ตอ้งขอยอมรับวา่ประเทศเกาหลี รัฐบาลและประชาชน พยายามท่ี
จะอนุรักษ์ความเป็นเกาหลีดั้งเดิมไว ้และพฒันาควบคู่ไปกบัสังคมยุคใหม่ 
โดยจะเห็นไดจ้ากสถานท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

พระราชวังคย็องบก หรือ คย็องบกกุง เป็นพระราชวงัเก่าแก่แห่ง
ราชวงศโ์ชซอน จุดเด่น คือ ศิลปะและวฒันธรรมชาววงัต่างๆ จุดก าเนิดของ
เร่ืองราวมากมายทั้งความรักและการแยง่ชิงอ านาจ  ภายในพระราชวงัมีส่วน
ของพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นท่ีใชเ้ล่าเร่ืองราวความเป็นมาของชนชาติเกาหลีตั้งแต่
อดีต หากนึกถึงซีรียเ์กาหลีกนัถา้เอ่ยนามของแดจงักึม ทุกท่านตอ้งรู้จกัแน่ๆ  
ตอนท่ีไปเดินดูภายในพระราชวงัส่วนของโรงครัวก าลงับูรณะสร้างข้ึนมา
ใหม่ เน่ืองจากสมยัปลายราชวงศ์ท่ีญ่ีปุ่นเขา้คุกคามเกาหลีนั้นได้เผาท าลาย 
ต าหนกัและสถานท่ีส าคญัภายในพระราชวงัลง จากการสืบและคน้หาพิมพ์
เขียวของพระราชวงัท าให้ทราบถึงต าแหน่งของโรงครัวและก าลังอยู่ใน
ระหวา่งการสร้างข้ึนใหม่ตามแบบเดิมจากโรงครัว  
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ต่อมาจะกล่าวถึงต าหนกัผูมี้อ  านาจสูงสุดแห่งฝ่ายใน คือ พระมเหสี  
(วงับี หรือ ชุงจอน มามา) โดยท่ีประทบัน้ี เรียกวา่ ต าหนกักลาง 

ต าหนักกลาง (คโยแทจอน) จากการเดินดูบริเวณโดยรอบท าให้
เห็นถึงความละเอียดประณีตและการใช้ชีวิตตามแบบฉบบัหญิงชาววงัโดย
แท้ ท่ีประทับแบ่งออกเป็นสัดส่วนห้องต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้ งห้อง
บรรทม หอ้งทรงพระอกัษร และหอ้งพกัของนางก านลัคนสนิท 

 

 
ต าหนกักลาง (คโยแทจอน) 

 
ต่อมาเป็นพระท่ีนัง่ออกว่าราชการของเจา้เหนือชีวิต หรือกษตัริย์

แห่งโชซอนหลายต่อหลายรัชสมยั นามวา่ พระท่ีนัง่คึนชองจอน 

พระที่น่ังคึนชองจอน  ภายในด้านบนเพดานมีความพิเศษ คือ 
มงักร 7 เล็บ ท่ีมีมากกวา่จีน ซ่ึงเป็นฉนวนเหตุให้จีนไม่ยื่นมือเขา้ช่วยเกาหลี           
ขณะท่ีถูกญ่ีปุ่นรุกราน เน่ืองจากความไม่พอใจ 
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พระท่ีนัง่คึนชองจอน 

 
ท่ีสุดท้ายท่ีเป็นจุดส าคญั เป็น

เพียงสถานท่ีเดียวในพระราชวงัคยอ็งบก
ท่ีไม่ถูกเผาท าลาย เน่ืองจากกองทพัญ่ีปุ่น
ใช้เป็นฐานในการบัญชาการ นามว่า 
เคียงฮวารูหรือพลบัพลากลางน ้า 

                    เคียงฮวารู หรือ พลบัพลากลางน ้ า 

 
จากพระราชวังเดินทางมาสู่บ้านขุนนาง ชนชั้ นสูงและบ้าน

ชาวบา้น  ซ่ึงถูกรวบรวมน ามาจากส่วนต่างๆ ของประเทศเกาหลี เพื่อมารวม
ไวใ้นหมู่บา้นวฒันธรรมนมัซานฮนัอก 

หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก สถานท่ีน้ีมีความส าคญัอีกอยา่ง 
คือ มีการฝังแคปซูลเวลาไว ้โดยแคปซูลน้ีจะถูกเปิดออกทุกๆ 50 ปี และน า
ส่ิงของเร่ืองราวต่างๆ จากชนรุ่นหลงัมาถ่ายทอดให้ชนรุ่นต่อๆ มาได้รับรู้
สถานการณ์และความเป็นไป 
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ภาพบรรยากาศโดยรอบหมู่บา้นวฒันธรรมนมัซานฮนัอก 

 
สถานท่ีต่อมาตอ้งใชแ้รงกนัซกัหน่อย เพราะตอ้งเดินข้ึนเขากนั แต่

ตอ้งขอบอกวา่มนัคุม้ค่ามากท่ีไดเ้ดินข้ึนมาเพราะทิวทศัน์ดา้นบนสวยมาก ถึง
อากาศจะร้อนไปหน่อย แต่ก็ใจสู้เกินร้อย เพราะท่ีน่ีคือ โซลทาวเวอร์ 

โซลทาวเวอร์ หรือ N Seoul Tower สถานท่ีท่ีคู่รักทั้งชาวเกาหลี 
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาคลอ้งกุญแจคู่รักเพื่อแสดงถึงความรักท่ีมี
ต่อกนั ท าให้เราทราบว่าคนเกาหลีนั้นให้ความส าคญักบัคนรักและคนใน
ครอบครัวเป็นอย่างมาก โซลทาวเวอร์เดิมเป็นสถานท่ีของรัฐบาลท่ีใช้



 

LC Journal 35 

 

ส าหรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ แต่ปัจจุบนัไดมี้กลุ่มนักธุรกิจเขา้มาถือครอง
และพฒันาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และจุดท่ีตั้ งของโซลทาวเวอร์น่ีเอง คือ          
จุดกึง่กลำงของกรุงโซล ซ่ึงเหมือนกบัภูเขาทองบา้นเราท่ีเป็นสะดือกรุงเทพฯ  

 

 

 
โซลทาวเวอร์ หรือ N Seoul Tower 

 

หลังจากศึกษาดูงานสถานท่ีต่างๆ ในกรุงโซลแล้ว ก็ขยบักัน
ออกมานอกเมืองไปไหวพ้ระขอพรท าบุญกนั   

วัดวาวูจองซา เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงในประเทศเกาหลี เม่ือ
กล่าวถึงศาสนาในอดีตเกาหลีเคยนับถือศาสนาพุทธมาจึงท าให้ย ังคง
หลงเหลือว ัดและอารามต่างๆ ให้เห็นอยู่บ้าง ต่อมาเม่ือศาสนาคริสต ์                   
เร่ิมเขา้มาเผยแพร่ไดมี้ประชาชนบางส่วนหนัไปนบัถือศาสนาคริสต ์และใน
ปัจจุบนัคนเกาหลีส่วนใหญ่ไม่มีศาสนา ท าใหข้าดท่ีพึ่งทางจิตใจ ดงัท่ีเห็นใน
ข่าววา่มีการฆ่าตวัตายบ่อยคร้ัง วดัวาวจูองซามีจุดเด่นและความส าคญัของวดั
อยู่ท่ีเศียรพระท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกสลกัดว้ยไมมี้สีทองตระหง่านอวดสายตา
ของผูม้าเยือน เดินข้ึนมาด้านบนจะได้พบกบัพระพุทธไสยาสน์ท่ีงดงาม
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แปลกตา หลังจากไหว้สักการะเรียบร้อย เดินลงมาตาก็เหลือบไปเห็น 
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ประดิษฐานอยู ่จากการสอบถามผูน้ าเท่ียวท าให้ทราบ
ว่า เป็นพระท่ีเจ้าอาวาสวดัไตรมิตร ถวายให้กับวดัวาวูจองซา เพื่อเป็น
สัญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัไทยและวดัเกาหลี 

 

    
 

 หลงัจากศึกษาดูงานด้านความแตกต่างทางวฒันธรรมแล้ว พอจะ
สรุปได้ว่า ประเทศเกาหลีเป็นประเทศท่ีเคยถูกคุกคามจากประเทศอ่ืน 
การเมืองท่ีรุนแรงและกระแสของโลกท่ีเปล่ียนไปทุกวนั แต่จากประเทศท่ี
เคยลา้หลงักลบัมาอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของโลก อาจเป็นเพราะวา่มุมมองท่ีกา้ว
ไกล ความเขม้แข็งและพร้อมใจของทุกคนในชาติท่ีร่วมกนัฝ่าฟัน จนเกาหลี
ในปัจจุบนัทดัเทียมชาติอ่ืนๆ นอกจากน้ีการพฒันาประเทศท่ีควบคู่ไปกบั
การอนุรักษ์วฒันธรรมดั้ งเดิมยงัมีให้เห็นจากการได้ไปดูการแสดงโชว ์     
เคร่ืองดนตรีโบราณท่ีเล่นโดยวยัรุ่น ซ่ึงสามารถผสมผสานและส่ือออกมาให้
คนต่างชาติต่างภาษาเขา้ในและซาบซ้ึงร่วมไปได้ และก่อนจะกล่าวค าลา 
ตอ้งขอขอบคุณผูใ้หญ่ใจดี ท่ีมีมุมมองทศันคติท่ีดี อยากให้ลูกกบตวัน้อยๆ 
ออกจากกะลาไปเห็นโลกกวา้งเปิดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นก าลังใจในการน า
แนวทางดีๆ กลบัมาปรับใช้กบังานท่ีท าอยู่ ผมขอกล่าวเป็นภาษาเกาหลีว่า 
คมัซา ฮมันีดา (감사합니다) ขอขอบคุณ 



 

LC Journal 37 

 

บรรณำนุกรม 
 
น ้ ามนัสนเข็มแดง (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: http://dropshipkorea.blogspot 
 .com/. 12 กุมภาพนัธ์ 2558. 
ฮอกเกตนามู (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: http://www.nbliss.com/template 
 /000/boardmessage.aspx?url=nbliss&forumid=0000&post=reply&
 topic=  TGWAWYNZEXK5SHGRBMKPU5320142318&lang= 
 12 กุมภาพนัธ์ 2558 
 



 

LC Journal 38 

 

 
 

____________________________________________________________ 
* Miss Zhang Furui นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลยัต้าหล่ีและ
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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หทัยวฒัน์ อรพินทร์*  
  
 โอะฮาโย โกไซอิมัส (おは
ようございます / Ohayo 
gozaimasu) ชาว มรภ.ธนบุรีทุกๆ คนนะ
คะ  ว ัน น้ี เ ร า เ ร่ิ ม ต้นด้ ว ย ค า ทักท า ย
ภาษาญ่ีปุ่น แน่นอนเลยว่าเราจะน าเสนอ
ความรู้ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่น อยา่รอ
ช้า!! มาเร่ิมกันเลยดีกว่าค่ะ วนัน้ีเราขอ
น าเสนอเก่ียวกบัวนัทานายาตะซ่ึงจะตรง
กบัวนัท่ี 7 เดือน 7 ของทุกๆ ปี มาเร่ิมท่ี
ประวติัความเป็นมากนัเลย 
  
 
____________________________________________________________ 
* นักศึกษาสาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2557 
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 กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้วท่ีฝ่ังแม่น ้ าด้านเหนือ ของอามาโนะกา
วา่ (Ama no gawa, 天の川) ซ่ึงแปลวา่ทางชา้งเผือกบนสวรรค ์มีลูกสาว
ของเทพผูค้รองสวรรค์นางหน่ึงช่ือว่าโอริฮิเมะ (Orihime, おりひめ) 
คือ ดาววกีา้  

 โอริฮิเมะเป็นคนท่ีสวยและขยนัขนัแข็ง
ท างานไม่ยอมหยุด งานประจ าของนาง คือการ
ทอผา้ นางทอผา้ไดส้วยงามและประณีตมากจึง
เป็นท่ีพึงพอใจของเหล่าเทพทั้งหลาย ท าให้นาง
ต้องทอผ้าอยู่ตลอดวนัตลอดคืน เทพผู้ครอง
สวรรค์ผูเ้ป็นบิดาเป็นห่วงและสงสารธิดาจึงคิด
ท่ีจะให้นางได้มี คู่ ครอง  เทพผู้เ ป็นบิดา จึง

ประกาศหาคู่ให้กับโอริฮิเมะ นางถูกตาต้องใจกับชายหนุ่มท่ีช่ือ ฮิโกโบ
ชิ (Hikoboshi,         ひこぼし) คือ ดาวอลัแตร์  
 ฮิโกโบชิเป็นคนเล้ียงววัอยู่ฝ่ังด้าน
ใตข้องทางช้างเผือก เป็นคนท่ีขยนัขนัแข็ง
ไม่แพโ้อริฮิเมะ ร่างกายก าย  าและสง่างาม 
ยามเม่ือเลือกคู่ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่ จะถูกตา
ตอ้งใจซ่ึงกนัและกนั เทพผูเ้ป็นบิดาจึงให้ทั้ง
สองไดแ้ต่งงานกนั  
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 หลังจากนั้ นโอริฮิ เมะก็ไม่ยอม
ท างานทอผ้าอย่างขย ันขันแข็ง เหมือน
เม่ือก่อน ส่วนฮิโกโบชิก็ไม่เล้ียงววัเหมือน
เม่ือก่อนเช่นกนั ปล่อยใหว้วัเดินเพน่พ่านไป
ทัว่บริเวณ ทั้งสองจะออกไปเท่ียวด้วยกัน

ทุกวนัทุกคืน นางมีความสุขมากและลุ่มหลงฮิโกโบชิจนลืมหน้าท่ีประจ า             
ยิ่งนานวนัเขา้โอริฮิเมะก็ยิ่งหลงระเริงกบัความรักจนลืมหมดทุกส่ิงทุกอยา่ง 
เทพผูเ้ป็นบิดาจึงพิโรธลงโทษให้ทั้งสองแยกจากกนัไปอยูค่นละทิศของทาง
ชา้งเผอืก โอริฮิเมะโศกเศร้าเสียใจท่ีตอ้งพลดัพรากจากชายผูเ้ป็นท่ีรัก นางร ่ า
ไหจ้นน ้าตาแทบจะเป็นสายเลือด เทพผูเ้ป็นบิดาเฝ้ามองดูความเศร้าโศกของ
นางทุกวนัทุกคืน จนกระทัง่เทพผูเ้ป็นบิดาเกิดความสงสารในตวันาง จึง
อนุญาตให้นางขา้มทางชา้งเผือกไปพบฮิโกโบชิไดห้น่ึงคร้ัง แลว้วนันั้นก็คือ
วนัท่ี 7 เดือน 7 ของทุกปี   
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 จากนั้นมาทั้งสองจึงมีความหวงัว่าจะไดพ้บกนัถึงแมว้า่จะเป็นปีละ
คร้ังก็ตาม โอริฮิเมะกบัฮิโกโบชิจึงกลบัมาขยนัขนัแข็งตั้งหน้าตั้งตาท างาน
เหมือนเดิม และในทุกๆ ปี ทางช้างเผือกจะออกมาปรากฏบนทอ้งฟ้า เป็น
เวลาท่ีโอริฮิเมะและฮิโกโบชิจะไดม้าพบกนั
สมดงัปรารถนา 
 โดยในวนัน้ีของทุกปี ชาวญ่ีปุ่นจะ
ตัดต้นไผ่ม าไว้ท่ีบ้ าน  และจะ เ ขี ยนค า
อธิษฐานลงในกระดาษ หลังจากนั้ นก็จะ
น าไปผกูไวก้บัตน้ไผ ่เพราะพวกเขาเช่ือวา่ ค  า
อธิษฐานจะเป็นจริง 
 

 
ทีม่า ต านานเทศกาลทานาบาตะของประเทศญ่ีปุ่น (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา:  
http://mo-playgame.blogspot.com/2008/11/blog-post.html. 8 ธันวาคม 2557. 
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รสริน  ดิษฐบรรจง * 

 
 ชาวไต พ่าเก่ เป็นชาวไทกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพมาอาศยัอยู่ท่ีรัฐอสัสัม 
ประเทศอินเดีย โดยอพยพเขา้มาทางทิวเขาปาดไก่ ทางตะวนัออกของอินเดีย 
จากประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน พบว่าไต พ่าเก่ (ไท ฟ้าเก)้ เป็นไทยเผ่า
หน่ึงซ่ึงเช่ือวา่ตนเองสืบสายมาจากขุนนางไทยโบราณ ค าว่า “ฟ้า” หมายถึง 
กษตัริย ์“เก”้ หมายถึง ขุนนาง เป็นไทยลุ่มน ้ าเมาสายหน่ึงและไดอ้พยพมา
จากเมืองกลอง ประมาณปี ค.ศ. 1760 (พ.ศ. 2303) ภายหลงัท่ีเมืองกลองตก
เป็นเมืองข้ึนของอลองพญา เม่ืออพยพออกจากเมืองกลองคร้ังแรกไดพ้กัอยู่
ริมน ้ าตุรุงในพม่าเหนือก่อน แลว้จึงอพยพเขา้สู่แควน้อสัสัม ตั้งบา้นเรือนอยู่
เมืองกองตาดริมฝ่ังน ้ าดีฮิง เจา้เมืองกลององค์หน่ึงช่ือเจา้ตาเมืองเข่ือนเมือง
เป็นผูป้กครอง พกัอยูท่ี่นัน่ได ้10 ปี พวกสิงโฟก่อการจลาจล ทพัไทยอาหม
ในความบงัคบับญัชาของจนัทรโคหายออกไปปราบ จึงไดก้วาดตอ้นพวก
ไทยฟ้าเกเ้หล่าน้ีไปไวท่ี้เมืองโยระหตั จ านวนไทยฟ้าเกใ้นสมยันั้นมีประมาณ 
150 หลงัคาเรือน  
____________________________________________________________ 
* ประธานหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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 ต่อมาเม่ือพม่าเข้ารุกรานยึดได้แคว้นอัสสัม พม่าได้กวาดต้อน              
ไทยฟ้าเกแ้ละพวกไทยอ่ืนๆ กลบัไปเมืองกลองอีก เม่ืออพยพไปถึงลุ่มแม่น ้ า
ดีฮิงอนัเป็นภูมิล าเนาเดิม ก็พอดีองักฤษรบกับพม่า พม่าแพอ้งักฤษ พวก               
ไทฟ้าเก้จึงตกค้างอยู่ ณ ริมน ้ าดีฮิงจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี (สารนาถ, 2555: 
353-354) 

การสร้างเรือนของชาวไต พ่าเก่ มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการสร้าง
บา้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโดยทัว่ไป เน่ืองจากสืบเช้ือสายชาวไทเหมือนกนั 
สังคมไต พ่าเก่เป็นสังคมพุทธเกษตร กล่าวคือ นับถือพุทธศาสนาเป็น
รากฐานหลกัของระบบความเช่ือและมีการด ารงชีพดว้ยการเพาะปลูกเป็น
หลกั ดว้ยลกัษณะของชุมชนไต พ่าเก่เป็นชุมชนเกษตรกรรม อาชีพหลกัของ
ชาวไต พ่าเก่ คือ การเพาะปลูกขา้ว ท าให้การตั้งถ่ินฐานตอ้งเลือกท าเลให้
เหมาะกบัการเพาะปลูกและการท าไร่ท านาเป็นปัจจยัส าคญั ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศของรัฐอสัสัม ซ่ึงมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ประมาณ 8 
เดือน แมใ้นฤดูหนาวก็พบฝนตกบ่อยคร้ัง บางปีมีน ้ าไหลหลาก ท าให้การ
สร้างเรือนของชาวไต พ่าเก่ ตอ้งพิจารณาปัจจยัดา้นการประกอบอาชีพและ
สภาพภูมิอากาศประกอบกนั จากการลงพื้นท่ีศึกษาในหมู่บา้นนัมพ่าเก่ 
(Namphake) ของชาวไตพา่เก่  เมืองดิบรูกาห์  รัฐอสัสัม  ประเทศอินเดีย  พบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการสร้างเรือน ดงัน้ี 
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ท ำเลกำรสร้ำงเรือนของชำวไต พ่ำเก่ 
 การสร้างเรือนของชาวไต พา่เก่ นิยมสร้างเรือนใกลล้ าน ้ า ซ่ึงตรงกบั
ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซ่ึงมิใช่ชาวเขา ตามเอกสารของทางราชการองักฤษ
ในพม่าท่ีพิมพอ์อกเผยแพร่เม่ือปี ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) ไดแ้สดงลกัษณะ
นิสัยของกลุ่มคนไตอยา่งหน่ึงวา่ ชนชาติน้ีไม่ใช่ชาวเขาแต่เป็นชนชาติท่ีชอบ
อยูต่ามลุ่มแม่น ้า ขยนัขนัแขง็ในการเพาะปลูก รู้จกัท าคนัท าคู ชกัน ้ าเขา้ใชใ้น
การท าไร่ท านา (สารนาถ, 2555: 358) ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ชาวไต พ่าเก่ 
เลือกตั้งถ่ินฐานริมแม่น ้ า เพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวติ 
 

