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บทคดัย่อ 
 การถ่ายเสียงหรือการถอดเสียงค าไทยดว้ยตวัอกัษรจีนเป็นแนวทางปฏิบติัหรือเทคนิคท่ี
ส าคญัรูปแบบหน่ึงของการแปลค าเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาจีน ปัจจุบนัไดม้ีนักวิชาการชาวจีน
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการถ่ายเสียงค าไทยดว้ยอกัษรจีน ภายใตห้ลกัเกณฑต่์าง ๆ  มีทั้งจุดเด่นท่ีควร
ศึกษาและส่วนท่ียงัไม่ครอบคลุมลกัษณะจ าเพาะในระบบของค าไทยทั้งหมด  เพ่ือศึกษาทบทวน
และขยายขอบเขตศึกษางานแปลค าเฉพาะไทย-จีน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและผลกัดนัคุณภาพและ
มาตรฐานงานแปลไทย - จีน บทความน้ีมีขอบเขตและสาระส าคญัในการอภิปรายดงัน้ี 1) การถ่าย
เสียงและข้อจ ากัดของการถ่ายเสียงค าไทยด้วยอกัษรจีน 2) วิเคราะห์หลกัเกณฑ์การถ่ายเสียง
ภาษาไทยเป็นภาษาจีนของประเทศจีน  3) กลวิธีการแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ีพบในปัจจุบัน 4) 
หลกัเกณฑก์ารแปลค าเฉพาะไทย-จีนและขอ้เสนอแนะ 

ค าส าคญั：การแปลค าเฉพาะไทย-จีน  การถ่ายเสียงค าไทยดว้ยอกัษรจีน กลวิธีการคดัเสียง
ทดแทน  กลวิธีผอ่นคลายปริวรรต  เจตจ านงเพ่ิมพูน 
 
Abstract 
 Transcribing Thai words with Chinese characters is an important guideline for translating 
Thai proper nouns into Chinese. At present, Chinese scholars have set the criteria for transcribing 
Thai words with Chinese characters, which should be studied carefully because some characteristics 
of the Thai words are not yet fully reflected. In order to study, review and expand the scope of the 
study of Thai-Chinese proper nouns translation, as well as to promote the quality and raise the 
standard of Thai-Chinese translation, this article attempts to proceed in the following four aspects: 
1) Transcribing Thai words with Chinese characters and its limitations; 2) Analyzing China’s 
criteria of transcribing Thai words with Chinese characters; 3) Currently existing strategies for 
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translating Thai-Chinese proper nouns; 4) Criteria of translating Thai-Chinese proper nouns and 
suggestions 

Keywords: Translation of Thai-Chinese proper nouns; Transcribing Thai words with Chinese 
characters; Strategies of selecting alternative phonograms; Strategies of less restrictions and 
conversion; Overall thinking 

 
1. บทน า 

การแปลเป็นการถ่ายทอดภาษารวมถึงวฒันธรรมท่ีแฝงอยูใ่นภาษาหน่ึงใหเ้ป็นอีกภาษาหน่ึง  
ภายใตว้ฒันธรรมต่างไม่ว่าจะเป็นความต่างทางรูปของภาษาหรือวฒันธรรมแฝงในภาษาลว้นเป็น
เง่ือนไขจ ากดัความอิสระในการถ่ายทอดและแสดงความหมายทางภาษาไปสู่ผูรั้บสารท่ีส าคญัยิง่ 
อุปสรรคเบ้ืองตน้ในการแปลขา้มวฒันธรรมท่ีนกัแปลโดยทัว่ไปจ าตอ้งประสบและจ าตอ้งหาทาง
ออกเพื่อชกัน าภาษาตน้ทางไปสู่ภาษาปลายทางไดโ้ดยสมบูรณ์ส่วนหน่ึงคือการถ่ายทอดค าเฉพาะ
หรือช่ือเฉพาะต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงานแปล   

การแปลค าเฉพาะในขอบเขตการศึกษาของบทความน้ีมุ่งเนน้เฉพาะการแปลช่ือเฉพาะจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน (ต่อไปจะเรียกว่า “การแปลค าเฉพาะไทย-จีน”) ค  าเฉพาะในท่ีน้ีหมายถึง
ค านามเฉพาะหรือช่ือเฉพาะทัว่ไปทั้งท่ีเป็นค านามประเภทสามานยนามและวิสามานยนาม ไดแ้ก่ 
ช่ือสถานท่ี องคก์ร เขตปกครอง ช่ือบุคคล  ช่ือยศ ต าแหน่ง ราชทินนาม ช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความรู้
ทางดา้นสังคม ปรัชญา ศาสนา วรรณกรรม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึง
ศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีเป็นตน้  

การแปลค าเฉพาะเป็นแนวทางปฏิบติัประเภทหน่ึงของการถ่ายทอดภาษาในงานเขียนและ
ส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  กรณีท่ีผูเ้ขียนมีความจ าเป็นจะตอ้งกล่าวถึงหรือยกตวัอยา่งค าเฉพาะหรือช่ือ
เฉพาะจากเอกสารภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดเป็นภาษาจีน แมว้่าเทคนิคการแปลค าเฉพาะสามารถเลือก
แปลตามความหมายภาษาตน้ทางเป็นภาษาปลายทางได ้ทว่า ขอ้จ  ากดัของการแปลเอาความของช่ือ
เฉพาะต่าง ๆ  ก็มีจ  านวนไม่น้อย เช่น ช่ือเฉพาะท่ีประกอบข้ึนดว้ยความหมายหลาย ๆ  ความหมาย
รวมกนั (ช่ือเมืองหลวง ช่ือยศ ราชทินนาม พระนามของพระมหากษตัริยไ์ทย เป็นตน้)  ช่ือเฉพาะท่ี
เม่ือแปลเอาความและปรากฏรวมอยู่ในเน้ือความอาจสร้างความสบัสนระหว่างช่ือเฉพาะกบัเน้ือหา
ขอ้ความ หรือส่งอิทธิพลต่อการกลืนกลายระหว่างความหมายของค าเฉพาะกบัขอ้ความหนา้-หลงั
ในประโยคเดียวกัน  นอกจากนั้ นช่ือสถานท่ีและช่ือบุคคลโดยทั่วไปไม่ค่อยนิยมแปลตาม
ความหมายแต่นิยมแปลโดยการถอดเสียงหรือ “ทบัศพัท”์ ดว้ยภาษาปลายทาง กล่าวไดว้่าการแปล
ช่ือเฉพาะส่วนใหญ่ผูแ้ปลมกัจะเลือกใชท้ฤษฎี “การดึงผูอ่้านไปสู่ผูเ้ขียน” มากกว่า “การดึงผูเ้ขียน
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ไปสู่ผูอ่้าน” นอกจากตดัปัญหาความยุ่งยากในการแปลเอาความแลว้ การดึงผูอ่้านไปสู่ผูเ้ขียน มี
ประโยชน์ในแง่ท่ีสามารถใหผู้เ้ขียนเขา้ถึงภาษาและวฒันธรรมตน้ทางไดโ้ดยตรงและโดยง่าย 

แต่กระนั้นก็ตาม การแปลค าเฉพาะไทย-จีนดว้ยวิธีการ “ทบัศพัท”์ หรือการใชต้วัอกัษรจีน
มาแทนท่ีค าไทย (ในบทความน้ีเรียกว่า “การถอดเสียง” หรือ “การถ่ายเสียง” 1) ก็ใช่ว่าเป็นเร่ืองท่ี
กระท าไดโ้ดยง่าย ท่ีผา่นมาพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ ของการแปลค าเฉพาะไทย-จีน เช่น ดา้นวิธีใชง้าน  
ผูแ้ปลเลือกใช้ค  าแปลกันค่อนข้างอิสระ โดยไม่ค่อยค านึงถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการถ่ายเสียงท่ี
เหมาะสม  ขาดการศึกษาทบทวนว่าค  าเฉพาะค านั้นมีนกัวิชาการเคยแปลกนัมาก่อนแลว้หรือไม่-
อยา่งไร ในทางตรงกนัขา้ม ดา้นวิธีการแปล ก็ยงัพบว่าการแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ีเคยเผยแพร่อยา่ง
เป็นทางการ ผูแ้ปลในยคุสมยัหน่ึงถอดเสียงจากภาษาจีนถ่ิน หรือใชค้  าแปลท่ีไม่ค่อยเหมาะสม ส่ือ
ความเบ่ียงเบนจากความหมายเดิม บา้งก็ส่ือความตรงกนัขา้ม บา้งส่ือความเชิงลบ เป็นตน้   ดา้น
ขอ้จ ากดัการแปล แมว้่าค  าจีนและค าไทยต่างมีลกัษณะใกลเ้คียงอยู่บา้งในแง่ท่ีว่าต่างก็เป็นค าโดด 
ต่างมีเสียงวรรณยกุต ์ดา้นเสียงสระก็มีทั้งสระเด่ียว สระประสมเช่นเดียวกนั ทว่า ค  าไทยเกิดจากการ
ผสมค าระหว่างพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ แต่ละองค์ประกอบยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยไปอีก ใน
ส่วนพยญัชนะแบ่งเป็นพยญัชนะเสียงกลาง-สูง-ต ่า และพยญัชนะควบกล ้ า  ส่วนของสระแบ่ง
ออกเป็นสระแท ้สระประสม สระเกิน สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว  นอกจากนั้นค าไทยหน่ึง ๆ  
ยงัมีส่วนประกอบของตวัสะกดหรือพยญัชนะทา้ยค า  ซ่ึงแมว้่าตวัสะกดทา้ยค าไทยจะไม่ออกเสียง
แต่ก็มีอิทธิพลต่อการออกเสียงใหช้ดัเจน ทั้งยงัเป็นจุดอ่อนส าคญัของการออกเสียงท่ีไดม้าตรฐาน
ของชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทยดว้ย การเลือกใชค้  าจีนหรือตวัอกัษรจีนซ่ึงเป็นอกัษรภาพมาแทนเสียง
อ่านค าไทยท่ีมีเง่ือนไขในการสร้างค าท่ีซับซ้อนเช่นน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย  กล่าวไดว้่า การแทนท่ี
หน่วยเสียงแต่ละพยางคใ์นค าไทยอาจเป็นเร่ืองกระท าได ้แต่การใชค้  าจีนมาแทนหน่วยเสียงภายใต้
การผสมผสานทั้งเสียงพยญัชนะ สระ เสียงสะกดทา้ยพยางคท์ั้งยงัตอ้งถ่ายเทเสียงวรรณยกุตข์องค า
ไทยพร้อมดว้ยจึงใช่ว่าจะเป็นเร่ืองง่าย   

ในทางเดียวกนั ดา้นขอ้จ ากดัของค าจีนท่ีน ามาแทนเสียงค าไทยก็มีอยู่บา้ง แมว้่าภาษาจีน
ภายใตเ้สียงเดียวกนับางเสียงจะประกอบไปดว้ยตวัอกัษรจีนจ านวนมาก ทว่าค  าท่ีสามารถเลือกมา
ถ่ายเสียงค าไทยไดอ้ย่างเหมาะสมอาจมีจ  านวนไม่มาก เน่ืองจากภายในกลุ่มเสียงเดียวกนัอาจมีค  า
จีนท่ีมีขีดซบัซอ้น ค าท่ีอ่านยาก บา้งก็มีความหมายเชิงลบ หรือมีความหมายตรงขา้มไม่สมัพนัธ์กบั
ค  าท่ีจะแปล  หรือภายใตเ้สียงเดียวกนับางกลุ่มส่วนใหญ่มีความหมายแง่ลบหรือมีนยัเชิงประหวดั
ทั้งหมด  การดึงภาษาตน้ทางไปสู่ภาษาปลายทางมีขอ้จ  ากดัท่ีซบัซอ้นขณะท่ีการดึงภาษาปลายทาง
ไปสู่ภาษาต้นทางก็มีข้อจ  ากัดส่วนของภาษาปลายทางเช่นเดียวกนั ดังนั้นการเลือกสรรค าจีน
                                                             

1 นิยามของ “การทบัศพัท”์ “การถอดเสียง” และ “การถ่ายเสียง” ผูเ้ขียนจะช้ีแจงรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป. 
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ถ่ายทอดเสียงค าไทยหากกระท าไดไ้ม่ดี ย่อมส่งผลต่อการแปรสารท่ีคลาดเคล่ือนจากความหมาย
เดิม บางกรณีอาจก่อใหเ้กิดความขบขนัของผูรู้้ทั้งสองภาษาก็ยอ่มได ้  

การถ่ายเสียงค าเฉพาะไทย-จีน อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่าง ๆ มากมาย การถ่ายเสียง
แต่เพียงช่ือเฉพาะซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัค่อนขา้งซบัซอ้นยุง่ยากอยูเ่ดิมแลว้  หากตอ้งใชค้  าจีนมาถ่าย
เสียงค าอ่านรูปประโยคภาษาไทยทั้งประโยค ผูเ้ขียนเห็นว่าไม่จ  าเป็นก็ไม่ควรเลือกปฏิบติั  ท่ีผา่นมา
พบว่ามีส่ิงพิมพก์ารสอนภาษาไทยบางเล่ม  ผูเ้รียบเรียงหนังสือใชว้ิธีก  ากบัเสียงอ่านค าไทยผ่าน
ตัวอกัษรจีน  ตัวอกัษรจีนแต่ละตวัลว้นมีเสียงและความหมายในตวัเอง บางตัวยงัมีความหมาย
หลากหลาย เมื่อถูกน ามาเรียงเขา้ดว้ยกนัเป็นเสียงอ่านประโยคหรือขอ้ความภาษาไทย ผลลพัท์ท่ี
ปรากฏคือค าบางค านอกจากไม่สามารถก ากบัเสียงอ่านค าไทยไดถู้กตอ้งแม่นย  าแลว้  ยงัส่งผลต่อ
การแปรสารใหค้ลาดเคล่ือนไปจากความหมายเดิมของภาษาตน้ทาง มากหรือนอ้ยตามแต่ลกัษณะ
ของค าท่ีเลือกมาแทนเสียง  โดยเฉพาะหากว่าผูใ้ช้แบบเรียนนั้นพอมีความรู้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาจีนระดบัหน่ึง ก็สามารถสมัผสัไดถึ้งภาวะการ “สบัสวิตซ”์ ไปมาระหว่างสองภาษาคละเคลา้
โดยอตัโนมติั  ทั้งยงัเป็นการง่ายท่ีจะส่งผลใหผู้รู้้ทั้งภาษาไทยและจีนแปลงสารออกเป็นความหมาย
อ่ืน ๆ กระทัง่กลบเกล่ือนการรับรู้ความหมายเดิมส้ินเชิง  ตวัอยา่งตามท่ีกล่าวมา เช่น 

  ประโยคภาษาไทย  น่ี  คือ  เพื่อน  ร่วม  งาน  ของ  ผม  ครับ (65p)2 
เสียงอ่านค าจีน  腻 科   碰     乱    安    孔    鹏  克-拉-布 
ความหมายค าจีนแต่ละค า   เอียน วิทย ์แตะ มัว่  สงบ  รู  ครุฑ  กรัม-ลาก-ผา้ 

 ประโยคภาษาไทย  ช่วย  ตดั  ผม  หน่อย  ค่ะ (326 p) 
เสียงอ่านค าจีน  脆    打   朋    努-尾    尬 

ความหมายค าจีนแต่ละค า กรุบกรอบ ตี เพื่อน ขยนั-หาง อบัอาย 
  ประโยคภาษาไทย  อาหาร ไทย  ท่ี น่ี     อร่อย    ทุกอยา่ง  เลย  ค่ะ (215p) 

เสียงอ่านค าจีน  阿含   胎   替腻 阿-卢-尾    突养   了-依 尬   
ความหมายค าจีนแต่ละค า (อา) เหมารวม ทารก แทน-เล่ียน อา-หลู (แซ่)-หาง 

ทนัใด-เล้ียง แลว้-ข้ึนกบั อบัอาย 
  ประโยคภาษาไทย       ฝัน  ผม  รัก  คุณ  มาก  จริง ๆ  ฝัน  ก็  รัก  ตง  มาก  นะ (91p) 

เสียงอ่านค าจีน       凡 鹏 拉 坤 骂 晶晶   凡 告 拉 东 骂 呐 

ความหมายค าจีนแต่ละค า โดยทัว่ไป ครุฆ ดึง (คุน) ด่า ประกาย โดยทัว่ไป  
บอก ดึง (ตง) ด่า นะ 

                                                             

2 ตวัอย่าง - อา้งอิงจาก 何媛.零起点 1 秒说泰语 [M].北京:中国宇航出版社,2015,หนา้ 65 326 215 และ 91 (ตามวงเล็บใน 
แต่ละกลุ่มตวัอย่าง). 
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การก ากบัเสียงอ่านค าไทยด้วยค าจีนดงัตวัอย่างทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น เห็นได้ว่าผูเ้รียบเรียง
พยายามท่ีจะใชค้  าศพัทภ์าษาจีนง่าย ๆ  มาแทนเสียงอ่านภาษาไทย  แต่ปัญหาท่ีพบก็มีหลายจุด เช่น 
ก  ากบัเสียงอ่านไม่ถูกตอ้ง ใชต้วัอกัษรหลายตวัมาออกเสียงค า 1 ค า เช่นค าว่า “อร่อย” ถูกแทนท่ีดว้ย
เสียง “อา-หลู-เหว่ย” (阿-卢-尾) ค  าว่า “ครับ” แทนดว้ยเสียง “เค่อ-ลา-ปู้” (克-拉-布)  ค  าว่า “หน่อย” 
ออกเสียงว่า “หนู่-เหว่ย” (努-尾)  ด้านการส่ือความหมายของการก ากบัเสียงค าบางค ายงัพบว่า
นอกจากจะขาดความเช่ือมโยงกบัความหมายเดิมโดยส้ินเชิง ยงัขาดอรรถรสและความโรแมนติกท่ี
แฝงอยู่ในภาษาเดิม เช่น “ผมรักคุณมาก” ค  าว่า “มาก” ใชค้  าว่า “ม่า” (骂) แปลว่า “ดุด่า” แทนท่ีจะ
เป็นประโยคบอกรัก กลายเป็นประโยคบอกลา นอกจากนั้นประโยคบอกรักน้ี หากแปลความหมาย
ค าจีนแต่ละค ารวมกันยงัสามารถแปลงสารเป็นข้อความใหม่ได้ด้วยว่า  “ครุฆ(พญาครุฑ) ดึง
(กระชาก) หยาง(หยนิหยาง) มาด่าทอเป็นประกาย” ตวัอย่างอ่ืน ๆ  เช่นค าว่า “อาหารไทย” 阿含胎

แทนท่ีจะไดรั้บรสอร่อย ถูกแปลงความใหไ้ปสมัพนัธก์บั “ทารกในครรภ”์ และยงัผสมกบั “ท่ีน่ี” ใช้
ค  าจีนว่า替腻 “แทนรสเล่ียนมนั” ประโยคท่ีแสดงความประสงคจ์ะตดัผม กลายเป็นว่าจะไปตีเพื่อน 
(打朋友)  เป็นตน้   

การแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ีมีลกัษณะปัญหาคลา้ย ๆ  กนักบักรณีขา้งตน้ยงัพบเห็นไดบ่้อย
ในส่ิงพิมพป์ระเภทหนงัสือพิมพจี์น รวมถึงพจนานุกรมไทย-จีนคู่มือใชง้านทางภาษาทัว่ไปบางเล่ม
ด้วย  ด้วยสภาพปัญหาและขอ้จ ากดัของการแปลค าเฉพาะไทย-จีนดงัท่ีกล่าวมาขา้งต้นทั้งหมด  
ผูเ้ขียนจึงเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาและส่งเสริมผลกัดนัคุณภาพการแปลค าเฉพาะไทย-จีนให้
เป็นระบบและไดม้าตรฐาน รวมถึงเพื่อสร้างความหลากหลายทางวิชาการภายใตศ้าสตร์การแปล
ไทย-จีนดว้ย  ขอบเขตท่ีจะอภิปรายในบทความน้ีจึงประกอบดว้ยสาระท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1) การถ่ายเสียงและขอ้จ ากดัของการถ่ายเสียงค าไทยดว้ยอกัษรจีน 2) วิเคราะห์หลกัเกณฑ์การถ่าย
เสียงภาษาไทยเป็นภาษาจีนของประเทศจีน  3) กลวิธีการแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ีพบในปัจจุบนั 
4) หลกัเกณฑก์ารแปลค าเฉพาะไทย-จีนและขอ้เสนอแนะ 

แต่ก่อนการอภิปรายประเด็นทั้ง 4 ขอ้น้ี  ผูเ้ขียนเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาทบทวนกรณีการใช้
ค  าศพัท์เทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลค าเฉพาะไทย-จีน  รวมถึงศึกษาทบทวนความเป็นมาของ
หลกัเกณฑ์ “การทบัศพัท์”ภาษาต่างประเทศของไทยท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานน าไปสู่การ
อภิปรายสาระส าคญัของบทความน้ีต่อไป 

2. นิยามของศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการแปลค าเฉพาะไทย-จนี 
การแปลค าเฉพาะจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย มีศพัทเ์ทคนิคท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปคือ 

“การทบัศพัท์” การทบัศพัท์เป็นกระบวนการปริวรรตภาษารูปแบบหน่ึง โดยการถอดอกัษรจาก
ระบบการเขียนหน่ึงหรือภาษาหน่ึงไปสู่อีกระบบหน่ึงอย่างมีหลกัการ หรือเรียกไดว้่าเป็นการจบัคู่
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ของระบบการเขียนแบบหน่ึงไปยงัอีกระบบหน่ึงแบบค าต่อค าหรืออกัษรต่ออกัษรอย่างทัว่ถึงและ
ท าให้เกิดความถูกตอ้งแม่นย  า3  ประเทศไทยเร่ิมก าหนดหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศ
หลายภาษาตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 20 ภายใต้การด าเนินงานและการก ากับมาตรฐานโดยส านัก
ราชบณัฑิตยสถาน (ปัจจุบนัคือส านกังานราชบณัฑิตยสภา)  การทบัศพัท์ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปเช่น การ
ทบัศพัทภ์าษาองักฤษซ่ึงเขียนดว้ยอกัษรโรมนัเป็นอกัษรไทยเพื่อใชใ้นภาษาไทย หรือการทบัศพัท์
อักษรไทยไปเป็นอกัษรโรมันเพื่อใช้ในภาษาอังกฤษ โดยราชบัณฑิตยสถานได้ประกาศใช้
หลกัเกณฑก์ารถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัตั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2482  (เดิมใชว้ิธีถอดอกัษร
ตามวิธีอ่านและการถอดอกัษรตามวิธีเขียนในการเขียนนามศพัทต่์าง ๆ เช่นช่ือบุคคล ช่ือภูมิศาสตร์ 
การเขียนช่ือจงัหวดั เขต อ  าเภอและก่ิงอ  าเภอเป็นอกัษรโรมนั เป็นตน้) ต่อมาในปี พ.ศ.2485 ยงัไดมี้
การก าหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบเสียงและถ่ายอกัษรพยญัชนะและสระของภาษาตะวนัตก 5 ภาษา 
ไดแ้ก่ ฝร่ังเศส เยอรมนั สเปน องักฤษและอิตาลี  และวิวฒัน์ไปสู่การปรับปรุงวิธีการถอดอกัษรไทย
เป็นอกัษรโรมนัแบบถ่ายเสียงในปี พ.ศ.2520  การก าหนดหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาฝร่ังเศส 
(ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2553) หลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาอาหรับ (ประกาศใชว้นัท่ี 7 
มีนาคม 2554)  หลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาเกาหลีและเวียดนาม (ส าเนียงฮานอย ประกาศใชว้นัท่ี 
22 มิถุนายน 2555) หลกัเกณฑก์ารทบัศพัท์ภาษาเยอรมนั สเปน (สเปนตอนเหนือ) ญ่ีปุ่น (ส าเนียง
โตเกียว) และมลาย ูพม่าและอินโดนีเซีย ท่ีไดป้ระกาศใชว้นัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นตน้4  ส่วน
หลักเกณฑ์มาตรฐานการทับศัพท์ภาษาจีน (ส าเนียงมาตรฐาน) มีการประกาศใช้โดยส านัก
นายกรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2548  ทว่า ทางดา้นหลกัเกณฑ์การถ่ายเสียงจากค าไทย
เป็นภาษาจีนยงัไม่ไดด้  าเนินการ 

นิยามของค าว่า “การทบัศพัท”์ ภายใตก้ารอธิบายความของส านกังานราชบณัฑิตยสภาช้ีน า 
ไปสู่แนวปฏิบติัของการทบัศพัท ์2 รูปแบบ คือแบบ “ถอดอกัษร” (transliteration) และแบบ “ถอด
เสียง” (transcription)  หากแต่นิยามของ “การถอดเสียง” มีการอธิบายความว่า “เป็นการจบัคู่เสียง
อ่านของภาษาหน่ึง ๆ  ไปยงัรูปแบบการเขียนของอีกภาษาท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด ถึงแมว้่าระบบการถอด
อกัษรส่วนใหญ่จะยงัคงจบัคู่อกัษรตน้ฉบบักบัอกัษรในภาษาเป้าหมายท่ีออกเสียงคลา้ยกนัในบางคู่ 
ถา้หากความสมัพนัธร์ะหว่างตวัอกัษรกบัเสียงเหมือนกนัทั้งสองภาษา  การถอดอกัษรก็อาจแทบจะ
เหมือนกบัการถอดเสียง ในทางปฏิบติัก็มีการทบัศพัท์บางระบบท่ีผสมกนัระหว่างการถอดอกัษร

                                                             

3 สารานุกรมเสรีวิกพีิเดีย. การทบัศพัท.์ http://th.m.wikipedia.org.  
4 มงคล เดชนครินทร์. บญัญติัศพัท-์ศพัทบ์ญัญติั.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558, หนา้ 73 และส านกังาน
ราชบณัฑิตยสภา. “หลกัเกณฑก์ารทบัศพัทข์องราชบณัฑิตสถานและส านกังานราชบณัฑิตยสภา” อา้งถึงใน สารานุกรมเสรีวิกพีิเดีย.
การทบัศพัท.์ http://th.m.wikipedia.org. 

http://www.wikiwand.com/th/%25%20%20ทว่า
http://www.wikiwand.com/th/%25%20%20ทว่า
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และการถอดเสียง โดยจะถอดอกัษรตน้ฉบบับางส่วนและถอดเสียงในส่วนท่ีเหลือ” 5  นอกจากการ
อธิบายความหมายภายใตนิ้ยามค าว่า “การทบัศพัท์” ขา้งตน้แลว้ ส านักงานราชบณัฑิตยสภายงัตั้ง
ประเด็นชวนขบคิดท่ีน่าสนใจประเด็นหน่ึงดว้ยว่า  การทบัศพัทเ์ป็นการแปลงตวัอกัษรเท่านั้นจึงไม่
ควรสับสนกบัหลกัปฏิบติัการแปล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปริวรรตภาษาเพื่อสงวนความหมายดั้งเดิม
เอาไว ้6   

ประเด็นค าจ  ากดัความของนิยาม “การทบัศพัท์” และนิยามความสัมพนัธ์ระหว่างการทบั
ศพัทแ์ละการแปล ผูเ้ขียนเห็นว่ามีความเช่ือมโยงกบัหลกัปฏิบติัของการแปลค าเฉพาะไทย-จีน  แต่
ในความเช่ือมโยงน้ีมีลกัษณะสมัพนัธห์รือไม่อยา่งไร  ในท่ีน้ีขออภิปรายตามรายขอ้ ดงัน้ี 

หน่ึง การถ่ายเสียงค าไทย-จีน เรียกไดว้่าเป็นการทบัศพัทห์รือไม่  
สอง บทความน้ีผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าว่า “การแปลค าเฉพาะไทย-จีน” มาตั้งแต่ตน้ ในความเป็น

จริงการถ่ายทอดเสียงอ่านค าไทย-ค าจีนถือว่าเป็นการแปลส่วนหน่ึงหรือไม่ อยา่งไร  
ทัศนะต่อประเด็นแรก ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า การถ่ายทอดเสียงค าไทยด้วยค าจีนหรือ

ตัวอกัษรจีน เป็นวิธีการ“ทับศพัท์” รูปแบบหน่ึงแต่ไม่น่าจะเรียกว่า “การทับศพัท์” เน่ืองจาก
ลกัษณะหลกัเกณฑ์ของการทบัศพัท์ท่ีทางราชบณัฑิตยสภาก าหนดรูปแบบเพื่อใชด้  าเนินการกับ
ภาษาต่างประเทศทัว่ไปขา้งตน้ ลว้นเป็นการปริวรรตภาษาทางสัทวิทยา คือถอดอกัษรและถอด
เสียงตามรูปและเสียงของการประกอบกันของตัวอกัขระแต่ละส่วนของภาษานั้น ๆ รวมถึง
หลกัเกณฑ์มาตรฐานการทับศพัท์ภาษาจีน (ส าเนียงมาตรฐาน) ซ่ึงเข้าเกณฑ์การถอดเสียงตาม
ระบบสทัอกัษรการออกเสียงค าจีน เป็นการถอดเสียงตวัอกัขระต่ออกัขระ  ไม่ใช่การถอดเสียงค าต่อ
ค า  ดงันั้นว่าดว้ยลกัษณะจ าเพาะของค าจีนจึงส่งผลใหก้ารถ่ายเสียงค าไทยดว้ยค าจีนมีความแตกต่าง
ไปจากหลกัเกณฑก์ารทบัศพัท์ภาษาต่างประเทศภาษาต่าง ๆ  ท่ีราชบณัฑิตยสภาเคยด าเนินการกนั
มาก่อน   

นิยามการก ากบัเสียงค าไทยดว้ยค าจีนน่าจะอยูภ่ายใตก้ารปริวรรตทางภาษาท่ีเรียกว่า “การ
ถอดเสียง” หรือ “การถ่ายเสียง” โดยนิยามของการ “ถอดเสียง” ในบทความน้ีหมายถึง ภาวะการ
วิเคราะห์ความแม่นย  าของเสียงอ่านภาษาตน้ทาง (ค  าไทย) และความพร้อมท่ีจะโอนถ่ายเสียงดว้ย
ภาษาปลายทาง (ค  าจีน)  ส่วนนิยามค าว่า “การถ่ายเสียง” ในบทความน้ีหมายถึง “ภาวะการเลือกสรร
ค าจีน (ภาษาปลายทาง) ท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาถ่ายเสียงอ่านให้เกิดความสมมาตรกับค าไทย 
(ภาษาตน้ทาง) อยา่งมากท่ีสุด  ทั้งน้ีความหมายโดยกวา้งของ “การถอดเสียง” และ “การถ่ายเสียง” 
คือการใชอ้กัษรจีนถ่ายทอดเสียงภาษาไทย ค าทั้ง 2 ค  าจึงสามารถใชร่้วมกนัได ้ “การถอดเสียง” 

                                                             

5 สารานุกรมเสรีวิกพีิเดีย.การถอดเสียง.http://th.m.wikipedia.org. 
6 อา้งอิงเดียวกบั 4,สารานุกรมเสรีวิกพีิเดีย,การทบัศพัท.์  
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และ “การถ่ายเสียง” ไม่ใช่เป็นเร่ืองการแปลงตวัอกัษรแบบฉาบฉวย  แต่เป็นกลศิลป์ (ศิลปะภายใต้
กลไกหลายหลากเง่ือนไขท่ีใชใ้นการใคร่ครวญและตดัสินเลือกสรรค าท่ีน ามาถอดเสียงหรือถ่าย
เสียงจากค าไทยเป็นค าจีน) รูปแบบหน่ึง  เพื่อความชดัเจนของการอธิบายกลไกการถอดและถ่าย
เสียงค าไทยดว้ยค าจีน  ผูเ้ขียนขอแสดงดว้ยแบบจ าลองในตาราง 1 “ความเช่ือมโยงของ ‘การถอด
เสียง’ และ ‘การถ่ายเสียง’ ค  าไทยดว้ยค าจีน” ดงัน้ี  

 
ตาราง 1  แบบจ าลองความเช่ือมโยงของ “การถอดเสียง” และ “การถ่ายเสียง” 

ช่ือเฉพาะภาษาไทยดว้ยค าจีน 
 

 
 

ช่ือเฉพาะภาษาไทย 
 ค าจีน 

 (ตวัอกัษรจีน) 
 

 
 

ปฏิบติัการ  
“ถอดเสียง” 
(วิเคราะห์เสียง 
ตน้ทาง) 

 
ปฏิบติัการ “ถ่ายเสียง”  

 

เง่ือนไขการเลือกใชค้  าถ่ายเสียง 

1. ชนิดของค า (ค  านาม ค ากริยา ค  าขยาย
เป็นตน้) 
2. ระดบัเสียงของค า (เสียงพยญัชนะ สระ 
วรรณยกุต)์ 
3. ความหมายของค า พิจารณาจาก : 
- ดา้นพ้ืนฐานความหมาย นยัตรง นยั
ประหวดั นยัอุปมา  
- ดา้นความเช่ือมโยงระหว่างภาษาตน้ทาง
และภาษาปลายทางผา่นการตีความใน
บริบทเชิงประวติัศาสตร์ สงัคม 
วรรณกรรม ศิลปะ จิตวิทยา เป็นตน้ 

 
 

     
   ผลลพัทจ์าก  
    และ  

 
 

   
 

 
ทศันะต่อประเด็นท่ี 2  เน่ืองจากการถ่ายทอดช่ือเฉพาะจากภาษาตน้ทางเป็นภาษาปลายทาง

ไม่ใช่การถ่ายเสียงแบบระบบสัทอกัษร  แต่เป็นการถ่ายเสียงแบบค าต่อค า หรือหน่ึงค าต่อหน่ึง
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ตวัอกัษร  การถ่ายเสียงลกัษณะดงักล่าวจ าตอ้งผ่านกลศิลป์ในการเลือกสรรค า  ผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจ
ความหมายของทั้งสองภาษาในระดบัดีจึงจะสามารถประยุกต์ค  าจีนมาถ่ายเทเสียงอ่านค าไทยได ้ 
กระบวนการดงักล่าวถือว่าเป็นกระบวนการทางเทคนิคหรือรูปแบบปฏิบติัการในการถ่ายทอดงาน
แปลไทยเป็นจีน  ดงันั้นจึงถือว่าเป็นการแปลไม่ใช่การทบัศพัท ์ 

3. วเิคราะห์หลักเกณฑ์การถ่ายเสียงภาษาไทยเป็นภาษาจนีของจนี 
ประเทศจีนเป็นประเทศซ่ึงมีวิวฒันาการการถ่ายเสียงภาษาต่างประเทศต่าง ๆ  หลายภาษา

ทัว่โลกมานานและมีงานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย  ดา้นหลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงค าไทย
ดว้ยภาษาจีนจากแหล่งขอ้มูลท่ีศึกษาพบว่าประเทศจีนมีประวติัการจดัท าหลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียง
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 2 คร้ัง ได้แก่ “ตารางการแปลเสียงค าไทยเป็นจีน” 新华社泰-汉译音表  
พิมพเ์ผยแพร่โดยส านกัพิมพซิ์นหวั เผยแพร่มาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 หรือตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 
หนท่ี 2 เป็นงานวิจยั “การศึกษาหลกัเกณฑก์ารแปลเสียงค าไทยเป็นภาษาจีน” 泰-汉语音译规范研

究 ผลผลิตจากงานศึกษาวิจยัโดยกลุ่มคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัปักก่ิง  ซ่ึงเพ่ิงจะ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในปี ค.ศ.2018  ในงานวิจยัดงักล่าว  คณะผูว้ิจยัไดจ้ดัท าตารางก าหนดการถ่ายเสียงค า
ไทย-จีนช่ือว่า “ตารางเทียบเสียงภาษาไทย-จีน” 泰-汉语对音表  

การจดัท าตารางหลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงค าไทย-จีนของทั้ง 2 ส านกัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหา
ในการแปลค าเฉพาะไทย-จีนเป็นประเด็นท่ีเหล่านกัวิชาการและนกัแปลชาวจีนต่างใหค้วามสนใจ
มาโดยตลอด ทั้งน้ีอาจรวมถึงผูท่ี้คร ่ าหวอดในแวดวงการเขียนงานวิชาการดา้น “จีนศึกษา” และ 
“ไทยศึกษา” รวมถึงนิสิตนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาโทและเอกท่ีจ  าตอ้งแปลเอกสารภาษาไทยใน
การเขียนปริญญานิพนธ์ดว้ย  และเช่ือว่าหลกัเกณฑ์การถ่ายเสียงภาษาไทยดว้ยค าจีนทั้ง 2 ฉบบัน้ี
น่าจะยงัไม่ไดแ้พร่หลายในกลุ่มผูใ้ชง้านชาวไทยกวา้งขวางเท่าท่ีควร  การอภิปรายในหัวขอ้ท่ี 3 น้ี 
ผูเ้ขียนจึงขอแนะน ารูปแบบการก าหนดหลกัเกณฑ์การถ่ายเสียงค าไทย-จีน วิเคราะห์ขอ้เด่นท่ีควร
ศึกษาเรียนรู้และขอ้ดอ้ยท่ีเห็นควรศึกษาต่อยอดในอนาคต ดงัน้ี 

3.1 หลักเกณฑ์การแปลค าเฉพาะไทย-จนี ฉบับส านักพมิพ์ซินหัว  
“ตารางการแปลเสียงค าไทยเป็นจนี” ส านักพมิพ์ซินหัว 新华社泰-汉译音表 

(XHTYH) 
การจดัพิมพห์ลกัเกณฑก์ารแปลค าเฉพาะไทย-จีนโดยส านกัพิมพซิ์นหวัท่ีเผยแพร่มาตั้งแต่

ปี ค.ศ.1965  ท าให้ทราบว่าภาษาไทยมีบทบาทในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหน่ึงท่ีทาง
รัฐบาลจีนให้ความส าคญัมาชา้นาน  หลกัเกณฑก์ารแปลค าเฉพาะไทย-จีนฉบบัน้ีจดัท าเผยแพร่ใน
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รูปตารางท่ีมีช่ือว่า新华社泰-汉译音表  “ตารางการแปลเสียงค าไทยเป็นจีน” ส านักพิมพซิ์นหวั7 
(ต่อไปจะใชค้  าย่อว่าฉบบั XHTYH)   (โปรดพิจารณา “ตาราง 2 การแปลเสียงค าไทยเป็นจีน ฉบบั
ส านกัพิมพซิ์นหวั” หนา้  36 ประกอบขอ้มูล 3.1.1-3.1.2 ต่อไปน้ี)  

3.1.1ขอบเขตและรูปแบบการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้อักษรจีนถอดเสียงค าไทย 
1) มีการก าหนดตวัอกัษรจีนแทนเสียงผสมระหว่างเสียงพยญัชนะกบัเสียงสระ โดยแจกลูก

เสียงสระในภาษาไทยในแนวนอน ประกอบกบัเสียงพยญัชนะไทยท่ีแจกไวใ้นแนวตั้ง ไม่มีการแจก
เสียงวรรณยกุต ์ 

2) มีการจบักลุ่มเสียงสระภาษาไทยท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยไม่ไดแ้ยกแยะ
ระหว่างสระเสียงสั้นกบัสระเสียงยาว ขณะเดียวกนัการแจกเสียงสระภาษาไทยโดยพ้ืนฐานไดย้ดึ
เสียงท่ีใกลเ้คียงกบัเสียงสระในภาษาจีน ไดแ้ก่เสียง อนั อาน เอิน เอียน เอียง เอียว เอิว อูน อุย โอย 
เวย เป็นตน้ ดงันั้นในทางกลบักนัอาจถือไดว้่าในตารางดงักล่าวมีการแจกเสียงตวัสะกดทา้ยค าของ
ค าไทยบางค าไวด้ว้ย โดยเสียงสะกดค าไทยท่ีปรากฏมีดว้ยกนั 4 เสียง ไดแ้ก่ ก น ง และ ว หากไม่ได้
ก  าหนดไวเ้ป็นวตัถุประสงคห์น่ึงของหลกัเกณฑใ์นตาราง   

