นพรั ตน์ ปั ญญาดิลกพงศ์ *

หนึ่ งในปั ญหาอันใหญ่หลวงของนักเรี ยนต่างชาติ ในการเรี ยนการ
ออกเสี ยงภาษาอังกฤษ คงหนี ไม่พน้ เรื่ องของสาเนี ยงที่ มีอย่างหลากหลาย
อย่ า งไรก็ ต าม ภายใต้ค วามหลากหลายนั้น ส าเนี ย งที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ กัน
โดยทัว่ ไปมีท้ งั หมด 3 แบบ คือ สาเนียงอังกฤษ (British English) ซึ่ งมีชื่อ
เรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า ‘Received Pronunciation’ ‘Oxford English’ หรื อ
‘BBC English’ สาเนี ยงต่อมาคือ สาเนี ยงอเมริ กนั (American English) หรื อ
อีกชื่ อคือ ‘General American’ สาเนี ยงแบบนี้ จะได้ยินกันบ่อยมากผ่าน
ภาพยนตร์ รายการทีวี หรื อรายงานข่าวต่าง ๆ และสาเนียงสุ ดท้ายคือ สาเนียง
ออซซี่ หรื อ ‘General Australian’ แต่ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนขอเน้นเพียงแค่
สองสาเนียงเท่านั้น ซึ่ งก็คือ สาเนียงอังกฤษและอเมริ กนั

____________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ผูเ้ ขี ยนเคยลองถามนักศึ กษาอยู่หลายครั้งว่าอยากพูดภาษาอังกฤษ
สาเนี ยงใดระหว่างสาเนี ยงอังกฤษและอเมริ กนั ต่างคนก็ต่างคาตอบ แต่หาก
ถามนักศึกษาต่อว่า แล้วสองสาเนี ยงนี้ ไม่เหมือนกันตรงไหน กลับไม่มีใคร
สามารถให้คาตอบได้ จึ งเป็ นสาเหตุ ให้เกิ ดบทความเรื่ องนี้ ข้ ึ น โดยผูเ้ ขี ยน
หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้ผทู ้ ี่อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองสาเนี ยง
นี้ มากขึ้น โดยในบทความนี้ ผูเ้ ขียนใช้สัญลักษณ์ IPA เพื่ออธิ บายการออก
เสี ยงและความแตกต่างของเสี ยงระหว่างสาเนียงอังกฤษและอเมริ กนั
ความแตกต่ างระหว่า งสองสาเนี ย งนี้ สามารถสรุ ป ได้เป็ น 4 ข้อ
ด้วยกันคือ 1) ระบบเสี ยงสระ 2) ระบบเสี ยงพยัญชนะ 3) การเน้นเสี ยง และ
4) คาต่อท้าย ซึ่ งผูเ้ ขียนขออธิ บายและยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. ระบบเสี ยงสระ
1.1. สระเสี ยงเดียว
สาหรั บสาเนี ยงอังกฤษ สระเสี ยงเดี ยวแบบสั้นมี ท้ งั หมด 7 เสี ย ง
ด้ว ยกัน คื อ /ɪ, e, æ, ʌ, ɒ, ʊ, ə/ ซึ่ งเสี ย งเหล่ า นี้ ก็ ส ามารถพบได้ใ น
สาเนี ย งอเมริ กนั ยกเว้นเสี ยง /ɒ/ ซึ่ งในสาเนี ยงอเมริ ก ัน เสี ย งสระสั้ นตัว
ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็ น /ɑː/ ยกตัวอย่างเช่น
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คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

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/

แต่ ก็ มี ค าบางค าที่ อ อกเสี ยงเป็ น /ɑː/ ทั้ง ส าเนี ย งอัง กฤษและ
อเมริ กนั เช่น father, palm, balm, part, start, large, card เป็ นต้น
เสี ยงสระอี กหนึ่ งเสี ยงที่มีความต่างอย่างชัดเจนคือเสี ยง /ɑː/ ซึ่ ง
เป็ นสระเสี ยงยาวในสาเนี ยงอังกฤษ แต่กลับออกเสี ยงเป็ น /æ/ ในสาเนี ยง
อเมริ กนั เช่น
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คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Class

/klɑːs/

/klæs/

Last

/lɑːst/

/læst/

Ask

/ɑːsk/

/æsk/

Answer

/ˈɑːnsə/

/ˈænsər/

Laugh

/lɑːf/

/læf/

Advance

/ədˈvɑːns/

/ədˈvæns/

Can’t

/kɑːnt/

/kænt/

เสี ยงสระตัวต่อมาคื อ /ɔː/ ในสาเนี ยงอังกฤษซึ่ งเป็ นสระเสี ยงยาว
และเมื่อเปล่งเสี ยงริ มฝี ปากจะห่ อตัวอย่างชัดเจน แต่กลับออกเสี ยงเป็ นสระ
/ɑː/ ในสาเนียงอเมริ กนั ซึ่ งริ มฝี ปากจะไม่ห่อมากเท่ากับสาเนี ยงอังกฤษ ดัง
จะเห็นได้จากคาศัพท์ต่อไปนี้
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Thought

/θɔːt/

/θɑːt/

Caught

/kɔːt/

/kɑːt/

Daughter

/ˈdɔːtə/

/ˈdɑːtər/

Author

/ˈɔːθə/

/ˈɑːθtər/

Walk

/wɔːk/

/wɑːk/

Autumn

/ˈɔːtəm/

/ˈɑːtə /
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สระเสี ยงเดี่ยวตัวสุ ดท้ายคือ เสี ยง /ɪ/ ในสาเนียงอังกฤษ และ /ə/
ในสาเนี ยงอเมริ กนั ซึ่ งต้องเป็ นเสี ยงสระที่อยู่ในพยางค์ที่ไม่เน้นเสี ยงด้วย
ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Rabbit

/ˈræbɪt/

/ˈræbət/

Robin

/ˈrɒbɪn/

/ˈrɑːbən/

Packet

/ˈpækɪt/

/ˈpækət/

Rocket

/ˈrɒkɪt/

/ˈrɑːkət/

Notice

/ˈnəʊtɪs/

/ˈnoʊtəs/

Watches

/ˈwɒtʃɪz/

/ˈwɑːtʃəz/

Wanted

/ˈwɒntɪd/

/ˈwɑːntəd/

1.2. สระเสี ยงผสม
ส าหรั บ ส าเนี ย งอัง กฤษ สระผสมที่ ล งท้ า ยด้ว ยเสี ย ง /ə/ นั้ น มี
ทั้งหมด 3 เสี ยงด้วยกันคือ /ɪə, eə, ʊə/ เช่นคาว่า here, there หรื อ poor
ซึ่ งเสี ยงเหล่านี้ไม่มีอยูใ่ นสาเนียงอเมริ กนั สาหรับสาเนียงอเมริ กนั นั้น ในการ
ออกเสี ยงคาเหล่านี้ ผูพ้ ูดจะออกเสี ยงเป็ นลาดับ เช่น คาว่า here จะออกเสี ยง
เป็ น ɪ + r คาว่า there จะออกเสี ยงเป็ น e + r และคาว่า poor จะออกเสี ยงเป็ น
ʊ + r ตัวอย่างคาศัพท์คาอื่นๆ ที่ออกเสี ยงคล้ายกันนี้ได้แก่

LC Journal 5

คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Near

/nɪə/

/nɪr/

Beard

/bɪəd/

/bɪrd/

Care

/keə/

/ker/

Where

/weə/

/wer/

Pure

/pjʊə, pkɔː/

/pjʊr/

Europe

/ˈjʊərəp/

/ˈjʊrəp/

Poor

/pɔː, pʊə/

/pʊr/

สระผสมอี ก หนึ่ ง เสี ย งที่ มี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งชัดเจนคื อ เสี ย ง
/əʊ/ ในสาเนียงอังกฤษ ซึ่ งจะเปลี่ยนเป็ นเสี ยง /oʊ/ ในสาเนี ยงอเมริ กนั
เช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

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. ระบบเสี ยงพยัญชนะ
ความแตกต่างระหว่างระบบเสี ยงพยัญชนะของทั้งสาเนี ยงอังกฤษ
และอเมริ กนั นั้นมีไม่มากนัก แต่ก็มีอยูส่ องเสี ยงที่มกั ได้ยนิ กันบ่อยๆ คือ เสี ยง
/r/ และ /t/
เสี ยง /r/ หรื อ ที่เรี ยกว่า ‘rhotic accent’ ซึ่ งก็คือการออกเสี ยง /r/
หลังสระภายในพยางค์น้ นั ๆ เช่นคาว่า hard, borne, หรื อ here เป็ นต้น การทา
เสี ยง /r/ ที่ถูกต้องนั้น คือการยกโคนลิ้นขึ้นจนไปสัมผัสหรื อเกือบสัมผัสกับ
เพดานปาก โดยที่ปลายลิ้นไม่ได้สัมผัสกับอะไรเลย ซึ่ งจะทาให้ลิ้นเลื่อนไป
อยูใ่ นตาแหน่งด้านหลังของช่องปาก โดยส่ วนมากแล้ว สาเนี ยงอังกฤษเป็ น
สาเนี ย งที่ ไม่เน้นเสี ย ง /r/ ซึ่ ง แตกต่า งโดยสิ้ นเชิ งกับสาเนี ยงอเมริ กนั ที่ จะ
ออกเสี ยง /r/ ในทุกที่ๆ มีพยัญชนะ r อยู่ในนั้น ได้แก่ ก่อนสระ หลังสระ
หรื อหน้าพยัญชนะอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

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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สาหรับ เสี ยง /t/ ในสาเนี ยงอังกฤษนั้น จะออกเสี ยง /t/ อย่าง
ชัดเจนเมื่อเสี ยง /t/ อยู่ขา้ งหน้าสระ หรื อระหว่างสระสองตัว แต่สาหรั บ
สาเนี ยงอเมริ กนั หากเสี ยง /t/ อยูร่ ะหว่างสระ เสี ยง /t/ จะออกเสี ยงเร็ วขึ้น
จนเสี ยงเปลี่ ยนไปคล้ายกับเสี ยง /d/ สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อยมากที่สุดเพื่อแทน
การออกเสี ยง /t/ แบบเร็ วนี้คือ /t/ ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Atom

/ˈætə /

/ˈætəm/

City

/ˈsɪtɪ/

/ˈsɪtɪ/

Writer

/ˈrɑɪtə/

/ˈrɑɪtə/

Butter

/ˈbʌtə/

/ˈbʌtər/

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 ไม่ใช่ ว่าทุกคาที่ มีเสี ยง /t/ ระหว่างสระสองตัว จะ
ออกเสี ยงเป็ น /d/ เสมอไป แต่มีกฎเพิ่มเติมอีกว่า เสี ยง /t/ จะออกเสี ยงเป็ น
/d/ เมื่อพยางค์แรกของคาศัพท์คานั้นเป็ นพยางค์ที่เน้นเสี ยง หากเป็ นพยางค์
อื่นที่เน้นเสี ยง เสี ยง /t/ ก็ยงั คงออกเสี ยงเป็ น /t/ เหมือนเดิม เช่น
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คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Attend

/əˈtend/

/əˈtend/

Return

/rɪˈtɜːn/

/rɪˈtɜːrn/

Attack

/əˈtæk/

/əˈtæk/

เสี ยง /t/ จะออกเสี ยงเป็ น /d/ ด้วยในกรณี ที่พยางค์ที่เน้นเสี ยงนั้น
จบท้ายด้วย r หรื อ n เช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Party

/ˈpɑːtɪ/

/ˈpɑːrtɪ/

Reporter

/rɪˈpɔːtə/

/rɪˈpɔːrtər/

Twenty

/ˈtwentɪ/

/ˈtwentɪ/

Hunter

/ˈhʌntə/

/ˈhʌntər/

และเสี ยง /t/ จะออกเสี ยงเป็ น /d/ ในกรณี ที่พยางค์แรกที่เน้นเสี ยง
นั้นจบท้ายด้วย tt เช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Butter

/ˈbʌtə/

/ˈbʌtərɔ/

Better

/ˈbetə/

/ˈbetər/

Letter

/ˈletə/

/ˈletər/

Battle

/ˈbætl/

/ˈbætl/

Little

/ˈlɪtl/

/ˈlɪtl/
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3. กำรเน้ นเสี ยง
มี ค าศัพ ท์ ห ลายค าในภาษาอัง กฤษที่ อ อกเน้ น เสี ย งแตกต่ า งกัน
ระหว่างสาเนียงอังกฤษและอเมริ กนั โดยสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
การเน้นเสี ยงออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
3.1. คำศัพท์ทยี่ มื มำจำกภำษำฝรั่งเศส
3.1.1. ตัว อย่า งค าศัพ ท์ ต่ อ ไปนี้ เน้น เสี ย งพยางค์ แ รกในส าเนี ย ง
อังกฤษ แต่เน้นเสี ยงพยางค์ที่สองในสาเนียงอเมริ กนั
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Baton

/ˈbætɒn/

/bəˈtɑːn/

Brochure

/ˈbrəʊʃə/

/broʊˈʃʊr/

Buffet

/ˈbʊfeɪ/

/bəˈfeɪ/

3.1.2. ตัวอย่า งค าศัพ ท์ต่อไปนี้ เน้นเสี ย งพยางค์ที่ สองในส าเนี ย ง
อังกฤษ แต่เน้นเสี ยงพยางค์สุดท้ายในสาเนียงอเมริ กนั
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Consommé

/kənˈsɒmeɪ/

/kɑːnsəˈ eɪ/

Fiancé

/fɪˈɒnseɪ/

/fɪːɑːnˈseɪ/
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3.1.3. ตัวอย่างคาศัพท์ต่อไปนี้ เน้นเสี ยงพยางค์สุดท้ายในสาเนี ยง
อังกฤษ แต่เน้นเสี ยงพยางค์แรกในสาเนียงอเมริ กนั
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Address

/əˈdres/

/ˈædres/

Cigarette

/ˌsɪgəˈret/

/ˈsɪgəret/

Magazine

/ˌ ægəˈziːn/

/ˈ ægəziːn/

3.2. คำศัพท์ทลี่ งท้ำยด้ วย –ate
คาศัพ ท์ที่ ล งท้า ยด้ว ย –ate โดยส่ วนมากจะเป็ นค ากริ ย า ซึ่ งใน
สาเนียงอังกฤษมักจะเน้นเสี ยงที่พยางค์ที่สอง แต่สาเนียงอเมริ กนั จะเน้นเสี ยง
ที่พยางค์แรก ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Dictate

/dɪkˈteɪt/

/ˈdɪkteɪt/

Donate

/dəʊˈneɪt/

/ˈdoʊneɪt/

Locate

/ləʊˈkeɪt/

/ˈloʊkeɪt/

Rotate

/rəʊˈteɪt/

/ˈroʊteɪt/

Migrate

/mɑɪˈgreɪt/

/ˈ ɑɪgreɪ/
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4. คำต่ อท้ำย
4.1. คำศัพท์ทลี่ งท้ำยด้ วย -ary
โดยทัว่ ไปแล้ว สาหรับคาศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –ary ในสาเนี ยง
อังกฤษจะออกเสี ยงเป็ น /ərɪ/ แต่สาเนียงอเมริ กนั จะออกเป็ น
/erɪ/ ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Contrary

/ˈkɒntrərɪ/

/ˈkɑːntrerɪ/

Imaginary

/ɪˈmædʒɪnəri/

/ɪˈmædʒɪnerɪ/

Secondary

/ˈsekəndrc/

/ˈsekənderɪ/

4.2. คำศัพท์ทลี่ งท้ำยด้ วย -berry
คาศัพท์ที่ลงท้ายด้วย –berry ในสาเนียงอังกฤษจะออกเสี ยงได้
สองแบบคื อ /bərɪ/ หรื อ /brɪ/ แต่ ส าเนี ย งอเมริ ก ันจะ
ออกเป็ น /berɪ/ ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์

สำเนียงอังกฤษ

สำเนียงอเมริกนั

Strawberry

/ˈstrɔːbərɪ/ , /ˈstrɔːbrɪ/

/ˈstrɔːberɪ/

Raspberry

/ˈrɑːzbərɪ/ , /ˈrɑːzbrɪ/

/ˈræzberɪ/

Blueberry

/ˈbluːbərɪ/ , /ˈbluːbrɪ/

/ˈbluːberɪ/
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สิ่ งที่ผเู ้ ขียนกล่าวถึงในบทความข้างต้นนี้ เป็ นเพียงแค่ตวั อย่างบาง
ตัวอย่างของความแตกต่างที่เห็ นได้อย่างชัดเจนระหว่างสาเนี ยงอังกฤษและ
อเมริ กนั แต่ยงั คงมี ความแตกต่างอี กหลายประการที่ ผูเ้ ขี ยนไม่ได้กล่ าวถึ ง
แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่ องยาก แต่ก็มีความซับซ้อนพอควรสาหรับคนไทยที่จะ
ฝึ กฝนตนเองให้พดู ภาษาอังกฤษในสาเนียงตามต้นฉบับ อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียน
ไม่ ได้คาดหวัง ว่า บทความนี้ จะทาให้ผูอ้ ่า นเปลี่ ยนแปลงส าเนี ย งตัวเองได้
ในทันที แต่ผเู ้ ขียนหวังว่าบทความนี้จะทาให้ผอู ้ ่านเล็งเห็นและเข้าใจถึงความ
แตกต่ า งหลัก ๆ ระหว่า งสองส าเนี ย งนี้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ อ ย่า งยิ่ง ในการ
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในระดับสู งต่อไป
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โมริ นทร์ *

ภาษาและท่าทางถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันที่ผคู ้ นทัว่ ไปพึง
กระทา เมื่ อใดที่ คนเราแสดงท่าทางออกมาก็มกั จะมี ความหมายในท่าทาง
นั้นๆ อยู่เสมอ ซึ่ งถื อเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่สามารถใช้แทนภาษาพูดได้ ไม่วา่ จะเดิ น
ไปทางใดก็มกั สังเกตได้ถึงท่าทางเหล่านั้น เช่น เมื่อไปดูคอนเสิ ร์ต ก็มกั จะมี
ท่าทางแสดงออกมาต่อศิลปิ น เวลาถ่ายรู ป ก็มกั จะมีสัญลักษณ์หรื อท่าทางใน
การถ่ ายรู ปออกมาแก้เขิน หรื อไม่ว่าจะเป็ นผูพ้ ิการทางการได้ยิน ก็มกั จะมี
ภาษามือเป็ นส่ วนหนึ่งในการสื่ อสารต่อกัน ทาให้ภาษาและท่าทางนั้นถือเป็ น
ส่ วนสาคัญอย่างหนึ่ งต่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน ซึ่ งท่าทางบางอย่างก็
อาจใช้ต่ า งกัน หรื อ อาจเป็ นท่ า ทางเดี ย วกัน แต่ เ มื่ อ อยู่ ต่ า งที่ ต่ า งถิ่ น ก็ มี
ความหมายที่ต่างกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

____________________________________________________________
* นักวิชาการศึกษา ประจาหน่ วยงานศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1. กำรชู นิว้ ชี้และนิว้ ก้ อยแบบขำร็อค
คนไทยอาจจะเคยเห็ นการท ามื อเป็ นสั ญลัก ษณ์ แบบนี้ เวลามี ก าร
แสดงคอนเสิ ร์ตเพลงร็ อค โดยนามาจากวัฒนธรรมเพลงแนวเฮวี่เมทัลของ
อเมริ กนั แต่ในประเทศบราซิ ล โคลัมเบีย อิตาลี โปรตุเกสและสเปนถื อว่า
เป็ นสั ญลัก ษณ์ บ อกให้ อี ก ฝ่ ายรู ้ ต ัวว่า ก าลัง ถู ก คนรั ก นอกใจหรื อ สวมเขา
นัน่ เอง
ที่ไทยถ้าทาสัญลักษณ์เขาควายก็มกั ทาเป็ นนิ้วโป้ งกับนิ้วก้อย หรื อชู
นิ้ วชี้ ท้ งั สองข้างไว้บนหัว และในไทยก็ใช้คาว่าถูกสวมเขาแสดงถึ งการถู ก
นอกใจด้วยเช่ นกัน และเชื่ อหรื อไม่ว่า แม้แต่ในประเทศแถบอาหรับก็ใช้คา
ว่าสวมเขาเช่ นกัน แต่ จะกางมื อทั้ง สองข้างไว้ข ้างหู แทน เพื่ อแสดงถึ งเขา
กวางที่มีหลายกิ่ง
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2. กำรกำมือและชู นิว้ โป้งขึน้ แบบกดไลค์
ค ว า ม ห ม า ย คื อ ดี เ ยี่ ย ม ซึ่ ง
เหมือนกับประเทศอังกฤษ เกาหลีใต้ และ
แอฟริ ก าใต้ แต่ อี ก หลายประเทศในโลก
ไม่ได้ใช้ในความหมายนี้ สาหรับประเทศ
ฝรั่งเศส โปแลนด์และสวิตเซอร์ แลนด์ การชูนิ้วโป้ งนิ้วเดียวหมายถึงเลข 1
แต่ ส าหรั บ ประเทศกรี ซ รั ส เซี ย ประเทศแถบละติ นอเมริ ก าและ
แอฟริ กาตะวัน ตก การท าสั ญ ลั ก ษณ์ น้ ี เป็ นการสบประมาทที่ ร้ า ยแรง
เหมือนกับการชูนิ้วกลาง
3. กำรใช้ มือซ้ ำย
หมายถึงการหยิบจับสิ่ งของ ส่ ง-รับ ของกับผูอ้ ื่นโดยการใช้มือซ้าย
ของไทยจะใช้มือไหนทาอะไรก็ข้ ึนอยูก่ บั ความถนัดและความสะดวก แต่ถา้
ไปกลุ่ ม ประเทศมุ ส ลิ ม หลายๆ ประเทศ การใช้ มื อ ซ้ า ยยื่ น รั บ สิ่ ง ของ
โดยเฉพาะอาหาร หรื อ การจับ มื อ ด้ว ยมื อ ซ้ า ยเป็ นเรื่ อ งที่ ไ ม่ ส มควรที่ สุ ด
เพราะเขามองว่ามือขวาใช้ทากิ จกรรมทัว่ ไป
แต่มือซ้ายใช้ทาความสะอาดร่ างกายเท่านั้น
โดยเฉพาะหลังเสร็ จภารกิจในห้องน้ า ฉะนั้น
เมื่ อ ใช้ มื อ ซ้ า ยสั ม ผั ส ผู ้ อื่ น หรื อสิ่ งของ
ระหว่างกันและกันจึงถือว่าสกปรกมาก
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4. กำรทำสั ญลักษณ์ OK
แม้วฒั นธรรมอเมริ กนั ที่แพร่ หลายจะทาให้
การเอาปลายนิ้ วโป้ งกับนิ้วชี้ มาชนกันจนเกิดวงกลม
และปล่อยสามนิ้วที่เหลือให้กางออกจะแปลว่าโอเค
ตกลง หรื อดี แต่สาหรับบางประเทศการทามือแบบนี้ มีความหมายอื่ น เช่ น
บางประเทศในทวีปยุโรปแปลว่าเลข 3 ส่ วนในจีนแปลว่าเลข 7
ส่ วนที่ประเทศบราซิ ลและประเทศแถบเมดิเตอร์ เรเนี ยนจะเป็ นคาด่า
เทียบเท่ากับ Asshole (เพราะมองว่าวงกลมเป็ นสัญลักษณ์ของทวารหนัก) ใน
เยอรมนี ห ลายคนใช้แ ปลว่า เกย์ และยัง มี อี ก หลายประเทศในแถบยุโ รป
ตะวันออกที่ใช้ด่าว่าคนนั้นไม่มีค่า หรื อด่าตรงๆ เลยว่าอ้วน ตัวกลมไปหมด
5. กำรกำงเฉพำะนิว้ โป้งและนิว้ ชี้เหมือนตัว L
จะ ใ ห้ นิ้ ว โป้ ง อยู่ แ นวนอ นเหมื อ น
ตัว L หรื อนิ้ วโป้ งอยู่แนวตั้งก็ได้ บ้านเราใช้เวลา
ชี้ บ างอย่า ง หรื อบางที อ าจจะท ามื อแบบนี้ แ ล้ว
คว่ามื อลงเพื่อถ่ ายรู ปให้ดูฮิพฮอพก็ไ ด้ แต่ในสหรั ฐอเมริ กาและประเทศที่
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอเมริ กัน จะมองว่ า L มาจาก Loser (คนแพ้) และใช้ เ ป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ ว่ า ขี้ แพ้ ส่ ว นในจี น หมายถึ ง เลข 8 และในประเทศเบลเยี่ ย ม
เนเธอร์ แลนด์และลิกเตนสไตน์จะแปลว่าเลข 2
สาหรับความหมายแง่ลบของการทามือแบบนี้ พบในประเทศอิตาลี
และพื้นที่ขา้ งเคียง แปลว่าไม่ดี หรื อแย่มาก
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6. กำรกำงนิว้ ชี้และนิว้ กลำงทำเป็ นรู ปตัว V
เป็ นท่า ประกอบการถ่ ายรู ปยอดฮิ ตของเด็ก ไทย จะไปไหนก็ขอชู
สองนิ้วไว้ก่อน ไม่ได้มีความหมายพิเศษแค่ “น่ารัก” ถ้ากางเฉพาะนิ้วชี้ และ
นิ้วกลางและหันฝ่ ามือออกจากตัว สหรัฐอเมริ กาและประเทศที่รับอิทธิ พลจะ
มองว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ (Peace Sign) หรื อสัญลักษณ์แห่ งชัยชนะ
เพราะเหมือนตัว V ที่มาจาก Victory (ชัยชนะ)
แต่ถา้ หันฝ่ ามื อเข้าหาตัวขณะทาสัญลักษณ์ น้ ี แม้ฝั่งอเมริ กาจะไม่มี
ความแตกต่ า ง และออกจะดู เ ท่ ห์ ด้วยซ้ า ไป แต่ ส าหรั บ สหราชอาณาจัก ร
ออสเตรเลี ย และนิ วซี แลนด์ แ ล้ ว ถื อ ว่ า เป็ นค าด่ า ระดั บ ชู นิ้ ว กลาง
ช่วงแรกๆ ที่ท่านี้ยงั ไม่ดงั คนอเมริ กนั ที่ไป
อังกฤษมักจะสั่งเบียร์ สองแก้วโดยชูนิ้วใน
ลัก ษณะนี้ ใ ห้ ท าให้โดนคนอัง กฤษซ้อ ม
และโยนออกมาจากบาร์ ห ลายคดี เ ลย
ที เดี ย ว ปั จจุ บ นั ท่ า นี้ ถื อว่า ดัง สุ ด ๆ ท าให้
วัยรุ่ นอังกฤษเริ่ มใช้ในฐานะสัญลักษณ์ แห่ งสันติภาพ แต่เพื่อความสบายใจ
แก่ผพู ้ บเห็น ในบางประเทศจึงมักกางนิ้วโป้ งออกมาด้วยให้เป็ น 3 นิ้ว ส่ วนที่
อิตาลีน้ นั ชูเฉยๆ ยังไม่เท่าไหร่ แต่ถา้ กางนิ้วโดยให้จมูกอยูต่ รงกลางด้วยแล้ว
จะหมายถึงช่องคลอดและเป็ นคาด่าที่ร้ายแรง
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7. กำรหงำยฝ่ ำมือและกระดิกนิว้ ชี้เรียก
มักเห็นในภาพยนตร์ ฝรั่งว่า
ถ้ า สาวสวยกระดิ กนิ้ วเรี ยกใน
ลักษณะนี้ แล้วมักเป็ นการเชิ ญชวน
และยัว่ ยวนอี ก ฝ่ ายให้ตามไป หรื อ
เป็ นการส่ งสัญญาณให้เข้ามาใกล้ๆ เพื่อกระซิ บบอกความลับบางอย่าง แต่
สาหรับชาวฟิ ลิปปิ นส์น้ นั ท่าทางนี้ใช้เรี ยกสุ นขั
8. กำรชู นิว้ ชี้
การชู นิ้ ว ชี้ ตั้ งขึ้ นเพี ย งนิ้ ว
เดี ย ว เรามักหมายถึ งเลข 1 การบอก
อีกฝ่ ายให้หยุดหรื อรอสักครู่ แต่ถา้ ไป
ทาท่า นี้ ใ นประเทศแถบอาหรั บหรื อ
แถบทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยนจะมี
ความหมายเท่ ากับ การชู นิ้วกลางนิ้ ว
เดียวให้อีกฝ่ าย
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9. กำรดีดนิว้
การดี ดนิ้ วดังเป๊ าะนั้น ถ้าดี ด 1 ครั้ ง
คนอเมริ กาและอังกฤษจะสื่ อว่านึกอะไรออก
แล้ว หรื อมี ไอเดี ยใหม่ ๆ ขึ้นมาในหัว ส่ วน
การดีดเรื่ อย ๆ ไปมาหมายถึ งกาลังพยายาม
นึ กบางอย่างให้ออกอยู่ แต่สาหรั บประเทศ
แถบละติ น อเมริ กานั้ น หมายความว่ า ให้ ค นข้า งหน้ า ช่ ว ยรี บเดิ น เร็ ว ๆ
หน่อย แต่สาหรับประเทศส่ วนใหญ่ในโลกการดีดนิ้วใส่ หน้าคนอื่นเป็ นกิริยา
ที่หยาบคายมากค่ะ แต่บางประเทศก็หมายถึงดึงความสนใจอีกฝ่ ายให้กลับมา
10. กำรแบมือทั้งห้ ำนิว้ โดยหันฝ่ ำมือออก
โดยทัว่ ไปแล้วถ้าเรายื่นมือออกไปโดยกาง
นิ้ วทั้ง ห้า ออกและหันฝ่ ามื อ ใส่ อี ก ฝ่ ายจะเป็ นการ
บอกให้ห ยุด หรื อ ตามธรรมเนี ย มอเมริ ก ันคื อการ
แสดงความไม่สนใจในสิ่ งที่อีกฝ่ ายกาลังพูดแลให้
อีกฝ่ ายพูดกับมือแทน ซึ่ งก็ค่อนข้างจะแสดงความ
ไร้มารยาท แต่ที่ประเทศกรี ซหมายถึงให้ไปตายซะ