 
ภาพท่ี 1:  แสดงภาพแม่น า้บุริดิฮิง (Buri Dihing)  

ซ่ึงเป็นสาขาของแม่น า้พรหมบุตร ไหลผ่านหมู่บ้านน าพ่าเก่ 
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ลกัษณะของเรือนชำวไต พ่ำเก่ 
 เรือนของชาวไต พา่เก่ มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

1. รูปแบบของเรือน 

      เรือนของชาวไต พา่เก่ เป็นเรือนไมไ้ผย่กพื้นสูง เหตุเพราะสภาพ
ภูมิอากาศในรัฐอสัสัมเป็นดินแดนท่ีมีฝนตกชุกตลอดปี ใน 1 ปี มีฝนตก
ยาวนานถึง 8 เดือน แมใ้นฤดูหนาวก็มีฝนตกบ่อยคร้ัง จึงส่งผลให้มีน ้ าท่วม
และน ้าป่าไหลหลาก ในฤดูฝน ฝนตกหนกัน ้ านองพื้นดิน ถึงหนา้น ้ า น ้ าท่วม
ลน้ตล่ิง พื้นท่ีส าหรับเรือนจึงตอ้งยกสูงเพื่อหนีน ้ า นอกจากนั้นการยกพื้นสูง
ยงัเพิ่มพื้นท่ีใช้สอย โดยการใช้ประโยชน์จากใต้ถุนในการเก็บเคร่ืองมือ
ทางการเกษตรกรรม เคร่ืองมือทอผา้ หรือบางบา้นจดัไวเ้ป็นท่ีอยู่ของสัตว ์
ส่วนยุง้ขา้ว จะสร้างแยกกบัตวัเรือน ใชเ้ก็บพืชผลทางการเกษตร 
      นอกจากนั้นลกัษณะของเรือนชาวไต พ่าเก่ ยงัเป็นเรือนชั้นเดียว 
ไม่นิยมปลูกสร้างหลายชั้น เพราะมีความเช่ือเร่ือง หัว ว่าเป็นของส าคญั จึง
ไม่นิยมใหใ้ครมากล ้ากรายอยูเ่หนือหวั ถือวา่ไม่ดี 
 

 
ภาพท่ี 2: แสดงภาพเรือนไต พ่าเก่ มีใต้ถนุสูง 
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2.  ขนำดของเรือน 

 เรือนของชาวไต พ่าเก่ มีขนาดไม่ใหญ่โตเท่าใดนกั ปลูกสร้าง
ใหเ้พียงพอส าหรับคนในครอบครัว หากลูกชายหรือลูกสาวออกเรือนไป มกั
ปลูกสร้างเรือนใหม่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ครอบครัวชาวไต พ่าเก่ เป็น
ครอบครัวขนาดใหญ่ มกัอยู่รวมกันตั้งแต่ ปู่  ย่า ตา ยาย ลูกชาย ลูกสะใภ ้
หลาน เป็นตน้  

 

 
ภาพท่ี 3: แสดงภาพเรือนต้นแบบไต พ่าเก่ มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก 

 

3.  ส่วนประกอบของเรือน 

เรือนของชาวไต พ่า เก่  มีส่วนประกอบส าคัญ คือ บันได                 
ชานบา้น ชานหลงับา้น ใตถุ้น  หลงัคา ภายในตวัเรือนมีห้องโถงใหญ่ และมี
การแบ่งเป็นห้องต่างๆ แลว้แต่ความจ าเป็นของเจา้ของบา้น เช่น ห้องนัง่เล่น  
ห้องนอน ห้องพระ ห้องครัว นอกจากนั้นยงัมี ทางเดินยาว ส่วนหน้าของ
ห้องครัว  ลกัษณะเด่นของเรือนไต พ่าเก่ ท่ีพบ คือ ทุกบา้นจะมีท่ีเก็บของใต้
หลงัคา (ฮองแฮง)  
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ภาพท่ี .4: ภาพแสดงท่ีเกบ็ของใต้หลงัคาในเรือนไต พ่าเก่ 

 

 บนัได (Hoklai)  บา้นไต พ่าเก่ ทุกหลงัจะมีบนัไดข้ึนไปถึงชานบา้น 
เป็นจุดท่ีเห็นได้ง่ายท่ีสุดเม่ือมาถึงเรือนไต พ่าเก่ บนัไดเป็นทางเขา้ออกหลกั
ของบา้น ท าจากไมไ้ผ่ บางบา้นมีราวจบัสองด้าน บางบา้นมีดา้นเดียว การ
วางแนวบนัไดจะวางจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก ขั้นบนัไดนิยมให้
เป็น เลขค่ี เช่น 5 ขั้น 7 ขั้น หรือ 9 ขั้น การสร้างบนัไดดว้ยเลขคู่ ถือวา่ไม่เป็น
สิริมงคล ปัจจุบนัพบวา่บนัไดบา้นไต พ่าเก่ มีการเปล่ียนแปลงจากบนัไดไม้
ไผ่เ ป็นบันไดท่ีสร้างจากปูนซีเมนต์ นั่นแสดงให้เ ห็นถึงการเปิดรับ
วฒันธรรมใหม่เขา้สู่หมู่บา้น ก่อนเดินข้ึนบา้นชาวไต พ่าเก่ นิยมลา้งเทา้ให้
สะอาดโดยมีเคร่ืองป๊ัมน ้าอยูบ่ริเวณหนา้บา้น 
 

 
ภาพท่ี 5: ภาพแสดงบันไดบ้านท่ีสร้าง

จากปูนซีเมนต์              

 
ภาพท่ี 6: ภาพแสดงการล้างเท้า              
ก่อนขึน้บ้านชาวไต พ่าเก่
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 ชาน (Caan)  เป็นสถานท่ีท่ีเห็นเป็นส่วนแรกเม่ือก้าวเขา้สู่ตวับา้น 
ชานบา้นของชาวไต พ่าเก่จะเป็นสถานท่ีท่ีเปิดโล่ง ใชเ้ป็นท่ีตากผา้หรือวาง
อุปกรณ์ในการทอผา้ในหนา้ร้อนและหนา้หนาว 
 

 
ภาพท่ี 7: ภาพแสดงชานบ้านของชาว ไต พ่าเก่  
ใช้เป็นท่ีแขวนเส้ือผ้าและวางอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  
 ชานหลงับา้น (Caan Haun)  อยูบ่ริเวณหลงับา้นติดกบัครัว ใชเ้ป็นท่ี
ซักลา้งเคร่ืองใช้ภายในบา้น ชานหลงับา้นจะเป็นบริเวณท่ีเปิดโล่งเพื่อให้
แสงแดดส่องถึง เม่ือล้างท าความสะอาดเคร่ืองใช้ต่างๆ แล้วก็จะตากไวท่ี้
บริเวณน้ีใหแ้หง้ก่อนแลว้จึงเก็บเขา้ท่ี 
 

 
ภาพท่ี 8: ภาพแสดงชานหลงับ้านของชาวไต พ่าเก่ 



 

LC Journal 54 

 

ใต้ถุนบ้านชาวไต พ่าเก่ เป็นบ้านใต้ถุนสูง ด้านล่างใช้เป็น
สถานท่ีเก็บเคร่ืองมือทางการเกษตร  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ บางบา้นใช้
เป็นคอกเล้ียงสัตว ์แต่บางบา้นก็แยกคอกเล้ียงสัตวไ์วอ้ยูห่่างจากตวัเรือน 

 

 
ภาพท่ี .9: ภาพแสดงใต้ถนุบ้าน 

ชาวไต พ่าเก่ 

 

 
ภาพท่ี 10: ภาพแสดงคอกเลีย้งสัตว์ 

อยู่นอกตัวเรือน 

 หลงัคา ชาวไต พา่เก่ จะมุงหลงัคาใหย้ืน่ออกมา เพื่อใชก้นัลม กนัฝน 
กนัหนาว หลงัคาคลุมต ่าลงมาจนถึงฝาเรือน เหลือให้เห็นฝาสูงจากพื้นเรือน
ประมาณ 2 ศอก 
 

 
ภาพท่ี 11: ภาพแสดงหลงัคาบ้านชาวไต พ่าเก่ 
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 ห้องนัง่เล่น อยูบ่ริเวณส่วนหนา้ของบา้น ชาวไต พ่าเก่ จะใชบ้ริเวณ
น้ีเป็นท่ีนอนหรือท่ีพกัผอ่น มกัปูเส่ือบนพื้น เม่ือมีแขกมาเยือนจะใชบ้ริเวณน้ี
เป็นท่ีรับแขกและใชเ้ป็นสถานท่ีตอ้นรับแขกผูม้าเยอืน 
 

 
ภาพท่ี 12: ภาพแสดงห้องน่ังเล่นชาวไต พ่าเก่ 

  
ห้องนอน อยู่บริเวณส่วนกลางของบา้นทางดา้นตะวนัออก ชาวไต 

พ่าเก่ ค  านึงถึงความอาวุโส ดงันั้นผูท่ี้มีอาวุโสท่ีสุดจะไดพ้กัในห้อง  เจา้ของ
บา้นจะพกัอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของบา้น Sau Phii Nam เป็นเสาหลกัของบา้น
ใชบู้ชาบรรพบุรุษ ตั้งอยูใ่กลห้อ้งนอนของผูท่ี้อาวโุสท่ีสุด 
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ภาพท่ี 13: ภาพแสดงห้องนอนชาวไต พ่าเก่ 

 
 หอ้งพระ อยูบ่ริเวณส่วนหลงัของบา้น ในหอ้งพระชาวไต พ่าเก่ จะมี
รูปภาพของพระพุทธเจา้ติดไวท่ี้ฝาผนงั ซ่ึงห้องน้ีสมาชิกท่ีอาวุโสท่ีสุดของ
ครอบครัวสามารถใช้เป็นห้องสวดมนต์หรือบูชาตามประเพณี  สามารถใช้
เป็นหอ้งนัง่เล่นของผูอ้าวโุสหรือเป็นหอ้งรับแขกของปู่  ยา่ ตา ยาย 
 

 
ภาพท่ี 14: ภาพแสดงห้องพระบนเรือนชาวไต พ่าเก่ 
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หอ้งครัว เป็นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าครัว อยูท่าง
ทิศตะวนัตกของบา้น เสบียงอาหารต่างๆ จะถูกจดัเก็บเอาไวท่ี้น่ี หวัใจส าคญั
คือต าแหน่งของส่วนหลงัของห้อง แม่ครัวหรือพ่อครัวจะนัง่หนัหนา้ไปทาง
ทิศตะวนัออก เสบียงอาหารจะอยูโ่ดยรอบเพื่อความสะดวกในการประกอบ
อาหาร 

 

 
ภาพท่ี 15: ภาพแสดงห้องครัวชาวไต พ่าเก่ 

       
วสัดุทีใ่ช้ในกำรสร้ำงเรือนของชำวไต พ่ำเก่ 
 ดินแดนในรัฐอสัสัม บริเวณท่ีชาวไต พ่าเก่อาศยัอยูน่ั้นเป็นบริเวณท่ี
มีตน้ไมอุ้ดมสมบูรณ์ เรือนของชาวไต พ่าเก่จึงปลูกสร้างดว้ยไม ้ท่ีหาไดใ้น
ทอ้งถ่ิน เช่น ไมไ้ผ่ ตน้หมาก บา้นดั้งเดิมของชาวไต พ่าเก่ เป็นบา้นท่ีสร้าง
จากไม ้เรียกวา่ บา้นท่ีมีเสาค ้า พื้นกบัผนงัท าจากไม่ไผช้ิ่นยาว หลงัคาท าจาก
ใบของตน้หมาก  
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ภาพท่ี 16: แสดงภาพต้นหมากและเรือนท่ีมงุด้วยใบหมาก 

 
บริเวณโดยรอบเรือนชำวไต พ่ำเก่ 
 บริเวณโดยรอบเรือนชาวไต พา่เก่ มีส่ิงปลูกสร้างท่ีสังเกตเห็นได ้คือ 
ร้ัว ท่ีท าจากไม่ไผ่ บางบา้นมีโรงเรือนเล้ียงสัตว ์โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ทาง
การเกษตรและหอ้งน ้าอยูด่า้นนอกตวัเรือน 
 

 
ภาพท่ี 17:  ภาพแสดงร้ัวบ้านของชาวไต พ่าเก่ 
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 นอกจากนั้นยงัมียุง้ขา้ว (เยเ้ข่า) อยูด่า้นนอกตวัเรือน ยุง้ขา้วใชเ้ป็นท่ี
เก็บข้าวเปลือกซ่ึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรส าคัญของชาวไต พ่าเก่ 
เน่ืองจากอาชีพหลักของชาวไต พ่าเก่ คือ อาชีพเกษตรกรรม จึงต้องมี
โรงเรือนส าหรับเก็บขา้วแยกไวเ้ป็นสัดส่วน ยุง้ขา้วมีลกัษณะการปลูกสร้าง
คล้ายตวัเรือนแต่มีลกัษณะเล็กกว่า สานด้วยไม่ไผ่และอุดรูด้วยดินเหนียว
ผสมแกลบพร้อมกบัมูลววัควายตากแห้ง มีใตถุ้นสูง ยกเป็นโรงเรือนเฉพาะ
ไว ้ปลูกห่างจากตวัเรือนประมาณ 1-4 เมตร 

 

 
ภาพท่ี 18: ภาพแสดงยุ้งข้าว ซ่ึงตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเรือนมากนัก 

 
ทางเขา้เรือนชาวไต พ่าเก่ เป็นทางดินจากถนนเล็กเขา้สู่ตวับา้น เม่ือ

ฝนตกจะน าไมไ้ผ่มาทอดต่างทางเดิน เพื่อให้เดินสะดวกและเทา้ไม่ย  ่าน ้ าท่ี
ท่วมขงั 
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ภาพท่ี 19:  ภาพแสดงทางเข้าบ้านชาวไต พ่าเก่ 

 

 

 
ภาพท่ี 20:  ภาพแสดงการน าไม้ไผ่มาทอดต่างทางเดิน 
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พืชพรรณโดยรอบเรือนชาวไต พ่าเก่ ประกอบไปดว้ยไมด้อก ไมใ้บ 
(โกสน) ไมผ้ล พืชผกัสวนครัว รอบๆ เรือนชาวไต พ่าเก่ จะปลูกพืชพรรณ ท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเพียงพอกบัความตอ้งการ ไม่ตอ้งด้ินรนซ้ือหา เป็น
การใชชี้วิตอยา่งพอเพียง พืชพรรณท่ีปลูกรายลอ้มบา้นชาวไต พ่าเก่ ลว้นแต่
ผลิดอกออกผลงดงาม เน่ืองดว้ยระบบนิเวศยงัคงสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก จากการสังเกตรอบๆ บา้นชาวไต พ่าเก่ พบว่ามีไม้
ดอกนานาชนิด คนไต พ่าเก่จะเก็บไมด้อกเหล่าน้ีไปถวายพระเวลามีงานบุญ
ต่างๆ 

 

 
ภาพท่ี 21:  ภาพแสดงดอกไม้ซ่ึงปลกูอยู่บริเวณบ้านชาวไต พ่าเก่             
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ภาพท่ี 22:  ภาพแสดงการน าดอกไม้ไปงานบุญ 

    
ไม้ใบ ท่ีพบ เช่น โกสน ฯลฯ เป็นไม้ประดับรอบบ้านท่ีให้ความ

งดงาม ไมผ้ล ท่ีพบ ไดแ้ก่ กลว้ย ส้มโอ ส้ม เป็นตน้ 
 

 
ภาพท่ี 23:  ภาพแสดงไม้ใบ (โกสน) 
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ภาพท่ี 24:  ภาพแสดงต้นส้มโอ 

 

 

 
ภาพท่ี 25:  ภาพแสดงต้นส้ม 
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ภาพท่ี 26:  ภาพแสดงต้นกล้วยท่ีมีการล้อมกล้วยด้วยกรงไม้ไผ่เพ่ือป้องกันลิง 

 
พืชผกัสวนครัว ไดแ้ก่ พริก มะนาว มะเขือเทศ กะหล ่า พืชผกัสวน

ครัวหลายชนิดท่ีปลูกในบริเวณบ้านของชาวไต พ่าเก่นั้ น นอกจากใช้
รับประทานเป็นอาหารแลว้ ยงัใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ 
อีกดว้ย 

 

 
ภาพท่ี 27:  ภาพแสดงต้นพริก 
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ภาพท่ี.28:  ภาพแสดงผลมะนาวในมือสาวน้อยชาวไต พ่าเก่ 

 

 
ภาพท่ี 29:  ภาพแสดงอาหารท่ีท าจากผลิตผลท่ีปลกูรอบๆ บ้าน 
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นอกจากนั้นยงัมีพืชสมุนไพรต่างๆ  ซ่ึงพืชสมุนไพรท่ีชาวไต พ่าเก่ 
ปลูกไวร้อบ ๆ บา้นน้ี เพื่อให้ใช้เป็นยาสมุนไพรในครัวเรือน แก้ไขอาการ
เจบ็ไขเ้ล็กๆ นอ้ยๆ แสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาของคนไท ณ ดินแดนแห่งน้ี 
 
ควำมเช่ือในกำรสร้ำงเรือนของชำวไต พ่ำเก่ 
 คนชาติพนัธ์ุไทยมกัจะมีความเช่ือในการสร้างเรือนแตกต่างกนัไป
ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีตนอาศยัอยู่ วิถีชีวิตและคติความเช่ือ
ตามลทัธิศาสนา การจะปลูกสร้างเรือนตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายประการ จาก
การเก็บขอ้มูลในหมู่บา้นน า พ่าเก่ พบว่า ชาวไต พ่าเก่ รัฐอสัสัม ประเทศ
อินเดียมีความเช่ือในการปลูกสร้างเรือนคลา้ยคลึงกบัคนไทย กล่าวคือ 
 ชาวไต พ่าเก่ มีความเช่ือเร่ืองการปลูกเรือนโดยจะศึกษาการสร้าง
เรือนจากเอกสารโบราณท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกสร้างเรือน รวมทั้ง
สอบถามจากผูมี้ความรู้ดา้นน้ีโดยตรง ประกอบกบัการค านวณฤกษ์ยามใน
การตั้งเสาเรือนและวนัดีในการสร้างเรือน 
 นอกจากนั้นชาวไต พ่าเก่ ยงัเช่ือเร่ืองการหนัหวัเรือนไปยงัทิศมงคล 
โดยทิศมงคลท่ีชาวไต พ่าเก่ นิยมหันหวัเรือนไป ไดแ้ก่ ทิศเหนือหรือทิศใต ้
และเวลานอนใหห้นัหวันอนไปทางทิศตะวนัออก (เสถียรโกเศศ, 2551: 266-
267) ไดก้ล่าวถึงการปลูกเรือนไวโ้ดยสรุปวา่ การปลูกเรือนแต่ก่อนมีคติถือ
กนัว่า ถ้าปลูกเรือนขวางตะวนั คือ หันขา้งเรือนไปทางทิศตะวนัออกหรือ             
ทิศตะวนัตกว่าไม่ดี คนอยู่จะไม่มีสุข มกัเป็นเหตุให้เสียตา เพราะไปขวาง
หน้าดวงตะวนั ถ้าจะปลูกเรือนให้ปลูก ตามตะวนั คือ หันขา้งเรือนไปทาง
ทิศเหนือหรือทิศใต ้จึงจะเป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุขสบายดี เช่นเดียวกนักบั      
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การนอน ไม่ใหห้นัหวันอนทางทิศตะวนัตกเพราะจะเป็นคนตาย ถา้จะหนัหวั
นอนควรมาทางตะวนัออกจึงจะเหมาะ 

การสร้างบนัได จะไม่ท าเป็นเลขคู่ จะใช้เป็นเลขค่ีทั้งหมด ชาวไต 
พา่เก่ มีความเช่ือวา่เลขค่ีนั้นเป็นมงคลมากกวา่เลขคู่ 

อีกทั้ งการเลือกห้องนอนของสมาชิกภายในบ้านจะยึดถือความ
อาวุโสเป็นส าคญั ผูอ้าวุโสท่ีสุดในบา้นจะเป็นเจา้ของห้องนอนท่ีอยูด่า้นใน
ของบา้น และจะตอ้งตั้งเสาหลกัไวใ้กล้ๆ  หอ้งนอนของผูท่ี้อาวโุสท่ีสุด 
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วาริด เจริญราษฎร์ * 
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สังคมมนุษยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ลึกซ้ึง 

 
 
 
 

____________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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ในภาคใตข้องประเทศไทยมีชาวมุสลิมเช้ือสายมลายอูาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่น ชาวมุสลิมหมายถึงผู ้นับถือศาสนาอิสลาม มีลักษณะทาง
วฒันธรรมท่ีโดดเด่นเฉพาะตวัโดยมีคมัภีร์อลั-กุรอานและแนวปฏิบติัของ
ศาสดามุฮมัมดัเป็นแบบแผน ในภาคใตข้องประเทศไทยมีชาวมุสลิมเช้ือสาย
มลายูอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ชาวมุสลิมเหล่าน้ีมีว ัฒนธรรมดั้ ง เดิมท่ี
ผสมผสานระหว่างความเช่ือพื้นถ่ินกับศาสนบัญญัติอย่างลงตัว  เช่น 
การละเล่นลิเกฮูลู การแสดงมะโย่ง รองเง็ง ประเพณีมาแกปูโละ การเข้า
สุหนตั เป็นตน้  