ตวัอยา่งการจบักลุ่มเสียงสระภาษาไทยท่ีมีความใกลเ้คียงไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั เช่น  
กลุ่มเสียงสระ  เอะ เอ แอะ แอ (รวมเสียงเอก็ ดว้ย)   
กลุ่มเสียงสระ เอาะ เอา อาว ออ   
กลุ่มเสียงสระ  วูย วย โวย เวย เอือย ออย   
กลุ่มเสียงสระ อิง เอง แอง   
กลุ่มท่ีผสมคละเคลา้กนั (อยา่งไม่ค่อยเป็นระบบ) ไดแ้ก่  
กลุ่มเสียงสระ  เอน็ เอน แอน เอิน อึน อืน เอือน อิง เอิง เอือง   
และกลุ่มเสียงสระ อึ อือ เอือะ เอือ  เออะ เออ (รวมเสียง เอือก เอิก) เป็นตน้ 

3) การผสมค าระหว่างเสียงพยญัชนะกบัเสียงสระในตาราง มีอกัษรจีนท่ียกมาแทนเสียงแต่
ละค าเพียงตวัเดียวเท่านั้น ยกเวน้กลุ่มการผสมค าของเสียงพยญัชนะ ผ ภ พ ผสมดว้ยเสียงสระกลุ่ม  
เอียะ เอีย ท่ีใชอ้กัษรจีน 2 ตวัในการแทนเสียง ในท่ีน้ีแทนดว้ยเสียง “พีเยีย๋” หรือดว้ยอกัษรจีนคือ 
披耶 

การใชต้วัอกัษรจีนแทนเสียงผสมระหว่างพยญัชนะและสระภาษาไทยมขีอ้สงัเกตท่ี
น่าสนใจดงัน้ี  

 

                                                             

7 เผยเ์ส่ียวรุ่ยและคณะ.การศึกษาหลกัเกณฑก์ารแปลเสียงค าไทยเป็นภาษาจีน.กวางโจว:ส านกัพิมพ ์World Publishing Corporation, 
2018.裴晓睿等.泰汉语音译规范研究.广州:世界图书出版广东有限公司,หนา้ 6-7. 
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ตาราง 3  กลุ่มตวัอยา่งการใชต้วัอกัษรจีนแทนเสียงผสมระหว่างพยญัชนะและสระภาษาไทย 
 (ฉบบั XHTYH) 

เสียงท่ีมาจากการผสมของพยญัชนะไทยแต่ละตวักบัเสียงหมวดสระอแิละอ ี  
ฐานเสียงหลกัของการแจกค าเสียงสระภาษาไทยกลุ่มน้ี คือ 伊 (อี) 
伊-แทนอิ อี   比--ปิ ปี                 集--จิ จี  
奇--ชิ ชี ฉี   迪--ติ ตี ดิ ดี     披-- พิ พี ผ ิผ ีภิ ภี  
尼--นิ นี   利--ลิ ลี      里（丽）--ริ รี 

    
เสียงท่ีมาจากการผสมของพยญัชนะไทยแต่ละตวักบัเสียงหมวดสระอะและอา   
ฐานเสียงหลกัของการแจกค าเสียงสระภาษาไทยกลุ่มน้ี คือ阿 (อา)  
巴 บา ปา  乍 จา                              查（差）ณา ฉา ชา  
达 ตา ฏา ดา ฎา               帕 ผา ภา พา                加 กา  
哈 หา ฮา   卡 คา ฆา ขา                拉 ลา ฬา  
马（玛）มา   纳 นาณา（娜）                雅 งา  
拉 รา                  萨（沙）สา ศา ษา ซา ทรา      塔（他）ทา ฑา ธา ถา ฐา ฒา        
瓦 วา                       耶 ยา ญา                法 ฝา ฟา 

 
เสียงท่ีมาจากการผสมของพยญัชนะไทยแต่ละตวักบัเสียงหมวดสระอนุ อูน อน อวน 
โอน อน ฐานเสียงหลกัของการแจกค าเสียงสระภาษาไทยกลุ่มน้ี คือ温 (เวิน) 
การแจกค าของการผสมเสียงระหว่างกลุ่มเสียงพยญัชนะและกลุ่มเสียงสระภาษาไทยกลุ่ม
น้ีมีอกัษรจีนแทนแต่ละกลุ่มเพียงตวัเดียว ไดแ้ก่奔（汶）ภาษาจีนออกเสียงว่า เปิน แทน
เสียงพยญัชนะ ป บ ท่ีผสมกบัเสียงสระของกลุ่มเสียงน้ีทั้งหมด (ตวัอยา่งต่อไปจะยกแต่
เสียงอ่านภาษาจีน และตวัพยญัชนะท่ีผสมกบัเสียงสระกลุ่มเสียงเดียวกนัน้ีทั้งหมด) 
尊 (จุน)  แทนเสียงพยญัชนะ จ 春 (ชุน) แทนเสียงพยญัชนะ ฌ ฉ ช 
敦 (ตุน)      ต ฏ ด ฎ  蓬 (เผงิ)      ผ ภ พ 
贡 (กง้)       ก   洪 (หง)      ห ฮ 
坤 (คุน)      ค ฆ ข  伦 (หลุน)   ล ฬ 
蒙 (เหมิง)   ม   嫩 (เน่ิน)    น ณ 
温 (เวิน)     ง   伦 (หลุน)   ร 
孙 (ซุน)      ส ศ ษ ซ และเสียงควบกล ้า ทร   
吞 (ทุน)      ท ฑ ธ ถ ฐ ฒ  文 (เหวิน) ว                                    
云 (อวิ๋น)    ย ญ                丰  (เฟิง)  ฝ ฟ 
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 เสียง “ง” ท่ีไม่มีในภาษาจีน มกีารใชเ้สียงอ่ืนทดแทน เช่น  
义 ภาษาจีนออกเสียงว่า (อ้ี)  แทนเสียงค าว่า งิ งี 
雅  (หยา่)    งะ งา งกั         艾 (อา้ย)     งยั งาย ไง 
尤  (อิว)      งิว  เป็นตน้   

3.1.2  จุดแขง็และจุดอ่อน 
“ตารางการแปลเสียงค าไทยเป็นจีน (ส านกัพิมพซิ์นหวั)” มีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใช้

งานการถอดเสียงอ่านภาษาไทยอย่างคร่าว มีขอ้เด่นคือ 1) น าเสนอในรูปตารางอย่างเป็นระบบ
ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย  2) มีการเทียบเคียงพยญัชนะและสระภาษาไทยกบัเสียงในอกัษรโรมนั ท าให้
ผูใ้ชง้านท่ีไม่มีความรู้ภาษาไทยก็สามารถเดาเสียงอ่านพ้ืนฐานได ้3) ตวัอกัษรจีนท่ีใชแ้ทนเสียงค า
ผสมระหว่างพยญัชนะและเสียงสระภาษาไทยในแต่ละหมวดส่วนใหญ่เป็นตวัอกัษรจีนท่ีใชบ่้อย
และไม่ค่อยมีขีดซบัซอ้น เห็นแลว้สามารถอ่านหรือเดาเสียงอ่านไดโ้ดยทนัที 4) มีการหมายเหตุค าท่ี
ใชแ้ทนเสียงค าไทยกรณีแปลช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี เป็นตน้  5) มีการแยกแยะเสียง ร และ ล ตาม
รูปแบบสทัอกัษรโรมนั  

 อยา่งไรก็ดี หลกัเกณฑด์งักล่าวเน่ืองจากเป็นหลกัเกณฑก์ารน าไปใชง้านขั้นพ้ืนฐาน ดงันั้น 
จึงปรากฏขอ้จ ากดัในการใชง้านอยู่บา้ง เช่นจ านวนค าท่ีก  าหนดใชแ้ทนเสียงค าไทยในกลุ่มหน่ึงๆ 
ส่วนใหญ่มีเพียงค าเดียว เช่น (1) กลุ่มเสียง เฟียะ เฟีย ฟิ  ฟี  ก  าหนดตวัอกัษรจีนเฉพาะค าว่า 菲 (เฟย)  
(2) มีการใชอ้กัษรจีนซ ้ากนัในการก ากบัเสียงอ่านค าไทยท่ีต่างกนัจ านวนมาก เช่น ค  าว่า “เอียง” กบั 
“เอียน” ใชอ้กัษรจีน 添 (เทียน)  ค  าว่า挑 (เทียว) แทนเสียงทั้ง “เทียว” และ “ทิว” ใชอ้กัษรค าว่า泰 
(ไท่) ท่ีหมายถึงประเทศไทยและอิสระ แทนกลุ่มเสียง ทยั ไท ไทย และยงัแทนกลุ่มเสียง เทะ เท เทก็ 
แทะ แท ด้วย ค  าว่า 唐 (ถงั ถาง) แทนกลุ่มเสียง ถงั ถาง ขณะเดียวกนัยงัใช้แทนเสียง ถวง ดว้ย 
โดยรวมแลว้เห็นไดว้่ามีการใชค้  าซ ้า ๆ กนัในกลุ่มค าไทยท่ีมีเสียงต่างกนั  และบางค าเม่ือเทียบเคียง
กบัเสียงภาษาไทยแลว้ค่อนขา้งแตกต่างกนัอยู ่ (3) นอกจากนั้น แมว้่าจะมีการแยกเสียง ร และ ล  แต่
ค  าจีนท่ีน ามาก ากบัเสียงในหมวด ร และ ล รวมทั้งส้ิน 23 กลุ่ม พบว่าใชต้วัอกัษรซ ้ากนัถึง 16 กลุ่ม  

3.2 หลักเกณฑ์การแปลค าเฉพาะไทย-จนี ฉบับมหาวทิยาลัยปักกิ่ง---  
“ตารางเทียบเสียงภาษาไทย-จนี” 泰-汉语对音表  
หลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงภาษาไทยเป็นภาษาจีนฉบบัมหาวิทยาลยัปักก่ิงน้ี (ต่อไปจะใชค้  ายอ่

ว่าฉบบั PKUTHDY) ด  าเนินการภายใตโ้ครงงานวิจยัสถาบนัไทยศึกษา มหาวิทยาลยัปักก่ิงร่วมกบั
ศูนยแ์ลกเปล่ียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละวฒันธรรมสิรินธร มหาวิทยาลยัปักก่ิง ตีพิมพเ์ผยแพร่
เป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.2018 โดยส านักพิมพ์ World Publishing Corporation หรือ 
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WPC มีวตัถุประสงค์เพื่อก  าหนดขอบเขตการแปลแบบถ่ายเสียงจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนท่ี
เหมาะสม ค าจีนท่ีใช้ถ่ายเสียงค าไทยคณะผูว้ิจยัประมวลผลจากการศึกษาค้นควา้และการแปล
ภาคปฏิบติั 8 

3.2.1 ขอบเขตและรูปแบบหลักเกณฑ์การใช้อักษรจีนถ่ายเสียงค าไทย 
ขอบเขตและรูปแบบหลกัเกณฑก์ารใชต้วัอกัษรจีนถ่ายเสียงค าไทยฉบบั PKUTHDY  มี 

ลกัษณะการศึกษาต่อยอดและเติมเต็มขอ้บกพร่องหลาย ๆ ส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์จาก“ตารางการแปล
เสียงไทยเป็นจีน” (ส านกัพิมพซิ์นหวั) ซ่ึงโดยรวมแลว้รูปแบบการน าเสนอหลายส่วนถือเป็นขอ้เด่น
ของการจดัท าหลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงจากไทยเป็นจีนดว้ย กล่าวคือ  

1) มีการจ าแนกกลุ่มค าผสมระหว่างพยญัชนะและสระภาษาไทยโดยรวมพยญัชนะควบกล ้า 
และตวัอย่างเสียงสะกดทา้ยค าดว้ย จากนั้นแจกแจงออกเป็น 20 กลุ่มโดยแบ่งตามพยญัชนะไทย 
ไดแ้ก่  

ตาราง 4 การจ าแนกกลุ่มเสียงพยญัชนะท่ีใชเ้ป็นฐานหลกัในการแจกแจงการถ่ายเสียงแต่ละกลุ่ม 
(ฉบบั PKUTHDY) 

ก (กร กล)          กว                          ค (ข ฆ คร คล ขร ขล) คว (ขว)  
ง (อ)           จ                          ช (ฌ ฉ)   ซ (ส ศ ษ) 
ด (ฎ ต ฏ ตร)         ท (ธ ฑ ฒ ถ ฐ)       น (ณ)   ป (บ ปล ปร) 
พ (ภ ผ พร พล ผล)     ฟ (ฝ)                      ม   ย (ญ) 
ร          ล (ฬ)            ว                ฮ (ห) 

 2) ในส่วนของการล าดบัเสียงสระภาษาไทย ไดมี้การไล่ล  าดบัตามเสียงสระ โดยเร่ิมจาก
สระเด่ียว สระผสม จากนั้นเป็นเสียงสระท่ีมีเสียงสะกดทา้ยค า (ตามการออกเสียงทั้งค  าไทยและค า
จีน) ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งการผสมเสียงพยญัชนะและสระของกลุ่ม “ว” มีการจ าแนกเสียงดงัน้ี  

ตาราง 5  ตวัอยา่งการจ าแนกกลุ่มเสียงพยญัชนะผสมเสียงสระ 

ท่ีใชเ้ป็นฐานการถ่ายเสียงแต่ละกลุ่ม (ฉบบั PKUTHDY) 
วา วะ วี วิ วู วุ  เว เวะ แว แวะ วือ วึอ โว โวะ วอ เวาะ เวอ เวอะ เวีย เวียะ เวือ ววั 
วาย ไว (ใว วยั) วุย โวย วอย เวย เวือย ววย วาว เวา วิว เวว แวว เวียว วาง วงั วีง วิง 
วูง วุง เวง เวง็ แวง แวง็ วืง วึง โวง วง วอง เวิง เวียง เวือง ววง วาน วนั วนี วิน วูน 

                                                             

9 อา้งอิงเดียวกบั 7, หนา้ 13. 
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วุน เวน เวน็ แวน วืน วึน โวน วน วอน เวนิ เวียน เวือน ววน วาม วมั (ว  า) วีม วิม 
วูม วุม เวม เวม็ แวม แวม็ วืม วึม โวม วม วอม เวิม เวียม เวอืม ววม 

3) มีการยกตัวอย่างตัวอักษรจีนท่ีน ามาใช้แทนเสียงค าไทยมากกว่า 2 ตัว แต่ในท่ีน้ี
คณะผูว้ิจยัก  าหนดจ านวนมากท่ีสุด 5 ตวั 

4) นอกจากการจ าแนกเสียงจากกลุ่มพยญัชนะทั้ง 20 กลุ่มแลว้ หลกัเกณฑฉ์บบัมหาวิทยาลยั
ปักก่ิงน้ียงัไดเ้สริมภาคผนวกแนะน าการถ่ายเสียงค าเฉพาะต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) ช่ือ-นามสกุลท่ีพบบ่อย
ของคนไทย มีตัวอย่างช่ือและนามสกุลของนักวิชาการ นักประพนัธ์ นักกวี นักการเมือง นัก
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของไทยรวม 160 ช่ือ (2) ช่ือยคุสมยัของไทย (3) รายนามพระมหากษตัริย ์
ไทยแต่ละยุคสมยั (4) ค  าน าหน้าแสดงยศ ต าแหน่ง ราชทินนามของไทย (5) ในงานวิจัยเล่มน้ี
คณะผูว้ิจัยยงัได้ประมวลผลการถ่ายเสียงช่ือจังหวดัต่าง ๆ ของไทยท่ีเคยนิยมใช้กันมาแต่เดิม
เทียบเคียงกับรูปแบบการถ่ายเสียงแบบใหม่โดยเน้นการถ่ายเสียงครบทุกพยางค์  อีกทั้งยงัได้
ปรับปรุงแกไ้ขค าเดิมท่ีไม่ค่อยเหมาะสมใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน   

ปัญหาการถ่ายเสียงช่ือจงัหวดัต่าง ๆ ของไทยท่ีไดแ้พร่หลายกนัมาก่อนหนา้น้ี  เป็นประเด็น
ท่ีมีการกล่าวขวญัค่อนขา้งมากในแวดวงการแปลไทย-จีน  หลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงช่ือจงัหวดัต่าง ๆ 
ของไทยฉบบั PKUTHDY น้ีเรียกว่าเป็นการยกเคร่ืองแปลใหม่แทบจะทั้งหมด  ช่ือจงัหวดัของไทย
แบบเดิมซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขใหม่ มีลกัษณะและกลวิธีการปรับแกไ้ขดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตาราง 6  การถ่ายเสียงช่ือจงัหวดัของไทยแบบเก่าและใหม่ (ฉบบั PKUTHDY) 
ช่ือจงัหวดั ช่ือจีน 

แบบเดิมท่ี
เคยใช ้

ช่ือจีน 
ฉบบั

ปรับปรุง 
PKUTHDY 

ช่ือจงัหวดั ช่ือจีน 
แบบเดิมท่ี
เคยใช ้

ช่ือจีน 
ฉบบั

ปรับปรุง 
PKUTHDY 

อ่างทอง 红统 昂通 อยธุยา 阿育他耶 阿瑜陀耶 

กาญจนบุรี 北碧甘 加纳武里 ประจวบคีรีขนัธ ์ 巴蜀  巴卓齐里堪 

ลพบุรี 华富里 罗武里 นครปฐม 佛统  那空巴通 

เพชรบุรี 佛丕 佩武里 สมุทรปราการ 北揽  萨姆巴甘 

ปราจีนบุรี 巴真 巴津武里 สมุทรสาคร 龙仔厝  萨姆萨空 

ตราด 哒叻 达拉 สมุทรสงคราม 夜功  萨姆颂堪 

ตาก 哒 达 ฉะเชิงเทรา 北柳 恰青绍 

อุทยัธานี 乌泰他尼 乌泰塔尼 พทัลุง 博他仑 帕塔隆 

อุดรธานี 乌隆 乌敦塔尼 ยโสธร 也梭吞 亚梭通 
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ล าพูน 南奔 兰奔 เลย 莱 雷 

ล าปาง 南邦 兰邦 แพร่ 帕 湃 

ตวัอยา่งขา้งตน้เห็นไดว้่า การถ่ายเสียงรูปแบบใหม่มีตวัอกัษรจีนหลายค าอ่านง่าย สามารถ
เทียบเคียงกบัเสียงภาษาไทยไดร้วดเร็ว เช่น หนองคาย เดิมใช ้廊开(หลางคาย) แกไ้ขเป็น 农开 
(หนงคาย)  เลย เดิมใช ้莱(ไหล) เป็น 雷(เหลย)  จงัหวดัยะลา จาก惹拉(เหร่อลา)9 เป็น 雅拉 (หยา่
ลา)  มีการแกไ้ขช่ือภาษาจีนบางจงัหวดัซ่ึงเดิมใชต้วัอกัษรจีนประเภทค าอุทานไดรั้บการแกไ้ขเป็น
ค าท่ีมีเสียงอ่านเดียวกนัแต่มีความเหมาะสมข้ีน  เช่น ตราด เดิมใช ้哒叻(ต๋าเล่อ)  แกไ้ขเป็น达拉(ต๋า
ลา)  จุดท่ีผูเ้ขียนเห็นต่างอยู่บ้างได้แก่ การแก้ไขช่ือบางจังหวดัซ่ึงเ ดิมใช้ค  าไม่เหมาะสมเช่น 
ปทุมธานี เดิมใช้  巴吞他尼  ปรับใหม่เป็น 巴图塔尼  แก้ไขค าว่า吞(กลืน) เป็น图(ภาพ)  แต่
ส าหรับค าน้ีผูเ้ขียนเห็นว่าค  าว่า 图(ถู) สามารถถ่ายเสียงได้ไม่ดีเท่ากับเสียงเดิมว่า 吞(ทุน) 
นอกจากนั้นการถ่ายเสียงช่ือจังหวดับางจงัหวดัจากเดิมใชค้  าสั้น ๆ เขา้ใจง่าย การถ่ายเสียงฉบับ 
PKUTHDY  น้ีปรับแกไ้ขโดยถ่ายเสียงตามแต่ละพยางค์  ค  าแปลจึงมีขนาดยาว ช่ือใหม่ของบาง
จงัหวดัท่ีมีค  าลงทา้ยว่า “บุรี” อาจท าความคุน้เคยไดไ้ม่ยากนกั  แต่ส าหรับช่ือจีนบางจงัหวดัท่ีส่วน
ใหญ่เคยนิยมใชก้นัจนติดปาก  เมื่อถูกแปรรูปเป็นค าใหม่ถ่ายเสียงดว้ยตวัอกัษรจีนใหม่จนแทบจะ
ไม่เหลือเคา้เดิมอยู่เลย  ก็อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกว่าท่ีผูใ้ชจ้ะคุน้เคยกบัช่ือใหม่ของแต่ละจงัหวดั
เหล่านั้น  ในท่ีน้ีไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ ์นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา อุดรธานี เป็นตน้  หรือ
บางจงัหวดัอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง เช่น  จงัหวดัแพร่ เสียงเดิมอ่านว่า ปา (帕)  เสียงใหม่อ่าน
ว่า พ่าย(湃)   แมว้่าค  าว่า พ่าย(湃) มีเคา้ความหมายเก่ียวกบัความเยน็ โยงสัมพนัธ์ว่าเป็นจงัหวดัท่ี
ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอากาศค่อนขา้งเยน็สบาย แต่เสียงอ่านค าว่า “พ่าย” ในภาษาไทยมีนยัยะว่า “พ่ายแพ”้  
ภาวะการถอด-ถ่ายเสียงอ่านค าไทย-จีนบางค ามีผลสนองตอบภาษาปลายทางไดดี้  ทว่าในทางตรง
ขา้มก็อาจมีผลตอบสนองภาษาตน้ทางในอีกแง่มุมหน่ึง  เป็นภาวะเง่ือนไขความซบัซอ้นในการถ่าย
เสียงค าไทย-จีนรูปแบบหน่ึงท่ีควรตั้งเป็นขอ้สงัเกตเช่นกนั 

3.2.2 จุดแขง็และจุดอ่อน 

หลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงภาษาไทยเป็นภาษาจีนฉบบัมหาวทิยาลยัปักก่ิงดงักล่าวขา้งตน้มี 
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผูใ้ช้งานซ่ึงสามารถพิจารณาเลือกใช้ค  าจีนบางค าถ่ายเสียงได้ทันที 
ลกัษณะการก าหนดหลกัเกณฑ์การถ่ายเสียงมีความเหมาะสม เป็นระบบและส่วนใหญ่ค่อนข้าง
แม่นย  า  มีการกระจายกลุ่มเสียงค าไทยท่ีผสมกนัระหว่างเสียงพยญัชนะและเสียงสระค่อนขา้ง
ละเอียด  ในส่วนการจดักลุ่มพยญัชนะไทยมีการแบ่งเสียงตามกลุ่มท่ีออกเสียงในฐานเสียงเดียวกนั  
                                                             

10 แหล่งขอ้มูลข่าวสารบางแห่งใช้也拉. 
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ส่วนของเสียงสระมีการแยกแยะสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวชดัเจน การก าหนดจ านวนตวัอกัษร
จีนท่ีสามารถเลือกใชแ้ทนเสียงค าไทยก าหนดไวท่ี้ 1-5 ค  าท าใหผู้ใ้ชง้านมีทาง เลือกมากกว่าการใช้
หลกัเกณฑ ์XHTYH ท่ีเคยก าหนดไวเ้พียง 1-2 ค  า  จุดท่ีน่าจะปรับปรุงแกไ้ข ไดแ้ก่  

1) ช่องตารางแจกแจงเสียงอ่านค าไทย (หน้า 23-120) ปรากฏค าไทยหลายค าท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ระบบค าภาษาไทย ตวัอย่างเช่น  กึอ(23) กืม(27) แก็ม(27) แช็ม(50) แด็ม(61) แล็ม(109) แฮ็ม(119) 
คืง(31) จืง(43) ชืง(49) รืง(101) งืง(37) แง็ง(37) รึอ(100) ลึอ(105) วึม(114)   นอกจากนั้นยงัปรากฏ
ค าท่ีไม่สามารถส่ือไดว้่าเป็นเสียงอ่านหรือแทนเสียงค าไทยชนิดใดได ้ เช่น ววง(113) ววน(114)  
ววม(115)   ซ่ึงน่าจะยกเวน้ค าเหล่าน้ีหรือท าหมายเหตุว่าออกเสียงเทียบเท่าเสียงใด   

2) การแจกแจงค าไทยท่ีผสมสระเสียงสระและเสียงยาว พบว่ายงัขาดสระเสียงสั้นของกลุ่ม
เสียงบางค า เช่น เสียง เอือ  ไม่พบสระเสียงสั้น “เอือะ” ค  าในกลุ่มเดียวกนัน้ียงัมี เกือะ เขือะ เจือะ 
เตือะ เฮือะ ท่ีควรปรากฏแต่ไม่ไดป้รากฏเป็นตน้  

3) ค  าท่ีระบุในกลุ่มถ่ายเสียงบางกลุ่มมีขอบเขตตวัอยา่งใหเ้ลือกนอ้ยเกินไปและค าท่ีปรากฏ
ก็มีความหมายท่ียากแก่การเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัภาษาตน้ทาง เช่นกรณีการเลือกค าถ่ายเสียง
จังหวดัปทุมธานี巴吞．他尼  กลุ่มเสียงท่ีสามารถเลือกมาใช้แทนเสียง “ทุม” ท่ีก  าหนดไวต้าราง 

PKUTHDY  มีเพียง 3 ค าไดแ้ก่   图(ภาพ)  突(ทนัใด)  土(ดิน) การก าหนดจ านวนตวัอย่างค าถ่าย
เสียงบางกลุ่มจึงน่าจะมีการเพ่ิมจ านวนเพ่ือใหมี้ทางเลือกมากข้ึน  นอกจากนั้น  

4) หากมีการหมายเหตุค าท่ีเหมาะสมในการใชถ่้ายเสียงช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี เช่นเดียวกบัท่ี
ระบุในหลกัเกณฑ ์XHTYH  ก็จะท าใหห้ลกัเกณฑ ์PKUTHDY น้ีเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

4. รูปแบบการแก้ไขอุปสรรคการแปลข้ามวฒันธรรมค าเฉพาะไทย-จนีที่ผ่านมา 
จากการประมวลผลตวัอย่างการแปลค าเฉพาะไทย-จีนจากเอกสารวิชาการต่างๆ รวมถึง

หลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงไทย-จีนขององคก์รและนกัวิชาการชาวจีนฉบบั XHTYH และ PKUTHDY  
สามารถสรุปรูปแบบการแปลค าเฉพาะไทย-จีน หรือกลวิธีการแก้ไขอุปสรรคการแปลข้าม
วฒันธรรมกรณีการแปลค าเฉพาะไทย-จีน  ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียนตั้งช่ือตามรูปแบบการแปล ประกอบ 
ด้วยกลวิธี “คัดเสียงทดแทน” “ลดทอนเสียงพยางค์” “ตัดท้ิง” “เสริมสัญลกัษณ์” “ผ่อนคลาย
ปริวรรต” กลุ่มตวัอยา่งท่ีหยบิยกน ามาประกอบการอธิบายในหวัขอ้น้ี (รวมหวัขอ้ท่ี 5 ท่ีจะอภิปราย
ต่อไป)  ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุลบุคคล ต าแหน่งส าคัญ ๆ ของไทย ช่ือแหล่งท่องเท่ียว ช่ือ
ส านกัพิมพ ์   รวมถึงช่ือเฉพาะทางดา้นวฒันธรรมไทยท่ีพบเห็นทัว่ไปในแหล่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
ฉบบัภาษาจีน   

4.1 กลวิธีคัดเสียงทดแทน 
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หลกัเกณฑ์การแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ีเคยประกาศใชโ้ดยส านกัพิมพซิ์นหัว XHTYH ได้
ส่งอิทธิพลต่อการแปลช่ือเฉพาะต่าง ๆ มากพอสมควร นอกจากการถ่ายเสียงกลุ่มเสียงสมมาตร 
(เสียงค าไทยและค าจีนสมส่วนสมมาตร)  เช่นช่ืออดีตนายกรัฐมนตรีไทย ทกัษิณ ชินวตัร 他信·西
那瓦 ใชอ้กัษรจีน他(ทา)10  แทนเสียง “ษิณ” ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 英拉·西那瓦 ใชอ้กัษรจีน英(อิง) 
แทนค าว่า “ยิ่ง”  แต่ขณะเดียวกนัก็ยงัมีเสียงพยางค์บางเสียงในช่ือนายกรัฐมนตรีไทยบางรายท่ีไม่
สามารถถ่ายเสียงได้โดยตรง  จ  าเป็นต้องใช้กลวิธี “คัดเสียงทดแทน” หรือคัดเลือกค าท่ีมีเสียง
ใกลเ้คียงและมีความหมายท่ีเหมาะสมมาถ่ายเสียงภาษาปลายทาง เช่น ประยุทธ์ จนัทรโอชา 巴
育·詹欧差  ใชเ้สียง 育(อวี้ ) แทนเสียง ยุทธ์   ช่ืออภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 阿披实·威差奇瓦 มีการใช้
เสียง实(สือ) แทนค าว่า “สิทธ์ิ” (หลกัเกณฑ์ PKUTHDY ใช้阿皮西 อาผีซี) นอกจากนั้นการถ่าย
เสียงช่ือจงัหวดัของไทยบางเสียงก็ไดใ้ชก้ลวิธีคดัเสียงทดแทนเช่นเดียวกนั เช่น จงัหวดักระบ่ี 甲米

ใชเ้สียง 甲(เจ่ีย) แทนเสียง “กะ”  ใชเ้สียง อา้น(岸) แทนเสียง “งนั” ในการถ่ายเสียงช่ืออ  าเภอเกาะ
พะงนั 帕岸岛县 เป็นตน้  

4.2 กลวิธีลดทอนเสียงพยางค์ 
พบเห็นบ่อยในการแปลช่ือและนามสกุลไทยท่ีค่อนขา้งยาว วิธีการแกปั้ญหาท่ีเคยนิยมใช้

กนัคือการลดทอนเสียงพยางค์บางเสียง เช่น ภูมิพลอดุลยเดช 普密蓬阿杜德 (ผู่มี่เผิงอาตูเ้ต๋อ ละ

เสียง อดุล．ย．เดช--ละยะ)  เปรม ติณสูลานนท์炳·廷素拉暖  (ละเสียง ณะ)  นามสกุลบุญยรัตกลิน 汶

雅拉金 (ละเสียง กะ)  แต่ปัจจุบนัน้ีพบว่าผูแ้ปลส่วนใหญ่ค่อนขา้งเคร่งครัดกบัการแปลตามจ านวน
เสียงพยางค์ของค าไทย  ไม่ค่อยนิยมใช้วิธีลดทอนเสียงพยางค์ดังท่ีเคยปรากฏในอดีต  มีความ
เป็นไปไดว้่า เน่ืองจากการแลกเปล่ียนทางดา้นการศึกษาของประเทศไทยและจีนมีความใกลชิ้ดข้ึน   
มีผูใ้หค้วามส าคญัต่อมาตรฐานการศึกษาทั้งภาษาไทยและจีนเพ่ิมมากข้ึน  

4.3 กลวิธีตัดทิง้ 
การทบัศพัทภ์าษาไทยเป็นภาษาโรมนั ส่วนใหญ่จะถ่ายเสียงอ่านเสียงเต็มของค า ๆ นั้น เช่น 

ท าบ่อย ๆ  กรุงเทพฯ  หรือตวัยอ่ของค าต่าง ๆ เช่น พ.ศ. รร.  สญัลกัษณ์  “ๆ”  “ฯ” นิยมเขียนเต็มเป็น 
boi boi/ Krung Thep Ma ha Nakhon/phutthasakkarat/ rongrian11 โดยไม่ค านึงถึงว่าขนาดจะสั้นหรือ
ยาวเกินไปหรือไม่ แต่ความนิยมการถ่ายเสียงค าไทย-จีน  กรณีช่ือขนาดยาวทั้งยงัมีต  าแหน่งน าหน้า
ดว้ย  ประกอบกนัแลว้บางช่ือมีมากกว่า 10 พยางค์ วิธีท่ีพบมากเช่น ตดัค  าบางส่วนท้ิง เช่น สมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  丹隆亲王 ตัดค าว่า “ราชานุภาพ” ใช้ค  าว่า亲王 แทนบรรดาศกัด์ิ 
                                                             

11 หลกัเกณฑ ์PKUTHDY หนัมาใช ้塔信 ใชอ้กัษร 塔 แทนค าสรรพนาม他. 
12 ราชบณัฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง. หนา้ 10. อา้งอิงจาก 3. 

https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%96%E4%BF%A1%C2%B7%E8%A5%BF%E9%82%A3%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E6%8A%AB%E5%AE%9E%C2%B7%E5%A8%81%E5%B7%AE%E5%A5%87%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E6%8A%AB%E5%AE%9E%C2%B7%E5%A8%81%E5%B7%AE%E5%A5%87%E7%93%A6
https://baike.baidu.com/item/%E6%99%AE%E5%AF%86%E8%93%AC%C2%B7%E9%98%BF%E6%9D%9C%E5%BE%B7
https://baike.baidu.com/item/%E6%99%AE%E5%AF%86%E8%93%AC%C2%B7%E9%98%BF%E6%9D%9C%E5%BE%B7
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“สมเด็จกรมพระยา” ช่ือ “วดัเชตุพลวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร” ซ่ึงมีจ  านวนเสียงพยางคถึ์ง 18 
เสียง จากการศึกษาไม่พบว่ามีการถ่ายเสียงช่ือเฉพาะน้ี  แต่นิยมแปลเอาความแทนคือ 卧佛寺 มี
หลกัฐานบางแหล่งใชว้ิธีถ่ายเสียงว่า瓦特泼

12 
นอกจากนั้นการแปลช่ือจงัหวดัท่ีผ่านมาก็พบว่ามีตดัค  าบางค าท้ิง เหลือเฉพาะช่ือย่อของ

จงัหวดันั้น ๆ เช่น ประจวบคีรีขนัธ์巴蜀   อุดรธานี 乌隆 ปราจีนบุรี巴真瓦特泼 ตดัค  าว่า คีรีขนัธ ์
ธานี และบุรี 

4.4 กลวิธีเสริมสัญลักษณ์ 
นอกจากกลวิธีตดัท้ิง พบว่าการแปลช่ือของบรรดาศกัด์ิขุนนางไทยผนวกช่ือขุนนางยงัขาด

หลกัเกณฑก์  าหนดชดัเจน ยกตวัอยา่งการแปลพระนามรัชกาลท่ี 9 และ 10 ท่ีปรากฏในแหล่งข้อมูล
ข่าวสารไป่ตูข้องจีนมีการใชส้ญัลกัษณ์จุด “·”  ซ่ึงโดยปกตินิยมใชค้ัน่กลางระหว่างช่ือและนามสกุล
ของคนไทย (เช่นตวัอยา่งขอ้ 4.1) ทว่า การใชส้ญัลกัษณ์น้ีในการแปลพระนามของทั้งสองพระองค์
กลบัใชใ้นรูปแบบต่างกนั คือ  

พระนามพระมหากษตัริยไ์ทยรัชกาลท่ี 9  ใชว้่า 普密蓬·阿杜德 ภูมิพล·อดุลยเดช  

ส่วนพระนามพระมหากษตัริยไ์ทยรัชกาลท่ี 10 ใชว้่า 玛哈·哇集拉隆功 มหา·วชิราลงกรณ์ 

           บางพระนามใชส้ญัลกัษณ์จุดมากกว่า 1 ต  าแหน่ง เช่น玛哈·扎克里·诗琳通 มหา·จกัรี· 
สิรินทร 

และยงัพบแหล่งขอ้มูลทางเวบ็ไซดไ์ป่ตู่ของจีนใชส้ญัลกัษณ์จุดในรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น  
巴沙·通 ปราสาท·ทอง (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)  阿南塔·玛希敦 อนันท·มหิดล 

(พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนนัทมหิดล) 13  
หลวงพิบูลยส์งครามเป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีมกัจะมีช่ือปรากฏแนะน าอยู่ในบทความภาษาจีน

หลายบท ช่ือหลวงพิบูลยส์งครามใชส้ญัลกัษณ์จุดคัน่กลางระหว่าง หลวงพิบูลย·์สงคราม 銮披汶· 

颂堪元帅 เป็นตน้  
เห็นไดว้่าสญัลกัษณ์จุด นอกจากจะใชใ้นการแยกแยะช่ือและนามสกุลของคนไทยแลว้  ยงั

ใชส้ าหรับแยกแยะช่ือบุคคลท่ีมีขนาดยาวใหส้ั้นเพ่ือง่ายแก่การอ่านดว้ย 

4.5 กลวิธีผ่อนคลายปริวรรต 
เน่ืองจากเง่ือนไขของการประสมค าไทยมีโครงสร้างท่ีมาขององค์ประกอบของค าแต่ละ

ส่วนซบัซอ้นยุง่ยาก  การถ่ายเสียงกระท าไดส้มบูรณ์มากก็เพียงแค่ “เหมาะสม” หรือไม่ก็ “ค่อนขา้ง

                                                             

13 หวงัเผิง.วดัโพธ์ิ.การแพทยต่์างประเทศ.王鹏.瓦特泼.国外医学.www.cnki.net.,1995.03.  
14 ตารางรายช่ือพระมหากษตัริยไ์ทย.https://zhidao.baidu.com/question/189313688.html 泰国皇帝世系表,2019.06.  

https://baike.baidu.com/item/%E6%99%AE%E5%AF%86%E8%93%AC%C2%B7%E9%98%BF%E6%9D%9C%E5%BE%B7
https://baike.baidu.com/item/%E6%99%AE%E5%AF%86%E8%93%AC%C2%B7%E9%98%BF%E6%9D%9C%E5%BE%B7
https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%9B%E5%93%88%C2%B7%E5%93%87%E9%9B%86%E6%8B%89%E9%9A%86%E5%8A%9F
https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%9B%E5%93%88%C2%B7%E5%93%87%E9%9B%86%E6%8B%89%E9%9A%86%E5%8A%9F
https://baike.baidu.com/item/%E9%8A%AE%E6%8A%AB%E6%B1%B6%C2%B7%E9%A2%82%E5%A0%AA
https://baike.baidu.com/item/%E9%8A%AE%E6%8A%AB%E6%B1%B6%C2%B7%E9%A2%82%E5%A0%AA
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สมมาตร” เสียงค าไทยจ านวนมากท่ีไม่สามารถใชค้  าจีนถ่ายเสียงไดเ้หมาะสมและแม่นย  า ท่ีผา่นมาผู ้
แปลส่วนใหญ่นิยมใชค้  าท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกบัเสียงอ่านค าไทยมาทดแทน  ในท่ีน้ีขอตั้งช่ือกลวิธีน้ีว่า
การ “ผอ่นคลายปริวรรต” หมายถึงการยดืหยุน่ภาวะตึงเครียดของการเลือกสรรค าจีนแทนค าไทย  มี
ตัวอย่างรูปแบบกลวิธีผ่อนคลายปริวรรตท่ีปรากฏในหลกัเกณฑ์การถ่ายเสียงของ PKUTHDY 
จ  านวนมาก ตวัอยา่งเช่น  

1) ใชค้  าจีนในกลุ่มฐานการออกเสียงเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาถ่ายทอดเสียงอ่านค าไทยท่ี
มีฐานการออกเสียงคลา้ยกนัแต่มีรูปสระและเสียงวรรณยกุตต่์างกนั เช่น กลุ่มเสียง ฮาม ฮมั(ฮ  า) ฮีม 
ฮิมและหาม หัม หีม หิม(119) ถ่ายเสียงดว้ยกลุ่มค าจีน ไดแ้ก่ 哈/含/函/寒(เสียงอ่าน ฮา หาน หาน 
หาน)  กลุ่มเสียง เล เละ แล และ ลือ (รวมค าว่า ลึอ) (105) ถ่ายเสียงดว้ยกลุ่มค าจีนไดแ้ก่勒/仂/叻(
อ่าน เล่อ ทั้งหมด)  กลุ่มเสียง เร เระ(99) ถ่ายเสียงดว้ยกลุ่มค าจีน雷 และ蕾 (เสียงอ่าน เหลย) แร 
แระ(99) ถ่ายเสียงดว้ยกลุ่มค าจีน 莱/来 (ทั้งสองค าอ่าน ไหล หรือ หลาย)14  

2) การก าหนดตวัอกัษรแทนเสียงค าไทยท่ีมีสระเสียงสั้นและยาวเป็นอกัษรค าเดียวกนัหรือ
กลุ่มค าเดียวกนั (ดงัตวัอยา่ง (1))  