ทีม่ า 10 ภาษากายที่ มีความหมายต่ างกันทั่วโลก (ออนไลน์ ). แหล่งที่ มา:
http://giftzabonjour.blogspot.com/2013/08/10_10.html. 1 ธันวาคม 2557.
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ปรี ชาชาญ 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.ข่ าวกีฬา หนังสื อพิมพ์ The Nation (ผู้แปลบทความ)
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ราตรี มีพนั ตา
และทิวามีตาเดียว
แต่แสงแห่งโลกที่สว่างไสวกลับมืดมิดลง
เมื่อสิ้ นสุ ดแสงอุทยั
ดวงจิตมีพนั นัยน์
และหทัยมีนยั น์เดียว
แต่แสงแห่งชีวติ คงจะดับมอดลง
เมื่อสิ้ นสุ ดแห่งรักข้า

ทีม่ า

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

อัน ยองฮาเซโย (안녕하세요) เริ่ ม ต้น การทัก ทายกัน ด้ว ย
ภาษาเกาหลี ว่า “สวัสดี ” เป็ นคาง่ายๆ ใช้สาหรับทักทายได้ต้ งั แต่เช้าจรดเย็น
โดยครั้งนี้ที่ตอ้ งทักทายกันเป็ นภาษาเกาหลีก็เพราะว่า ได้มีโอกาสได้เดินทาง
ไปศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่ นที่ประเทศเกาหลี ใต้ หรื อ สาธารณรัฐ
เกาหลี (South Korea หรื อ Republic of Korea) นัน่ เอง การเดินทางครั้งนี้ เป็ น
ครั้งแรกที่ได้เดิ นทางไปต่างประเทศ อย่างแรกเลยที่ตอ้ งเตรี ยม คือ หนังสื อ
เดินทาง หรื อ Passport หลังจากเตรี ยมหนังสื อเดิ นทางเรี ยบร้ อยแล้วก็มาดู
สภาพอากาศกันเล็กน้อย เพื่อจะได้เตรี ยมของใช้และเสื้ อผ้าได้ถูกต้อง ช่วงที่
ไปเป็ นช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่ งที่ประเทศเกาหลีจะเป็ นช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน
– สิ งหาคม) พูดถึ งเรื่ องอากาศก็ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก คื อ อากาศ
ร้ อนเหมือนกัน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22 – 38 องศาเซลเซี ยส แต่ถา้ โชคดี จะ
เจอฝนด้วย เสร็ จจากการเช็คสภาพอากาศและข้อมูลต่างๆ เรี ยบร้ อยก็เตรี ยม
ข้าวของอุปกรณ์พร้อมออกเดินทางด้วยใจที่ตื่นเต้น
____________________________________________________________
* นักวิชาการศึกษา ประจาหน่ วยงานศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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การเดิ น ทางจากสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ถึ ง สนามบิ น นานาชาติ
อินชอน ใช้เวลาเดิ นทางโดยประมาณ 5 ชัว่ โมง ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
อาจล่าช้าบ้าง แต่โชคดีที่การเดินทางครั้งนี้ ผา่ นไปได้ดว้ ยดี โดยปกติขณะนี้
เวลาท้องถิ่ นเป็ นเวลา 7.00 น. เสี ยงประกาศจากกัปตัน ทาให้งวั เงีย และตื่น
ขึ้นมาพร้ อมกับการเตรี ยมตัวลงจากเครื่ อง เวลาที่ ประเทศเกาหลี จะเร็ วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง ดังนั้น ตอนนี้ ก็ควรนอนอยูบ่ นที่นอน เพราะที่ไทยคง
เป็ นเวลา 5.00 น. แต่ความตื่นเต้นทาให้ไม่เกิดอาการง่วงแต่อย่างใด การผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่ยากอย่างที่คิด หลังจากผ่านด่านต่างๆ มาเรี ยบร้อย
ณ จุดนี้อยากจะตะโกนว่า “ฉันได้เหยียบแผ่นดินเกาหลีแล้ว”

หลังจากเหยียบแผ่นดิ นเกาหลี แล้วภารกิ จในการศึกษาดูงานด้าน
วัฒนธรรมก็เริ่ มต้นขึ้นในทันที ต่อจากนี้ เป็ นการตอบคาถามว่า “มาทาอะไร
ที่เกาหลี” ก่อนอื่นต้องขอกล่าวก่อนว่าประเทศไทยกับเกาหลีมีความแตกต่าง
กัน 3 อย่างด้วยกัน คือ
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เวลาต่ าง ซึ่ งกล่าวไว้ในข้างต้นแล้วว่าเวลาที่เกาหลี จะเร็ วกว่าไทย
2 ชัว่ โมง
ภาษาต่ า ง ก็ ต้องแน่ อ ยู่แล้ว เพราะนี่ ม นั ต่ า งประเทศนี่ แต่ ภาษา
เกาหลี มีประวัติศาสตร์ ม ายาวนานโดยเริ่ มแรกเกาหลี ใช้ตวั อักษรจี น ซึ่ ง มี
ความยากและสลับ ซับ ซ้อน ต้องใช้เ วลาในการศึ ก ษานาน ดัง นั้น จึ ง มี แ ต่
ชนชั้นสู งเท่านั้นที่ได้เล่าเรี ยน แต่ดว้ ยดาริ ของพระเจ้าเซจงมหาราช กษัตริ ย ์
องค์ที่ 4 แห่ งราชวงศ์โชซอน และนักปราชญ์ท้ งั หลาย ได้ร่วมกันประดิ ษฐ์
คิดค้นตัวอักษรขึ้นจนประสบความสาเร็ จ และเผยแพร่ ให้ใช้กนั โดยทัว่ ไป
ทาให้สามัญชนสามารถเข้าใจได้ง่าย จนในปั จจุบนั อักษรเกาหลีที่ใช้ เรี ยกว่า
ฮันกึล (한글)

พระเจ้าเซจงมหาราช กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โชซอน
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และต่างที่ 3 เป็ นต่างที่สาคัญต้นเหตุให้ตอ้ งเดิ นทางมาไกลถึ งที่นี่
คือ
วัฒนธรรมต่ า ง สาหรั บการมาศึ กษาดู ง านครั้ งนี้ ได้ดูและศึ กษา
เกี่ยวกับอาหาร สมุนไพร และสถานที่ต่างๆ ที่มีความสาคัญด้านวัฒนธรรม
อาหารเกาหลี เป็ นอาหารที่ มี ร สชาติ ก ลางๆ ค่ อ นไปทางจื ด
เนื่ องจากคนเกาหลี เป็ นคนที่ รักษาสุ ขภาพมาก ไม่ทานอาหารรสจัด ดังนั้น
อาหารที่ได้ทานก็อาจมีถูกปากและไม่ถูกปากคนไทยบ้าง แต่โดยส่ วนตัวนั้น
ไหนๆ ก็มาไกลถึงที่ท้ งั ทีมนั ต้องลองแบบต้นฉบับกันไปเลย อาหารมื้อแรกที่
ได้ทานที่นี่ คือ ทัคคาลบี้ (Dakgalbi) หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอส อาหารขึ้นชื่ อ
ของเมืองชุ นชอน ซึ่ งเป็ นทางผ่านที่เราจะไปยัง เกาะนามิ หรื อ ประเทศนามิ
นารา ซึ่ งเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าถึง สาหรับอาหารประเภทไก่น้ ี สามารถเติมข้าว
และเครื่ องเคียงได้ไม่อ้ นั ซึ่ งจะต่างจากอาหารประเภทหมูที่สามารถเติมเนื้ อ
หมูและเครื่ องเคียงได้ไม่อ้ นั เรี ยกกว่าตลอดการเดินทางครั้งนี้ มีความสุ ขกับ
อาหารการกินเป็ นอย่างมาก

ทัคคาลบี้ (Dakgalbi) หรื อไก่บาร์บีคิวผัดซอส
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หลังจากมื้อกลางวันมื้อแรกที่เรามาถึ งเกาหลีกนั ก็ตามมาด้วยเมนู
ที่ 2 ในช่วงเย็น คือ ชาบู ชาบู หมู, คาลบี้และซัมกเยทัง
ชาบู ชาบู หมู ซึ่ งเป็ นน้ าซุ ปร้อนๆ ทานกับข้าวและเครื่ องเคียง โดย
เน้นไปที่ผกั สดๆ และเนื้อหมูนุ่มๆ
คาลบี้ (Gaibi) หรื อหมูย่างเกาหลี ซึ่ งเป็ นเมนู ไฮไลท์ที่ผูน้ าเที่ย ว
บอกกล่าวว่ามีกลิ่นระดับ 10 ติดหัวติดตัวไปทั้งวันกันเลยทีเดียว
ซัมกเยทัง (Samgyettang) หรื อไก่ต๋ ุนโสม เป็ นเมนู ที่ชื่นชอบมาก
ในอดี ตจัดว่า เป็ นอาหารที่ มี แต่ พ ระราชาเท่ า นั้นที่ จะได้ท าน ไก่ ตวั อวบๆ
ขาวๆ นอนแช่ในน้ าซุ ปรสกลมกล่อมด้านในมีขา้ วและโสมอายุ 2 ปี อัดแน่น
อยู่ เวลาทานมีของเสริ มเป็ นเส้นขนมจีนซึ่ งมีหน้าตาเหมือนขนมจีนที่ไทยเรา
ทานพร้อมซดกับน้ าซุ ปทาให้ชุ่มคอ

ซัมกเยทัง (Samgyettang) หรื อไก่ต๋ นุ โสม
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ส่ วนเมนูอื่นๆ ที่ข้ ึนชื่อถ้ามาถึงเกาหลีแล้วต้องทาน คือ
บิบิมบับ (Bibimpap) หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในนาม ข้าวยาเกาหลี
ซึ่งอุดมไปด้วยผักและเนื้อสัตว์ เสริ ฟในหม้อดินร้ อนๆ ก่อนทานต้องคลุกให้
เข้ากัน ทาให้มีกลิ่นหอมของข้าวยาลอยคลุง้ ออกมา
กิมจิ (Kimji) เป็ นเมนูที่เรี ยกได้วา่ เป็ นอาหารประจาชาติของเกาหลี
คือการนา ผักดองต่างๆ ที่ หมักกับน้ าพริ กเกาหลี ซึ่ งมี ใ ห้ทานหลากหลาย
แบบ ถื อ ได้ว่า เป็ นพระเอกส าคัญ ที่ ต้อ งเจอทุ ก มื้ อ แต่ ค วามแตกต่ า งของ
รสชาติ กิมจิ ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละร้ านอาหาร บางร้ านอาจมีรสเผ็ด บาง
ร้านอาจมีรสเค็มและบางร้านอาจมีรสหวานนัน่ เองที่เป็ นจุ ดเด่ นของแต่ละ
ร้ า นที่ จะใช้ใ นการเรี ย กแขกเข้า ร้ า น โดยส่ วนตัวแล้วผูเ้ ขี ย นชอบกิ ม จิ ที่ มี
รสเผ็ด เพราะช่วยให้เจริ ญอาหารเป็ นที่สุด
หลัง จากเสร็ จ สิ้ น จากอาหารแล้ว ก็ ม าถึ ง สมุ น ไพรที่ ส าคัญ ของ
ประเทศเกาหลี มาแล้ว ต้อ งไปดู ใ ห้ เ ห็ น กับ ตา ต้อ งบอกเล่ า ก่ อ นเลยว่ า
สมุนไพรที่จะกล่าวถึ งเหล่านี้ ไม่มีการส่ งออกแต่อย่างใด ถ้าอยากได้ตอ้ งไป
ซื้ อที่ เกาหลี เท่านั้น ซึ่ งมี การควบคุ มโดยรั ฐบาลของประเทศเกาหลี กนั เลย
ทีเดียว แต่สาหรับนักท่องเที่ยวหากต้องการซื้ อกลับมาสามารถทาได้แต่ตอ้ ง
ใช้ Passport ร่ วมในการซื้ อ สมุนไพรที่วา่ มีดงั นี้
สนเข็มแดง เป็ นต้นไม้ที่ข้ ึนทางตอนเหนื อบนยอดเขาสู งที่มีอากาศ
หนาวเย็น สมุนไพรชนิดนี้ มีการบันทึกไว้ในตาราของหมอโฮจุน ถ้าใครเป็ น
คอละครซี รี ย์เ กาหลี ค งจะคุ ้น ชื่ อ ท่ า น เข้า เรื่ องสมุ น ไพรต่ อ ดี ก ว่ า ครั บ
สนเข็มแดงนี้ วิธีการนามาใช้ คือ ต้องสกัดน้ ามันจากใบสนเข็มแดงด้วยการ
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ใช้ไ อน้ า จากการนึ่ ง สรรพคุ ณของน้ า มันสนเข็ ม แดงที่ ไ ด้ จะช่ วยในการ
ไหลเวียนของเลือด ทาให้เม็ดเลือดแดงในร่ างกายสามารถลาเลียงออกซิ เจน
ไปเลี้ ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายและอวัยวะภายในได้ดี ซึ่ งส่ งผลให้อวัยวะ
ต่ า งๆ สามารถท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
นอก จาก นี้ ยั ง ช่ วย ล ะ ล าย ไขมั น แล ะ
คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดรวมทั้งช่ วยขับ
พิ ษ ต่ า งๆ ออกทางปั ส สาวะ อุ จจาระและ
เหงื่อ
ฮอกเกตนามู สมุนไพรบารุ งตับ เป็ น
สมุนไพรที่ข้ ึนเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะ
ออกดอกหนึ่ งครั้ งปลู กบนยอดเขาสู ง เมื่ อนา
ดอกมาสกัดมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษตกค้าง
ต่างๆ ออกจากตับอย่างปลอดภัย
โสม พระเอกส าคัญ ที่ ข้ ึ น ชื่ อ โด่ ง ดัง ไปไกลทั่ว โลก บางท่ า นอาจ
สงสัยว่าโสมเกาหลีน้ ีดีอย่างไร ขอชี้แจงแถลงไขข้อข้องใจว่า โสมที่เกาหลีน้ ี
จะมีคุณค่าทางอาหารสู งกว่าโสมจากแหล่งอื่น การสังเกตอายุของโสมนั้นดู
ได้จากการแตกกิ่ง อายุ 1 ปี มี 1 กิ่ง อายุ 2 ปี มี 2 กิ่ง ซึ่ งรัฐบาลเกาหลีจะมีการ
ควบคุ มการจาหน่ ายและส่ งออก โดยโสมที่มีอายุ 2 ปี จะถูกนามาผลิ ตเป็ น
เครื่ องสาอางหรื อปรุ งอาหาร โสมอายุ 4 ปี จะถูกส่ งออกขายไปต่างประเทศ
แต่สิ่งสาคัญอยูท่ ี่โสมอายุ 6 ปี ซึ่ งมีประเทศเกาหลีเท่านั้นที่เลี้ยงโสมได้ถึง 6
ปี และไม่ มี ก ารจ าหน่ า ยไปต่ า งประเทศ ซึ่ งโสม 6 ปี จะเก็ บ แร่ ธ าตุ แ ละ
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สารอาหารจากดิ นไว้มาก และถู กนามาทาเป็ นสมุ นไพรเพื่อช่ วยบารุ งทุ ก
ส่ วนของร่ างกาย เรี ยกว่าครบวงจรเลยที เดี ยว บางท่านอาจเกิ ดข้อสงสัยว่า
แล้วทาไมที่ อื่นไม่ มีโสมเหรอ มี ครั บ แต่ ส ามารถเลี้ ยงได้เพี ยง 4 ปี เท่ า นั้น
หลังจาก 4 ปี โสมจะคื นสารอาหารลงสู่ ดินเช่ นเดิ ม ดังนั้นจุดเด่นของโสม
เกาหลี คื อ มี อ ายุ น านสารอาหารมากนั่ น เอง แล้ ว โสม 1,000 ปี ล่ ะ
มี จ ริ งหรื อเปล่ า ทางเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ โ สมได้ ยื น ยัน ว่ า ไม่ มี จ ริ ง
เพราะฉะนั้นไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตามหา
สุ ดท้ายสถานที่ต่างๆ ที่มีความสาคัญด้านวัฒนธรรมที่ ได้เข้าศึกษา
ดูงานนั้น ต้องขอยอมรับว่าประเทศเกาหลี รัฐบาลและประชาชน พยายามที่
จะอนุ รักษ์ความเป็ นเกาหลี ด้ งั เดิ มไว้ และพัฒนาควบคู่ไปกับสังคมยุคใหม่
โดยจะเห็นได้จากสถานที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
พระราชวังคย็องบก หรื อ คย็องบกกุง เป็ นพระราชวังเก่าแก่แห่ ง
ราชวงศ์โชซอน จุดเด่น คือ ศิลปะและวัฒนธรรมชาววังต่างๆ จุดกาเนิ ดของ
เรื่ องราวมากมายทั้งความรักและการแย่งชิ งอานาจ ภายในพระราชวังมีส่วน
ของพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านที่ใช้เล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของชนชาติเกาหลีต้ งั แต่
อดีต หากนึกถึงซี รียเ์ กาหลีกนั ถ้าเอ่ยนามของแดจังกึม ทุกท่านต้องรู ้จกั แน่ ๆ
ตอนที่ ไปเดิ นดู ภายในพระราชวังส่ วนของโรงครัวกาลังบูรณะสร้ างขึ้นมา
ใหม่ เนื่ องจากสมัยปลายราชวงศ์ที่ญี่ปุ่นเข้าคุ กคามเกาหลี น้ นั ได้เผาทาลาย
ตาหนักและสถานที่สาคัญภายในพระราชวังลง จากการสื บและค้นหาพิมพ์
เขี ย วของพระราชวัง ท าให้ท ราบถึ ง ตาแหน่ ง ของโรงครั วและก าลัง อยู่ใ น
ระหว่างการสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมจากโรงครัว
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ต่อมาจะกล่าวถึงตาหนักผูม้ ีอานาจสู งสุ ดแห่งฝ่ ายใน คือ พระมเหสี
(วังบี หรื อ ชุงจอน มามา) โดยที่ประทับนี้ เรี ยกว่า ตาหนักกลาง
ตาหนักกลาง (คโยแทจอน) จากการเดิ นดูบริ เวณโดยรอบทาให้
เห็นถึงความละเอียดประณี ตและการใช้ชีวิตตามแบบฉบับหญิงชาววังโดย
แท้ ที่ ป ระทับ แบ่ ง ออกเป็ นสั ด ส่ ว นห้ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ท้ ัง ห้ อ ง
บรรทม ห้องทรงพระอักษร และห้องพักของนางกานัลคนสนิท

ตาหนักกลาง (คโยแทจอน)

ต่อมาเป็ นพระที่นงั่ ออกว่าราชการของเจ้าเหนื อชี วิต หรื อกษัตริ ย ์
แห่งโชซอนหลายต่อหลายรัชสมัย นามว่า พระที่นงั่ คึนชองจอน
พระที่นั่ ง คึ น ชองจอน ภายในด้า นบนเพดานมี ค วามพิ เ ศษ คื อ
มังกร 7 เล็บ ที่มีมากกว่าจีน ซึ่ งเป็ นฉนวนเหตุให้จีนไม่ยื่นมือเข้าช่วยเกาหลี
ขณะที่ถูกญี่ปุ่นรุ กราน เนื่องจากความไม่พอใจ
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พระที่นงั่ คึนชองจอน

ที่ สุ ด ท้า ยที่ เป็ นจุ ดส าคัญ เป็ น
เพียงสถานที่เดียวในพระราชวัง คย็องบก
ที่ไม่ถูกเผาทาลาย เนื่ องจากกองทัพญี่ปุ่น
ใช้ เ ป็ นฐานในการบัญ ชาการ นามว่ า
เคียงฮวารู หรื อพลับพลากลางน้ า
เคียงฮวารู หรื อ พลับพลากลางน้ า

จากพระราชวัง เดิ น ทางมาสู่ บ ้า นขุ น นาง ชนชั้ น สู ง และบ้า น
ชาวบ้าน ซึ่ งถูกรวบรวมนามาจากส่ วนต่างๆ ของประเทศเกาหลี เพื่อมารวม
ไว้ในหมู่บา้ นวัฒนธรรมนัมซานฮันอก
หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก สถานที่น้ ี มีความสาคัญอีกอย่าง
คือ มีการฝังแคปซู ลเวลาไว้ โดยแคปซู ลนี้ จะถูกเปิ ดออกทุกๆ 50 ปี และนา
สิ่ งของเรื่ องราวต่างๆ จากชนรุ่ นหลังมาถ่ ายทอดให้ชนรุ่ นต่อๆ มาได้รับรู้
สถานการณ์และความเป็ นไป
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ภาพบรรยากาศโดยรอบหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนัมซานฮันอก

สถานที่ต่อมาต้องใช้แรงกันซักหน่อย เพราะต้องเดินขึ้นเขากัน แต่
ต้องขอบอกว่ามันคุม้ ค่ามากที่ได้เดินขึ้นมาเพราะทิวทัศน์ดา้ นบนสวยมาก ถึง
อากาศจะร้อนไปหน่อย แต่ก็ใจสู ้เกินร้อย เพราะที่นี่คือ โซลทาวเวอร์
โซลทาวเวอร์ หรื อ N Seoul Tower สถานที่ที่คู่รักทั้งชาวเกาหลี
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาคล้องกุญแจคู่รักเพื่อแสดงถึ งความรักที่ มี
ต่อกัน ทาให้เราทราบว่าคนเกาหลี น้ นั ให้ความสาคัญกับคนรั ก และคนใน
ครอบครั ว เป็ นอย่า งมาก โซลทาวเวอร์ เ ดิ ม เป็ นสถานที่ ข องรั ฐ บาลที่ ใ ช้
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สาหรั บส่ งสัญญาณโทรทัศน์ แต่ปัจจุ บนั ได้มีกลุ่ มนักธุ รกิ จเข้ามาถื อครอง
และพัฒนาเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย ว และจุ ดที่ ต้ งั ของโซลทาวเวอร์ นี่เอง คื อ
จุดกึง่ กลำงของกรุ งโซล ซึ่ งเหมือนกับภูเขาทองบ้านเราที่เป็ นสะดือกรุ งเทพฯ

โซลทาวเวอร์ หรื อ N Seoul Tower

หลัง จากศึ ก ษาดู ง านสถานที่ ต่ า งๆ ในกรุ ง โซลแล้ว ก็ ข ยับ กัน
ออกมานอกเมืองไปไหว้พระขอพรทาบุญกัน
วัดวาวูจองซา เป็ นวัดศักดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งหนึ่ ง ในประเทศเกาหลี เมื่ อ
กล่ า วถึ ง ศาสนาในอดี ต เกาหลี เ คยนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมาจึ ง ท าให้ ย ัง คง
หลงเหลื อ วัด และอารามต่ า งๆ ให้ เ ห็ น อยู่ บ ้า ง ต่ อ มาเมื่ อ ศาสนาคริ สต์
เริ่ มเข้ามาเผยแพร่ ได้มีประชาชนบางส่ วนหันไปนับถือศาสนาคริ สต์ และใน
ปั จจุบนั คนเกาหลีส่วนใหญ่ไม่มีศาสนา ทาให้ขาดที่พ่ งึ ทางจิตใจ ดังที่เห็นใน
ข่าวว่ามีการฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง วัดวาวูจองซามีจุดเด่นและความสาคัญของวัด
อยู่ที่เศี ยรพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกสลักด้วยไม้มีสีทองตระหง่านอวดสายตา
ของผูม้ าเยือน เดิ นขึ้ นมาด้านบนจะได้พบกับพระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม
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แปลกตา หลัง จากไหว้สั ก การะเรี ย บร้ อ ย เดิ น ลงมาตาก็ เ หลื อ บไปเห็ น
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ จากการสอบถามผูน้ าเที่ยวทาให้ทราบ
ว่า เป็ นพระที่ เ จ้า อาวาสวัด ไตรมิ ต ร ถวายให้ ก ับ วัด วาวูจ องซา เพื่ อ เป็ น
สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างวัดไทยและวัดเกาหลี