 

ควำมเป็นมำ 
ลิเกฮูลูเป็นวฒันธรรมการละเล่นท่ีส าคญัของชาวมุสลิมเช้ือสาย

มลายูในประเทศไทย ปัจจุบนัไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าลิเกฮูลูปรากฏคร้ังแรก
ในสมัยใด สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ,  เจนภพ จบกระบวนวรรณและบุญเลิศ               
นาจพินิจ (2539:1) กล่าวถึงลิเกท่ีนิยมจดัแสดงกันในปัจจุบนัว่า เป็นการ
แสดงท่ีแพร่หลายมาจากทางภาคใตโ้ดยชาวไทยมุสลิมซ่ึงนิยมการแสดงน้ีมา
นานก่อน พ.ศ.2423 ในยุคนั้นลิเกยงัเป็นการละเล่นเชิงศาสนาอิสลาม
ประกอบดนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประยรูศกัด์ิ 
ชลายน เดชะ  (2533:19)  ท่ี ก ล่ าวว่ า ลิ เกหรือยี่ เ ก ท่ีแสดงกันในสมัย
รัตนโกสินทร์น้ี ดดัแปลงมาจากดิเกร์ของชาวไทยมุสลิมซ่ึงมีอยู่แต่เดิม จาก
ขอ้ความท่ียกมากล่าวน้ีพบว่าลิเกท่ีแพร่หลายในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบั
ลิเกหรือดิเกร์ของชาวไทยมุสลิม ซ่ึงก็คือลิฮูลูนั่นเอง และลิเกฮูลูน้ีน่าจะ
ไดรั้บความนิยมแพร่หลายมาก่อน พ.ศ.2423 อยา่งแน่นอน 
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ควำมหมำย 
ค าว่าลิเก ดิเกร์ หรือดิเกลอ เป็นค ายืมจากภาษาอาหรับโดยเป็นรูป

แปรของค าว่า ซีเกร์ หมายถึงการอ่านอย่างมีท านองหรือการอ่านท านอง
เสนาะ ชาวมุสลิมภาคใตข้องไทยตลอดจนชาวมุสลิมในประเทศมาเลเ ซีย
รับรู้และเขา้ใจความหมายของลิเกหรือดิเกร์ในสองลกัษณะ คือ  

1. ใช้เรียกการสวดสรรเสริญอลัลอฮฺในงานเมาลิด ซ่ึงเรียกว่า           
ดิเกร์เมาลิด   

2. กลอนเพลงปฏิพากษ์ท่ีนิยมเล่นเป็นหมู่คณะหรือเรียกว่าดิ
เกร์ฮูลู   

 ส่วนค าวา่ฮูลูนั้นในภาษามลายสูามารถตีความไดห้ลากหลาย แต่ชาว
มุสลิมทอ้งถ่ินมกัใชเ้รียกบริเวณตน้แม่น ้า ชาวมุสลิมในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส เรียกบริเวณตน้แม่น ้าปัตตานีวา่ฮูลูหรือทิศฮูลู ส่วนบริเวณฝ่าย
ใตแ้ม่น ้าเรียกวา่ฮิเล ดงันั้นลิเกฮูลูน่าจะมีตน้ก าเนิดอยูบ่ริเวณทิศฮูลูไดแ้ก่ เขต
อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตตานี อ าเภอบนันังสะตาร์ อ าเภอรามนั และอ าเภอ             
เบตง จงัหวดัยะลา 

ลิเกฮูลูมกัจดัตั้งเป็นคณะเช่นเดียวกบัหมอล าในภาคอีสานหรือล าตดั
ในภาคกลาง ลิเกฮูลูคณะหน่ึงจะมีนักร้องหรืองาโระ 2 – 3 คน มีลูกคู่
ประมาณ 12 คน หรือมากกว่า ในอดีตผูแ้สดงทั้งหมดมกัเป็นชายล้วน
เน่ืองจากจารีตนิยมทอ้งถ่ิน แต่ปัจจุบนัมกัมีลูกคู่หญิงร่วมดว้ย ระหวา่งแสดง
ผูช้มสามารถร่วมร้องหรือโตต้อบไดเ้ช่นเดียวกบัเพลงบอกของชาวไทยพุทธ
ภาคใต ้ลิเกฮูลูบางคณะมีการร าลึกถึงครูอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาลิเก
ก่อนการแสดงโดยการจุดเทียนไวภ้ายในกลอง ตั้ งสตินึกถึงบุญคุณครู
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อาจารยจ์ากนั้นดบัเทียนพร้อมกบัตีกลองสามคร้ัง การร าลึกถึงครูอาจารยน้ี์
บางคณะไม่นิยมกระท าเน่ืองจากขดักบัศาสนบญัญติัอิสลาม 
 

ขั้นตอนกำรแสดง 
1. โหมโรง  
การแสดงลิเกฮูลูเร่ิมดว้ยตาโบ๊หรือการโหมโรง มีการตีกลองบานอ

ดงัๆ 3 คร้ังชา้ๆ จากนั้นจะรัวกลองเพื่อใหท้ราบวา่การแสดงก าลงัจะเร่ิม  

2. ประกำศจุดประสงค์ในกำรแสดง  
นกัร้องจะร้องกล่าววตัถุประสงคใ์นการจดัแสดง  เช่น งานฮารีรายอ  

งานมาแกปูโละ พิธีเขา้สุหนตั เป็นตน้  
3. ขับร้องโต้ตอบ  
ลิเกฮูลูจะเร่ิมแสดงโดยผูร้้องจะลุกข้ึนยืนร้องกลอนปันตนหรือปัน

ตุงอินงัโตต้อบกนั ส่วนลูกคู่จะนัง่คอยร้องรับและปรบมือโยกตามจงัหวะ 
ลิเกฮูลูจะไม่แสดงเป็นเร่ืองราวเหมือนมะโย่ง แต่จะเป็นการขบัร้องกลอน
โตต้อบกนัไปมา กลอนเหล่าน้ีเดิมมกัเป็นการสดุดีอลัลอฮฺและบรรดาศาสดา 
แต่ในปัจจุบนัมีการดดัแปลงเป็นเร่ืองราวต่างๆ ตามบริบททางสังคม เช่น สั่ง
สอนให้ขอ้คิด เหตุการณ์บา้นเมือง การรณรงคต่์าง ๆ ความรักของหนุ่มสาว 
เร่ืองตลกข าขนั ข่าวสารต่าง ๆ การเก้ียว หากเป็นการจดัจา้งมาแสดงนกัร้อง
อาจศึกษาเหตุการณ์ในทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือน าขอ้มูลของเจา้ภาพมาขบัร้องดว้ย
ก็ได ้บางคณะอาจมีการร้องเพลงลูกทุ่งตามสมยันิยมแทรกระหวา่งการแสดง
ดว้ย  
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4. ขออภัย  
เม่ือหมดประเด็นในการโตต้อบหรือตอ้งการจบการแสดงจะมีการ

จาเบะ๊ซา เป็นการกล่าวขออภยัเน่ืองจากระหวา่งการแสดงอาจมีการพูดจาไม่
สุภาพหรือล่วงเกินกนับา้ง เม่ือมีการจาเบ๊ะซาแลว้ทุกฝ่ายจะไม่ติดใจโกรธ
เคืองกนัอีก 

 

 
ภาพท่ี 1 ลกูคู่ลิเกฮูลกู  าลงัปรบมือร้องรับและโยกตัวตามจังหวะ 

 

ลกัษณะค ำประพนัธ์ 
ส าหรับบทกลอนปันตนอินังท่ีใช้ขับร้องโต้ตอบกันนั้ นเป็นค า

ประพนัธ์ทอ้งถ่ินของชาวไทยมุสลิมภาคใต ้บางคร้ังออกเสียงว่าปันตุงหรือ
ปาตง เป็นกลอนมุขปาฐะท่ีใชโ้ตต้อบกนัสดๆ แต่งโดยใชภ้าษามลายทูอ้งถ่ิน
แต่อาจมีส าเนียงมลายกูลางปะปนอยูบ่า้ง เน่ืองจากชาวไทยมุสลิมภาคใตใ้ช้
ภาษามลายทูอ้งถ่ินปนภาษามลายกูลางในระดบัค าส าหรับการส่ือสารทัว่ไป
ในชีวิตประจ าวนั ค าภาษามลายูทั้งสองส าเนียงออกเสียงใกลเ้คียงกนั เช่น  
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ค าวา่ไก่ ภาษามลายกูลางใชค้  าวา่อายมั ส่วนภาษามลายทูอ้งถ่ินใชอ้าแย ค าวา่
หมากภาษามลายกูลางใชค้  าวา่ปีนงั ภาษามลายทูอ้งถ่ินใชค้  าวา่ปีแน  ลกัษณะ
เช่นน้ีคล้ายกบัท่ีชาวไทยพุทธภาคใตพู้ดภาษาไทยถ่ินใตป้นกบัค าศพัท์ใน
ภาษาไทยกลาง ทั้งน้ีข้ึนอยูบ่ริบทในการส่ือสารดว้ย  

กลอนปันตนอินงัน้ีใชข้บัร้องในหลายโอกาสตามวตัถุประสงค ์เช่น 
ขบักล่อมเด็ก เก้ียวพาราสี เทศนาสั่งสอน เป็นตน้ ส าหรับกลอนปันตนอินงัท่ี
ใช้แสดงลิเกฮูลูนั้นมีโครงสร้างส าคญั 2 ส่วน คือส่วนน าเรียกว่าปึมบายงั
มกัซุด และส่วนสรุปเรียกว่ามัดซุด แต่งโดยใช้ปันตน 4 – 8 วรรค                            
มีฉนัทลกัษณ์บงัคบัเสียงสัมผสัสระดงัน้ี 

 

ปึมบายงัมกัซุด (ส่วนน า)  
      
      
      
  

มดัซุด (ส่วนสรุป)   
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ตัวอย่ำง 
 ปึมบางยงัมกัซุด  อซัซามูอาลยักง 
     กีเร็งซาแลดูลูอามอ 
     มูลอมูลอบูกอปางง 
     แดมูลอมูลอเนาะบูกอซอรอ 
 

  มดัซุด   กีเร็งซาแลซือบือเลาะฮว์านอ 
     มานออาดอดีอาตะห์ปางง 
     มะอะฮซื์อมอฌาแตบือตีนอ 
     แดปูเลาะมีเตาะอาปง 
  

ตวัอย่างปันตนอินังท่ีน ามาแสดงข้างต้นสามารถถอดความเป็น
ภาษาไทยมาตรฐานไดด้งัน้ี 

 

ปึมบายงัมกัซุด อสัลามุอะลยักุม (ภาษาอาหรับใชท้กัทายในหมู่มุสลิม) 
   สันติปฐมนิยมสนอง 
   ก่อนเบิกโรงเล่นเป็นท านอง 
   ขบัร้องรับเร่ิมประเดิมดล 
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มดัซุด  ขอความสันติถึงคณะนั้น 
   สังสรรคบ์นเวทีทุกพี่ท่าน 
   ขอโทษหญิงชายหมายสราญ 
   กราบกรานผิดไปอภยัเทอญ  
 

จากตวัอย่างจะพบว่าปึมบายงัมกัซุดเป็นการเกร่ินน าโดยกล่าวถึง
ธรรมเนียมของชาวมุสลิมท่ีเม่ือเร่ิมพบหรือเร่ิมการโตต้อบสนทนากนัมกั
ทกัทายกนัก่อนดว้ยถอ้ยค า “อสัสลามมุอะลยักุม” แปลว่า ขอความสันติสุข
จงมีแก่ท่าน จากนั้นมดัซุดสรุปเจตนาของผูร้้องวา่ขอทกัทายลิเกฮูลูอีกคณะท่ี
มาร่วมแข่งขนักนัในคร้ังน้ีดว้ย      
   

 
ภาพท่ี 2 นักร้องหรืองาโระยืนขบัร้องกลอนปันตนหรือบันตงุอินัง  
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เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการแสดงลิเกฮูลูเป็นดนตรีพื้นถ่ินของชาวมลาย ู

ท ามาจากวสัดุในทอ้งถ่ินเช่น หนงัควาย หวาย ไมเ้น้ือแข็ง ทองเหลือง เป็น
ตน้ เน้นก ากบัจงัหวะหนกัแน่นเร้าอารมณ์ ไม่มีเคร่ืองบรรเลงท านอง เคร่ือง
ดนตรีพื้นฐานของลิเกฮูลูไดแ้ก่ 

1. บานอ เป็นกลองชนิดหน่ึง นิยมตีแข่งขนักนัในรัฐกลนัตนัและ
ตรังกานูของประเทศมาเลเซีย ใช้ประกอบการแสดงพื้นบ้านในจงัหวดั
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ลกัษณะของบานอคลา้ยร ามะนา แต่ล ากลองลึก
หนากวา่ ตวับานอท าจากไมเ้น้ือแข็ง ดา้นหนา้หุ้มดว้ยหนงัควายฟอกขาวยึด
ขอบดว้ยหวายร้ังเชือกตรึงหนา้กลองกบัล่ิมไม ้13 อนั ในจ านวนน้ีมีล่ิมขนาด
ใหญ่และยาวสามารถใช้เป็นขาตั้งได ้อีกดา้นมีเชือกท าเป็นบ่วงไวค้ลอ้งกบั
มือเพื่อใหก้ระชบัไม่ใหห้ลุดมือขณะท่ีตี หนา้บานอท่ีเป็นหนงัหากเป็นบานอ
ของชาวมาเลเซียไม่นิยมเขียนลวดลาย แต่บานอทอ้งถ่ินในจงัหวดัปัตตานี
นิยมเขียนลวดลายดว้ยสีฉูดฉาด เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีท าจากไมเ้น้ือ
แข็งจึงมีน ้ าหนกัมาก บางคร้ังจึงพบว่าช่างท าบานอ ติดห่วงเหล็กไวด้า้นบน
เพื่อใชส้อดไมห้ามคอนในการขนยา้ย  
 บานอท่ีใช้ส าหรับแสดงลิเกฮูลูจะมี 2 ใบ คือบานอใบใหญ่ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาน 2 ฟุต และบานออาเนาะเป็นบานอใบเล็ก (อาเนาะ
หมายถึงลูก) ให้เสียงสูงกวา่ บานออาเนาะจะมีล่ิมไมต้รึงเชือกดา้นหลงันอ้ย
กวา่บานอทัว่ไป ส่วนมากมีประมาน 2-3 ล่ิม ระยะห่างของล่ิมน้ีมีผลต่อเสียง
ของบานอดว้ย บานอจะใหเ้สียงกงัวาน นุ่มลึก  
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 ส่วนบานออาเนาะจะให้เสียงสูง วิธีการตีบานอใช้ตั้ งกบัพื้นส่วน
บานออาเนาะวางท่ีตกัคลา้ยตีร ามะนา ปัจจุบนัราคาบานออยูท่ี่ใบละ 4,500 – 
8,500 บาท  
 

 
ภาพท่ี 3 บานอ 

 

 
ภาพท่ี 4 บานออาเนาะ 
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 2. โฆง เป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึงท าจากโลหะทรงกลม มีปุ่มนูน
โคง้ตรงกลาง ดา้นบนเจาะรูร้อยเชือกส าหรับแขวนกบัขาตั้งไม ้ไมตี้โฆงท า
จากไมก้ลึงให้เหมาะมือใช้ผา้พนัปลายให้หนาส าหรับตี โฆงมีหลายขนาด
เป็นเคร่ืองก ากบัจงัหวะในการแสดงลิเกฮูลู ให้เสียงทุม้ต ่า ช่ือโฆงมาจากการ
เลียนเสียงของเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีนัน่เอง 
 3. โหม่ง เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีนิยมใชป้ระกอบการแสดงในภาคใตข้อง
ประเทศไทย เช่นหนงัตะลุง ร าโนรา โหม่งมี 2 ชนิด โหม่งท่ีให้เสียงแหลม
เรียกวา่ หน่วยโหม่ง โหม่งเสียงทุม้เรียกว่า หน่วยทุม้ หน่วยโหม่งจะเป็นตวั
ยืนพื้นหลกัส่วนหน่วยทุม้จะเป็นตวัเสริม การเลือกโหม่งเสียงแหลมหรือ
หน่วยโหม่งเป็นส่ิงส าคญัมากเน่ืองจากเสียงแหลมของหน่วยโหม่งจะเสริม
เสียงผูร้้องให้ไพเราะกงัวาน ผูร้้องแต่ละคนตอ้งเลือกหน่วยโหม่งท่ีเขา้กบั
เสียงของตน หากโหม่งเสียงแหลมกวา่เสียงผูร้้องจะท าให้เหน่ือยเพราะตอ้ง
ตะเบง็เสียงมาก แต่หากโหม่งเสียงต ่ากวา่จะท าใหเ้สียงไม่กลมกลืนกนั ฟังไม่
ไพเราะ โหม่งสามารถปรับแต่งเสียงได้โดยการขูดถากหรือพอกด้วยชัน
ภายใน 
 4. ลูกแซก เป็นเคร่ืองดนตรีลกัษณะคลา้ยลูกน ้ าเตา้ ท าจากวสัดุต่าง 
ๆ กนัไป เช่น กะลามะพร้าว เปลือกแข็งของลูกไม ้หรือพลาสติก ภายใน
บรรจุลูกปัด เมล็ดพืชแหง้ กอ้นกรวด หรือทราย มีดา้มส าหรับจบั การเล่นลูก
แซกใชก้ารเขยา่ใหเ้กิดเสียง นกัดนตรีท่ีช านาญจะสามารถควบคุมน ้าหนกัมือ
ในการเขยา่ใหเ้กิดเสียงตามตอ้งการไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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ภาพท่ี 5 บานอ โฆง ลกูแซก โหม่ง (จากซ้ายไปขวา) 

 

กำรแต่งกำย 
เน่ืองจากลิเกฮูลูเป็นการแสดงพื้นถ่ินของชาวไทยมุสลิมภาคใต ้การ

แต่งกายจึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการแต่งกายของชาวมลาย ู  
1. ผูแ้สดงชายจะโพกศีรษะด้วยผา้หรือสวมหมวกกลมๆ เรียกว่า

กะปิเยาะ หากเป็นหมวกก ามะหยีสี่ด าทรงหนีบเรียกวา่ซองโก๊ะ สวมเส้ือปายู
โต๊ะ นุ่งกางเกงมีผา้คาดเอวเรียกว่าบาซาลิเบ หรือโสร่งสั้ นๆ จากบริเวณ
เหนือสะดือถึงเข่าเรียกวา่ซมัปิน ในอดีตผูแ้สดงชายจะเหน็บกริชหรือขวาน
เพือ่ข่มขวญัคณะอ่ืนหากมีการประชนัและเพื่อป้องกนัตวั  
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ภาพท่ี 6 การแต่งกายของนักแสดงชาย 

 
2. ผูห้ญิงคลุมผา้ฮิญาบใหเ้รียบร้อย สวมเส้ือแขนยาว นุ่งผา้ถุงปาเต๊ะ

หรือกางเกงขายาวมิดชิด 
 

 
ภาพท่ี 7 การแต่งกายของนักแสดงหญิง 
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สรุป 
 ลิเกฮูลูเป็นการแสดงพื้นบา้นท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ 
และค่านิยมของชาวไทยมุสลิมภาคใตไ้ดเ้ป็นอย่างดี ไม่วา่จะเป็นลกัษณะค า
ประพนัธ์ท่ีใช้ภาษาทอ้งถ่ิน การแต่งกายของผูแ้สดงท่ีสอดคลอ้งกบับญัญติั
ทางศาสนาและจารีตนิยมมุสลิม เคร่ืองดนตรีท่ีสร้างสรรค์จากวสัดุพื้นถ่ิน 
ตลอดจนรูปแบบการแสดงและเน้ือหาในการขบัร้องท่ีบ่งบอกอตัลกัษณ์ทาง
ชาติพนัธ์ุอย่างชดัเจน ปัจจุบนัจึงมีผูส้นใจและพฒันาการแสดงลิเกฮูลูอย่าง
กวา้งขวาง มีการเผยแพร่ในโอกาสต่างๆมากข้ึน ใช้เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์
และรณรงค์ เช่น รณรงค์ให้ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน
ต่างๆ รณรงค์การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ แจง้ข่าว ให้ความรู้
หรืออธิบายพนัธกิจของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ เป็นตน้ ตลอดจนบรรจุลิเกฮูลูใน
หลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัต่างๆ  ลิเกฮูลูจึงไม่ใช่การแสดงทอ้งถ่ินท่ี
สะทอ้นโลกทศัน์ ชีวิต และสังคมเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความสามคัคี กลมเกลียว ความศรัทธาต่อศาสนาและชาติพนัธ์ุ  ส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งทางว ัฒนธรรมและด ารงอยู่ท่ามกลางกระแส                    
โลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีศกัด์ิศรี  
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อามีนะฮ์ เบญ็สะอาด * 
 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำมำเลย์และภำษำอนิโดนีเซีย 
ประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ.2558 เป็นอยา่งมาก สังเกตไดจ้ากการแถลงนโนบายของรัฐบาลต่อ
รัฐสภา หน่ึงในจุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล คือ "เพื่อน าประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 อยา่งสมบรูณ์ โดยเตรียมความพร้อมและ
สร้างความเขม้แขง็ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และการเมือง
และความมัน่คง” โดยวางแผนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนทั้งหมด 3 ภาคส่วนดงัน้ี  