3) การแทนเสียงพยญัชนะ ง ดว้ยเสียงพยญัชนะท่ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเสียงสระพร้อมกนั
ดว้ย ไดแ้ก่เสียง อ ย ว ตวัอยา่งเช่น  งา งะ(阿) งู งุ(吴/武/伍/乌)  แง แงะ(爱/艾/埃)  แงว(艾) เงาะ   
(奥/敖) งาง งงั(昂) โงง(翁) โงย งอย(奥) โงน(文/温) โงม(翁) เงือน(恩) แง็ง(岸) งาม งมั-ง  า(安) 
เงียม เงือม(严/燕)15  

4) หลกัผอ่นคลายปริวรรตส่วนตวัสะกดทา้ยค าก  าหนดให้ใชม้าตรฐานเดียวกบักลุ่มเสียงท่ี
มีฐานเสียงพยญัชนะ เสียงสระเดียวกนักบัค าท่ีมีเสียงสะกดทา้ยค าของค านั้น ๆ ดว้ย เช่น เสียง กาก 
กาด กาบ สามารถใชเ้สียง กา ทดแทน  

5) ก  าหนดเสียงพยญัชนะและพยญัชนะควบกล ้าใหอ้ยูใ่นกลุ่มฐานเสียงเดียวกนั เน่ืองจาก 
ภาษาจีนไม่มีพยญัชนะควบกล ้า เช่นกลุ่มฐานเสียง ค ประกอบดว้ย ข ฆ คร คล ขร ขล  ฐานเสียง พ 
ประกอบดว้ย ภ ผ พร พล ผล (พิจารณาเพ่ิมเติมตาราง 4) เป็นตน้  

กลวิธีผ่อนคลายปริวรรตมีความสัมพนัธ์กบักลวิธีคดัเสียงทดแทน  กลวิธีคดัเสียงทดแทน
เป็นการแกไ้ขปัญหาภายใตก้ระบวนการวินิจฉยัความเหมาะสมทั้งในการ “ถอดเสียง” และ “ถ่าย
เสียง” จากภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางโดยตรงอย่างสมเหตุสมผล ขณะท่ีกลวิธีผ่อนคลาย
ปริวรรตมุ่งเนน้ความส าคญัของการก าหนดแบบแผนความอะลุม้อล่วยในถ่ายเสียงเพื่อให้การแปล
บรรลุเป้าหมายสูงสุด  การคดัเสียงทดแทนกระท าไดโ้ดยผา่นกลวิธีผ่อนคลายปริวรรต  ทั้งน้ีทั้งนั้น

                                                             

15 เสียง “รือ” ถ่ายเสียงต่างหากดว้ยค าว่า 日 (หนา้ 99) อา้งอิงเดียวกบั 7,หนา้ 99 105 และ 119. 
16 อา้งอิงเดียวกบั 7,หนา้ 35-40. 
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กลวิธีคดัเสียงทดแทนและกลวิธีผ่อนคลายปริวรรตจ าตอ้งใชดุ้ลยว์ินิจฉัยท่ีสมเหตุสมผล  มิเช่นนั้น
อาจมองว่าเป็นการหละหลวมต่อการแปลได ้

5. หลักเกณฑ์การแปลค าเฉพาะไทย-จนีและข้อเสนอแนะ  
ผลจากการศึกษา-ทบทวน-วิเคราะห์ขอบเขตงานแปลค าเฉพาะไทย-จีนดงัแจกแจงขา้งตน้

ทั้งหมดมาน้ีผูเ้ขียนขอสรุปภาพรวมหลกัเกณฑ์การแปลค าเฉพาะไทย-จีนและขอ้เสนอแนะใน
มุมมองผา่นเจา้ของภาษาตน้ทาง ในท่ีน้ีอาจมีแนวคิดบางประเด็นเห็นต่างไปจากหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 
และ 3.2   

5.1 ภาพรวมหลักปฏิบัติและกลวิธีพืน้ฐานการแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ัวไป  
การแปลค าเฉพาะไทย-จีน โดยพ้ืนฐานผูแ้ปลควรค านึงถึงหลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติั

ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) ไม่ควรใชห้ลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงไทย-จีนในการถ่ายเสียงวลี ประโยคหรือขอ้ความ  
2) พิจารณาทบทวนและศึกษาค าแปลท่ีนิยมใชก้นัมาก่อน หากมีค  าท่ีนิยมใชก้นัจนเกือบจะ

เป็นสากลใหพ้ิจารณาใชค้  าแปลท่ีปรากฏอยูก่่อนแลว้ แต่หากพบว่าค าท่ีนิยมใชก้นัมาก่อนมีจ  านวน
มากกว่า 1 ค า ใหเ้ลือกใชค้  าใดค าหน่ึง  โดยใชค้  า ๆ นั้นตลอดทั้งเน้ืองาน (เร่ือง/เล่ม)  แต่หากกรณีท่ี
ผูแ้ปลเห็นว่าค าเดิมท่ีนิยมใชก้นัอยูไ่ม่ค่อยมีความเหมาะสม ผูแ้ปลประสงคจ์ะเลือกใชค้  าใหม่ ก็ควร
ท าหมายเหตุหรือเชิงอรรถอา้งอิงว่าเคยมีผูแ้ปลใชค้  าใดมาก่อนปรากฏในแหล่งอา้งอิงใดและดว้ย
เหตุผลใดท่ีผูแ้ปลไม่ใชค้  าเดิมท่ีเคยปรากฏ  เพื่อให้งานแปลค าเฉพาะไทย-จีนอยู่ภายใตข้อบเขตท่ี
สามารถศึกษาติดตามได ้

3) กลวิธีพ้ืนฐานการเลือกใชค้  าจีนแทนค าไทยโดยทัว่ไปไดแ้ก่ (1) เลือกค าใชบ่้อย จ  านวน
ขีดไม่ซบัซอ้น สามารถอ่านออกเสียงไดท้นัทีหรือสามารถเดาเสียงอ่านไดจ้ากส่วนประกอบกับ
หมวดค าอกัษรจีน (ปู้โส่ว部首) ท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอดเสียง เช่นเสียง加 ในตวัอกัษร架/迦/珈/伽/功
เสียง尼 ในตวัอกัษร妮/昵 (2) เลือกค าท่ีมีความหมายหรือนยัยะเชิงบวกเช่น恭/立/丽/利/吉/蒂(3) 
ไม่ควรเลือกค าอุทาน ค าสรรพนาม ค าปุจฉาสรรพนาม ไดแ้ก่ 他/她/它/你/们/吗/呢/哪 ในการถ่าย
เสียง (4) ไม่ควรเลือกใชค้  านามบ่งช้ีรูปธรรมเด่นชดั เช่นค านามประเภทสัตว ์猫/蛇/狗/兔/羊/蚁 

ส่ิงของ 盒/笔/桌/锅/勺/杯 ช่ืออวยัวะ 肝/眼/耳/臂 ค าเรียกช่ือเครือญาติ 姨/叔/婆/弟/妹 เป็นตน้  
4) การถอดและถ่ายเสียงควรกระท าเฉพาะค าวิสามานยนาม ส่วนประกอบของค า 

สามานยนาม โดยทั่วไปใช้วิธีแปลเอาความ ตัวอย่างค าสามานยนามท่ีไม่ควรถ่ายเสียง (ค  าท่ีมี
สญัลกัษณ์ก ากบั) ไดแ้ก่ แม่น ้ าสุพรรณบุรี 苏攀武里河 แม่น ้ านครชยัศรี那空猜席河 แม่น ้ ามะขาม
เฒ่า玛堪套河 ป่าพรุโต๊ะแดง朵登沼泽森林 เกาะตะรุเตา大陆岛 เกาะเสมด็沙美岛 อ่าวมาหยา
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玛雅海湾  ดอกสิรินธรวลัลี诗琳通万莉花  สวนสิริกิต์ิ诗丽吉公园 ถนนขา้วสาร卡欧沙巷 แต่
การแปลค าวิสามานยนามท่ีมีเพียงพยางคเ์ดียวโดยมากจะใชว้ิธีถ่ายเสียงทั้งสองส่วน เช่น อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่考．艾国家公园  อุทยานแห่งชาติเขาสก 考．索国家公园 

ขอ้จ ากดัท่ีควรทราบประการหน่ึงเก่ียวกบัการแปลค าสามานยนาม ภายใตว้ฒันธรรมต่าง
ส่งผลใหก้ารแปลค าสามานยนามบางชนิดยากท่ีจะดึงภาษาปลายทางใหเ้ช่ือมโยงกบัภาษาตน้ทางได้
แนบสนิท เป็นตน้ว่า ภาษาตน้ทางอาจจะไม่มีค  าชนิดเดียวกนั ไม่มีวฒันธรรมลกัษณะเดียวกนั หรือ
มีแต่อยูภ่ายใตรู้ปแบบท่ีต่างกนั ระบบแบบแผนต่างกนั การแปลช่ือต าแหน่ง ยศฐาบรรดาศกัด์ิต่าง ๆ 
เป็นตวัอยา่งส าคญัท่ีจะขอกล่าวถึงในท่ีน้ี  ช่ือยศและต าแหน่งของไทยและจีนยากท่ีจะเทียบเคียงให้
ได้ความสมมาตร เน่ืองจากประเภทยศและต าแหน่งของจีนมีจ านวนมากกว่าของไทยทั้งพบว่า
ต าแหน่งบางต าแหน่งในแต่ละยคุสมยัแห่งประวติัศาสตร์จีนก็มีความส าคญัแตกต่างกนัอยูด่ว้ย และ
เน่ืองดว้ยขอ้จ  ากดัเหล่าน้ีจึงท าให้การแปลช่ือบรรดาศกัด์ิขุนนางต่าง ๆ ของไทยท่ีผ่านมาจึงนิยม
แปลถ่ายเสียงรวมไปดว้ย ตวัอย่างกลุ่มค าเหล่าน้ีหลกัเกณฑ ์PKUTHDY ไดก้  าหนดค าถ่ายเสียงได้
แนบเนียนและเหมาะสมมาก ไดแ้ก่ กรมสมเด็จพระ กรมพระยา กรมพระ กรมหลวง กรมขุน กรม
หมื่น เจา้พระยา พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น พนั พระองคเ์จา้ หม่อมเจา้ หม่อมราชวงศ ์หม่อมหลวง 
คุณหญิง  ถ่ายเสียงเป็น公玛颂德帕/ 公帕雅*/ 公玛帕/ 公玛銮/ 公玛昆/公玛门(閅) /昭帕雅/ 帕
雅/ 帕/銮/昆/门(閅) /潘/帕翁昭/ 蒙昭/ 蒙拉查翁/ 蒙銮/ 坤英

16    
5) เลือกใชก้ลวิธี “คดัเสียงทดแทน” หรือกลวิธี “ผ่อนคลายปริวรรต” กรณีท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง

หาเสียงท่ีใกลเ้คียงถ่ายเสียงตน้ทาง (ดูตวัอย่าง 4.1 และ 4.5) ในกรณีเดียวกนัน้ีผูเ้ขียนเห็นดว้ยกบั
หลกัเกณฑ ์XHTYH และ PKUTHDY ท่ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งถ่ายเสียงควบกล ้า ขณะเดียวกนัก็ไม่จ  าเป็น
จะตอ้งแยกแยะเสียงสระเสียงสั้นเสียงยาว17  (กรณีค าควบกล ้าอาจมีขอ้ยกเวน้บางโอกาส ดูตวัอยา่ง
ขอ้ 5.2) 

6) เลือกใชก้ลวิธี “ลดทอนเสียงพยางค”์ “เสริมสญัลกัษณ์” กรณีท่ีตอ้งแปลค าเฉพาะหรือช่ือ
เฉพาะท่ีมีขนาดยาว โดยเฉพาะช่ือรวมนามสกุลท่ีมีหลายพยางค ์หรือช่ือรวมต าแหน่งท่ีมีขนาดยาว
มากกว่า 5 พยางค์ (ดูตวัอย่าง 4.2 และ 4.4) ทั้งน้ีการเสริมสัญลกัษณ์จุด ควรใชใ้ห้ถูกตอ้งและเป็น

                                                             

17 การถ่ายเสียงในท่ีน้ีส่วนใหญ่อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ PKUTHDY (หน้า 138-139) เป็นหลัก แต่ทั้ งน้ีต าแหน่ง “กรมพระยา” 
หลกัเกณฑ ์PKUTHDY ถ่ายเสียงว่า公玛帕雅 (ออกเสียง กรม-มะ-พระ-ยา) ไม่ถูกตอ้งท่ีถูกตอ้งควรเป็น公帕雅 (ออกเสียง กรม-พระ-
ยา). ตรวจสอบความถูกต้องได้จากแหล่งข้อมูล : บทวิทยุรายการ “รู้รักภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย เม่ือวันท่ี  4 เมษายน พ.ศ.2552 เวลา 7:00-:7:30 น. อ้างถึงใน ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. กรมพระยา . 
http://www.royin.go.th/knowledges (วนัท่ีเผยแพร่ขอ้มูล 4 เมษายน 2552). 
18 แม้ว่าหลักเกณฑ์ PKUTHDY จะมีการแจกแจงค าสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวแยกจากกนั  แต่พบว่าค าจีนท่ีใช้ถ่ายเสียงค าท่ีมี
สระเสียงสั้นและยาวลว้นเป็นค า ๆ  เดียวกนัหรือกลุ่มค าเดียวกนั  ในเชิงปฏิบติัการถ่ายเสียงค าเฉพาะไทยจีนจึงถือว่าไม่ไดแ้ยกแยะ
สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว. 
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ระบบ  โดยทัว่ไปใชค้ัน่กลางระหว่างช่ือและนามสกุลแต่กรณีท่ีมีการใส่สัญลกัษณ์จุดในพระนาม
พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 10 ระหว่างค าว่า “มหา” และ “วชิราลงกรณ์” 玛哈·哇集拉隆功 ดงัตวัอยา่ง
ขอ้ 4.4 นั้น  ส่งผลใหแ้หล่งข่าวบางแหล่งอา้งอิงพระนามพระมหากษตัริยไ์ทยปัจจุบนัเป็น “玛哈国

王” (กษตัริยม์หา) ตีความค าว่า “มหา” เป็นพระนามพระมหากษตัริยไ์ทย (สืบคน้เพ่ิมเติมได้ใน
แหล่งข่าวไป่ตูข้องจีนหัวขอ้ข่าว百度《泰国公主晒姐妹照！国王老爸搂两女儿一脸幸福·父

女三人感情亲密》เผยแพร่เมื่อวนัท่ี 8 มิถุนายน 2019) 
กรณีช่ือผนวกยศขุนนางมีขนาดยาวมากอาจใชว้ิธี (1) ถ่ายเสียงช่ือและยศเต็มในการปรากฏ

คร้ังแรก ต่อจากนั้นใหเ้อ่ยนามแบบยอ่ส่วน เช่น สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  อา้งถึงคร้ังแรก
ใชว้่า颂德公帕雅·丹隆拉差努帕 หรือ丹隆拉差努帕亲王 ต่อจากนั้นให้เอ่ยเฉพาะ丹隆亲王 
หรือ (2) ใชว้ิธีถ่ายเสียงช่ือและยศเต็มในการเอ่ยถึงคร้ังแรก  จากนั้นอาจเอ่ยเฉพาะนามเดิม กรณีนาม
เดิมเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย เช่น สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) อา้งอิงคร้ัง
แรกใช้ว่า颂德昭帕雅·波荣玛哈希苏利雅翁（创·汶纳）โดยวงเล็บช่ือจริง ต่อจากนั้นอา้งอิง
เฉพาะช่ือจริง  

7) กรณีขอ้มูลภาษาไทยบางส่วนปรากฏช่ือเฉพาะภาษาองักฤษ ควรอา้งอิงช่ือภาษาองักฤษ 
โดยตรง การอา้งอิงช่ือส านกัพิมพไ์ทยเป็นส่วนส าคญัในการเขียนบรรณานุกรมของปริญญานิพนธ์
และบทความต่าง ๆ  เป็นภาษาจีน  ส านกัพิมพจ์  านวนมากของไทยในปัจจุบนันิยมใชช่ื้อภาษาองักฤษ  
กรณีน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งถ่ายเสียงจากภาษาองักฤษเป็นภาษาจีน แต่ให้ใชช่ื้อส านักพิมพน์ั้นโดยตรง 
เช่น ส านักพิมพซี์เอ็ด SE-ED บลิสพบัลิชช่ิง Bliss Publishing สยามอินเตอร์บุ๊คส์ Siam Inter Book 
สยามอินเตอร์คอมิกส์ Siam Inter Comics สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย Siam Inter Multimedia อีคิวพลสั 
E.Q.Plus โปรวิชัน่ Pro Vision โพสตบุ๊์กส์ Post Book แฮปป้ีบุ๊ค Happy Book บุ๊คสไมล ์Book Smile  
ช่ือส านกัพิมพบ์างช่ือผสมกนัระหว่างภาษาไทยกบัองักฤษสามารถใชก้ลวิธีถอดเสียงอ่านเฉพาะค า
ไทยตามดว้ยภาษาองักฤษ เช่น ส านักพิมพบุ์รพฒัน์ คอมิคส์ พบัลิเคชั่นแปลว่า 布拉帕 Comics 
Publicaion ส านักพิมพศ์ิราภรณ์บุ๊คส์แปลว่า思拉蓬 Book เป็นตน้ การแปลช่ือส านักพิมพม์ีความ
นิยมทั้งวิธีถ่ายเสียงและวิธีแปลเอาความ ช่ือท่ีนิยมแปลเอาความเช่น ส านักพิมพม์ติชน 民意出版

社  ส านักพิมพ์ศิลปวฒันธรรม文化艺术出版社 ส านักพิมพด์อกหญา้ 花草出版社 ส านักพิมพ์
กรุงเทพฯ การพิมพ์曼谷印刷出版公司 ส านักพิมพธ์รรมสภา 法会出版社 เป็นตน้ การแปลช่ือ
ส านกัพิมพไ์ทยยงัไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑต์ายตวั  เน่ืองจากมีช่ือส านกัพิมพจ์  านวนมากเมื่อแปล
เอาความอาจจะไม่เหมาะสม ผูแ้ปลจ านวนไม่นอ้ยท่ีเลือกแปลโดยการถ่ายเสียงมากกว่าการแปลเอา

https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%9B%E5%93%88%C2%B7%E5%93%87%E9%9B%86%E6%8B%89%E9%9A%86%E5%8A%9F
https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%9B%E5%93%88%C2%B7%E5%93%87%E9%9B%86%E6%8B%89%E9%9A%86%E5%8A%9F
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ความ เช่น ส านักพิมพสุ์ขภาพใจ หากแปลความหมายภาษาไทยคือ 心灵健康出版公司
18  (เมื่อ

แปลงความหมายสลบักลบัมาไดค้วามว่า “ส านักพิมพจิ์ตวิญญานแข็งแรง”)  หรือส านักพิมพพ์ิมพ์
ค  า  打字出版社 (เป็น “ส านกัพิมพพ์ิมพต์วัอกัษร”)  ส่ือความค่อนขา้งแข็งกระดา้งไม่เป็นธรรมชาติ   

5.2 กลวิธีปริวรรตงานแปลข้ามวัฒนธรรมภายใต้เจตจ านงเพ่ิมพูน  
การแปลค าเฉพาะไทย-จีนนอกจากมีหลกัปฏิบติัพ้ืนฐานทัว่ไปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ภายใต้

ปริวรรตงานแปลขา้มวฒันธรรมอาจจะตอ้งผา่นกระบวนวินิจฉยัความเหมาะสมของการถ่ายค าผ่าน
เจตจ านงเพ่ิมพูนอ่ืน ๆ  ดว้ย  ตวัอย่างปริวรรตงานแปลขา้มวฒันธรรมผ่านเจตจ านงเพ่ิมพูนท่ีจะขอ
อภิปรายในหวัขอ้น้ี ไดแ้ก่  

1) เจตจ านงของผูแ้ปลท่ีนอกจากประสงคจ์ะถ่ายเสียงใหไ้ดเ้สียงสมมาตรแลว้ยงัไดค้วาม 
สละสลวยและเสริมสิริมงคล เช่น จงัหวดัภูเก็ต普吉 ใชเ้สียง จ๋ี吉(สิริมงคล) แทนเสียง “เก็ต” ช่ือ
นายบรรหาร班汉 (汉 ชายชาตรี)  เกรียงศกัด์ิ 江萨 (江 สายน ้ าแสดงความยิง่ใหญ่ ใจกวา้ง) ค  าสิงห์ 
堪兴 (兴 ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์)  ชาญวีรกุล 灿威拉恭 (灿 ความรุ่งโรจน์ 威 มีเกียรติ恭 ความ
เคารพย  าเกรง) พนมยงค์帕侬荣 (荣 รุ่งเรือง)  พยอมยงค์帕耀永 (耀 รุ่งโรจน์永 ตลอดกาล)19 

2) เจตจ านงบ่งบอกนยัยะความส าคญัทางวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ เช่น นครปฐม佛

统 และจงัหวดัเพชรบุรี佛丕 มีอกัษรค าว่า佛 หมายถึงเมืองแห่งพุทธศาสนา  
3) ถ่ายเสียงไดค้วามสมมาตร สละสลวย สัมพนัธ์แก่บุคลิกภาพหรือความสามารถจ าเพาะ

ของบุคคลนั้น  ตวัอย่างการถ่ายเสียงพระนามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ชาวจีนรู้จักกนัในนามว่า 诗琳通公主  แจกแจงความหมายแต่ละค าคือ诗 ซือ-
กาพยก์วี 琳 หลิน-หยกมณีล ้าค่า通 ทง-ปราดเปร่ือง  รวมความหมายคือสตรีผูเ้ลอโฉมดุจหยกมณีล ้า
ค่า มีความเช่ียวชาญทางดา้นศิลปศาสตร์กาพยก์ลอนและมีสติปัญญาปราดเปร่ือง ซ่ึงจุดเด่นของผูม้ี
สติปัญญาปราดเปร่ืองคือความอยากรู้อยากเห็น  การแสวงหาค าตอบและการท างานไม่ลดละ เป็น
ตวัอยา่งท่ีสามารถถ่ายค าสมัพนัธท์ั้งเสียงทั้งบุคลิกภาพของพระองคไ์ดเ้ป็นอยา่งดีและครบความทุก
ตวัอกัษร  หรือตวัอยา่งพระนามสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง ภาษาจีนซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปคือ 诗丽吉 แจกแจงความหมายแต่ละค าคือ诗 ซือ-สิริศิลป์  丽
ล่ี-สิริโฉม吉 จ๋ี-สิริมงคล รวมความหมายคือ สตรีผูม้ีสิริโฉมงดงาม มีความปราดเปร่ืองดา้นศิลป
ศาสตร์ มีความสง่างามเป็นม่ิงขวญัปวงประชาทัว่หลา้   

                                                             

19 ทางส านกัพิมพใ์ชค้  าจีนว่า如是出版社. 
20 ตวัอย่างศึกษาจากหลกัเกณฑ ์PKUTHDY ภาคผนวก 1 “ตารางการถ่ายเสียงช่ือ-นามสกุลท่ีพบบ่อยของคนไทย” 附录一:泰国人常

见姓名音译表,อา้งอิงเดียวกบั 7,หนา้ 123-131. 



34 

2019 年第二届中国学学术研讨会论文集 
Proceedings of the 2nd International Conference on Chinese Studies 2019 

4) ถ่ายเสียงไดค้วามสมมาตรบ่งบอกเพศ วยัและสถานภาพ เช่นการแปลช่ือนางนาค (หรือ
แม่นาก) ตวัละครเอกจากภาพยนตร์ “นางนาก” ภาษาจีนใชค้  าว่า娜娜(น่าน่า) หรือ娘娜 (เหนียง
น่า) 20 ช่ือแรกไดเ้สียงสมมาตรทั้งยงัสามารถบ่งบอกว่าเป็นเพศหญิง (มีอกัษรผูห้ญิง女)  ใชค้  าซ ้ า
ตามความนิยมขานช่ือคนสนิทของชาวจีน  ช่ือท่ีสองประกอบดว้ยอกัษรสองค า ค  าแรก 娘(เหนียง) 
มีความหมายว่า “นาง” เป็นค าท่ีใชข้านเรียกมารดาหรือ “แม่” การถ่ายเสียงช่ือท่ีสองน้ีมีลกัษณะ
พิเศษคือเป็น “การแปลเอาความผสมการแปลเอาเสียง” เป็นตวัอยา่งกลวิธีการแปลอีกรูปแบบหน่ึงท่ี
สามารถเลือกปฏิบติัไดใ้นการแปลช่ือเฉพาะไทย-จีน  

5) ถ่ายเสียงโดยมีเจตจ านง “เลือกค าเด่น เสริมอตัลกัษณ์” เช่น ผูเ้ขียนเคยแปลช่ือ นายต่ิน  
(ผูแ้ปลวรรณกรรมไซอ๋ิว ฉบับคุรุสภา) ใช้ค  าว่า乃鼎 เลือกใช้ตัวอกัษร “ต่ิง”(ภาชนะประกอบ
พิธีกรรมโบราณของจีน) เน่ืองจากเจตนาจะให้สะดุดตา จดจ าง่าย นอกจากนั้นยงัถ่ายเสียงค าว่า 
“นาย” ดว้ย เพราะหากแปลเสียงพยางคเ์ดียวอาจสับสนกบัขอ้ความหนา้หลงัของค าเฉพาะ และการ
แปลช่ือยอ่เจา้พระยาพระคลงั (หน) ผูเ้ขียนเลือกใชต้วัอกัษร宏 เจตนายกยอ่งว่าท่านเป็นบุคคลท่ีได้
สร้างเกียรติภูมิเกริกเกียรติขจรไกล   

6) การแปลเป็นศิลปะผ่านความซับซ้อนของกระบวนการคิด ดังนั้นหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ 
ขา้งตน้จึงมีการยืดหยุน่ได ้ดงักล่าวแลว้ว่าโดยทัว่ไปไม่ค่อยนิยมถ่ายเสียงค าควบกล ้าแต่ก็พบว่าค  า
ควบกล ้าบางช่ือ จ  าตอ้งถ่ายเสียงออกมาจึงจะมีความไพเราะและมีลกัษณะของความจ าเพาะของค า
เฉพาะค านั้นมากกว่า เช่นราชวงศจ์กัรี 却克里 จงัหวดัตราด达拉府 บริษทัเคลด็ไทย克勒泰 ละคร 
ชาตรี 查德里剧

21   

5.3 ข้อเสนอแนะ 
หลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงค าเฉพาะไทย-จีนขององคก์รและนกัวิชาการชาวจีนถือเป็นการน า

ร่องในหัวขอ้ศึกษางานแปลค าเฉพาะไทย-จีนท่ีมีประโยชน์มาก  แต่ทั้งน้ีก็ยงัมีขอบเขตท่ีน่าศึกษา
ขยายผลเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาหลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงค าเฉพาะไทย-จีนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและ

                                                             

21 แต่หากแปลค าว่า “นาค” หรือพญานาค ภาษาจีนใช้那伽. 
22 แปลโดยนิสิตหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศปักกิง่ ผูแ้ปลยงัเพ่ิม
เชิงอรรถเพ่ือขยายความค าเฉพาะของค าว่า “ละครชาตรี” ดว้ยว่า  “查德里剧出现于大城王朝初期,是泰国最古老的民间歌舞剧,可能

受到印度流浪剧“雅德里”的影响。表演的剧目有宫闱故事和民间受欢迎的传说故事,如《帕素吞玛诺拉》。(ละครชาตรี: ละคร
ชาตรีมีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เป็นละครพ้ืนบา้นท่ีเกา่แกท่ี่สุดของไทย ละครชาตรีน่าจะไดรั้บอิทธิพลจากละครเร่ของอินเดียท่ี
เรียกว่า "ยาตรี" หรือ "ยาตรา” ละครชาตรีนิยมแสดงเร่ืองจกัร ๆ วงศ ์ๆ และต านานหรือนิทานพ้ืนบา้นท่ีไดรั้บความนิยม อาทิเช่น 
เร่ืองพระสุธนนางมโนหร์า) ” สืออวี้ฉวง.งานแปลและวิเคราะห:์ งานแปลคดัสรร “เม่ือคุณตาคุณยายยงัเด็ก”. สารนิพนธ์หลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศปักกิง่.2019.05. 石玉琼.泰国散文集《外公外婆

的童年时光》（节选）翻译实践及翻译报告.北京,北京外国语大学泰语笔译硕士论文,หนา้ 107. 
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เพื่อกระชบัช่องว่างความแตกต่างทางวฒันธรรมภาษาให้ปรากฏน้อยท่ีสุด  ขอบเขตหรือหัวขอ้
ศึกษาดงักล่าวยกตวัอยา่งเช่น 

1) หลกัเกณฑก์ารถ่ายเสียงค าไทยท่ีไม่มีในระบบค าจีน เช่น เสียงสะกดทา้ยพยางค ์นอกจาก
กลวิธี “ผอ่นคลายปริวรรต” ท่ีเป็นแนวปฏิบติัทัว่ไปแลว้  ผูเ้ขียนอยากเสนอใหม้ีกลวิธีอ่ืนเสริมดว้ย 
เช่นวิธี “ปลูกเสียงชดเชย” หมายความว่าหาก “ถ่ายเสียง” ไม่ไดก้็เป็นไปไดห้รือไม่ว่าใชว้ิธี “ปลูก
เสียง” แทน โดยการปลูกเสียงทดแทนในท่ีน้ีคือการใชค้  าจีนถ่ายเสียงพยางคท์า้ยค าดว้ย  โดยอาจ
เลือกค าจีนท่ีไม่ไดแ้สดงความหมายเป็นรูปธรรมเด่นชดั เช่น ช่ือวารสาร “จนัทรเกษม” ใชว้่า 詹达

拉卡神牟  เพ่ิมเสียง 牟 หรือตวัอย่างช่ือนกัแปลและนกัเขียนช่ือดงั “ยาขอบ” แทนท่ีจะแปลว่า雅
可 ให้ชดเชยโดยเสริมค าทา้ยพยางค์เป็น 雅可普  เสียงสระเอือผสมอกัษร ง เช่น บุษบา เรืองไทย 
ปลูกเสียงชดเชยเป็น 布沙帕·日昂泰 เป็นตน้   

2) ศึกษาและก าหนดหลกัเกณฑ์การใชเ้คร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการปริวรรตช่ือ
เฉพาะไทย-จีน โดยเฉพาะเคร่ืองหมาย จุด ท่ีคัน่กลางระหว่างตวัอกัษรภาษาจีนหรือ 间隔号 ควร
ก าหนดวิธีใชใ้หช้ดัเจนว่าควรคัน่กลางในต าแหน่งใดหรือลกัษณะใดไดบ้า้ง   

3) ก  าหนดค าจีนท่ีใชแ้ทนเสียงค าไทยเพ่ิมข้ึน ไม่จ  าเพาะว่ามีเพียง 1-5 ค าดงัท่ีหลกัเกณฑ์ 
PKUTHDY ก  าหนดนอกจากนั้นหากสามารถจ าแนกค าจีนท่ีเหมาะสมแก่การใชง้านแต่ละขอบเขต 
เช่น ค  าจีนท่ีใชถ่้ายเสียงช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี หรือช่ือเฉพาะทางวฒันธรรม เป็นตน้ หลกัเกณฑ์ 
XHTYH ไดเ้คยหมายเหตุค าแปลช่ือบุคคลและช่ือสถานท่ีดว้ย แต่มีจ  านวนค าใหเ้ลือกนอ้ยขาดความ
หลากหลาย  
 4) กลวิธีปริวรรตงานแปลขา้มวฒันธรรมภายใตเ้จตจ านงเพ่ิมพูน ค  าว่า “เจตจ านงเพ่ิมพูน” 
ในท่ีน้ีค่อนขา้งมีความสัมพนัธ์กบัทฤษฎีจิตวิทยา “การแปลส่ิงเร้าผิดเชิงบวก (Positive illustion)” 
กล่าวถึงทัศนคติเชิงบวกท่ีมีต่อตนเองหรือบุคคลท่ีใกลชิ้ด หรือการยกย่องตนเองท าให้รู้สึกดี  
ผูเ้ขียนคิดว่าหากน าทฤษฎีดงักล่าวมาขยายความภาวะ “เจตจ านงเพ่ิมพูน” ของการแปลบางแง่มุมก็
น่าจะกระท าได ้ โดยอาจปรับเป็นทฤษฏี “การแปลส่ิงเร้าเชิงบวก” ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ใช่การแปลสารของ
ผูป่้วยทางจิตวิทยา  แต่เป็นการแปลสาร (ค  าหรือข้อความ) ภายใต้ทฤษฎีการแปล  โดยผูเ้ขียน
มองเห็นว่าภายใตก้ลศิลป์การถ่ายเสียง ผูแ้ปลอาจไดรั้บอิทธิพลจากตวัพยากรณ์ค่าเกณฑป์ฏิสมัพนัธ์
ระหว่างตวัตน (ผูแ้ปล) กบัการเลือกใชค้  าแปล  อิทธิพลลกัษณะน้ีเป็นอิทธิพล “การแปลส่ิงเร้าเชิง
บวก” หมายถึง ทศันคติเชิงบวกท่ีมีต่อตนเองหรือต่อบุคคลท่ีใกลชิ้ด เพื่อยกยอ่งตนเองท่ีท าใหรู้้สึกดี 
(self-enchancement) หรือเพื่อด ารงรักษาความเคารพตน ซ่ึงเป็นเจตจ านงแฝงในการแปลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือผูแ้ปลถ่ายทอดสารวฒันธรรมแม่ไปสู่วฒันธรรมต่าง เป็นขอบเขตศึกษาทฤษฎีทาง
จิตวิทยาท่ีน่าจะน ามาผกูโยงกบัการอธิบายความทฤษฎีการแปลท่ีสมควรจะศึกษาต่อไป  
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6. สรุป 
การแปลค าเฉพาะไทย-จีนอยู่ภายใต้บริบทงานแปลข้ามวฒันธรรมซ่ึงมีข้อจ  ากัดและ

เง่ือนไขท่ีหลากหลายในการถ่ายทอดภาษา  ดงันั้นขอบเขตการแปลค าเฉพาะไทย-จีนจึงสามารถ
ศึกษาแตกแขนงไดอี้กหลากหลายหวัขอ้  นอกจากนั้นในดา้นหลกัเกณฑข์องการแปลค าเฉพาะ 
ไทย-จีนแมว้่ามีการริเร่ิมกระท าให้เป็นระบบชดัเจนข้ึน แต่เพ่ือการน าไปใชง้านได้ประสิทธิผล
สูงสุด ยงัมีจุดท่ีควรร่วมกนัพฒันาเพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 

ตาราง 2  การแปลเสียงค าไทยเป็นจีน ฉบบัส านกัพิมพซิ์นหวั (XHTYH) 
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ชุมชนชาวจีนเก่าและชุมชนจีนใหม่ ริมแม่น า้เจ้าพระยา 
ฝ่ังธนบุรีในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

Old Chinese and new Chinese communities 
Of Chao Phraya RiverThonburi side in the early Rattanakosin period 

 

ชาดา เตรียมวิทยา 
Chada Triamwittaya  

 

บทคดัย่อ  
การเติบโตของชุมชนจีนริมแม่น ้ าเจา้พระยาในฝ่ังธนบุรีเร่ิมมีมาตั้งแต่ในรัชสมยัของสมเด็จ

พระเจา้ตากสินมหาราช จนถึงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เกิดชุมชนจีนใหม่ข้ึน เป็นการศึกษา
วิวฒันาการของชุมชนจีนท่ีพฒันามาเป็นสงัคมเมืองท่ีเปล่ียนแปลงชุมชนจีนในสงัคมไทยสมยัตน้
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยใชก้รอบแนวคิดทางทฤษฎีทางสงัคมวิทยามาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อศึกษาววิฒันการของชุมชนจีนเก่าและชุมชุมจีนใหม่ ท่ีพบการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม
ระหว่างสมาชิกในสมัคมจีนยคุตน้กรุงรันตโกสินทร์ ในช่วงเวลาท่ีสงัคมไทยเร่ิมรับการแพร่กระจาย
ทางวฒันธรรมของชนชาติตะวนัตก ซ่ึงทาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวิถีชุมชนต่างๆในสงัคมไทยของ
กรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลท่ี 4 ถึง รัชกาล 5 นอกจากจะมีชุมชนจีนส าเพง็ ตลาดนอ้ย ยงัรวมถึง
ชุมชนจีนเก่าท่ีอยูฝ่ั่งธนบุรี “ชุมชนยา่นกะดีจีน หรือ กุฎีจีน” และชุมชนจีนใหม่ “ชุมชนยา่นคลอง
สาน” ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก หรือฝ่ังธนบุรีในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

ภายหลงัท่ีกรุงธนบุรีไดย้ติุบทบาทการเป็นเมืองหลวง แต่กรุงธนบุรียงัคงเป็นเมืองท่ีมีความ
สาคญัทางดา้นเศรษฐกิจของไทย ศูนยก์ลางความเจริญยงัเป็นชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณพระราชวงัเดิมของ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช โดยเฉพาะชุมชนจีนเก่าแก่ท่ีเรียกว่า “กะดีจีน” หรือ “กุฎีจีนฝ่ังธนบุรี” 
ซ่ีงหากยอ้นไปในอดีตจะพบหลกัฐานว่าเป็นชุมชนแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรม “สาม
ศาสนา ส่ีความเช่ือ” ส่วนของชุมชนจีนใหม่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็นชุมชนท่ีถูก
ปกครองของตระกูล “บุนนาค” ซ่ึงเป็นตระกูลขนุนางท่ีมบีทบาทต่อการปกครองสงัคมไทยในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้  

ในรัชสมยัของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มกีารขยายตวัของชุมชมเมืองพร้อมกนั 2 แห่ง คือ 
เมืองใหม่ท่ีอยูท่างตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา เรียกว่า “ฝ่ังพระนคร” ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูบ่ริเวณ
พระบรมมหาราชวงัและพ้ืนท่ีต่อเน่ือง กบั “ฝ่ังธนบุรี” ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูบ่ริเวณพระราชวงัเดิม โดย
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ฝ่ังธนบุรีเป็นฝ่ังตะวนัตกของแม่นา้เจา้พระยา มีพ้ืนท่ีสาคญัคือพ้ืนท่ีในการถือครองของสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงค ์(ดิศ บุนนาค)  

การศึกษางานวิชาการน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ เอกสารบนัทึกหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ การสมัภาษณ์บุคคลในพ้ืนท่ีชุมชน และการส ารวจเสน้ทางในชุมชน โดยใชห้ลกั
ทฤษฎีทางสงัคมวิทยามาใชใ้นการวิเคราะห์ศกึษาพฒันาการและการขยายตวัของชุมชน  

ค าส าคญั: ชุมชนจีน กะดีจีน กุฎีจีน คลองสาน ฝ่ังธนบุรี  
 

Abstract  
The growth of the Chinese community along the Chao Phraya River in the Thonburi side 

has begun since the reign of King Taksin. Until the early Rattanakosin period New Chinese 
community Is the study of the evolution of the Chinese community that developed into a urban 
society that changed the Chinese community in the early Rattanakosin Thai society. By using the 
sociological theoretical framework as a basis for data analysis to study the evolution of the old 
Chinese community and the new Chinese community Who found social interaction between 
members in the early Chinese era of the city of Runtakosin During the time that Thai society began 
to receive the cultural spread of Western Peoples Which caused changes in various ways of 
community in the Thai society of Rattanakosin during the reign of King Rama 4 to Rama 5. In 
addition to the Chinese community, the little market also included the old Chinese community on 
the Thonburi side. "Kadi Chin or Kudi Chin community" and the new Chinese community "Khlong 
San” the new community area that settled on the west bank of the Chao Phraya River or Thonburi 
side in the early Rattanakosin period.  