หลังจากศึกษาดูงานด้านความแตกต่ างทางวัฒนธรรมแล้ว พอจะ
สรุ ป ได้ว่า ประเทศเกาหลี เ ป็ นประเทศที่ เ คยถู ก คุ ก คามจากประเทศอื่ น
การเมืองที่รุนแรงและกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปทุกวัน แต่จากประเทศที่
เคยล้าหลังกลับมาอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของโลก อาจเป็ นเพราะว่ามุมมองที่กา้ ว
ไกล ความเข้มแข็งและพร้อมใจของทุกคนในชาติ ที่ร่วมกันฝ่ าฟั น จนเกาหลี
ในปั จจุ บนั ทัดเทียมชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาประเทศที่ ควบคู่ไปกับ
การอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมดั้ง เดิ ม ยัง มี ใ ห้เ ห็ น จากการได้ไ ปดู ก ารแสดงโชว์
เครื่ องดนตรี โบราณที่เล่นโดยวัยรุ่ น ซึ่ งสามารถผสมผสานและสื่ อออกมาให้
คนต่างชาติต่างภาษาเข้าในและซาบซึ้ งร่ วมไปได้ และก่ อนจะกล่ าวคาลา
ต้องขอขอบคุ ณผูใ้ หญ่ใจดี ที่มีมุมมองทัศนคติที่ดี อยากให้ลูกกบตัวน้อยๆ
ออกจากกะลาไปเห็ น โลกกว้า งเปิ ดวิสั ย ทัศ น์ เพื่ อเป็ นก าลัง ใจในการน า
แนวทางดี ๆ กลับมาปรับใช้กบั งานที่ทาอยู่ ผมขอกล่าวเป็ นภาษาเกาหลี ว่า
คัมซา ฮัมนีดา (감사합니다) ขอขอบคุณ
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กับวันที่ 7 เดื อน 7 ของทุ กๆ ปี มาเริ่ ม ที่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี การศึกษา 2557
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กาลครั้ งหนึ่ ง นานมาแล้ว ที่ ฝั่ ง แม่ น้ า ด้า นเหนื อ ของอามาโนะกา
ว่า (Ama no gawa, 天の川) ซึ่ งแปลว่าทางช้างเผือกบนสวรรค์ มีลูกสาว
ของเทพผูค้ รองสวรรค์นางหนึ่ งชื่ อว่าโอริ ฮิเมะ (Orihime, おりひめ)
คือ ดาววีกา้
โอริ ฮิเมะเป็ นคนที่สวยและขยันขันแข็ง
ทางานไม่ยอมหยุด งานประจาของนาง คือการ
ทอผ้า นางทอผ้าได้สวยงามและประณี ตมากจึง
เป็ นที่พึงพอใจของเหล่าเทพทั้งหลาย ทาให้นาง
ต้อ งทอผ้า อยู่ ต ลอดวัน ตลอดคื น เทพผู้ค รอง
สวรรค์ผเู ้ ป็ นบิดาเป็ นห่ วงและสงสารธิ ดาจึงคิด
ที่ จ ะให้ น างได้ มี คู่ ค รอง เทพผู้เ ป็ นบิ ด าจึ ง
ประกาศหาคู่ ใ ห้ ก ับ โอริ ฮิเมะ นางถู ก ตาต้องใจกับ ชายหนุ่ ม ที่ ชื่ อ ฮิ โ กโบ
ชิ (Hikoboshi, ひこぼし) คือ ดาวอัลแตร์
ฮิโกโบชิ เป็ นคนเลี้ ยงวัวอยู่ฝั่งด้าน
ใต้ของทางช้างเผือก เป็ นคนที่ขยันขันแข็ง
ไม่ แพ้โอริ ฮิเมะ ร่ างกายก าย าและสง่ างาม
ยามเมื่ อเลื อกคู่ ก็ ดูเหมื อนว่า ทั้ง คู่ จะถู ก ตา
ต้องใจซึ่ งกันและกัน เทพผูเ้ ป็ นบิดาจึงให้ท้ งั
สองได้แต่งงานกัน
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หลั ง จากนั้ นโอริ ฮิ เ มะก็ ไ ม่ ย อม
ท างานทอผ้ า อย่ า งขยัน ขั น แข็ ง เหมื อ น
เมื่ อก่ อน ส่ วนฮิ โกโบชิ ก็ไม่เลี้ ยงวัวเหมื อน
เมื่อก่อนเช่นกัน ปล่อยให้ววั เดินเพ่นพ่านไป
ทัว่ บริ เวณ ทั้ง สองจะออกไปเที่ ย วด้วยกัน
ทุกวันทุ กคื น นางมี ความสุ ขมากและลุ่ มหลงฮิ โกโบชิ จนลื มหน้าที่ประจา
ยิ่งนานวันเข้าโอริ ฮิเมะก็ยิ่งหลงระเริ งกับความรักจนลืมหมดทุกสิ่ งทุกอย่าง
เทพผูเ้ ป็ นบิดาจึงพิโรธลงโทษให้ท้ งั สองแยกจากกันไปอยูค่ นละทิศของทาง
ช้างเผือก โอริ ฮิเมะโศกเศร้าเสี ยใจที่ตอ้ งพลัดพรากจากชายผูเ้ ป็ นที่รัก นางร่ า
ไห้จนน้ าตาแทบจะเป็ นสายเลือด เทพผูเ้ ป็ นบิดาเฝ้ ามองดูความเศร้าโศกของ
นางทุ ก วันทุ ก คื น จนกระทัง่ เทพผูเ้ ป็ นบิ ดาเกิ ดความสงสารในตัวนาง จึ ง
อนุญาตให้นางข้ามทางช้างเผือกไปพบฮิโกโบชิ ได้หนึ่ งครั้ง แล้ววันนั้นก็คือ
วันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี
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จากนั้นมาทั้งสองจึงมีความหวังว่าจะได้พบกันถึ งแม้วา่ จะเป็ นปี ละ
ครั้งก็ตาม โอริ ฮิเมะกับฮิโกโบชิ จึงกลับมาขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตาทางาน
เหมือนเดิ ม และในทุก ๆ ปี ทางช้างเผือกจะออกมาปรากฏบนท้องฟ้ า เป็ น
เวลาที่โอริ ฮิเมะและฮิโกโบชิ จะได้มาพบกัน
สมดังปรารถนา
โดยในวันนี้ ข องทุ ก ปี ชาวญี่ ปุ่ นจะ
ตั ด ต้ น ไผ่ ม าไว้ ที่ บ ้ า น แล ะจะ เขี ย นค า
อธิ ษ ฐานลงในกระดาษ หลัง จากนั้ น ก็ จ ะ
นาไปผูกไว้กบั ต้นไผ่ เพราะพวกเขาเชื่ อว่า คา
อธิษฐานจะเป็ นจริ ง

ทีม่ า ตานานเทศกาลทานาบาตะของประเทศญี่ปุ่น (ออนไลน์ ). แหล่ งที่ มา:
http://mo-playgame.blogspot.com/2008/11/blog-post.html. 8 ธันวาคม 2557.
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รสริ น ดิษฐบรรจง *

ชาวไต พ่าเก่ เป็ นชาวไทกลุ่ มหนึ่ งที่ อพยพมาอาศัย อยู่ที่ รัฐอัสสั ม
ประเทศอินเดีย โดยอพยพเข้ามาทางทิวเขาปาดไก่ ทางตะวันออกของอินเดีย
จากประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน พบว่าไต พ่าเก่ (ไท ฟ้ าเก้) เป็ นไทยเผ่า
หนึ่ งซึ่ งเชื่ อว่าตนเองสื บสายมาจากขุนนางไทยโบราณ คาว่า “ฟ้ า” หมายถึง
กษัตริ ย ์ “เก้” หมายถึ ง ขุนนาง เป็ นไทยลุ่ มน้ าเมาสายหนึ่ งและได้อพยพมา
จากเมืองกลอง ประมาณปี ค.ศ. 1760 (พ.ศ. 2303) ภายหลังที่เมืองกลองตก
เป็ นเมืองขึ้นของอลองพญา เมื่ออพยพออกจากเมืองกลองครั้งแรกได้พกั อยู่
ริ มน้ าตุรุงในพม่าเหนื อก่อน แล้วจึงอพยพเข้าสู่ แคว้นอัสสัม ตั้งบ้านเรื อนอยู่
เมืองกองตาดริ มฝั่ งน้ าดี ฮิง เจ้าเมืองกลององค์หนึ่ งชื่ อเจ้าตาเมืองเขื่อนเมือง
เป็ นผูป้ กครอง พักอยูท่ ี่นนั่ ได้ 10 ปี พวกสิ งโฟก่อการจลาจล ทัพไทยอาหม
ในความบังคับบัญชาของจันทรโคหายออกไปปราบ จึงได้กวาดต้อนพวก
ไทยฟ้ าเก้เหล่านี้ไปไว้ที่เมืองโยระหัต จานวนไทยฟ้ าเก้ในสมัยนั้นมีประมาณ
150 หลังคาเรื อน
____________________________________________________________
* ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสาหรั บชาวต่ างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ต่ อ มาเมื่ อ พม่ า เข้า รุ ก รานยึ ด ได้แ คว้น อัส สั ม พม่ า ได้ก วาดต้อ น
ไทยฟ้ าเก้และพวกไทยอื่นๆ กลับไปเมืองกลองอีก เมื่ออพยพไปถึงลุ่มแม่น้ า
ดี ฮิง อันเป็ นภู มิ ล าเนาเดิ ม ก็ พ อดี องั กฤษรบกับ พม่ า พม่ า แพ้องั กฤษ พวก
ไทฟ้ าเก้จึง ตกค้างอยู่ ณ ริ ม น้ า ดี ฮิงจนกระทัง่ ถึ งทุ กวันนี้ (สารนาถ, 2555:
353-354)
การสร้ า งเรื อนของชาวไต พ่าเก่ มี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกับการสร้ า ง
บ้านของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยโดยทัว่ ไป เนื่ องจากสื บเชื้ อสายชาวไทเหมือนกัน
สั ง คมไต พ่ า เก่ เ ป็ นสั ง คมพุ ท ธเกษตร กล่ า วคื อ นับ ถื อ พุ ท ธศาสนาเป็ น
รากฐานหลักของระบบความเชื่ อและมีการดารงชี พด้วยการเพาะปลูกเป็ น
หลัก ด้วยลักษณะของชุมชนไต พ่าเก่เป็ นชุ มชนเกษตรกรรม อาชี พหลักของ
ชาวไต พ่าเก่ คือ การเพาะปลู กข้าว ทาให้การตั้งถิ่ นฐานต้องเลื อกทาเลให้
เหมาะกับการเพาะปลู กและการท าไร่ ทานาเป็ นปั จจัยส าคัญ ประกอบกับ
สภาพภูมิ อากาศของรั ฐอัสสัม ซึ่ งมี ฝ นตกชุ ก เกื อบตลอดทั้งปี ประมาณ 8
เดื อน แม้ในฤดูหนาวก็พบฝนตกบ่อยครั้ง บางปี มีน้ าไหลหลาก ทาให้การ
สร้างเรื อนของชาวไต พ่าเก่ ต้องพิจารณาปั จจัยด้านการประกอบอาชี พและ
สภาพภูมิอากาศประกอบกัน จากการลงพื้นที่ ศึกษาในหมู่บา้ นนัม พ่าเก่
(Namphake) ของชาวไตพ่าเก่ เมืองดิบรู กาห์ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย พบ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างเรื อน ดังนี้
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ทำเลกำรสร้ ำงเรือนของชำวไต พ่ำเก่
การสร้างเรื อนของชาวไต พ่าเก่ นิยมสร้างเรื อนใกล้ลาน้ า ซึ่ งตรงกับ
ลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่ งมิใช่ชาวเขา ตามเอกสารของทางราชการอังกฤษ
ในพม่าที่พิมพ์ออกเผยแพร่ เมื่ อปี ค.ศ.1900 (พ.ศ. 2443) ได้แสดงลักษณะ
นิสัยของกลุ่มคนไตอย่างหนึ่งว่า ชนชาติน้ ีไม่ใช่ชาวเขาแต่เป็ นชนชาติที่ชอบ
อยูต่ ามลุ่มแม่น้ า ขยันขันแข็งในการเพาะปลูก รู ้จกั ทาคันทาคู ชักน้ าเข้าใช้ใน
การทาไร่ ทานา (สารนาถ, 2555: 358) ด้วยเหตุน้ ี จึงส่ งผลให้ชาวไต พ่าเก่
เลื อกตั้งถิ่ นฐานริ มแม่ น้ า เพื่อความสะดวกในการประกอบอาชี พและการ
ดาเนินชีวติ

ภาพที่ 1: แสดงภาพแม่ นา้ บุริดิฮิง (Buri Dihing)
ซึ่ งเป็ นสาขาของแม่ นา้ พรหมบุตร ไหลผ่ านหมู่บ้านนาพ่ าเก่
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ลักษณะของเรือนชำวไต พ่ำเก่
เรื อนของชาวไต พ่าเก่ มีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1. รู ปแบบของเรือน
เรื อนของชาวไต พ่าเก่ เป็ นเรื อนไม้ไผ่ยกพื้นสู ง เหตุเพราะสภาพ
ภูมิอากาศในรั ฐอัสสัมเป็ นดิ นแดนที่มีฝนตกชุ กตลอดปี ใน 1 ปี มีฝนตก
ยาวนานถึง 8 เดื อน แม้ในฤดูหนาวก็มีฝนตกบ่อยครั้ง จึงส่ งผลให้มีน้ าท่วม
และน้ าป่ าไหลหลาก ในฤดูฝน ฝนตกหนักน้ านองพื้นดิน ถึงหน้าน้ า น้ าท่วม
ล้นตลิ่ง พื้นที่สาหรับเรื อนจึงต้องยกสู งเพื่อหนี น้ า นอกจากนั้นการยกพื้นสู ง
ยัง เพิ่ ม พื้ นที่ ใ ช้ส อย โดยการใช้ป ระโยชน์ จากใต้ถุ นในการเก็ บ เครื่ องมื อ
ทางการเกษตรกรรม เครื่ องมือทอผ้า หรื อบางบ้านจัดไว้เป็ นที่อยู่ของสัตว์
ส่ วนยุง้ ข้าว จะสร้างแยกกับตัวเรื อน ใช้เก็บพืชผลทางการเกษตร
นอกจากนั้นลักษณะของเรื อนชาวไต พ่าเก่ ยังเป็ นเรื อนชั้นเดียว
ไม่นิยมปลูกสร้ างหลายชั้น เพราะมีความเชื่ อเรื่ อง หัว ว่าเป็ นของสาคัญ จึง
ไม่นิยมให้ใครมากล้ ากรายอยูเ่ หนือหัว ถือว่าไม่ดี

ภาพที่ 2: แสดงภาพเรื อนไต พ่ าเก่ มีใต้ ถนุ สูง
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2. ขนำดของเรือน
เรื อนของชาวไต พ่าเก่ มีขนาดไม่ใหญ่โตเท่าใดนัก ปลูกสร้ าง
ให้เพียงพอสาหรับคนในครอบครัว หากลูกชายหรื อลูกสาวออกเรื อนไป มัก
ปลู ก สร้ า งเรื อ นใหม่ ใ นบริ เวณใกล้เ คี ย งกัน ครอบครั วชาวไต พ่า เก่ เป็ น
ครอบครั วขนาดใหญ่ มัก อยู่รวมกันตั้ง แต่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลู กชาย ลู กสะใภ้
หลาน เป็ นต้น

ภาพที่ 3: แสดงภาพเรื อนต้ นแบบไต พ่ าเก่ มีขนาดไม่ ใหญ่ โตนัก

3. ส่ วนประกอบของเรือน
เรื อนของชาวไต พ่ า เก่ มี ส่ ว นประกอบส าคัญ คื อ บัน ได
ชานบ้าน ชานหลังบ้าน ใต้ถุน หลังคา ภายในตัวเรื อนมีห้องโถงใหญ่ และมี
การแบ่งเป็ นห้องต่างๆ แล้วแต่ความจาเป็ นของเจ้าของบ้าน เช่น ห้องนัง่ เล่น
ห้องนอน ห้องพระ ห้องครั ว นอกจากนั้นยัง มี ทางเดิ นยาว ส่ วนหน้าของ
ห้องครัว ลักษณะเด่นของเรื อนไต พ่าเก่ ที่พบ คือ ทุกบ้านจะมีที่เก็บของใต้
หลังคา (ฮองแฮง)
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ภาพที่ .4: ภาพแสดงที่ เก็บของใต้ หลังคาในเรื อนไต พ่ าเก่

บันได (Hoklai) บ้านไต พ่าเก่ ทุกหลังจะมีบนั ไดขึ้นไปถึงชานบ้าน
เป็ นจุดที่เห็นได้ง่ายที่สุดเมื่อมาถึงเรื อนไต พ่าเก่ บันไดเป็ นทางเข้าออกหลัก
ของบ้าน ทาจากไม้ไผ่ บางบ้านมี ราวจับสองด้าน บางบ้านมีดา้ นเดี ยว การ
วางแนวบันไดจะวางจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ขั้นบันไดนิ ยมให้
เป็ น เลขคี่ เช่น 5 ขั้น 7 ขั้น หรื อ 9 ขั้น การสร้างบันไดด้วยเลขคู่ ถือว่าไม่เป็ น
สิ ริมงคล ปั จจุบนั พบว่าบันไดบ้านไต พ่าเก่ มีการเปลี่ยนแปลงจากบันไดไม้
ไผ่ เ ป็ นบัน ไดที่ ส ร้ า งจากปู น ซี เ มนต์ นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเปิ ดรั บ
วัฒนธรรมใหม่เข้าสู่ หมู่บา้ น ก่อนเดิ นขึ้นบ้านชาวไต พ่าเก่ นิ ยมล้างเท้าให้
สะอาดโดยมีเครื่ องปั๊ มน้ าอยูบ่ ริ เวณหน้าบ้าน

ภาพที่ 5: ภาพแสดงบันไดบ้ านที่สร้ าง
จากปูนซี เมนต์
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ภาพที่ 6: ภาพแสดงการล้ างเท้ า
ก่ อนขึน้ บ้ านชาวไต พ่ าเก่

ชาน (Caan) เป็ นสถานที่ที่ เห็ นเป็ นส่ วนแรกเมื่ อก้าวเข้าสู่ ตวั บ้าน
ชานบ้านของชาวไต พ่าเก่จะเป็ นสถานที่ที่เปิ ดโล่ง ใช้เป็ นที่ตากผ้าหรื อวาง
อุปกรณ์ในการทอผ้าในหน้าร้อนและหน้าหนาว

ภาพที่ 7: ภาพแสดงชานบ้ านของชาว ไต พ่ าเก่
ใช้ เป็ นที่ แขวนเสื ้อผ้ าและวางอุปกรณ์ ต่าง ๆ

ชานหลังบ้าน (Caan Haun) อยูบ่ ริ เวณหลังบ้านติดกับครัว ใช้เป็ นที่
ซักล้างเครื่ องใช้ภายในบ้าน ชานหลังบ้านจะเป็ นบริ เวณที่เปิ ดโล่งเพื่อให้
แสงแดดส่ องถึ ง เมื่ อล้างทาความสะอาดเครื่ องใช้ต่างๆ แล้วก็จะตากไว้ที่
บริ เวณนี้ให้แห้งก่อนแล้วจึงเก็บเข้าที่

ภาพที่ 8: ภาพแสดงชานหลังบ้ านของชาวไต พ่ าเก่
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ใต้ถุ น บ้า นชาวไต พ่ า เก่ เป็ นบ้า นใต้ถุ น สู ง ด้า นล่ า งใช้เ ป็ น
สถานที่เก็บเครื่ องมือทางการเกษตร เครื่ องมือที่ใช้ในการทอผ้า บางบ้านใช้
เป็ นคอกเลี้ยงสัตว์ แต่บางบ้านก็แยกคอกเลี้ยงสัตว์ไว้อยูห่ ่างจากตัวเรื อน

ภาพที่ .9: ภาพแสดงใต้ ถนุ บ้ าน
ชาวไต พ่ าเก่

ภาพที่ 10: ภาพแสดงคอกเลีย้ งสัตว์
อยู่นอกตัวเรื อน

หลังคา ชาวไต พ่าเก่ จะมุงหลังคาให้ยนื่ ออกมา เพื่อใช้กนั ลม กันฝน
กันหนาว หลังคาคลุมต่าลงมาจนถึงฝาเรื อน เหลือให้เห็นฝาสู งจากพื้นเรื อน
ประมาณ 2 ศอก

ภาพที่ 11: ภาพแสดงหลังคาบ้ านชาวไต พ่ าเก่
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ห้องนัง่ เล่น อยูบ่ ริ เวณส่ วนหน้าของบ้าน ชาวไต พ่าเก่ จะใช้บริ เวณ
นี้เป็ นที่นอนหรื อที่พกั ผ่อน มักปูเสื่ อบนพื้น เมื่อมีแขกมาเยือนจะใช้บริ เวณนี้
เป็ นที่รับแขกและใช้เป็ นสถานที่ตอ้ นรับแขกผูม้ าเยือน

ภาพที่ 12: ภาพแสดงห้ องนั่งเล่ นชาวไต พ่ าเก่

ห้องนอน อยู่บริ เวณส่ วนกลางของบ้านทางด้านตะวันออก ชาวไต
พ่าเก่ คานึ งถึงความอาวุโส ดังนั้นผูท้ ี่มีอาวุโสที่สุดจะได้พกั ในห้อง เจ้าของ
บ้านจะพักอยูบ่ ริ เวณด้านหลังของบ้าน Sau Phii Nam เป็ นเสาหลักของบ้าน
ใช้บูชาบรรพบุรุษ ตั้งอยูใ่ กล้หอ้ งนอนของผูท้ ี่อาวุโสที่สุด
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ภาพที่ 13: ภาพแสดงห้ องนอนชาวไต พ่ าเก่

ห้องพระ อยูบ่ ริ เวณส่ วนหลังของบ้าน ในห้องพระชาวไต พ่าเก่ จะมี
รู ปภาพของพระพุทธเจ้าติดไว้ที่ฝาผนัง ซึ่ งห้องนี้ สมาชิ กที่อาวุโสที่สุดของ
ครอบครัวสามารถใช้เป็ นห้องสวดมนต์หรื อบูชาตามประเพณี สามารถใช้
เป็ นห้องนัง่ เล่นของผูอ้ าวุโสหรื อเป็ นห้องรับแขกของปู่ ย่า ตา ยาย

ภาพที่ 14: ภาพแสดงห้ องพระบนเรื อนชาวไต พ่ าเก่
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ห้องครัว เป็ นส่ วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาครัว อยูท่ าง
ทิศตะวันตกของบ้าน เสบียงอาหารต่างๆ จะถูกจัดเก็บเอาไว้ที่นี่ หัวใจสาคัญ
คือตาแหน่ งของส่ วนหลังของห้อง แม่ครัวหรื อพ่อครัวจะนัง่ หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก เสบียงอาหารจะอยูโ่ ดยรอบเพื่อความสะดวกในการประกอบ
อาหาร

ภาพที่ 15: ภาพแสดงห้ องครั วชาวไต พ่ าเก่

วัสดุทใี่ ช้ ในกำรสร้ ำงเรือนของชำวไต พ่ ำเก่
ดินแดนในรัฐอัสสัม บริ เวณที่ชาวไต พ่าเก่อาศัยอยูน่ ้ นั เป็ นบริ เวณที่
มีตน้ ไม้อุดมสมบูรณ์ เรื อนของชาวไต พ่าเก่จึงปลูกสร้ างด้วยไม้ ที่หาได้ใน
ท้องถิ่ น เช่ น ไม้ไผ่ ต้นหมาก บ้านดั้งเดิ มของชาวไต พ่าเก่ เป็ นบ้านที่สร้าง
จากไม้ เรี ยกว่า บ้านที่มีเสาค้ า พื้นกับผนังทาจากไม่ไผ่ชิ้นยาว หลังคาทาจาก
ใบของต้นหมาก
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ภาพที่ 16: แสดงภาพต้ นหมากและเรื อนที่ มงุ ด้ วยใบหมาก

บริเวณโดยรอบเรือนชำวไต พ่ำเก่
บริ เวณโดยรอบเรื อนชาวไต พ่าเก่ มีสิ่งปลูกสร้างที่สังเกตเห็นได้ คือ
รั้ว ที่ ทาจากไม่ไผ่ บางบ้านมี โรงเรื อนเลี้ ยงสัตว์ โรงเรื อนเก็บอุปกรณ์ ทาง
การเกษตรและห้องน้ าอยูด่ า้ นนอกตัวเรื อน

ภาพที่ 17: ภาพแสดงรั้ วบ้ านของชาวไต พ่ าเก่
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นอกจากนั้นยังมียงุ ้ ข้าว (เย้เข่า) อยูด่ า้ นนอกตัวเรื อน ยุง้ ข้าวใช้เป็ นที่
เก็ บ ข้า วเปลื อ กซึ่ งเป็ นผลผลิ ต ทางการเกษตรส าคัญ ของชาวไต พ่ า เก่
เนื่ อ งจากอาชี พ หลัก ของชาวไต พ่ า เก่ คื อ อาชี พ เกษตรกรรม จึ ง ต้อ งมี
โรงเรื อนสาหรับเก็บข้าวแยกไว้เป็ นสัดส่ วน ยุง้ ข้าวมีลกั ษณะการปลูกสร้าง
คล้ายตัวเรื อนแต่มี ลกั ษณะเล็กกว่า สานด้วยไม่ไผ่และอุ ดรู ด้วยดิ นเหนี ย ว
ผสมแกลบพร้ อมกับมูลวัวควายตากแห้ง มีใต้ถุนสู ง ยกเป็ นโรงเรื อนเฉพาะ
ไว้ ปลูกห่างจากตัวเรื อนประมาณ 1-4 เมตร

ภาพที่ 18: ภาพแสดงยุ้งข้ าว ซึ่ งตั้งอยู่ไม่ ห่างจากตัวเรื อนมากนัก

ทางเข้าเรื อนชาวไต พ่าเก่ เป็ นทางดินจากถนนเล็กเข้าสู่ ตวั บ้าน เมื่อ
ฝนตกจะนาไม้ไผ่มาทอดต่างทางเดิ น เพื่อให้เดิ นสะดวกและเท้าไม่ย่าน้ าที่
ท่วมขัง
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ภาพที่ 19: ภาพแสดงทางเข้ าบ้ านชาวไต พ่ าเก่

ภาพที่ 20: ภาพแสดงการนาไม้ ไผ่ มาทอดต่ างทางเดิน
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พืชพรรณโดยรอบเรื อนชาวไต พ่าเก่ ประกอบไปด้วยไม้ดอก ไม้ใบ
(โกสน) ไม้ผล พืชผักสวนครัว รอบๆ เรื อนชาวไต พ่าเก่ จะปลูกพืชพรรณ ที่
ใช้ในชี วิตประจาวันซึ่ งเพียงพอกับความต้องการ ไม่ตอ้ งดิ้ นรนซื้ อหา เป็ น
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พืชพรรณที่ปลูกรายล้อมบ้านชาวไต พ่าเก่ ล้วนแต่
ผลิดอกออกผลงดงาม เนื่ องด้วยระบบนิ เวศยังคงสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก จากการสังเกตรอบๆ บ้านชาวไต พ่าเก่ พบว่ามีไม้
ดอกนานาชนิ ด คนไต พ่าเก่จะเก็บไม้ดอกเหล่านี้ ไปถวายพระเวลามีงานบุญ
ต่างๆ

ภาพที่ 21: ภาพแสดงดอกไม้ ซึ่งปลูกอยู่บริ เวณบ้ านชาวไต พ่ าเก่
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ภาพที่ 22: ภาพแสดงการนาดอกไม้ ไปงานบุญ

ไม้ใ บ ที่ พบ เช่ น โกสน ฯลฯ เป็ นไม้ป ระดับรอบบ้า นที่ ใ ห้ค วาม
งดงาม ไม้ผล ที่พบ ได้แก่ กล้วย ส้มโอ ส้ม เป็ นต้น