 
 
 

____________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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           1.  กำรเตรียมควำมพร้อมของภำครัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ไดเ้สนอใหมี้การจดัตั้งกลุ่มงานหรือส่วนงานท่ีรับผดิชอบประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง (ASEAN Unit) ในแต่ละหน่วยงาน การพฒันาศกัยภาพขา้ราชการ
ทั้งดา้นการท างานในเวทีระหวา่งประเทศ และทกัษะภาษาองักฤษและภาษา
เพื่อนบา้น นอกจากน้ีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งก าลงัเร่งรัดการด าเนินการ
แกไ้ขและปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีของไทยภายใตก้รอบ
อาเซียน 
           2.  กำรเตรียมควำมพร้อมของภำคประชำชน โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคม
อาเซียน ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
               -  กิจกรรมอาเซียนสัญจร กิจกรรมวนัอาเซียน โครงการสัมมนาครู
ตน้แบบสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายยุวทูตอาเซียน การจดัท าส่ือเผยแพร่ ทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ วิทยุสราญรมย์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมทั้งการจดัสัมมนาและการส่งวิทยากรบรรยาย ซ่ึงท่ีผา่นมา
ไดด้ าเนินการแลว้ปีละกวา่ 200 คร้ัง 
               -  เครือข่ายศูนยอ์าเซียนศึกษา และหลกัสูตรอาเซียนศึกษา ภายใต้
ความรับผดิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 
           3.  กำรเตรียมควำมพร้อมของภำคเอกชน มีผูแ้ทนภาคเอกชนใน
คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ไดแ้ก่ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศไดป้ระสานงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยงานทั้งสามขา้งตน้ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของภาคเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนั และ
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สามารถใช้โอกาสจากการเปิดตลาดเสรีอาเซียนได้อย่างเต็มท่ี รวมทั้ง
ความส าคญักบัการจดัท ายุทธศาสตร์เพื่อลดทอนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกบัผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

จากการวางแผนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนทั้งหมด 3 ภาคส่วนนั้น ท าใหค้นไทยหนัมาให้ความส าคญั
กบัการศึกษาภาษาเพื่อนบา้นมากข้ึน แต่ภาษาท่ีท าให้คนไทยเขา้ใจผิดและ
เกิดความสับสนมากท่ีสุดคือ ภาษามาเลย ์ (Bahasa Malaysia) ท่ีเป็นภาษา
ทางราชการของประเทศมาเลเซียและภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) 
ท่ีเป็นภาษาทางราชการของประเทศอินโดนีเซีย เพราะฉะนั้นคร้ังน้ีผูเ้ขียนจึง
ไดน้ าเร่ืองน้ีมาเสนอเพื่อใหผู้อ่้านไดรั้บความกระจ่างและเขา้ใจเก่ียวกบัภาษา
มาเลยแ์ละภาษาอินโดนีเซียมากข้ึน 

 

 
 

 ภาษามาเลย  ์ (Bahasa Malaysia) และ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa 
Indonesia) ทั้ งสองภาษาล้วนเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน 
(Ausrtonesian language family)  ในสายมาลาโย-โพลินีเชียน (Malayo-
Polynesian)  ทั้งยงัเป็นภาษาเดียวกนักบัภาษามลายท่ีูใชเ้ป็นภาษาประจ าชาติ
ของประเทศบรูไน และเป็นภาษาเดียวกับภาษามลายูท่ีใช้ในประเทศ
สิงคโปร์ (ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีของภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์) รวมทั้ง
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เป็นภาษาเดียวกันกับภาษามลายูถ่ินทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย 
นกัภาษาศาสตร์ลว้นเรียกภาษาเหล่าน้ีวา่ “ภาษามลาย ู(Bahasa Melayu)”  
 ตารางขา้งล่างเป็นตารางแสดงการจ าแนกตระกูลภาษาออสโตรนีเซีย 
ซ่ึงภาษามลายเูป็นสมาชิกของกลุ่มภาษาในตระกลูน้ี 
 

AUSTRONESIAN LANGUAGE FAMILY 
 
 

Formosan    Malayo-Polynesian 
  

 Thao  
 
 
 Western Malayo-Polynesian Eastern Malayo-Polynesian 
 
 
 
Malagasy       Malayu Cebuano,Tagalog  
    
 
    Eastern Fijian-Polynesian      Rotuman 

 
ปรับแก้  (Asya, 2014) 
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 ในประเทศมาเลเซีย ค าเรียกช่ือภาษาประจ าชาติมีการเปล่ียนแปลง
ค าเรียกหลายคร้ัง ดงัเช่นในตน้ปี ค.ศ. 1970 ภาษามลายู (ภาษาประจ าชาติ
และภาษาทางราชการของประเทศมาเลเซีย) ได้รับการเรียกช่ือว่า “ภาษา
มาเลย ์(Bahasa Malaysia)” ดว้ยเหตุผลทางการเมืองและการปกครอง และ
ช่วงหลงั ๆ ค าว่าภาษามลายู (Bahasa Melayu) ไดน้ ากลบัมาใช้อีกคร้ัง จน
กระทั้งในปี ค.ศ. 2007 ค  าวา่ “ภาษามาเลย ์(Bahasa Malaysia)”  น ามาใชเ้ป็น
ค าเรียกช่ือภาษาประจ าชาติของประเทศมาเลเซียอีกคร้ัง เพื่อแสดงให้เป็น
สัญลกัษณ์วา่ภาษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ าชาติของชาวมาเลเซียทุกคน ไม่ได้
แบ่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือศาสนา (Wikipedia, 2014) ส่วนประเทศอินโดนีเซีย 
ในปี ค.ศ. 1928 ได้เรียกภาษาประจ าชาติของตวัเองว่า “ภาษาอินโดนีเซีย 
(Bahasa Indonesia)” และ ในปี ค.ศ. 1945 “ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa 
Indonesia)” ได้รับการแต่งตั้ งให้ เ ป็นภาษาทางราชการของประเทศ 
(Wikipedia,2013) ส าหรับประเทศบรูไนและประเทศสิงคโปร์ ภาษามลายู
ไม่ไดรั้บการเปล่ียนแปลงช่ือเรียก ยงัคงเรียกว่า “ภาษามลายู” มาโดยตลอด 
เช่นเดียวกับภาษามลายูถ่ินทางภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีเรียกภาษาของ
ตวัเองวา่ “ภาษามลาย”ู (Wikipedia, 2013)  
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 ภาษามาเลยแ์ละภาษาอินโดนีเซียมีความแตกต่างกนั สืบเน่ืองจาก
ประวติัศาสตร์และวิวฒันาการทางการเมือง การปกครอง รวมทั้งวฒันธรรม
และประเพณีนิยมของแต่ละประเทศ ในประเทศมาเลเซีย ถึงแม้ว่าภาษา
มาเลยไ์ดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นภาษาทางราชการของประเทศ ในปี ค.ศ. 1968 
ในขณะเดียวกนัภาษาองักฤษก็ยงัใช้อย่างกวา้งขวางโดย ชาวมาเลยเ์ช้ือสาย
จีนและชาวมาเลยเ์ช้ือสายอินเดีย ในทางตรงกันขา้มภาษาอินโดนีเซียใน
ประเทศอินโดนีเซียสามารถเป็นภาษากลาง (lingua franca) ภาษาท่ีหน่ึงท่ีใช้
ในการส่ือสารของประชาชนในประเทศท่ีมีความหลากหลายในกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ (Wikipedia, 2013)     
 การท่ีประเทศมาเลเซียตกอยู่ภายในการปกครองของประเทศ
อังกฤษและประเทศอินโดนีเซียตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ
ฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) ในอดีตท่ีผ่านมา ท าให้ทั้ งสองประเทศมี
วิวฒันาการทางภาษาท่ีแตกต่างกนั คือ ในประเทศมาเลเซียมีการน าค าศพัท์
ในภาษาอังกฤษมาใช้เป็นค ายืมในภาษามลายู ในขณะท่ีในประเทศ
อินโดนีเซียก็ไดน้ าค าศพัทใ์นภาษาดตัช์มาใชเ้ป็นค ายืมในภาษามลายเูช่นกนั 
(นิติ นวรัตน์, 2555) 
 จากการท่ีประเทศมาเลเซียไดเ้ปล่ียนความเช่ือเดิมมานบัถือศาสนา
อิสลาม ตามรัฐสุลต่านอิสลามแห่งมะละกา (ในอดีต) ท าให้ภาษาอาหรับซ่ึง
เป็นภาษาท่ีใช้ในศาสนาอิสลาม ไดเ้ขา้มาแทนท่ีภาษาสันสกฤตท่ีใช้อยู่เดิม
ไปดว้ย ดงันั้นภาษามลายท่ีูใชใ้นประเทศมาเลเซีย จึงมีค ายมืจากภาษาอาหรับ
เป็นจ านวนมาก ส าหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น แต่เดิมเคยเป็นศูนยก์ลางของ
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ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ดงันั้นภาษาสันสกฤตจึงมีอิทธิพลในภาษามลายู
ในบริเวณน้ีไม่นอ้ยดว้ยเช่นกนั 
 ถึงแมว้า่ภาษาของทั้งสองประเทศมีประวติัศาสตร์ วิวฒันาการทาง
การเมือง และการปกครอง รวมทั้งวฒันธรรมและประเพณีนิยมของแต่ละ
ประเทศท่ีแตกต่างกนั แต่ภาษาของทั้งสองประเทศยงัคงเป็นภาษาเดียวกนั 
คือ “ภาษามลายู” ความแตกต่างท่ีมีในภาษามลายขูองทั้งสองประเทศตามท่ี
ได้มีการศึกษาแล้วนั้ น พบว่ามีความแตกต่างกันในด้านของค าศัพท ์
ไวยากรณ์ และ ความเป็นพลวตัร (Wikipedia, 2013) ซ่ึงช่องว่างของความ
แตกต่างดงักล่าวยงัคงสามารถส่ือสารกนัได้เขา้ใจระหว่างผูพู้ดภาษามลายู
ของทั้งสองประเทศ ในบทความฉบบัน้ีผูเ้ขียนจะน าเสนอเฉพาะความ
แตกต่างในส่วนของค าศพัทเ์ป็นหลกั เพราะทั้งสองประเทศมีการใชค้  าศพัท์
บางค าท่ีแตกต่างกนั บางค าใชค้  าเดียวกนัแต่ความหมายแตกต่างกนั บางคร้ัง
ค าศพัทเ์หมือนกนั แต่ออกเสียงหรือเขียนแตกต่างกนั 
 ก่อนท่ีเราจะไปดูความแตกต่างของค าศพัทร์ะหวา่งภาษามาเลยแ์ละ
ภาษาอินโดนีเซียนั้น  ก่อนอ่ืนผูเ้ขียนตอ้งขอกล่าวถึงระบบเสียงของภาษา
มลายูท่ีใช้ในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียเป็นอับดับแรก 
เน่ืองจากระบบเสียงเป็นพื้นฐานส าคญัในการศึกษาภาษา 
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ระบบเสียง 
จากการศึกษาข้อมูลระบบเสียงของภาษามาเลย์ใน  Wikipedia 

(2013) และระบบเสียงของภาษาอินโดนีเซียใน Bobby (2008) พบวา่ยงัคงมี
หน่วยเสียงพยญัชนะและสระท่ีเหมือนกนั สามารถแสดงเป็นตารางดงัน้ี  

 

หน่วยเสียงพยัญชนะ 
 labial alveolar palatal velar glottal 

stop p b t d c j k g  (?) 
nasal  m  n  ny  ng   
fricative   s       h 
trill    r       
approximant w   l  y     

ปรับแก้ (Wikipedia, 2013; Bobby, 2008) 
 

หมำยเหต ุ
 หน่วยเสียงท่ีอยู่ในตารางขา้งบน ไม่รวมหน่วยเสียงของค ายืมจากภาษาอ่ืน 
ระบุเฉพาะหน่วยเสียงดั้งเดิมของภาษามลายใูนทั้งสองประเทศเท่านั้น ส าหรับหน่วย
เสียง (?) คือ หน่วยเสียงกกัในภาษา  
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หน่วยเสียงสระ 
 front central back 

close i  u 
close - mid e  o 
open  a  

 

ปรับแก้ (Wikipedia, 2013; Bobby, 2008) 

 
ขอ้มูลจาก Wikipedia (2013) ไดเ้ขียนความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่ง

ภาษามาเลยแ์ละภาษาอินโดนีเซียว่า ภาษาอินโดนีเซียมีความแตกต่างจาก
มลายูในพื้นท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะกับภาษามาเลย์ เพราะภาษาอินโดนีเซียมี
ค าศัพท์จ  านวนมาก ท่ีมาจากภาษาชวาและภาษาดัตช์  เ ช่น  ค า ว่ า                      
“ท่ีท าการไปรษณีย์” ภาษามาเลย์ เรียกว่า “pejabat pos” แต่ในภาษา
อินโดนีเซีย เรียกวา่ “kantor pos” ค าว่า “kantoor” มาจากค าในภาษาดตัช์ 
แปลว่า “ท่ีท าการ” ส าหรับความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกนันั้น 
ก็มีอิทธิผลท าให้การสะกดค าของค าศพัทมี์ความแตกต่างกนัดว้ย เช่น ค าว่า 
“เงิน” ในภาษามาเลย ์จะเขียนวา่ “wang” ในขณะท่ีภาษาอินโดนีเซียจะเขียน
ว่า  “uang” ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการใช้ค  าศัพท์ในสองภาษาท่ี มี                       
ความแตกต่างกนั 
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ตำรำงแสดงกำรใช้ค ำศัพท์ที่แตกต่ำง 
ควำมหมำยในภำษำไทย ภำษำมำเลย์ ภำษำอนิโดนีเซีย 
มีนาคม Mac (ค ายืมจาก

ภาษาองักฤษ) 
Maret  
(ค ายมืจากภาษา ดตัช ์:  Maart) 

สิงหาคม Ogos Agustus  
(ค ายมืจากภาษา ดตัช์ : Augustus) 

ความทา้ทาย cabaran tantangan (cabaran [kecabaran]  
มีการใชใ้นความหมาย ความกลวั) 

พดู bercakap berbicara 
(bercakap ก็มีการใชเ้ช่นกนั) 

ร้านคา้ kedai took (kedai มีการใชใ้นความหมาย 
แผงลอย) 

ตัว๋ tiket karcis  
(ค ายืมจากภาษา ดตัช์ : kaartje; tiket 
ก็มีการใชเ้ช่นกนั)  

ร้านขายยา farmasi apotek  
(ค ายืมจากภาษา ดัตช์ : apotheek; 
farmasi ก็มีการใชเ้ช่นกนั) 

จนัทร์ Isnin 
 

Senin 

ร้านอาหาร restoran rumah makan  
(restoran ก็มีการใชเ้ช่นกนั) 

เพราะวา่ kerana 
 

karena 
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ควำมหมำยในภำษำไทย ภำษำมำเลย์ ภำษำอนิโดนีเซีย 
โรงพยาบาล hospital  

(‘rumah sakit’  
ใช้สมัยก่อนได้รับ
เอกราช) 

rumah sakit  
(ภาษา ดตัช ์: ziekenhuis) 

สวนสตัว ์ taman haiwan, zoo 
(‘kebun binatang’ 
ใช้สมัยก่อนได้รับ
เอกราช ) 

kebun binatang  
(ภาษา ดตัช ์: dierentuin) 

โทรทศัน ์ televisyen 
 

televise (ภาษา ดตัช ์: televesie) 

มหาวทิยาลยั university universitas  
(ภาษา ลาติน : universitas) 

ส านกังานใหญ่ 
 

ibu pejabat kantor pusat 

รถยนต ์ kereta mobil, oto (kereta ก็มีการใชใ้น
ความหมายของยานพาหนะ ท่ี
แตกต่างออกไป เช่น kereta kuda 
(รถมา้), kereta api (รถไฟ)) 

เกา้อ้ี kerusi 
 

kursi 

ปรับแก้ (Wikipedia, 2013) 
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  นอกจากความแตกต่างทางดา้นการใชค้  าศพัท์แลว้ ภาษามาเลยแ์ละ
ภาษาอินโดนีเซียยงัมีค าศพัทท่ี์ใชร่้วมกนั แต่มีความหมายในภาษาท่ีแตกต่าง
กนัด้วย ดังนั้นค าศพัท์ต่อไปน้ีเม่ือใช้ในภาษาใดภาษาหน่ึงหรือใช้ร่วม
ระหวา่งสองภาษา จึงมกัจะเกิดความเขา้ใจผดิไดง่้าย 
 

ตำรำงแสดงกำรใช้ค ำศัพท์ร่วมกนั แต่มีควำมแตกต่ำงด้ำนควำมหมำย 
ค ำศัพท์ ภำษำมำเลย์ ภำษำอนิโดนีเซีย 

ahli นัก  (นักวิทยาศ าสต ร์  นัก
บัญ ชี )  ผู ้ เ ช่ี ย ว เ ช่ี ย ว ช า ญ
ทางดา้นใดดา้นหน่ึง 

เช่ียวชาญทางดา้นใดดา้นหน่ึง 

akta กฎหมาย หนงัสือราชการท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ 

baja ปุ๋ย (บ ารุงพืชผล) เหลก็กลา้  
banci หน่วยนบัจ านวนประชากร คนรักร่วมเพศ 
berbual พดูคุย สนทนา โกหก ข้ีโม ้
bercinta รักซ่ึงกนัและกนั ร่วมรัก มีเพศสมัพนัธ์ 
biji เมด็ เมลด็พนัธ์ุ เมลด็พนัธ์ุ 
bisa ยาพิษ สามารถ ท าได ้ยาพิษ 
bogel เปลือยกาย ไม่สวมใส่เคร่ือง

แต่งกาย 
โป๊ คนแคระ 

bontot/buntut กน้ บั้นทา้ย หาง 
budak เด็กๆ คนหนุ่มสาว ทาส คนรับใช ้
butoh/butuh อวยัวะเพศผูช้าย (ลามก) จ าเป็น 
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ค ำศัพท์ ภำษำมำเลย์ ภำษำอนิโดนีเซีย 
comel สวย งาม ค าท่ีใชเ้รียกคนปากโป้ง ไม่สามารถ

เก็บความลบัได้ ในบางถ่ินก็ใช้ใน
ความหมาย สวยหรืองาม เช่นกนั 

email อีเมล อีนาเมล ์เอกสารอีเลค็โทรนิค 
gampang ลูกนอกสมรส (เด็กท่ีเกิดก่อน

การแต่งงาน) (ค าหยาบคาย) 
ง่าย สะดวก 

jabatan หน่วยงานทางราชการ 
ส านกังาน 

ฐานะอยา่งเป็นทางการ 

jahat ซุกซน ชัว่ร้าย อาชญากร 
jawatan ฐานะอยา่งเป็นทางการ ส านกังาน หน่วยงานราชการ 
jemput เรียนเชิญ หยบิ/เก็บ เรียนเชิญ 
jeruk ของหมกัดอง ผลสม้ 
jimat ประหยดั เคร่ืองราง 
kacak หล่อ (สมาร์ท)ใช้กับบุคลิก

ของผูช้าย 
มือเทา้สะโพก/เอว  กูคื้น 

kakitangan คนงาน ลูกจา้ง สมาชิกลบั  
karya ผลงานศิลปะ ศิลปิน คนงาน 
kerajaan รูปแบบการบริหารประเทศ รัฐสุลต่าน  พระบรมวงศานุวงศ ์
kereta ยานพาหนะท่ีมีส่ีล้อและเดิน

ดว้ยเคร่ืองยนต ์
ช่ือน าหนา้ยานพาหนะ ท่ีชดัเจน เช่น 
kereta api (รถไฟ) kereta kuda (รถ
มา้) 

khidmat อุทิศตน ท างานเพ่ือส่วนรวม เอาจริงเอาจงักบังาน เคารพ 
pajak จ านอง ภาษี 
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ค ำศัพท์ ภำษำมำเลย์ ภำษำอนิโดนีเซีย 
pelan แบบก่อสร้าง ระมดัระวงั 
pejabat ท่ีท างาน เจา้หนา้ท่ี 
pemerintah ผูน้ า รัฐบาล 
pengacara ผูด้  าเนินรายการ ทนายความ พิทกัษรั์กษา 
pengajian การศึกษา การอบรม การศึกษาอลักรุอ่าน 
percuma ฟรี (ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) ไม่มีประโยชน์  ไร้ประโยชน์ 
pijat ไวรัส (ท าให้คอมพิวเตอร์เกิด

ความผิดลาด)  
นวด 

polis ต ารวจ นโยบาย (การประกนั) 
polisi นโยบาย (การประกนั) ต ารวจ 
pusing หมุน วน เวยีนหวั สบัสน 
pupuk ท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง ปุ๋ย ในค าอุปมาอุปมยัมีความหมายวา่