After Thonburi had ended its role as a capital city but Thonburi is still an important 
economic city in Thailand. The civilization center is also a community located in the former palace 
of King Taksin. Especially the old Chinese community called "Kadi Chin" or "Kudi Chin" which, 
if going back in the past, will find evidence that it is a community of cultural diversity "three 
religions, four beliefs" part of the Chinese community New in the early Rattanakosin period is a 
community that has been ruled by the "Bunnak" family, which is a noble family that plays a role in 
the rule of Thai society during the early Rattanakosin period.  
In the reign of the early Rattanakosin There is an expansion of the community of two cities 
simultaneously, a new city on the east of the Chao Phraya River, called "Phra Nakhon", which is 
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centered around the Grand Palace and the continuous area with "Thonburi side" which is centered 
on the area. Old Palace by the Thonburi side is the west side of the Chao Phraya River There is an 
important area which is the area of holding of Somdet Chaopraya Borom Maha Prayoonwong. This 
academic study is a study of historical data. Historical records Interviewing people in community 
areas and trails in the community By using sociological theories to analyze, study, develop and 
expand the community  

Keywords: Chinese community;Kadi Chin; Kudi Chin;Thonburi  
 

บทน า 
“ฝ่ังธนบุรี” หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกกนัว่า “ฝ่ังธน” ในปัจจุบนัน้ีคือสานักงานเขตหน่ึงของ

กรุงเทพมหานคร มีชัยภูมิท่ีโดดเด่น เคยเป็นเมืองหลวงช่วงระหว่าง พ.ศ. 2310 – 2325 เป็น
ระยะเวลา 15 ปี มีพระมหากษตัริยป์กครองเพียงพระองคเ์ดียว คือ สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
ในเวลาต่อมาเม่ือสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กไดป้ราบดาภิเษกข้ึนเป็นพระมหากษตัริย ์แห่งราช
วงคจ์กัรี และทรงยา้ยเมืองหลวงไปยงัฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา คือ “กรุงเทพมหานคร” ฝ่ัง
ธนบุรีถูกลดบทบาทความสาคญัเป็นเพียงพ้ืนท่ีอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ าเจา้พระยา “ฝ่ังธนบุรี” ถึงแมจ้ะ
ไม่ใช่ท่ีตั้งของสถานท่ีสาคญัเท่ากบัฝ่ังพระนคร ไม่ใช่ยา่นธุรกิจท่ีสาคญั แต่ “ฝ่ังธนบุรี” ก็ยงัเป็นยา่น
ชุมชนท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะศกัยภาพในการรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานครท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง  

กรณีศึกษาชุมชนชาวจีนเก่าและชุมชนจีนใหม่ ริมแม่น ้ าเจา้พระยาในฝ่ังธนบุรี ในสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ เร่ิมตน้จากการสงัเกตพบว่าชุมชนท่ีอาศยัยา่น “กะดีจีน” หรือ “กุฎีจีน” ท่ีอยู่
บริเวณตั้งแต่พ้ืนท่ีชุมชนท่ีอาศยับริเวณพระราชวงัเดิม จนถึง พ้ืนท่ีรอบชุมชนพระราชวงัเดิม ชุมชน
วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร ชุมชนวดัประยูรวงศาวาสวรวิหาร ชุมชนวดับุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว 
ชุมชนโรงคราม และชุมชนกุฎีจีน มีความเป็นพหุวฒันธรรม ประกอบดว้ยชนชาติ เช้ือชาติ ศาสนา 
อาหาร วฒันธรรมท่ีหลากหลายท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตนในบริเวณชุมชนเหล่าน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 
ชาวพุทธเถรวาท ชาวจีนพุทธมหายาน ชาวคริสตงัคาทอลิก และชาวมุสลิม ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัมา
อย่างยาวนาน เป็นท่ีมาของวาทกรรม “สามศาสนา ส่ีความเช่ือ” หากอิงในโครงสร้างเขตการ
ปกครองภาครัฐในปัจจุบนั “ยา่นกะดีจีน” หรือ “กุฎีจีน” อยูเ่ขตธนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ชุมชนจีนท่ีอยู่บริเวณ “คลองสาน” ก็เป็นตานานการคา้ย่านเก่าแก่ของฝ่ังธนบุรี ท่ีอยู่ริม
แม่น ้ า เจ้าพระยา ท่ีโครงสร้างเขตการปกครองภาครัฐปัจจุบัน อยู่  เขตคลองสาน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดย “ชุมชนจีนคลองสาน” มีพ้ืนท่ีเร่ิมตน้ท่ีบริเวณถนนสมเด็จเจา้พระยา ฝ่ังท่ีอยู่
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ติดกบัสะพานพระปกเกลา้ สะพานขา้มแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเช่ือมต่อการคมนาคมระหว่างเขตคลอง
สานกบัเขตพระนคร คลองสาน ประกอบไปดว้ย 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนวดัอนงคาราม (สวนสมเด็จ
ยา่) ชุมชนยา่นท่าดินแดง ชุมชนคลองสาน ถนนเจริญนคร ท่ีในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็น 
โรงสีขา้ว ย่านการคา้และถ่ินท่ีอยู่ของชาวจีนมายาวนาน ตั้งแต่ในอดีตท่ีแถบพ้ืนท่ีริมแม่น้าเป็น
บริษทั โกดงัสินคา้ และท่าเรือขา้มฝาก ของพ่อคา้ชาวจีนหลายกลุ่มท่ีเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
กระทัง่ปัจจุบนัพ้ืนท่ีถนนท่าดินแดงกลายเป็นเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและยา่นคา้ขายในปัจจุบนั “ตลาดท่า
ดินแดง” มีร้านอาหารอร่อย มีของกินหลากหลาย ของใชใ้นชีวิตประจาวนั ตลาดสด ร้านขายยาจีน
แผนโบราณ ร้านขายกระดาษเงินกระดาษทองและอุปกรณ์ไหวเ้จา้ และศาลเจา้จีนท่ีมีอยูร่่วมกบัวิถี
ชีวีตของชาวจีนในยา่นชุมชนน้ี เสน่ห์อยา่งหน่ึงคือสถานท่ีท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ “ลง้ 1919” ท่ีอยู่
ในเขตคลองสาน เป็นสถานแห่งความทรงจาเช่ือมความสัมพนัธ์อนัรุ่งเรือง ในช่วงยุคทองของ
การคา้ระหว่างไทย-จีน ของสยามในช่วงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ รัชกาลท่ี  4 ท่าเรือกลไฟ 
ฮวย จุ่ง ลง้ หรือ “ลง้ 1919” ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา ท่ีตรงขา้มกบัชุมชนจีนเก่า “ส าเพง็” ของฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการเติบโตของเมืองธนบุรีภายหลงัส้ินสุด
การเป็นเมืองหลวง ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 จนถึงรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยการปฏิรูป
ทางสงัคม โดยมีปัจจยัภายนอกคือการขยายอานาจของจากลทัธิจกัรวรรดินิยมของชาติตะวนัตกเขา้
สู่สงัคมสยามในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

 “กะดีจนี” ชุมชนจนีเก่าริมแม่น า้เจ้าพระยาในฝ่ังธนบุรีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
ชุมชนจีนเก่าริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาในฝ่ังธนบุรีมีการตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งกรุงธนบุรี

แมว้่ากรุงธนบุรีจะถูกลดบทบาทจากเมืองหลวงแต่ก็มีชาวจีนโพน้ทะเลกลุ่มหน่ึงท่ีไม่ไดย้า้ยถ่ินฐาน
ออกไปจากฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา พ้ืนท่ีในบริเวณฝ่ังธนบุรีส่วนใหญ่ซ่ึงถือครองโดย 
“สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรูวงค”์ (ดิศ บุนนาค) หรือ สมเด็จเจา้พระยาองคใ์หญ่ ฝ่ังธนในช่วง
ยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้เป็นศูนยก์ลางสาคญัแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความเจริญของอารยธรรมตะวนัตก 
ทาใหชุ้มชนฝ่ังธนบุรีประกอบดว้ยคนต่างเช้ือชาติเผา่พนัธุศ์าสนา ต่อมาบุตรชายคนโตของท่านคือ 
สมเด็จเจา้พระยามหาศรีสุริยวงค์ (ช่วง บุนนาค) บุคคลสาคญัในประวติัศาสตร์ท่ีมีบทบาทในดว้ย
การค้า การทหารและการต่างประเทศเช่นเดียวกบับิดา อีกทั้งยงัเป็นผูส้าเร็จราชการแผ่นดินใน
ระหว่าง พ.ศ. 2411-2416 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
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สมเด็จเจา้พระยามหาบรมมหาศรีสุริยวงคไ์ดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูท่ี้มีความคิดกา้วหนา้ 
แตกต่างจากขุนนางไทยท่ีส่วนใหญ่มีความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมและต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมจากตะวนัตก ทาใหชุ้มชนบริเวณพ้ืนท่ีของบา้นสมเด็จเจา้พระยาเป็นชุมชนศูนยก์ลางพหุ
วัฒนธรรม โดยเ ร่ิมจากการเผยแพร่คริสต์ศาสนาตั้ งแต่สมัยกรุงธนบุรีของชุมชนบริเวณ                     
วดัซางตาครู้สหรือโบสถซ์างตาครู้ส (Santa Cruz Church) ท่ีบาทหลวง แม่ชี มิชชนันารี นอกจากมา
เผยแพร่  คาสอนศาสนาคริสตย์งัไดน้าเอาแบบแผนการศึกษาของสงัคมตะวนัตกเขา้มาอยา่งไม่เป็น
ทางการ  

ชุมชนกุฎจีนี  
“กุฎี หรือ กะดี” มาจากคาว่า “กุฏิ” ในภาษาบาลี ซ่ึงสามารถแผลงรูปเป็น “กุฎี” ได ้แปลว่า

ท่ีอาศยัของนักบวช หากยึดตามหลกัภาษา “กุฎีจีน” หมายถึงท่ีอาศยัของนักบวชจีน แต่ก็มีอีก
เอกสารทางหน่ึงท่ีระบุว่า “กุฎี หรือ กะดี” มาจากคาว่า “กะเต” ท่ีแปลว่าท่ีอยูข่องนกับวชมุสลิมใน
ภาษาเปอร์เซีย  

“ชุมชนกุฎีจีนหรือกะดีจีน” จีน เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของฝ่ังธนบุรีท่ีมีประวติัความเป็นมา
ยาวนาน เป็นยา่นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ชุมชนท่ีความแตกต่างสามารถอยูด่ว้ยกนั
อย่างปกติสุข ชุมชนเก่าแก่แห่งน้ีมีความสามคัคีกนัในระหว่างสามศาสนา คือพุทธทั้งเถรวาทและ
มหายาน คริสต ์และอิสลาม ท่ีเหนียวแน่นสืบเน่ืองมากยาวนาน โดยยงัคงไวซ่ึ้งการอนุรักษท์ั้งในรูป
ของขนบวฒันธรรมตลอดจนวิถีดั้งเดิมไดอ้ย่างน่าช่ืนชม สมคาร่าลือว่าเป็นชุมชน “สามศาสนา ส่ี
ความเช่ือ” ในชุมชนยา่นน้ี เรียกว่าเป็นยา่นประวติัศาสตร์ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ
ไทย ชุมชนเล็กๆ ท่ีอยู่ร่วมกนัมาอยา่งสันติตั้งแต่สมยักรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงคนในชุมชนของ
ยา่นน้ีลว้นพ่ึงพาอยูร่่วมกนั ยอมรับในความต่างของกนัและกนั และแบ่งปันวิถีของตนเองในรูปของ
ความต่างในงานศิลปะ อาหาร วฒันธรรม ท่ีน่าสนใจ กุฎีจีนจึงเป็นชุมชนของผูค้นหลากหลายเช้ือ
ชาติศาสนา ท่ีอพยพลงมาตั้งถ่ินฐานคร้ังสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราช
ธานี คนท่ียา้ยถ่ินมาใหม่ผสมผสานกบักลุ่มคนท่ีอยู่ในเมืองบางกอกแต่เดิม ทั้งชาวคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิกเช้ือสายโปรตุเกส ชาวมุสลิมทั้งนิกายซุนนีและชีอะห์ ชาวจีน และชาวไทย แต่ละ
กลุ่มก็มีศาสนสถานของตนเอง ซ่ึงแต่ละแห่งตั้งอยูไ่ม่ห่างกนั ไดแ้ก่  

กลุ่มชุมชนโปรตุเกส ชุมชนจนีวดัซางตาครู้ส   
เมื่อกองทพัทหารพม่าบุกกรุงศรีอยุธยาใน ปี พ.ศ. 2310 ชาวคาทอลิกท่ีกรุงศรีอยุธยาต่างก็

หลบหนีไปในท่ีต่างๆ จนกระทัง่สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชกูอิ้สรภาพไดส้าเร็จและไดท้าพิธี
ราชาภิเษกข้ึนเป็นสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีแลว้ คุณพ่อกอรร์ (Corre) ซ่ึงล้ีภยัไปอยูเ่มืองเขมรจึงได้
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เดินทางกลบัมายงัเมืองบางกอก วนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2312 คุณพ่อกอรร์ไดเ้ขา้เฝ้าสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราช และไดรั้บการตอ้นรับอย่างดี พระองค์ไดป้ระทานเงิน  20 เหรียญกษาปณ์ กบัเรือหน่ึง
ลาแก่คุณพ่อกอรร์ และยงัพระราชทานท่ีดินริมน ้ าแปลงหน่ึงสาหรับสร้างโบสถก์ข้ึนเพื่อใหชุ้มชน
ชาวคาทอลิกได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่ยา้ยพระนครจากกรุงศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 14 
กนัยายน พ.ศ. 2312 คุณพ่อกอรร์ไดร้วบรวมชาวคาทอลิกท่ีหนีกระจดักระจายกลบัมาไดร้าว  400 
คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวโปรตุเกสท่ีเคยอยู่ในกรุงศรีอยธุยา คุณพ่อกอรร์จึงตั้งช่ือชุมชนน้ี
ว่า “ค่ายซางตาครู้ส” เพื่อระลึกถึงวนัท่ีได้รับพระราชทานท่ีดิน ซ่ึงตรงกับวนัฉลองเทิดทูนไม้
กางเขน (Exaltation of the Holy Cross) และคุณพ่อกอรร์ก็ไดจ้ดัสร้างโบสถห์ลงัชัว่คราวทาดว้ยไม้
ข้ึนหลงัหน่ึงบนท่ีดินผนืน้ี พร้อมกบัตั้งช่ือวดัน้ีว่า “วดัซางตาครู้ส” คุณพ่อกอรร์เป็นพระธรรมทูตท่ี
พูดภาษาไทยได ้การเผยแพร่สอนคาสอนศาสนาจึงเป็นภาษาไทย ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝร่ังเศส และ
เด็กๆ ในชุมชนไดเ้รียนภาษาไทยเพื่อเรียนคาสอน ท่ีค่ายซางตาครู้สมีชุมชนจีนโพน้ทะเลอยูจ่านวน
มากมาย คนกลุ่มจีนโพน้ทะเลน้ีบางคนอยู่ในสยามเหมือนกบัคนไม่มีศาสนา เขาเขา้ใจว่าศาสนา
ของคนไทยเป็นพิธีกรรมมากกว่า พระเจา้แผน่ดินสยามไม่ไดห้า้มประชาชนเป็นคริสตงั และชาวจีน
โพ้นทะลถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างด้าว มิชชันนารีท่ีรู้จักภาษาจีนจึงเร่ิมเผยแพร่คาสอน
คริสตศาสนาใหแ้ก่ชุมชนชาวจีนท่ีค่ายซางตาครู้ส ชาวจีนโพน้ทะเลส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเรียก “วดั
ซางตาครู้สหรือโบสถซ์างตาครู้ส” ว่า “วดักุฎีจีน”  

กลุ่มชุมชนจนีโพ้นทะเลฮกเกีย้นและแต้จิว๋ ชุมชนจนีศาลเจ้าเกียงอันเกง  
เน่ืองจากในสมยักรุงศรีอยธุยามีชาวจีนฮกเก้ียนเขา้มาตั้งถ่ินฐานจานวนมาก จากพงศาวดาร

ท่ีกล่าวถึงการท่ีพุทไธมาศ – ศึกบางกุง้ ระบุว่ามีทั้งทหารไทย และจีนร่วมรบกนั จึงสันนิษฐานว่า
ตั้งแต่ปลายสมยักรุงศรีอยุธยาจนถึงช่วงกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีชาวจีนโพน้
ทะเลเขา้มาอยู่เป็นเวลานาน โดยเฉพาะชาวจีนฮกเก้ียน เป็นกลุ่มชาวจีนท่ีปรากฏการณ์ชดัเจนอยู่
ร่วมกนัเป็นชุมชนตั้งแต่สมยักรุงธนบุรีว่าตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ “กุฎีจีน” แถวปากคลองบางกอกใหญ่ ปาก
คลองบางหลวงและแถวปากคลองตลาด ท่าเตียน จนบางคนรับราชการไทยไดม้ียศเป็นขุนนางใน
สงัคมไทย ต่อมาในยคุการสร้างเมืองใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยท่ีพกัของกลุ่มชาว
จีนท่ีอยู่บริเวณพระบรมมหาราชวงัให้ยา้ยไปอยู่ส าเพ็ง บริเวณต้นสาโรง (ปัจจุบันคือสถานทูต
โปรตุเกส) แลว้ยา้ยถ่ินมาตั้งรกรากถ่ินฐานบริเวณตลาดนอ้ยและคลองสาน (ฝ่ังธนบุรี)  
ยอ้นร าลึกไปช่วงท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีความเจริญทางเศรษฐกิจการคา้เปิดเสรี มีหลกัฐาน
บนัทึกชาวจีนไดเ้ขา้มาติดต่อคา้ขายกบัสยามมานานเน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์และสภาพอากาศท่ี
เอ้ือนวยทาใหเ้ป็นปัจจยัดึงดูดชาวจีนฮกเก้ียนท่ีมีความสามารถในการเดินเรือ ต่อเรือและคา้ขายเป็น
ท่ีตอ้งการจากราชสานกัอยุธยา ท าใหช้าวฮกเก้ียนเขา้มาตั้งถ่ินฐานในสมยัอยุธยาจานวนมาก ต่อมา
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เม่ือตั้งแผ่นดินใหม่สมยักรุงธนบุรี ชาวจีนฮกเก้ียนนิยมเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณชุมชนวดักลัยาณ์ 
และ ศาลเจา้เกียงอนัเกง (建安宫 : jiànāngōng) ส่วนกลุ่มชาวจีนแตจ๋ิ้วเป็นกลุ่มชาวจีนท่ีมีมากท่ีสุด
ในประเทศไทย มกัจะตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณรอบๆแม่น ้ าเจา้พระยา ชาวจีนแตจ๋ิ้วมีบทบาทในสงัคม
สยามสมยักรุงธนบุรี ทั้ งท่ีในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่พระราชประสงค์ของพระเจ้าตากสิน
มหาราชท่ีจะยกยอ่งเชิดชูกลุ่มจีนแตจ๋ิ้วเหนือกลุ่มจีนอ่ืนท่ีเขา้มาในสยาม สาเหตุอาจจะมาจากความ
ไม่สามคัคีในยามท่ีพระองคต์อ้งการฐานก าลงัสนับสนุนกาลงัพลทหารช่วงสงคราม ไดม้ีกลุ่มชาว
จีนแตจ๋ิ้วกลุ่มหน่ึงมาช่วยรบกบัขา้ศึก ทาให้ต่อมาเม่ือในสมยักรุงธนบุรีเป็นราชธานีกลุ่มชาวจีน
แตจ๋ิ้วจึงเร่ิมมีบทบาทในสังคมไทย และหลงัจากนั้นมีกลุ่มชาวจีนแตจ๋ิ้วเขา้มาตั้งถ่ินฐานในสยาม
เป็นจานวนมากมากข้ึนในสมยัช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะบริเวณชุมชนวดักลัยาณ์  
ชุมชนชาวจีนโพน้ทะลริมแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณศาลเจา้เกียงอนัเกงเป็นชุมชนจีนท่ีอาศยั
บริเวณ “กุฎีจีน” ตั้ งแต่สมยักรุงธนบุรี มีศาลเจ้าเกียงอนัเกงเป็นศูนยก์ลางของชุมชน องค์พระ
ประธานของศาลเจา้เป็นเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชุมชาวจีนโพน้ทะเล ประวติัความ
เป็นมาของศาลเจา้เกียนอนัเกงน้ีไดบ้นัทึกว่าแต่ก่อนนั้นชาวจีนโพน้ทะเลท่ีติดตามเสด็จสมเด็จพระ
เจา้ตากสินมหาราชมาไดม้าตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณน้ีและไดส้ร้างศาลเจา้ข้ึน เดิมศาลเจา้แห่งน้ีมีจานวน 
2 หลงัซ่ึงติดกนั คือ ศาลเจา้โจวซือกง และ ศาลเจา้กวนอู แต่เมื่อถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ไดม้ีการ
ยา้ยพระนครมาอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ าเจา้พระยา ชาวจีนเหล่านั้นจึงยา้ยตามมาอยู่บริเวณตลาดนอ้ย
และส าเพ็ง ศาลเจา้แห่งน้ีจึงถูกท้ิงร้าง จนในเวลาต่อศาลเจา้ก็ทรุดโทรมลงไปมาก จนในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ช่วงท่ีมีการสร้างวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร มีชาว
จีนฮกเก้ียนสองคนซ่ึงเป็นตน้ตระกลูของสกุล “ตนัติเวชกุล” และ “สิมะเสถียร” ไดม้ีโอกาสมากราบ
ไหวศ้าลเจา้เก่าเลก็แห่งน้ีและเห็นว่าช ารุดทรุดโทรมมาก จึงไดร้ื้อศาลเก่าลงและบูรณะศาลเจา้เกียน
อนัเกงข้ึนมาใหม่ โดยสร้างศาลเจา้ใหม่ข้ึนใหม่เพียงหลงัเดียว มีองคเ์จา้แม่กวนอิมเป็นองคป์ระธาน
หลกัของศาลเจา้  

ชุมชนกุฎขีาว  
กลุ่มชุมชนมุสลมิ “สามกุฎี-ส่ีสุเหร่า ”  

กลุ่มชาวไทยมุสลิมในธนบุรีมีความพิเศษเฉพาะท่ีแตกต่างกนัในเช้ือชาติและชาติพนัธุ์ 
เพราะนอกจากจะมีบรรพบุรุษท่ีเป็นชนชาติไทยแต่ส่วนหน่ึงมีสายอีกขา้งของบรรพบุรุษท่ีมาจาก
มุสลิมสายเปอร์เซียร์อาหรับ สายชวามาลาย ูสายอินเดียปากีสถาน และสายจีน มีหลกัฐานปรากฎว่า
มุสลิมเขา้มาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ช่วงหลงัสงครามไทยและพม่า ถึงช่วงสมยักรุงธนบุรี ชาว
มุสลิมไดพ้ากนัมาตั้งถ่ินฐานอยู่ในกรุงธนบุรี ส่วนสายจีนมุสลิมเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาคา้ขาย มีการตั้ง
ฐานในธนบุรีเป็นการผสมระหว่างเช้ือชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แถบอ่าวปัตตานีท่ีเป็นมาลายูผสมจีน
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โพน้ทะเล ชุมชนมุสลิมในธนบุรีสายนิกายชีอะห์ (Shia) ในสมยักรุงธนบุรีมีชุมชนแรกเกิดข้ึนใน
บริเวณคลองบางกอกใหญ่ ไม่มีมสัยิดเป็นของตนเอง แต่ดว้ยเหตุท่ีมุสลิมสายนิกายชีอะห์สืบเช้ือ
สายมาจาก “เฉกอะหมดั” ผูต้ ั้งกลุ่มชุมชน และอยูติ่ดกบัชุมชนมุสลิมสายนิกายสุหน่ี(Sunni) ท่ีคลอง
บางหลวง “กุฎี” หรือ “กะดีใหญ่” หรือ “มสัยิดตน้สน” ใชท้ าศาสนกิจก็ใชร่้วมกนั ต่อมาตน้กรุง
รัตนโกสินทร์ มีมุสลิมสายเปอร์เซียได้รับพระราชทานท่ีดินจากรัชกาลท่ี  1 ท่ีดินริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา จึงไดช้กัชวนพ่ีน้องชาวมุสลิมเขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณน้ี และยงัไดส้ร้างศาสนสถานท่ี
เรียกว่า “กุฎี” ในภาษาเปอร์เซียท่ีใช้เรียกศาสนาสถานมุสลิมชีอะห์ โดยมี กุฎีเจ้าเซ็น  กุฎีเจริญ
พาศนน์, และกุฎีปลายนา ต่อมาไดมี้การสร้างมสัยดิข้ึน เป็นท่ีมาในยา่นชุมชนฝ่ังธนบุรีว่า “สามกุฎี 
ส่ีสุเหร่า” 11 มสัยดิบางหลวง หรือ กุฎีขาว หรือบางแห่งเรียกกุฎีโต๊ะหย ีเป็นอาคารก่ึงทรงไทย เป็น
ศูนยก์ลางของชุมชนของชาวมุสลิมสายนิกายซุนหน่ีของฝ่ังธนบุรี มสัยิดทรงไทยน้ีตั้งอยู่บริเวณ
ชุมชนริมคลองบางหลวง สร้างข้ึนช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 2328 รัชสมยัของรัชกาลท่ี 1 ความ
เด่นของมสัยดิบางหลวงคือเมื่อมองดูคร้ังแรกจะคลา้ยสถาปัตยกรรมวดัไทย แต่เม่ือมีโอกาสไดเ้ขา้
ไปชมด้านใน จึงพบว่า คือมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวของโลกท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ โดย “โต๊ะหยี” พ่อคา้ชาวแขกเปอร์เซียท่ีเดินทางมายงัสยามไดร้วบรวมสมคัรพรรค
พวก ทาการก่อสร้างมสัยดิข้ึนในชุมชน ตวัมสัยดิมีความโดดเด่นกว่ามสัยดิทัว่ไป ดว้ยการก่ออิฐถือ
ปูนทาขาวทั้งหลงั แลว้ทาสีไมด้ว้ยสีเขียว แทนท่ีการออกแบบอาคารเป็นโดมตามหลกัอิสลามสากล 
รวมไปถึงการตกแต่งภายในดว้ยศิลปะ 3 ชนชาติ คือ แบบไทย จีน และยโุรป แต่ก็ไม่ขดักบัหลกัทาง
ศาสนาอิสลามซ่ึงถือเป็นมสัยดิทรงไทยแห่งเดียวในโลกอีก ภายในอาคารท่ีกรอบหนา้บนัเป็นเคร่ือง
ลายองประดบัลายไวบ้นยอดเป็นศิลปะไทย ส่วนในหนา้บนัเป็นปูนป้ันลายกา้นแย่งใบฝร่ังเทศเป็น
ศิลปะตะวนัตก และท่ีส่วนดอกไมเ้ป็นดอกพุดตานเป็นศิลปะจีน ลายศิลปะ 3 ชาติน้ี ไดน้ามาประดบั
ท่ีกรอบประตูและหนา้ต่างทุกบานของมสัยดิ ชาวมุสลิมยา่นชุมชนฝ่ังธนบุรีเป็นตวัอยา่งท่ีดีการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติในสใัคมพหุวฒันธรรมท่ีปราศจากความขดัแยง้แบ่งแยกทางศาสนาและความเช่ือ  

หลังสนธิสัญญาเบาร่ิงกับการค้าเสรียุคทองการค้าไทย-จนี  
ประวติัทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมของสนธิสญัญาเบาร่ิง เม่ือสยามไดท้ ากบัประเทศ

องักฤษเมื่อ พ.ศ. 2398 นอกจากเป็นการส้ินสุดของระบบพระคลงัสินคา้ในสงัคมไทย เหตุการณ์มีผล
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนเมืองฝ่ังธนบุรีในสมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงเคยเป็นศนูยก์ลางของ
ระบบพระคลงัสินคา้ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไดถู้กลดบทบาทความสาคญัในดา้นการคา้
และการต่างประเทศลง อยา่งไรก็ตามสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงค ์(ช่วง บุนนาค) สมุหกลา
โหม ยงัคงมีบทบาทสาคญัในการช่วยปกครองประเทศ โดยสมเด็จเจา้พระยามหาศรีสุริยวงคเ์มื่อคร้ัง
เดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีสิงคโปร์และหวัเมืองมลาย ู ไดป้รับปรุงประเทศตามพระราโชบาย
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ชาดา เตรียมวิทยา                                                             ชุมชนชาวจีนเก่าและชุมชนจีนใหม่ ริมแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ังธนบุรี 

 

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยเฉพาะการต่อเรือกลไฟเป็นเรือรบหลวงและเรือ
พาหนะของหลวงจานวนหลายลา ท าใหเ้มืองธนบุรีในขณะนั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชาการอาศยัอยู่
หนาแน่น หลงัจากท่ีมีการท าสนธิสญัญาเบาร่ิง ซ่ึงมีประเด็นสาคญัในการเปิดฉากการคา้เสรีกบั
ต่างประเทศในสยาม ตั้งแต่นั้นมาพ่อคา้ชาวต่างชาติก็เขา้มาติดต่อในสยามไดอ้ยา่งอิสระเสรี 
โดยเฉพาะกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนท่ีอยูใ่ตอ้าณัติบงัคบัขององักฤษ หรือใตธ้งมลาย ู ทาใหส้ยามขณะนั้น
กลายเป็นเมืองท่า “พระยาพิศาลบุตร” (ช่ืน พิศาลบุตร) ไดเ้ร่ิมสร้างท่าเรือกลไฟ “ฮวง จุ่ง ลง้” (火船

廊) พ.ศ.2393 ริมแม่น ้ าเจา้พระยา สาหรับพ่อคา้วานิชจากประเทศจีนท่ีเรือสินคา้จากจีนมาคา้ขาย 
หรือยา้ยถ่ินฐานมาในสยาม ไดม้าเทียบเรือและลงทะเบียนชาวจีนแผน่ดินใหญ่ท่ีเขา้มาพ่ึงบรมโพธิ
สมภาร ทาใหช่้วงปลายสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึงตน้รัชกาลท่ี 5 การคา้ระหว่างประเทศของสยามมีความ
คึกคกั โดยท่าสินคา้ใหญ่ คือท่าเรือกลไฟ “ฮวย จุ่ง ลง้” เป็นท่าเทียบเรือแหล่งคา้ขายระหว่างชาวจีน
และชาวไทย ในขณะท่ีท่าเรือฝ่ังพระนคร “อีสตเ์อเชียติก” เป็นท่าเทียบเรือของสินคา้ฝร่ังตะวนัตก  

ชุมชนจนีใหม่และชุมชนจนีเดิมฝ่ังธนบุรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้หลงัยคุมีการเปิดการคา้เสรีจากสนธิสญัญาเบาร่ิงเมืองธนบุรีมี

ความคึกคกัมากข้ึนชุมชนจีนเดิมท่ีอาศยัอยู่ย่าน “กุฎีจีน”ชุมชนหนาแน่นท่ีเป็นการผสมผสานกนั
ระหว่างวฒันธรรมของคนหลายๆกลุ่มตั้งแต่ตั้งกรุงธนบุรี ยงัคงดาเนินวิถีชีวิตแบบวามกรรม “สาม
ศาสนา ส่ีความเช่ือ” ส่วนอีกดา้นฝ่ังคลองสานเกิดชุมชนจีนใหม่ท่ีมีการคา้เสรี โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยา
คั่นกลางกบัชุมชนจีนส าเพ็ง ชุมชนจีนตลาดน้อยท่ีอยู่ฝ่ังพระนคร แมว้่าชุมชนจีนย่าน “กุฎีจีน” 
บางส่วนโดยเฉพาะชาวจีน “ฮกเก้ียน” จะพากนัมารวมตวักนัอยู่ท่ีตลาดนอ้ย บริเวณ “ศาลเจา้โจว     
ซือกง” ส่วนชาวจีนคริสตังบางส่วนก็มาอาศยัรวมตัวกนัอยู่ท่ีบริเวณ “วดักาลหว่าร์” ซ่ึงในยุค
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ตลาดนอ้ยยงัคงมีสภาพภูมิทศัน์เป็นชานพระนคร หลงัจากท่ีรัชกาลท่ี 1  
ทรงยา้ยราชธานีมาอยูฝ่ั่งตะวนัออกของแม่น ้ าพระยา  

คลองสานชุมชนจนีใหม่ ริมแม่น า้เจ้าพระยาในฝ่ังธนบุรีในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
กลุ่มชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีคลองสาน –ท่าดินแดง ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้

ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 มีกลุ่มชาติพนัธ ์3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทยในพ้ืนท่ีดั้งเดิม กลุ่มคนไทยเช้ือสาย
จีน และกลุ่มคนไทยมุสลิม โดยรายละเอียดการตั้งถ่ินฐานแต่ละกลุ่มเป็นดงัน้ี  

(1) คนไทยในพ้ืนท่ีดั้งเดิมในบริเวณคลองสาน ในช่วงก่อนสมยัรัตนโกสินทร์ไม่พบ
เอกสารหลกัฐานความเป็นมาของชุมชนในบริเวณน้ี แต่หากพิจารณาจากสภาพท่ีตั้ง รวมทั้ง
การศึกษาการขยายตวัของตวัเมืองของกรุงธนบุรี ก็พบวา่ยา่นในบริเวณน้ีเป็นชุมชนมาแต่โบราณ 
เน่ืองจากเรือเดินทะเลของชาวต่างประเทศ ท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้สู่กรุงศรีอยธุยา จะตอ้งจอด
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ทอดสมอท่ีปากน ้ าเจา้พระยา แลว้ลงเรือเลก็เขา้มาตามลานา้เจา้พระยาก็ถึงยา่นชุมชนน้ีคลองสาน 
จากนั้นกจ็ะถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ซ่ึงสมยักรุงศรีอยธุยา คลองบางกอกใหญ่เป็นส่วนหน่ึงของ
แมน่ ้ าเจา้พระยาเดิม บริเวณชุมชนมีท่ีตั้งของวดัทองบนและวดัทองล่าง (วดัทองธรรมชาติและวดั
ทองนพคุณ ในปัจจุบนั) ตั้งอยูท่่ามกลางสวนผลไม ้ มีการปลูกสร้างบา้นเรือนตามทอ้งร่องสวน
กระจายกนั ตามประวติัของวดัซ่ึงมีการก่อสร้างในสมยัอยธุยา ในสมยันั้นวดัเป็นศูนยก์ลางชุมชนท่ี
สาคญัในการทากิจกรรมต่างๆและการพบปะเพ่ือสานความสมัพนัธใ์นชุมชน ดงันั้นจึงสนันิษฐาน
ไดว้่าชุมชนคนไทยในพ้ืนท่ีเดิมในสมยัอยธุยาไดมี้การตั้งถ่ินฐานกระจายตวักนัอยูต่ามทอ้งร่องสวน
บริเวณโดยรอบของวดั  

(2) คนไทยเช้ือสายจีนในบริเวณคลองสาน ในช่วงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ยา่นคลอง
สานเป็นบริเวณท่ีชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนรวมกลุ่มอยูอ่ยา่งหนาแน่นตั้งแต่บริเวณสะพาน
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สะพานพระปกเกลา้ ไปจนถึงเขตราษฎร์บูรณะ ซ่ึงปรากฎศาลเจา้บา้น
คหบดีชาวจีน โรงเล่ือย โรงสี โกดงัสินคา้มากมาย คนจีนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานอาศยัฝ่ังธนบุรี ซ่ึงเป็น
บริเวณฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา ใน “ยา่นคลองสาน” น้ีมี หลายกลุ่ม บางกลุ่มเขา้มาก่อนสมยั
ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ศาลเจา้ท่ีสาคญับริเวณน้ี คือ ศาลเจา้กวนอู (关于 :guānyú) ซ่ึงหลกัฐานท่ี
ปรากฎในศาลเจา้เช่ือว่าเป็นศาลเจา้กวนอูท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร เป็นศาลเจา้ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบชาวจีนฮกเก้ียน (福建:fújiàn) ตามประวติัทางจีนฮกเก้ียนไดอ้ญัเชิญเจา้พ่อกวนอู
จากมณฑลฮกเก้ียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2279 และท่ีท่าดินแดงมีศาลเจา้ซาในเก็ง (春 府 三 奶 庙 : 
chūnfǔsānnǎimiào) เป็นศาลเจา้จีนของรูปแบบสถาปัตยกรรมชาวจีนแคะ (客家: kèjiā ) สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2390 บา้นเดิมของเจา้สวัชาวจีนบริเวณเชิงสะพานพุทธฯ ไดแ้ก่ “บา้นตึกขาว” ของเจา้พระยารัตนบ
ดินทร์ (บุญรอด กลัยาณมิตร)  

“บา้นพิศาลบุตร”บา้นสถาปัตยกรรมแบบจีนริมแมน่ ้ าเจา้พระยา เป็นบา้นเดิมของพระยา
พิศาลศุภผล (ช่ืน พิศาลบุตร) ตน้ตระกูลพิศาลบุตร ผูส้ร้างท่าเรือกลไฟฮวยจุ่งล่งข้ึนตั้งแต่หลงั
เหตุการณ์สนธิสญัญาเบาวร่ิ์งในรัชกาลท่ี4 เพื่อเป็นศูนยร์วมเรือพาณิชยแ์ละอานวยประโยชน์แก่
เครือข่ายการคา้ทางทะเลแก่บรรดาพ่อคา้จีนสยามในยคุนั้น เพ่ือดาเนินกิจการคา้ขา้วและโรงสีและ
เดินเรือสาเภาคา้ขายระหว่างกรุงเทพฯ-ซวัเถา  

“บา้นโปษก่ี์”ของหลวงวารีราชายกุต ์ตน้ตระกูลโปษยานนทซ่ึ์งรับราชการในกรมท่าเรือ  
“ท่าเรือฮวง จุ่ง ลง้” (火船廊: huǒchuánláng หมายถึง “ท่าเรือกลไฟ” หรือ ท่ีปัจจุบนัเรียกว่า 

“ลง้ 1919” (LHONG 1919) ซ่ึงในสมยัตน้รัตนโกสินทร์เป็นท่าเรือสินคา้ท่ีใหญ่ในฝ่ังธนบุรีเป็น
ท่าเรือกลไฟ อาคารพาณิชน์ และดกดงัสินคา้ สาหรับรองรับเรือสินคา้จากหวัเมืองประเทศต่าง ๆ 
เช่น มลาย,ู สิงคโปร์, จีนแผน่ดินใหญ่, ฮ่องกง ซ่ึงเดิมเป็นของพระยาพิศาลผลพานิช ต่อมาขายใหแ้ก่ 
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“เฉินล่ีเหมย ์(陈立梅: chénlìméi ,หรือเรียกในส าเนียงแตจ๋ิ้วว่า “ตัง่หลิบบ๊วย” ช่ือไทยมกัเรียกว่า “ตนั
ลิบบ๊วย”) ตน้ตระกูลหวัง่หลี โดยปัจจุบนัเป็นอาคารสานกังานของตระกูลหวัง่หลี “บา้นของท่าน
ลอ้ม เหมชะญาติ” บุตรีของเจา้สวัมาหวั (马华:mǎhuá) ดาเนินกิจการคา้ขา้วและโรงสีสาหรับโรงสี
ริมแม่น ้ าเจา้พระยา หลายแห่งตั้งแต่บริเวณบุคคโลไปจนถึงราษฎร์บูรณะ ส่วนโรงเล่ือยส่วนใหญ่อยู่
ในคลองดาวคะนอง หากสงัเกตพบว่าการคา้เศรษฐกิจของสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ คนจีนในฝ่ัง
ธนบุรีเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสาคญัทางเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศของสยาม คนจีนส่วนใหญ่
เป็นเจา้ของกิจการการคา้ทั้ง ขนาดเลก็ กลางและขนาดใหญ่ รวมไปถึงการคา้ระหว่างประเทศ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากคนไทยเช้ือสายจีนในยา่นริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังธนบุรี เป็นเจา้ของกิจการขนาดใหญ่ เช่น 
ตระกูลหวัง่หลี ล่าซา โปษยานนท ์ ซ่ึงลว้นมีภูมิหลงัอยูใ่นริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังธนบุรี ปัจจุบนัชาว
ไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัในฝ่ังธนบุรีส่วนใหญ่กลายเป็นคนไทย เพราะมีการแต่งงานขา้มชาติพนัธุ์
ระหว่างคนจีนและไทย ลูกหลานชาวจีนตอ้งเขา้เรียนในโรงเรียนไทยตามพระราชบญัญติัการศกึษา
ภาคบงัคบัทาใหส่้วนใหญ่ไม่สามารถอ่านเขียนพูดภาษาจีนได ้ อยา่งไรกต็ามคนไทยเช้ือสายจีนส่วน
ใหญ่ ยงัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมดงัเดิมแบบจีนอยู ่เช่น ในเทศกาลตรุษจีน สารทจีน  