ภาพที่ 23: ภาพแสดงไม้ ใบ (โกสน)
LC Journal 62

ภาพที่ 24: ภาพแสดงต้ นส้ มโอ

ภาพที่ 25: ภาพแสดงต้ นส้ ม
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ภาพที่ 26: ภาพแสดงต้ นกล้ วยที่ มีการล้ อมกล้ วยด้ วยกรงไม้ ไผ่ เพื่อป้ องกันลิง

พืชผักสวนครัว ได้แก่ พริ ก มะนาว มะเขือเทศ กะหล่า พืชผักสวน
ครั ว หลายชนิ ด ที่ ป ลู ก ในบริ เวณบ้า นของชาวไต พ่ า เก่ น้ ัน นอกจากใช้
รับประทานเป็ นอาหารแล้ว ยังใช้เป็ นยาสมุนไพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
อีกด้วย

ภาพที่ 27: ภาพแสดงต้ นพริ ก
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ภาพที่ .28: ภาพแสดงผลมะนาวในมือสาวน้ อยชาวไต พ่ าเก่

ภาพที่ 29: ภาพแสดงอาหารที่ ทาจากผลิตผลที่ปลูกรอบๆ บ้ าน
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นอกจากนั้นยังมีพืชสมุนไพรต่างๆ ซึ่ งพืชสมุนไพรที่ชาวไต พ่าเก่
ปลูกไว้รอบ ๆ บ้านนี้ เพื่อให้ใช้เป็ นยาสมุ นไพรในครั วเรื อน แก้ไขอาการ
เจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไท ณ ดินแดนแห่งนี้
ควำมเชื่อในกำรสร้ ำงเรือนของชำวไต พ่ำเก่
คนชาติพนั ธุ์ไทยมักจะมีความเชื่ อในการสร้ างเรื อนแตกต่างกันไป
ตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ตนอาศัยอยู่ วิถีชีวิตและคติความเชื่ อ
ตามลัทธิศาสนา การจะปลูกสร้างเรื อนต้องคานึงถึงปั จจัยหลายประการ จาก
การเก็บข้อมูลในหมู่บา้ นนา พ่า เก่ พบว่า ชาวไต พ่าเก่ รั ฐอัสสัม ประเทศ
อินเดียมีความเชื่อในการปลูกสร้างเรื อนคล้ายคลึงกับคนไทย กล่าวคือ
ชาวไต พ่าเก่ มีความเชื่ อเรื่ องการปลูกเรื อนโดยจะศึกษาการสร้ าง
เรื อนจากเอกสารโบราณที่ ใ ห้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การปลู ก สร้ า งเรื อน รวมทั้ง
สอบถามจากผูม้ ีความรู้ดา้ นนี้ โดยตรง ประกอบกับการคานวณฤกษ์ยามใน
การตั้งเสาเรื อนและวันดีในการสร้างเรื อน
นอกจากนั้นชาวไต พ่าเก่ ยังเชื่ อเรื่ องการหันหัวเรื อนไปยังทิศมงคล
โดยทิศมงคลที่ชาวไต พ่าเก่ นิ ยมหันหัวเรื อนไป ได้แก่ ทิศเหนื อหรื อทิศใต้
และเวลานอนให้หนั หัวนอนไปทางทิศตะวันออก (เสถียรโกเศศ, 2551: 266267) ได้กล่าวถึ งการปลูกเรื อนไว้โดยสรุ ปว่า การปลูกเรื อนแต่ก่อนมีคติถือ
กันว่า ถ้าปลูกเรื อนขวางตะวัน คื อ หันข้างเรื อนไปทางทิ ศตะวันออกหรื อ
ทิศตะวันตกว่าไม่ดี คนอยู่จะไม่มีสุข มักเป็ นเหตุ ให้เสี ยตา เพราะไปขวาง
หน้าดวงตะวัน ถ้าจะปลูกเรื อนให้ปลูก ตามตะวัน คือ หันข้างเรื อนไปทาง
ทิศเหนื อหรื อทิ ศใต้ จึ งจะเป็ นมงคลอยู่เย็นเป็ นสุ ขสบายดี เช่ นเดี ยวกันกับ
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การนอน ไม่ให้หนั หัวนอนทางทิศตะวันตกเพราะจะเป็ นคนตาย ถ้าจะหันหัว
นอนควรมาทางตะวันออกจึงจะเหมาะ
การสร้ างบันได จะไม่ทาเป็ นเลขคู่ จะใช้เป็ นเลขคี่ท้ งั หมด ชาวไต
พ่าเก่ มีความเชื่อว่าเลขคี่น้ นั เป็ นมงคลมากกว่าเลขคู่
อี ก ทั้ง การเลื อ กห้ อ งนอนของสมาชิ ก ภายในบ้า นจะยึ ด ถื อ ความ
อาวุโสเป็ นสาคัญ ผูอ้ าวุโสที่สุดในบ้านจะเป็ นเจ้าของห้องนอนที่อยูด่ า้ นใน
ของบ้าน และจะต้องตั้งเสาหลักไว้ใกล้ๆ ห้องนอนของผูท้ ี่อาวุโสที่สุด
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วาริ ด เจริ ญราษฎร์ *

เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นภูมิ ภาคที่มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์แห่งหนึ่งของโลก แต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างมีวฒั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
ซึ่ งถูกสร้างและสื บทอดโดยมนุ ษย์ในฐานะส่ วนหนึ่ งของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ดังที่
สุ พตั รา สุ ภาพ (2525:139) กล่ าวว่า วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่สร้ างขึ้นโดยมนุ ษย์
มนุษย์เป็ นผูท้ านุบารุ ง ถ่ายทอด และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ดังนั้นการศึกษา
วัฒนธรรมจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต ตลอดจน
ค่านิ ยมของแต่ละกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ อนั จะนาไปสู่ การเข้าถึ งระบบปริ ชานของ
สังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจน ลึกซึ้ ง

____________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ในภาคใต้ของประเทศไทยมีชาวมุสลิม เชื้ อสายมลายูอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่ น ชาวมุ ส ลิ ม หมายถึ ง ผู ้นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม มี ล ัก ษณะทาง
วัฒนธรรมที่ โดดเด่นเฉพาะตัวโดยมีคมั ภีร์อลั -กุรอานและแนวปฏิ บตั ิของ
ศาสดามุฮมั มัดเป็ นแบบแผน ในภาคใต้ของประเทศไทยมีชาวมุสลิมเชื้ อสาย
มลายู อ าศัย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น ชาวมุ ส ลิ ม เหล่ า นี้ มี ว ัฒ นธรรมดั้ง เดิ ม ที่
ผสมผสานระหว่ า งความเชื่ อ พื้ น ถิ่ น กับ ศาสนบัญ ญัติ อ ย่ า งลงตัว เช่ น
การละเล่ นลิ เกฮู ลู การแสดงมะโย่ง รองเง็ ง ประเพณี มาแกปูโละ การเข้า
สุ หนัต เป็ นต้น
ควำมเป็ นมำ
ลิ เกฮู ลู เป็ นวัฒนธรรมการละเล่ นที่ ส าคัญของชาวมุ ส ลิ ม เชื้ อสาย
มลายูในประเทศไทย ปั จจุบนั ไม่มีหลักฐานแน่ ชดั ว่าลิ เกฮูลูปรากฏครั้งแรก
ในสมัย ใด สุ ร พล วิ รุ ฬห์ รั ก ษ์ , เจนภพ จบกระบวนวรรณและบุ ญ เลิ ศ
นาจพิ นิจ (2539:1) กล่ า วถึ ง ลิ เกที่ นิย มจัดแสดงกันในปั จจุ บ นั ว่า เป็ นการ
แสดงที่แพร่ หลายมาจากทางภาคใต้โดยชาวไทยมุสลิมซึ่ งนิยมการแสดงนี้ มา
นานก่ อน พ.ศ.2423 ในยุค นั้นลิ เกยัง เป็ นการละเล่ น เชิ ง ศาสนาอิ ส ลาม
ประกอบดนตรี เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล สอดคล้องกับแนวคิดของ ประยูรศักดิ์
ชลายนเดชะ (2533:19) ที่ ก ล่ า วว่ า ลิ เ กหรื อยี่ เ กที่ แ สดงกั น ในสมั ย
รัตนโกสิ นทร์ น้ ี ดัดแปลงมาจากดิเกร์ ของชาวไทยมุสลิ มซึ่ งมีอยู่แต่เดิม จาก
ข้อความที่ยกมากล่าวนี้ พบว่าลิ เกที่แพร่ หลายในปั จจุบนั มีความสัมพันธ์กบั
ลิ เกหรื อดิ เกร์ ข องชาวไทยมุ ส ลิ ม ซึ่ งก็ คื อลิ ฮูลู นั่นเอง และลิ เกฮู ลู น้ ี น่า จะ
ได้รับความนิยมแพร่ หลายมาก่อน พ.ศ.2423 อย่างแน่นอน
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ควำมหมำย
คาว่าลิ เก ดิ เกร์ หรื อดิ เกลอ เป็ นคายืมจากภาษาอาหรั บโดยเป็ นรู ป
แปรของค าว่า ซี เกร์ หมายถึ ง การอ่ า นอย่า งมี ท านองหรื อการอ่ า นทานอง
เสนาะ ชาวมุสลิ มภาคใต้ของไทยตลอดจนชาวมุสลิมในประเทศมาเลเซี ย
รับรู้และเข้าใจความหมายของลิเกหรื อดิเกร์ในสองลักษณะ คือ
1. ใช้เรี ยกการสวดสรรเสริ ญอัลลอฮฺ ในงานเมาลิ ด ซึ่ งเรี ยกว่า
ดิเกร์ เมาลิด
2. กลอนเพลงปฏิ พากษ์ที่นิยมเล่นเป็ นหมู่คณะหรื อเรี ยกว่าดิ
เกร์ฮูลู
ส่ วนคาว่าฮูลูน้ นั ในภาษามลายูสามารถตีความได้หลากหลาย แต่ชาว
มุสลิมท้องถิ่นมักใช้เรี ยกบริ เวณต้นแม่น้ า ชาวมุสลิมในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิ วาส เรี ยกบริ เวณต้นแม่น้ าปั ตตานี วา่ ฮูลูหรื อทิศฮูลู ส่ วนบริ เวณฝ่ าย
ใต้แม่น้ าเรี ยกว่าฮิเล ดังนั้นลิเกฮูลูน่าจะมีตน้ กาเนิดอยูบ่ ริ เวณทิศฮูลูได้แก่ เขต
อาเภอมายอ จังหวัดปั ตตตานี อาเภอบันนังสะตาร์ อาเภอรามัน และอาเภอ
เบตง จังหวัดยะลา
ลิเกฮูลูมกั จัดตั้งเป็ นคณะเช่นเดียวกับหมอลาในภาคอีสานหรื อลาตัด
ในภาคกลาง ลิเกฮูลูคณะหนึ่ งจะมีนักร้ องหรื องาโระ 2 – 3 คน มีลูกคู่
ประมาณ 12 คน หรื อมากกว่า ในอดี ตผูแ้ สดงทั้ง หมดมัก เป็ นชายล้ว น
เนื่องจากจารี ตนิยมท้องถิ่น แต่ปัจจุบนั มักมีลูกคู่หญิงร่ วมด้วย ระหว่างแสดง
ผูช้ มสามารถร่ วมร้องหรื อโต้ตอบได้เช่นเดียวกับเพลงบอกของชาวไทยพุทธ
ภาคใต้ ลิเกฮูลูบางคณะมีการราลึกถึงครู อาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ์ ประสาทวิชาลิเก
ก่ อ นการแสดงโดยการจุ ด เที ย นไว้ภ ายในกลอง ตั้ง สติ นึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ครู
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อาจารย์จากนั้นดับเทียนพร้อมกับตีกลองสามครั้ง การราลึ กถึงครู อาจารย์น้ ี
บางคณะไม่นิยมกระทาเนื่องจากขัดกับศาสนบัญญัติอิสลาม
ขั้นตอนกำรแสดง
1. โหมโรง
การแสดงลิ เกฮูลูเริ่ มด้วยตาโบ๊หรื อการโหมโรง มีการตีกลองบานอ
ดังๆ 3 ครั้งช้าๆ จากนั้นจะรัวกลองเพื่อให้ทราบว่าการแสดงกาลังจะเริ่ ม
2. ประกำศจุดประสงค์ ในกำรแสดง
นักร้องจะร้องกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดแสดง เช่น งานฮารี รายอ
งานมาแกปูโละ พิธีเข้าสุ หนัต เป็ นต้น
3. ขับร้ องโต้ ตอบ
ลิเกฮูลูจะเริ่ มแสดงโดยผูร้ ้ องจะลุ กขึ้นยืนร้ องกลอนปั นตนหรื อปั น
ตุงอิ นงั โต้ตอบกัน ส่ วนลู กคู่จะนัง่ คอยร้ องรับและปรบมือโยกตามจังหวะ
ลิ เกฮูลูจะไม่แสดงเป็ นเรื่ องราวเหมื อนมะโย่ง แต่จะเป็ นการขับร้ องกลอน
โต้ตอบกันไปมา กลอนเหล่านี้ เดิมมักเป็ นการสดุดีอลั ลอฮฺ และบรรดาศาสดา
แต่ในปั จจุบนั มีการดัดแปลงเป็ นเรื่ องราวต่างๆ ตามบริ บททางสังคม เช่น สั่ง
สอนให้ขอ้ คิด เหตุการณ์ บา้ นเมือง การรณรงค์ต่าง ๆ ความรักของหนุ่ มสาว
เรื่ องตลกขาขัน ข่าวสารต่าง ๆ การเกี้ยว หากเป็ นการจัดจ้างมาแสดงนักร้อง
อาจศึกษาเหตุการณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ หรื อนาข้อมูลของเจ้าภาพมาขับร้องด้วย
ก็ได้ บางคณะอาจมีการร้องเพลงลูกทุ่งตามสมัยนิ ยมแทรกระหว่างการแสดง
ด้วย
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4. ขออภัย
เมื่อหมดประเด็นในการโต้ตอบหรื อต้องการจบการแสดงจะมีการ
จาเบ๊ะซา เป็ นการกล่าวขออภัยเนื่ องจากระหว่างการแสดงอาจมีการพูดจาไม่
สุ ภาพหรื อล่ วงเกิ นกันบ้าง เมื่อมีการจาเบ๊ะซาแล้วทุกฝ่ ายจะไม่ติดใจโกรธ
เคืองกันอีก

ภาพที่ 1 ลูกคู่ลิเกฮู ลกู าลังปรบมือร้ องรั บและโยกตัวตามจังหวะ

ลักษณะคำประพันธ์
ส าหรั บ บทกลอนปั น ตนอิ นัง ที่ ใ ช้ ข ับ ร้ อ งโต้ต อบกัน นั้น เป็ นค า
ประพันธ์ทอ้ งถิ่ นของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ บางครั้งออกเสี ยงว่าปั นตุงหรื อ
ปาตง เป็ นกลอนมุขปาฐะที่ใช้โต้ตอบกันสดๆ แต่งโดยใช้ภาษามลายูทอ้ งถิ่น
แต่อาจมีสาเนี ยงมลายูกลางปะปนอยูบ่ า้ ง เนื่ องจากชาวไทยมุสลิมภาคใต้ใช้
ภาษามลายูทอ้ งถิ่นปนภาษามลายูกลางในระดับคาสาหรับการสื่ อสารทัว่ ไป
ในชี วิตประจาวัน คาภาษามลายูท้ งั สองสาเนี ยงออกเสี ยงใกล้เคียงกัน เช่ น
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คาว่าไก่ ภาษามลายูกลางใช้คาว่าอายัม ส่ วนภาษามลายูทอ้ งถิ่นใช้อาแย คาว่า
หมากภาษามลายูกลางใช้คาว่าปี นัง ภาษามลายูทอ้ งถิ่นใช้คาว่าปี แน ลักษณะ
เช่ นนี้ คล้ายกับที่ ชาวไทยพุทธภาคใต้พูดภาษาไทยถิ่ นใต้ปนกับคาศัพท์ใน
ภาษาไทยกลาง ทั้งนี้ข้ ึนอยูบ่ ริ บทในการสื่ อสารด้วย
กลอนปั นตนอินงั นี้ใช้ขบั ร้องในหลายโอกาสตามวัตถุประสงค์ เช่น
ขับกล่อมเด็ก เกี้ยวพาราสี เทศนาสั่งสอน เป็ นต้น สาหรับกลอนปั นตนอินงั ที่
ใช้แสดงลิ เกฮูลูน้ นั มีโครงสร้ างสาคัญ 2 ส่ วน คื อส่ วนนาเรี ยกว่าปึ มบายัง
มัก ซุ ด และส่ ว นสรุ ป เรี ย กว่า มัดซุ ด แต่ ง โดยใช้ปั น ตน 4 – 8 วรรค
มีฉนั ทลักษณ์บงั คับเสี ยงสัมผัสสระดังนี้
ปึ มบายังมักซุด (ส่ วนนา)






มัดซุด (ส่ วนสรุ ป)
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ตัวอย่ำง
ปึ มบางยังมักซุด

อัซซามูอาลัยกง
กีเร็ งซาแลดูลูอามอ
มูลอมูลอบูกอปางง
แดมูลอมูลอเนาะบูกอซอรอ

มัดซุด

กีเร็ งซาแลซื อบือเลาะฮ์วานอ
มานออาดอดีอาตะห์ปางง
มะอะฮ์ซือมอฌาแตบือตีนอ
แดปูเลาะมีเตาะอาปง

ตัว อย่า งปั น ตนอิ นัง ที่ น ามาแสดงข้า งต้น สามารถถอดความเป็ น
ภาษาไทยมาตรฐานได้ดงั นี้
ปึ มบายังมักซุด อัสลามุอะลัยกุม (ภาษาอาหรับใช้ทกั ทายในหมู่มุสลิม)
สันติปฐมนิยมสนอง
ก่อนเบิกโรงเล่นเป็ นทานอง
ขับร้องรับเริ่ มประเดิมดล
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มัดซุด

ขอความสันติถึงคณะนั้น
สังสรรค์บนเวทีทุกพี่ท่าน
ขอโทษหญิงชายหมายสราญ
กราบกรานผิดไปอภัยเทอญ

จากตัวอย่างจะพบว่าปึ มบายังมักซุ ดเป็ นการเกริ่ นนาโดยกล่ าวถึ ง
ธรรมเนี ยมของชาวมุสลิ มที่เมื่ อเริ่ มพบหรื อเริ่ มการโต้ตอบสนทนากันมัก
ทักทายกันก่อนด้วยถ้อยคา “อัสสลามมุอะลัยกุม” แปลว่า ขอความสันติสุข
จงมีแก่ท่าน จากนั้นมัดซุ ดสรุ ปเจตนาของผูร้ ้องว่าขอทักทายลิเกฮูลูอีกคณะที่
มาร่ วมแข่งขันกันในครั้งนี้ดว้ ย

ภาพที่ 2 นักร้ องหรื องาโระยืนขับร้ องกลอนปั นตนหรื อบันตุงอินัง
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เครื่องดนตรี
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ในการแสดงลิเกฮูลูเป็ นดนตรี พ้ืนถิ่นของชาวมลายู
ทามาจากวัสดุ ในท้องถิ่ นเช่ น หนังควาย หวาย ไม้เนื้ อแข็ง ทองเหลื อง เป็ น
ต้น เน้นกากับจังหวะหนักแน่นเร้าอารมณ์ ไม่มีเครื่ องบรรเลงทานอง เครื่ อง
ดนตรี พ้นื ฐานของลิเกฮูลูได้แก่
1. บานอ เป็ นกลองชนิ ดหนึ่ ง นิ ยมตีแข่งขันกันในรัฐกลันตันและ
ตรั ง กานู ข องประเทศมาเลเซี ย ใช้ป ระกอบการแสดงพื้ นบ้า นในจัง หวัด
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ลักษณะของบานอคล้ายรามะนา แต่ลากลองลึก
หนากว่า ตัวบานอทาจากไม้เนื้ อแข็ง ด้านหน้าหุ ้มด้วยหนังควายฟอกขาวยึด
ขอบด้วยหวายรั้งเชือกตรึ งหน้ากลองกับลิ่มไม้ 13 อัน ในจานวนนี้ มีลิ่มขนาด
ใหญ่และยาวสามารถใช้เป็ นขาตั้งได้ อีกด้านมีเชื อกทาเป็ นบ่วงไว้คล้องกับ
มือเพื่อให้กระชับไม่ให้หลุดมือขณะที่ตี หน้าบานอที่เป็ นหนังหากเป็ นบานอ
ของชาวมาเลเซี ยไม่นิยมเขียนลวดลาย แต่บานอท้องถิ่ นในจังหวัดปั ตตานี
นิ ยมเขี ยนลวดลายด้วยสี ฉูดฉาด เนื่ องจากเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ทาจากไม้เนื้ อ
แข็งจึงมีน้ าหนักมาก บางครั้งจึงพบว่าช่างทาบานอ ติดห่ วงเหล็กไว้ดา้ นบน
เพื่อใช้สอดไม้หามคอนในการขนย้าย
บานอที่ใช้สาหรับแสดงลิเกฮูลูจะมี 2 ใบ คื อบานอใบใหญ่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาน 2 ฟุต และบานออาเนาะเป็ นบานอใบเล็ก (อาเนาะ
หมายถึงลูก) ให้เสี ยงสู งกว่า บานออาเนาะจะมีลิ่มไม้ตรึ งเชื อกด้านหลังน้อย
กว่าบานอทัว่ ไป ส่ วนมากมีประมาน 2-3 ลิ่ม ระยะห่ างของลิ่มนี้ มีผลต่อเสี ยง
ของบานอด้วย บานอจะให้เสี ยงกังวาน นุ่มลึก
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ส่ วนบานออาเนาะจะให้เสี ยงสู ง วิธี การตี บานอใช้ต้ งั กับพื้ นส่ วน
บานออาเนาะวางที่ตกั คล้ายตีรามะนา ปั จจุบนั ราคาบานออยูท่ ี่ใบละ 4,500 –
8,500 บาท

ภาพที่ 3 บานอ

ภาพที่ 4 บานออาเนาะ
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2. โฆง เป็ นเครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ งทาจากโลหะทรงกลม มีปุ่มนู น
โค้งตรงกลาง ด้านบนเจาะรู ร้อยเชื อกสาหรับแขวนกับขาตั้งไม้ ไม้ตีโฆงทา
จากไม้กลึงให้เหมาะมือใช้ผา้ พันปลายให้หนาสาหรับตี โฆงมีหลายขนาด
เป็ นเครื่ องกากับจังหวะในการแสดงลิเกฮูลู ให้เสี ยงทุม้ ต่า ชื่ อโฆงมาจากการ
เลียนเสี ยงของเครื่ องดนตรี ชนิดนี้นนั่ เอง
3. โหม่ ง เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมใช้ประกอบการแสดงในภาคใต้ของ
ประเทศไทย เช่นหนังตะลุง ราโนรา โหม่งมี 2 ชนิด โหม่งที่ให้เสี ยงแหลม
เรี ยกว่า หน่วยโหม่ง โหม่งเสี ยงทุม้ เรี ยกว่า หน่วยทุม้ หน่วยโหม่งจะเป็ นตัว
ยืนพื้นหลักส่ วนหน่ วยทุ ม้ จะเป็ นตัวเสริ ม การเลื อกโหม่งเสี ยงแหลมหรื อ
หน่ วยโหม่งเป็ นสิ่ งสาคัญมากเนื่ องจากเสี ยงแหลมของหน่ วยโหม่งจะเสริ ม
เสี ยงผูร้ ้ องให้ไพเราะกังวาน ผูร้ ้ องแต่ละคนต้องเลื อกหน่ วยโหม่งที่เข้ากับ
เสี ยงของตน หากโหม่งเสี ยงแหลมกว่าเสี ยงผูร้ ้องจะทาให้เหนื่ อยเพราะต้อง
ตะเบ็งเสี ยงมาก แต่หากโหม่งเสี ยงต่ากว่าจะทาให้เสี ยงไม่กลมกลืนกัน ฟังไม่
ไพเราะ โหม่ งสามารถปรั บ แต่ ง เสี ยงได้โดยการขูดถากหรื อพอกด้วยชัน
ภายใน
4. ลูกแซก เป็ นเครื่ องดนตรี ลกั ษณะคล้ายลูกน้ าเต้า ทาจากวัสดุต่าง
ๆ กันไป เช่ น กะลามะพร้ าว เปลื อกแข็ง ของลู กไม้ หรื อพลาสติก ภายใน
บรรจุลูกปั ด เมล็ดพืชแห้ง ก้อนกรวด หรื อทราย มีดา้ มสาหรับจับ การเล่นลูก
แซกใช้การเขย่าให้เกิดเสี ยง นักดนตรี ที่ชานาญจะสามารถควบคุมน้ าหนักมือ
ในการเขย่าให้เกิดเสี ยงตามต้องการได้อย่างหลากหลาย
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ภาพที่ 5 บานอ โฆง ลูกแซก โหม่ ง (จากซ้ ายไปขวา)

กำรแต่ งกำย
เนื่องจากลิเกฮูลูเป็ นการแสดงพื้นถิ่นของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ การ
แต่งกายจึงสอดคล้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมลายู
1. ผูแ้ สดงชายจะโพกศีรษะด้วยผ้าหรื อสวมหมวกกลมๆ เรี ยกว่า
กะปิ เยาะ หากเป็ นหมวกกามะหยีส่ ี ดาทรงหนีบเรี ยกว่าซองโก๊ะ สวมเสื้ อปายู
โต๊ะ นุ่ ง กางเกงมี ผ า้ คาดเอวเรี ย กว่า บาซาลิ เบ หรื อโสร่ ง สั้ นๆ จากบริ เวณ
เหนื อสะดือถึงเข่าเรี ยกว่าซัมปิ น ในอดีตผูแ้ สดงชายจะเหน็บกริ ชหรื อขวาน
เพือ่ ข่มขวัญคณะอื่นหากมีการประชันและเพื่อป้ องกันตัว
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ภาพที่ 6 การแต่ งกายของนักแสดงชาย

2. ผูห้ ญิงคลุมผ้าฮิญาบให้เรี ยบร้อย สวมเสื้ อแขนยาว นุ่งผ้าถุงปาเต๊ะ
หรื อกางเกงขายาวมิดชิด

ภาพที่ 7 การแต่ งกายของนักแสดงหญิง
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สรุ ป
ลิ เกฮูลูเป็ นการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่ อ
และค่านิ ยมของชาวไทยมุสลิ มภาคใต้ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะคา
ประพันธ์ที่ใช้ภาษาท้องถิ่ น การแต่งกายของผูแ้ สดงที่สอดคล้องกับบัญญัติ
ทางศาสนาและจารี ตนิ ยมมุสลิ ม เครื่ องดนตรี ที่สร้ างสรรค์จากวัสดุ พ้ืนถิ่ น
ตลอดจนรู ปแบบการแสดงและเนื้ อหาในการขับร้องที่บ่งบอกอัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุ์อย่างชัดเจน ปั จจุบนั จึงมีผสู ้ นใจและพัฒนาการแสดงลิ เกฮูลูอย่าง
กว้างขวาง มีการเผยแพร่ ในโอกาสต่างๆมากขึ้น ใช้เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ เช่ น รณรงค์ให้ไปใช้สิ ทธิ์ เลื อกตั้ง ประชาสัมพันธ์ หน่ วยงาน
ต่างๆ รณรงค์การรับประทานอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ แจ้งข่าว ให้ความรู ้
หรื ออธิ บายพันธกิ จของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็ นต้น ตลอดจนบรรจุ ลิเกฮูลูใน
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนระดับต่างๆ ลิ เกฮูลูจึงไม่ใช่ การแสดงท้องถิ่ นที่
สะท้อนโลกทัศน์ ชี วิต และสังคมเท่านั้น แต่ยงั มีบทบาทในการเสริ มสร้ าง
ความสามัคคี กลมเกลียว ความศรัทธาต่อศาสนาและชาติพนั ธุ์ ส่ งเสริ มให้
ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางวัฒ นธรรมและด ารงอยู่ ท่ า มกลางกระแส
โลกาภิวตั น์ได้อย่างยัง่ ยืนและมีศกั ดิ์ศรี
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อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด *

ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำงภำษำมำเลย์ และภำษำอินโดนีเซีย
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ในปี พ.ศ.2558 เป็ นอย่างมาก สังเกตได้จากการแถลงนโนบายของรัฐบาลต่อ
รัฐสภา หนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล คือ "เพื่อนาประเทศไทยไปสู่
การเป็ นประชาคมอาเซี ยนปี 2558 อย่างสมบรู ณ์ โดยเตรี ยมความพร้อมและ
สร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมือง
และความมัน่ คง” โดยวางแผนการเตรี ยมความพร้ อมของประเทศไทยสู่ การ
เป็ นประชาคมอาเซี ยนทั้งหมด 3 ภาคส่ วนดังนี้

____________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาภาษาจี นเพื่อการสื่ อสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1. กำรเตรียมควำมพร้ อมของภำครัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานหรื อส่ วนงานที่รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง (ASEAN Unit) ในแต่ละหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ทั้งด้านการทางานในเวทีระหว่างประเทศ และทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้องกาลังเร่ งรัดการดาเนิ นการ
แก้ไขและปรับปรุ งกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณี ของไทยภายใต้กรอบ
อาเซียน
2. กำรเตรี ยมควำมพร้ อมของภำคประชำชน โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ และให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในกระบวนการสร้ างประชาคม
อาเซี ยน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมอาเซี ยนสัญจร กิจกรรมวันอาเซี ยน โครงการสัมมนาครู
ต้นแบบสู่ ประชาคมอาเซี ยน ค่ายยุวทูตอาเซี ยน การจัดทาสื่ อเผยแพร่ ทั้งสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ เว็บ ไซต์ รายการโทรทัศ น์ วิท ยุส ราญรมย์ข องกระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสัมมนาและการส่ งวิทยากรบรรยาย ซึ่ งที่ผา่ นมา
ได้ดาเนินการแล้วปี ละกว่า 200 ครั้ง
- เครื อข่ายศูนย์อาเซี ยนศึกษา และหลักสู ตรอาเซี ยนศึกษา ภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
3. กำรเตรี ยมควำมพร้ อมของภำคเอกชน มีผแู้ ทนภาคเอกชนใน
คณะกรรมการอาเซี ยนแห่ งชาติ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยงานทั้งสามข้างต้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
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สามารถใช้โอกาสจากการเปิ ดตลาดเสรี อาเซี ย นได้อย่า งเต็ม ที่ รวมทั้ง
ความสาคัญกับการจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ภาคธุ รกิจไทย โดยเฉพาะกับผูป้ ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม
จากการวางแผนการเตรี ยมความพร้อมของประเทศไทยสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนทั้งหมด 3 ภาคส่ วนนั้น ทาให้คนไทยหันมาให้ความสาคัญ
กับการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านมากขึ้น แต่ภาษาที่ทาให้คนไทยเข้าใจผิดและ
เกิ ดความสับสนมากที่สุดคือ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) ที่เป็ นภาษา
ทางราชการของประเทศมาเลเซี ยและภาษาอินโดนีเซี ย (Bahasa Indonesia)
ที่เป็ นภาษาทางราชการของประเทศอินโดนี เซี ย เพราะฉะนั้นครั้งนี้ ผเู ้ ขียนจึง
ได้นาเรื่ องนี้มาเสนอเพื่อให้ผอู ้ ่านได้รับความกระจ่างและเข้าใจเกี่ยวกับภาษา
มาเลย์และภาษาอินโดนีเซี ยมากขึ้น

ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) และ ภาษาอินโดนีเซี ย (Bahasa
Indonesia) ทั้ง สองภาษาล้ว นเป็ นภาษาในตระกู ล ภาษาออสโตรนี เ ชี ย น
(Ausrtonesian language family) ในสายมาลาโย-โพลินีเชี ยน (MalayoPolynesian) ทั้งยังเป็ นภาษาเดียวกันกับภาษามลายูที่ใช้เป็ นภาษาประจาชาติ
ของประเทศบรู ไ น และเป็ นภาษาเดี ย วกับ ภาษามลายู ที่ ใ ช้ ใ นประเทศ
สิ งคโปร์ (ซึ่ งเป็ นหนึ่งในสี่ ของภาษาราชการของประเทศสิ งคโปร์ ) รวมทั้ง
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เป็ นภาษาเดี ย วกัน กับ ภาษามลายู ถิ่ น ทางภาคใต้ข องประเทศไทยด้ ว ย
นักภาษาศาสตร์ลว้ นเรี ยกภาษาเหล่านี้วา่ “ภาษามลายู (Bahasa Melayu)”
ตารางข้างล่างเป็ นตารางแสดงการจาแนกตระกูลภาษาออสโตรนี เซี ย
ซึ่ งภาษามลายูเป็ นสมาชิกของกลุ่มภาษาในตระกูลนี้
AUSTRONESIAN LANGUAGE FAMILY

Formosan

Malayo-Polynesian

Thao

Western Malayo-Polynesian

Malagasy

Malayu

Eastern Malayo-Polynesian

Cebuano,Tagalog

Eastern Fijian-Polynesian
ปรั บแก้ (Asya, 2014)
LC Journal 87

Rotuman

ในประเทศมาเลเซี ย คาเรี ยกชื่ อภาษาประจาชาติมีการเปลี่ยนแปลง
คาเรี ยกหลายครั้ง ดังเช่ นในต้นปี ค.ศ. 1970 ภาษามลายู (ภาษาประจาชาติ
และภาษาทางราชการของประเทศมาเลเซี ย ) ได้รับการเรี ยกชื่ อว่า “ภาษา
มาเลย์ (Bahasa Malaysia)” ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการปกครอง และ
ช่วงหลัง ๆ คาว่าภาษามลายู (Bahasa Melayu) ได้นากลับมาใช้อีกครั้ง จน
กระทั้งในปี ค.ศ. 2007 คาว่า “ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)” นามาใช้เป็ น
คาเรี ยกชื่ อภาษาประจาชาติของประเทศมาเลเซี ยอีกครั้ง เพื่อแสดงให้เป็ น
สัญลักษณ์วา่ ภาษามาเลย์เป็ นภาษาประจาชาติของชาวมาเลเซี ยทุกคน ไม่ได้
แบ่งกลุ่มชาติพนั ธุ์ หรื อศาสนา (Wikipedia, 2014) ส่ วนประเทศอินโดนี เซี ย
ในปี ค.ศ. 1928 ได้เรี ยกภาษาประจาชาติข องตัวเองว่า “ภาษาอินโดนี เซี ย
(Bahasa Indonesia)” และ ในปี ค.ศ. 1945 “ภาษาอินโดนี เซี ย (Bahasa
Indonesia)” ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ นภาษาทางราชการของประเทศ
(Wikipedia,2013) สาหรับประเทศบรู ไนและประเทศสิ งคโปร์ ภาษามลายู
ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่ อเรี ยก ยังคงเรี ยกว่า “ภาษามลายู” มาโดยตลอด
เช่ นเดี ย วกับ ภาษามลายูถิ่ นทางภาคใต้ข องประเทศไทย ที่ เรี ย กภาษาของ
ตัวเองว่า “ภาษามลายู” (Wikipedia, 2013)
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ภาษามาเลย์และภาษาอินโดนี เซี ยมีความแตกต่างกัน สื บเนื่ องจาก
ประวัติศาสตร์ และวิวฒั นาการทางการเมือง การปกครอง รวมทั้งวัฒนธรรม
และประเพณี นิย มของแต่ ล ะประเทศ ในประเทศมาเลเซี ย ถึ งแม้ว่า ภาษา
มาเลย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นภาษาทางราชการของประเทศ ในปี ค.ศ. 1968
ในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษก็ยงั ใช้อย่างกว้างขวางโดย ชาวมาเลย์เชื้ อสาย
จี นและชาวมาเลย์เชื้ อสายอิ นเดี ย ในทางตรงกันข้า มภาษาอิ นโดนี เซี ย ใน
ประเทศอินโดนีเซี ยสามารถเป็ นภาษากลาง (lingua franca) ภาษาที่หนึ่งที่ใช้
ในการสื่ อสารของประชาชนในประเทศที่ มีความหลากหลายในกลุ่ มชาติ
พันธุ์ (Wikipedia, 2013)
การที่ ป ระเทศมาเลเซี ย ตกอยู่ ภ ายในการปกครองของประเทศ
อัง กฤษและประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ตกอยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของประเทศ
ฮอลแลนด์ (เนเธอร์ แ ลนด์ ) ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา ท าให้ ท้ ัง สองประเทศมี
วิวฒั นาการทางภาษาที่แตกต่างกัน คือ ในประเทศมาเลเซี ยมีการนาคาศัพท์
ในภาษาอัง กฤษมาใช้ เ ป็ นค ายื ม ในภาษามลายู ในขณะที่ ใ นประเทศ
อินโดนีเซี ยก็ได้นาคาศัพท์ในภาษาดัตช์มาใช้เป็ นคายืมในภาษามลายูเช่นกัน
(นิติ นวรัตน์, 2555)
จากการที่ประเทศมาเลเซี ยได้เปลี่ยนความเชื่ อเดิมมานับถือศาสนา
อิสลาม ตามรัฐสุ ลต่านอิสลามแห่ งมะละกา (ในอดีต) ทาให้ภาษาอาหรับซึ่ ง
เป็ นภาษาที่ใช้ในศาสนาอิสลาม ได้เข้ามาแทนที่ภาษาสันสกฤตที่ใช้อยู่เดิ ม
ไปด้วย ดังนั้นภาษามลายูที่ใช้ในประเทศมาเลเซี ย จึงมีคายืมจากภาษาอาหรับ
เป็ นจานวนมาก สาหรับประเทศอินโดนีเซี ยนั้น แต่เดิมเคยเป็ นศูนย์กลางของ
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ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ดังนั้นภาษาสันสกฤตจึงมีอิทธิ พลในภาษามลายู
ในบริ เวณนี้ไม่นอ้ ยด้วยเช่นกัน
ถึงแม้วา่ ภาษาของทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการทาง
การเมือง และการปกครอง รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณี นิยมของแต่ละ
ประเทศที่แตกต่างกัน แต่ภาษาของทั้งสองประเทศยังคงเป็ นภาษาเดี ยวกัน
คือ “ภาษามลายู” ความแตกต่างที่มีในภาษามลายูของทั้งสองประเทศตามที่
ได้ มี ก ารศึ ก ษาแล้ ว นั้ น พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ในด้ า นของค าศัพ ท์
ไวยากรณ์ และ ความเป็ นพลวัตร (Wikipedia, 2013) ซึ่ งช่ องว่างของความ
แตกต่างดังกล่าวยังคงสามารถสื่ อสารกันได้เข้าใจระหว่างผูพ้ ูดภาษามลายู
ของทั้ง สองประเทศ ในบทความฉบับ นี้ ผูเ้ ขี ย นจะนาเสนอเฉพาะความ
แตกต่างในส่ วนของคาศัพท์เป็ นหลัก เพราะทั้งสองประเทศมีการใช้คาศัพท์
บางคาที่แตกต่างกัน บางคาใช้คาเดียวกันแต่ความหมายแตกต่างกัน บางครั้ง
คาศัพท์เหมือนกัน แต่ออกเสี ยงหรื อเขียนแตกต่างกัน
ก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างของคาศัพท์ระหว่างภาษามาเลย์และ
ภาษาอิ นโดนี เซี ยนั้น ก่ อนอื่นผูเ้ ขี ยนต้องขอกล่ าวถึ งระบบเสี ยงของภาษา
มลายูที่ ใ ช้ใ นประเทศมาเลเซี ย และประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เป็ นอับ ดับ แรก
เนื่องจากระบบเสี ยงเป็ นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาภาษา

LC Journal 90

ระบบเสี ยง
จากการศึ ก ษาข้อมู ล ระบบเสี ย งของภาษามาเลย์ใ น Wikipedia
(2013) และระบบเสี ยงของภาษาอินโดนีเซี ยใน Bobby (2008) พบว่ายังคงมี
หน่วยเสี ยงพยัญชนะและสระที่เหมือนกัน สามารถแสดงเป็ นตารางดังนี้
หน่ วยเสี ยงพยัญชนะ
stop
nasal
fricative
trill
approximant

labial
p b
m

alveolar palatal
velar
t d c j
k g
n
ny
ng
s
r
w
l
y
ปรั บแก้ (Wikipedia, 2013; Bobby, 2008)

glottal
(?)
h

หมำยเหตุ
หน่ วยเสี ยงที่ อยู่ในตารางข้างบน ไม่รวมหน่ วยเสี ยงของคายืมจากภาษาอื่ น
ระบุเฉพาะหน่วยเสี ยงดั้งเดิมของภาษามลายูในทั้งสองประเทศเท่านั้น สาหรับหน่วย
เสี ยง (?) คือ หน่วยเสี ยงกักในภาษา
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หน่ วยเสี ยงสระ
front central back
i
u
close
o
close - mid e
a
open
ปรั บแก้ (Wikipedia, 2013; Bobby, 2008)

ข้อมูลจาก Wikipedia (2013) ได้เขียนความแตกต่างที่สาคัญระหว่าง
ภาษามาเลย์และภาษาอิ นโดนี เซี ยว่า ภาษาอิ นโดนี เซี ยมีความแตกต่างจาก
มลายูใ นพื้ น ที่ อื่ นๆ โดยเฉพาะกับ ภาษามาเลย์ เพราะภาษาอิ นโดนี เ ซี ย มี
ค าศั พ ท์ จ านวนมากที่ ม าจากภาษาชวาและภาษาดั ต ช์ เช่ น ค าว่ า
“ที่ ท าการไปรษณี ย ์” ภาษามาเลย์ เรี ย กว่า “pejabat pos” แต่ ใ นภาษา
อินโดนี เซี ย เรี ยกว่า “kantor pos” คาว่า “kantoor” มาจากคาในภาษาดัตช์
แปลว่า “ที่ทาการ” สาหรับความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ที่แตกต่างกันนั้น
ก็มีอิทธิ ผลทาให้การสะกดคาของคาศัพท์มีความแตกต่างกันด้วย เช่น คาว่า
“เงิน” ในภาษามาเลย์ จะเขียนว่า “wang” ในขณะที่ภาษาอินโดนีเซี ยจะเขียน
ว่ า “uang”
ต่ อ ไปจะเป็ นตัว อย่ า งการใช้ ค าศั พ ท์ ใ นสองภาษาที่ มี
ความแตกต่างกัน
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ตำรำงแสดงกำรใช้ คำศัพท์ที่แตกต่ ำง
ควำมหมำยในภำษำไทย
ภำษำมำเลย์
ภำษำอินโดนีเซีย
มีนาคม
Mac (ค ายื ม จาก Maret
ภาษาอังกฤษ)
(คายืมจากภาษา ดัตช์ : Maart)
สิ งหาคม
Ogos
Agustus
(คายืมจากภาษา ดัตช์ : Augustus)
ความท้าทาย
cabaran
tantangan (cabaran [kecabaran]
มีการใช้ในความหมาย ความกลัว)
พูด
bercakap
berbicara
(bercakap ก็มีการใช้เช่นกัน)
ร้านค้า
kedai
took (kedai มีการใช้ในความหมาย
แผงลอย)
ตัว๋
tiket
karcis
(คายืมจากภาษา ดัตช์ : kaartje; tiket
ก็มีการใช้เช่นกัน)
ร้านขายยา
farmasi
apotek
(คายืมจากภาษา ดัตช์ : apotheek;
farmasi ก็มีการใช้เช่นกัน)
จันทร์
Isnin
Senin
ร้านอาหาร

restoran

เพราะว่า

kerana

rumah makan
(restoran ก็มีการใช้เช่นกัน)
karena
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ควำมหมำยในภำษำไทย
ภำษำมำเลย์
โรงพยาบาล
hospital
(‘rumah sakit’
ใช้ส มัย ก่ อ นได้รั บ
เอกราช)
สวนสัตว์
taman haiwan, zoo
(‘kebun binatang’
ใช้ส มัย ก่ อ นได้รั บ
เอกราช )
โทรทัศน์
televisyen

ภำษำอินโดนีเซีย
rumah sakit
(ภาษา ดัตช์ : ziekenhuis)

มหาวิทยาลัย

university

สานักงานใหญ่

ibu pejabat

universitas
(ภาษา ลาติน : universitas)
kantor pusat

รถยนต์

kereta

เก้าอี้

kerusi

kebun binatang
(ภาษา ดัตช์ : dierentuin)

televise (ภาษา ดัตช์ : televesie)

mobil, oto (kereta ก็มีการใช้ใน
ความหมายขอ งยานพาหนะ ที่
แตกต่างออกไป เช่ น kereta kuda
(รถม้า), kereta api (รถไฟ))
kursi

ปรั บแก้ (Wikipedia, 2013)
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นอกจากความแตกต่างทางด้านการใช้คาศัพท์แล้ว ภาษามาเลย์และ
ภาษาอินโดนีเซี ยยังมีคาศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน แต่มีความหมายในภาษาที่แตกต่าง
กันด้วย ดัง นั้นค าศัพท์ต่อไปนี้ เมื่ อใช้ใ นภาษาใดภาษาหนึ่ ง หรื อใช้ร่วม
ระหว่างสองภาษา จึงมักจะเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย
ตำรำงแสดงกำรใช้ คำศัพท์ร่วมกัน แต่ มีควำมแตกต่ ำงด้ ำนควำมหมำย
คำศัพท์
ahli

ภำษำมำเลย์
ภำษำอินโดนีเซีย
นั ก (นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่ง
บั ญ ชี ) ผู ้ เ ชี่ ย ว เ ชี่ ย ว ช า ญ
ทางด้านใดด้านหนึ่ง
akta
กฎหมาย
หนังสื อราชการที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ
baja
ปุ๋ ย (บารุ งพืชผล)
เหล็กกล้า
banci
หน่วยนับจานวนประชากร
คนรักร่ วมเพศ
berbual
พูดคุย สนทนา
โกหก ขี้โม้
bercinta
รักซึ่งกันและกัน
ร่ วมรัก มีเพศสัมพันธ์
biji
เม็ด เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์
bisa
ยาพิษ
สามารถ ทาได้ ยาพิษ
bogel
เปลือยกาย ไม่สวมใส่ เครื่ อง โป๊ คนแคระ
แต่งกาย
bontot/buntut ก้น บั้นท้าย
หาง
budak
เด็กๆ คนหนุ่มสาว
ทาส คนรับใช้
butoh/butuh อวัยวะเพศผูช้ าย (ลามก)
จาเป็ น
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คำศัพท์
comel

email
gampang
jabatan
jahat
jawatan
jemput
jeruk
jimat
kacak
kakitangan
karya
kerajaan
kereta

khidmat
pajak

ภำษำมำเลย์

ภำษำอินโดนีเซีย
สวย งาม
คาที่ ใช้เรี ยกคนปากโป้ ง ไม่สามารถ
เก็บความลับได้ ในบางถิ่นก็ใช้ใน
ความหมาย สวยหรื องาม เช่นกัน
อีเมล
อีนาเมล์ เอกสารอีเล็คโทรนิค
ลูกนอกสมรส (เด็กที่ เกิดก่อน ง่าย สะดวก
การแต่งงาน) (คาหยาบคาย)
หน่วยงานทางราชการ
ฐานะอย่างเป็ นทางการ
สานักงาน
ซุกซน
ชัว่ ร้าย อาชญากร
ฐานะอย่างเป็ นทางการ
สานักงาน หน่วยงานราชการ
เรี ยนเชิญ
หยิบ/เก็บ เรี ยนเชิญ
ของหมักดอง
ผลส้ม
ประหยัด
เครื่ องราง
หล่ อ (สมาร์ ท )ใช้ กับ บุ ค ลิ ก มือเท้าสะโพก/เอว กูค้ ืน
ของผูช้ าย
คนงาน ลูกจ้าง
สมาชิกลับ
ผลงานศิลปะ ศิลปิ น
คนงาน
รู ปแบบการบริ หารประเทศ
รัฐสุลต่าน พระบรมวงศานุวงศ์
ยานพาหนะที่ มีสี่ล ้อ และเดิ น ชื่อนาหน้ายานพาหนะ ที่ชดั เจน เช่น
ด้วยเครื่ องยนต์
kereta api (รถไฟ) kereta kuda (รถ
ม้า)
อุทิศตน ทางานเพื่อส่วนรวม เอาจริ งเอาจังกับงาน เคารพ
จานอง
ภาษี
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คำศัพท์
pelan
pejabat
pemerintah
pengacara
pengajian
percuma
pijat
polis
polisi
pusing
pupuk
tambang
tandas
sulit

ภำษำมำเลย์
แบบก่อสร้าง
ที่ทางาน
ผูน้ า
ผูด้ าเนินรายการ
การศึกษา การอบรม
ฟรี (ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย)
ไวรั ส (ทาให้คอมพิวเตอร์ เกิ ด
ความผิดลาด)
ตารวจ
นโยบาย (การประกัน)
หมุน วน
ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง

ภำษำอินโดนีเซีย
ระมัดระวัง
เจ้าหน้าที่
รัฐบาล
ทนายความ พิทกั ษ์รักษา
การศึกษาอัลกุรอ่าน
ไม่มีประโยชน์ ไร้ประโยชน์
นวด

นโยบาย (การประกัน)
ตารวจ
เวียนหัว สับสน
ปุ๋ ย ในคาอุปมาอุปมัยมีความหมายว่า
“เลี้ยงดู”
ค่าโดยสาร
เหมือง เชือก
ห้องน้ า ห้องสุขา
ทาให้กระจาง ชัดเจน ที่อาบน้ า
ความลับ ยากลาบาก
ยากลาบาก แปลก หายาก
ปรั บแก้ (Wikipedia, 2013)

นอกจากสองกรณี ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น แล้ว ยัง พบว่ า มี ค าศัพ ท์ ที่ มี
ความหมายของคาและการใช้เหมือนกัน แต่เขียนด้วยตัวอักษรและออกเสี ยง
แตกต่างกัน
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ตำรำงแสดงกำรใช้ คำเดียวกัน เขียนตัวอักษรและออกเสี ยงต่ ำงกัน
ควำมหมำย
รถบัส
รถบรรทุก
แตกต่างกัน
แท็กซี่
ความหมาย
คือ
ธุรกิจ
แหลม
อ่าว
เสี ยหาย
น้อยกว่า ขาดหาย
ทางการสะพาน
ศพ
ตาแหน่ง
พลเรื อน

ภำษำมำเลย์
ภำษำอินโดนีเซีย
bas
bus
trak
truk
beza
beda
teksi
taksi
erti
arti
iaitu
yaitu
bisnes
bisnis
tanjong
tanjung
telok
teluk
rosak
rusak
kurang
kurang
rasmi
resmi
jambatan
jembatan
jawatan
jabatan, lokasi
sivil
sipil
ปรั บแก้ (Wikipedia, 2013)
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โดยสรุ ป แล้วทั้งภาษามาเลย์และภาษาอิ นโดนี เซี ย ล้วนเป็ นภาษา
มลายู เช่ นเดี ยวกับภาษามลายูที่ใช้ในประเทศบรู ไน ประเทศสิ งคโปร์ และ
ประเทศไทย ชื่ อที่ใช้เรี ยกภาษามลายูที่ใช้ในประเทศมาเลเซี ยและประเทศ
อินโดนีเซี ยแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการเมือง การปกครอง และภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ ของแต่ละประเทศ ส่ วนความแตกต่างทางการใช้ภาษาเกิดจาก
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณี นิยม
ของแต่ละพื้นที่ โดยช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าวยังคงสามารถสื่ อสาร
กันได้เข้าใจระหว่างผูพ้ ดู ภาษามลายูของทั้งสองประเทศ ดังนั้นการที่คนไทย
หันมาให้ความสาคัญกับการเรี ยนภาษามลายูไม่ว่าจะเป็ นภาษามาเลย์หรื อ
ภาษาอินโดนี เซี ย นับว่าเป็ นสิ่ งที่ดีเพราะภาษามลายูเป็ นภาษาที่ใช้มากที่สุด
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซี ยน
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รวิกานต์ โอภาส *

ช่วงขึ้นปี ใหม่เป็ นเวลาสาหรับการมองย้อนไปในอดีตที่ผา่ นมาว่าเรา
ได้ทาอะไรไปบ้างและเราต้องการปรับปรุ งตัวเองอย่างไรเพื่อให้การดาเนิ น
ชีวติ เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนกว่าปี ที่ผา่ นมา
ในช่ วงปี ใหม่ชาวตะวันตกจะมี ธรรมเนี ยมที่ เรี ยกว่า New Years’
Resolutions คือ การสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่ มทาบางสิ่ งที่ดีและเลิกทาสิ่ งที่
ไม่ดีเพื่อต้อนรับปี ใหม่ที่มาถึง [a promise that you make to yourself to start
doing something good or stop doing something bad on the first day of the
year] หรื อที่ภาษาไทยเรี ยกว่า การตั้งปณิ ธาน
ในการเขียน New Years’ resolutions เป็ นภาษาอังกฤษนั้น มักจะ
ขึ้นต้นด้วย Verb ได้เลย โดยหัวข้อที่คนเรามักจะเขียนในการตั้งปณิ ธานนั้น
มีดงั นี้
____________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1. ปรับปรุ งตัวเองด้ ำนสุ ขภำพ
- Eat healthy food (กินอาหารเพื่อสุ ขภาพ)
- Lose weight (ลดความอ้วน)
- Exercise more (ออกกาลังกายมากขึ้น)
- Drink less alcohol (ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์นอ้ ยลง)
- Quit smoking (เลิกสู บบุหรี่ )
- Drink more water (ดื่มน้ ามากขึ้น)
- Stop biting nails (หยุดการกัดเล็บ)
2. ปรับปรุงด้ ำนกำรศึกษำ
- Improve grades (ปรับปรุ งเกรดให้ดีข้ ึน)
- Read more books (อ่านหนังสื อให้มากขึ้น)
- Pay more attention in the class
(ให้ความสนใจในชั้นเรี ยนมากขึ้น)
- Stop using mobile phones in the classroom
(หยุดการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรี ยน)
3. ปรับปรุ งลักษณะนิสัยของตัวเอง
- Become more organized (เป็ นระเบียบมากขึ้น)
- Reduce stress (ลดความเครี ยด)
- Think positive (คิดบวก)
- Get up early (ตื่นแต่เช้า)
- Be punctual (ตรงต่อเวลา)
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หลังจากที่ได้แนวคิดในการเขียน New Years’ Resolutions เป็ น
ภาษาอังกฤษแล้ว เราลองมาตั้งปณิ ธานเป็ นภาษาอังกฤษกันดีกว่าว่าในปี ใหม่
เราจะปรับปรุ งตัวเราอย่างไรบ้าง What are your New Years’ resolutions?
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ประทับใจ อภิสิทธิ์ สุขสันติ *