“เล้ียงดู” 
tambang ค่าโดยสาร เหมือง เชือก 
tandas หอ้งน ้ า หอ้งสุขา ท าใหก้ระจาง ชดัเจน ท่ีอาบน ้ า 
sulit ความลบั ยากล าบาก ยากล าบาก แปลก หายาก 

ปรับแก้ (Wikipedia, 2013) 
 

 นอกจากสองกรณีท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยงัพบว่ามีค าศัพท์ท่ีมี
ความหมายของค าและการใชเ้หมือนกนั แต่เขียนดว้ยตวัอกัษรและออกเสียง
แตกต่างกนั 
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ตำรำงแสดงกำรใช้ค ำเดียวกนั  เขียนตัวอกัษรและออกเสียงต่ำงกนั 
ควำมหมำย ภำษำมำเลย์ ภำษำอนิโดนีเซีย 
รถบสั bas bus 
รถบรรทุก trak truk 
แตกต่างกนั beza beda 
แท็กซ่ี teksi taksi 
ความหมาย erti arti 
คือ iaitu yaitu 
ธุรกิจ bisnes bisnis 
แหลม tanjong tanjung 
อ่าว telok teluk 
เสียหาย rosak rusak 
นอ้ยกวา่ ขาดหาย kurang kurang 
ทางการสะพาน rasmi resmi 
ศพ jambatan jembatan 
ต าแหน่ง jawatan jabatan, lokasi 
พลเรือน sivil sipil 

ปรับแก้ (Wikipedia, 2013) 
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 โดยสรุปแล้วทั้งภาษามาเลย์และภาษาอินโดนีเซียล้วนเป็นภาษา
มลายู เช่นเดียวกบัภาษามลายูท่ีใช้ในประเทศบรูไน ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศไทย ช่ือท่ีใช้เรียกภาษามลายูท่ีใช้ในประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซียแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการเมือง การปกครอง และภูมิหลงัทาง
ประวติัศาสตร์ของแต่ละประเทศ ส่วนความแตกต่างทางการใชภ้าษาเกิดจาก
ววิฒันาการและการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ความเช่ือ และประเพณีนิยม
ของแต่ละพื้นท่ี โดยช่องวา่งของความแตกต่างดงักล่าวยงัคงสามารถส่ือสาร
กนัไดเ้ขา้ใจระหวา่งผูพ้ดูภาษามลายขูองทั้งสองประเทศ ดงันั้นการท่ีคนไทย
หันมาให้ความส าคญักบัการเรียนภาษามลายูไม่ว่าจะเป็นภาษามาเลยห์รือ
ภาษาอินโดนีเซีย นบัว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะภาษามลายูเป็นภาษาท่ีใช้มากท่ีสุด
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
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รวิกานต์ โอภาส * 

    
 ช่วงข้ึนปีใหม่เป็นเวลาส าหรับการมองยอ้นไปในอดีตท่ีผา่นมาวา่เรา
ไดท้  าอะไรไปบา้งและเราตอ้งการปรับปรุงตวัเองอยา่งไรเพื่อให้การด าเนิน
ชีวติเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา  
 ในช่วงปีใหม่ชาวตะวนัตกจะมีธรรมเนียมท่ีเรียกว่า New Years’ 
Resolutions คือ การสัญญากบัตวัเองว่าจะเร่ิมท าบางส่ิงท่ีดีและเลิกท าส่ิงท่ี
ไม่ดีเพื่อตอ้นรับปีใหม่ท่ีมาถึง [a promise that you make to yourself to start 
doing something good or stop doing something bad on the first day of the 
year] หรือท่ีภาษาไทยเรียกวา่ การตั้งปณิธาน  
 ในการเขียน New Years’ resolutions เป็นภาษาองักฤษนั้น มกัจะ
ข้ึนตน้ดว้ย Verb ไดเ้ลย โดยหวัขอ้ท่ีคนเรามกัจะเขียนในการตั้งปณิธานนั้น 
มีดงัน้ี 
 
____________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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1. ปรับปรุงตัวเองด้ำนสุขภำพ  
 - Eat healthy food (กินอาหารเพื่อสุขภาพ) 
 - Lose weight (ลดความอว้น) 
 - Exercise more (ออกก าลงักายมากข้ึน) 
 - Drink less alcohol (ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์อ้ยลง) 
 - Quit smoking (เลิกสูบบุหร่ี) 
 - Drink more water (ด่ืมน ้ามากข้ึน) 
 - Stop biting nails (หยดุการกดัเล็บ) 
2. ปรับปรุงด้ำนกำรศึกษำ 
 - Improve grades (ปรับปรุงเกรดใหดี้ข้ึน) 
 - Read more books (อ่านหนงัสือใหม้ากข้ึน) 
 - Pay more attention in the class  
   (ใหค้วามสนใจในชั้นเรียนมากข้ึน) 
 - Stop using mobile phones in the classroom 
   (หยดุการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในหอ้งเรียน) 
3. ปรับปรุงลกัษณะนิสัยของตัวเอง 
 - Become more organized (เป็นระเบียบมากข้ึน) 
 - Reduce stress (ลดความเครียด) 
 - Think positive (คิดบวก) 
 - Get up early (ต่ืนแต่เชา้) 
 - Be punctual (ตรงต่อเวลา) 
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 หลงัจากท่ีไดแ้นวคิดในการเขียน New Years’ Resolutions เป็น
ภาษาองักฤษแลว้ เราลองมาตั้งปณิธานเป็นภาษาองักฤษกนัดีกวา่วา่ในปีใหม่
เราจะปรับปรุงตวัเราอยา่งไรบา้ง What are your New Years’ resolutions? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 105 

 

 
 

ประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ * 

 
บาป 7 ประการ หรือ seven deadly sins เป็นหลกัค าสอนของศาสนา

คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิคในอดีตกาล เพื่อให้มนุษยไ์ม่ท าตามสัญชาตญาณ
ของตนมากจนเกินไป และน าไปสู่การล่าแม่มดในยุโรป บาป 7 ประการนั้น 
มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ซ่ึงในบางยุคมีการเพิ่มลักษณะของการ           
ท  าบาปหลายรูปแบบ ท าให้บางช่วงเวลาอาจมีบาปมากกว่า 7 ประการ                 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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1. ค ำสอนของสันตะปำปำ เกรโกรี คริสต์ศักรำชที ่6 โดยเรียงล ำดับ
จำกควำมรุนแรงของบำปจำกน้อยไปหำมำก 
 
รำคะ (ภำษำลำติน: luxuria; ภำษำองักฤษ: lust)  
 การ คิดในทาง เ ส่ื อม  ความต้อ งก าร เ ป็น ท่ีสนใจจากผู ้ อ่ื น                      
ความตอ้งการความเร้าใจ หมกมุ่นทางเพศท่ีมากจนเกินไป หรือท่ีผิดมนุษย์
ปกติ ความใคร่ท่ีเกิดข้ึนในทางทุจริต เช่น การมีเพศสัมพนัธ์กบัสัตว ์กบัพ่อ
แม่หรือลูกหลานตวัเอง การข่มขืน การมีชู ้โดยมี Asmodeus ปีศาจท่ีหลงรัก
มนุษยผ์ูห้ญิงและฆ่าชายท่ีจะแต่งงานกบันางทุกคน เป็นปีศาจประจ าบาป         
ขอ้น้ี  
 สัญลกัษณ์แห่งราคะคืองูหรือววั  
 สีประจ าบาปน้ีคือ สีน ้าเงิน  
 บทลงโทษผูก้ระท าบาปขอ้น้ีคือ ถูกรมดว้ยสารก ามะถนัและไฟ  
  ศีลธรรมท่ีช่วยก าจัดราคะคือ ความบริสุทธ์ิ ความหวงแหนใน
พรหมจรรย ์ 
 
ตะกละ (ภำษำลำติน: gula; ภำษำองักฤษ: gluttony)  
 การสนองความตอ้งการโดยไม่ย ั้งคิด มุ่งร้ายเอาของคนอ่ืน บริโภค
ส่ิงต่าง ๆ จนขาดการไตร่ตรอง บริโภคจนมากเกินไป มากจนเกินความ
จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร รวมถึงการบริโภคส่ิงต่างๆ โดยไม่ค  านึง
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สนใจ หรือเห็นใจคนอ่ืน มี Beelzebub เจา้ชายแห่งนรกหรือเจา้แห่งหมู่
แมลงวนั เป็นปีศาจประจ าบาปขอ้น้ี  
 สัญลกัษณ์ของตะกละคือ หมู  
 สีประจ าบาปคือ สีส้ม  
 บทลงโทษของผูท่ี้ตะกละในนรกคือ การท่ีถูกกินทั้งเป็นโดยหนู 
คางคก และงู  
 
 ตะกละสามารถแบ่งออกเป็น  
  * Praepropere  กินเร็วเกินไป 
  * Laute   กินแพงเกินไป  
  * Nimis  กินมากเกินไป  
  * Ardenter  กินอยา่งกระตือรือร้นเกินไป  
  * Studiose  กินอยา่งประณีตเกินไป  
  * Forente  กินอยา่งแรงกลา้เกินไป  
 ศีลธรรมท่ีช่วยก าจดัตะกละคือ ความพอดี การยบัย ั้งชัง่ใจ  
 
โลภะ (ภำษำลำติน: avaritia; ภำษำองักฤษ: greed/avarice)  
 ความทะเยอทะยานอนัแรงกล้าในการให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและ
อ านาจ โดยไม่ค  านึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการไดม้าซ่ึงส่ิงเหล่านั้น ไม่
วา่จะเป็นการขโมย การขู่กรรโชกทรัพย ์ยกัยอก การกกัเก็บทรัพยสิ์นต่างๆ 
โดยไม่แบ่งปันหรือช่วยเหลือผูอ่ื้นและในเวลาต่อมา โลภะจะรวมถึง การหา
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ทรัพยอ์ย่างทุจริตมาใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนา ดว้ยถือเป็นการมุ่งร้ายต่อ
ศาสนาและเป็นการหกัหลงัต่อผูน้บัถือคริสตศ์าสนา มี Mammon ปีศาจแห่ง
ความมัง่คัง่ท่ีไม่เป็นธรรม เป็นปีศาจประจ าบาปขอ้น้ี  
 สัญลกัษณ์ของโลภะคือ กบ  
 สีประจ าบาปคือ สีเหลอืง  
 บทลงโทษของผูท่ี้โลภมากคือการถูกแช่ในน ้ามนัเดือด  
 ศีลธรรมท่ีช่วยก าจดัโลภะคือ ความเมตตา การแบ่งปัน  
 
เกยีจคร้ำน (ภำษำลำติน: acedia; ภำษำองักฤษ: sloth/laziness)  
 ความไม่สนใจใยดีต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงรอบขา้ง ใชเ้วลาอยา่ง
ไร้ค่า ความไม่ตอ้งการท่ีจะท าอะไร โดยปล่อยให้ผูอ่ื้นเป็นผูท้  างานหนกัเพื่อ
ตนเองเท่านั้น การปล่อยปละละเลยต่อหนา้ท่ีของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ละเลยท่ีจะท าดีรวมถึงการละเลยท่ีจะเคารพต่อพระเจา้ดว้ย ผูท่ี้เกียจคร้านจะ
อยู่เฉยๆ รักษาสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในภาวะเดิมตลอดเวลา ไม่ท า
อะไรมาก แต่ก็ไม่ใชอ้ะไรมากเช่นกนั มี Belphegor ปีศาจผูไ้ม่ยอมท าอะไร
เพียงแต่บอกให้มนุษย์คอยท าส่ิงเหล่านั้นให้เป็นปีศาจประจ าบาปข้อน้ี 
 สัญลกัษณ์ของเกียจคร้านคือ แพะ  
 สีประจ าบาปคือ สีครำม  
 บทลงโทษของผูเ้กียจคร้านคือการถูกโยนลงไปในบ่องูพิษ  
 ศีลธรรมท่ีช่วยก าจัดเกียจคร้านคือ ความกระตือรือร้น ความ
ทะเยอทะยาน  
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โทสะ (ภำษำลำติน: ira; ภำษำองักฤษ: wrath)  
 ความโกรธเคืองและพยาบาทท่ีขาดความเหมาะสม การทนรับสภาพ
ในบางส่ิงบางอย่างไม่ได้ การแสวงหาหนทางผิดกฎหมายบา้นเมือง ใน
ศีลธรรมในการลา้งแคน้ การมุ่งร้ายท่ีจะท าส่ิงต่างๆ แก่บุคคลท่ีตนไม่ชอบ 
รวมถึงการไม่ชอบบุคคลอ่ืนโดยไร้เหตุผล เช่น สีผวิ เช้ือชาติ ศาสนา น าไปสู่
การฆ่าและฆาตกรรมผูอ่ื้น โมหะคือความโกรธท่ีไม่ตอ้งการท่ีจะยกโทษ มี 
Satan ปีศาจแห่งความมืดเป็นตวัแทนประจ าบาปขอ้น้ี  
 สัญลกัษณ์ของโทสะคือ หมี  
 สีประจ าบาปคือ สีแดง  
 บทลงโทษของผูท่ี้มีบาปโมหะคือ การถูกฉีกร่างทั้งเป็นซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 
 ศีลธรรมท่ีช่วยก าจดัโทสะคือ ความนอบนอ้ม การใหอ้ภยั  
 
อจิฉำ (ภำษำลำติน: invidia; ภำษำองักฤษ: envy)  
 ความปรารถนาให้ผูอ่ื้นรับเคราะห์ การไม่ยอมรับผูอ่ื้นท่ีมีส่ิงต่าง ๆ 
ดีกว่าตนเอง ทั้ งด้านทรัพย์สมบัติ ลักษณะรูปร่างนิสัยและการประสบ
ความส าเร็จ ความอิจฉาน าไปสู่การรังเกียจตวัเอง ตอ้งการอยากเป็นผูอ่ื้น 
น าไปสู่การขโมยและท าลายผูอ่ื้น ความอิจฉาเป็นการพฒันาต่อจากตะกละ
และโลภะท่ีสุดขั้ว มี Liviathan ปีศาจอสรพิษทะเลแห่งนรก ผูเ้ป็นสัญลกัษณ์
แห่งการต่อตา้นพระเจา้ถือเป็นปีศาจประจ าบาปน้ี  
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 สัญลกัษณ์ของอิจฉาคือ สุนขั  
 สีประจ าบาปคือ สีเขียว  
 บทลงโทษผูท่ี้มีความอิจฉาคือ ถูกแช่แขง็ในน ้าเยน็จดั  
 ศีลธรรมท่ีช่วยก าจดัอิจฉาคือ ความกรุณา ความเผือ่แผ ่ 
 

Envy: Arch in the nave with a gothic fresco 
from 1511 of a man with a dog-head, which 
symbolizes envy (Dalbyneder Church (da), 
Denmark) 
ซุ้มประตูในโบสถ์ท่ีมีจิตรกรรมฝาผนังแบบ
โกธิค ในปี ค.ศ. 1511 ของชายคนหน่ึงท่ีมีศีรษะ
เป็นสุนัข ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความอิจฉา 
(โบสถ ์Dalbyneder ประเทศเดนมาร์ก) 
ที่ ม า  Envy ( อ อ น ไ ล น์ ) .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Male
ne 8 มกราคม 2558. 

 

ยะโส, ทะนงตน (ภำษำลำติน: superbia; ภำษำองักฤษ: Vanity/Pride)  
 ยะโสเป็นยอดแห่งบาปทั้งปวง ความหยิ่งยะโสคือตอ้งการเป็นผูท่ี้มี
ความส าคญัและอ านาจเหนือผูอ่ื้น การท่ีรักตนเองมากจนเกินไป หลงใน
อ านาจและรูปลักษณ์ของตวัเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบตนเอง
เทียบเท่ากบัพระเจา้ ซ่ึงบาปประการน้ีท าให้ Lucifer ท่ีเป็นปีศาจประจ าบาป
น้ี ถูกขบัไล่ออกจากสวรรค์ เน่ืองจากลูซิเฟอร์ซ่ึงแต่เดิมเป็นเทพองค์หน่ึง
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เห็นว่าตนมีอ านาจเท่ากบัพระเจา้ จึงสร้างพรรคพวกของตวัเองเพื่อต่อตา้น
และไม่เคารพพระเจา้ คนท่ีท าบาปน้ี คือ คนท่ีมีความหยิ่งยะโสจะสนใจ
เฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่สนใจวา่ผูอ่ื้นจะเป็นเช่นไร  
 สัญลกัษณ์ของโอหงัคือ มา้ สิงโต หรือ นกยงู  
 สีประจ าบาปคือ สีม่วง  
 บทลงโทษของผูท่ี้โอหงัคือ การถูกทรมานบนวงลอ้ โดยการมดักบั
วงลอ้แลว้ใหว้งลอ้หมุนเร่ือยๆ ผูถู้กทรมานจะถูกบดขยี้กบัพื้น  
 ศีลธรรมท่ีช่วยก าจดัโอหงัคือ ความถ่อมตน การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 

2. ฉบับของหลวงพ่อ Sebastien Michaelis's ในปี 1613 

 จะมีการจดัแบ่งปีศาจทั้งหลายออกมาเป็นล าดบัใหญ่ๆ 3 ล าดบั มี
การปรับเปล่ียนต าแหน่งของปีศาจบางตน ในช่วงปี 1613 เป็นยุคของการล่า
แม่มด (หรือท่ีเรียกกันว่า ยุคมืด - Dark Ages) และยุคของศาสนาท่ี
เจริญรุ่งเรืองและร ่ ารวย วาติกนัเป็นศูนยก์ลางมีอ านาจทางการเมืองทัว่ไปใน
ยุโรป ท าให้ความผิดบาปต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อกฎหมายการล่าแม่มดของ
วาติกนัมีมากข้ึน ท าให้มีเหล่าปีศาจและซาตานท่ีควบคุมบาปเหล่าน้ีมีมาก
ข้ึนไปตามดว้ยเช่นกนัเดียวกนั ล าดบัของบาปและปิศาจประจ าบาป มีการ
แบ่งดงัน้ี (ช่ือตวัแรกจะเป็นช่ือของปิศาจประจ าบาป) 
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First Hierarchy (ปีศำจระดับที ่1)  
 Belzebuth - pride ความเยอ่หยิง่ ทะนงตน 
 Leviathan - faith ความหลงใหล  
 Asmodeus - luxury ความร ่ ารวยฟุ้ งเฟ้อ  
 Balberith - blasphemy and murder การฆาตกรรม 
 Astaroth - vanity and sloth ข้ีเกียจ  
 Verrine - impatience การไม่รู้จกัอดกลั้น 
 Gresil - impurity มลทิน, ความไม่บริสุทธ์ิ  
 Sonnillon - hate ความเกลียดชงั  
 
Second Hierarchy (ปีศำจระดับที ่2)  
 Carreau - mercilessness การไร้เมตตา  
 Carnivean - obscenity ความลามก  
 Oeillet - riches and wealth ความร ่ ารวยและการมีทรัพย ์ 
 Rosier - love ความลุ่มหลง 
 Verrier - disobedience ความไม่เช่ือถือในศาสนา  

 
Third Hierarchy (ปีศำจระดับที ่3)  
 Belial - arrogance ความหยิง่จองหอง 
 Olivier - cruelty and greed การทารุณกรรม  
 Juvart - demonic possession การท าพิธีกรรมปีศาจ 
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นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ยงัมีนกับวชและคมัภีร์ท่ีมีการกล่าวถึงบาป
และปีศาจประจ าบาปอีกหลายรูปแบบ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เร่ืองของบาป 7 
ประการอยูคู่่กบัชาวคริสตม์านานหลายร้อยปี หลกัค าสอนน้ีเป็นไดก้ลายเป็น
แรงบนัดาลใจของศิลปินและนักเขียนหลายท่าน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
มากมายท่ีส่ือถึงบาป 7 ประการแพร่ไปวฒันธรรมต่างๆ ทัว่โลก เช่น The 
Divine Comedy (หรือ Divina Commedia) ผลงานของ Dante Alighieri 
นกัเขียนชาวอิตาลี (ค.ศ. 1265–1321) จนมาถึงในยคุสมยัใหม่อยา่งภาพยนตร์
เร่ือง Seven (ค.ศ. 1995) ท่ีน าแสดงโดย Brad Pitt และ Morgan Freeman 

 

 
ภาพยนตร์ Seven 

ทีม่า ภาพยนตร์ Seven (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 
http://www.ropeofsilicon.com/seven-1995-best-movies-6/ 8 มกราคม 2558. 
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นอกจากน้ียงัไดมี้การน าไปใช้ในการพฒันารูปแบบสินคา้ ไม่วา่จะ
เป็นเคร่ืองประดบั หรือสินคา้บริโภค เช่น ในปี ค.ศ. 2003 ไอศกรีมวอลล ์
แมก็นัม่ ไดอ้อกชุดบาปทั้ง 7 ประการ วางขายจ านวนจ ากดั (ไม่มีจ  าหน่ายใน
ประเทศไทย)  
 

 
Magnum ice cream Seven Deadly Sins (ไอศกรีมแมก็น่ัม ชุด บาป 7 ประการ) 

ทีม่า Magnum ice cream Seven Deadly Sins (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: 
http:/ /c0248141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/MCCI_05753_0041447A.JPG  