3) คนไทยมุสลิมในบริเวณคลองสาน ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มท่ีเขา้มามาตั้งรกรากในธนบุรีจาน
วนมากรองจากชาวจีน ชาวมุสลิมในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาตั้งถ่ินฐานอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยาบริเวณคลอง
ซอยต่างๆ ท่ีแยกจากคลองหลกั เช่น คลองบางไสไ้ก่ มุสลิมในธนบุรีส่วนใหญ่อพยพมาจากกรุงศรี
อยธุยาภายหลงัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีแลว้ มุสลิมบางส่วนอยูใ่นธนบุรี
ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาเพราะธนบุรีเป็นเมืองท่าจึงมีพ่อคา้มุสลิมจากหวัเมืองมลายโูดยเฉพาะ
หลงัจากประเทศไทย เปิดการคา้เสรีภายใตส้นธิสญัญาเบาร่ิง ทาใหมี้พ่อคา้จากอินเดีย มลาย ู และ
อาหรับเขา้มาทาการคา้มากข้ึน มุสลิมในประเทศไทยมีสองนิกายคือ นิกายสุหน่ี(Sunni) และนิกาย
ชีอะห์ (Shia) ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ชาวมุสลิมสายอินเดียจากตาบลแรนเดอร์ เมืองสุรัตใกลเ้มืองบอม
เบย ์ประเทศอินเดีย ไดม้าเช่าบา้นทาการคา้อยูท่ี่ตึกแดงริมแม่น ้ าเจา้พระยา หลงัวดัอนงคาราม ท าการ
คา้ขายผา้ทอด้ินเงินด้ินทอง และช่วยราชการกรมพระคลงัสินคา้ดา้นแปลภาษาต่างประเทศ โดย
ในขณะท่ีกรุงธนบุรีเป็นเมืองท่าอนัเฟ่ืองฟูของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีพ้ืนเป็นท่ีตั้งของโกดงั
เก็บสินคา้พ่อคา้นานาชาติ  

ต่อมา ใน พ.ศ. 2399 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทตั บุนนาค) หรือคนทัว่ไป
เรียกว่า “สมเดจ็เจา้พระยาองคน์อ้ย” ไดใ้หป้รับปรุงตึกอิฐแดงน้ีเพ่ือเป็นสถานสอนศาสนาเด็กชาว
มุสลิม โดยมอบอาคารใหก้บักลุ่มพ่อคา้เพ่ือใชเ้ป็นมสัยดิ การกระทาน้ีอาจเป็นเร่ืองท่ีดูแปลกเพราะ
ในขณะนั้นตระกูลบุนนาคไดก้ลายเป็น “ชาวพุทธ” เต็มตวัแลว้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงน ้ าใจต่อบรรดา
พ่อคา้ ต่อมา พ่อคา้ชาวอินเดียเหล่าน้ีกก็ลายเป็นล่ามในการทาธุรกิจใหก้บัตระกูลบุนนาค หน่ึงใน
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นั้น คือ อาลี บาย นานา ซ่ึงต่อมากลายเป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งอาณาจกัรธุรกิจ
ของตระกูล “นานา” จนถึงปี พ.ศ. 2402 ผูสื้บเช้ือสาย “สุไหงปัตตานีและแรนเดอร์” ไดร่้วมใจกนั
สร้างมสัยดิหลงัใหม่ข้ึนแทนหลงัเดิมท่ีทรุดโทรมและคบัแคบ ใหช่ื้ออาคารหลงัน้ีว่า “มสัยดิกวูติล” 
(Goowatin Islam Mosque) คนทัว่ ไปเรียกว่า “มสัยดิตึกแดง” ริมฝ่ังแม่นา้ในเขตคลองสาน เป็น
มสัยดิในศาสนาอิสลามนิกายสุหน่ี เจา้พระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) บุตรของ
สมเด็จเจา้พระยาองคน์อ้ย รับราชการดารงตาแหน่งเสนาบดีกรมพระคลงัสินคา้ ในพ.ศ. 2417 ท่าน
สร้างเคหะสถานอยูใ่นอาณาบริเวณขา้งเคียงกบัหมู่ตึกแขกท่ีสายตระกูลนานา และผูร่้วมงานตั้งหลกั
แหล่งคา้ขาย  

ถนนเจริญนคร คลองสาน  
ถนนเจริญนครถูกสร้างข้ึนเสร็จช่วง พ.ศ. 2483 เป็นถนนเลียบแม่น ้ าเจา้พระยา เช่ือมต่อถนน

สมเด็จเจา้พระยา คลองสาน ปากคลองดาวคะนองฝ่ังใต ้ ไปถึงถนนราษฎร์บูรณะ ช่วงท่ีมกีารสร้าง
ถนนเจริญนครนั้นไดท่ี้ตดัท่ีดิน ไร่ สวน ตามแนวของแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตกของฝ่ังธนบุรี โดย
มีนายกเทศมนตรีของนครธนบุรี “พระยามไหสวรรย”์ (กอ สมบติัศิริ) เป็นผูค้วบคุมดูแล ส่วนถนน
ช่ือ “เจริญนคร” ตั้งใหล้อ้กบัถนนช่ือ “เจริญกรุง” ท่ีอยูแ่นวขนานแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัออก ฝ่ัง
พระนคร ถนนเจริญกรุงถูกสร้างข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นถนนสายสาคญัท่ีสร้างความเจริญใหแ้ก่ฝ่ัง
พระนคร ซ่ึงการสร้างถนนเจริญนครกต็อ้งการสร้างความเจริญใหแ้ก่ฝ่ังธนบุรีเช่นกนั  

บทสรุปความเฟ่ืองฟูของชุมชนจนีฝ่ังธนบุรีใต้เงาชุมชนจนีส าเพง็  
ยา่นชุมชนจีนฝ่ังธนบุรีทั้งชุมชนเดิม “กุฎีจีน” ท่ีมกีารผสมผสานกนัระหว่างคนหลายชาติ

พนัธุ ์ ตั้งแต่สมยักรุงธนบุรี และชุมชนจีนใหม่ “คลองสาน” ท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนจีน “ส าเพง็” และ 
“ตลาดนอ้ย” ท่ีฝ่ังพระนคร ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีความเฟ่ืองฟูท่ีเกิดจากการขยายตวั
การคา้เสรีหลงัสนธิสญัญาเบ่าร่ิง ผูค้นในชุมชนน้ีจะตั้งบา้นเรือนริมแม่น ้ าเจา้พระยา ท่ีสภาพของ
บา้นเรือนจะมีลกัษณะใหลเ้คียงกบัยา่ยชุมชนจีนเก่าอ่ืนๆในประเทศไทย แต่การเปล่ียนแปลงท่ี
น่าสนใจคือการคา้สาเภาของท่าเรือสาเภา “โปเส็ง” ตลาดนอ้ยท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเหมือนคล่ืน
กระแสน ้ าเป็นท่าเรือกลไฟท่ีเขา้มาพร้อมกบัสนธิสญัญาเบาร่ิง พ่อคา้วานิชชาวจีนโพน้ทะเลตอ้ง
ปรับตวัเองเขา้ระบบกาคา้เสรีแบบใหม่  

ในปัจจุบนัยา่นชุมชนฝ่ังธนบุรี “กุฎีจีน” กาลงัต่อสูก้บัการร้ือถอนโบราณสถานเก่าแก่การ
อนุรักษโ์บราณสถานท่ีมีอยูแ่ต่ดงัเดิมจึงเป็นเร่ืองจาเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐของไทยควรใหค้วาม
สาคญัการอนุรักษค์วามเป็น “กะดีจีน” หรือ “กุฎีจีน” ใหอ้ยูก่บัสงัคมไทยนานๆ ส่วนชุมชนจีนยา่น 
“คลองสาน” มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์สาคญัอยา่ง “ลง้ 1919” ซ่ึงเคยเป็นท่าเรือกลไฟมา
ก่อนสมยัรัชกา]ลท่ี 4 หรือ ศูนยก์ารคา้ไอคอนสยาม (ICONSIAM) ท่ีเป็นโครงการพฒันาพ้ืนท่ีริม
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แม่น ้ าเจา้พระยาขนาดใหญ่ รวบรวมงานศิลปะ งานฝีมือ อาหารการกินของทุกจงัหวดัในประเทศ
ไทยมาไวใ้นพ้ืนท่ีแห่งน้ี เป็นความลงตวัในความหลากหลายของชุมชนจีนฝ่ังธนบุรี 
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สถานภาพสตรีจีนยุคสาธารณรัฐในนวนิยายจีนเร่ือง 
“เมยีหลวงเมยีน้อย” ผลงานประพนัธ์โดย ซูถง 

“WIVES AND CONCUBINES” By Su Tong : Chinese woman status in The Republic of China era 
 

ณกมล  ตั้งจิตอธิษฐาน, พรรณทิพย์  เดชตระกูลวงศ์  
 

บทคดัย่อ  
นวนิยายเร่ือง “เมียหลวงเมียนอ้ย” ผลงานประพนัธโ์ดยซูถงนกัเขียนชาวจีนยคุสมยัใหม่ได้

สะทอ้นสภาพสงัคมจีนในยคุสาธารณรัฐ (ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1911-1948)  ซ่ึงเป็นยคุรอยต่อระหว่าง
ช่วงส้ินสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก์บัยุคการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบคอมมิวนิสต์  ช่วงระยะเวลานั้นประเทศจีนได้เกิดเหตุการณ์ปฏิวติัและการปฏิรูปทาง
การเมืองคร้ังส าคญั ๆ  หลายคร้ัง  การปฏิรูปส่วนหน่ึงเป็นการเรียกร้องสิทธิและสถานภาพทางสงัคม
อนัชอบธรรมของประชาชนชาวจีนรวมถึงสิทธ์ิอนัชอบธรรมของสตรีจีนดว้ย  บทความน้ีมุ่งเสนอ
สถานภาพและบทบาทของสตรีจีนในยุคสาธารณรัฐจีนผ่านวรรณกรรมลือช่ือเร่ือง “เมียหลวงเมีย
นอ้ย” ซ่ึงผูป้ระพนัธไ์ดบ้รรจงพรรณนาสภาพวิถีชีวิตของตวัละครฝ่ายหญิงในแต่ละบทบาทภายใต้
ขนบธรรมเนียมปฏิบติัสังคมจีนโบราณก่อนท่ีหญิงชาวจีนจะค่อย ๆ  ไดรั้บความส าคญัในยุคสมยั
ต่อมา 
ค าส าคญั:  เมียหลวงเมียนอ้ย  ยคุสาธารณรัฐ  สถานภาพสตรีจีน  บทบาทสตรีจีน 
 

Abstract  
The novel “Wives and Concubines”  was a work written by Sutong, a modern Chinese 

writer, reflected Chinese society in the Republican era(During the year 1911-1948), which was the 
boundary period during the end of absolute monarchy and the era of communist regime changed, 
during that time, China had been a major revolution and political reforms many times. This reform 
was a part of claiming to the legitimate social rights and social status of Chinese people, including 
the legitimate rights of Chinese women.  This article focused on the status and role of Chinese 
women in the Republic of China era through rumors of the title "Wives and Concubines” , which 
the writer elaborated on the lifestyle of the female characters in each role under the tradition of 
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ancient Chinese society, before the Chinese women gradually gained their important roles in the 
later era. 
Keywords:  Wives and concubines; Republican era; Chinese women; status and role 
 

บทน า 
นวนิยายจีนเร่ือง 《 妻妾 成 群 》ในท่ีน้ีแปลเป็นภาษาไทยว่า “เมียหลวงเมียนอ้ย” ช่ือ

ภาษาองักฤษ Wives and Concubines อาจจะไมค่่อยเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูอ่้านนวนิยายไทยมากนกั แต่
หากเอ่ยถึงภาพยนตร์ เร่ือง  “Raise the red lantern” 《大红灯笼高高挂》หรือช่ือภาษาไทยว่า 
“ผูห้ญิงส่ีชิงโคมแดง” ท่ีเผยแพร่ในช่วงปี ค.ศ 1991 อ  านวยการสร้างและก ากบัภาพยนตร์โดยผูก้  ากบั
ช่ือดงัของชาวจีนคือจางอ้ีโหมว กค็าดว่าน่าจะพอเป็นท่ีรู้จกักนับา้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผูติ้ดตาม
ภาพยนตร์จีนของไทย 

นวนิยายเร่ือง “เมียหลวงเมียนอ้ย” ผลงานประพนัธโ์ดย ซูถง นกัเขียนยคุสมยัใหม่ของจีนได้
สะทอ้นเหตุการณ์ในช่วงรอยต่อระหว่างยคุส้ินสุดการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยก์บัยคุ
การเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต ์ คือช่วงระหว่างปี ค.ศ.1911-1948 หรือยคุ
สาธารณรัฐ ช่วงระยะเวลานั้นประเทศจีนประสบเหตุการณ์ส าคญัทางการเมือง และความไม่สงบทั้ง
ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศและผลกระทบภายนอกประเทศหลายคร้ังหลายคราว รวมถึงผลกระทบอ่ืน 
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงสงครามโลก คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 คือช่วงระหว่างปีค.ศ.1914-1918 และ ช่วงปีค.ศ.
1939-1945เหตุการณ์ส าคญั ท่ีเกิดข้ึนในช่วงยคุสมยันั้นไดแ้ก่ เหตุการณ์วนัท่ี 4 พฤษภาปี ค.ศ.1919  
สงครามจีน-ญ่ีปุ่น คร้ังท่ี1 ในปีค.ศ.1931 คร้ังท่ี2ในปีค.ศ. 1937 และสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี
ค.ศ.1941  

การเมือง สงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศจีนในยคุสมยันั้นถือว่าระส ่าระส่าย
ไม่มัน่คงและไร้เสถียรภาพ  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนภายหลงัจากการปฏิวติัลม้ลา้งราชวงศ์ชิง
แทนท่ีจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ทุ่มเทให้แก่การปฏิรูปการปกครองและพฒันาประเทศ  กลบัตอ้งคอย
แกไ้ขสภาวะการณ์ต่างๆให้เกิดความสงบเรียบร้อย  กล่าวไดว้่าเป็นช่วงสมยัท่ีจีนพยายามต่อสูแ้ละ
แกไ้ขปัญหามากมาย  อนัเป็นพ้ืนฐานท่ีมาของความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยของประเทศจีน
ยคุสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีส าคญัยิง่ 

บทความน้ีมีขอบเขตและวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาสถานภาพสตรีจีนในแต่ละบทบาท
ผ่านนวนิยายเร่ือง เมียหลวงเมียน้อย ของนักเขียนชายนามว่า ซูถง และให้เขา้ใจถึงสถานภาพของ
สตรีจีนในยคุสาธารณรัฐท่ีสะทอ้นผา่นตวัละครสตรีจีนในยคุนั้น  
ความส าคญัของหวัขอ้ประกอบดว้ย 
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1. สภาพสงัคม และการปกครองในยคุสาธารณรัฐ 
2.โครงเร่ืองนวนิยายเร่ือง เมียหลวงเมียนอ้ย และประวติัผูป้ระพนัธ์ 

2.1โครงเร่ืองเมียหลวงเมียนอ้ย 
2.2 ประวติัผูเ้ขียน 

3. วิเคราะห์บทบาทสตรีจีนยคุสาธารณรัฐจีนผา่นวรรณกรรม เมียหลวงเมียนอ้ย 
3.1 บทบาทสตรีจีนในฐานะเมียหลวง 
3.2 บทบาทสตรีจีนในฐานะเมียนอ้ย 
3.3 บทบาทสตรีจีนในฐานะบุตรี 
3.4 บทบาทสตรีจีนในฐานะคนใช ้

สภาพสังคมจนีและการปกครองในยุคสาธารณรัฐ 
ยคุสาธารณรัฐจีนคือช่วงเวลาระหว่างส้ินสุดการปกครองโดยจกัรพรรดิในปี ค.ศ.1911 จวบ

จนกระทัง่ก่อนปี ค.ศ.1949 ท่ีประเทศจีนปกครองระบอบคอมมิวนิสตอ์ยา่งเต็มรูปแบบ ในช่วงยคุ
สาธารณรัฐซ่ึงเป็นช่วงเหตุการณ์ท่ีส าคญัช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์จีนนั้น ไดเ้กิดเหตุการณ์ความ
ไมส่งบทางการเมือง และยงัไม่มีความมัน่คงทางดา้นระบบการปกครอง ท าใหส้ภาพสงัคมจีนเกิด
ความสบัสน วุน่วาย ทั้งทางสภาพแวดลอ้มในสงัคมและระบบแนวคิดความมากมาย ไดถู้ก
ปรับเปล่ียนจาก นกัคิดนกัเขียนท่ีส าคญัในยคุสมยันั้น โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองสถานภาพสตรี โดยท่ี
นกัคิดนกัเขียน เช่น เฉินตู๋ซ่ิว（陈独秀）หลู่ซวิ่น（鲁迅）หูซ่ือ（胡适）ไดเ้ขียนวิพากษว์ิจารณ์
โจมตีลทัธิและธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมต่อสตรีจีน ซ่ึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีกระตุน้
ใหส้งัคมจีนเร่ิมตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาน้ี แต่เป็นเพียงแค่จุดเร่ิมตน้เท่านั้น เน่ืองจากการ
ปกครองแบบจกัรพรรดิ หรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ เป็นระยะเวลานาน และการด าเนินชีวิต
ตามคติความเช่ือปรัชญาลทัธิหยท่ีูส่งต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน ท าใหถึ้งแมว้่าจะส้ินสุดการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ปแลว้ แต่ระบบศกัดินา หรือสงัคมอุปถมัภ ์ ก็ยงัคงแทรกซึมฝังลึกอยู่
ทัว่ไปในสงัคมจีนยคุนั้น อีกทั้งสงัคมในชนบทซ่ึงเป็นสดัส่วนจ านวนมากของประชากรในประเทศ
ก็ยงัคงยดึมัน่ แนวคิดความเช่ือโบราณตามหลกัจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบติัต่อสตรีจีน รวมถึง
การใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่สตรีในสงัคมจีนก็ยงัไดรั้บการริดรอนไม่เป็นอิสระเปล่ียนแปลงชา้มา1 （ 左

玉河，2005:8） 

จากขา้งตน้เห็นไดว้่าทั้งสภาพสงัคมและการปกครองจีนในยคุสาธารณรัฐนั้น เป็นช่วงเวลา
ท่ีส าคญัของการผลดัเปล่ียนทั้งรูปแบบการปกครอง และแนวคิดคติความเช่ือโบราณ แต่ยงัคงอยูใ่น 
ระยะเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลง 

                                                             
1 左玉河:《婚丧嫁娶》,北京:中国文史出版社,2005 年版,第 8 页。 
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สตรีจนีในครอบครัวและสังคมยุคสาธารณรัฐ 
ส่วนการปกครองแบบครอบครัวในยุคสาธารณรัฐนั้นยงัคงยึดคติความเช่ือแบบเดิมตาม

หลกัลทัธิปรัชญาหย ูคือ ปกครองแบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ กล่าวคือผูห้ญิงท่ียงัไม่แต่งงาน
ตอ้งเคารพเช่ือฟังบิดา แต่งงานแลว้ยงัถือเป็นสมบติัของสามี เมื่อสามีเสียชีวิตตอ้งอยูใ่นการดูแลของ
ลูกชาย เห็นไดว้่าทั้งชีวิตของสตรีตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุม การตดัสินใจของผูช้าย อีกทั้งประเทศ
จีนในสมยัศกัดินานั้น จะยกย่องผูช้ายให้มีสถานะท่ีสูง และกดข่ีผูห้ญิงให้ดูต  ่าตอ้ยดอ้ยค่า ดงัเช่น 
ค  าพูดเปรียบเปรยท่ีคุน้เคยกนัดีในสังคมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น ยกย่องผูช้าย กดข่ีผูห้ญิง
（男尊女卑）ผูช้ายมีค่า ผูห้ญิงไร้ราคา（男贵女贱）ยกย่องผูช้าย ดูถูกผูห้ญิง（重男轻女）

สามีเดินน า ภรรยาเดินตาม（夫为妻纲）เป็นตน้ ส านวนเหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นการแบ่งแยก
คุณค่า และสถานภาพชายหญิงอยา่งชดัเจน ในสงัคมจีนยคุโบราณ ตั้งแต่เกิดจนตาย จากรุ่นสู่รุ่นเป็น
เวลายาวนาน ท าใหผู้ห้ญิงตอ้งยอมรับสถานภาพเช่นน้ีไปโดยธรรมชาติ 

นอกจากนั้น ทศันคติของผูช้ายในยุคสมยันั้น คือการท่ีผูห้ญิงรัดเทา้ให้เล็กเป็นรูปดอกบวั 
จะท าให้ผูห้ญิงเดินเหินดูสวยงามและท าให้ผูช้ายพึงพอใจ ผูห้ญิงจะไดรั้บการช่ืนชม เหมือนดงัท่ี 
นกัคิดนกัเขียนชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงมากในวงการวรรณกรรมจีนในยคุตน้และกลางศตวรรษท่ี20 นาม
ว่า หลินอวี่ถงั（林语堂）ไดเ้ขียนกล่าวเชยชมอากปักิริยาการเดิน ของผูห้ญิงท่ีมีเทา้เล็กไดอ้ย่าง
ละเอียดลออในหนงัสือ《中国人缠足》(การรัดเทา้ของคนจีน) ：“中国妇女的小脚不仅使男

人赏心悦目，而且很惊奇很微妙地影响了中国妇女站立的仪态与走路的步态。屁股向

后甩，就像穿着现代的高跟鞋，走起路来极端谨慎，身体不停地摇晃，完全是一触即

倒的样子。观看一个小脚女人走路，就像在看一个走钢丝绳的演员，使你每时每刻都

在被她揪着心”
2
（徐凤文、王昆江，2001:1） 

(ค  าแปล) เทา้เลก็ของสตรีจีนไม่เพียงแต่ท าใหบุ้รุษเพศเห็นแลว้ช่ืนตาช่ืนใจ ทั้งยงัท าใหส้ตรี
จีนมีท่วงท่าอริยาบถการยืนการเดินท่ีเห็นแลว้รู้สึกท่ึงและประหลาดใจ บั้นท้ายท่ีส่ายไปมา ก็
เหมือนกับการใส่รองเท้าส้นสูงเดินของสตรียุคใหม่ ท่ีต้องระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างยิ่ง 
ร่างกายส่ายไปมาไม่หยดุ เหมือนกบัว่าถา้สมัผสัโดนแลว้จะลม้ลง เมื่อพิศดูเทา้เลก็ของสตรีจีน เวลา
เดิน เหมือนกบัดูนกัแสดงท่ีเดินอยูบ่นเสน้ลวด ท าใหค้นท่ีดูอยูรู้่สึกระทึกตลอดเวลา 

จากขอ้ความขา้งตน้ของนักคิดนกัเขียนยคุสาธารณรัฐ หลินอวี่ถงั ท าให้รับรู้ว่าค่านิยมการ
รัดเทา้ของคนจีน ยงัคงไดรั้บความนิยมจากบุรุษเพศในยคุนั้น ถึงแมว้่าสตรีจะไดรั้บความเจ็บปวด
จากการถูกรัดเทา้เป็นระยะเวลานานก็ตาม เป็นแนวคิดและการเลือกปฏิบติัของบุรุษเพศต่อสตรีเพศ 
และเป็นการเลือกปฏิบติัขั้นแรกท่ีสตรีไดรั้บ 

                                                             
2 徐凤文、王昆江:《中国陋俗》,天津:天津人民出版社,2009 年版,前言第 2 页。 
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ก่อนยุคสมยัของเหมาเจ๋อตง หรือ ก่อนปีคริสตศ์กัราช 1949 นั้น แมจ้ะส้ินสุดการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์อยูใ่นยคุสาธารณรัฐแลว้ แต่ระบบศกัดินาท่ียงัแบ่งชนชั้นกนัตามระดบั
ขั้นของเจา้ขุนมูลนาย ยงัคงยึดถือกนัอย่างเหนียวแน่น ฉะนั้นการปฏิบติัต่อกนัระหว่างผูป้กครอง
และผูถู้กปกครองท าให้ผูห้ญิงยงัคงไดรั้บแรงกดดนั  และการกดข่ีทางชนชั้นจากผูห้ญิงดว้ยกนัเอง 
กล่าวคือไดรั้บการเลือกปฏิบติั ทั้งกริยาและวาจาจากสตรีชนชั้นปกครองดว้ย  หรือจากสถานะใน
ครอบครัวท่ีสูงกว่าหรืออาวุโสกว่า เช่น แม่สามีกบัลูกสะใภ ้ภรรยาหลวงกบัภรรยานอ้ย เจา้นายกบั
ลูกนอ้ง เป็นตน้ ดงัขอ้ความท่ีปรากฏในหนงัสือ “ประเพณีนิยมอนัเส่ือมเสียของจีน”《中国陋俗》 
ท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงการปฏิบติัระหว่างผูห้ญิงดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นการกระท าหรือค าพูดในเชิงเชิงตดั
พอ้ขอ้ปฏิบติัจารีต 

“尤其可悲的是，不仅男人瞧不起女人，就连女人也一样瞧不起自己的姐妹，如

老鸨之斥妓、婆婆之训媳，以及后宫之争宠、妻妾之夺爱，这些可都是封建礼教的 “无

量功德”与“历史遗产”呢！” 3（徐凤文、王昆江，2009: 前言 2） 
(ค  าแปล)  เป็นท่ีน่าโศกสลดกว่าท่ีว่า ไม่เพียงแต่ผูช้ายจะดูถูกผูห้ญิงเท่านั้น แมแ้ต่ผูห้ญิงก็

ยงัดูถูกพ่ีนอ้งผองเพ่ือนเพศเดียวกนัเอง เช่น แม่เลา้ก่นด่าหญิงงามเมือง แม่สามีดุด่าสัง่สอนลูกสะใภ ้
รวมถึงเหล่านางสนมแก่งแยง่กนัท าความชอบต่อองคจ์กัรพรรดิ  ภรรยาหลวงและนอ้ยสูร้บปรบมือ
เพื่อแย่งความรักจากสามี หรือว่าทั้งหมดทั้งมวลน้ีจะเป็นเร่ือง “การประกอบบุญกุศลอนัยิ่งใหญ่” 
กบั “เป็นการส่งต่อมรดกทางประวติัศาสตร์” ตามหลกัจริยธรรมค าสอนเช่นนั้นหรือ 

โครงสร้างครอบครัวในยุคสาธารณรัฐ 
จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างครอบครัวในยุคสาธารณรัฐ(1912-1949) น้ียงัคงมีค่านิยม

รูปแบบ “ผวัเดียว เมียเดียว หลายอนุ” （一夫一妻多妾制）ถึงแมว้่าในปี 1912จะมีขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายให้ใชค่้านิยมรูปแบบผวัเดียวเมียเดียว （一夫一妻制）แต่การบงัคบัใชย้งัไม่ครอบคลุม
ทั้งประเทศ จนกระทัง่ปีค.ศ. 1950 ยคุสมยัของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง รัฐบาลจีนไดอ้อกกฎหมาย
สมรสรูปแบบ ผวัเดียวเมียเดียว อยา่งเป็นทางการ ก่อนท่ีรัฐบาลจะออกกฎหมายผวัเดียวเมียเดียวนั้น 
การแต่งภรรยาหลายคนเขา้บา้นฝ่ายชาย เป็นเร่ืองปกติธรรมดา และเป็นประเพณีนิยม  เพราะการมี
ทายาทเพศชายหลายคนเพื่อสืบทอดกิจการ เป็นจุดประสงค์หน่ึงของการมีอนุหลายคนโดยไม่ผดิ
จารีตประเพณี  การอยูร่่วมกนัระหว่างเมียและอนุนั้นทุกคนต่างตอ้งการเป็นท่ีรักใคร่และไดรั้บการ
ช่ืนชมเป็นพิเศษจากสามี และเพ่ือใหเ้กิดการเล่ือนสถานะใหเ้หนือกว่าผูห้ญิงอ่ืนในครอบครัว ดงันั้น 
การใหก้  าเนิดบุตรชายจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในครอบครัวชาวจีนและเป็นเร่ืองส าคญัของผูห้ญิงในยคุนั้น4 
                                                             
3 徐凤文、王昆江:《中国陋俗》,天津:天津人民出版社,2009 年版,第 22 页。 

4 กติิยา วิทยาประพฒัน์.สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเช้ือสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัวปีพ.ศ.2538-

2546.2555 หนา้  



                                                                                                                                                                                                                                
59 

ณกมล  ตั้งจิตอธิษฐาน,พรรณทิพย ์ เดชตระกูลวงศ ์                                                                สถานภาพสตรีจีนยคุสาธารณรัฐ 

 

โครงเร่ืองนวนิยายเร่ือง เมียหลวงเมียน้อย และประวตัผู้ิประพนัธ์ 
โครงเร่ืองนวนิยายเร่ือง เมยีหลวงเมยีน้อย 
นวนิยายจีนเร่ือง 《妻妾成群》หรือแปลเป็นไทยว่า “เมียหลวงเมียนอ้ย” ช่ือภาษาองักฤษ 

Wives  and Concubines อาจจะไม่เป็นท่ีรู้จกัในผูอ่้านนวนิยายไทยมากนกั หากเอ่ยถึงภาพยนตร์ของ
ผู ้ก  ากับชาวจีนจาง อ้ีโหมว เ ร่ือง   “Raise the red lantern”  《大红灯笼高高挂》(1991)   ช่ือ
ภาษาไทยว่า “ผูห้ญิงส่ีชิงโคมแดง” จะเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มคนดูภาพยนตร์ในไทยมากข้ึน 

โครงสร้างของนวนิยายเร่ืองน้ี ตวัละครหลกัเป็นผูห้ญิง ตวัเอกของเร่ืองช่ือ ซ่งเหลียน（颂

连） หญิงสาวอาย1ุ9ปี ท่ียอมแต่งเขา้มาเป็นคุณนายท่ี4 ใหก้บัเจา้สวัเฉินจัว่เชียน（陈佐千） แก่น
ของเร่ืองเป็นเร่ืองราวของครอบครัวคหบดี ท่ีมีผูช้ายเป็นเจา้บา้น มีอ  านาจสูงสุดในบา้นถือธรรม
เนียมปฏิบติัโบราณ ซ่ึงเป็นระบบปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่(Patriarchy) （父权制）โดยผา่น
ตวัละครคือ เจา้สัว เฉินจัว่เชียน ชายวยั50ปี ท่ีกุมอ  านาจสูงสุดในบา้น อยู่อาศยัร่วมกนักบัภรรยา
หลวง หรือคุณนายท่ี1 อวี้หรู（毓如）อนุภรรยา ทั้ง3คน จัว๋หยนุ（卓云）เหมยซาน（梅珊） ซ่ง
เหลียน ตามล าดบั และสาวใช ้ เยี่ยนเอ๋อร์（雁儿）(ทั้งหมดน้ีเป็นตวัละครผูห้ญิงท่ีมีบทบาทใน
เร่ือง)  เมื่อผูเ้ป็นใหญ่สุดในบา้นเป็นผูช้ายเพียงคนเดียว จึงท าใหผู้ห้ญิงท่ีมีจ  านวนมากกว่าแต่สถานะ
ดอ้ยกว่า  เกิดการด้ินรนขวนขวายขยบัสถานะเพื่อไม่ใหถู้กกดข่ีดูแคลนจากเพศเดียวกนั แต่การท่ีจะ
ข้ึนมาใหเ้หนือกว่าผูห้ญิงอ่ืนนั้น ตอ้งอาศยัอ  านาจบารมีของผูช้ายเป็นเคร่ืองมือ ผูห้ญิงจึงพยายามหา
วิธีท่ีจะท าให้ผูช้ายพึงพอใจ ด้วยการตอบสนองความสุขทางกามารมณ์  และผลิตทายาท ให้
ครอบครัวฝ่ายชาย ซ่ึงในยุคสมยัศกัดินาของจีน สังคมส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นประโยชน์จากการท่ีให้
ผูห้ญิงเรียนหนงัสือ เพราะยงัติดอยูใ่นกรอบแนวคิดโบราณท่ีว่า เมื่อวยัเยาวเ์ช่ือฟังบิดา เมื่อแต่งงาน
แลว้เป็นสมบัติของสามี และสุดท้ายบั้นปลายชีวิตอยู่ในความดูแลและเช่ือฟังลูกชาย รวมถึง
คุณธรรมส่ีประการ ท่ีผูห้ญิงพึงปฏิบติั（三从四德）

5 

ประวตัผู้ิประพนัธ์ 
ซูถงเป็นนามปากกาของนักเขียนชายช่ือ ถงจงกุ ้ย（童忠贵）เป็นนักเขียนวรรณกรรม

สมยัใหม่ชั้นแนวหน้าของจีน  เกิดเม่ือปีค.ศ.1963 ท่ีเมืองซูโจว ต่อมาเขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัครุ
ศาสตร์ปักก่ิง(Beijing Normal University)คณะอกัษรศาสตร์ในปีค.ศ.1980  งานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สตรีมากมายท่ีเป็นท่ีรู้จกั เช่น “เมียหลวงเมียน้อย”《妻妾成群》,  “ชีวิตสตรี” 《妇女生活》, 
“ท าสวน” 《园艺》, “หงเฝ่ิน” 《红粉》, “ จกัรพรรดินีบูเช็คเทียน”  《武则天》 แต่ละเร่ืองเป็น 

                                                             
5 徐少锦、陈延斌:《中国家训史》,北京:北京人民出版社,2011 年版,第 195 页。 
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ผลงานท่ีโดดเด่นของซูถง และถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านตวัละครหลกัคือผูห้ญิง จากผลงาน
เหล่าน้ีท าใหแ้วดวงวรรณกรรมจีนต่างแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัซูถง เช่น  

มัว่เหยยีน （莫言）นกัเขียนจีนผูท่ี้ไดรั้บรางวลัโนเบลดา้นวรรณกรรม ปี2012  ไดก้ล่าวถึง
ว่า “จากเน้ือเร่ืองใน นวนิยายของ ซูถง รับรู้ไดว้่าเขามีความเขา้ใจผูห้ญิงเป็นอย่างดี ธรรมชาติและ
ไม่ฝืน นกัเขียนบางคนตอ้งอาศยัพรสวรรคใ์นการเขียน แต่ ซูถง กลบัถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของ
ผูห้ญิงไดอ้ย่างลึกซ้ึงละเมียดละไมและแม่นย  า เห็นไดว้่างานเขียนของซูถงกา้วล  ้าน าหน้าไปไกล
แลว้”6 

หวงัอนัอ้ี （王安忆） ประธานสมาคมนกัเขียนเมืองเซ่ียงไฮ ้และเป็นนกัประพนัธห์ญิงผูท่ี้
ไดรั้บรางวลั “นักเขียนหญิงผูรั้งสรรค์ผลงานจีนร่วมสมยั” ไดพิ้เคราะห์ว่า นับตั้งแต่ปี1980เป็นตน้
มา ซูถงสร้างสรรงานเขียนเร่ืองสั้นอยา่งต่อเน่ืองมากกว่า200กว่าเร่ือง ซ่ึงเป็นจ านวนงานเขียนท่ีน่า
ตกใจและผลงานเหล่าน้ีก็เป็นท่ียอมรับ หวงัอนัอ้ีมองว่า งานเขียนของซูถงใชก้ลวิธีการเขียนแบบ
อุปมา ใชค้  าบอกใบดึ้งดูดใหผู้อ่้านคน้หาความจริงเพื่อคลายปริศนาในเร่ือง7 

ศาสตราจารยเ์ฉินซือเหอ （陈思和）จากคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟู่ ตนั（复旦大

学） แสดงความเห็นว่า "งานเขียนของซูถงนั้นง่ายท่ีจะเขา้ถึง การท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวธรรมดาทัว่ไป 
ใหเ้ป็นเร่ืองราวชีวิตของคนคนหน่ึงนั้นไม่ง่ายเลย ทั้งท่ีใชเ้ทคนิควิธีการเขียนไม่มาก อีกทั้งค  าศพัทท่ี์
ใชเ้ขียนนั้นธรรมดาไม่มีความหมายลึกซ้ึง แต่เม่ือไดอ่้านแลว้กลบัมีความน่าสนใจมากมาย นกัเขียน
โดยมากนั้นนิยมเขียนเร่ืองธรรมดา ใหเ้ป็นเร่ืองสลบัซบัซอ้น อีกทั้งเลือกใชภ้าษาท่ีเฉียบคมรุนแรง 
หย ัง่ลึกและหนกัแน่น แต่ทว่างานเขียนของซูถงกลบัคืนสู่ความเรียบง่ายธรรมดาสามญั พร้อมดว้ย
สาระหลากหลายใหผู้อ่้านไดข้บคิดพิจารณา ซูถงเลือกใชท้ศันคติอ่อนโยนอบอุ่นมองดูโลกท่ีสับสน
วุ่นวาย และผูค้นท่ีหลากหลาย งานเขียนลกัษณะน้ีมกัจะท าใหผู้อ่้านประทบัใจไม่รู้ลืม  นอกจากนั้น
ศาสตราจารยเ์ฉิน ยงัให้ความเห็นว่านวนิยายเร่ือง เมียหลวงและน้อย ของซูถงว่าเป็นงานเขียนท่ี
ประณีตท่ีสุดงานหน่ึงของ “นวนิยายประวติัศาสตร์โฉมใหม่”8

（新历史小说） 

บทบาทสตรีจนียุคสาธารณรัฐจนีในวรรณกรรมเมียหลวงเมียน้อย 

              ในวรรณกรรมเร่ืองเมียหลวงเมียน้อยนั้น ตวัละครหลกั คือ “ซ่งเหลียน” ซ่ึงผูเ้ขียนซูถง ได้
วางกรอบของซ่งเหลียนใหอ้ยูใ่นบทบาท ลูกสาว และเมียนอ้ยของเจา้สวั และเก่ียวพนักบัตวัละคร 

                                                             
6 腾讯网.苏童任北师大驻校作家 莫言夸其文学和颜值.[online].2015.Available from 

https://edu.qq.com/a/20150323/009590.htm [2015,July 31] 

7 中国作家网.文坛名人士聚首上海研讨苏童作品.[online].2010.Available from 

https://baike.baidu.com/reference/2385/d00fAUjCCNYr6_tvGH5L5dz5hGz1392dXKVfKyLtDRILdXKVfKyLt2NhVfina5gch

MpAYsbnlnNCyWrJY-7qK9hd5gGh7o-a9yPuQoICFsNGD4IZNbI_hG7j [2015,July 30] 

8 江苏公共数字文化网.苏童作品研讨会在举行[online].2006.Available  

from http://www.jsgxgc.org.cn/jscnt_whxw/jscnt_gdxw/200612/t20061204_54568.htm 
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รองอ่ืนท่ีเป็นผูห้ญิง เช่น เมียหลวง และเมียนอ้ยคนอ่ืน รวมถึงสาวใช ้ 
บทบาทสตรีจีนในฐานะเมียหลวง 

อวี้หรู แต่งงานกับเฉินจั่วเชียนเป็นคนแรก ถือเป็นเมียหลวง เรียกว่า คุณนายเฉินหรือ
คุณนายใหญ่ อวี้หรูแต่งเขา้บา้นสกุลเฉินตั้งแต่อายุยงันอ้ย ซ่ึงยงัอยู่ในสังคมศกัดินาท่ีฝังลึก ติดขอ้ง
อยู่กบัคติความเช่ือโบราณและจารีตประเพณี เช่น เช่ือเร่ืองโชคลาง  เป็นคนจดัการเร่ืองประเพณี
ฉลองภายในบา้น แต่เพราะเป็นคนยคุก่อน จึงเคร่งครัดขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นท่ีระอาใจ 
ของสมาชิกอ่ืนในครอบครัวท่ีเป็นคนยคุหลงั การแสดงอ านาจหรือจดัการเร่ืองในบา้นแสดงให้เห็น
ว่า ถึงแมว้่าเจา้สวัเฉินจะหลงใหลเมียน้อยคนอ่ืน แต่บารมีหรือสถานะความเป็นเมียหลวง ยงัเป็นท่ี
ย  าเกรงของคนในบา้น ดงัเช่นเหตุการณ์ในเร่ือง 
（陈佐千过五十年大寿的日子） 

陈老爷过寿时，卓云和梅珊的孩子把花瓶打碎后，“毓如走过来，轻声地然而有

时浊重的嘀咕着，孽种，孽种。她把飞澜和忆容拽到外面，一人掴了一巴掌，晦气，

晦气。毓如又推了飞澜一把，给我滚远点。”
9
 

——苏童《婚姻即景》第 123页 

ค าแปล: (งานวนัเกิดครบรอบ 50ปี ของเฉินจัว่เชียน) 
เม่ือถึงงานวนัเกิดครบรอบ 60 ปี ของเฉินจัว่เชียน, ลูกของจัว๋หยุนกบัเหมยซานท าแจกนั