บาป 7 ประการ หรื อ seven deadly sins เป็ นหลักคาสอนของศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิคในอดีตกาล เพื่อให้มนุ ษย์ไม่ทาตามสัญชาตญาณ
ของตนมากจนเกินไป และนาไปสู่ การล่าแม่มดในยุโรป บาป 7 ประการนั้น
มี การเปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่ งในบางยุคมี ก ารเพิ่มลักษณะของการ
ท าบาปหลายรู ป แบบ ท าให้ บ างช่ ว งเวลาอาจมี บ าปมากกว่า 7 ประการ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

____________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1. คำสอนของสั นตะปำปำ เกรโกรี คริสต์ ศักรำชที่ 6 โดยเรียงลำดับ
จำกควำมรุนแรงของบำปจำกน้ อยไปหำมำก
รำคะ (ภำษำลำติน: luxuria; ภำษำอังกฤษ: lust)
การคิ ดในทางเสื่ อม ความต้ อ งการเป็ นที่ สนใจจากผู้ อื่ น
ความต้องการความเร้าใจ หมกมุ่นทางเพศที่มากจนเกิ นไป หรื อที่ผิดมนุ ษย์
ปกติ ความใคร่ ที่เกิดขึ้นในทางทุจริ ต เช่น การมีเพศสัมพันธ์กบั สัตว์ กับพ่อ
แม่หรื อลูกหลานตัวเอง การข่มขืน การมีชู้ โดยมี Asmodeus ปี ศาจที่หลงรัก
มนุ ษย์ผูห้ ญิงและฆ่าชายที่จะแต่งงานกับนางทุกคน เป็ นปี ศาจประจาบาป
ข้อนี้
สัญลักษณ์แห่งราคะคืองูหรื อวัว
สี ประจาบาปนี้คือ สีน้าเงิน
บทลงโทษผูก้ ระทาบาปข้อนี้ คือ ถูกรมด้วยสารกามะถันและไฟ
ศี ล ธรรมที่ ช่ ว ยก าจัด ราคะคื อ ความบริ สุ ท ธิ์ ความหวงแหนใน
พรหมจรรย์
ตะกละ (ภำษำลำติน: gula; ภำษำอังกฤษ: gluttony)
การสนองความต้องการโดยไม่ย้ งั คิด มุ่งร้ายเอาของคนอื่น บริ โภค
สิ่ งต่าง ๆ จนขาดการไตร่ ตรอง บริ โภคจนมากเกิ นไป มากจนเกิ นความ
จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร รวมถึงการบริ โภคสิ่ งต่างๆ โดยไม่คานึ ง
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สนใจ หรื อเห็นใจคนอื่น มี Beelzebub เจ้าชายแห่ งนรกหรื อเจ้าแห่ งหมู่
แมลงวัน เป็ นปี ศาจประจาบาปข้อนี้
สัญลักษณ์ของตะกละคือ หมู
สี ประจาบาปคือ สีส้ม
บทลงโทษของผูท้ ี่ตะกละในนรกคือ การที่ ถู กกิ นทั้ง เป็ นโดยหนู
คางคก และงู
ตะกละสามารถแบ่งออกเป็ น
* Praepropere กินเร็ วเกินไป
* Laute
กินแพงเกินไป
* Nimis
กินมากเกินไป
* Ardenter
กินอย่างกระตือรื อร้นเกินไป
* Studiose
กินอย่างประณี ตเกินไป
* Forente
กินอย่างแรงกล้าเกินไป
ศีลธรรมที่ช่วยกาจัดตะกละคือ ความพอดี การยับยั้งชัง่ ใจ
โลภะ (ภำษำลำติน: avaritia; ภำษำอังกฤษ: greed/avarice)
ความทะเยอทะยานอันแรงกล้า ในการให้ไ ด้มาซึ่ งทรั พ ย์สิ นและ
อานาจ โดยไม่คานึงถึงแนวทางหรื อคุณธรรมในการได้มาซึ่ งสิ่ งเหล่านั้น ไม่
ว่าจะเป็ นการขโมย การขู่กรรโชกทรัพย์ ยักยอก การกักเก็บทรัพย์สินต่างๆ
โดยไม่แบ่งปั นหรื อช่วยเหลือผูอ้ ื่นและในเวลาต่อมา โลภะจะรวมถึง การหา
LC Journal 107

ทรัพย์อย่างทุ จริ ตมาใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนา ด้วยถื อเป็ นการมุ่งร้ ายต่อ
ศาสนาและเป็ นการหักหลังต่อผูน้ บั ถือคริ สต์ศาสนา มี Mammon ปี ศาจแห่ ง
ความมัง่ คัง่ ที่ไม่เป็ นธรรม เป็ นปี ศาจประจาบาปข้อนี้
สัญลักษณ์ของโลภะคือ กบ
สี ประจาบาปคือ สี เหลือง
บทลงโทษของผูท้ ี่โลภมากคือการถูกแช่ในน้ ามันเดือด
ศีลธรรมที่ช่วยกาจัดโลภะคือ ความเมตตา การแบ่งปั น
เกียจคร้ ำน (ภำษำลำติน: acedia; ภำษำอังกฤษ: sloth/laziness)
ความไม่สนใจใยดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งรอบข้าง ใช้เวลาอย่าง
ไร้ค่า ความไม่ตอ้ งการที่จะทาอะไร โดยปล่อยให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูท้ างานหนักเพื่อ
ตนเองเท่านั้น การปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ละเลยที่จะทาดีรวมถึงการละเลยที่จะเคารพต่อพระเจ้าด้วย ผูท้ ี่เกียจคร้านจะ
อยู่เฉยๆ รักษาสภาพความเป็ นอยู่ของตนเองในภาวะเดิ มตลอดเวลา ไม่ทา
อะไรมาก แต่ก็ไม่ใช้อะไรมากเช่นกัน มี Belphegor ปี ศาจผูไ้ ม่ยอมทาอะไร
เพี ย งแต่ บ อกให้ ม นุ ษ ย์ค อยท าสิ่ ง เหล่ า นั้น ให้ เ ป็ นปี ศาจประจ าบาปข้อ นี้
สัญลักษณ์ของเกียจคร้านคือ แพะ
สี ประจาบาปคือ สี ครำม
บทลงโทษของผูเ้ กียจคร้านคือการถูกโยนลงไปในบ่องูพิษ
ศี ล ธรรมที่ ช่ ว ยก าจัด เกี ย จคร้ า นคื อ ความกระตื อ รื อร้ น ความ
ทะเยอทะยาน
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โทสะ (ภำษำลำติน: ira; ภำษำอังกฤษ: wrath)
ความโกรธเคืองและพยาบาทที่ขาดความเหมาะสม การทนรับสภาพ
ในบางสิ่ งบางอย่างไม่ได้ การแสวงหาหนทางผิดกฎหมายบ้านเมือง ใน
ศีลธรรมในการล้างแค้น การมุ่งร้ ายที่จะทาสิ่ งต่างๆ แก่บุคคลที่ ตนไม่ชอบ
รวมถึงการไม่ชอบบุคคลอื่นโดยไร้เหตุผล เช่น สี ผวิ เชื้ อชาติ ศาสนา นาไปสู่
การฆ่าและฆาตกรรมผูอ้ ื่น โมหะคือความโกรธที่ไม่ตอ้ งการที่จะยกโทษ มี
Satan ปี ศาจแห่งความมืดเป็ นตัวแทนประจาบาปข้อนี้
สัญลักษณ์ของโทสะคือ หมี
สี ประจาบาปคือ สี แดง
บทลงโทษของผูท้ ี่มีบาปโมหะคือ การถูกฉี กร่ างทั้งเป็ นซ้ าแล้วซ้ าเล่า
ศีลธรรมที่ช่วยกาจัดโทสะคือ ความนอบน้อม การให้อภัย
อิจฉำ (ภำษำลำติน: invidia; ภำษำอังกฤษ: envy)
ความปรารถนาให้ผอู้ ื่นรับเคราะห์ การไม่ยอมรับผูอ้ ื่นที่มีสิ่งต่าง ๆ
ดี ก ว่า ตนเอง ทั้ง ด้า นทรั พ ย์ส มบัติ ลัก ษณะรู ป ร่ า งนิ สั ย และการประสบ
ความสาเร็ จ ความอิ จฉานาไปสู่ การรังเกี ยจตัวเอง ต้องการอยากเป็ นผูอ้ ื่น
นาไปสู่ การขโมยและทาลายผูอ้ ื่น ความอิจฉาเป็ นการพัฒนาต่อจากตะกละ
และโลภะที่สุดขั้ว มี Liviathan ปี ศาจอสรพิษทะเลแห่งนรก ผูเ้ ป็ นสัญลักษณ์
แห่งการต่อต้านพระเจ้าถือเป็ นปี ศาจประจาบาปนี้
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สัญลักษณ์ของอิจฉาคือ สุ นขั
สี ประจาบาปคือ สี เขียว
บทลงโทษผูท้ ี่มีความอิจฉาคือ ถูกแช่แข็งในน้ าเย็นจัด
ศีลธรรมที่ช่วยกาจัดอิจฉาคือ ความกรุ ณา ความเผือ่ แผ่
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)
ซุ ้ม ประตู ใ นโบสถ์ที่ มี จิ ต รกรรมฝาผนัง แบบ
โกธิค ในปี ค.ศ. 1511 ของชายคนหนึ่ งที่มีศีรษะ
เป็ นสุ นั ข ซึ่ งเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องความอิ จ ฉา
(โบสถ์ Dalbyneder ประเทศเดนมาร์ก)
ที่ ม า Envy ( อ อ น ไ ล น์ ) . แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Male
ne 8 มกราคม 2558.

ยะโส, ทะนงตน (ภำษำลำติน: superbia; ภำษำอังกฤษ: Vanity/Pride)
ยะโสเป็ นยอดแห่ งบาปทั้งปวง ความหยิง่ ยะโสคือต้องการเป็ นผูท้ ี่มี
ความสาคัญและอานาจเหนื อผูอ้ ื่น การที่ รักตนเองมากจนเกิ นไป หลงใน
อานาจและรู ป ลัก ษณ์ ข องตัวเอง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเปรี ย บตนเอง
เทียบเท่ากับพระเจ้า ซึ่ งบาปประการนี้ ทาให้ Lucifer ที่เป็ นปี ศาจประจาบาป
นี้ ถูกขับไล่ ออกจากสวรรค์ เนื่ องจากลูซิเฟอร์ ซ่ ึ งแต่เดิ มเป็ นเทพองค์หนึ่ ง
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เห็ นว่าตนมี อานาจเท่ากับพระเจ้า จึงสร้ างพรรคพวกของตัวเองเพื่อต่อต้าน
และไม่เคารพพระเจ้า คนที่ทาบาปนี้ คื อ คนที่ มีความหยิ่งยะโสจะสนใจ
เฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่สนใจว่าผูอ้ ื่นจะเป็ นเช่นไร
สัญลักษณ์ของโอหังคือ ม้า สิ งโต หรื อ นกยูง
สี ประจาบาปคือ สี ม่วง
บทลงโทษของผูท้ ี่โอหังคือ การถูกทรมานบนวงล้อ โดยการมัดกับ
วงล้อแล้วให้วงล้อหมุนเรื่ อยๆ ผูถ้ ูกทรมานจะถูกบดขยี้กบั พื้น
ศีลธรรมที่ช่วยกาจัดโอหังคือ ความถ่อมตน การเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น

2. ฉบับของหลวงพ่อ Sebastien Michaelis's ในปี 1613
จะมีการจัดแบ่งปี ศาจทั้งหลายออกมาเป็ นลาดับใหญ่ๆ 3 ลาดับ มี
การปรับเปลี่ยนตาแหน่งของปี ศาจบางตน ในช่วงปี 1613 เป็ นยุคของการล่า
แม่ ม ด (หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า ยุค มื ด - Dark Ages) และยุค ของศาสนาที่
เจริ ญรุ่ งเรื องและร่ ารวย วาติกนั เป็ นศูนย์กลางมีอานาจทางการเมืองทัว่ ไปใน
ยุโรป ทาให้ความผิดบาปต่างๆ ที่เอื้ออานวยต่อกฎหมายการล่าแม่มดของ
วาติกนั มีมากขึ้ น ทาให้มีเหล่าปี ศาจและซาตานที่ควบคุ มบาปเหล่านี้ มีมาก
ขึ้นไปตามด้วยเช่ นกันเดียวกัน ลาดับของบาปและปิ ศาจประจาบาป มีการ
แบ่งดังนี้ (ชื่อตัวแรกจะเป็ นชื่อของปิ ศาจประจาบาป)
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First Hierarchy (ปี ศำจระดับที่ 1)
Belzebuth - pride ความเย่อหยิง่ ทะนงตน
Leviathan - faith ความหลงใหล
Asmodeus - luxury ความร่ ารวยฟุ้ งเฟ้ อ
Balberith - blasphemy and murder การฆาตกรรม
Astaroth - vanity and sloth ขี้เกียจ
Verrine - impatience การไม่รู้จกั อดกลั้น
Gresil - impurity มลทิน, ความไม่บริ สุทธิ์
Sonnillon - hate ความเกลียดชัง
Second Hierarchy (ปี ศำจระดับที่ 2)
Carreau - mercilessness การไร้เมตตา
Carnivean - obscenity ความลามก
Oeillet - riches and wealth ความร่ ารวยและการมีทรัพย์
Rosier - love ความลุ่มหลง
Verrier - disobedience ความไม่เชื่อถือในศาสนา
Third Hierarchy (ปี ศำจระดับที่ 3)
Belial - arrogance ความหยิง่ จองหอง
Olivier - cruelty and greed การทารุ ณกรรม
Juvart - demonic possession การทาพิธีกรรมปี ศาจ
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นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังมีนกั บวชและคัมภีร์ที่มีการกล่าวถึงบาป
และปี ศาจประจ าบาปอี ก หลายรู ป แบบ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า เรื่ องของบาป 7
ประการอยูค่ ู่กบั ชาวคริ สต์มานานหลายร้อยปี หลักคาสอนนี้ เป็ นได้กลายเป็ น
แรงบันดาลใจของศิลปิ นและนักเขียนหลายท่าน สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
มากมายที่สื่อถึ งบาป 7 ประการแพร่ ไปวัฒนธรรมต่างๆ ทัว่ โลก เช่ น The
Divine Comedy (หรื อ Divina Commedia) ผลงานของ Dante Alighieri
นักเขียนชาวอิตาลี (ค.ศ. 1265–1321) จนมาถึงในยุคสมัยใหม่อย่างภาพยนตร์
เรื่ อง Seven (ค.ศ. 1995) ที่นาแสดงโดย Brad Pitt และ Morgan Freeman

ภาพยนตร์ Seven
ทีม่ า ภาพยนตร์ Seven (ออนไลน์ ). แหล่ งที่มา:
http://www.ropeofsilicon.com/seven-1995-best-movies-6/ 8 มกราคม 2558.
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นอกจากนี้ ยงั ได้มีการนาไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบสิ นค้า ไม่วา่ จะ
เป็ นเครื่ องประดับ หรื อสิ นค้าบริ โภค เช่ น ในปี ค.ศ. 2003 ไอศกรี มวอลล์
แม็กนัม่ ได้ออกชุดบาปทั้ง 7 ประการ วางขายจานวนจากัด (ไม่มีจาหน่ายใน
ประเทศไทย)

Magnum ice cream Seven Deadly Sins (ไอศกรี มแม็กนั่ม ชุด บาป 7 ประการ)
ทีม่ า Magnum ice cream Seven Deadly Sins (ออนไลน์ ) แหล่ งที่มา:
http:/ /c0248141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/MCCI_05753_0041447A.JPG
8 มกราคม 2558.
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รสชำติของไอศกรีม
ราคะ
ตะกละ
โลภะ
เกียจคร้าน
โทสะ
อิจฉา
โอหัง

ไอศกรี มวานิลลาเคลือบสตรอเบอร์รี
ไอศกรี มช็อคโกแลตเคลือบสองชั้นด้วย
ช็อคโกแลตนมและไวท์ช็อคโกแลต
ไอศกรี มทิรามิสุผสมกาแฟเคลือบด้วยช็อคโกแลตนม
ผสมบิสกิตอมาเร็ ตติและเฮเซลนัท
ไอศกรี มวานิลลาผสมคาราเมล
เคลือบด้วยช็อคโกแลตผสมถัว่
ไอศกรี มวานิลลาผสมซอสผลไม้รวมสี แดง
เคลือบด้วยดาร์คช็อคโกแลต
ไอศกรี มถัว่ พิทาชิโอสี เขียวเคลือบด้วยช็อคโกแลตนม
ไอศกรี มวานิลลา ผสมซอสแชมเปญ
เคลือบด้วยไวท์ช็อคโกแลต

ทีม่ า wall's magnum seven deadly sins (ออนไลน์ ). แหล่ งที่ มา:
http://wheresthesausage .typepad.com/my_weblog/2014/04/magnum-brilliant-brandideas-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.
แหวานที่ ถูกออกแบบโดยได้ รับแรงบันดาล
ใจมาจากบาปของความยโสโอหั ง ซึ่ งเปรี ยบ
ดั่ ง นกยู ง ที่ ย โสแพนขนหาง ตั ว เรื อนของ
แหวนเป็ นไทเทเนียมสี ฟ้า, ประดับด้ วยเพชร
สี ขาว, แซปไฟร์ สีชมพูและอเมทิ สต์
ทีม่ า PRIDE (ออนไลน์ ) แหล่ งที่มา: http://www.beautifullife.info/wpcontent/uploads/
2014/01/24/11.jpg 8 มกราคม 2558

บาปเหล่านี้เป็ นตัวแทนของการทาผิดศีลธรรมหรื อเป็ นการกระทาที่
จะทาให้ไม่สามารถไปสู่ สุขติ หรื อ สวรรค์ได้ บาปเหล่ านี้ จดั ได้ว่าเป็ นพิษ
ร้ายแรง หรื อเรื้ อรัง ต่อจิตใต้สานึ ก และจิตวิญญาณ ทั้งเป็ นการล่อลวง การ
หลงใหล การชักจูง ความต้องการ หรื อแม้แต่สัญชาติญาณ ใครที่ได้ลุ่มหลง
ไปกับมันจะได้พบแต่ความหายนะ ทั้งกายใจจิตวิญญาณและคนรอบข้าง
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บรรณำนุกรม
Seven deadly sins (ออนไลน์) แหล่งที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki
/Seven_deadly_sins. 5 มกราคม 2558
Magnum (ice cream) (ออนไลน์) แหล่งที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki
/Magnum_%28ice_cream%29. 5 มกราคม 2558
Stunning Jewelery Collection "The Seven Deadly Sins" by Stephen
Webster (ออนไลน์) แหล่งที่มา: www.beautifullife.info/fashiondesign/stunning-jewelery-collection-the-seven-deadly-sins-bystephen-webster/. 5 มกราคม 2558
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จันทิ มา ชุวานนท์ *