8 มกราคม 2558. 
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รสชำติของไอศกรีม 
 ราคะ   ไอศกรีมวานิลลาเคลือบสตรอเบอร์รี 
 ตะกละ   ไอศกรีมช็อคโกแลตเคลือบสองชั้นดว้ย 
   ช็อคโกแลตนมและไวทช็์อคโกแลต 
 โลภะ   ไอศกรีมทิรามิสุผสมกาแฟเคลือบดว้ยช็อคโกแลตนม
   ผสมบิสกิตอมาเร็ตติและเฮเซลนทั 
 เกียจคร้าน  ไอศกรีมวานิลลาผสมคาราเมล  
   เคลือบดว้ยช็อคโกแลตผสมถัว่ 
 โทสะ   ไอศกรีมวานิลลาผสมซอสผลไมร้วมสีแดง 
   เคลือบดว้ยดาร์คช็อคโกแลต 
 อิจฉา   ไอศกรีมถัว่พิทาชิโอสีเขียวเคลือบดว้ยช็อคโกแลตนม 
 โอหงั   ไอศกรีมวานิลลา ผสมซอสแชมเปญ  
   เคลือบดว้ยไวทช็์อคโกแลต 
 

 
ทีม่า wall's magnum seven deadly sins (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา: 

http://wheresthesausage .typepad.com/my_weblog/2014/04/magnum-brilliant-brand-
ideas-4.html. 30 มกราคม 2558 
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PRIDE – The proud peacock ruffles its 
royal feathers. Blue Titanium Ring, set with 
White Diamonds, Pink Sapphires and 
Amethyst. 
แหวานท่ีถูกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากบาปของความยโสโอหัง ซ่ึงเปรียบ
ดั่งนกยูงท่ียโสแพนขนหาง ตัวเรือนของ
แหวนเป็นไทเทเนียมสีฟ้า, ประดับด้วยเพชร
สีขาว, แซปไฟร์สีชมพูและอเมทิสต์ 

 
ทีม่า PRIDE (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา:  http://www.beautifullife.info/wpcontent/uploads/ 
2014/01/24/11.jpg 8 มกราคม 2558 
 

 บาปเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของการท าผิดศีลธรรมหรือเป็นการกระท าท่ี
จะท าให้ไม่สามารถไปสู่สุขติ หรือ สวรรค์ได้ บาปเหล่าน้ีจดัไดว้่าเป็นพิษ
ร้ายแรง หรือเร้ือรัง ต่อจิตใตส้ านึก และจิตวิญญาณ ทั้งเป็นการล่อลวง การ
หลงใหล การชกัจูง ความตอ้งการ หรือแมแ้ต่สัญชาติญาณ ใครท่ีไดลุ่้มหลง
ไปกบัมนัจะไดพ้บแต่ความหายนะ ทั้งกายใจจิตวญิญาณและคนรอบขา้ง 
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บรรณำนุกรม 
 
Seven deadly sins (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki 
 /Seven_deadly_sins. 5 มกราคม 2558 
Magnum (ice cream) (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki 
 /Magnum_%28ice_cream%29. 5 มกราคม 2558 
Stunning Jewelery Collection "The Seven Deadly Sins" by Stephen 
 Webster (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: www.beautifullife.info/fashion-
 design/stunning-jewelery-collection-the-seven-deadly-sins-by-
 stephen-webster/. 5 มกราคม 2558 
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จันทิมา   ชุวานนท์ * 

 ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งการเปิดเสรีทางการคา้และบริการภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิก
อาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึง 70% 
ในธุรกิจบริการในประเทศอาเซียน 
ซ่ึงหมายถึงว่าในไทยก็จะมีการเพิ่ม
สัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติจาก
เดิมในปี พ.ศ.2549 ท่ี เคยมี เพียง 
30% เพิ่มเป็น 70% ในปี  2558 
อย่างไรก็ดีผูเ้ช่ียวชาญคาดการณ์ว่าไทยจะสามารถขยายธุรกิจบริการใน
อาเซียนได้ โดยเฉพาะบริการดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นสาขาท่ีไทยมีความ
เขม้แข็ง  ดงันั้นผูเ้ขียนจึงวางแผนไปเท่ียวในอาเซียน  ไปสัมผสับริการดา้น
การท่องเท่ียวในประเทศเพื่อนบา้นของเรา  โดยเลือกเมืองซาปาในเวียดนาม
ตอนเหนือเพื่อจะหนีร้อนไปหาท่ีเยน็ๆ พกัผอ่น  

_____________________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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 ซาปามีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีอยู่ท่ี 15.4˚c อุณหภูมิต ่าสุดและสูงสุด
อยู่ระหว่าง  1˚c - 29˚c  บางปีก็มีหิมะตก ตดัสินใจแลว้ก็หาซ้ือหนงัสือน า
เท่ียวท่ีให้ขอ้มูลละเอียด อ่านเขา้ใจง่ายๆ มา 1 เล่ม วางแผนเท่ียวไว ้8 วนั 
แวะฮานอย ไปซาปา แลว้กลบัมาฮานอยอีกคร้ัง จากนั้นก็จองตัว๋เคร่ืองบิน  
จองโรงแรมตามเส้นทางท่ีจะพกั ดูพยากรณ์อากาศเรียบร้อย ก็เตรียมรายการ
จดัของลงกระเป๋า  เตรียมกายและใจไปเท่ียวซาปา  
 เคร่ืองบินจากกรุงเทพฯไปลงท่ีฮานอย เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม   และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1553 มีอายุรวมกว่า 
1000 ปี ซ่ึงในปี พ.ศ.2553  ก็มีการ
เฉลิมฉลองครบรอบหน่ึงพนัปีของ
ฮานอย  คณะเราแวะเท่ียวฮานอย 1 
คืน 2 วนั ฮานอยเป็นเมืองน่ารัก มี
ย่านท่ีเป็นตึกเก่าๆ สวยงามแบบ
ยุโรป และย่านชุมชนเป็นตึกแถว
ร้านตลาดค้าขายสินค้านานาชนิด  
ถนนแคบๆ ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค ์
และจกัรยานวิ่งขวกัไขว่เต็มไปหมด  
ดูมีชีวิตชีวาน่าต่ืนเตน้โดยเฉพาะเวลาตอ้งเดินขา้มถนน  กลางเมืองฮานอยมี
ทะเลสาบโฮนเคียม (Hoankiem) เหมือนกรุงเทพมีสนามหลวง  ผูค้นคึกคกั
หนาแน่นเพราะเวียดนามมีจ านวนประชากรมากกว่า 89 ล้านคน นบัเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรมากอนัดบัท่ี 13 ของโลก    



 

LC Journal 120 

 

 ฮานอยมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นเมืองหลวงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีซ่ึง
โฮจิมินห์ประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2488 ท่ีบริเวณจตุัรัสบาดิง (Ba Đình)      
โฮจิมินห์เป็นนกัปฏิวติันกัต่อสู้ท่ีชาวเวียดนามเคารพนบัถือเพราะเป็นบุคคล
ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม โฮจิมินห์
เป็นคนเก่งพูดได้ถึง 7 ภาษา  เคยอยู่เมืองไทยหลายปีท่ีจงัหวดันครพนม      
โฮจิมินห์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนแรก
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม  เราก็ไดไ้ปท าเนียบรัฐบาลเดินชม
อยู่ดา้นนอกร้ัว แล้วไปสุสานโฮจิมินห์  ลุงโฮจะนอนหลบัอยู่ในโลงแกว้มี
ผูค้นมากมายเดินทางจากท่ีต่างๆ มาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อเขา้ไปเคารพศพลุง
โฮ  จากนั้นพวกเราก็เดินตามหนงัสือท่ีเล่าเร่ืองราวของลุงโฮแลว้เดินไปตาม
เส้นทางในฮานอยท่ีลุงโฮประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของต่างชาติ  ใน
หนา้ร้อนฮานอยร้อนไม่แพก้รุงเทพฯ  การเดินเท่ียวตะลอนๆ หลายๆ ชัว่โมง
ในตอนกลางวนั จะขบัเหง่ือไดดี้มาก จดัไดว้า่เป็นทวัร์ลา้งพิษ   นกัท่องเท่ียว
ภาคกลางวนัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทวัร์ มีรถบสัติดแอร์คอยรอรับ-ส่ง  ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินเท่ียวเองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นฝร่ังก็จะเป็นนักท่องเท่ียวภาค
เยน็หรือภาคค ่าจะออกมาเดินกนัมากมาย ร้านอาหารแผงลอย ท่ีมีโต๊ะและ
เก้าอ้ีเต้ียๆ ให้นั่งข้างถนน ก็เร่ิมเปิดกิจการตอนเย็นๆ ให้ทั้งชาวบา้นและ
นกัท่องเท่ียวไดล้ิ้มลองอาหารของเขา  ดงันั้นฮานอยในยามเยน็ท่ีย่านเมือง
เก่าตามถนนแคบๆ ยา่นถนน 36 สาย จะน่าเดินเท่ียวมาก 
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 ค ่าวนัถดัไปเราเดินทาง
โดยรถไฟตูน้อนซ่ึงคล้ายรถไฟ
ตูน้อนชั้น 1 ผสมชั้น 2 ของบา้น
เรา มีหลายขบวนหลายบริษัท
ใหเ้ลือก ราคาและเวลาเดินทางก็
ใกล้เ คียงกัน  ผู ้โดยสารส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ  
รถไฟไปถึงสถานีลาวไกตอนเช้ามืด เ ดินหาอาหารเวียดนามร้อนๆ 
รับประทานแลว้ก็เดินทางโดยรถตูต่้อไปซาปา ไม่วา่จะซ้ืออาหารหรือเช่ารถ
เราจะถูกโก่งราคา และมักถูกโกงเล็กโกงน้อยเป็นปกติ  เวลาไปเท่ียว
เวยีดนามดว้ยตนเองควรเตรียมตวัหาขอ้มูลไวก่้อน และถา้ไม่เลือกซ้ือทวัร์ไป
จากประเทศไทยก็ไม่ควรตอ้งคิดมาก แมจ้ะถูกโกงแลว้โกงอีกก็ยงัถูกกวา่ไป
เท่ียวสิงคโปร์หรือญ่ีปุ่น  เวลาแท็กซ่ีฮานอยขบัรถพาเราออ้มโลกก็คิดว่าเรา
ได้โอกาสชมบา้นชมเมือง  คนเวียดนามท่ีน่ารักก็มีมากมายและช่วยเหลือ
พวกเราระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว    
 ซาปาเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูบ่นภูเขาสูงในเขตจงัหวดัลาวไก ทางตอน
เหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กบัชายแดนจีน กองทพัจีนก็เคยเขา้มายึด           
ซาปา  ซาปาอยูห่่างจากฮานอยประมาณ 350 ก.ม. แต่ตอ้งขบัรถไปตามภูเขา
สูงๆ นกัท่องเท่ียวจึงนิยมเดินทางโดยรถไฟ   
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 ครอบครัวเราเลือกโรงแรมขนาด 3-4 ดาว  ขอท่ีนอนสะอาด นอน
สบาย มีอาหารเช้าให้ และอยู่กลางเมืองท าเลดี  วิวสวย ออกมาเดินเท่ียวได ้    
พนักงานในโรงแรมท่ีน่ีทั้ งท่ีฮานอยและซาปาอัธยาศยัดี ยิ้มแยม้รับแขก 
พร้อมช่วยเหลือ มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีเกือบทุกคน พูดได้คล่องทั้ง
ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส  อาจพูดภาษาอ่ืนไดอี้กแต่เพราะช่วงท่ีอยู่ท่ี
โรงแรมได้พบแต่แขกโรงแรมท่ีเป็นนักท่องเท่ียวยุโรป   ในฮานอยมี
ร้านอาหารอร่อยๆ มากมาย พวกเราเสาะแสวงหาร้านอร่อยตามท่ีหนงัสือน า

เท่ียวแนะน าไว ้  ร้านอาหารเวียดนามท่ีจดั
ร้านสวยๆ  ราคาไม่แพง เ ม่ือ เ ทียบกับ
ร้านอาหารระดบัเดียวกนัในบา้นเรา  เท่ียว
คร้ังน้ีจึงน่าจะเป็นการท่องเท่ียวเพื่อล้ิมรส
อาหารอร่อยท่ีเรียกวา่ Food tourism หรือ 
Gastronomic tourism  นอกจากจะ
รับประทานอาหารเวียดนามรสอร่อยขนาน
แท้แล้ว  ขนมปัง  ขนมคาว -หวานของ
ฝร่ังเศส และอาหารอิตาเลียนก็อร่อยมากๆ 

สุดหา้มใจ   ท่ีน่ีบางโรงแรมก็มีกิจกรรมสอนท าอาหารดว้ย ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียว
สนใจสมคัรเรียน  ตอนเชา้ก็จะออกไปเดินตลาดเลือกซ้ือวตัถุดิบเพื่อการปรุง
อาหารกบัพอ่ครัว หลงัจากนั้นกลบัมาก็มาเรียนรู้การประกอบอาหาร  พอท า
เสร็จก็จะไดเ้วลาอาหารกลางวนัรับประทานไดเ้ลย  
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 บรรยากาศในซาปามองบางมุมจะเหมือนยุโรป ผงัเมืองตึกรามและ
อาคารบา้นพกัหลายหลงัท่ีท าใหร้ะลึกถึงบรรยากาศของฝร่ังเศส  ถา้มองตรง
มุมทะเลสาบกลางเมืองก็คลา้ยบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์  ในอดีตซาปาเป็น
ถ่ินท่ีอยูข่องชาวเขาเผา่มง้ด าและเยา้   ในปี พ.ศ.2461 คณะมิชชนันารีฝร่ังเศส
เดินทางเขา้มาเผยแพร่ศาสนาในซาปาและได้พบว่าซาปามีภูมิอากาศเย็น
สบายคล้ายกบัยุโรปและอยู่บนเขาฟานซีพาน(Fansipan) ซ่ึงสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม เปรียบได้กับเทือกเขาแอลป์ในยุโรป  เม่ือเร่ืองราวของซาปา
แพร่หลายออกไป  ฝร่ังเศสขณะนั้ นปกครองอินโดจีนฝร่ังเศสซ่ึงรวม
เวียดนามอยู่ดว้ย ก็ยาตรากองทพัจากท่ีราบปากแม่น ้ าแดง เขา้สู่เขตภูเขาสูง
ทางภาคเหนือ   ฝร่ังเศสมีศูนยก์ลางการปกครองอยูท่างใตซ่ึ้งอากาศร้อนใน
ฤดูร้อน ในเวลานั้นพ่อค้าวาณิชชาวฝร่ังเศสจ านวนมากเข้ามาตั้งถ่ินฐาน
แสวงหาผลประโยชน์
ใน เวี ยดนาม    ช า ว
ฝ ร่ั ง เศส เห ล่ า น้ีก็ ม า
ส ร้ า ง บ้ า น พัก ต า ก
อ า ก า ศ ท่ี ซ า ป า  มี
สถานพยาบาลพกัฟ้ืน
ส าหรับทหารฝร่ังเศส  
มีบ้านพักตากอากาศ
ของขา้หลวงใหญ่ฝร่ังเศสประจ าอินโดจีนฝร่ังเศส   จนถึงราวปี พ.ศ.2480 ซา
ปามีอาคารบา้นเรือนของชาวฝร่ังเศสมากกวา่ 200-300 หลงัคาเรือน อาคาร
ส่วนใหญ่เป็นแบบแควน้ Haute Savoie ในฝร่ังเศส  ซ่ึงท าให้ในซาปา                   



 

LC Journal 124 

 

มีประชาชนฝร่ังเศสมากกวา่ประชาชนเวียดนาม เวลานั้นซาปามีช่ือเสียงเป็น
ท่ีร ่ าลือถึงความสวยงามของบ้านเรือนและสวนดอกไม้   ในปี พ .ศ.2496 
สถานการณ์ของฝร่ังเศสในอินโดจีนเร่ิมไม่มัน่คง ชาวฝร่ังเศสตอ้งทยอย
อพยพออกจากซาปา จนปี พ.ศ.2497 ฝร่ังเศสแพส้งครามท่ีเดียนเบียนฟู   
บ้านพกัอาศัยของชาวฝร่ังเศสจ านวนมากถูกท าลายลง   แต่หลังจากนั้น
กองบินฝร่ังเศสเองก็เป็นฝ่ายทิ้งระเบิดถล่มซาปา น่าจะเป็นเพราะซาปาเคย
เป็นท่ีตั้งกองก าลงัของฝร่ังเศสจึงตอ้งท าลายทิ้งเสีย  ชาวเวียดนามท่ีเหลืออยู่
ตอ้งทิ้งซาปาหนีตาย  ทอดทิ้งให้ซาปาท่ีเคยสวยงามในอดีตตอ้งหลบัใหลไป
อีกหลายปี     
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เวียดนามมีประวติัศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยการต่อสู้  ชาวเวียดนามจึง
เป็นคนเขม้แขง็และอดทน  การต่อสู้ของเขาเร่ิมตั้งแต่การยึดครองของจีนราว 
พ.ศ. 585 และต่อสู้กบัจีนมาตลอด  ต่อมาก็ตอ้งต่อสู้กบักองก าลงัฝร่ังเศส  แต่
แลว้ในท่ีสุดฝร่ังเศสก็ยึดครองเวียดนาม    ฝร่ังเศสให้การศึกษาและส่งเสริม
วฒันธรรมฝร่ังเศสให้แพร่หลายในเวียดนาม  ปรับเปล่ียนการเขียนภาษา
เวียดนามมาใช้อกัษรละติน   ชาวเวียดนามต่างตอ้งการอิสรภาพจึงเกิดเป็น
กลุ่มชาตินิยมต่างๆ น าไปสู่การต่อสู้และสงคราม ในท่ีสุดฝร่ังเศสพ่ายแพ ้จน
ตอ้งยอมรับเอกราชของเวยีดนามในปี พ.ศ. 2497  แต่ชาวเวียดนามในภาคใต้
ไม่ตอ้งการรวมตวักบักลุ่มของโฮจิมินห์ สหรัฐอเมริกาก็สนบัสนุนช่วยเหลือ
เวยีดนามใต ้ส่งทหารอเมริกนัมาประจ าสู้รบในเวียดนามใต ้  และใชเ้วลาอยู่
ในเวียดนามอยู่หลายปี คนทั่วไปจะเรียกว่าสงครามเวียดนามแต่ชาว
เวียดนามจะเรียกวา่สงครามน้ีวา่สงครามอเมริกา ในท่ีสุดกองทพัประชาชน
เวียดนามก็สามารถยึดกรุงไซ่ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใตไ้ด้ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2518 ถือเป็นจุดส้ินสุดของสงคราม และโฮจิมินห์หรือลุงโฮก็
ประสบชัยชนะในการรวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เป็นประเทศ
เดียวกนัไดส้ าเร็จในปีต่อมา    สงครามน้ีสูญเสียชีวิตทหารและพลเรือนชาว
เวยีดนามเกือบลา้นคน 

จุดเด่นของการมาเท่ียวท่ีซาปาคือมาสัมผสัอากาศเย็นสบายใน
บรรยากาศยุโรป  แต่ถา้มาในฤดูหนาวน่าจะหนาวทรมาน เพราะท่ีซาปาบาง
ปีมีหิมะตกและคงจะไม่เหมือนในฝร่ังเศสหรือญ่ีปุ่นท่ีพอหลบหนีหนาวเขา้
ตึกก็จะอุ่นสบาย  นอกจากนั้นกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีซาปาก็จะเป็นกิจกรรม
กลางแจง้เสียส่วนใหญ่   มีพิพิธภณัฑ์ให้ดูในอาคารอยูนิ่ดเดียว   กิจกรรมซ่ึง
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เ ป็ น ท่ี นิ ย ม ส า ห รั บ
นกัท่องเท่ียวตะวนัตกคือการ
เดินป่า (Trekking) การ
ประช าสั มพัน ธ์ กิ จ กรรม
ท่องเ ท่ียวตามรสนิยมของ
ลูกค้าท าให้มีนักท่องเท่ียว
ต่างชาติจ านวนมากในซาปา   