แตก, “อวี้หรูรีบเดินเขา้มาพูดพึมพ า เวรกรรม เวรกรรม แลว้โยนทั้งเฟยหลานกบัอ้ีหรงออกไปขา้ง
นอก ตบคนละที แลว้พูดว่า ตวัซวย อวี้หรูยงัผลกัเฟยหลาน แลว้ออกปากไล่” 

颂莲拿着那条羊毛围巾送到他面前，老爷，这是我的微薄之礼。陈佐千嗯了一

声，手往边上的圆桌一指，放那边吧。颂莲抓着围巾走过去，看见桌上堆满了家人送

的寿礼。一只金戒指，一件狐皮大衣，一只瑞士手表，都用红缎带扎着。颂莲的心又

一次咯噔了一下，她觉得脸上一阵燥热。重新落座，她听见毓如在一边说，既是寿

礼，怎么也不知道扎条红缎带？颂莲装作没听见。
10
 

——苏童《婚姻即景》第 125页 

ค าแปล: ซ่งเหลียนเอาผา้พนัคอให้เป็นของขวญัเฉินจัว่เชียน เฉินจัว่เชียนช้ีให้ไปวางไวท่ี้
โต๊ะ ซ่งเหลียนถือผา้พนัคอไปวางเห็นบนโต๊ะเต็มไปดว้ยของขวญั เช่น แหวนทอง, เส้ือโคท้ขนสตัว์
, นาฬิกาโรเล็กซ์ ลว้นแลว้แต่มีโบวสี์แดงคาด รู้สึกใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะ หน้าแดงดว้ยความอาย 
พลางได้ยินอวี้หรูพูดข้ึนมาว่า น่ีมนังานฉลองวนัเกิดท่าน แค่น้ีก็ไม่รู้จกัหาโบวสี์แดงมาประดบั
ของขวญัหรือไง แต่ซ่งเหลียนก็แกลง้ท าเป็นไม่ไดย้นิ 

บทบาทสตรีจีนในฐานะเมียนอ้ย 

                                                             
9 苏童:《婚姻即景》,重庆:重庆大学出版社,2011 年版,第 123 页。 
10 苏童:《婚姻即景》,重庆:重庆大学出版社,2011 年版,第 125 页。 
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 จากในเร่ือง บทบาทท่ีเป็นเมียน้อย คือ ตัวละคร จั๋วหยุน เหมยซาน และซ่งเหลียน 
สถานภาพเป็นรองเมียหลวงอวี้หรู แต่เฉินจัว่เชียนยงัให้ความใคร่เสน่หา จึงเป็นเหตุให้เกิดการ
แก่งแยง่แข่งขนักนัเพ่ือตอ้งการความรัก ความใคร่ จากเฉินจัว่เชียน เพ่ือผลิตลูกชายใหบ้า้นสกุลเฉิน 
และเพ่ือท่ีตวัเองจะไดมี้สถานภาพท่ีดีข้ึน จึงเกิดการขดัขวางการมีบุตรชาย  

梅珊说，卓云是慈善面孔蝎子心？她的心眼点子比谁都多。梅珊又说，我自知不

是她对手，没准你能跟她斗一斗，这一点我头一次看见你就猜到了。颂莲在被子里动

弹了一下，听见梅珊出乎意料打开了话匣子。梅珊说你想知道我和她生孩子的事情

吗？梅珊说我跟卓云差不多一起怀孕的，我三个月的时候她差人在我的煎药里放了泻

胎药，结果还是我命大胎儿没掉下来。后来我们差不多同时临盆，她又想先生孩子，

就花很多钱打外国催产针把阴道都撑破了，结果还是我命大，我先生了飞澜，是个男

的，她竹篮打水一场空，生了忆容，不过是个小贱货，还比飞澜晚了三个钟头呢。
11 
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ค าแปล: เหมยซานพูดข้ึนว่า จัว๋หยนุเป็นพวกปากปราศรัย น ้ าใจเชือดคอ ในใจมีแต่แผนชัว่
ร้าย แลว้ก็พูดข้ึนอีกว่า ตวัฉนัเองคงไม่ใช่คู่ต่อสูข้องจวัหยนุ ไม่มีใครนอกจากเธอท่ีจะงดักบัจัว๋หยุน
ได ้ฉนัเห็นเธอตั้งแต่คร้ังแรกก็รู้แลว้ ซ่งเหลียนนอนขยบัอยู่ใตผ้า้ห่มสกัพกั ฟังเหมยซานท่ีก  าลงัเล่า
เร่ืองท่ีคาดไม่ถึง เหมยซานว่า เธออยากรู้เร่ืองท่ีฉันกบัจัว๋หยุนคลอดลูกไหม  เหมยซานเล่าว่า ฉัน
กบัจัว๋หยุนตั้งทอ้งไล่เล่ียกนั ตอนทอ้งไดส้ามเดือน จัว๋หยุนส่งคนเอาน ้ าแกใส่ยาขบัเลือดมาใหกิ้น 
แต่โชคยงัดีท่ีฉนัยงัมีบุญอยูบ่า้ง เลยไม่เป็นอะไรและไดค้ลอดเฟยหลานออกมาก่อนเป็นผูช้าย ส่วน
จัว๋หยนุก็คลอดนงัเด็กผูห้ญิงอ้ีหรงนัน่ไงแถมยงัชา้กว่าเฟยหลานตั้งสามชัว่โมง 

บทบาทสตรีจีนในฐานะบุตรี 
 ในยุคสาธารณรัฐ สถานภาพของสตรีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เช่นการให้ลูกสาวได้เรียน
หนงัสือถึงแมจ้ะจ ากดัอยู่ในวงแคบ เช่น ซ่งเหลียน ตวัละครในเร่ือง เมื่อบิดายงัมีชีวิตไดเ้รียนจนถึง
ขั้นมหาวิทยาลยัแต่เม่ือสูญเสียบิดา ระหว่างท่ียงัเรียนไม่จบ จึงกลบัเขา้สู่คติความเช่ือเดิมของสังคม
คือ เมื่อไม่มีบิดา ตอ้งแต่งงานเพ่ือประคบัประคองชีวิตต่อไป  

继母又问，你嫁个一般人家还是有钱人家？颂莲说，当然有钱人家，这还用问？

继母说，那不一样，去有钱人家是做小。颂莲说，什么做小？继母考虑了一下，说，

就是做妾，名分是委屈了点。颂莲冷笑了一声，名分是什么？名分是我这样的人考虑

的吗？反正我交给你卖了，你要是顾及父亲的情义，就把我卖个好主吧。 
12
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ค าแปล : แม่เล้ียงถามต่ออีกว่า เธอจะแต่งกบัชาวบา้นหรือจะแต่งกบัคนมีเงิน  ซ่งเหลียน
ตอบกลบัว่า ตอ้งแต่งกบัคนรวยอยู่แลว้ ของแบบน้ียงัตอ้งถามเหรอ  แม่เล้ียงพูดต่อว่า เหมือนกนัท่ี

                                                             
11 苏童:《婚姻即景》,重庆:重庆大学出版社,2011 年版,第 119 页。 
12 苏童:《婚姻即景》,重庆:重庆大学出版社,2011 年版,第 104 页。 
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ไหนละ แต่งเขา้บา้นคนรวย ก็ตอ้งเป็นนอ้ย ซ่งเหลียนถามต่ออะไรคือ “เป็นนอ้ย”  แม่เล้ียงคิดสกัพกั
แลว้จึงตอบว่าก็เป็นเมียนอ้ย ช่ือชั้นก็จะตกเป็นรองอยู่สักหน่อย ซ่งเหลียนยิ้มเยาะ ช่ือชั้นคืออะไร 
ช่ือชั้นฐานะเป็นเร่ืองท่ีคนอย่างฉนัมีสิทธ์ิพิจารณาดว้ยเหรอ อยา่งไรก็ตามฉนัใหเ้ธอเป็นคนขายฉัน 
ถา้เธอยงัมีแก่ใจนึกถึงพ่อของฉนับา้ง ก็ช่วยขายฉนัใหก้บัเจา้ของท่ีดีหน่อยเถอะ  

บทบาทสตรีจีนในฐานะคนใช ้
ในยคุสาธารณรัฐ สงัคมศกัดินาระหว่างผูป้กครอง และผูถู้กปกครอง ครอบครัวคหบดีส่วน

ใหญ่ยงัมีคนรับใช ้ในเร่ืองเยีย่นเอ๋อร์เป็นสาวใชป้ระจ าตวัซ่งเหลียนซ่ึงเป็นเมียคนท่ี4 สถานภาพใน
บา้นอยูใ่นฐานะล่างสุด คือ เป็นรองทั้งผูช้าย และผูห้ญิงในเร่ืองของชนชั้น เยีย่นเอ๋อร์เป็นสาวใชใ้น
บา้นท่ีอายยุงันอ้ย เห็นผูช้ายผา่นมาในชีวิตไม่เยอะ ดงันั้นในสายตาเยี่ยนเอ๋อร์ส่ิงท่ีเจา้สัวเฉินใหก้บั
เมียหลวงและเมียนอ้ย เช่น เงินทองและฐานะ ท าใหรู้้สึกริษยาบรรดาเมียของเฉินจัว่เชียน ดงันั้นเม่ือ
ตอนท่ีเจา้สัวเฉินแต่งซ่งเหลียนเขา้มา เยี่ยนเอ๋อร์จึงเกิดความเกลียดชงั จบัตาดูซ่งเหลียนอยู่ตลอด 
และหาวิธีท่ีจะเขา้มาแทนท่ี เช่น ใชว้ิธีไสยศาสตร์ท าลายซ่งเหลียน  

颂莲说，你跟谁学的这套阴毒活儿？ 你想害死我来当太太是吗？雁儿不敢吱声，

抓了那张草纸要往窗外扔。颂莲尖声大喊，不准扔！雁儿回头申辩，这是脏东西，留

着干吗？颂莲抱着双臂在屋里走着，留着自然有用。 
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ค าแปล : แกไปเรียนวิธีอุบาทวอ์ยา่งน้ีมาจากใคร อยากจะฆ่าฉนัท้ิงแลว้มาเป็นเมียคุณเฉิน
แทนใช่มั้ย เยีย่นเอ๋อร์ไม่กลา้แมแ้ต่จะพูด แต่จะเอากระดาษนั้นโยนออกนอกหนา้ต่าง ซ่งเหลียน
ตะโกนหา้ม ไม่ใหท้ิ้ง! เยีย่นเอ๋อร์หนัมาถาม มนัเป็นของสกปรก จะเก็บไวท้  าไม ซ่งเหลียนเดิน
กอดอก พลางบอกว่าเก็บไวก้็ตอ้งมีประโยชน์อยูแ่ลว้ 

สถานภาพของซ่งเหลียนและบรรดาเมียของบา้นสกุลเฉินอยูใ่นสภาพท่ีไม่ต่างกนั นัน่คือยงั
ถูกครอบไวด้ว้ย คติความเช่ือเดิม และธรรมเนียมปฏิบติั  และผูช้ายยงัมีอิทธิพลกบัชะตาชีวิตของ
ผูห้ญิงอยู ่ แต่เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงดา้นแนวคิดบางอยา่งในยคุน้ี เช่น การท่ีบิดาของซ่งเหลียน ให้
ซ่งเหลียนเรียนหนงัสือในระดบัมหาวิทยาลยั หรือการท่ีเหมยซานเร่ิมคิดขบถโดยมีความสมัพนัธ์
กบัชายอ่ืนท่ีไม่ใช่เฉินจัว่เชียน เพราะเฉินจัว่เชียนใหค้วามสุขทางกายไม่ได ้ ถึงแมว้่าตอนจบเหมย
ซานจะถูกจดัการออกไปจากบา้นสกุลเฉินแต่ภาพรวมคือ เหตุการณ์ในเน้ือเร่ืองท่ีสะทอ้นยคุ
สาธารณรัฐน้ีคือ สตรีจีนเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นแนวคิดต่อตา้นขนบธรรมเนียมเดิมข้ึน  

สรุป   
จากการศึกษาสถานภาพสตรีจีนในยุคสาธารณรัฐผ่านนวนิยายเร่ือง เมียหลวงเมียนอ้ยนั้น 

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจกบัสถานภาพสตรีในแต่ละยคุสมยั ท่ีมาจากคนละสภาพแวดลอ้มและช่วงเวลา 
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แต่เม่ือเขา้มาอยูใ่นสงัคมเดียวกนั จึงเกิดการขดัแยง้ทางความคิด และเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนตามยคุ
สมยัในขณะนั้นคือยุคสาธารณรัฐ ผูป้ระพนัธ์ได้ถ่ายทอดคติความเช่ือ แนวคิดของผูช้ายท่ีมีต่อ
ผูห้ญิงในสมยันั้น ผ่านตัวละคร ท าให้วิเคราะห์ได้ถึงความคิดของบุรุษอย่างเฉินจั่วเชียน และ
สะทอ้นสถานภาพของสตรีในแต่ละช่วงอายใุนยคุสมยัสาธารณรัฐจีน 
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 นางสาวณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต วิชาเอกภาษาจีน จาก
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2546 และ M.A. (Modern and Contemporary 
Chinese Literature) จาก Beijing Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีการศึกษา 2550 
ขณะน้ีก  าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี Beijing Normal University  
 นางสาวพรรณทิพย ์เดชตระกูลวงศ ์ส าเร็จการศึกษาบณัฑิต วิชาเอกออกแบบอุตสาหกรรม 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2538 และ ศิลปศาสตรบณัฑิต จีนศึกษา จากมหาวิทยาลยั
รามค าแหง ปีการศึกษา 2551 ส าเ ร็จการศึกษา M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages) จากมหาวิทยาลยั Tianjin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีการศึกษา 
2555 ขณะน้ีก  าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี Tianjin Normal University
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ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรจีนโพ้นทะเลกบัองค์กร
พฒันาเอกชนจีน : กรณศึีกษาการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา 

กบัโรงเรียนภาษาจีนในจังหวดัเชียงราย 
The Study on Relation between Oversea Chinese Association and China NGOs on Education Aid 

Programs in Chiang Rai Thailand. 
 

     ณัฐวุฒิ มชัียโย, Jian Guo, รัญญา กันทะกูล           
Nutdhavuth Meechaiyo   Jian Guo  and Ranya Kanthakun 

 

บทคดัย่อ 
การเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนมีมาแต่อดีตกาล จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

พบว่าสมยัราชวงคห์ยวนเร่ิมมีการบนัทึกถึงคนจีนเดินทางมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่ยุคท่ีมี
การอพยพออกนอกประเทศจีนคร้ังใหญ่มีสองช่วงไดแ้ก่ คร้ังแรกคือช่วงปลายสมยัราชวงศชิ์ง และ
คร้ังท่ีสองคือช่วงสงครามภายในระหว่างพรรคก๊กมินตัง๋กบัพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่างปี ค.ศ.
1945-1949 โดยในคร้ังน้ีมีชาวจีนยูนนานอพยพมายงัภาคเหนือของประเทศไทยเป็นจ านวนหลาย
แสนคน แมส้งครามจะยติุลงแต่ชาวจีนยนูนานท่ีอพยพมาเหล่าน้ียงัคงอาศยัอยูบ่นภูเขาสูงตามแนว
รอยต่อระหว่างไทย-เมียนมา และกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติเน่ืองจากเหตุผลดา้นความมัน่คงและ
การเมือง การท่ีไร้สญัชาติท าใหช้าวจีนยนูนานไร้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน ขาดการดูแลจากภาครัฐ เช่น สิทธิ
การรักษาพยาบาล และสิทธิการศึกษาของบุตรหลาน  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ให้องคก์รชาวจีน
โพน้ทะเลไดเ้ขา้มาด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือชาวจีนยนูนานในพ้ืนท่ีภาคเหนือของไทย กรอปกบั
ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ผ่านยุทธศาสตร์การให้ความ
ช่วยเหลือประเทศก าลงัพฒันา เพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์ประเทศจีนในสายตานานาชาติ ขจดัทฤษฎี
ภยัคุกคามจากจีนท่ีประเทศตะวนัตกมกักล่าวอา้ง ดงันั้นประเทศจีนจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาหุน้ส่วน
ทางยทุธศาสตร์ในดา้นต่างประเทศ สมาคมจีนและองคก์รชาวจีนโพน้ทะเลจึงเป็นจุดเช่ือมต่อส าคญั
ท่ีจะท าให้ยุทธศาสตร์ดงักล่าวของจีนบรรลุผลส าเร็จ บทความช้ินน้ีจึงมุ่งศึกษา บทบาทและการ
สร้างรูปแบบความสมัพนัธข์ององคก์รจีนโพน้ทะเลกบัองคก์รพฒันาเอกชนของจีนในการประสาน
ผลประโยชน์ร่วมกนั เพ่ือช่วยเหลือชาวจีนยนูนานในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย โดยเฉพาะประเด็นดา้น
การศึกษา  

ค าส าคญั:  จีนโพน้ทะเล  ยนูนาน  เชียงราย  การศึกษา องคก์รพฒันาเอกชนจีน 
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Abstract 

Overseas Chinese immigrants to Southeast Asia have a long history, and historical 
evidence can be traced back to the Yuan Dynasty.  However, in the history of overseas Chinese 
immigrants in Thailand, there have been two immigration climaxes:  the first was in the last years 
of the Qing Dynasty and the second period of the Second Kuomintang-Communist Civil War 
(1945-1949). The Chinese immigrants affected by the Second Kuomintang-Communist Civil War 
came from Yunnan Province of China, and they later lived in the high mountains of the Thailand-
Burma border.  Among them, dozens of Chinese villages have been formed in Chiang Mai and 
Chiang Rai of Thailand.  Due to political and security factors, most of these Yunnan Chinese are 
stateless and unable to obtain citizenship in the country of residence- Thailand, and their 
descendants cannot obtain the right to formal education in Thailand.  Therefore, the education of 
Yunnan Chinese has become an important part of overseas Chinese organizations for international 
assistance. With the rise of China, the Chinese government has adopted an active foreign strategies 
to enhance its international image.  Overseas Chinese organizations are an important part of the 
strategies to achieve China's rise.  This paper takes the overseas Chinese organization-Chinese 
Culture and Education Society of Chiang Rai, as the research object, mainly studies the role of 
overseas Chinese and its interaction with Chinese non-governmental organizations to promote the 
education and social development of overseas Chinese in Thailand. 

Keywords:  Overseas Chinese;  Yunnan ;Chiang Rai; Education; Chinese NGOs 
 

บทน า 
 ปัจจุบนัมีชาวจีนโพน้ทะเลอพยพไปอาศยัอยูใ่นประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในประเทศจีน  
(รวมถึงไตห้วนั ฮ่องกง และมาเก๊า) จ  านวนมากถึง 50 ลา้นคน ส่วนมากอพยพมายงัภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ท าใหภู้มิภาคน้ีมีชาวจีนโพน้ทะเลอาศยัอยูป่ระมาณ 34 ลา้นคน การเดินทางออก
นอกประเทศของชาวจีนมีมาแต่ยคุโบราณ จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์สามารถยอ้นไปถึงสมยั
ราชวงคห์ยวน แต่ยคุส าคญัท่ีมีการอพยพออกนอกประเทศเป็นจ านวนมาก มีสองคร้ังไดแ้ก่ คร้ังแรก
คือสมยัปลายราชวงศชิ์ง และคร้ังท่ีสองในสมยัช่วงสงครามภายในระหว่างพรรคก๊กมินตัง๋กบัพรรค
คอมมิวนิสต์จีนระหว่างปี ค.ศ.1945-1949 การท่ีชาวจีนเลือกอพยพมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เน่ืองจากระยะทางไม่ไกล อีกทั้งชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของประเทศในแถบน้ีมีความ 
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ใกลเ้คียงกับวฒันธรรมจีนจึงท าให้ชาวจีนกบัชาวท้องถ่ินสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ เช่นใน
ประเทศไทย อยา่งไรก็ตามชาวจีนโพน้ทะเลมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน กล่าวคือแมม้ีความรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของชาติท่ีตนเองอาศยัอยู ่แต่ขณะเดียวกนัยงัรักษาความเป็นชาวจีนไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น ทั้ง
ประเพณี วฒันธรรม และแนวความคิด (ศุภการ สิริไพศาล, 2009) 
             ประเทศไทยมีชาวจีนโพน้ทะเลอาศยัอยู่มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศ
อินโดนีเซียโดยมีจ  านวนประมาณ 9 ลา้นคน1หรือคิดเป็น 14% ของประชากรไทยทั้งหมด ชาวจีน
จ านวนมากอพยพเขา้มาประเทศไทยในยุคตน้รัตนโกสินทร์ นับจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 200 ปี 
ท าใหลู้กหลานชาวจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีนบางส่วนไม่ไดรู้้สึกว่าตนเป็นคนจีนดงัเช่นบรรพบุรุษ  
ต่างจากชาวจีนท่ีอพยพมาในช่วงสงครามระหว่างพรรคคอมมิวนิสตแ์ละพรรคก๊กมินตัง๋ ซ่ึงเป็นชาว
จีนยูนนานท่ียงัคงรักษาวิถีความเป็นจีนทั้งประเพณี วฒันธรรม และภาษาไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชาว
จีนยนูนานหรือบางคร้ังถูกเรียกว่าจีนฮ่อ อพยพเขา้มาสู่ประเทศไทยหลายระลอกหลายกลุ่ม สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ชาวจีนยนูนานท่ีเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติและลูกหลานท่ีถอยร่น
จากการโจมตีจากทหารพรรคคอมมิวนิสต์ กลุ่มท่ี 2 คือชาวจีนอพยพซ่ึงล้ีภยัสงครามหรือติดตาม
กลุ่มทหารเขา้มาในประเทศไทย กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มชาวจีนยนูนานอิสระซ่ึงเขา้มาภายหลงั หลงัจากท่ี
กลุ่มชาวจีนยนูนานสองกลุ่มแรกไดรั้บสญัชาติไทยแลว้ (พลวฒั ประพฒัน์ทอง, 1992) 

ไร้สัญชาต ิไร้สิทธิ : ชาวจนียูนนานในภาคเหนือของประเทศไทย 
  ปี ค.ศ.1949 สงครามกลางเมืองระหว่างก๊กมินตัง๋และพรรคคอมมิวนิสตจี์นยติุลง ส่งผลให้
รัฐบาลสาธารณรัฐจีนตอ้งอพยพไปยงัเกาะไตห้วนั กองก าลงัท่ีอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนถูก
ทหารพรรคคอมมิวนิสตโ์จมตีและถอยร่นเขา้มายงัประเทศเมียนมา และประเทศไทย ภายหลงักอง
ก าลงัทหารจีนคณะชาติกลุ่มน้ีไดร่้วมกบัรัฐบาลไทยสูร้บกบัพรรคคอมมิวนิสตไ์ทยจนไดรั้บชยัชนะ 
จึงไดรั้บการพระราชทานสญัชาติไทยและไดสิ้ทธ์ิอาศยัอยู่ในประเทศไทย กองก าลงัทหารจีนคณะ
ชาติจึงไดจ้ดัตั้ งหมู่บ้านชาวจีนตามแนวเทือกเขาในจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 
โดยเฉพาะในจงัหวดัเชียงรายมีหมู่บา้นชาวจีนกว่า 100 หมู่บา้น เช่น หมู่บา้นแม่สลอง หมู่บา้นเทอด
ไทย หมู่บา้นวาวี เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามยงัมีชาวจีนยูนนานอีกหลายครอบครัวท่ีล้ีภยัสงครามมา
ภายหลงั หรือไม่ไดเ้ป็นกองก าลงัทหารเขา้ร่วมรบจึงไม่ไดรั้บสัญชาติ ท าให้ไม่ไดรั้บการดูแลจาก
รัฐบาลไทย ทั้งดา้นสาธารณูปโภค และการศึกษาของบุตรหลานชาวจีน แมใ้นปีพ.ศ.2535 รัฐบาล
ไทยไดเ้ห็นชอบให้จดัการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติ ซ่ึงครอบคลุมถึง 1.บุตรอดีตทหารจีนคณะชาติ 

                                                             

1 จ านวนชาวจีนโพน้ทะเลทัว่โลก http://www.haiwaihuarenwang.com/hrzx/3.html 



                                                                                                                                                                                                                                
69 

ณัฐวุฒิ มีชยัโย, Jian Guo, รัญญา กนัทะกูล                                                                                        ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ 

 

2. จีนฮ่ออพยพ2 ก็ตามแต่ก็ยงัไม่มีครอบคลุมทุกหมู่บา้นเน่ืองจากหมู่บา้นชาวจีนยูนนานตั้งกระจดั
กระจายอยูบ่นพ้ืนท่ีภูเขาสูงจึงติดปัญหาเร่ืองบุคลากรและงบประมาณจากภาครัฐในการจดัการด้าน
การศึกษา อีกทั้งชาวจีนยนูนานเองไดจ้ดัตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเองในแต่ละหมู่บา้นเอง เพ่ือสอน
บุตรหลานใหไ้ดเ้รียนรู้ภาษาและวฒันธรรมจีน แต่ทว่ายงัขาดคุณภาพในดา้นการเรียนการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุน ในปัจจุบันคาดว่ามีบุตรหลานของชาวจีนอาศยัในภาคเหนือของไทยกว่า 
100,000 คน และยงัมีจ  านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีสัญชาติไทย ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้การเขา้มาให้
ความช่วยเหลือขององค์กรชาวจีนโพน้ทะเลต่อชุมชนจีนทางภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะใน
จงัหวดัเชียงราย 
 จังหวดัเชียงรายมีโรงเรียนสอนภาษาจีนจ านวน 66 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนมธัยมปลาย
จ านวน 4 แห่ง มธัยมต้น 17 แห่ง นอกเหนือจากน้ีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด และใน
โรงเรียนประถมเหล่าน้ีส่วนใหญ่รวมการศึกษาระดบัอนุบาลเขา้ไวด้ว้ย ในจ านวนโรงเรียนทั้ง 66 
แห่งมีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีจดทะเบียนอย่างถูกตอ้ง และมีการเรียนการสอนท่ีได้มาตราฐาน 
ปัจจุบนัโรงเรียนจ านวน 66 แห่งมีจ  านวนนกัเรียนกว่า 15,000 คน ครูผูส้อนภาษาจีนจ านวน 648 คน 
เงินเดือนครูเฉล่ียอยูท่ี่ 4,500 บาทต่อเดือน ซ่ึงนอ้ยกว่าครูในโรงเรียนของรัฐบาลถึง 3 เท่า โรงเรียน
เหล่าน้ียงัประสบปัญหากบัหอ้งเรียนท่ีเก่าและช ารุดทรุดโทรม โรงเรียนหลายแห่งไม่มีผนงัลอ้มและ
หลงัคาช ารุด อีกทั้งยงัเผชิญกบัปัญหาคุณสมบติัของครูผูส้อนท่ีไม่ค่อยไดม้าตรฐาน เพราะครูส่วน
ใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี จบการศึกษาเพียงระดบัมธัยมต้นเท่านั้น ต  าราเรียนส่วนใหญ่ใช้ต  าราจาก
ไตห้วนัซ่ึงเป็นรูปแบบภาษาจีนตวัเต็ม การจดัการเรียนการสอนประกอบไปดว้ยวิชาภาษาจีน วิชา
ภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ ระดบัพ้ืนฐานภาษาจีนของนักเรียนค่อนขา้ง
อ่อน ท าได้เพียงแค่พูดคุยส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอย่างง่ายกนัเท่านั้น เน่ืองจากไม่มีการจดัท า
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีเป็นมาตราฐาน จึงท าใหโ้รงเรียนแต่ละแห่งสอนไม่สอดคลอ้ง
กนั และการท่ีโรงเรียนไม่จดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งนกัเรียนท่ีจบการศึกษาก็ไม่สามารถน าคุณวุฒิไป
ใชใ้นการศึกษาต่อหรือสมคัรงานได ้สมาคมการศึกษาภาษาและวฒันธรรมจีน จงัหวดัเชียงราย ได้

                                                             

2 (1)บุตรอดีตทหารจีนคณะชาติ ไดแ้กผู่สื้บสันดานท่ีเกดิในประเทศไทยแต่ถูกถอนสัญชาติ หรือไม่ไดรั้บสัญชาติไทยตามประกาศ
ของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515 และก  าหนดพ้ืนท่ีใหเ้รียน ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก ่1) เชียงใหม่ เขตอ าเภอฝาง แม่
อาย เชียงดาว และกิง่อ  าเภอเวียงแหง 2) เชียงราย เขตอ าเภอแม่จนั เชียงแสน และเชียงของ 3) แม่ฮ่องสอน เขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
และปาย 
(2)จีนฮ่ออพยพ ไดแ้ก ่ ผูสื้บสันดานท่ีเกดิในประเทศไทยแต่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ไดรั้บสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวติั 
ฉบบัท่ี 33 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515 และก  าหนดพ้ืนท่ีใหเ้รียน ใน 9 อ าเภอ 1 กิง่อ  าเภอ ของ 3 จงัหวดั ไดแ้ก ่1) เชียงใหม่ เขตอ าเภอ
ฝาง แม่อาย เชียงดาว และกิง่อ  าเภอเวียงแหง 2) เชียงราย เขตอ าเภอแม่จนั แม่สาย เชียงของ และแม่สรวย 3) แม่ฮ่องสอน เขตอ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน และปาย 1 พระอิสริยยศในช่วงเวลาท่ีทรงแปล 
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เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงพยายามพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนและผลกัดันโรงเรียนสอน
ภาษาจีนในเขตภาคเหนือใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

บทบาทองค์กรพฒันาเอกชนจนี กับยุทธศาสตร์ก้าวออกไป (Going Global) 
 หลงัจากการเปิดประเทศจีนเร่ิมมีนโยบายในทางรุกทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรม รัฐบาลจีนไดว้างยทุธศาสตร์บุกเบิกต่างประเทศตามแนวนโยบายกา้วออกจากประเทศ
จีนสู่ต่างประเทศ เช่นจดัตั้งสถาบนัขงจ๊ือ หอ้งเรียนขงจ๊ือ โรงเรียนภาษาจีน โรงเรียนนานาชาติท่ีใช้
ภาษาจีนในประเทศต่างๆทัว่โลก ในขณะเดียวกนัองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ของจีนเองก็เร่ิมมี
บทบาทใหค้วามช่วยเหลือในต่างประเทศมากข้ึน รัฐบาลจีนจึงเห็นว่าองคก์รพฒันาเอกชนสามารถ
เป็นกลไกท่ีส าคญัในการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศจีนใหไ้ดรั้บการยอมรับจากนานาชาติ
ในฐานะผูใ้ห ้เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศจีนสามารถกา้วข้ึนเป็นประเทศมหาอ านาจเศรษฐกิจอบัดบั
สองของโลก การเปล่ียนบทบาทจากผูรั้บเป็นผูใ้ห้จึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยยกระดบัภาพลกัษณ์
ประเทศจีนในสายตาชาวโลก ปัจจุบนัรัฐบาลจีนไดส่้งเสริมองคก์รพฒันาเอกชน หรืององคก์รการ
กุศลของจีน กา้วออกไปให้ความช่วยเหลือประเทศท่ีก  าลงัพฒันาทั้งในภูมิภาคแอฟริกา และเอเซีย 
ทั้งในรูปแบบให้เงินช่วยเหลือโดยตรง การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีหรือการจดัอบรมและพฒันา
บุคลากร อาทิหน่วยงาน CPAFFC ( The Chinese People’s Association for Friendship with Foreign 
Countries) เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนโดยรัฐบาลจีนเพื่อด าเนินรูปแบบทางการทูตประชาชนต่อ
ประชาชนในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์กับต่างประเทศผ่านการช่วยเหลือ องค์กรรูปแบบน้ี
เ รี ย ก ว่ า  GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization)  ห รื อ อ งค์ ก ร
ภาคเอกชนท่ีสนบัสนุนโดยรัฐบาล นอกจากน้ียงัมีองคก์รเอกชนท่ีสนบัสนุนโดยรัฐอีก เช่น Chinese 
Red Cross และ the China Charity Federation ท่ีเป็นองค์กรรายใหญ่ในการให้เงินช่วยเหลือใน
ประเทศต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือประเทศไทยในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยบริจาคเป็น
จ านวนเงินถึง 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
 ปัจจุบนัประเทศจีนด าเนินยทุธศาสตร์ดา้นต่างประเทศเชิงนโยบาย 3 ส่วนคือ นโยบายการ
ใชอ้  านาจละมุน ( Soft Power) การทูตชายขอบ (Marginalization Diplomacy) และยุทธศาสตร์การ
กา้วออกไป (Going Global ) เพ่ือเสริมความสัมพนัธ์กบัประเทศต่างๆทัว่โลกโดยเฉพาะประเทศ
ก าลงัพฒันา เมื่อมองจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจึ้งเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของประเทศจีน ดงันั้นการสร้าง“อตัลกัษณ์ความเป็นจีน” เพื่อสร้างความรู้สึก
ร่วมกนัของชาวจีนโพน้ทะเล จึงเป็นการสร้างความเป็นจีนแบบใหม่เพื่อแสวงหาความเป็นหุน้ส่วน
ทางยุทธศาสตร์กบัประเทศต่างๆ ท่ีมีชาวจีนโพน้ทะเลอาศยัอยู่ (Santasombat Y, 2015) การสร้าง
อุดมการณ์ชาตินิยมนอกดินแดนจีนไดด้  าเนินการอยา่งเป็นระบบผา่นการใชน้โยบายต่างประเทศว่า
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ดว้ย “การบริหารกิจการดา้นคนจีนโพน้ทะเล” ( Oversea Chinese affairs) โดยพิจารณาชาวจีนโพน้
ทะเลในฐานะ “พลเมืองจีน” นอกแผน่ดินจีน  มีการใหสิ้ทธิต่างๆ เป็นพิเศษ เช่นวีซ่าส าหรับชาวจีน
โพน้ทะเล การลงทุนในประเทศจีน องค์กรการบริหารกิจการด้านคนจีนโพน้ทะเลจึงนับเป็น
ตวักลางเช่ือมต่อระหว่างรัฐบาลจีนกบัคนจีนโพน้ทะเลในประเทศต่างๆ (อรัญญา ศิริผล,2018) โดย
เขา้ไปด าเนินการติดต่อโดยตรงกบัสมาคมจีน หรือองค์กรชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศนั้นๆ เพ่ือ
เสนอใหค้วามช่วยเหลือในประเด็นสงัคม อาทิช่วยเหลือลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลในดา้นการศึกษา 
ทุนการศึกษา และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น จัดโครงการเยาวชนจีนมาทัศนศึกษาระยะสั้นใน
ประเทศจีน หรือเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับรัฐบาลท้องถ่ิน เช่น จัดโครงการอบรม โดยเชิญ
ขา้ราชการระดบัสูงหรือนกัวิชาการเดินทางมายงัประเทศจีน เพื่อสร้างสายสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั โดย
ด าเนินการเป็นระบบทั้งในระดบัรัฐบาลกลาง และระดบัมณฑล  

องค์กรพฒันาเอกชนจนีกับการให้ความช่วยเหลือข้ามชาติ 
หลงัจากการเปิดประเทศในปี ค.ศ.1978 ประเทศจีนมีความเปล่ียนแปลงทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมอย่างก้าวกระโดด องค์กรทางด้านสังคมจีนก็ได้มีการเปล่ียนแปลง
เช่นเดียวกนั โดยเฉพาะองคก์รท่ีมิใช่ภาครัฐ หรือองคก์รภาคเอกชน ไดเ้ขา้มามีบทบาทขบัเคล่ือนใน
ประเด็นทางสงัคมมากข้ึน เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสุข และการศึกษา ในปี ค.ศ. 1990 รัฐบาล
จีนมีแนวคิดเร่ือง “รัฐบาลเล็ก สังคมใหญ่” ( Minimal Government,Large Society) คือรัฐจะเป็นผู ้
ออกนโยบายแต่จะไม่เขา้ไปควบคุมอยา่งเขม้งวด จะดึงองคก์รภาคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการช่วยตรวจสอบ และจับตาเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นทางสังคม ดังนั้ นองค์กร
ภาคเอกชนของจีนจึงเป็นกลไกท่ีส าคัญในการจะท าให้รัฐบาลจีนบรรลุแนวคิดน้ี  (Gao 
Jianxiu,2006) หลายปีท่ีผา่นมาองคก์รภาคเอกชนของจีนมีบทบาทอยา่งมากในการลดความเหล่ือม
ล ้า ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ยกระดบัการบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหาความเหล่ือมล ้าท่ีไม่จ  ากดั
เพียงแต่ความเหล่ือมล ้าทางรายได ้แต่ความเหล่ือมล ้าดา้นการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นท่ีส าคญั ใน
ประเทศจีนมีหลายองค์กรท่ีสนใจปัญหาการลดความเหล่ือมล ้า แต่องค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัคือ 
China Foundation for Poverty Alleviation (CFPA) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ
และประชาชน ปัจจุบนัมีเงินกองทุนจ านวน 6,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และมีโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทั้งในและนอกประเทศจีน (Yang, Rudai,2001)  อีกองค์กรท่ีมีบทบาทชัดเจนในเร่ือง
การศึกษาของเยาวชนคือ China Youth Development Foundation (CYDF) เป็นองค์กรท่ีให้ความ
ช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะเร่ืองการไม่สามารถเขา้เรียนไดเ้น่ืองจากปัญหาความยากจน องค์กรน้ีจะ
เป็นตัวกลางในการระดมเงินทุน ช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการศึกษา และการจัดโครงการพฒันา
เยาวชนทั้งในและนอกประเทศจีน 
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 สมาคมการศึกษาภาษาและวฒันธรรมจีน จงัหวดัเชียงราย แมจ้ะไม่ใช่องค์กรภาคเอกชน
ของประเทศจีนโดยตรง แต่ปฏิเสธไม่ไดว้่ามีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัองค์กรภาคเอกชนจากจีนและ
รัฐบาลจีน เน่ืองจากเงินบริจาคและความช่วยเหลือส่วนมากมาจากประเทศจีน เดิมทีสมาคมดงักล่าว
ระดมเงินทุนจากชาวจีนโพน้ทะเลในมาเลเซียและไตห้วนั ก่อตั้งโดยคุณเคอ เป่า เหอ นักสังคม
สงเคราะห์ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน และนายแพทยเ์ฉิน จ๋ี หมิน ในปี ค.ศ. 2008 เดิมช่ือสมาคมให้
ความช่วยเหลือดา้นการเรียนภาษาจีนในระดบัสากลแห่งภาคเหนือของประเทศไทย จากนั้นในปี 
ค.ศ. 2011 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “สมาคมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน จังหวัดเชียงราย ” 
วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกในการจดัตั้งเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มอาสาสมคัรชาวบา้นในโรงเรียนสอน
ภาษาจีนในพ้ืนท่ีเขตภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย และผลกัดนัให้การเรียนภาษาจีนในเขต
พ้ืนท่ีภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยได้มีการพฒันารอบด้าน อีกทั้งเพ่ือเป็นการเผยแพร่
วฒันธรรมจีนให้แก่ชาวบา้นในเขตพ้ืนท่ีทุรกนัดารในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ระยะแรก
สมาคมไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจากมูลนิธิหูโ้ฟ่วแห่งมาเลเซีย（护杏慈善社）แต่ในปัจจุบนัได้
มีกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์จากทั้งประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไตห้วนั และในภาคพ้ืน
เอเชียอาคเนย ์โดยเฉพาะมูลนิธิการกุศลหลิงซาน（灵山慈善基金会）แห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน ไดส้นบัสนุนเป็นจ านวนเงินกว่าสิบลา้นบาทเพ่ือน าไปพฒันาโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตพ้ืนท่ี
ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงราย ในแต่ละปีทั้งสององคก์รจะ
จดักิจกรรมร่วมกนั ทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กผูย้ากไร้ในโรงเรียนชนบท กิจกรรมมอบ
เงินทุนใหแ้ก่ครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเงิน  กิจกรรมลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
และจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนใหแ้ก่โรงเรียนท่ียากไร้ เป็นตน้ ภารกิจหลกัของสมาคมคือการ
พยายามแกไ้ขปัญหาความลา้หลงัของโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตพ้ืนท่ีภูเขาของจงัหวดัเชียงราย 
ดว้ยความร่วมมือและการสนบัสนุนจากสมาคมการเรียนภาษาจีนในพ้ืนท่ี สมาคมครูผูส้อนภาษาจีน
ในจงัหวดัเชียงราย และโรงเรียนสอนภาษาจีนในพ้ืนท่ีเขตภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ร่วม
ดว้ยอาสาสมคัรจากทัว่โลก ท าใหใ้นปัจจุบนัทางสมาคมประสบความส าเร็จในการจดักิจกรรมค่าย
การศึกษาชีวิตและวฒันธรรมจีนมากว่า 45 รุ่น นอกจากน้ีทางสมาคมยงัมีการจดัประชุมวิชาการเพ่ือ
ยกระดบัการเรียนการสอนภาษาจีน สร้างความเขา้ใจในวฒันธรรมจีนท่ีสืบต่อกนัมาของผูเ้รียนท่ี
เป็นชาวจีนในเขตพ้ืนท่ีภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย นอกเหนือจากน้ี นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 
จนถึงปัจจุบนั ทางสมาคมพยายามให้ความช่วยเหลือในปัญหาการขาดแคลนครูผูส้อน และพฒันา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตพ้ืนท่ีภูเขาทางภาคเหนือของไทย ด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ไตห้วนั สิงคโปร์ และ
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มาเลเซีย โดยจดัส่งครูอาสาสมคัรมาสอนในโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตพ้ืนท่ีภูเขาทางภาคเหนือ
ไดแ้ลว้กว่า 260 คน  