ปี พ.ศ. 2558 เป็ นปี แห่ งการเปิ ดเสรี ทางการค้าและบริ การภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่เป็ นสมาชิ ก
อาเซี ย นสามารถถื อหุ ้นได้ถึ ง 70%
ในธุ รกิ จบริ การในประเทศอาเซี ยน
ซึ่ งหมายถึงว่าในไทยก็จะมีการเพิ่ม
สัดส่ วนของนัก ลงทุ นต่า งชาติ จาก
เดิ ม ในปี พ.ศ.2549 ที่ เ คยมี เ พี ย ง
30% เพิ่ ม เป็ น 70% ในปี 2558
อย่า งไรก็ ดีผูเ้ ชี่ ย วชาญคาดการณ์ ว่า ไทยจะสามารถขยายธุ รกิ จบริ ก ารใน
อาเซี ยนได้ โดยเฉพาะบริ การด้านการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นสาขาที่ ไทยมีความ
เข้มแข็ง ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงวางแผนไปเที่ยวในอาเซี ยน ไปสัมผัสบริ การด้าน
การท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านของเรา โดยเลือกเมืองซาปาในเวียดนาม
ตอนเหนือเพื่อจะหนีร้อนไปหาที่เย็นๆ พักผ่อน
_____________________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ซาปามีอุณหภูมิเฉลี่ ยตลอดปี อยู่ที่ 15.4˚c อุณหภูมิต่าสุ ดและสู งสุ ด
อยู่ระหว่าง 1˚c - 29˚c บางปี ก็มีหิมะตก ตัดสิ นใจแล้วก็หาซื้ อหนังสื อนา
เที่ยวที่ให้ขอ้ มูลละเอียด อ่านเข้าใจง่ายๆ มา 1 เล่ม วางแผนเที่ยวไว้ 8 วัน
แวะฮานอย ไปซาปา แล้วกลับมาฮานอยอีกครั้ง จากนั้นก็จองตัว๋ เครื่ องบิ น
จองโรงแรมตามเส้นทางที่จะพัก ดูพยากรณ์อากาศเรี ยบร้อย ก็เตรี ยมรายการ
จัดของลงกระเป๋ า เตรี ยมกายและใจไปเที่ยวซาปา
เครื่ อ งบิ นจากกรุ ง เทพฯไปลงที่ ฮ านอย เมื อ งหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 1553 มี อายุรวมกว่า
1000 ปี ซึ่ งในปี พ.ศ.2553 ก็มีการ
เฉลิ มฉลองครบรอบหนึ่ ง พันปี ของ
ฮานอย คณะเราแวะเที่ ยวฮานอย 1
คืน 2 วัน ฮานอยเป็ นเมื องน่ ารัก มี
ย่ า นที่ เ ป็ นตึ ก เก่ า ๆ สวยงามแบบ
ยุ โ รป และย่ า นชุ ม ชนเป็ นตึ ก แถว
ร้ า นตลาดค้า ขายสิ น ค้า นานาชนิ ด
ถนนแคบๆ ทั้งรถยนต์ มอเตอร์ ไซค์
และจักรยานวิ่งขวักไขว่เต็มไปหมด
ดูมีชีวิตชี วาน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะเวลาต้องเดิ นข้ามถนน กลางเมืองฮานอยมี
ทะเลสาบโฮนเคียม (Hoankiem) เหมือนกรุ งเทพมีสนามหลวง ผูค้ นคึกคัก
หนาแน่ นเพราะเวียดนามมีจานวนประชากรมากกว่า 89 ล้านคน นับเป็ น
ประเทศที่มีประชากรมากอันดับที่ 13 ของโลก
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ฮานอยมีความสาคัญเนื่องจากเป็ นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็ นสถานที่ซ่ ึ ง
โฮจิมินห์ประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2488 ที่บริ เวณจัตุรัสบาดิง (Ba Đình)
โฮจิมินห์เป็ นนักปฏิวตั ินกั ต่อสู ้ที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือเพราะเป็ นบุคคล
ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการประกาศอิสรภาพของเวียดนาม โฮจิมินห์
เป็ นคนเก่ งพูดได้ถึง 7 ภาษา เคยอยู่เมืองไทยหลายปี ที่จงั หวัดนครพนม
โฮจิมินห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานาธิ บดี และนายกรัฐมนตรี คนแรก
แห่ งสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยเวียดนาม เราก็ได้ไปทาเนี ยบรัฐบาลเดินชม
อยู่ดา้ นนอกรั้ว แล้วไปสุ สานโฮจิมินห์ ลุ งโฮจะนอนหลับอยู่ในโลงแก้วมี
ผูค้ นมากมายเดินทางจากที่ต่างๆ มาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อเข้าไปเคารพศพลุง
โฮ จากนั้นพวกเราก็เดินตามหนังสื อที่เล่าเรื่ องราวของลุงโฮแล้วเดินไปตาม
เส้นทางในฮานอยที่ลุงโฮประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของต่างชาติ ใน
หน้าร้อนฮานอยร้อนไม่แพ้กรุ งเทพฯ การเดินเที่ยวตะลอนๆ หลายๆ ชัว่ โมง
ในตอนกลางวัน จะขับเหงื่อได้ดีมาก จัดได้วา่ เป็ นทัวร์ ลา้ งพิษ นักท่องเที่ยว
ภาคกลางวันส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ มทัวร์ มีรถบัสติดแอร์ คอยรอรับ -ส่ ง ส่ วน
นักท่องเที่ยวที่ เดิ นเที่ ยวเองซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นฝรั่ งก็จะเป็ นนักท่องเที่ยวภาค
เย็นหรื อภาคค่ าจะออกมาเดิ นกันมากมาย ร้ านอาหารแผงลอย ที่มีโต๊ะและ
เก้าอี้ เตี้ ย ๆ ให้นั่ง ข้างถนน ก็ เริ่ มเปิ ดกิ จการตอนเย็นๆ ให้ท้ งั ชาวบ้า นและ
นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารของเขา ดังนั้นฮานอยในยามเย็นที่ ย่านเมือง
เก่าตามถนนแคบๆ ย่านถนน 36 สาย จะน่าเดินเที่ยวมาก
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ค่าวันถัดไปเราเดินทาง
โดยรถไฟตูน้ อนซึ่ งคล้ายรถไฟ
ตูน้ อนชั้น 1 ผสมชั้น 2 ของบ้าน
เรา มี ห ลายขบวนหลายบริ ษ ัท
ให้เลือก ราคาและเวลาเดินทางก็
ใกล้ เ คี ย งกั น ผู ้โ ดยสารส่ ว น
ใหญ่ เ ป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
รถไฟไปถึ ง สถานี ล าวไกตอนเช้ า มื ด เดิ น หาอาหารเวี ย ดนามร้ อ นๆ
รับประทานแล้วก็เดินทางโดยรถตูต้ ่อไปซาปา ไม่วา่ จะซื้ ออาหารหรื อเช่ารถ
เราจะถู ก โก่ ง ราคา และมัก ถู ก โกงเล็ ก โกงน้อ ยเป็ นปกติ เวลาไปเที่ ย ว
เวียดนามด้วยตนเองควรเตรี ยมตัวหาข้อมูลไว้ก่อน และถ้าไม่เลือกซื้ อทัวร์ ไป
จากประเทศไทยก็ไม่ควรต้องคิดมาก แม้จะถูกโกงแล้วโกงอีกก็ยงั ถูกกว่าไป
เที่ยวสิ งคโปร์ หรื อญี่ปุ่น เวลาแท็กซี่ ฮานอยขับรถพาเราอ้อมโลกก็คิดว่าเรา
ได้โอกาสชมบ้านชมเมื อง คนเวียดนามที่ น่ารั กก็มีมากมายและช่ วยเหลื อ
พวกเราระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ซาปาเป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูบ่ นภูเขาสู งในเขตจังหวัดลาวไก ทางตอน
เหนื อของประเทศเวียดนาม ใกล้กบั ชายแดนจีน กองทัพจี นก็เคยเข้ามายึด
ซาปา ซาปาอยูห่ ่ างจากฮานอยประมาณ 350 ก.ม. แต่ตอ้ งขับรถไปตามภูเขา
สู งๆ นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางโดยรถไฟ
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ครอบครัวเราเลื อกโรงแรมขนาด 3-4 ดาว ขอที่นอนสะอาด นอน
สบาย มีอาหารเช้าให้ และอยู่กลางเมืองทาเลดี วิวสวย ออกมาเดินเที่ยวได้
พนัก งานในโรงแรมที่ นี่ ท้ งั ที่ ฮานอยและซาปาอัธ ยาศัย ดี ยิ้ม แย้ม รั บ แขก
พร้ อมช่ วยเหลื อ มี ค วามรู ้ ภาษาต่ างประเทศดี เกื อบทุ ก คน พูดได้คล่ องทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส อาจพูดภาษาอื่ นได้อีกแต่เพราะช่ วงที่อยู่ที่
โรงแรมได้พ บแต่ แ ขกโรงแรมที่ เ ป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วยุ โ รป ในฮานอยมี
ร้านอาหารอร่ อยๆ มากมาย พวกเราเสาะแสวงหาร้านอร่ อยตามที่หนังสื อนา
เที่ยวแนะนาไว้ ร้านอาหารเวียดนามที่จดั
ร้ า นสวยๆ ราคาไม่ แ พงเมื่ อ เที ย บกั บ
ร้านอาหารระดับเดี ยวกันในบ้านเรา เที่ยว
ครั้งนี้ จึงน่ าจะเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อลิ้มรส
อาหารอร่ อยที่เรี ยกว่า Food tourism หรื อ
Gastronomic tourism
นอกจากจะ
รับประทานอาหารเวียดนามรสอร่ อยขนาน
แท้ แ ล้ ว ขนมปั ง ขนมคาว-หวานของ
ฝรั่งเศส และอาหารอิตาเลี ยนก็อร่ อยมากๆ
สุ ดห้ามใจ ที่นี่บางโรงแรมก็มีกิจกรรมสอนทาอาหารด้วย ซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรี ยน ตอนเช้าก็จะออกไปเดินตลาดเลือกซื้ อวัตถุดิบเพื่อการปรุ ง
อาหารกับพ่อครัว หลังจากนั้นกลับมาก็มาเรี ยนรู ้การประกอบอาหาร พอทา
เสร็ จก็จะได้เวลาอาหารกลางวันรับประทานได้เลย
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บรรยากาศในซาปามองบางมุมจะเหมือนยุโรป ผังเมืองตึกรามและ
อาคารบ้านพักหลายหลังที่ทาให้ระลึกถึงบรรยากาศของฝรั่งเศส ถ้ามองตรง
มุมทะเลสาบกลางเมืองก็คล้ายบรรยากาศสวิสเซอร์ แลนด์ ในอดีตซาปาเป็ น
ถิ่นที่อยูข่ องชาวเขาเผ่าม้งดาและเย้า ในปี พ.ศ.2461 คณะมิชชันนารี ฝรั่งเศส
เดิ นทางเข้า มาเผยแพร่ ศ าสนาในซาปาและได้พ บว่าซาปามี ภูมิอากาศเย็น
สบายคล้า ยกับ ยุโรปและอยู่บ นเขาฟานซี พ าน(Fansipan) ซึ่ งสู งที่ สุดใน
เวี ย ดนาม เปรี ย บได้ก ับ เทื อกเขาแอลป์ ในยุ โ รป เมื่ อ เรื่ อ งราวของซาปา
แพร่ ห ลายออกไป ฝรั่ ง เศสขณะนั้ น ปกครองอิ น โดจี น ฝรั่ ง เศสซึ่ งรวม
เวียดนามอยู่ดว้ ย ก็ยาตรากองทัพจากที่ราบปากแม่น้ าแดง เข้าสู่ เขตภูเขาสู ง
ทางภาคเหนื อ ฝรั่งเศสมีศูนย์กลางการปกครองอยูท่ างใต้ซ่ ึ งอากาศร้อนใน
ฤดู ร้อน ในเวลานั้นพ่อค้า วาณิ ช ชาวฝรั่ ง เศสจานวนมากเข้า มาตั้ง ถิ่ นฐาน
แสวงหาผลประโยชน์
ในเวี ย ดนาม ชาว
ฝรั่ ง เศสเหล่ า นี้ ก็ ม า
ส ร้ า ง บ้ า น พั ก ต า ก
อ า ก า ศ ที่ ซ า ป า มี
สถานพยาบาลพัก ฟื้ น
ส าหรั บ ทหารฝรั่ ง เศส
มี บ ้า นพัก ตากอากาศ
ของข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจาอินโดจีนฝรั่งเศส จนถึงราวปี พ.ศ.2480 ซา
ปามีอาคารบ้านเรื อนของชาวฝรั่งเศสมากกว่า 200-300 หลังคาเรื อน อาคาร
ส่ วนใหญ่เป็ นแบบแคว้น Haute Savoie ในฝรั่ งเศส ซึ่ งทาให้ในซาปา
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มีประชาชนฝรั่งเศสมากกว่าประชาชนเวียดนาม เวลานั้นซาปามีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่ร่ า ลื อถึ ง ความสวยงามของบ้านเรื อนและสวนดอกไม้ ในปี พ.ศ.2496
สถานการณ์ ของฝรั่ ง เศสในอิ นโดจี นเริ่ ม ไม่ม นั่ คง ชาวฝรั่ ง เศสต้องทยอย
อพยพออกจากซาปา จนปี พ.ศ.2497 ฝรั่ งเศสแพ้สงครามที่ เดี ยนเบี ยนฟู
บ้า นพัก อาศัย ของชาวฝรั่ ง เศสจ านวนมากถู ก ท าลายลง แต่ หลัง จากนั้น
กองบินฝรั่งเศสเองก็เป็ นฝ่ ายทิ้งระเบิดถล่มซาปา น่ าจะเป็ นเพราะซาปาเคย
เป็ นที่ต้ งั กองกาลังของฝรั่งเศสจึงต้องทาลายทิ้งเสี ย ชาวเวียดนามที่เหลืออยู่
ต้องทิ้งซาปาหนีตาย ทอดทิ้งให้ซาปาที่เคยสวยงามในอดีตต้องหลับใหลไป
อีกหลายปี
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เวียดนามมี ประวัติศ าสตร์ ที่เต็มไปด้วยการต่อสู ้ ชาวเวียดนามจึ ง
เป็ นคนเข้มแข็งและอดทน การต่อสู ้ของเขาเริ่ มตั้งแต่การยึดครองของจีนราว
พ.ศ. 585 และต่อสู ้กบั จีนมาตลอด ต่อมาก็ตอ้ งต่อสู ้กบั กองกาลังฝรั่งเศส แต่
แล้วในที่สุดฝรั่งเศสก็ยึดครองเวียดนาม ฝรั่งเศสให้การศึกษาและส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมฝรั่ งเศสให้แพร่ หลายในเวียดนาม ปรั บ เปลี่ ยนการเขี ยนภาษา
เวียดนามมาใช้อกั ษรละติ น ชาวเวียดนามต่างต้องการอิสรภาพจึงเกิ ดเป็ น
กลุ่มชาตินิยมต่างๆ นาไปสู่ การต่อสู ้และสงคราม ในที่สุดฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จน
ต้องยอมรับเอกราชของเวียดนามในปี พ.ศ. 2497 แต่ชาวเวียดนามในภาคใต้
ไม่ตอ้ งการรวมตัวกับกลุ่มของโฮจิมินห์ สหรัฐอเมริ กาก็สนับสนุ นช่วยเหลือ
เวียดนามใต้ ส่ งทหารอเมริ กนั มาประจาสู ้รบในเวียดนามใต้ และใช้เวลาอยู่
ในเวีย ดนามอยู่หลายปี คนทั่ว ไปจะเรี ย กว่า สงครามเวี ย ดนามแต่ ช าว
เวียดนามจะเรี ยกว่าสงครามนี้ วา่ สงครามอเมริ กา ในที่สุดกองทัพประชาชน
เวียดนามก็สามารถยึดกรุ งไซ่ ง่อนเมื องหลวงของเวียดนามใต้ไ ด้ในเดื อน
เมษายน พ.ศ. 2518 ถือเป็ นจุดสิ้ นสุ ดของสงคราม และโฮจิมินห์หรื อลุ งโฮก็
ประสบชัย ชนะในการรวมเวีย ดนามเหนื อและเวีย ดนามใต้เ ป็ นประเทศ
เดียวกันได้สาเร็ จในปี ต่อมา สงครามนี้ สูญเสี ยชี วิตทหารและพลเรื อนชาว
เวียดนามเกือบล้านคน
จุ ด เด่ น ของการมาเที่ ย วที่ ซ าปาคื อ มาสั ม ผัส อากาศเย็น สบายใน
บรรยากาศยุโรป แต่ถา้ มาในฤดูหนาวน่าจะหนาวทรมาน เพราะที่ซาปาบาง
ปี มีหิมะตกและคงจะไม่เหมือนในฝรั่งเศสหรื อญี่ปุ่นที่พอหลบหนี หนาวเข้า
ตึกก็จะอุ่นสบาย นอกจากนั้นกิ จกรรมท่องเที่ ยวที่ ซาปาก็จะเป็ นกิ จกรรม
กลางแจ้งเสี ยส่ วนใหญ่ มีพิพิธภัณฑ์ให้ดูในอาคารอยูน่ ิ ดเดียว กิจกรรมซึ่ ง
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เ ป็ น ที่ นิ ย ม ส า ห รั บ
นักท่องเที่ยวตะวันตกคือการ
เดิ น ป่ า (Trekking)
การ
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์ กิ จ ก ร ร ม
ท่ อ งเที่ ย วตามรสนิ ย มของ
ลู ก ค้ า ท าให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติ จานวนมากในซาปา
และวิถีชี วิตผูค้ นชาวบ้า น ชาวเขาในเอเชี ยก็ เป็ นเรื่ องแปลกตาส าหรั บ คน
ตะวันตก กิ จกรรมในซาปาสาหรั บกลุ่ มพวกเราคนไทยคื อการไปเที่ ยวดู
ตลาดชาวเขาที่มีชีวิตชี วาสี สันสวยงาม จับจ่ายซื้ อของพื้นเมื องและของป่ า
เดินไปเที่ยวหมู่บา้ นชาวเขา ชมวิถีชีวิตชาวเขา ชมทิวทัศน์นาขั้นบันไดตาม
ไหล่เขาสู ง ขี่มอเตอร์ ไซค์ไปตาม
น้ า ต ก แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาติ ต่ า งๆ การจัด การ
ท่องเที่ ย วที่ นี่ดี มี เอกสารข้อมู ล
ต่าง ๆ และบริ การต่างๆ ที่จดั ไว้
ให้นกั ท่องเที่ยวเลือกใช้ได้ มีท้ งั
มัค คุ เทศก์บ ริ ษ ทั และมัค คุ เทศก์
ชา ว บ้ า น อี ก ทั้ ง มั ค คุ เ ท ศ ก์
สมัครเล่ นชาวเขาที่ คอยเดิ นตาม
นักท่ องเที่ ย วขอร้ องให้อุดหนุ น
ผ้าปักและผลิตภัณฑ์จากการฝี มือ
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ของเขา พร้อมอาสาพาไปเที่ยวที่ต่างๆ เด็กๆ เหล่านี้ พูดภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ได้ สิ่ งที่น่าสนใจเฉพาะสาหรับคนไทยอีกเรื่ องน่าจะเป็ นการที่ได้พบปะกับ
คนไต ในตลาดเราอาจได้พบกับชนเผ่าไตที่ พูดภาษาไทยกับเราได้รู้เรื่ อง
หรื อไปเที่ยวหมู่บา้ นชนเผ่าไตที่บานฮา (Ban Ha) ไปรู ้จกั กับคนที่อยูห่ ่ างไกล
แต่มีชาติพนั ธุ์เดียวกันกับเรา
ตลอดเวลา 8 วัน ที่สนุ กสนานและมี ความสุ ขกับการท่องเที่ยวที่
เริ่ มต้นจากฮานอยที่ร้อนอ้าว ไปต่อซาปาที่แสนจะเย็นสบาย และมาจบลงที่
ฮานอยอี ก ครั้ ง ได้เ ห็ น
ธุ รกิ จ บริ การด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
เวีย ดนาม กิ จกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ก ารดู แ ล
จั ด ก า ร ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
องค์ ก รใหญ่ ๆ เอกชน
และระดับชุ มชน รวมทั้ง
องค์ ก รการกุ ศ ล ใน
ฮานอยซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ก็จะพบโรงแรมเครื อข่าย (Chain Hotel ) เช่น Nikko,
Sofitel Plaza Hanoi, Mercure Hanoi la gare, Pullman Hanoi, Hilton Hanoi
Opera อย่า งไรก็ ดีก็ ย งั มี ธุ รกิ จต่า งๆ ทั้งโรงแรมและบริ ษ ทั ท่ องเที่ ย วอี ก
จ านวนมากที่ เ ป็ นของเวี ย ดนาม และที่ ส าคัญ คื อ ความพร้ อ มทางด้า น
ภาษาต่ างประเทศส าหรั บบุ คลากรการท่ องเที่ ย ว ได้แก่ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาของลูกค้าที่มาใช้บริ การ พ่อค้าแม่คา้ ตามตลาดในฮานอยหลายคนพูด
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ภาษาไทยเพื่อการขายสิ นค้าได้ ทาให้ลูกค้าชาวไทยสนุกสนานกับการต่อรอง
ราคาสิ น ค้า มากขึ้ น พนัก งานในโรงแรมที่ พ วกเราพัก อยู่ ก็ ส ามารถพู ด
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสสื่ อสารได้ดี หากนักเรี ยนนักศึกษาไทยยังไม่
ตื่ นเต้นกับ กฎบัตรอาเซี ย น (ASEAN Charter) ในหมวด 10 ที่ ระบุ ใ ห้
ภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาที่ใช้ในการทางานร่ วมกัน ก็น่าจะตื่นเต้นและเตรี ยม
ตนเองให้พ ร้ อมส าหรั บ “ข้อตกลงยอมรั บ ร่ วมในคุ ณสมบัติข องบุ คลากร
วิชาชี พท่องเที่ยวแห่ งอาเซี ยน” (ASEAN Mutual Recognition Arrangement
on Tourism Professionals) ซึ่ งรวมถึงอาชี พอื่นๆ ในอีกหลายสาขาที่จะ
พิ จ ารณาสมรรถนะของบุ ค ลากรในต าแหน่ ง ต่ า งๆ โดยใช้ คุ ณ สมบัติ
การศึกษา การฝึ กอบรม และ/หรื อประสบการณ์ในการทางาน เป็ นเกณฑ์ใน
การรับรองมาตรฐานให้มีสิทธิไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ใน 10
ประเทศโดยเสรี ซึ่ งหมายถึงว่าหน่วยงานองค์กรธุ รกิจต่างๆ ในประเทศไทย
จะมีโอกาสคัดเลือกคนที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้าทางานจากหลายประเทศมากขึ้น
และนักศึกษาไทยก็จะมีโอกาสไปทางานในประเทศต่างๆ ใน 10 ประเทศ
อาเซี ยนได้โดยเสรี เช่นกัน สิ งคโปร์ และบรู ไนเป็ นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
สู งกว่าไทยหลายเท่าตัว ในขณะที่กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้าง
ต่า จนถึงรายได้นอ้ ย เช่น อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชาและ
พม่า ก็จะเข้ามาเป็ นคู่แข่งในการหางานในบ้านเรา ดังนั้นนักศึกษาไทยจึ ง
น่าจะให้ความสนใจสร้างความพร้อมและเร่ งรัดพัฒนาสมรรถนะของตนใน
ด้านภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวกับการทางานในตาแหน่ งต่างๆ เสี ย
แต่เนิ่นๆ
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8 วัน ที่ ฮานอยและซาปายัง ไม่ เพี ย งพอที่ จะรู ้ จกั เวีย ดนามได้ดี
เวีย ดนามเป็ นประเทศที่ น่ า สนใจในประชาคมอาเซี ย น ด้ว ยความที่ ช าว
เวีย ดนามเป็ นนัก สู้ อดทน ขยันประหยัด และมี ความเป็ นชาติ นิย ม ชาว
เวียดนามน่ าจะทาให้ประเทศเวียดนามเติ บโตได้อย่างก้าวกระโดด จึ งน่ า
ติดตามเข้าไปเยีย่ มเยือนและขึ้นบัญชีเป็ นประเทศที่ตอ้ งกลับไปเที่ยวอีกเมื่อมี
โอกาส
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ดร.วิชุดา พรายยงค์ *

ใกล้ถึงเทศกาลตรุ ษจีน คนไทยเชื้ อสายจีนหลายครอบครัวคงเตรี ยม
จัดหาของไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษอย่างเช่ นที่เคย
ทากันอย่างต่อเนื่ องยาวนาน ทั้งอาหาร คาว หวาน
สิ่ งของเครื่ องใช้ ซึ่ งทุ กอย่างล้วนมี ความหมายและ
แฝงไว้ด้วยความเชื่ อต่างๆ มากมาย หนึ่ งในบรรดา
ของเครื่ องไหว้งานมงคลที่ขาดไม่ได้คือ ขนมจันอับ
ที่หลายคนคงคุน้ เคยกับขนมสี หวานหลากหลายชนิด
ทีม่ า ขนมจันอับ (ออนไลน์ ) แหล่งที่ มา
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2010/
10/D9786547/D9786547-4.jpg. 19 มกราคม 2558

____________________________________________________________
* ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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จันอับ 检核 มำจำกคำภำษำจีนว่ำ จิ๊งอับ๊
จันอับ ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 301) ให้ความหมายไว้วา่ ชื่อขนม
หวานอย่างแห้งของจีนมีหลายอย่างรวมกัน เช่น ข้าวพอง ถัว่ ตัด งาตัด
“จันอับ เป็ นชื่ อขนมหวานอย่างหนึ่ ง ของจี น มี หลายอย่างรวมกัน
เช่นข้าวพอง ถัว่ ตัด งาตัด และถัว่ เคลือบน้ าตาล ขนมเหล่านี้ มกั เป็ นของเซ่ น
ไหว้ และมอบในงานพิธีต่างๆ คานี้มีที่มาจากภาษาจีนว่า “เจี้ยน เหอ” แปลว่า
กล่องถวายหรื อกล่องบูชา โดยกล่องนี้ จะใส่ ขนมดังกล่าว เวลาไหว้เจ้าก็นา
ขนมออกมาจากกล่อง คานี้ภาษาจีนถิ่นแต้จิ๋วออกเสี ยง “จิ๊งอับ๊ ”
แต่ คนไทยนาค ายืมภาษาจี น คาว่า จันอับมาใช้หมายรวมถึ งขนม
หวานอย่างแห้งของจีนที่อยูภ่ ายในกล่องนั้นด้วย

ภาพซ้ าย ข้ าวพอง / ภาพขวา ถัว่ ตัด

ภาพซ้ าย ถัว่ เคลือบนา้ ตาล / ภาพขวา งาตัด
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ค าว่ า จั น อั บ ในภาษาไทยพบว่ า มี ก ารใช้ ม าตั้ งแต่ ค รั้ งสมั ย
กรุ งศรี อยุธยา เรี ยกว่าจังอับ ดังปรากฏในหลักฐานใน พรรณนาภูมิสถาน
พระนครศรี อยุธยาเอกสารจากหอหลวง กล่าวถึ งชุ มชนและร้านค้าของชาว
จีนในสมัยกรุ งศรี อยุธยาว่า ถนนย่านขนมจีน มีร้านโรงจีนทาขนมเปี ย ขนม
โก๋ เครื่ องจัง อับ ขนมจี น แห้ ง ขายเป็ นร้ า นช า ชื่ อ ตลาดขนมจี น ๑ ...
ถนนสามม้า ตั้งแต่เชิงตะภานในไก่ กระวันออกไปจดถึงหัวมุมพระนครที่ชื่อ
ตาบลหัวสาระภานั้น จีนตั้งโรงทาเครื่ องจังอับ แลขนมแห้งจีนต่างๆ หลาย
ชนิด หลายอย่าง ...ด้วยเหตุน้ ี ขนมจันอับจึงเป็ นขนมของจีนที่ไทยรู ้จกั กันมา
เป็ นเวลานานแล้วตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นอย่างน้อย” (นวรัตน์ ภักดีคา,
2553: 51-52)
ส่ ว นบรรดาขนมที่ ใ ส่ ใ นกล่ อ งนั้ น เรี ย กรวมกัน ว่ า “ซู ชุ่ ย เสี ย ว”
หมายถึงขนมของว่างเล็กๆ น้อยๆ ที่ท้ งั พองทั้งกรอบ แต่ภาษาจีนแต้จิ๋วใช้วา่
“แต้เหลียว” แปลว่าเครื่ องประกอบน้ าชา
ขนมจันอับปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยกรุ งธนบุรี ดังนี้
ปรากฏคายืมภาษาจี น คาว่า จันอับ ในวรรณกรรมสมัยกรุ งธนบุรี
เรื่ องนิราศกวางตุง้ ตอนที่คณะฑูตของไทยเดินทางผ่านตลาดที่เมืองกวางตุง้
และผ่านตลาดชุมชนชาวจีน ดังนี้
“อันเครื่ องร้ านที่ สาหรั บประดับของ
แพรพรรณสรรพสิ่ งละลานตา
ทั้งถ้ วยโถโอจานแลจันอับ
บ้ างหาบคอนร่ อนขายอุบายไป

ล้ วนแก้ วแหวนเงินทองนั้นหนักหนา
ทั้งเสื ้อผ้ ามุ้งม่ านตระการใจ
จะคณนานามนับไปเป็ นไหน ๆ
บ้ างเคาะไม้ แทนปากก็มากมาย”
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เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับหลักฐานที่ ป รากฏพบว่าชาวจี นมาตั้ง ถิ่ นที่ อยู่
อาศัย และประกอบอาชี พตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะ
ของชุ มชน ตลาดนั้น มีความคล้ายคลึ งกันมาก แสดงให้เห็นว่าชาวจีนไม่ว่า
จะอยู่ที่ใดก็นาเอาวัฒนธรรมของตนไปด้วย ทั้งเรื่ องการค้าขายและอาหาร
การกิน
จากเอกสารคาให้การขุนหลวงวัดประดู่ ทรงธรรม เอกสารจากหอ
หลวงสมัยกรุ งศรี อยุธยา กล่าวถึงขนมจันอับ ดังนี้ “ถนนย่านขนมจีน มีร้าน
โรงจี นทาขนมเปี ย ขนมโก๋ เครื่ องจันอับ ขนมจี นแห้ง ขายเป็ นร้ านชาชื่ อ
ตลาดขนมจีน๑ ถนนย่านวัดน้อยประตูจีนขายเครื่ องทองเหลื องมีตึกกว้าง
ร้ านจีนตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวงจีนไทยนัง่ ร้ านขายของสรรพสิ่ งของ”
(แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , 2550: 37)

ภาพซ้ าย ขนมเปี ย / ภาพขวา ขนมโก๋

คนไทยชั้นสู งในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ เริ่ มพัฒนารสนิ ยมการใช้ชีวิต
โดยมีจีนเป็ นต้นแบบมากขึ้น เช่นการก่อเขามอ (แต่งสวนแบบจีน) ใช้ผา้ แพร
เครื่ องลายคราม เครื่ องบริ โภค เช่ น อาหารจี น ผลไม้ จ ากเมื อ งจี น
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หรื อขนมจันอับกินกับน้ าชาจีน คนยุคต้นรัตนโกสิ นทร์ จึงมีความคุน้ เคยกับ
สิ นค้าจากเมืองจีนมากกว่าคนไทยสมัยกรุ งศรี อยุธยา ทั้งนี้ เป็ นผลจากความ
เฟื่ องฟูทางการค้าไทย - จีนนัน่ เอง และย่อมเป็ นสิ่ งบ่งชี้ วา่ วิถีชีวิตแบบจีนได้
เริ่ ม ซึ ม ซั บ เข้า มาสู่ สั ง คมไทยอย่ า งแนบเนี ย น (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชัย ,
2550: 59)

ทีม่ า เขามอ (ออนไลน์ ) แหล่ งที่มา:
https://bang2909.files.wordpress.com/2010/12/bang29093663.jpg. 20 มกราคม 2558

ทีม่ า ผ้ าแพร (ออนไลน์ ) แหล่ งที่มา: http://www.yoursiamsupplier.com/category/29/
ผ้ าห่ มและผ้ าแพร-อย่ างดี-5-ฟุต. 20 มกราคม 2558
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ทีม่ า เครื่ องลายคราม (ออนไลน์ ) แหล่ งที่ มา: http://www.xn-22cq1ahfyyxud4byira5fufc6b1ed6h.com/products/K016.jpg. 20 มกราคม 2558

ทีม่ า ผลไม้ จากเมืองจี น (ออนไลน์ ) แหล่ งที่ มา:
http://2g.pantip.com/cafe/food/topic/D12994199/D12994199-15.jpg.
20 มกราคม 2558

ขนมจันอับหรื อขนมไหว้พระจันทร์ น้ นั เป็ นขนมที่คนไทยสมัยก่อน
ชอบรั บ ประทานและคนจี น เข้ า มาตั้ ง ร้ า นค้ า ดั ง หลั ก ฐานตั้ ง แต่ ส มั ย
กรุ งศรี อยุธยา แต่ใ นเอกสารเก่ าเรี ย กขนมเปี ย ซึ่ งก็คือขนมเปี๊ ยะหรื อเรี ย ก
ขนมจันอับ เครื่ องจันอับ คนไทยโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุแต่ก่อนชอบกิ นขนม
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จั น อั บ กั บ น้ าชาร้ อ นๆ ตามอย่ า งคนจี น จนในสมั ย รั ต นโกสิ นทร์ มี
พระราชบัญญัติอากร รศ.111 เก็บภาษี คนจีนผูป้ ระกอบการเกี่ ยวกับขนม
จันอับ เพราะมี ตุว่าซื้ อขายกันมาก แสดงว่าคนจี นทาขายกันแพร่ หลายตาม
ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคของคนไทยและคนจี น นอกจากนี้ ในเครื่ อ ง
ขันหมากแต่งงานของคนไทยก็จะต้องมีขนมจันอับด้วย
ในพระราชบัญญัติอากร รศ.111 ระบุความหมายของขนมจันอับ อัน
เป็ นวัฒนธรรมทางด้านอาหารจากชาวจีนไว้วา่ หมายถึงขนม 6 ประเภทคือ
1. น้ าตาลกรวด
2. ฟั ก ถัว่ ก้อน ถัว่ ตัด งาตัด โชถึง ขนมปั้ นล่ า ขนมก้านบัว ขิง
เคี่ยวน้ าตาลทราย ขนมเปี๊ ยะ ขนมพอง ตังเม ถัว่ งา ขนมโก๋
ทาด้วยแป้ งขาว แป้ งถัว่ สรรพจันอับ
3. วุน้ แท่ง ตังเมหลอด น้ าตาลทรายเคี่ยวเป็ นรู ปต่างๆ
4. ขนมกาละเปา ทาด้วยแป้ งข้าวสาลี
5. ไพ่ กระดาษจีน
6. เทียน เนื้อไข
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ทีม่ า ขนมก้ านบัว (ออนไลน์ ) แหล่ งที่ มา:
http://i.ytimg.com/vi/SV_p7-zwot8/hqdefault.jpg. 21 มกราคม 2558