และวิถีชีวิตผูค้นชาวบา้น ชาวเขาในเอเชียก็เป็นเร่ืองแปลกตาส าหรับคน
ตะวนัตก   กิจกรรมในซาปาส าหรับกลุ่มพวกเราคนไทยคือการไปเท่ียวดู
ตลาดชาวเขาท่ีมีชีวิตชีวาสีสันสวยงาม จบัจ่ายซ้ือของพื้นเมืองและของป่า 
เดินไปเท่ียวหมู่บา้นชาวเขา ชมวิถีชีวิตชาวเขา  ชมทิวทศัน์นาขั้นบนัไดตาม
ไหล่เขาสูง ข่ีมอเตอร์ไซคไ์ปตาม
น ้ า ต ก แห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย วท า ง
ธรรมชาติต่างๆ    การจัดการ
ท่องเท่ียวท่ีน่ีดี มีเอกสารข้อมูล
ต่าง ๆ และบริการต่างๆ ท่ีจดัไว้
ให้นกัท่องเท่ียวเลือกใชไ้ด ้ มีทั้ง
มคัคุเทศก์บริษทัและมคัคุเทศก์
ช า วบ้ า น   อี กทั้ ง มัค คุ เ ทศก์
สมคัรเล่นชาวเขาท่ีคอยเดินตาม
นักท่องเท่ียวขอร้องให้อุดหนุน
ผา้ปักและผลิตภณัฑจ์ากการฝีมือ
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ของเขา พร้อมอาสาพาไปเท่ียวท่ีต่างๆ เด็กๆ เหล่าน้ีพูดภาษาองักฤษส่ือสาร
ได ้  ส่ิงท่ีน่าสนใจเฉพาะส าหรับคนไทยอีกเร่ืองน่าจะเป็นการท่ีไดพ้บปะกบั
คนไต   ในตลาดเราอาจได้พบกบัชนเผ่าไตท่ีพูดภาษาไทยกบัเราได้รู้เร่ือง
หรือไปเท่ียวหมู่บา้นชนเผา่ไตท่ีบานฮา (Ban Ha) ไปรู้จกักบัคนท่ีอยูห่่างไกล
แต่มีชาติพนัธ์ุเดียวกนักบัเรา 
 ตลอดเวลา 8 วนั ท่ีสนุกสนานและมีความสุขกบัการท่องเท่ียวท่ี
เร่ิมตน้จากฮานอยท่ีร้อนอา้ว   ไปต่อซาปาท่ีแสนจะเยน็สบาย และมาจบลงท่ี

ฮานอยอีกคร้ัง  ได้เห็น
ธุรกิจบ ริการด้านการ
ท่อง เ ท่ี ยวในประ เทศ
เวียดนาม  กิจกรรมการ
ท่อง เ ท่ียวท่ี มีการดูแล
จั ด ก า ร ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
องค์กรใหญ่ ๆ เอกชน
และระดบัชุมชน รวมทั้ง
องค์กรการกุศล    ใน

ฮานอยซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ก็จะพบโรงแรมเครือข่าย (Chain Hotel ) เช่น Nikko,  
Sofitel Plaza Hanoi,  Mercure Hanoi la gare, Pullman Hanoi, Hilton Hanoi 
Opera อย่างไรก็ดีก็ยงัมีธุรกิจต่างๆ ทั้งโรงแรมและบริษทัท่องเท่ียวอีก
จ านวนมากท่ีเป็นของเวียดนาม   และท่ีส าคัญคือความพร้อมทางด้าน
ภาษาต่างประเทศส าหรับบุคลากรการท่องเท่ียว ได้แก่ ภาษาองักฤษและ
ภาษาของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ พ่อคา้แม่คา้ตามตลาดในฮานอยหลายคนพูด
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ภาษาไทยเพื่อการขายสินคา้ได ้ท าใหลู้กคา้ชาวไทยสนุกสนานกบัการต่อรอง
ราคาสินค้ามากข้ึน  พนักงานในโรงแรมท่ีพวกเราพักอยู่ก็สามารถพูด
ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศสส่ือสารไดดี้   หากนกัเรียนนกัศึกษาไทยยงัไม่
ต่ืนเต้นกับกฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) ในหมวด 10 ท่ีระบุให ้
ภาษาองักฤษ เป็นภาษาท่ีใชใ้นการท างานร่วมกนั  ก็น่าจะต่ืนเตน้และเตรียม
ตนเองให้พร้อมส าหรับ “ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบติัของบุคลากร
วิชาชีพท่องเท่ียวแห่งอาเซียน” (ASEAN Mutual Recognition  Arrangement 
on Tourism Professionals) ซ่ึงรวมถึงอาชีพอ่ืนๆ ในอีกหลายสาขาท่ีจะ
พิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ 
การศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการท างาน เป็นเกณฑ์ใน
การรับรองมาตรฐานใหมี้สิทธิไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนได ้ใน 10 
ประเทศโดยเสรี  ซ่ึงหมายถึงวา่หน่วยงานองคก์รธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย
จะมีโอกาสคดัเลือกคนท่ีมีประสิทธิภาพเขา้ท างานจากหลายประเทศมากข้ึน  
และนกัศึกษาไทยก็จะมีโอกาสไปท างานในประเทศต่างๆ ใน 10 ประเทศ
อาเซียนไดโ้ดยเสรีเช่นกนั  สิงคโปร์และบรูไนเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง  
สูงกวา่ไทยหลายเท่าตวั ในขณะท่ีกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางค่อนขา้ง
ต ่า จนถึงรายไดน้อ้ย เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กมัพูชาและ
พม่า ก็จะเขา้มาเป็นคู่แข่งในการหางานในบา้นเรา  ดงันั้นนกัศึกษาไทยจึง
น่าจะให้ความสนใจสร้างความพร้อมและเร่งรัดพฒันาสมรรถนะของตนใน
ดา้นภาษาต่างประเทศและทกัษะท่ีเก่ียวกบัการท างานในต าแหน่งต่างๆ เสีย
แต่เน่ินๆ    
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 8 วนั ท่ีฮานอยและซาปายงัไม่เพียงพอท่ีจะรู้จกัเวียดนามได้ดี   
เวียดนามเป็นประเทศท่ีน่าสนใจในประชาคมอาเซียน ด้วยความท่ีชาว
เวียดนามเป็นนักสู้ อดทน ขยนัประหยดัและมีความเป็นชาตินิยม   ชาว
เวียดนามน่าจะท าให้ประเทศเวียดนามเติบโตไดอ้ย่างก้าวกระโดด   จึงน่า
ติดตามเขา้ไปเยีย่มเยอืนและข้ึนบญัชีเป็นประเทศท่ีตอ้งกลบัไปเท่ียวอีกเม่ือมี
โอกาส 
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ดร.วิชุดา  พรายยงค์ * 

 
ใกลถึ้งเทศกาลตรุษจีนคนไทยเช้ือสายจีนหลายครอบครัวคงเตรียม

จดัหาของไหวเ้ทพเจา้และบรรพบุรุษอย่างเช่นท่ีเคย
ท ากนัอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ทั้งอาหาร คาว หวาน 
ส่ิงของเคร่ืองใช้ ซ่ึงทุกอย่างล้วนมีความหมายและ
แฝงไวด้้วยความเช่ือต่างๆ มากมาย หน่ึงในบรรดา
ของเคร่ืองไหวง้านมงคลท่ีขาดไม่ไดคื้อ ขนมจนัอบั 
ท่ีหลายคนคงคุน้เคยกบัขนมสีหวานหลากหลายชนิด  

ทีม่า ขนมจันอับ (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา 
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2010/ 
10/D9786547/D9786547-4.jpg. 19 มกราคม 2558 

 
____________________________________________________________ 
* ประธานหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี  
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จันอบั   检核  มำจำกค ำภำษำจีนว่ำ จ๊ิงอับ๊   
จันอับ ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 301) ให้ความหมายไวว้า่ ช่ือขนม

หวานอยา่งแหง้ของจีนมีหลายอยา่งรวมกนั  เช่น ขา้วพอง  ถัว่ตดั งาตดั 
 “จนัอบัเป็นช่ือขนมหวานอย่างหน่ึงของจีน มีหลายอย่างรวมกัน 

เช่นขา้วพอง ถัว่ตดั งาตดั และถัว่ เคลือบน ้ าตาล ขนมเหล่าน้ีมกัเป็นของเซ่น
ไหว ้และมอบในงานพิธีต่างๆ ค าน้ีมีท่ีมาจากภาษาจีนวา่ “เจ้ียน เหอ” แปลวา่ 
กล่องถวายหรือกล่องบูชา โดยกล่องน้ีจะใส่ขนมดงักล่าว เวลาไหวเ้จา้ก็น า
ขนมออกมาจากกล่อง ค าน้ีภาษาจีนถ่ินแตจ๋ิ้วออกเสียง “จ๊ิงอับ๊” 

แต่คนไทยน าค ายืมภาษาจีน ค าว่า จนัอบัมาใช้หมายรวมถึงขนม
หวานอยา่งแหง้ของจีนท่ีอยูภ่ายในกล่องนั้นดว้ย 

 

 
ภาพซ้าย ข้าวพอง /  ภาพขวา ถัว่ตัด  

 

 
ภาพซ้าย ถัว่เคลือบน า้ตาล /  ภาพขวา งาตัด 
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 ค าว่ าจันอับในภาษาไทยพบว่า มีก ารใช้มาตั้ งแ ต่ค ร้ังสมัย                  
กรุงศรีอยุธยา เรียกว่าจงัอบั ดงัปรากฏในหลกัฐานใน พรรณนาภูมิสถาน
พระนครศรีอยุธยาเอกสารจากหอหลวง กล่าวถึงชุมชนและร้านคา้ของชาว
จีนในสมยักรุงศรีอยุธยาวา่ ถนนยา่นขนมจีน มีร้านโรงจีนท าขนมเปีย ขนม
โก๋ เคร่ืองจังอับ ขนมจีนแห้งขายเป็นร้านช า ช่ือตลาดขนมจีน ๑ . . .                
ถนนสามมา้ ตั้งแต่เชิงตะภานในไก่ กระวนัออกไปจดถึงหวัมุมพระนครท่ีช่ือ
ต าบลหัวสาระภานั้น จีนตั้งโรงท าเคร่ืองจงัอบั แลขนมแห้งจีนต่างๆ หลาย
ชนิด หลายอยา่ง ...ดว้ยเหตุน้ี ขนมจนัอบัจึงเป็นขนมของจีนท่ีไทยรู้จกักนัมา
เป็นเวลานานแลว้ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างนอ้ย” (นวรัตน์ ภกัดีค า, 
2553: 51-52) 
 ส่วนบรรดาขนมท่ีใส่ในกล่องนั้ นเรียกรวมกันว่า “ซูชุ่ยเสียว”
หมายถึงขนมของวา่งเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีทั้งพองทั้งกรอบ แต่ภาษาจีนแตจ๋ิ้วใชว้า่ 
“แตเ้หลียว” แปลวา่เคร่ืองประกอบน ้าชา  
              ขนมจนัอบัปรากฏในวรรณคดีไทยสมยักรุงธนบุรี ดงัน้ี 

ปรากฏค ายืมภาษาจีน ค าว่า จันอับ ในวรรณกรรมสมยักรุงธนบุรี 
เร่ืองนิราศกวางตุง้ ตอนท่ีคณะฑูตของไทยเดินทางผา่นตลาดท่ีเมืองกวางตุง้ 
และผา่นตลาดชุมชนชาวจีน ดงัน้ี 
 “อันเคร่ืองร้านท่ีส าหรับประดับของ ล้วนแก้วแหวนเงินทองน้ันหนักหนา 
 แพรพรรณสรรพส่ิงละลานตา ท้ังเส้ือผ้ามุ้งม่านตระการใจ 
 ท้ังถ้วยโถโอจานแลจนัอับ  จะคณนานามนับไปเป็นไหน ๆ 
 บ้างหาบคอนร่อนขายอุบายไป บ้างเคาะไม้แทนปากกม็ากมาย” 
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เม่ือเปรียบเทียบกับหลักฐานท่ีปรากฏพบว่าชาวจีนมาตั้งถ่ินท่ีอยู่
อาศยั และประกอบอาชีพตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาแลว้จะเห็นไดว้่าลกัษณะ
ของชุมชน ตลาดนั้น มีความคลา้ยคลึงกนัมาก แสดงให้เห็นวา่ชาวจีนไม่ว่า
จะอยู่ท่ีใดก็น าเอาวฒันธรรมของตนไปด้วย ทั้งเร่ืองการคา้ขายและอาหาร
การกิน 
 จากเอกสารค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอ
หลวงสมยักรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงขนมจนัอบั ดงัน้ี “ถนนยา่นขนมจีน  มีร้าน
โรงจีนท าขนมเปีย ขนมโก๋ เคร่ืองจนัอบั ขนมจีนแห้งขายเป็นร้านช าช่ือ
ตลาดขนมจีน๑ ถนนย่านวดัน้อยประตูจีนขายเคร่ืองทองเหลืองมีตึกกวา้ง
ร้านจีนตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวงจีนไทยนั่งร้านขายของสรรพส่ิงของ”
(แสงอรุณ กนกพงศช์ยั, 2550: 37) 
 

 
ภาพซ้าย ขนมเปีย /  ภาพขวา ขนมโก๋ 

  
 คนไทยชั้นสูงในสมยัรัตนโกสินทร์เร่ิมพฒันารสนิยมการใช้ชีวิต
โดยมีจีนเป็นตน้แบบมากข้ึน เช่นการก่อเขามอ (แต่งสวนแบบจีน) ใชผ้า้แพร 
เค ร่ืองลายคราม เค ร่ืองบริโภค เ ช่น อาหารจีน ผลไม้จากเ มืองจีน                
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หรือขนมจนัอบักินกบัน ้ าชาจีน คนยุคตน้รัตนโกสินทร์ จึงมีความคุน้เคยกบั
สินคา้จากเมืองจีนมากกวา่คนไทยสมยักรุงศรีอยุธยา ทั้งน้ีเป็นผลจากความ
เฟ่ืองฟูทางการคา้ไทย - จีนนัน่เอง และยอ่มเป็นส่ิงบ่งช้ีวา่ วิถีชีวิตแบบจีนได้
เร่ิมซึมซับเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างแนบเนียน (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ,                  
2550: 59) 
 

 
ทีม่า  เขามอ (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: 

https://bang2909.files.wordpress.com/2010/12/bang29093663.jpg. 20 มกราคม 2558 

 

 
ทีม่า  ผ้าแพร (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: http://www.yoursiamsupplier.com/category/29/

ผ้าห่มและผ้าแพร-อย่างดี-5-ฟตุ. 20 มกราคม 2558 
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ทีม่า  เคร่ืองลายคราม (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: http://www.xn--

22cq1ahfyyxud4byira5fufc6b1ed6h.com/products/K016.jpg. 20 มกราคม 2558 

 

 
ทีม่า  ผลไม้จากเมืองจีน (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา: 

http://2g.pantip.com/cafe/food/topic/D12994199/D12994199-15.jpg.  
20 มกราคม 2558 

 
ขนมจนัอบัหรือขนมไหวพ้ระจนัทร์นั้นเป็นขนมท่ีคนไทยสมยัก่อน

ชอบรับประทานและคนจีนเข้ามาตั้ ง ร้านค้าดังหลักฐานตั้ งแต่สมัย                          
กรุงศรีอยุธยา แต่ในเอกสารเก่าเรียกขนมเปีย ซ่ึงก็คือขนมเป๊ียะหรือเรียก
ขนมจนัอบั เคร่ืองจนัอบั คนไทยโดยเฉพาะผูสู้งอายุแต่ก่อนชอบกินขนม
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จันอับกับน ้ าชา ร้อนๆ ตามอย่างคนจีน จนในสมัย รัตนโกสินทร์มี
พระราชบญัญติัอากร รศ.111 เก็บภาษีคนจีนผูป้ระกอบการเก่ียวกบัขนม
จนัอบั เพราะมีตุว่าซ้ือขายกนัมาก แสดงว่าคนจีนท าขายกนัแพร่หลายตาม
ความต้องการของผูบ้ริโภคของคนไทยและคนจีน นอกจากน้ีในเคร่ือง
ขนัหมากแต่งงานของคนไทยก็จะตอ้งมีขนมจนัอบัดว้ย  
 ในพระราชบญัญติัอากร รศ.111 ระบุความหมายของขนมจนัอบั อนั
เป็นวฒันธรรมทางดา้นอาหารจากชาวจีนไวว้า่ หมายถึงขนม 6 ประเภทคือ 

1. น ้าตาลกรวด 
2. ฟัก  ถัว่กอ้น ถัว่ตดั  งาตดั  โชถึง  ขนมป้ันล ่า  ขนมกา้นบวั  ขิง

เค่ียวน ้ าตาลทราย  ขนมเป๊ียะ  ขนมพอง  ตงัเม  ถัว่งา  ขนมโก๋
ท าดว้ยแป้งขาว  แป้งถัว่  สรรพจนัอบั 

3. วุน้แท่ง  ตงัเมหลอด  น ้าตาลทรายเค่ียวเป็นรูปต่างๆ 
4. ขนมกาละเปา ท าดว้ยแป้งขา้วสาลี 
5. ไพ ่ กระดาษจีน 
6. เทียน  เน้ือไข 

 



 

LC Journal 137 

 

 
ทีม่า  ขนมก้านบัว (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา:  

http://i.ytimg.com/vi/SV_p7-zwot8/hqdefault.jpg. 21 มกราคม 2558 

 

 
ทีม่า  ขนมพอง (ออนไลน์) แหล่งท่ีมา:  

http://travel.tlcthai.com/wp-content/uploads/2011/09/02.jpg.  21 มกราคม 2558 
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 การท่ีคณะทูตไทยไดเ้ดินทางไปถึงเมืองกวางตุง้ และผา่นตลาดได้
เห็นวิถีชีวิตของชาวจีนท่ีประเทศจีนอย่างแทจ้ริง และคนไทยรู้จกัช่ือขนม
จนัอบั แสดงให้เห็นว่า ขนมจันอับเป็นขนมที่คนไทยในสมัยกรุงธนบุรีรู้จัก
อยู่ แล้ว เม่ือเห็นขนมท่ีขายอยู่ในตลาดจึงเรียกช่ือขนมจันอับได้ถูกต้อง               
คนไทยคุ้นเคยกับวฒันธรรมเร่ืองอาหารของจีนเน่ืองจากชาวจีนท่ีอยู่ใน               
กรุงธนบุรีนั้นส่วนใหญ่ไดอ้พยพมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยาแลว้  
 ขนมจันอับยงัคงแสดงถึงอิทธิพลของวฒันธรรมของชาวจีนใน
สังคมไทยในปัจจุบนั   ดงัเห็นไดจ้ากในงานพิธีมงคลต่าง ๆ ของชาวจีนยงัคง
มีขนมจนัอบั เพราะเช่ือว่าจะท าให้ชีวิตคู่ของบ่าวสาวหวานช่ืนและใช้ใน  
การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษดว้ย 

ขนมจนัอบัจึงเป็นวฒันธรรมอาหารท่ีมากบัประเพณีของจีน สังเกต
ได้ว่า ในปัจจุบนัย่านชุมชนจีนยงัมีโรงหรือร้านท าขนมจนัอบั เพราะขนม
จันอับยงัเป็นส่ิงส าคัญท่ียงัต้องใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ทั้ งคติไทยและจีน 
ประเพณีเก่ียวกบัวงจรชีวติและประเพณีในเทศกาล 

อีกทั้ งขนมจันอับมีลักษณะแห้งเพราะส่วนใหญ่ผ่านการถนอม
อาหารใหมี้อายยุาวนาน ดว้ยคุณสมบติัน้ีเองท าใหค้นจีนลงทุนท าขนมจนัอบั
ขายอยา่งเป็นล ่าเป็นสัน เพราะเก็บไดน้าน ในขณะท่ีคนไทยจะท าขนมหวาน
เฉพาะมีงานบุญหรือเทศกาลเป็นคราว ๆ ไปมิไดท้  าทุกวนั ดงันั้นเม่ือคนจีน
ท าของหวานใหซ้ื้อกินไดทุ้กวนั ขนมจนัอบัจึงขายดี จนถึงตอ้งมีการเก็บภาษี
ในสมยัดงักล่าว (แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั, 2550: 146-147) 
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 จากเอกสารค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอ
หลวงสมยักรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงขนมจนัอบั ดงัน้ี “ถนนยา่นขนมจีน  มีร้าน
โรงจีนท าขนมเปียขนมโก๋ เคร่ืองจนัอบั ขนมจีนแห้งขายเป็นร้านช าช่ือตลาด
ขนมจีน๑ ถนนย่านวดันอ้ยประตูจีนขายเคร่ืองทองเหลืองมีตึกกวา้นร้านจีน
ตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวงจีนไทยนัง่ร้านขายของสรรพส่ิงของ”(แสงอรุณ 
กนกพงศช์ยั.2550:37) แสดงให้เห็นวา่จีนไดเ้ขา้มาตั้งรกรากและท ามหากิน
จนเกิดชุมชนมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา  เม่ือชาวจีนเขา้มาอาศยัในไทยก็น า
วฒันธรรมของตนเองเขา้มาดว้ย  การท่ีไทยรับค ายืมช่ือขนมหวาน  “จนัอบั” 
ของจีนเขา้มา เน่ืองจากไทย  ไม่มีขนมชนิดน้ีมาก่อนและรับวฒันธรรมของ
จีนเขา้มาจากกลุ่มคนจีนท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในไทย            

ปัจจุบนัแมไ้ม่ได้มีการบริโภคขนมจนัอบัในชีวิตประจ าวนัเช่นแต่
ก่อน แต่มีให้ได้รับประทานกนัเฉพาะงานมงคล หรือเทศกาลต่างๆ เพราะ
สภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่ถึงอย่างไร ขนมจนัอบัก็
ยงัคงอยู่ในพิธีการส าคญัซ่ึงแสดงถึงวฒันธรรมอนัเหนียวแน่นของคนไทย
เช้ือสายจีนในประเทศไทยอย่างไม่เส่ือมคลาย เทศกาลปีใหม่คร้ังต่อไปลอง
น าขนมจนัอบัสีสวยมาใส่ขวดโหลเล็กๆ ผกูโบวม์อบเป็นของขวญันอกจาก
เป็นมงคลแก่ผูรั้บแลว้ก็ดูน่ารักดีไม่เหมือนใครไปอีกแบบนะคะ 
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นพวรรณ บุญตวง * 