กลยุทธ์ “แยกกันเดิน รวมกันต”ี และยุทธศาสตร์ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 
 แนวคิดการร่วมมือกนัระหว่างองค์กรชาวจีนโพน้ทะเล องค์กรภาคเอกชนจีน รวมถึง
รัฐบาลจีน ทั้งสามภาคส่วนลว้นมีเป้าหมายเดียวกนัคือการใหค้วามช่วยเหลือบุตรหลานชาวจีนโพน้
ทะเลเพ่ือให้มีโอกาสไดรั้บการศึกษา อีกทั้งยงัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นจีนร่วมกนั อนัจกั
เป็นการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ สามารถอาศยัแนวคิดการพึ่งพาอาศยักนั 
(Interdependency Theory) มาอธิบายความร่วมมือน้ี แนวคิดการพ่ึงพาอาศยักนัไดรั้บการพฒันาข้ึน
มาในช่วงปีค.ศ. 1970 เน่ืองจากเกิดปรากฏการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศมีความซับซ้อนมากข้ึน มีตัวแสดงท่ีหลากหลายเกิดข้ึนมากมาย เช่น บรรษัทข้ามชาติ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือแมก้ระทัง่องคก์รภาคเอกชน รูปแบบความสัมพนัธร์ะหว่างประเทศ
ในยคุใหม่ รัฐจะไม่ไดเ้ป็นผูก้  าหนดรูปแบบความสมัพนัธเ์พียงผูเ้ดียว จ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากองคก์รอ่ืนๆ ดว้ย นกัรัฐศาสตร์ไดอ้ธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการพ่ึงพาอาศยักนัไวว้่า ความสมัพนัธ์
แบบพ่ึงพาอาศยักนัน้ีจะก่อใหเ้กิดการพ่ีงพาอาศยัท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในระดบั
รัฐบาล เอกชน และประชาชน จนเกิดเป็นการพึ่งพาท่ีซบัซอ้น น าไปสู่ความร่วมมือและเป็นหุน้ส่วน
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั ประเทศจีนเองไดต้ระหนักถึงการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
หลายปีท่ีผ่านมาจีนได้ใช้เคร่ืองมือหลากหลายเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศต่างๆ หน่ึงใน
เคร่ืองมือท่ีส าคญัคือ “การให้ความช่วยเหลือ” ซ่ึงเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายทางการทูต เพ่ือจดัการปัญหาความมัน่คงหรือความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ 2) เป้าหมายเพื่อการพฒันา เพื่อสนับสนุนความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคม 
และลดจ านวนความยากจน 3) เป้าหมายเพ่ือการฟ้ืนฟูทางมนุษยธรรม ซ่ึงเกิดจากวิกฤตการณ์ท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนหรือภยัธรรมชาติท่ีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น โดยประเทศท่ีประสบ
ภยัไม่มีความสามารถเพียงพอในการจดัการ 4) เป้าหมายทางพาณิชย ์เป็นความตอ้งการของประเทศ
ผูใ้ห้ เพ่ือขยายตลาดและเขตการค้ารวมทั้ งเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต้นทุนต ่า 5) เป้าหมายทาง
วฒันธรรม เพื่อเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมของประเทศผูใ้ห้ (Lancaster,2007) ประเทศจีนได้
ด  าเนินการให้ความช่วยเหลือทั้ง 5 รูปแบบน้ีโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐโดยตรง หรือผ่านองค์กร
ภาคเอกชน ส าหรับกรณีให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษากับโรงเรียนสอนภาษาจีนในจงัหวดั
เชียงราย  รัฐบาลเลือกใชว้ิธีให้ความช่วยเหลือผ่านสมาคมหรือมูลนิธิชาวจีนโพน้ทะเล เน่ืองจากมี
ขอ้ดีอนัไดแ้ก่ 



74 

2019 年第二届中国学学术研讨会论文集 
Proceedings of the 2nd International Conference on Chinese Studies 2019 

 1.การท่ีภาครัฐเขา้ไปด าเนินการช่วยเหลือโดยตรง อาจจะถูกมองว่ามีผลประโยชน์แอบแฝง
ทางการเมือง เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นหมู่บ้านของอดีตกองก าลงัทหารจีนคณะชาติ และมี
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัไตห้วนั โรงเรียนสอนภาษาจีนไดรั้บการช่วยเหลือจากไตห้วนัทั้งดา้นการเรียน
การสอน อุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ภายหลงัความช่วยเหลือ
ดงักล่าวลดนอ้ยลง เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในภูมิภาค และระดบัโลก  
  2.การท่ีด าเนินช่วยเหลือผ่านสมาคมการศึกษาภาษาและวฒันธรรมจีนจงัหวดัเชียงราย 
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการต่อตา้นน้อยกว่าการด าเนินการเอง เน่ืองจาก
สมาคมดงักล่าวไดด้  าเนินการใหค้วามช่วยเหลือในพ้ืนท่ีเป็นระยะเวลานานนบัตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 
2008 ปัจจุบนัจึงมีเครือข่ายและไดรั้บการไวว้างใจจากชุมชนจ านวนมาก 
 3.การด าเนินการช่วยเหลือผ่านสมาคมมีความยืดหยุน่และคล่องตวักว่าการด าเนินการเอง 
เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้งส านกังาน หรือมีบุคลากรประจ า เพียงให้ความช่วยเหลือดา้นเงินทุน ส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม โดยอาจก าหนดเง่ือนไขการให้ทุนหรือไม่ก็ไดต้าม
เป้าประสงคข์องผูใ้หทุ้น 
 4.การด าเนินการช่วยเหลือผ่านสมาคมจะไม่ท าให้ประเทศผูรั้บความช่วยเหลือเกิดความ
ล าบากใจ เน่ืองจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบนัท่ีสหรัฐอเมริกามีความหวาดระแวงประเทศจีน และ
เกรงว่าจีนพยายามจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคน้ีผ่านการให้ความช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจ ส่งผล
ใหผ้ลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคน้ีสัน่คลอน 
              ดงันั้นการใชก้ลยทุธ ์“แยกกนัเดิน รวมกนัตี” จึงเกิดแรงเสียดทานหรือการต่อตา้นนอ้ยกว่า 
โดยอาศัยองค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชาวจีนโพน้ทะเล และมูลนิธิการกุศลของจีน ด าเนิน
ยุทธศาสตร์กา้วเดินออกไปขา้งนอกเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ท่ีมีผลประโยชน์ต่อจีน 
หรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั และอาศยัองคก์รท่ีท างานในพ้ืนท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทน (host countries 
agency) รูปแบบน้ีท าให้หน่วยงานของจีนไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้สร้างเครือข่ายใหม่ ท าหน้าท่ีเป็น
เพียงผูใ้หค้วามสนบัสนุนทางดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืนๆ (grant funding) แต่ยงัมีบทบาทเชิงนโยบาย
ท่ีสามารถก าหนดเง่ือนไขผา่นการใหค้วามช่วยเหลือได ้รูปแบบการพ่ิงพิงอาศยักนัจึงเป็นแนวทางท่ี
จะท าใหท้ั้งสององคก์รบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนัแทนท่ีต่างคนต่างท า (รูปท่ี 1) 
 ประธานาธิบดี สี จ้ินผงิเคยกล่าวว่า “การประสบความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ของการปฏิรูปและ
เปิดประเทศจีนนั้นเป็นผลงานของชาวจีนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนท่ีอยู่ในประเทศหรือชาวจีน
โพน้ทะเลท่ีอยูใ่นต่างประเทศ” การท่ีประเทศจีนจะสามารถกา้วทะยานอยา่งสันติไดส้ าเร็จหรือไม่
นั้น ชาวจีนโพน้ทะเลจึงมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
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รูปท่ี 1 รูปแบบการร่วมมือกนั 
ท่ีมา: คณะวจิยั 
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วเิคราะห์ข้อดข้ีอด้อยของอกัษรจีนประสมแบบบอกรูปและเสียง 
Analysis of the Advantages and Disadvantages of the Combination of Images and Sounds of Chinese 

Characters 
 

นริศ วศินานนท์ 
Naris Wasinanon 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของอกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียง(形 声

字)เป็นอกัษรประสมท่ีประกอบดว้ยส่วนบอกรูป (ความหมาย)และส่วนบอกเสียง (เสียงอ่าน)สอง
ส่วน ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการสร้างอกัษรจีน 6 ชนิด(六 书) ปัจจุบนัอกัษรรูปชนิดน้ีมีจ  านวน
มากกว่าร้อยละ 80 ของอกัษรท่ีใชบ่้อย  ขอ้ดีคือส่วนประกอบบอกรูปหรือบอกความหมาย(义旁) (ท่ี
ไดจ้ดัเป็นหมวดหมู่ความหมาย เรียกว่าหมวดค า) ท าใหรู้้ความหมายของอกัษรตวันั้นๆ และ
ส่วนประกอบบอกเสียง(声 旁)จะช่วยใหส้ามารถเดาเสียงอ่านหรืออ่านเสียงไดใ้กลเ้คียง ขอ้ดอ้ยคือ
ส่วนบอกเสียงแมว้่าจะสามารถช่วยในการเดาเสียงอ่านได ้แต่ความแม่นย  ามีเพียงร้อยละ 33  เท่านั้น 
มีอกัษรบอกรูปและเสียงจ านวนมากไม่สามารถออกเสียงไดเ้หมือนกบัส่วนบอกเสียง ประการท่ี 2 
คืออกัษรท่ีแสดงเสียงอ่านยงัไม่เป็นระบบ เพราะเสียงอ่านเดียวกนัมีอกัษรหลากหลายท่ีใชเ้ป็นส่วน
บอกเสียง ยากต่อการจ า ประการท่ี 3 คือการเดาเสียงอ่านของส่วนประกอบบอกเสียงจ าเป็นตอ้งรู้
เสียงอ่านของอกัษรโครงสร้างเด่ียวจ านวนมากจึงจะสามารถเดาเสียงอ่านได ้  อยา่งไรก็ตามอกัษร
ชนิดน้ีมีความส าคญัและมีแนวโนม้ในการสร้างอกัษรใหม่ท่ีใชใ้นปัจจุบนั (อกัษรรูปยอ่) เพ่ิมข้ึน 
การเขา้ใจลกัษณะเด่นของอกัษรชนิดน้ีจะช่วยใหผู้ส้อนหรือผูเ้รียนเขา้ใจความหมายและสามารถ
อ่านเสียงได ้ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนและผูส้อนมีหลกัการในการจดจ าอกัษรจีนไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

ค าส าคญั:  อกัษรจีนประสมแบบบอกรูปและเสียง  ขอ้ดีขอ้ดอ้ย    อกัษรจีนใชบ่้อยในปัจจุบนั 

Abstract 
This article is an analysis of the advantages and disadvantages of the phonogram or 

pictophonetic words(声 字) is a compound word that consists of one part which represents the 
picture or image, which indicates the meaning of the words (Meaning), and the other part will 
indicate about the pronunciation of the word (Reading Sound). These two parts are the form of 
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creating 6 kinds of Chinese characters, which is (六 书). Nowadays, this type of font has more than 
80 percent of the most commonly used characters. The advantage is that the components indicate 
the shape or the meaning 义符 (which has been classified as a meaningful category, and called the 
word category) makes people know the meaning of that word. And the components which indicate 
the pronunciation （声符） are able to help guess the pronunciation or read the similar sound. The 
disadvantage is that although the pronunciation section can help in guessing the sound, the accuracy 
is only 33 percent. Although the sound can be guessed, there is still a lot more percent of accuracy 
need to be improved. However, most of them are not able to pronounce like the pronunciation part. 
The second thing is the words which can indicate the reading sound are still not in a good system. 
Because of the same reading sound have various characters that are used to tell the sound, and it is 
difficult to remember. The third thing is guessing the pronunciation of the component which can 
indicate of pronunciation is a must to know the pronunciation of the single structure letters a lots, 
in order to guess the pronunciation. However, this type of font is important and has a tendency to 
create more characters which are currently existed (abbreviation). Understanding the characteristics 
of this type of font will help the instructor or learner to understand the meaning, and can read the 
sound. Moreover, it will help learners and instructors have the principle of remembering the 
Chinese characters in an easier and faster way. 

Keywords: combination of images and sounds of Chinese characters; advantages and 
disadvantages; Chinese characters are frequently used nowadays  
 

1. บทน า 
อกัษรจีนเป็นอกัษรท่ีมีวิวฒันาการมาจากรูปภาพมากกว่า 3000 ปี อกัษรเก่าแก่ท่ีมีหลกัฐาน

และสามารถพิสูจน์ยนืยนัไดใ้นปัจจุบนั คืออกัษรกระดองเต่า (สมยัราชวงศซ์าง ก่อน ค.ศ. 1271-
1213 ปี คน้พบในปี ค.ศ. 1899 ) อกัษรจีนไดว้วิฒันาการมาตั้งแต่อกัษรกระดองเต่า(甲骨文)อกัษร
โลหะ(金文)อกัษรจว้น(篆书 )อกัษรล่ี(隶书)อกัษรหวดั(草书)อกัษรบรรจง(楷书)และอกัษรก่ึง
หวดัก่ึงบรรจง(行书)รวมถึงปัจจุบนัไดว้ิวฒันาการมาใชเ้ป็นอกัษรรูปยอ่(简化字) ดว้ยท่ีอกัษรจีนมี
วิวฒันาการมายาวนาน นกัอกัษรศาสตร์จีนส่วนใหญ่จึงเห็นว่า อกัษรจีนตั้งแต่สมยัอกัษรจว้นจะไม่
เหมือนภาพแลว้ แต่เป็นเพียงสญัลกัษณ์(符号) เท่านั้น  

จากววิฒันาการของอกัษรจีนจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนรูปภาพ ซ่ึงอกัษรจีนส่วน
ใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากอกัษรรูปภาพ (เหมือนภาพ) ในการเรียนการสอนภาษาจีน ถา้ผูส้อนหรือผูเ้รียน
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สามารถยอ้นรอยหรืออาศยัรูปลกัษณ์เดิมมาช่วยในการจดจ าอกัษรจีน ยอ่มจะเกิดประโยชนต่์อการ
เรียนการสอนภาษาจีนไดอ้ยา่งมาก 

นกัอกัษรศาสตร์จีน สวี่ เส่ิน(许 慎)( สมยัตงฮัน่ ค.ศ. 30 - 124 ) ไดเ้ขียนเรียบเรียง
อกัขรานุกรมเล่มแรกของจีนคือ ซวัเหวินเจ่ียจ้ือ(说 文 解 字)เป็นอกัษรานุกรมท่ีอธิบายถึงหลกัวิธี 
การสร้างอกัษรจีน 6 ชนิด เรียกว่า ล่ิวซู(六书)ไดแ้ก่ อกัษรเหมือนภาพ(象形字)อกัษรบ่งช้ีเร่ืองราว 
(指事字)อกัษรรวมความหมาย(会意字)อกัษรบอกรูป(ความหมาย)และความหมาย(形声字)อกัษร
อธิบายความ(转注字)อกัษรยมืใช(้假借字)เมื่อพิจารณาจากการสร้างอกัษรแลว้ อกัษร 4 ชนิดแรก
เป็นวิธีการสร้างอกัษรจีน ส่วนอีกสองชนิดหลงันั้นเป็นการใชอ้กัษรจีน ดว้ยเหตุน้ีถา้กล่าวถึงหลกั
วิธีการสร้างอกัษรจีนแลว้จะหมายถึง ซ่ือซู (四书)(การสร้างอกัษรจีน 4 ชนิด)  อกัษรเหมือนภาพ 
อกัษรบ่งช้ีเร่ืองราวและอกัษรรวมความหมายสามารถสร้างอกัษรไดจ้  านวนนอ้ย เพราะตอ้งอาศยั
ความสมัพนัธข์องความหมายค าและรูป การสร้างอกัษรค่อนขา้งจ ากดั แต่อกัษรประสมแบบบอกรูป
และความหมายนั้นอาศยัเพียงส่วนบอกความหมายก็สามารถบอกความหมายของอกัษรตวันั้นได้
เช่น氵（水）หมายถึง น ้ า และ胡 ซ่ึงเป็นส่วนบอกเสียงก็สามารถสร้างอกัษรใหม่湖 (ทะเลสาบ) ท่ี
มีนยัเก่ียวกบัน ้ าไดแ้ลว้ ถา้ส่วนบอกเสียงเป็นอกัษรตวัอ่ืน กย็งัคงบอกนยัเก่ียวกบัน ้ าเช่นกนัเช่น 沟(คู
น ้ า)  江(แม่น ้ า)渴(กระหายน ้ า) 汤 แกงจืด 汗 (เหง่ือ) เป็นตน้ซ่ึงสามารถสร้างอกัษรใหม่ข้ึนมาได้
มากมาย (หาน เจ้ียนถงั. 2558 : 59)   

ดงัท่ีนกัวิชาการขา้งตน้ไดก้ล่าวถึงการสร้างอกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียง อนัเป็น
อกัษรโครงสร้างประสมท่ีประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วนประกอบบอกรูปหรือความหมายและ
ส่วนบอกเสียง อกัษรชนิดน้ีแตกต่างกบัอกัษรประสมแบบรวมความหมาย(会 意 字)ตรงท่ีอกัษร
ชนิดน้ีมีส่วนบอกเสียง การสร้างอกัษรชนิดน้ีจึงดีกว่าอกัษรท่ีแสดงความหมายอยา่งเดียว เพราะ
สามารถสร้างอกัษรจีนไดจ้  านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างอกัษรจีนรูปยอ่ในปัจจุบนัจึงนิยม
ใชก้ารสร้างอกัษรชนิดน้ี ซ่ึงเป็นอกัษรท่ีสามารถบอกไดท้ั้งความหมายและบอกเสียงอ่านในตวัมนั
เองและถือว่าเป็นขอ้ดีประการหน่ึงของอกัษรจีนชนิดน้ี  

2. ลักษณะเด่นของอักษรประสมแบบบอกรูปและบอกเสียง 
อกัษรประสมแบบบอกรูปและบอกเสียง(形 声 字)เป็นรูปแบบหน่ึงของการสร้างอกัษรจีน

ซ่ึงไดผ้า่นวิวฒันาการมาเป็นเวลายาวนาน จึงมีการเปล่ียนแปลงของส่วนประกอบบอกรูปหรือบอก
เสียง  การเปล่ียนแปลงของส่วนบอกรูปหรือความหมายของตวัอกัษร ไดม้กีารจดัเป็นหมวดค าหรือ
หมวดน า(部首)แสดงความหมายเป็นหมวดหมู่ความหมาย  ส่วนบอกเสียงนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลง
ของเสียงบางตวั ไม่ว่าจะเป็นเสียงพยญัชนะ สระหรือวรรณยกุต ์ แต่ก็ยงัสามารถบอกเสียงอ่านได ้
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แมว้่าเสียงอ่านจะเพ้ียนไปบา้งหรือบางตวัเพ้ียนจนยากท่ีจะหาความสมัพนัธก์บัส่วนบอกเสียงเดิม 
แต่นกัอกัษรศาสตร์เห็นว่าเป็นเร่ืองธรรมดาของการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถอธิบายได ้  

หานเจ้ียนถงั ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะเด่นของอกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียงในภาพรวม
ไว ้3 ประการ คือ 

1) อกัษรชนิดน้ีตอ้งประกอบดว้ยสองส่วน คือส่วนบอกเสียงและส่วนบอกความหมาย 
ส่วนบอกความหมายสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของอกัษร ส่วนบอกเสียงช่วยใหส้ามารถอ่าน
เสียงของอกัษรได ้ 

2) โครงสร้างของส่วนบอกเสียงและความหมายจะมีต าแหน่งท่ีต่างกนัแบ่งเป็น 6 ลกัษณะ
ดงัน้ี 

ต าแหน่งการ
ประกอบ 

ตวัอย่างอกัษรจนี ต าแหน่งการ
ประกอบ 

ตวัอย่างอกัษรจนี 

1. ซา้ยรูปขวาเสียง 湖、河、松、辆 4. บนเสียงล่างรูป 想、盒、剪、梨 

2. ซา้ยเสียงขวารูป 功、期、判、鸭 5. ในรูปนอกเสียง 问、闻、辫、辩 

3. บนรูปล่างเสียง 草、箭、雾、室 6. ในเสียงนอกรูป 园、裹、阁、围 

ต าแหน่งของอกัษรประสมแบบรูปและบอกเสียงขา้งตน้มีโครงสร้างท่ีแน่นอนไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งของส่วนบอกเสียงและส่วนบอกความหมายได ้

3) ความสามารถในการสร้างอกัษรจีน เน่ืองจากอกัษรชนิดน้ีมีส่วนบอกเสียง แสดงถึง
ทิศทางหรือแนวโนม้ของการพฒันาอกัษรจีน ขณะเดียวกนัส่วนบอกความหมายไดก้  าหนดอยา่งเป็น
ระบบ  

ค าอธิบายขา้งตน้เห็นไดว้่า อกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียงนั้นเป็นการอธิบายลกัษณะ
เด่นทัว่ไป ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของ
อกัษรชนิดน้ี พบว่า อกัษรชนิดน้ียงัมีขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยท่ีสามารถอธิบายและสามารถเนน้ย  ้าให้
ผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจเพ่ิมข้ึน โดยแยกส่วนวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 2.1 ข้อดขีองส่วนประกอบบอกเสียง  

 อกัษรประสมแบบบอกรูปและความหมายมีส่วนประกอบสองส่วน ส่วนบอกเสียงอนั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการพฒันาการใชภ้าษาจีนในการส่ือสารมากข้ึน การสร้างอกัษรจีน
แบบอกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียงมีบทบาทมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิธีการสร้างอกัษร
ชนิดน้ีเป็นวิธีการส าคญัของการสร้างอกัษรรูปยอ่ ตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งเป็น
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ทางการ (ค.ศ.1949) เป็นตน้มา และในปี คศ.1964 ประเทศจีนไดป้ระกาศใชอ้กัษรรูปยอ่ อกัษรส่วน
ใหญ่ไดใ้ชว้ิธีการสร้างอกัษรประสมแบบส่วนบอกรูปและบอกความหมาย 

จากลกัษณะเด่นท่ีนกัอกัษรศาสตร์ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ของอกัษรบอกรูปและบอกเสียงนั้น 
การเขา้ใจส่วนประกอบบอกเสียงของอกัษรชนิดน้ีจึงมีความส าคญัอยา่งมาก  ในภาษาจีนมีส านวน
ท่ีว่า  秀才识字读半边 (บณัฑิตรู้อกัษรเพียงแค่คร่ึง”)  ค  าว่า “เพียงคร่ึงเดียว” นั้นหมายถึง
ส่วนประกอบบอกเสียงของอกัษรจีนนัน่เอง อกัษรจีนท่ีใชใ้นปัจจุบนันั้น อกัษรประสมแบบบอกรูป
และเสียง ยงัสามารถอาศยัคร่ึงหน่ึงของอกัษรซ่ึงเป็นส่วนประกอบบอกเสียงมาช่วยในการอ่านเสียง
ของตวัอกัษรจีนนั้นไดแ้ต่ส่วนมากไม่สามารถอาศยัคร่ึงหน่ึงท่ีเป็นส่วนบอกเสียงมาช่วยอ่าน
ตวัอกัษรจีนได ้ เช่น ส่วนประกอบบอกเสียง 马 เม่ือเป็นส่วนประกอบอยูใ่นอกัษรชนิดน้ีและเป็น
ส่วนบอกเสียง เราสามารถเดาเสียงอ่านของค านั้นๆ  ไดเ้ช่น妈 mā 玛 má 蚂 má 码 mǎ  骂 mà 吗  
mɑ，青 qīng เป็นส่วนประกอบบอกเสียงในอกัษรจีน เช่น清 qīng 蜻 qīng 情 qíng 晴 qíng 请
qǐng  เป็นตน้ แต่เน่ืองจากวิวฒันาการทางภาษา จึงท าใหเ้สียงของอกัษรจีนมกีารเปล่ียนแปลง 
ปัจจุบนัส่วนประกอบบอกเสียงท่ีสามารถช่วยในการอ่านอกัษรจีนนั้นมีอยู ่5 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ลกัษณะที่ 1 เสียงพยญัชนะ สระ เสียงวรรณยกุตเ์หมือนกนัทั้งหมด ลกัษณะน้ีสามารถอ่าน
เพียงคร่ึงเดียวเช่นค าว่า  湖、蝴、糊、葫、瑚 เป็นตน้ เสียงอ่านเหมือนกบัส่วนประกอบคร่ึงหน่ึง
ของ 胡 เหมือนกนัซ่ึงลว้นแต่ออกเสียงว่า  หู ดงันั้นหากเรารู้เสียงอ่านของค าว่า 胡 เราก็สามารถอ่าน
เสียงอ่านของค าเหล่าน้ีไดไ้ม่ยาก อกัษรจีนท่ีใชบ่้อยในปัจจุบนัมีอกัษรประสมแบบบอกเสียงและรูป
ท่ีมีส่วนประกอบบอกเสียงลกัษณะน้ีจ  านวนหน่ึงในสามถึงหน่ึงในส่ี หรือประมาณร้อยละ 33 

อกัษรท่ีเป็น 
ส่วนบอกเสียง 

เสียงอ่าน ตวัอยา่งอกัษรท่ีอ่านเสียงเหมือนกนั เสียงอ่าน 

及 jí （等）级 极（点） 汲（水） jí 
巨 jù 距（离） （火）炬 拒（绝） jù 
甬 yǒng 涌（出） （兵马）俑 勇（敢） yǒng 
唐 táng 糖（果） （池）塘 搪 táng 
代 dài （口）袋 贷（款） 黛（色） dài 

ลกัษณะที่ 2 เสียงพยญัชนะ สระเหมือนกนั แต่เสียงวรรณยกุตไ์ม่เหมือนกนั ลกัษณะน้ียงั
สามารถอ่านเพียงคร่ึงเดียวได ้แต่เสียงวรรณยกุตแ์ตกต่าง เช่นค าว่า  饱、抱、胞、鲍、刨 เป็นตน้ 
ค  าเหล่าน้ีลว้นมีส่วนประกอบบอกเสียงเหมือนกนัคือ 包 bāo แมว้่าอกัษรท่ีมีส่วนประกอบบอกเสียง
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เหล่าน้ีมีเสียงวรรณยกุตท่ี์ต่างกนั แต่เสียงพยญัชนะและเสียงสระเหมือนกนั ซ่ึงมีส่วนท่ีสามารถช่วย
ในการอ่านอกัษรจีนท่ีมีส่วนประกอบตวัน้ีได ้   

อกัษรส่วน
บอกเสียง 

เสียง
อ่าน 

 

อกัษรที่มเีสียงวรรณยุกต์แตกต่างกนั 

包 bāo 饱 bǎo 鲍 bào 抱 bào 
马 mǎ 妈 mā 骂 mà 吗 mā 
方 fāng 房 fáng 访 fǎng 放 fàng 
青 qīng 情 qíng 晴 qǐng 请 qìng 
交 jiāo 饺 jiǎo 狡 jiǎo 较 jiào 
羊 yáng 氧 yǎng 痒 yǎng 样 yàng 
申 shēn 神 shén 审 shěn 婶 shěn 
每 měi 梅 méi 霉 méi 酶 méi 
古 gǔ 姑 gū 故 gù 固 gù 

ลกัษณะที่ 3  เสียงพยญัชนะเหมือนกนั แต่เสียงสระไม่เหมือนกนั ส่วนเสียงวรรณยกุต์
เหมือนกนัหรือไม่เหมือนกนัก็มี  ลกัษณะน้ียงัสามารถอ่านอาศยัส่วนประกอบบอกเสียงเพียงคร่ึง
เดียวได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก ōเสียงสระไม่เหมือนกนั เช่นค าว่า  幕、墓、慕、暮、募 เป็นตน้ ค  า
เหล่าน้ีลว้นอ่านว่า มู่ และในอกัษรเหล่าน้ีมีส่วนประกอบบอกเสียงท่ีเหมือนกนัคือ 莫 มีเสียง
พยญัชนะคือ m วรรณยกุตท่ี์ไม่เหมือนกนัคือ u/o ถา้อาศยัเสียงอ่านของส่วนประกอบบอกเสียงคือ 
mó นั้นทั้งหมดก็จะอ่านเสียงผดิไป  

อกัษรทีเ่ป็น
ส่วนบอก
เสียง 

 

เสียงอ่าน 

 

ตวัอย่างอกัษรและเสียงสระที่แตกต่างกนั 

良 liáng 狼 láng 郎 láng 浪 làng 
麻 má 磨 mó 魔 mó 摩 mó 
皮 pí 坡 pō 颇 pō 破 pò 
某 mǒu 煤 méi 媒 méi  
它 tuó 驼 tuó 鸵 tuó 沱 tuó 
申 shēn 神 shén 审 shěn 婶 shěn 
每 měi 梅 méi 霉 méi 酶 méi 
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明 míng 盟 méng 萌 méng  

ลกัษณะที่ 4  เสียงพยญัชนะไม่เหมือนกนั แต่เสียงสระเหมือนกนั อกัษรลกัษณะน้ีก็ไม่
สามารถอาศยัคร่ึงหน่ึงมาอ่าน เช่นค าว่า  板、版、坂、舨   ลว้นอ่านว่า bǎn ป่าน  แต่
ส่วนประกอบบอกเสียงคือ反 fǎn เห็นไดว้่าเสียงพยญัชนะไม่เหมือนกนั (b/f) ถา้อ่านส่วนบอกเสียง
คร่ึงเดียวของอกัษรเหล่าน้ีก็จะอ่านผดิได ้ 

อกัษรส่วน
บอกเสียง 

 

เสียงอ่าน 
 

ตวัอย่างอกัษรที่มเีสียงพยญัชนะแตกต่าง 

亡 wáng 忙 máng 芒 máng 盲 máng 
元 yuán 玩 wán 完 wán 顽 wán 
共 gòng 烘 hōng 哄 hǒng 洪 hóng 
户 hu 炉 lú 芦 lú 庐 lú 

告 gào 浩 hào 皓 hào 靠 kào 
危 wēi 跪 guì 诡 guǐ   

司 sī 词 cí 伺 cì 祠 cí 

ลกัษณะที่ 5  เสียงพยญัชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยกุตไ์ม่เหมือนกนั หรือเหมือนกนัท่ีเสียง
วรรณยกุต ์

อกัษรประสมแบบบอกรูปและความหมายลกัษณะน้ีเน่ืองจากวิวฒันาการของเสียงอกัษร
จีนท่ีผา่นมายาวนาน ปัจจุบนัไม่สามารถแสดงเสียงอ่านหรือบอกเสียงไดอี้กแลว้  แต่เดิมมี
ความสมัพนัธก์นัในเร่ืองเสียง   

อกัษรส่วน
บอกเสียง 

 

เสียงอ่าน 

 

ตวัอย่างอกัษรที่เคยมเีสียงเหมือนกบัแต่ 

ปัจจุบันไม่คงเสียงเดิมไว้อกีแล้ว 
斥 sù 忙 máng 寺 shì 特 tè 
者 zhě 都 dū 出 chū 茁 chuō 
不 bù 否 fǒu 工 gōng 江 jiāng 

จากลกัษณะของส่วนบอกเสียงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้ง 5 ลกัษณะ ผูว้ิเคราะห์สามารถสรุปเป็น
ตารางดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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类型 

แบบ 
声母 

พยัญชนะ 
韵母 

สระ 
声调 

วรรณยุกต์ 

声旁 

ส่วนบอก
เสียง 

例字 

ตัวอย่างอกัษร 

声旁 

ส่วนบอก
เสียง 

例字 
ตัวอย่างอกัษร 

A  * 
  

胡 

hú 

湖 

hú 
蝴 

hú 
风 

fēng 
疯

fēng 
枫 

fēng 

B    
羊 

yáng 
样

yàng 
养

yăng 
青 

qīng 
晴

qíng 
请 

qĭng 

C   / 
良 

liáng 
狼 

láng 
浪 

làng 
因 

yīn 
烟 
yān 

咽 
yàn 

D   / 告 gáo 造 záo 
靠

kào 乔 qiáo 较 
jiào 

骄 
jiāo 

E    不 bù 否 fǒu  寺 shì 特 tè  

* เครื่องหมาย หมายถึงเหมือนกบัสว่นบอกเสียงท่ีประกอบในอกัษร เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่เหมือนกนั สว่น
เครื่องหมาย /หมายถึงเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได ้ 

แบบ A ส่วนประกอบบอกเสียงและอกัษรทั้งตวัออกเสียงอ่านเหมือนกนัทั้งพยญัชนะ สระ
และวรรณยกุต ์ส่วนแบบ B C D E นั้นเสียงอ่านจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของวรรณยกุต ์สระ หรือ
พยชัญนะท่ีแตกต่างออกไป (แต่ในภาษาจีนโบราณถือว่าเสียงพยญัชนะในหมวดเดียวกนั)    

แมว้่าเสียงอ่านจะแผลงหรือเปล่ียนไปก็ตามกล่าวคือส่วนบอกเสียง ส่วนใหญ่ไม่แม่นย  าก็
ตาม แต่โดยทัว่ไปส่วนประกอบบอกเสียงยงัคงมีความสมัพนัธก์บัส่วนบอกเสียง ซ่ึงส่วนบอกเสียง
ของอกัษรแบบบอกรูปและเสียงส่วนใหญ่ยงัสามารถแสดงเสียงอ่านในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผูเ้รียน
ควรใชส่้วนบอกเสียงมาช่วยจดจ าการอ่านอกัษรจีน ท่ีส าคญัคือถา้จ  าเสียงอ่านของอกัษรโครงสร้าง
เด่ียวไดแ้ม่นย  าหรือเสียงอ่านของอกัษรโครงสร้างประสมท่ีใชบ่้อยได ้  จะช่วยใหส้ามารถอ่านเสียง
อ่านของอกัษรท่ีมีส่วนประกอบบอกเสียงไดเ้หมือนหรือใกลเ้คียงได ้  ส่วนบอกความหมายแมว้่าจะ
เป็นส่วนท่ีแสดงหมวดความหมายของอกัษรนั้นๆอีกทั้งสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึง
ส่วนประกอบอกัษรจีนอีกดา้นหน่ึงเขียนอยา่งไร  
  2.2  ข้อด้อยของส่วนบอกเสียง 

ส่วนบอกเสียงของอกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียงเป็นส่วนประกอบส าคญักล่าวคือ 
ส่วนประกอบบอกเสียงจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเดาเสียงอ่านได ้ ส่วนของเสียงนอกจากเป็นขอ้เด่น
แลว้ผูเ้ขียนเห็นว่าก็เป็นขอ้ดอ้ยท่ีควรอธิบาย เช่น  

1)การเดาเสียงอ่านของอกัษรชนิดน้ี ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ค  าศพัทพ้ื์นฐานโครงสร้างเด่ียว
จ านวนมากพอ (ตอ้งเรียนมาก่อนแลว้)จึงจะสามารถเดาเสียงอ่านได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากอกัษรเด่ียวส่วน
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ใหญ่จะเป็นส่วนประกอบบอกเสียงในอกัษรประสมชนิดน้ีเช่น เม่ือรู้เสียงค าว่า 古 gǔ ก็สามารถเดา
เสียงค าว่า 姑 gù 故 gù ค าว่า 乔 qiáo ก็สามารถเดาเสียงค าวา่ 桥 qiáo 侨 qiáo ได ้ เมื่อรู้เสียงอกัษร占
zhàn ก็สามารถเดาเสียงค าว่า 站 zhàn 战 zhàn ได ้เป็นตน้ แต่ถา้ไม่เคยเรียนหรือรู้เสียงอ่านของอกัษร
เด่ียวมาก่อน ก็ไม่สามารถเดาหรืออ่านอกัษรท่ีมีส่วนประกอบบอกเสียงได ้

2) อกัษรจีนประสมแบบบอกรูปและบอกเสียงในตารางอกัษรจีนท่ีใชก้นัในปัจจุบนั  《现

在汉字通用字表》มีอกัษรจีนประสมแบบอกรูปและความหมายทั้งหมด 5,631 ตวั ส่วนประกอบ
ท่ีเป็นส่วนบอกเสียงทั้งหมด 1,325 ตวัและส่วนประกอบท่ีมีส่วนบอกเสียงเหมือนกบัเสียงของอกัษร
จีนท่ีประกอบนั้นๆ ประมาณ 37.51 %  (จาง จ้ิงเสียน. 2548：67)  จากขอ้มูลขา้งตน้เห็นไดว้่า ส่วน
บอกเสียงในอกัษรประสมแบบบอกรูปและเสียงท่ีแสดงเสียงอ่านไม่ว่าจะเป็นเสียงพยญัชนะ สระ
และวรรณยกุตเ์หมือนกนัมีมากถึงหน่ึงในสามของอกัษรประสมบอกรูปและเสียง 3. อกัษรท่ีมีเสียง
อ่านเหมือนกนั (พยญัชนะ สระและวรรณยกุต)์ในหน่ึงพยางคน์ั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะใชส่้วนบอก
เสียงแสดงเสียงเดียวกนั อกัษรประสมแบบบอกเสียงและความหมายแทจ้ริงแลว้จะมีส่วนบอกเสียง
ท่ีไม่เหมือนกนั สรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 

อกัษรประสมบอกเสียง
และความหมายท่ีอ่านว่า 

jì 

ส่วนประกอบบอก
เสียงท่ีใช ้

อกัษรประสมบอกเสียง
และความหมายท่ีอ่านว่า 

jì 

ส่วนประกอบบอก
เสียงท่ีใช ้

记（录） 己 jǐ 笔（迹） 亦 yì 

寄（信） 奇 qí 鲫鱼 即 jí 

（救）济 齐 qí 心（悸） 季 jì 

( 冀)   望 異 yì 暨 既 jì 

จากตารางขา้งตน้เห็นไดว้่า อกัษรจีนท่ีออกเสียงว่า จ้ี jì นั้นมีจ  านวนไม่นอ้ย แต่อกัษรจีนท่ี
ประกอบเป็นส่วนบอกเสียงในอกัษรมีมากมาย(เขียนไม่เหมือนกนั) เมื่อวิเคราะห์จากส่วนบอกเสียง
สามารถเห็นไดว้่าอกัษรจีนท่ีใชป้ระกอบเป็นส่วนบอกเสียงมีความหลากหลายและมีขอบเขต
กวา้งขวาง ผูว้ิเคราะห์มีความเห็นว่าเป็นขอ้ดอ้ยของการจดจ าในส่วนบอกเสียงของอกัษรชนิดน้ี 

3)ส่วนบอกเสียงของอกัษรจีนไม่ไดท้ าหนา้ท่ีบอกเสียงเท่านั้น ยงัท าหนา้ท่ีเป็นส่วนบอก
ความหมายดว้ย เช่น 刀 ซ่ึงอยูใ่นอกัษร 叨、召、忉、魛  ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนบอกเสียงของอกัษร
ขา้งตน้ แต่บางคร้ังจะท าหนา้ท่ีเป็นส่วนประกอบบอกความหมายของอกัษรตวัอ่ืนอีกดว้ยเช่น  切、