ทีม่ า ขนมพอง (ออนไลน์ ) แหล่ งที่ มา:
http://travel.tlcthai.com/wp-content/uploads/2011/09/02.jpg. 21 มกราคม 2558
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การที่คณะทูตไทยได้เดินทางไปถึ งเมืองกวางตุง้ และผ่านตลาดได้
เห็ นวิถีชีวิตของชาวจี นที่ประเทศจี นอย่างแท้จริ ง และคนไทยรู ้ จกั ชื่ อขนม
จันอับ แสดงให้เห็นว่า ขนมจันอับเป็ นขนมที่คนไทยในสมัยกรุ งธนบุรีร้ ู จัก
อยู่ แ ล้ ว เมื่ อ เห็ น ขนมที่ ข ายอยู่ใ นตลาดจึ ง เรี ย กชื่ อ ขนมจัน อับ ได้ถู ก ต้อ ง
คนไทยคุ ้นเคยกับ วัฒนธรรมเรื่ องอาหารของจี นเนื่ องจากชาวจี นที่ อยู่ใ น
กรุ งธนบุรีน้ นั ส่ วนใหญ่ได้อพยพมาตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยาแล้ว
ขนมจันอับ ยัง คงแสดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรมของชาวจี น ใน
สังคมไทยในปัจจุบนั ดังเห็นได้จากในงานพิธีมงคลต่าง ๆ ของชาวจีนยังคง
มี ขนมจันอับ เพราะเชื่ อว่าจะทาให้ชีวิตคู่ของบ่า วสาวหวานชื่ นและใช้ใ น
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษด้วย
ขนมจันอับจึงเป็ นวัฒนธรรมอาหารที่มากับประเพณี ของจีน สังเกต
ได้ว่า ในปั จจุ บนั ย่านชุ มชนจีนยังมีโรงหรื อร้ านทาขนมจันอับ เพราะขนม
จัน อับ ยัง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ย งั ต้อ งใช้ ใ นพิ ธี ก รรมต่ า งๆ ทั้ง คติ ไ ทยและจี น
ประเพณี เกี่ยวกับวงจรชีวติ และประเพณี ในเทศกาล
อี ก ทั้ง ขนมจัน อับ มี ล ัก ษณะแห้ ง เพราะส่ ว นใหญ่ ผ่า นการถนอม
อาหารให้มีอายุยาวนาน ด้วยคุณสมบัติน้ ีเองทาให้คนจีนลงทุนทาขนมจันอับ
ขายอย่างเป็ นล่าเป็ นสัน เพราะเก็บได้นาน ในขณะที่คนไทยจะทาขนมหวาน
เฉพาะมีงานบุญหรื อเทศกาลเป็ นคราว ๆ ไปมิได้ทาทุกวัน ดังนั้นเมื่อคนจีน
ทาของหวานให้ซ้ื อกินได้ทุกวัน ขนมจันอับจึงขายดี จนถึงต้องมีการเก็บภาษี
ในสมัยดังกล่าว (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ชยั , 2550: 146-147)
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จากเอกสารคาให้การขุ นหลวงวัดประดู่ ทรงธรรม เอกสารจากหอ
หลวงสมัยกรุ งศรี อยุธยา กล่าวถึงขนมจันอับ ดังนี้ “ถนนย่านขนมจีน มีร้าน
โรงจีนทาขนมเปี ยขนมโก๋ เครื่ องจันอับ ขนมจีนแห้งขายเป็ นร้านชาชื่อตลาด
ขนมจีน๑ ถนนย่านวัดน้อยประตูจีนขายเครื่ องทองเหลื องมีตึกกว้านร้ านจีน
ตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวงจีนไทยนัง่ ร้านขายของสรรพสิ่ งของ”(แสงอรุ ณ
กนกพงศ์ชยั .2550:37) แสดงให้เห็นว่าจีนได้เข้ามาตั้งรกรากและทามหากิ น
จนเกิดชุ มชนมาตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เมื่อชาวจีนเข้ามาอาศัยในไทยก็นา
วัฒนธรรมของตนเองเข้ามาด้วย การที่ไทยรับคายืมชื่อขนมหวาน “จันอับ”
ของจีนเข้ามา เนื่ องจากไทย ไม่มีขนมชนิ ดนี้ มาก่อนและรับวัฒนธรรมของ
จีนเข้ามาจากกลุ่มคนจีนที่เข้ามาอยูอ่ าศัยในไทย
ปั จจุบนั แม้ไม่ได้มีการบริ โภคขนมจันอับในชี วิตประจาวันเช่ นแต่
ก่อน แต่มีให้ได้รับประทานกันเฉพาะงานมงคล หรื อเทศกาลต่างๆ เพราะ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ เปลี่ ยนแปลงไป แต่ถึงอย่างไร ขนมจันอับก็
ยังคงอยู่ในพิธีการสาคัญซึ่ งแสดงถึ งวัฒนธรรมอันเหนี ยวแน่ นของคนไทย
เชื้ อสายจีนในประเทศไทยอย่างไม่เสื่ อมคลาย เทศกาลปี ใหม่ครั้งต่อไปลอง
นาขนมจันอับสี สวยมาใส่ ขวดโหลเล็กๆ ผูกโบว์มอบเป็ นของขวัญนอกจาก
เป็ นมงคลแก่ผรู ้ ับแล้วก็ดูน่ารักดีไม่เหมือนใครไปอีกแบบนะคะ
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นพวรรณ บุญตวง *

เดือนรอมฎอน หรื อเดือนถือศีลอด ถือเป็ นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาว
มุสลิม ที่นอกจากจะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเคร่ งครัดและความอดทน
ในการถือศีลอด เพื่อชาระล้างร่ างกายและจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ์ ของชาว
มุ ส ลิ ม แล้ ว เดื อ นรอมฎอนนี้ เองยัง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วัฒ นธรรมการ
รั บ ประทานอาหารของชาวมุ ส ลิ ม ที่ สื บ ทอดกัน มาและมี อ าหารอัน เป็ น
เอกลักษณ์ที่ชาวมุสลิมจะรับประทานกันในช่วงนี้เท่านั้น

____________________________________________________________
* นักวิชาการศึกษา ประจาหน่ วยงานศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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หลังจากที่ชาวมุสลิมถือศีลอดกันมา
ตลอดทั้ง วัน ทุ ก คนก็ จะรอให้ ถึ ง ช่ ว งเวลา
เปิ ดบวช เพื่ อเตรี ย มรั บ ประทานอาหารกัน
พร้ อมหน้าพร้ อมตาในครอบครัว นอกจาก
จะมี อาหารคาวอร่ อยๆ เช่ น โรตี มะตะบะ
หรื อแก งต่ า งๆ แล้ ว ชาวมุ สลิ มยั ง ให้
ความส าคัญกับอาหารหวานอี กด้วย เพราะ
เชื่ อว่า ขนมหวาน จะช่วยให้ร่างกายที่อ่อนเพลียจากการขาดอาหารมาทั้งวัน
รู้สึกกระปรี้ กระเปร่ า และมีเรี่ ยวแรงเพิม่ ขึ้น
ส่ วนขนมที่นิยมรับประทานกันในช่วง
รอมฎอนนั้น ได้แก่ "ขนมบดิน" เป็ นขนม
เค้กเนยตารับเฉพาะชาวมุสลิม ที่จะหอมกว่า
เค้ ก เนยทั่ว ไป มี เ นื้ อนุ่ ม ๆ กลิ่ น หอมเนย
โดยทั่ว ไปจะใช้ แ ป้ งผสมกับ นมข้น หวาน
น้ าตาลทราย เนย และไข่ไก่ ตีผสมให้เข้ากัน
แล้วนาไปอบจนสุ ก
"ขนมซู ยี" หน้าตาคล้ายๆ กับมูส
ลี่ ข องฝรั่ ง จะมี ก ลิ่ นหอมเป็ นเอกลัก ษณ์
รสชาติหวานมัน
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"ข น ม บู ง อ " ข น ม ท อ ด เ นื้ อ
เหนี ยวๆ โดยการนาแป้ งข้าวเหนี ยวผสม
กับมันเทศ ปั้ นเป็ นก้อนๆ กดให้แบนแล้ว
ก็ น าไปชุ บ ไข่ ท อดจนเหลื อ ง จิ้ ม กิ น กับ
น้ าตาลเหลว
"ขนมซั ม บู ซ ะ" คล้า ยๆ กับ ปอ
เปี๊ ย ะ ทอด แต่ จะ พั บ ใ ห้ เ ป็ นรู ปทร ง
สามเหลี่ยม หรื อ "อินทผาลัม" ก็ถือเป็ น
ขนมหวานด้วยเช่ นกัน แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั
มัส ยิดในแต่ ล ะพื้ นที่ ที่ อาจจะมี ขนมชนิ ด
อื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีกด้วย
โดยเฉพาะในวันสุ ดท้ายที่เป็ นวัน
สิ้ นสุ ดของการถื อศีลอด หรื อวันอีดิลฟิ ตรี
ชาวมุสลิ มจะเดินทางไปมัสยิดหรื อสุ เหร่ า
กัน แต่ เ ช้า เพื่ อ ท าการละหมาด แล้ว จะมี
การเยีย่ มเยียนพบปะกันระหว่างญาติมิตร ก็มกั จะนาขนมตารับมุสลิมเหล่านี้
ไปท าบุ ญกันด้วย เพื่อแลกเปลี่ ยนกันรั บ ประทานในหมู่ญาติ และเพื่ อนฝูง
นัน่ เอง
ทีม่ า

ขนมมุสลิมช่ วงรอมฎอน วัฒนธรรมการกินในประเพณี ถือศีลอด (ออนไลน์ ).
แหล่ งที่ มา: http://cooking.kapook.com/view94238.html. 27 มกราคม 2558
LC Journal 143

ธญวรรณ *

ชื่ อเรื่ องของผูเ้ ขี ยน มักเป็ นคาพูดของผูเ้ ป็ นแม่เกื อบจะร้ อยทั้งร้ อย
ที่พยายามกระตุน้ และลุน้ ให้ลูกพูดคาแรกว่า “แม่” ให้ได้ จะว่าไปแล้วพวก
เราๆ ที่เป็ นคนเลี้ยงดูเด็ก ไม่ว่าจะเป็ นคุ ณพ่อ คุ ณแม่ หรื อพี่เลี้ ยง ก็จะพูดคุ ย
กับเด็กตลอดเวลา ตั้งแต่แรกเกิ ด ทั้งๆ ที่คู่สนทนาของเรา ไม่พูดกับเราเลย
ได้แต่ท าเสี ย งอยู่ใ นคอ ยิ้ม หัวเราะ หรื อทาเสี ยงอะไรก็ ไม่ รู้ ไม่ เป็ นภาษา
เราก็ยงั คงมีความสุ ขที่จะคุย

_____________________________________________________________________
* ผู้อานวยการศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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การพูดของเด็กมักจะเริ่ มจากการเลี ยนเสี ยงที่ ได้ยินรอบข้างบ่อยๆ
ซ้ าๆ เป็ นการเปล่งเสี ยงออกมาแบบไม่เป็ นคา หรื อที่ลอ้ เลียนกันว่าเป็ นภาษา
ของเขากันเองที่คนอื่นฟั งไม่รู้เรื่ อง แต่เมื่อเด็กอายุประมาณ 10 ถึง 15 เดือน
คุณพ่อ คุณแม่ ก็เริ่ มลุน้ กันแล้วว่าคาพูดแรกที่มีความหมายของลูก จะเป็ นคา
ว่า “พ่อ ” หรื อ “แม่ ” และถ้า เป็ น 2 ค านี้ ก็ จะนามาซึ่ ง ความดี อกดี ใ จ
ปลาบปลื้มอย่างใหญ่หลวงกันไปหลายวันเลยทีเดียว คราวนี้ มาดูกนั ว่าคาที่มี
ความหมายคาแรกๆ ที่เด็กพูดได้น้ นั คือคาว่าอะไรบ้าง
จากการสารวจของเว็บไซต์ Circle of Moms (2015) พบว่า คา 15
คาแรกที่เด็กพูดได้น้ นั ได้แก่
1. Dad (or Dada, Daddy, Papa, etc.)
2. Mom (or Mama, Mommy, etc.)
3. Hi (or Hiya, Hey, Heya, Hello)
4. Buba (or Bub or Baba)
5. Dog (or Doggy, Puppy)
6. Ball
7. No
8. Cat (or Kitty)
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9. Nana
10. Bye
11. Duck
12. Ta (or Tata)
13. Baby
14. Uh oh
15.Car

จะเห็นได้วา่ คาว่า Dad (หรื อ Dada, Daddy, Papa, etc.) มาเป็ น
ลาดับ แรก ตามติ ดมาด้วยค าว่า Mom (หรื อ Mama, Mommy, etc.)
นอกจากนี้คาที่ติดอันดับอีก คือคาที่ใช้เรี ยกชื่ อสัตว์ที่เป็ นพยัญชนะ d ซึ่ งเป็ น
เสี ยงระเบิด (plosive) เหมือนคาว่า daddy คือคาว่า duck หรื อ dog ทั้งนี้
ผูส้ ารวจให้ความเห็ นว่าอาจเป็ นเพราะ การออกเสี ยง d
m นัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม ถ้าผูส้ ารวจมองว่าการออกเสี ยง d ง่ายกว่าการออก
เสี ยง m คาว่า dog หรื อ duck ก็น่าจะเป็ นคาที่เด็กพูดได้ในลาดับถัดจาก
daddy แต่กลับไม่เป็ นเช่ นนั้น คาถัดมากลับเป็ นคาว่า mom, Hi, Buba…
ตามลาดับ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ จึงน่าจะมีขอ้ สันนิ ษฐานใหม่คือ คาแรกๆ ที่เด็กพูด
ได้จะเป็ นคาที่ เด็ กได้ยินบ่อยๆ จากผูเ้ ลี้ ย งดู ที่ อาจเป็ น พ่อ แม่ หรื อพี่ เลี้ ย ง
รวมถึงเสี ยงอื่นๆ ที่เด็กได้ยนิ เช่น เสี ยงสัตว์เลี้ยง เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคาว่า พ่อและแม่ ที่เด็กพูดในภาษา
ต่างๆ นั้น มักเป็ นคาคู่ที่นาพยัญชนะต้นเดี ยวกัน ใช้อวัยวะในการออกเสี ยง
(speech organ) เดียวกัน เช่น mommy, mama, papa, หม่า , ป่ าป๊ า, พ่อ
หรื อบางครอบครั ว ลูกก็เรี ยกคุ ณพ่อว่า ป่ าปี๊ ซึ่ งใช้ริมฝี ปากบน-ล่างในการ
ออกเสี ยง ส่ วน dadday ก็เป็ นคาคู่ใช้ลิ้นกับปุ่ มเหงื อกในการออกเสี ยง ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะให้เกิ ดความง่ายในการออกเสี ยง หรื อความคล้องจอง ซึ่ งจะ
ง่ายต่อการจาก็เป็ นได้

แต่ก็น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั นี้ เด็กไทยมีแนวโน้มที่จะพูดได้ชา้ เพราะ
คุณพ่อ คุณแม่ หรื อคนเลี้ยงดู ไม่มีเวลาเล่นกับเขา หรื อชวนเขาพูด มักจะเปิ ด
โทรทัศน์ รายการหนัง การ์ ตูน ให้เด็กดู เพื่อที่จะได้ไม่ร้องไห้งอแง เมื่อเด็ก
เงี ย บทุ กคนก็ จะได้ท าธุ ระส่ วนตัว ท างาน เล่ นไลน์ หรื อเฟสบุ๊ค ได้อย่า ง
เพลิดเพลินต่อไป ดังนั้นหากเราอยากให้คาพูดแรกที่มีความหมายของลูกคือ
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คาว่า “แม่”
“พ่อ” และไม่อยากให้ลูกมีพฒั นาการด้านการพูดช้า ก็
จะ
โดยพูด
กับลูกให้บ่อยที่สุด เพราะการที่พอ่ แม่ใช้เวลาพูดคุยอย่างอบอุ่นและมีทีท่าที่ดี
ต่อลูกยามเมื่อยังอยู่ในวัยทารกนั้น เมื่อเด็กเหล่านี้ เติบโตขึ้น จะมีพฒั นาการ
ด้านสติ ปัญญาที่ ดีกว่าเด็กที่ พ่อแม่ไม่ได้พูดคุ ยกับลู กมากนัก (Betty และ
Todd R. Risley อ้างถึงใน Saijai, 2550)
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ชมพูนุท ถาวรวงศ์ *

เมื่อพูดถึงฮาโลวีน ภาพที่เรานึกถึงนอกจาก หมวกแม่มด ปี กค้างคาว
ใยแมงมุม หรื อหัวกะโหลก โครงกระดูกแล้วนั้น สัญลักษณ์ ที่เห็ นโดดเด่ น
ด้วยสี สันสดใสผิดจากสิ่ งอื่นที่ดูมืดหม่น คือ ฟั กทองที่คว้านเนื้ อข้างในออก
เจาะทาตา จมูก และปากที่แสยะยิ้ม มีเที ยนหรื อไฟใส่ ไว้ขา้ งใน ฟั กทองนี้
เรี ยกกันว่า Jack O'Lantern

____________________________________________________________
* อาจารย์ ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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สาหรับที่มาของ Jack O’Lantern หรื อ ตะเกี ยงฟั กทอง นี้ มีความ
เป็ นมาที่ ไ ม่ ก ระจ่ า งชัด บางทฤษฏี เ ชื่ อ ว่ า เป็ นชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ งของ
ปรากฏการณ์เหนื อธรรมชาติที่เรี ยกกันว่า วิล โอ เดอะ วิสพ์” (Will o’ the
Wisp) ซึ่ ง คื อ ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์
ประหลาดอย่างหนึ่ งที่มกั เกิ ดขึ้น
ในตอนกลางคืนโดยเฉพาะตอน
พลบค่ า มี ล ั ก ษณะเป็ นลู ก ไฟ
กลมๆ เรื องแสง ล่ องลอยไปมา
ใ น ค ว า ม มื ด จึ ง มั ก ถู ก เ รี ย ก
โดยทัว่ ไปว่า “ผีลูกไฟ”
แต่ ใ นอี ก เรื่ องหนึ่ ง เป็ นตานานเรื่ องเล่ า ของชายผูห้ นึ่ ง ที่ มี ฉ ายาว่า
แจ๊คจอมตืด (Stingy Jack) ซึ่ งมีการเล่าขานหลายเรื่ องหลายแบบแตกต่างกัน
ไปตามวาระและสถานที่ แต่ ต านานที่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก กัน อย่า งแพร่ ห ลายคื อ
ตานานเรื่ องเล่าของชาวไอริ ช ว่ากันว่า แจ๊คเป็ นนักเล่นกล บางแห่ งก็วา่ เป็ น
ช่ า งตี เ หล็ ก ซึ่ งได้ห ลอกลวงซาตาน ซึ่ งขึ้ น มาเอาวิญ ญาณของเขาในวัน
ฮาโลวีน แจ๊คได้ชวนให้ซาตานดื่ มเหล้าและหลอกให้ซาตานกลายร่ างเป็ น
เหรี ย ญ ตรงนี้ แ ต่ ล ะต านานก็ เล่ า ต่ า งกันไป บางตานานเล่ า ว่า แจ๊ค หลอก
ซาตานให้กลายร่ างเป็ นเหรี ยญเงินเพื่อพิสูจน์ถึงอิทธิ ฤทธิ์ ของตนเอง
บางตานานกลับบอกว่า แจ๊คหลอกซาตานให้กลายร่ างเป็ นเหรี ยญ
เงิ นโดยอ้างว่าจะได้เอาไปจ่ายค่าเหล้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซาตาน
หลงกล และถูกแจ๊คเก็บเหรี ยญเงินแปลงนั้นใส่ กระเป๋ ารวมกับไม้กางเขนทา
ให้ซาตานไม่สามารถแปลงร่ างคืนได้ ต่อมาแจ๊คได้ทาข้อตกลงกับซาตานให้
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ไม่มายุง่ เกี่ยวกับเขา ตรงนี้ ก็ต่างกันไปตามตานานเช่นกัน บางตานานบอกว่า
เพียงหนึ่งปี อีกตานานว่าตลอดชีวติ ของเขา
ซึ่ งตานานที่เล่ากันว่าเพียงแค่หนึ่งปี ก็มีเรื่ องเล่าต่อว่า เมื่อครบหนึ่ งปี
ซาตานก็มาหาแจ๊คอี กครั้ ง และครั้ งนี้ แจ๊คก็หลอกซาตานให้ปีนขึ้ นไปเก็บ
ผลไม้ให้เขา เมื่อซาตานปี นขึ้นไป แจ๊คก็แกะเปลือกไม้เป็ นรู ปไม้กางเขนทา
ให้ซาตานไม่สามารถลงจากต้นไม้ได้ จากนั้นแจ๊คยื่นเงื่ อนไขต่อรองว่า ถ้า
ซาตานอยากลงจากต้นไม้จะต้องสัญญาว่าภายใน 10 ปี จะไม่มายุง่ เกี่ ยวกับ
เขาและหากแจ๊ ค ตาย เจ้ า ปี ศาจก็ ต้ อ งไม่ ม าเอาวิ ญ ญาณของเขาไป
ต่อมา เมื่อแจ๊คสิ้ นชีวติ ลง ยามที่
เขาไปถึ งประตูสวรรค์ เทวดาก็ไม่ยอม
ให้เขาผ่านประตูเข้าไปเพราะ ความเจ้า
เล่ ห์ร้ายกาจและการกระทาไม่ ดีต่าง ๆ
ในขณะเดี ย วกัน เมื่ อเขาลงไปในนรก
ซาตานที่เคื องที่ โดนแจ๊คหลอกถึ งสอง
ครั้ ง และเพื่อรั ก ษาคาสัญญาที่ จะไม่รับ
วิญญาณของเขา จึงไม่ยอมให้เขาอยูใ่ นนรก ซาตานจึงส่ งแจ๊คให้ออกเร่ ร่อน
ในยามค่าคืนที่มืดมิด มีเพียงถ่านหิ นติดไฟก้อนหนึ่ งค่อยส่ องทาง แจ๊คจึงนา
ถ่ า นหิ น ติ ด ไฟนั้น ใส่ ไ ว้หัว ผัก กาดเทอร์ นิ ป ที่ ค ว้า นไส้ ใ นออกเพื่ อ รั ก ษา
แสงสว่างและเร่ ร่อนบนโลกนับแต่น้ นั มา และชาวไอริ ชเรี ยกเขาว่า Jack of
the Lantern และภายหลังหดสั้นเหลือเพียงแค่ Jack O’Lantern
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ในไอร์ แลนด์และสกอตแลนด์ ผูค้ นจะ
แกะสลักผักผลไม้ต่างๆ ตั้งแต่หวั ผักกาด มันฝรั่ง
และอื่นๆให้เป็ นรู ปร่ างหน้าตาน่าเกลียด จากนั้น
ก็จะนาไปวางตรงหน้าต่างหรื อประตู เพื่อขับไล่
วิญญาณร้ายต่างๆ ต่อมาชาวยุโรปย้ายถิ่นฐานไป
อยู่อเมริ กา ได้นาธรรมเนี ยมนี้ มาปฏิ บตั ิดว้ ย แต่
ใช้เป็ น ลูกฟั กทอง แทน เพราะฟั กทองเป็ นผัก
ประจ าท้อ งถิ่ น ที่ ห าได้ง่ า ยในสหรั ฐ อเมริ ก า ผลใหญ่ เหมาะที่ จ ะน ามา
แกะสลัก อีกทั้งมีสีสันสวยงามกว่าของเดิ ม ทาให้คนในสหรัฐอเมริ กานิ ยม
ใช้ฟักทองมาแกะสลักมากที่สุด จึงทาให้นบั แต่น้ นั มา ฟักทองแกะสลักก็เป็ น
สิ่ งที่อยูค่ ู่กบั วันฮาโลวีนเสมอมา
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เก็บตกภำพกิจกรรม
ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรอบรมหลักสู ตร “ภำษำเขมรเพือ่ กำรสื่อสำร” ครั้งที่ 1
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภำคม 2557 ณ อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่ องเทีย่ วและกีฬำ เพือ่ รองรับกำรเปิ ดประชำคมอำเซียน :
หลักสู ตร English for Communication and Academic Purposes
(Upper Intermediate Level)
ระหว่ ำงวันที่ 26-30 พฤษภำคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ ท จังหวัดเพชรบุรี
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่ องเทีย่ วและกีฬำ เพือ่ รองรับกำรเปิ ดประชำคมอำเซียน :
หลักสู ตร English for Communication (Elementary Level)
ระหว่ ำงวันที่ 9-13 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมอีสติน พัทยำ จังหวัดชลบุรี
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โครงกำรอบรมหลักสู ตร “ภำษำเขมรเพือ่ กำรสื่อสำร” ครั้งที่ 2
ระหว่ ำงวันที่ 12-13 มิถุนำยน 2557 ณ อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้ อมด้ ำนภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสอบ TOEIC ครั้งที่ 4
สำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรและผู้สนใจ
ระหว่ ำงวันเสำร์ ที่ 5, 19, 26 กรกฎำคม และ 2 สิงหำคม 2557
ณ ห้ อง 2122-2124 อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่ องเทีย่ วและกีฬำ เพือ่ รองรับกำรเปิ ดประชำคมอำเซียน :
หลักสู ตร English for Executives
ระหว่ ำงวันที่ 16 กรกฎำคม – 21 สิงหำคม 2557
ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ
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โครงกำรเตรียมควำมพร้ อมด้ ำนภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสมัครงำน
สำหรับประชำชนผู้สนใจ
ระหว่ ำงวันพุธที่ 6 และ 13 สิงหำคม 2557
ณ ห้ อง 2125 อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรอบรมภำษำต่ ำงประเทศเพือ่ งำนอำชีพ กำรแปลภำษำอังกฤษ
ในวันพุธที่ 20 สิงหำคม 2557
ณ ห้ อง 2127 อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่ องเทีย่ วและกีฬำ เพือ่ รองรับกำรเปิ ดประชำคมอำเซียน :
หลักสู ตร English in Real Life Situations
ระหว่ ำงวันที่ 9-13 ตุลำคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมสิบแสน ลักซ์ ชัวรี่ รีสอร์ ท แอนด์ สปำ จังหวัดเชียงใหม่
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โครงกำรภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสมัครงำนในยุค AEC
ระหว่ ำงวันที่ 13-15 ตุลำคม 2557
ณ ห้ อง 2127 อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรอบรมไวยำกรณ์ พนื้ ฐำนเพือ่ กำรแปล
ระหว่ ำงวันพุธที่ 12 และ 19 พฤศจิกำยน 2557 ณ ห้ อง 2125 อำคำร 2 ชั้น 12
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรอบรมเตรียมควำมพร้ อมด้ ำนภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสอบ TOEIC ครั้งที่ 5
วันเสำร์ ที่ 22, 29 พฤศจิกำยน 13, 20 และ 27 ธันวำคม 2557
ณ ห้ อง ศู นย์ภำษำ อำคำร 3 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษด้ วยเกมส์ Learning English Through Games
วันพุธที่ 26 พฤศจิกำยน และ 3 ธันวำคม 2557
ณ ห้ อง 253 อำคำร 2 ชั้น 5 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำร English in ILC
ตลอดเดือนธันวำคม 2557 – มกรำคม 2558
ณ ห้ องศูนย์ ภำษำ อำคำร 3 ชั้น 3 มหำวิทยำลันรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรอบรมกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ English Pronunciation
วันพุธที่ 7 และ 14 มกรำคม 2558 เวลำ
ณ ห้ อง 2125 อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
ด้ วยโปรแกรมข้ อสอบออนไลน์ DRU Test ระหว่ ำงวันที่ 13-15 มกรำคม 2558
ณ ห้ องศูนย์ ภำษำ อำคำร 3 ชั้น 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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โครงกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษจำกเพลง Learning English Through Songs
วันพุธที่ 21 และ 28 มกรำคม 2558
ณ ห้ อง 2122-2124 อำคำร 2 ชั้น 12 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
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