 
           เดือนรอมฎอน หรือเดือนถือศีลอด ถือเป็นเดือนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาว
มุสลิม ท่ีนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดและความอดทน
ในการถือศีลอด เพื่อช าระลา้งร่างกายและจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์ิของชาว
มุสลิมแล้ว  เดือนรอมฎอนน้ีเองย ังสะท้อนให้เห็นถึงว ัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารของชาวมุสลิมท่ีสืบทอดกันมาและมีอาหารอันเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีชาวมุสลิมจะรับประทานกนัในช่วงน้ีเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
* นักวิชาการศึกษา ประจ าหน่วยงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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          หลงัจากท่ีชาวมุสลิมถือศีลอดกนัมา
ตลอดทั้ งวนั ทุกคนก็จะรอให้ถึงช่วงเวลา
เปิดบวช เพื่อเตรียมรับประทานอาหารกัน
พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัว นอกจาก
จะมีอาหารคาวอร่อยๆ เช่น  โรตีมะตะบะ 
ห รือแกง ต่ า งๆ  แล้ว  ช าว มุส ลิมย ัง ให้
ความส าคญักับอาหารหวานอีกด้วย เพราะ

เช่ือวา่ ขนมหวาน จะช่วยให้ร่างกายท่ีอ่อนเพลียจากการขาดอาหารมาทั้งวนั 
รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า และมีเร่ียวแรงเพิ่มข้ึน  
          ส่วนขนมท่ีนิยมรับประทานกนัในช่วง
รอมฎอนนั้น ได้แก่ "ขนมบดิน" เป็นขนม
เคก้เนยต ารับเฉพาะชาวมุสลิม ท่ีจะหอมกว่า
เค้กเนยทั่วไป มี เ น้ือนุ่มๆ กล่ินหอมเนย 
โดยทั่วไปจะใช้แป้งผสมกับนมข้นหวาน 
น ้ าตาลทราย เนย และไข่ไก่ ตีผสมให้เขา้กนั
แลว้น าไปอบจนสุก 
 "ขนมซูยี" หนา้ตาคลา้ยๆ กบัมูส
ล่ีของฝร่ัง จะมีกล่ินหอมเป็นเอกลักษณ์ 
รสชาติหวานมนั 
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 "ขน ม บู ง อ "  ข นม ท อ ด เ น้ื อ
เหนียวๆ โดยการน าแป้งขา้วเหนียวผสม
กบัมนัเทศ ป้ันเป็นกอ้นๆ กดให้แบนแล้ว
ก็น าไปชุบไข่ทอดจนเหลือง จ้ิมกินกับ
น ้าตาลเหลว 

 "ขนมซัมบูซะ" คล้ายๆ กับปอ
เ ป๊ี ย ะทอด  แ ต่ จะพับ ให้ เ ป็น รูปทรง
สามเหล่ียม หรือ "อินทผาลัม" ก็ถือเป็น
ขนมหวานดว้ยเช่นกนั แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบั
มสัยิดในแต่ละพื้นท่ีท่ีอาจจะมีขนมชนิด
อ่ืนๆ เพิ่มเขา้มาอีกดว้ย 
          โดยเฉพาะในวนัสุดทา้ยท่ีเป็นวนั
ส้ินสุดของการถือศีลอด หรือวนัอีดิลฟิตรี 
ชาวมุสลิมจะเดินทางไปมสัยิดหรือสุเหร่า
กันแต่เช้า เพื่อท าการละหมาด แล้วจะมี

การเยีย่มเยยีนพบปะกนัระหวา่งญาติมิตร ก็มกัจะน าขนมต ารับมุสลิมเหล่าน้ี
ไปท าบุญกนัด้วย เพื่อแลกเปล่ียนกันรับประทานในหมู่ญาติและเพื่อนฝูง
นัน่เอง 
 
ทีม่า   ขนมมสุลิมช่วงรอมฎอน วฒันธรรมการกินในประเพณีถือศีลอด (ออนไลน์). 
 แหล่งท่ีมา: http://cooking.kapook.com/view94238.html. 27 มกราคม 2558 
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ธญวรรณ * 

  
 ช่ือเร่ืองของผูเ้ขียน มกัเป็นค าพูดของผูเ้ป็นแม่เกือบจะร้อยทั้งร้อย        
ท่ีพยายามกระตุน้และลุน้ให้ลูกพูดค าแรกวา่ “แม่” ให้ได ้จะวา่ไปแลว้พวก
เราๆ ท่ีเป็นคนเล้ียงดูเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือพี่เล้ียง ก็จะพูดคุย
กบัเด็กตลอดเวลา ตั้งแต่แรกเกิด ทั้งๆ ท่ีคู่สนทนาของเรา ไม่พูดกบัเราเลย  
ได้แต่ท าเสียงอยู่ในคอ ยิ้ม หัวเราะ หรือท าเสียงอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นภาษา            
เราก็ยงัคงมีความสุขท่ีจะคุย 
  

 
 

_____________________________________________________________________ 
* ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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 การพูดของเด็กมกัจะเร่ิมจากการเลียนเสียงท่ีไดย้ินรอบขา้งบ่อยๆ 
ซ ้ าๆ เป็นการเปล่งเสียงออกมาแบบไม่เป็นค า หรือท่ีลอ้เลียนกนัวา่เป็นภาษา
ของเขากนัเองท่ีคนอ่ืนฟังไม่รู้เร่ือง แต่เม่ือเด็กอายุประมาณ 10 ถึง 15 เดือน 
คุณพอ่ คุณแม่ ก็เร่ิมลุน้กนัแลว้วา่ค าพูดแรกท่ีมีความหมายของลูก จะเป็นค า
ว่า “พ่อ” หรือ “แม่” และถ้าเป็น 2 ค าน้ี ก็จะน ามาซ่ึงความดีอกดีใจ                 
ปลาบปล้ืมอยา่งใหญ่หลวงกนัไปหลายวนัเลยทีเดียว คราวน้ีมาดูกนัวา่ค าท่ีมี
ความหมายค าแรกๆ ท่ีเด็กพดูไดน้ั้นคือค าวา่อะไรบา้ง 
 จากการส ารวจของเวบ็ไซต ์Circle of Moms (2015) พบวา่ ค า 15   
ค  าแรกท่ีเด็กพดูไดน้ั้น ไดแ้ก่ 
 
 1. Dad (or Dada, Daddy,  Papa, etc.) 9. Nana 
 2. Mom (or Mama, Mommy, etc.)  10. Bye 
 3. Hi (or Hiya, Hey, Heya, Hello)  11. Duck 
 4. Buba (or Bub or Baba)   12. Ta (or Tata) 
 5. Dog (or Doggy, Puppy)  13. Baby 
 6. Ball     14. Uh oh 
 7. No     15.Car 
 8. Cat (or Kitty) 
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 จะเห็นไดว้า่ค  าว่า  Dad (หรือ Dada, Daddy, Papa, etc.) มาเป็น
ล าดบัแรก ตามติดมาด้วยค าว่า Mom (หรือ Mama, Mommy, etc.)  
นอกจากน้ีค าท่ีติดอนัดบัอีก คือค าท่ีใชเ้รียกช่ือสัตวท่ี์เป็นพยญัชนะ d ซ่ึงเป็น
เสียงระเบิด (plosive) เหมือนค าว่า daddy คือค าว่า duck หรือ dog  ทั้งน้ี
ผูส้ ารวจให้ความเห็นวา่อาจเป็นเพราะ การออกเสียง d                          
m นัน่เอง  
 อย่างไรก็ตาม ถา้ผูส้ ารวจมองว่าการออกเสียง d ง่ายกว่าการออก
เสียง m ค าว่า dog หรือ duck ก็น่าจะเป็นค าท่ีเด็กพูดไดใ้นล าดบัถดัจาก 
daddy แต่กลบัไม่เป็นเช่นนั้น ค าถดัมากลบัเป็นค าว่า mom, Hi, Buba…
ตามล าดบั เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงน่าจะมีขอ้สันนิษฐานใหม่คือ ค าแรกๆ ท่ีเด็กพูด
ได้จะเป็นค าท่ีเด็กได้ยินบ่อยๆ จากผูเ้ล้ียงดูท่ีอาจเป็น พ่อ แม่ หรือพี่เล้ียง 
รวมถึงเสียงอ่ืนๆ ท่ีเด็กไดย้นิ เช่น เสียงสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี ถา้เราสังเกตจะเห็นวา่ค าวา่ พ่อและแม่ ท่ีเด็กพูดในภาษา
ต่างๆ นั้น มกัเป็นค าคู่ท่ีน าพยญัชนะตน้เดียวกนั ใช้อวยัวะในการออกเสียง 
(speech organ) เดียวกนั เช่น mommy, mama, papa, หม่า   ,  ป่าป๊า, พ่อ 
หรือบางครอบครัว ลูกก็เรียกคุณพ่อว่า ป่าป๊ี ซ่ึงใช้ริมฝีปากบน-ล่างในการ
ออกเสียง ส่วน dadday ก็เป็นค าคู่ใช้ล้ินกบัปุ่มเหงือกในการออกเสียง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะให้เกิดความง่ายในการออกเสียง หรือความคลอ้งจอง ซ่ึงจะ
ง่ายต่อการจ าก็เป็นได ้
 

 
 

 แต่ก็น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัน้ี เด็กไทยมีแนวโนม้ท่ีจะพูดไดช้า้ เพราะ
คุณพอ่ คุณแม่ หรือคนเล้ียงดู ไม่มีเวลาเล่นกบัเขา หรือชวนเขาพูด มกัจะเปิด
โทรทศัน์ รายการหนงั การ์ตูน ให้เด็กดู เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ร้องไห้งอแง เม่ือเด็ก
เงียบทุกคนก็จะได้ท าธุระส่วนตวั ท างาน เล่นไลน์ หรือเฟสบุ๊ค ได้อย่าง
เพลิดเพลินต่อไป ดงันั้นหากเราอยากให้ค  าพูดแรกท่ีมีความหมายของลูกคือ 
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ค าวา่ “แม่”      “พ่อ” และไม่อยากให้ลูกมีพฒันาการดา้นการพูดชา้    ก็
  จะ                                                        โดยพูด
กบัลูกใหบ้่อยท่ีสุด เพราะการท่ีพอ่แม่ใชเ้วลาพดูคุยอยา่งอบอุ่นและมีทีท่าท่ีดี
ต่อลูกยามเม่ือยงัอยู่ในวยัทารกนั้น เม่ือเด็กเหล่าน้ีเติบโตข้ึน จะมีพฒันาการ
ดา้นสติปัญญาท่ีดีกว่าเด็กท่ีพ่อแม่ไม่ได้พูดคุยกบัลูกมากนัก (Betty และ 
Todd R. Risley อา้งถึงใน Saijai, 2550) 
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ชมพูนุท ถาวรวงศ์ * 
 

 
  
 เม่ือพดูถึงฮาโลวนี ภาพท่ีเรานึกถึงนอกจาก หมวกแม่มด ปีกคา้งคาว 
ใยแมงมุม หรือหัวกะโหลก โครงกระดูกแลว้นั้น สัญลกัษณ์ท่ีเห็นโดดเด่น
ดว้ยสีสันสดใสผิดจากส่ิงอ่ืนท่ีดูมืดหม่น คือ ฟักทองท่ีควา้นเน้ือขา้งในออก
เจาะท าตา จมูก และปากท่ีแสยะยิ้ม มีเทียนหรือไฟใส่ไวข้า้งใน ฟักทองน้ี
เรียกกนัวา่ Jack O'Lantern  
  
 
____________________________________________________________ 
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
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 ส าหรับท่ีมาของ Jack O’Lantern หรือ ตะเกียงฟักทอง น้ีมีความ
เป็นมาท่ีไม่กระจ่างชัด บางทฤษฏีเช่ือว่า เป็นช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงของ
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติท่ีเรียกกนัวา่ วิล โอ เดอะ วิสพ”์ (Will o’ the 
Wisp) ซ่ึ ง คื อ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
ประหลาดอย่างหน่ึงท่ีมกัเกิดข้ึน
ในตอนกลางคืนโดยเฉพาะตอน
พลบค ่ า  มีลักษณะเป็นลูกไฟ
กลมๆ เรืองแสง ล่องลอยไปมา
ในคว าม มื ด  จึ ง มัก ถู ก เ รี ย ก
โดยทัว่ไปวา่ “ผลูีกไฟ” 
 แต่ในอีกเร่ืองหน่ึงเป็นต านานเร่ืองเล่าของชายผูห้น่ึงท่ีมีฉายาว่า 
แจ๊คจอมตืด (Stingy Jack) ซ่ึงมีการเล่าขานหลายเร่ืองหลายแบบแตกต่างกนั
ไปตามวาระและสถานท่ี  แต่ต านานท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ 
ต านานเร่ืองเล่าของชาวไอริช  วา่กนัวา่ แจ๊คเป็นนกัเล่นกล บางแห่งก็วา่เป็น 
ช่างตีเหล็ก ซ่ึงได้หลอกลวงซาตาน ซ่ึงข้ึนมาเอาวิญญาณของเขาในวนั            
ฮาโลวีน แจ๊คได้ชวนให้ซาตานด่ืมเหล้าและหลอกให้ซาตานกลายร่างเป็น
เหรียญ ตรงน้ีแต่ละต านานก็เล่าต่างกันไป บางต านานเล่าว่า แจ๊คหลอก
ซาตานใหก้ลายร่างเป็นเหรียญเงินเพื่อพิสูจน์ถึงอิทธิฤทธ์ิของตนเอง   
 บางต านานกลบับอกว่า แจ๊คหลอกซาตานให้กลายร่างเป็นเหรียญ
เงินโดยอา้งวา่จะไดเ้อาไปจ่ายค่าเหลา้  ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ซาตาน
หลงกล และถูกแจ๊คเก็บเหรียญเงินแปลงนั้นใส่กระเป๋ารวมกบัไมก้างเขนท า
ใหซ้าตานไม่สามารถแปลงร่างคืนได ้ ต่อมาแจค๊ไดท้  าขอ้ตกลงกบัซาตานให้
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ไม่มายุง่เก่ียวกบัเขา ตรงน้ีก็ต่างกนัไปตามต านานเช่นกนั บางต านานบอกวา่
เพียงหน่ึงปี  อีกต านานวา่ตลอดชีวติของเขา 
 ซ่ึงต านานท่ีเล่ากนัวา่เพียงแค่หน่ึงปี ก็มีเร่ืองเล่าต่อวา่ เม่ือครบหน่ึงปี 
ซาตานก็มาหาแจ๊คอีกคร้ัง และคร้ังน้ีแจ๊คก็หลอกซาตานให้ปีนข้ึนไปเก็บ
ผลไมใ้ห้เขา เม่ือซาตานปีนข้ึนไป แจ๊คก็แกะเปลือกไมเ้ป็นรูปไมก้างเขนท า
ให้ซาตานไม่สามารถลงจากตน้ไมไ้ด้ จากนั้นแจ๊คยื่นเง่ือนไขต่อรองว่า ถ้า
ซาตานอยากลงจากตน้ไมจ้ะตอ้งสัญญาว่าภายใน 10 ปี จะไม่มายุง่เก่ียวกบั
เขาและหากแจ๊คตาย  เจ้า ปีศาจก็ต้องไม่มาเอาวิญญาณของเขาไป   
 ต่อมา เม่ือแจค๊ส้ินชีวติลง ยามท่ี
เขาไปถึงประตูสวรรค์ เทวดาก็ไม่ยอม
ให้เขาผ่านประตูเขา้ไปเพราะ ความเจา้
เล่ห์ร้ายกาจและการกระท าไม่ดีต่าง ๆ 
ในขณะเดียวกัน เม่ือเขาลงไปในนรก 
ซาตานท่ีเคืองท่ีโดนแจ๊คหลอกถึงสอง
คร้ังและเพื่อรักษาค าสัญญาท่ีจะไม่รับ
วิญญาณของเขา จึงไม่ยอมให้เขาอยูใ่นนรก ซาตานจึงส่งแจ๊คให้ออกเร่ร่อน
ในยามค ่าคืนท่ีมืดมิด มีเพียงถ่านหินติดไฟกอ้นหน่ึงค่อยส่องทาง  แจ๊คจึงน า
ถ่านหินติดไฟนั้นใส่ไว้หัวผกักาดเทอร์นิปท่ีควา้นไส้ในออกเพื่อรักษา                 
แสงสวา่งและเร่ร่อนบนโลกนบัแต่นั้นมา และชาวไอริชเรียกเขาวา่ Jack of 
the Lantern และภายหลงัหดสั้นเหลือเพียงแค่ Jack O’Lantern 
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 ในไอร์แลนด์และสกอตแลนด์ ผูค้นจะ
แกะสลกัผกัผลไมต่้างๆ ตั้งแต่หวัผกักาด มนัฝร่ัง 
และอ่ืนๆใหเ้ป็นรูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด จากนั้น
ก็จะน าไปวางตรงหนา้ต่างหรือประตู เพื่อขบัไล่
วญิญาณร้ายต่างๆ ต่อมาชาวยโุรปยา้ยถ่ินฐานไป
อยู่อเมริกา ไดน้ าธรรมเนียมน้ีมาปฏิบติัดว้ย แต่
ใช้เป็น ลูกฟักทอง แทน เพราะฟักทองเป็นผกั

ประจ าท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายในสหรัฐอเมริกา ผลใหญ่ เหมาะท่ีจะน ามา
แกะสลกั อีกทั้งมีสีสันสวยงามกว่าของเดิม ท าให้คนในสหรัฐอเมริกานิยม
ใชฟั้กทองมาแกะสลกัมากท่ีสุด จึงท าใหน้บัแต่นั้นมา ฟักทองแกะสลกัก็เป็น
ส่ิงท่ีอยูคู่่กบัวนัฮาโลวนีเสมอมา   
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำองักฤษเพือ่กำรสมคัรงำน  
ส ำหรับประชำชนผู้สนใจ  

ระหว่ำงวนัพธุที ่6 และ 13 สิงหำคม 2557  
ณ ห้อง 2125 อำคำร 2 ช้ัน 12 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 



 

LC Journal 163 

 

โครงกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศเพือ่งำนอำชีพ กำรแปลภำษำองักฤษ 
ในวนัพุธที ่20 สิงหำคม 2557   

ณ ห้อง 2127 อำคำร 2 ช้ัน 12 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 



 

LC Journal 164 

 

โครงกำรพฒันำทกัษะกำรใช้ภำษำองักฤษส ำหรับบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ เพือ่รองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน : 

หลกัสูตร English in Real Life Situations 
ระหว่ำงวนัที ่9-13 ตลุำคม พ.ศ. 2557  

ณ โรงแรมสิบแสน ลกัซ์ชัวร่ี รีสอร์ท แอนด์ สปำ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 

  
 

  
 
 
 
 



 

LC Journal 165 

 

โครงกำรภำษำองักฤษเพือ่กำรสมคัรงำนในยุค AEC 
ระหว่ำงวนัที ่13-15 ตุลำคม 2557 

ณ ห้อง 2127 อำคำร 2 ช้ัน 12 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 166 

 

โครงกำรอบรมไวยำกรณ์พืน้ฐำนเพือ่กำรแปล 
ระหว่ำงวนัพธุที ่12 และ 19 พฤศจกิำยน 2557 ณ ห้อง 2125 อำคำร 2 ช้ัน 12

มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 167 

 

โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำองักฤษเพือ่กำรสอบ TOEIC คร้ังที ่5 
วนัเสำร์ที ่22, 29 พฤศจกิำยน 13, 20 และ 27 ธันวำคม 2557  
ณ ห้อง ศูนย์ภำษำ อำคำร 3 ช้ัน 3 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 168 

 

โครงกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วยเกมส์ Learning English Through Games 
วนัพุธที ่26 พฤศจกิำยน และ 3 ธันวำคม 2557  

ณ ห้อง 253 อำคำร 2 ช้ัน 5 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 169 

 

โครงกำร English in ILC 
ตลอดเดอืนธันวำคม 2557 – มกรำคม 2558  

ณ ห้องศูนย์ภำษำ อำคำร 3 ช้ัน 3 มหำวทิยำลนัรำชภฏัธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 170 

 

โครงกำรอบรมกำรออกเสียงภำษำองักฤษ English Pronunciation 
วนัพุธที ่7 และ 14 มกรำคม 2558 เวลำ  

ณ ห้อง 2125 อำคำร 2 ช้ัน 12 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 171 

 

โครงกำรทดสอบวดัระดบัควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ 
ด้วยโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ DRU Test ระหว่ำงวนัที ่13-15 มกรำคม 2558  

ณ ห้องศูนย์ภำษำ อำคำร 3 ช้ัน 3 มหำวทิยำลยัรำชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



 

LC Journal 172 

 

โครงกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษจำกเพลง Learning English Through Songs 
วนัพุธที ่21 และ 28 มกรำคม 2558  

ณ ห้อง 2122-2124 อำคำร 2 ช้ัน 12 มหำวทิยำลยัรำชภฏัธนบุรี 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 