分、剪、劈  เป็นตน้ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความสบัสนในการอ่านหรือจ าอกัษรจีนได ้
2.3. ข้อดขีองส่วนบอกความหมาย 
 ส่วนประกอบบอกความหมาย สวี่ เส่ินไดจ้ดัหมวดหมู่ของอกัษรจีนเรียกว่า หมวดค า部首 

เป็นส่วนท่ีบอกความหมายของอกัษรจีน และเมื่อประกอบเป็นอกัษรประสมแบบบอกรูปและ
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ความหมาย สามารถช่วยใหผู้เ้รียนภาษาจีนเดาความหมายหรือรู้ถึงความหมายเป็นหมวดได ้ ดงั
ตารางอกัษรหมวดค าบางส่วนต่อไปน้ี 

หมวดค า ช่ือเรียกส่วนบอก
ความหมาย 

รูปลกัษณ์เดิมและ
ความหมายเดิม อกัษรตวัอย่าง 

亻 

 

单人旁(dānrénpáng) 

单立人(dānlìrén) 

立人旁(lìrénpáng) 

人 คน 们、伯、侄、伴、仙、佣、僧、住、

停、作、俗、像、传、俊、伍、倍
bèi

 

孑 子字旁(zǐzìpáng) 

子(孩子、儿子) 

เด็ก  ลูก  บุตรชาย 孩、孤、孢、 

父 父字头(fùzìtóu) 父 พ่อ 
爸、爹 

 女字旁(nǚzìpáng) 
女 ผูห้ญิง 

妈、姐、妹、娘、奶、姑、姨、嫂、

婶、媳、娃、妃、妓、婚、姻、嫁、 

妙、娇、婵、娟、嫉、妒、媚、姓 

女 女字底(nǚzìdǐ) 
婆、娶、姿、妄 

身 身字旁(shēnzìpáng) 身(身躯) ร่างกาย 
躺、躲、躬、躯 

尸 尸字头 (shīzìtóu) 

尸(尸体、人) 

ศพ  ร่างกาย   คน 居、屋、层 

  จากตารางหมวดค าบางส่วนขา้งตน้ซ่ึงแสดงอกัษรหมวดค า ช่ือหมวดค า ความหมายของ
หมวดค าและอกัษรตวัอยา่งอกัษรประสมแบบบอกรูปและความหมายในอกัษรหมวดค า 女 (ผูห้ญิง) 
เม่ือประกอบเป็นส่วนบอกความหมายในค า ค  าเหล่านั้นจะมีความหมายเก่ียวขอ้งกบั ผูห้ญิง 
ตวัอยา่งเช่น 妈 ma แม่  姐 พี่สาว妹 นอ้งสาว阿姨 นา้สาว婶 อาซ้ิม(อาสะใภ)้ 嫂 อาซอ้(พี่สะใภ)้  
婆  ยาย (ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้) 娶 แต่งงาน (ฝ่ายชายขอฝ่ายหญิง) เป็นตน้   

 เห็นไดว้่าอกัษรประสมแบบบอกรูป (ความหมาย) และเสียงนั้นส่วนบอกรูปหรือ
ความหมายสามารถช่วยเห็นถึงความหมายของค านั้นๆ วา่เก่ียวกบัอะไร อีกส่วนหน่ึงจะเป็นส่วน
บอกเสียง ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ค  าศพัทแ์ละอ่านเสียงค าเด่ียวๆไดม้ากพอ กจ็ะสามารถเดาเสียงอ่าน
ได ้แมว้่าจะไม่แม่นย  าหรือเหมือนเสียงอ่านของอกัษรนั้นๆ 
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นริศ วศินานนท ์                                                วิเคราะห์ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของอกัษรจีนประสมแบบบอกรูปและเสียง 

 

แมว้่าส่วนบอกเสียงสามารถบอกเสียงอ่านของอกัษรประสมไดไ้ม่มากนกัก็ตาม แต่เดิมจะ
ใชว้ิธีการสร้างอกัษรจีนลกัษณะน้ีค่อนขา้งมาก และถา้เราสามารถเขา้ใจกฎเกณฑข์องการสร้าง 
อกัษรบอกรูปและบอกเสียงไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้จะช่วยใหเ้รียนภาษาจีนไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.4. ข้อด้อยของส่วนบอกรูปหรือความหมาย  
  1) การเปล่ียนรูปของส่วนบอกความหมาย (หมวดค า)  ส่วนบอกความหมายในภาษาจีน

หลายตวัมีการเปล่ียนรูป กลายเป็นการเพ่ิมภาระในการจดจ าของผูเ้รียน ทั้งน้ีเน่ืองจากวิวฒันาการใน
การเขียนของอกัษรจีน เช่น  心   มีความหมายเก่ียวกบัจิตใจหรือารมณ์ ประกอบเป็นส่วนบอก
ความหมายซ่ึงต าแหน่งอยูข่า้งล่าง เช่น 想  您 เป็นตน้ และต าแหน่งอยูข่า้งล่างจะมีอีกรูปหน่ึงเป็น    
เช่น 慕 恭 เป็นตน้ เมื่อส่วนบอกความหมายต าแหน่งอยูด่า้นซา้ย จะมีการเปล่ียนรูปเป็นเช่น忄 ค า
ว่า快  慢  忙 惯 เป็นตน้ แต่เปล่ียนรูปเป็น  เช่น 慕 恭 เป็นตน้ ส่วนบอกความหมายท่ีเก่ียวกบัมือ
แบ่งเป็น  手扌又 ลว้นมีความหมายเก่ียวกบัมือทั้งส้ิน เป็นส่วนบอกความหมายในค า  看 摩  拉  เป็น
ตน้ 

2) การเปล่ียนแปลงของรูปลกัษณ์อกัษรประสมชนิดน้ี มีส่วนบอกเสียงของอกัษรจีนบางตวั
ไดสู้ญหายไป  ซ่ึงถา้ไม่ศึกษาถึงท่ีมาแลว้จะไม่รู้เลยและปัจจุบนัก็ไม่มีส่วนบอกเสียงใหเ้ห็น เช่น 
อกัษรจว้นค าว่า 春 ส่วนบอกเสียงเดิมมีค าว่า 屯   tún แต่รูปลกัษณ์อกัษรไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้
ปัจจุบนัจะไม่เห็นถึงส่วนบอกเสียง ซ่ึงไม่สามารถเดาหรืออ่านเสียงไดอี้ก อกัษรจีนค าวา่更 อกัษรจ้
วนจะมีส่วนบอกเสียง 丙 bǐng  แต่ปัจจุบนัค าว่า 更 มองเป็นอกัษรโครงสร้างเด่ียวไปแลว้ไม่สามารถ
เห็นถึงส่วนบอกเสียง丙 แลว้จ  าเป็นตอ้งจดจ าทั้งค  า  อกัษรค าว่า盘 pán เดิมเขียนเป็น 盤(อกัษรรูป
เต็ม) ซ่ึงมี 般 bān  เป็นส่วนบอกเสียง ในอกัษรรูปยอ่ท่ีใชน้ั้น ส่วนบอกเสียง 般 จะตดัทอนเหลือ
เพียง 舟 เท่านั้นซ่ึงไม่สามารถบอกเสียงอ่านของอกัษรน้ีไดเ้ช่นกนั 

3. บทสรุป 
  อกัษรจีนประสมแบบบอกรูปและเสียงรูปแบบอกัษรจีนท่ีประกอบดว้ยส่วนบอกรูปหรือ

ความหมายและส่วนบอกเสียง ซ่ึงเป็นอกัษรท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดในจ านวนอกัษรท่ีใชบ่้อยใน
ปัจจุบนั และมีแนวโนม้การใชว้ิธีสร้างอกัษรลกัษณะน้ีเพ่ิมมากข้ึน เพราะลกัษณะเด่นของอกัษร
ชนิดน้ีคือสามารถบอกความหมายแลว้สามารช่วยใหผู้เ้รียนภาษาจีนสามารถรู้ความหมายของอกัษร
จีนไดแ้ละสามารถเดาเสียงอ่านจากส่วนประกอบบอกเสียงท่ีเคยเรียนมาได ้ สอดคลอ้งกบันกัอกัษร
ศาสตร์ภาษาจีน หาน เจ้ียนถงั (韩鉴堂 ) หวงัหนิง (王宁 )หวงัล่ีจวนิ(王立军 ) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า  
ลกัษณะเด่นของอกัษรจีนคือสามารถเดาหรือบอกความหมายของอกัษรนั้นๆ ขณะเดียวกนัยงั
สามารถเดาหรือบอกเสียงอ่านของอกัษรตวันั้นๆ ได ้ ประกอบกบัอกัษรชนิดน้ีเป็นรูปแบบการสร้าง



88 

2019 年第二届中国学学术研讨会论文集 
Proceedings of the 2nd International Conference on Chinese Studies 2019 

อกัษรจีนท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบักระแสของการใชอ้กัษรแบบก ากบัเสียงของภาษาต่างๆ
ในโลกอีกดว้ย  อยา่งไรก็ตามอกัษรจีนชนิดน้ียงัมีส่วนท่ีเป็นขอ้ดอ้ยเช่นกนัทั้งในส่วนบอกเสียงและ
ส่วนบอกความหมาย แต่โดยภาพรวมแลว้ส่วนท่ีเป็นขอ้ดีมมีากกว่า  

การเรียนการสอนภาษาจีนใหแ้ก่นกัศกึษาต่างชาติ ผูเ้รียนและผูส้อนควรใหค้วามส าคญั
ต่ออกัษรชนิดน้ีใหม้าก เพราะถา้สามารถท าความเขา้ใจลกัษณะของอกัษรชนิดน้ีจะท าใหก้ารเรียนรู้
อกัษรจีนไดร้วดเร็วและสามารถจดจ าค  าศพัทใ์หม่ๆ ไดเ้พ่ิมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ผูเ้รียนหรือผูส้อน
ควรพึงระวงัถึงขอ้ดอ้ยของอกัษรชนิดน้ีเช่นกนั เพราะส่วนบอกเสียงจ านวนมากไม่สามารถบอก
เสียงแม่นย  าไดท้ั้งหมด และบางตวัมีการใชอ้กัษรบอกเสียงท่ีแตกต่างกนัจึงกลายเป็นปัญหาหน่ึง
ของการเรียรรู้อกัษรจีนในปัจจุบนัเช่นกนั  
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นพธร ปัจจยัคุณธรรม                                                                                                                     การแปลคมัภีร์สามอกัษร 

 

การแปลคมัภีร์สามอกัษร 
《三字经》翻译研究 

 

                  นพธร ปัจจัยคุณธรรม 
               Nophatorn Patjaikhunnatham 

          

บทคดัย่อ 
อกัษรจีนมีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นอกัษรบอกความหมาย อกัษรจีนหน่ึงตวัออกเสียงเพียง

หน่ึงพยางค์  การออกเสียงเป็นภาษาจีนกลางมีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกบัภาษาไทย ส่วนค าไทย
ต้องมีการผสมค า ประกอบด้วยพยญัชนะกับสระจึงจะเกิดพยางค์ ซ่ึงแต่ละพยางค์อาจไม่มี
ความหมายเบ็ดเสร็จในตวั  ถึงแมภ้าษาไทยจะเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยกุต์เช่นกนั ในดา้นการแปล
อกัษรจีนเป็นไทยให้ตรงตามพยางค์ของทั้งสองภาษาจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย บทความน้ีไดศึ้กษาและ
วิเคราะห์วิธีการแปลจีนไทย แบบคงไวซ่ึ้งจ านวนพยางคต่์อพยางคเ์ท่ากบัตน้ฉบบั  โดยศึกษาและ
วิเคราะห์จากคมัภีร์สามอกัษร (ซนัจ้ือจิง) จีนแปลไทย ฉบบั E- learning ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง
และน าเสนอขอ้คิดเห็นบางประการเก่ียวกบัการแปลคมัภีร์สามอกัษร 

ค าส าคญั : ซนัจ้ือจิง การแปลพยางคต่์อพยางค ์ คมัภีร์สามอกัษรฉบบั E-learning มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

   
摘要 

汉字是形声会意字，它的特点是每个字具有意义所在：一个字只能发一个音节；

每个音节只有一个声调。泰语是拼音文字，每个音节不一定具有相对意思。虽然两者

都是有声调的语言，但是汉泰对译成同音节并不容易。本文以蓝康恒大学《三字经》

中泰双语 E- learning版本作简单粗成的分析，并以三个音节为基础探讨汉泰互译的新

方法，以便推广到三个一节以上的翻译。 

关键词：《三字经 》;同数音节翻译;蓝康恒大学《三字经》中泰文 E- learning 

版本 

 

บทน า 
ตามการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน  ถึงแมภ้าษาจีนยงัคงเป็นภาษาท่ีส าคัญรองจาก

ภาษาองักฤษ  แต่เป็นภาษาท่ีไดรั้บความสนใจท่ีสงัคมโลกเร่ิมต่ืนตวัอยา่งรวดเร็ว หลายประเทศทัว่
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โลกไดส่้งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในหลกัสูตร ตั้งแต่ระดบัอนุบาล จนถึงระดบัอุดมศึกษา  
ส าหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดส่้งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ีสองอีก
ภาษาหน่ึงท่ีเรียนคู่ขนานกบัภาษาองักฤษตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จะเห็นไดจ้ากปัจจุบนัภาษาจีนไม่ใช่เป็น
เพียงวิชาเลือกสายศิลป์ภาษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่มีการจดัการเรียนการสอนเป็นห้อง
ศิลป์จีนในภาคปกติบา้ง หรือเป็นห้องพิเศษเฉพาะภาษาจีนบา้ง (ห้อง Gifted - จีน)  บา้งก็เร่ิมจดั
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตน้จนถึงมธัยมศึกษาปลาย  บา้งก็เร่ิมตอนมธัยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น   
ส าหรับมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูบ้ริหารในยุคนั้นมีวิสัยทศัน์ไกลไปกว่ามาก ไดจ้ดัการเรียนการ
สอนห้องเรียนศิลป์จีนระดบัมธัยมศึกษาตน้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ผูเ้ขียนไดมี้ส่วนร่วมสอนและเป็น
อาจารยป์ระจ าชั้นนักเรียนในรุ่นแรกนั้น ปัจจุบันนักเรียนเหล่านั้นไดป้ระกอบอาชีพเป็นครูบา
อาจารย์สอนภาษาจีนบ้าง ท าธุรกิจและมีหน้าท่ีการงานท่ีเ ก่ียวข้องกับภาษาจีนบ้าง  จาก
ประสบการณ์การสอนในคร้ังนั้น ประกอบกบัผูเ้ขียนมีความสนใจและสัง่สมประสบการณ์ดา้นการ
สอนและการแปลมาก่อนเป็นเวลานาน จึงได้ท าการแปล “ซนัจ้ือจิง” คมัภีร์สามอกัษร มาสอนเป็น
วิชาเสริมทกัษะการเรียนภาษาจีนให้กบันักเรียนในสมยันั้น โดยเร่ิมแรกไดแ้ปลแต่ละวรรคเป็น
ความเรียงซ่ึงยากต่อการจ า จึงได้ลองแปลเป็นค าต่อค า แลว้เสริมการแปลอรรถเป็นวรรคๆ ให้
นักเรียนรุ่นท่ีสอนท่องจ า หลงัจากประเมินการเรียนการสอน พบว่านักเรียนจ าค  าศพัท์และเขา้ใจ
มากกว่าการแปลแบบความเรียง จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูเ้ขียนศึกษาการแปลคมัภีร์สามพยางค์ 
“ซนัจ้ือจิง” แบบค าต่อค า  จนส าเร็จทั้งเล่ม และน าเสนอเป็นบทเรียน E- learning ในมหาวิทยาลยั
รามค าแหงส าหรับนกัศึกษาในเวลาต่อมา  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2525,หนา้549) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
“แปล” ว่าคือการถ่ายความหมายจากภาษาหน่ึงมาเป็นอีกภาษาหน่ึง ท าใหเ้ขา้ใจความหมาย แบ่งเป็น 
5 ความหมาย ดงัน้ี 

1. แปลตามเน้ือความ คือการแปลเอาความ แปลตามอรรถหรือแปลโดยอรรถ ก็ว่า  
2. แปลตามพยญัชน คือการแปลตามตวัอกัษร แปลตามความหมายของค าอยา่ง

ตรงไปตรงมา ค  าต่อค า 
3. การแปลตามอรรถ คือการแปลตามเน้ือความ แปลโดยอรรถ ก็ว่า 
4. การแปลยกค า คือการยกค าบาลีข้ึนมาแปลเป็นภาษาไทยไปทีละค า 
5. แปลร้อย คือแปลเอาความ โดยยกศพัทบ์าลีมาคัน่ไว ้   

 ส่วนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หนา้718) และ พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556, หน้า764) ระบุความหมายของค าว่า ”แปล” ไวเ้หมือนกนัว่า 
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“เป็นการถ่ายความหมายจากภาษาหน่ึงมาเป็นอีกภาษาหน่ึง ท าให้เ ข้าใจความหมาย“ ใน
พจนานุกรมฯ ฉบบัเดียวกนัน้ียงัแบ่งการแปลออกเป็นประเภทต่างดงัน้ี 

1. การแปลโดยอรรถ  เป็นการแปลตามเน้ือความ หรืออาจเรียกว่า แปลตามอรรถ กว็่า 
2. การแปลตามตวั เป็นการแปลตามตวัอกัษรหรือค าพดูเป็นค าๆ ไป  
3. แปลตามเน้ือความ คือการแปลแบบเอาความ เป็นการแปลแบบคงความหมายเดิมไว ้

อาจเรียกว่าการแปลโดยอรรถหรือการแปลตามอรรถ ก็ว่า 
4. แปลตามพยญัชนะ คือการแปลตามตวัอกัษร เป็นการแปลตามความหมายอยา่ง

ตรงไปตรงมาใหเ้ป็นค าต่อค า  
5. การแปลตามอรรถ คือการแปลตามเน้ือความ 
6. การแปลยกศพัท ์ คือการยกค าบาลีข้ึนมาแปลเป็นไทยไปทีละค า  
7. แปลร้อย คือการแปลเอาความโดยยกศพัทบ์าลีมาคัน่ไว ้ 
8. การแปลเอาความเป็นการแปลภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงโดยถือความหมายเป็นส าคญั 

 จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525  และในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 และพ.ศ 2554 ลว้นไดร้ะบุถึงการแปลตามพยญัชนะ คือการแปลตาม
ตัวอักษร แปลตามความหมายของค าอย่างตรงไปตรงมา ค  าต่อค า แต่ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542และพ.ศ 2554 ไดเ้พ่ิม “การแปลตามตวั เป็นการแปลตามตวัอกัษรหรือ
ค าพูดเป็นค าๆ ไป” 

 การศึกษาและวิเคราะห์ในคร้ังน้ีไดน้ าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลซนัจ้ือจิงฉบบั E- learning ของ
เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัรามค าแหง https://sites.google.com/rumail.ru.ac.th/ieas/elearning 

 คมัภีร์สามอกัษร《三字经》(ซนัจ้ือจิง) หรือกลอนสามอกัษร (Verse in Three Characters) 
อาจกล่าวไดว้่าเป็นบทท่องคลา้ยอาขยานของเด็กจีนก่อนวยัเรียน ดว้ยมีลกัษณะสามตวัอกัษรหรือ
ไตรพยางค์ (อกัษรจีนหน่ึงตวัออกเสียงหน่ึงพยางค์) จึงง่ายต่อการท่องจ า มีการสอนและฝึกใหเ้ด็ก
ท่องกนัอยา่งแพร่หลายในจีนมานานตั้งแต่ยคุสมยัหนานซ่ง (ปีค.ศ.1127) จวบถึงปัจจุบนั  เน้ือหาใน
คมัภีร์น้ีประกอบดว้ยความรู้พ้ืนฐานหลากหลายแขนงท่ีเด็กควรไดเ้รียนรู้ก่อนวยัเรียน ไดแ้ก่ หนา้ท่ี
พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์จีน วรรณคดี ปรัชญา และต าราท่ีควรศึกษาต่ออย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน เป็นตน้ ซ่ึงในเน้ือหาไดแ้ฝงดา้นจริยธรรม คุณธรรณ จารีตขนบประเพณี ยดึหลกัปรัชญาขงจ่ือ 
เช่นเมตตากรุณา ความซ่ือสตัย ์และกตญัญูกตเวทีซ่ึงเป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานของการในชีวิตในสงัคม  

 ส าหรับการแปลคมัภีร์สามอกัษร (ซนัจ้ือจิง) จีนแปลไทย ฉบบั E-learning ของมหาวิทยาลยั
รามค าแหงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูแ้ปลจึงเลือกวิธีแปลแบบ “การแปลตามตวั เป็นการแปลตามตวัอกัษร
หรือค าพูดเป็นค าๆ ไป” เป็นท่ีทราบกนัว่า อกัษรจีนมีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นอกัษรบอกความหมาย 
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อกัษรจีนหน่ึงตัวออกเสียงเพียงหน่ึงพยางค์  การออกเสียงเป็นภาษาจีนกลางมีเสียงวรรณยุกต์
เช่นเดียวกบัภาษาไทย ส่วนค าไทยตอ้งมีการผสมค า ประกอบดว้ยพยญัชนะกบัสระจึงจะเกิดพยางค ์
ซ่ึงแต่ละพยางคอ์าจไม่มีความหมายเบ็ดเสร็จในตวั  ถึงแมภ้าษาไทยจะเป็นภาษาท่ีมีเสียงวรรณยุกต์
เช่นกัน ในด้านการแปลอกัษรจีนเป็นไทยให้ตรงตามพยางค์ของทั้งสองภาษาจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย 
บทความน้ีไดว้ิเคราะห์วิธีการแปลจีนไทยแบบคงไวซ่ึ้งจ  านวนพยางคใ์นตน้ฉบบั   

 ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ีผูแ้ปลใชอ้า้งอิงและน ามาเป็นตน้ฉบบัในการแปล คือหนงัสือเรียน ต ารา
เรียนท่ีมีเน้ือหาของคมัภีร์ซนัจ้ือจิง ผูเ้ขียนไดร้วบรวมเน้ือหาของต าราและหนังสือซนัจ้ือจิงหลาย
เล่ม  ซ่ึงลว้นเป็นแหล่งขอ้มูลเดียวกบัท่ีผูว้ิจยัเก็บสะสมไวต้ลอดระยะเวลาหลายสิบปี เน่ืองจากผู ้
แปลเห็นว่าต าราหรือหนงัสือซนัจ้ือจิงแต่ละเล่มท่ีตีพิมพแ์ต่ละคร้ังยอ่มมีการแปลท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ของผูแ้ปลแต่ละคนแตกต่างกนัไป ผูแ้ปลจึงเห็นว่าความต่างของส านวนการแปลในหนังสือหรือ
ต าราแต่ละเล่มยอ่มมีจุดเด่นท่ีสามารถน ามาอ่านและพิจารณาเพ่ือเพ่ิมพูนคลงัค าศพัท์ดา้นการแปล
ได้ดี เป็นเหตุให้ผูแ้ปลอ่านสะสมเพ่ือเปรียบเทียบค าแปลในบริบทต่างๆจนกระทั่งน ามาปรับ
ประยกุต ์ใชผ้ลิตส่ือการเรียนการสอนอี E- learning ในปัจจุบนั   ผูแ้ปลจึงขอน าแหล่งขอ้มูลดงักล่าว
มาอา้งอิงดงัต่อไปน้ี 

1.陈觉时,《三字经读本》,台南:大夏出版社,1982年。 
2.穆一衡、熊侃,《图画三字经》,南昌:江西美术出版社（第 3次印刷）,1991年。 

3.石光中,《大家来读三字经》,台南:西北出版社,1991 年。 

4.黄墩岩:编辑顾问,《正本三字经》,瑞异文化图书实业有限公司,1993 年。 

5.林美珍,《三字经注音版》,台北:风车图书出版,1997 年。 

6.汪龙麟、踪岩夫,《三字经、千字文、弟子规、小儿语》,北京:北京少年儿童出

版社出版（第 1 次印刷）,1996 年。 

7.杨铭出版社编辑部,《小朋友读三字经》,台北:杨铭出版社,1999 年。 

8.王石鹏,《台湾三字经》,台湾:世峰出版社,2002年。 

9.蔡真步堂蔡伯励,《永经堂》香港:永经堂,2007年。 

10.《三字经、百家姓读本》,远东出版社,出版年期不明。 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะการแปลคมัภีร์สามอกัษรจากแหล่งขอ้มูลซนัจ้ือจิงฉบบั E- learning 

ของเวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัรามค าแหง 

วธีิการศึกษา  
คดัเลือกตวัอย่างการแปลคมัภีร์สามอกัษรจากแหล่งขอ้มูลซนัจ้ือจิงฉบบั E- learningของ

เว็บไซต์มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ  านวน 7 ตวัอย่าง โดยพิจารณาถึงการแปลในลกัษณะต่างๆ เช่น
การแปลตามตวัอกัษร การแปลแบบเอาความ เป็นตน้ 
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ผลการศึกษา 
ตวัอย่างที่ 1.  人之初，性本善。性相近，习相远。 

ค าแปล คนเกิดมา  จิตเดิมดี  จิตเดิมคลา้ย  แวดลอ้มเปล่ียน 
ค าอธิบายภาษาจนี【译文】 
儒家思想的说法：人初生时心都是善良的，只是成长过程中，学习环境不一样，性情

也就有了好与坏的差别。 

ค าอธิบายภาษาไทย  ตามหลกัลทัธิขงจ่ือ มนุษยแ์รกเกิดมีลกัษณะนิสยัท่ีดีงาม แต่เมื่อเติบใหญ่ ไดรั้บ
การศึกษาร ่ าเรียนต่างกนั นิสยัและจิตใจจึงแตกต่างกนัมีทั้งดีและเลว 
วเิคราะห์การแปล 

（1）人之初，性本善。   คนเกิดมา จิตเดิมดี 
การแปลประโยคน้ีผูแ้ปลพยายามแปลตามตวัอกัษร  วลีแรกตามโครงสร้างหลกัภาษาจีนใน

ท่ีน้ีควรแปลว่า “แรกเร่ิมของมนุษย”์  หรือ “จุดเร่ิมตน้ของมนุษย”์  ซ่ึงมีความเยิ่นเยอ้ ไม่กระชบั ผู ้
แปลจึงใชค้  าว่า “人之初 คนเกิดมา”  ความหมายเดียวกบั “มนุษยเ์มื่อเกิดมาแลว้” ซ่ึงมีความหมาย
สอดคลอ้งกบัความหมายตน้ฉบบั ส่วนวลีท่ีสอง มีความจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจความหมายของค าว่า 性 
เป็นส าคญั เน่ืองจากพจนานุกรมภาษาจีนฉบบัปัจจุบนัส่วนใหญ่ให้ค  าอธิบายความหมายของค าว่า
性 ไดแ้ก่ นิสยั ความแตกต่าง และยงัมีความหมายเชิงเพศศึกษาอีกดว้ย (1.人或事物的本身所具有

的特质。 2. 性别。3.有关生殖或性欲的。4. 后缀，加在名词、动词或形容词之后构成抽

象名词或属性词，表示事物的某种性质或性能。5. 性情；脾气、性格，例：任性。

อ้างอิงพจนานุกรมจีน 新华词典：2001 年商务印书馆辞书研究中心修订版（2001：P.）

1103)  ค  าว่า性  ในประโยคน้ี มีความหมายว่า ลกัษณะนิสยั   แต่หากแปลว่า “คนเกิดมา นิสัยเดิมดี” 
ค  าไทยวลีท่ีสองก็จะกลายเป็น 4 พยางค์ ผูแ้ปลจึงปรับแก้ไขเป็น “性本善 จิตเดิมดี”  จากค าว่า 
“นิสัย” แปลเป็น “จิต” ในท่ีน้ีคือจิตใจ ท่ีมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมรวมถึงลกัษณะนิสัยของ
มนุษยท์ัว่ไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการอธิบายความหมายของประโยคจากตน้ฉบบัภาษาจีนคือ人生下

之初都心地善良 

（2）性相近，习相远 。  จิตเดิมคลา้ย แวดลอ้มเปล่ียน 

การแปลวลีแรกน้ี ผูแ้ปลจ าเป็นจะตอ้งแปลเอาความ เพราะหากแปลตามตวัอกัษรว่า “จิต
ใกลเ้คียง” กจ็ะไดค้วามท่ีไมค่่อยสละสลวย ไม่ไดใ้จความลุ่มลึกตามภาษาจีน ไดค้  าสามพยางค ์ การ
อธิบายความภาษาจีนประโยคน้ี คือ 学习环境不一样，性情也就有了好与坏的差别。 เห็นไดว้า่ 
ในท่ีน้ีมีความหมายว่า 性情 คืออารมณ์และลกัษณะนิสยัซ่ึงลว้นส่งผลมาจากจิตใจ  สอดคลอ้งกบั
การอธิบายความของเม่ิงจ่ือท่ีว่า  สายน ้ ามีแต่ไหลจากบนลงล่าง เช่นเดียวกบัสนัดานมนุษย ์ เดิมเกิด
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มาดี  （孟子在《孟子·告子上》中提出 “水信无分于东西，无分于上下乎？人性之善也，犹

水之就下也。人无有不善，水无有不下”。 

意思是说：“水虽然不分向东流还是向西流，但是难道不分向上流还是向下流

吗？人性向善，就像水往低处流一样。人性没有不善良的，水没有不向低处流

的”。）ค าว่า สันดานในท่ีน้ี ก็คือ ลกัษณะนิสัยเดิม  ผูแ้ปลจึงแปลว่า “จิตเดิม” เพ่ิมค าว่า “เดิม” 
เสริมค าว่า จิตใจ ส่วนวลีท่ีสอง แปลตามตวัอกัษร “习” หมายถึงความคุน้เคยหรือสภาพแวดลอ้ม  ค  า
ว่า 相远 แปลว่า เปล่ียน  ในท่ีน้ีละค า”สภาพแวดลอ้ม”  เป็น “แวดลอ้ม” 
ตวัอย่างที่ 2. 苟不教，性乃迁。 教之道，贵以专。 
ค าแปล หากไม่สอน   จิตเดิมเปล่ียน   วิธีเรียน   เพียรมุ่งมัน่ 
ค าอธิบายภาษาจนี【译文】 

如果在小的时候不进行教育，善良的本性就会改变。所以，教育最重要的是专心

致志。 

ค าอธิบายภาษาไทย    
 ถา้หากตอนเด็กไม่ไดรั้บการอบรมสัง่สอนท่ีดี  จิตเดิมท่ีดีงามนั้นก็จะแปรเปล่ียนไป  ดงันั้น 

วิธีการเรียนการสอนท่ีดี ควรยดึหลกัความเพียรมุ่งมัน่และตั้งใจเป็นท่ีตั้ง 
วเิคราะห์การแปล 

（1）苟不教，性乃迁。 หากไม่สอน   จิตเดิมเปล่ียน    
 การแปลวรรคน้ีผูแ้ปลตามตวัอกัษรไดอ้ย่างตรงไวยากรณ์   เพราะค าว่า苟 เป็นค าโบราณ

แปลเป็นค าปัจจุบนัคือ如果 ซ่ึงแปลว่า ถา้ หรือ หาก ถา้หาก หากว่า   ส่วนค า 不教 แปลตรงค าว่า 
ไม่สอน ซ่ึงค าว่า教 เป็นไดท้ั้งค  านามและกริยา ออกเสียง “เจียว”เป็นค ากริยาแปลว่าสอน ออกเสียง 
“เจ้ียว”เป็นค านามแปลว่าการสอน苟不教 จึงแปลตรงค าไดว้่า “苟不教 หากไม่สอน”  ส่วน 性乃

迁 ก็เช่น ค  าว่า性 ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคแรกหมายถึงจิต นิสยั หรือ จิตเดิมนัน่เอง  乃 เป็นภาษา
หนงัสือ  หมายถึง เป็น คือ ก็ ซ่ึงเป็น虚词 คือค าไม่แท ้ผูแ้ปลจึงละไว ้ไม่แปลก็เป็นท่ีเขา้ใจ ส่วน 迁
หมายถึง改变 แปลว่า เปล่ียน แปรเปล่ียน เปล่ียนเป็น เป็นต้น  รวมค าแลว้ 性乃迁 จิตเดิมจึง
เปล่ียนไป  เพื่อให้ไดใ้จความลุ่มลึกตามภาษาจีน ไดค้  าสามพยางค ์ จึงรวบค าเป็น “性乃迁 จิตเดิม
เปล่ียน”  วรรคน้ีจึงตอ้งเป็นการแบบแปลเอาความ 

（2）教之道，贵以专。วิธีเรียน   เพียรมุ่งมัน่     
วรรคน้ีก็ตอ้งแปลแบบเอาความเพราะ教 ดงัท่ีกล่าวไวว้รรคก่อนเป็นไดท้ั้งค  านามและกริยา 

之 ก็เป็น 虚词 คือค าไม่แท ้ 道 ในท่ีน้ีหมายถึง方法 แปลว่า วิธี หรือวิธีการ จึงรวมค าไดว้่า “教之 

道 วิธีเรียน”贵 ในท่ีน้ีหมายถึง重要 แปลว่าส าคญั ขณะเดียวกนัก็มีนยัว่า เน้นว่าเป็นหลกัส าคญั  
以 ก็เป็น虚词 คือค าไม่แท ้ผูแ้ปลจึงละไว ้ 专 ในท่ีน้ีหมายถึง专心致志 แปลว่า มุ่งมัน่ดงัหมาย จึง
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รวมค าเป็น“贵以专 เพียรมุ่งมัน่” เพื่อให้ค  าว่า“เพียร” คลอ้งจองกบัค าว่า “เรียน” ในทา้ยวรรค
แรก 
ตวัอย่างที่ 3. 昔孟母，泽邻处。子不学，断机杼。 

ค าแปล แม่เม่ิงจ่ือ เฟ้นเพื่อนบา้น  ลูกไม่เรียน ตดัผา้สอน 
ค าอธิบายภาษาจนี【译文】 

众所皆知，《孟母三迁》是一篇很有名的成语故事。战国时代，孟轲（孟子）母

亲是个寡妇，为了孟轲有好的学习环境，搬了三次家。第一次把家按住在墓地附近，

年幼的孟轲就学了哭丧与掘墓人堆土筑坟；第二次搬到屠宰场附近，孟轲又学屠夫杀

猪宰羊；第三次把家迁到学府附近定居，孟轲才能收到学习的影响。读书时孟轲并没

有好好念书，于是孟母就在他面前把一块织到一半的布剪断，告诉他，中断学习，就

像那块布一样，半途而废，是无法成材的。孟轲被母亲的教诲所感动，从此努力学

习，终于成为历史上的“亚圣”。 
ค าอธบิายภาษาไทย 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ชาวจีนมีนิทานสุภาษิตว่า 孟母三迁 แม่เม่ิงยา้ยบา้นสามหน ในยคุจั้น
กว๋อ แม่เม่ิงเคอ(เม่ิงจ่ือ)ซ่ึงเป็นแม่ม่ายตั้งแต่เม่ิงจ่ือยงัเด็ก เพ่ือเฟ้นหาสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหลู้กจึงยอม
ยา้ยบา้นถึงสามคร้ัง ดว้ยบา้นหลงัแรกอยูใ่กลห้ลุมฝังศพ เม่ิงเคอในวยัเยาวจึ์งหดัเสียงร้องไหแ้ละหัด
ขุดหลุมฝังศพ   แม่เม่ิงจึงเคอยา้ยบา้นคร้ังท่ีสองซ่ึงไม่ไกลจากโรงฆ่าสตัว ์ เม่ิงเคอก็เลียนแบบคนฆ่า
หมูฆ่าแพะ  คร้ังท่ีสามพยายามเฟ้นหาท่ีอยู่ใกลโ้รงเรียน และเป็นการยา้ยท่ีอยูอ่ยา่งถาวร เม่ิงเคอจึง
ไดเ้ร่ิมเรียนเขียนอ่าน 

  แมว้่าเม่ิงเคอในตอนนั้นมีสภาพแวดลอ้มการศึกษาท่ีดี แต่กลบัไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียนกลบั
บา้นก่อนเวลา แม่เม่ิงหยิบกรรไกรตดัผา้ทั้งท่ีทอไปแลว้คร่ึงผืนมาตดัขาด  เป็นการสอนว่าอนาคต
เขาเปรียบเสมือนผา้ท่ีทอ หากตดัท้ิงเสียกลางคนั หามีประโยชน์ไม่  ตั้งแต่นั้นมาเม่ิงเคอไดส้ านึกถึง
ความรักของแม่ ตั้งใจเรียนอย่างขยนัขนัแข็ง จนไดรั้บฉายาเป็น “รองอริยปราชญ์” ผูม้ีช่ือเสียงใน
ประวติัศาสตร์จีน  
วเิคราะห์การแปล 

（1）昔孟母，泽邻处。แม่เม่ิงจ่ือ เฟ้นเพื่อนบา้น     
 昔 เป็นค าโบราณ  แปลว่า以前 คือแต่ก่อน   เม่ิงคือแซ่คน  เม่ิงหมู่คือแม่ของเม่ิงจ่ือ  หาก
แปลตามค าตอ้งแปลว่าแม่ของเม่ิงจ่ือแต่กาลก่อน  ซ่ึงจะท าใหก้ารแปลประโยคภาษาไทยยาวเกินไป 
จึงตดัเหลือแม่เม่ิงจ่ือ เน่ืองจากเม่ิงจ่ือเป็นช่ือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป  
 泽 แปลว่า选择 คือเฟ้นหา เสาะหา     邻 แปลว่า邻居 เพื่อนบา้น  处 แปลว่า居住 บา้น 
หรือท่ีอยูอ่าศยั  หากแปลทั้งประโยคว่าเฟ้นหาเพ่ือนบา้นจะยาวไป  จึงตดัเหลือ เฟ้นเพ่ือนบา้น ลงตวั 
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ท่ีสามพยางค ์
（2）子不学，断机杼。ลูกไม่เรียน   ตดัผา้สอน 

 จ่ือในท่ีน้ีหมายถึง孟子  ส่วน不学 หมายถึงไม่เรียน  段 หมายถึงตดั  机杼 หมายถึงเคร่ือง
ทอผา้ท่ีมีกระสวย    แต่ค  าว่า机 คือก่ีทอผา้杼 หมายถึงกระสวย  ดงันั้นหากแปลตรงตวั จะแปลว่าตดั
กระสวยบนก่ี  แต่ในความเป็นจริงนั้นเน้ือหาในนิทานไม่ไดต้อ้งการส่ือว่าตดักระสวย  หากแต่
หมายถึงตดัผา้ท่ีก  าลงัทออยูบ่นก่ี  เพื่อเป็นตวัอยา่งสอนลูกไม่ใหข้ี้เกียจเรียนหรือละท้ิงการศึกษาเล่า
เรียนกลางคนั   ดงันั้นผูแ้ปลจึงท าการแปลวลีน้ีว่า “ตดัผา้สอน”  วรรคน้ีจึงถือว่าเป็นการแปลแบบเอา
ความ 
ตวัอย่างที่ 4. 养不教，父之过。教不严，师之惰。   

ค าแปล  เล้ียงไม่สอน พ่อแม่ผดิ  ไม่เขม้งวด  ครูเกียจคร้าน  
ค าอธิบายภาษาจนี【译文】 

父母养育孩子，如果不好好教育，就是父母的错。如果教师再教育中不严格，就

是老师的错。 

ค าอธบิายภาษาไทย 
 การท่ีพ่อแม่เล้ียงลูกใหเ้จริญเติบโตแต่ตวั  แต่ไมอบรมบ่มเพาะ หล่อหลอม และสัง่สอนให้

มีระเบียบวินยัรวมถึงใหไ้ดรั้บการศกึษาท่ีดีตามเกณฑท่ี์ก าหนด เป็นความผดิอยา่งร้ายแรงของพ่อแม่  
เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก หากลูกไม่มีวนิยัตั้งแต่ยงัเลก็ก็จะติดนิสยัไปจนโต  ซ่ึงจะแกไ้ขได้
ยาก ดงัค  ากล่าวว่า “ไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก” 

ขณะเดียวกนัครูบาอาจารย ์ หากรับช่วงสอนต่อจากพ่อแม่แลว้ ไม่เขม้งวดก็ถือเป็นความผดิ
ของครูเช่นกนั และถือว่าเป็นครูท่ีเกียจคร้าน 
วเิคราะห์การแปล 

（1）养不教，父之过。เล้ียงไม่สอน  พ่อแม่ผดิ   

 养 หมายถึงเล้ียงดู    教 ในท่ีน้ีหมายถึง指家教。คือการอบรมสัง่สอนของพ่อแม่  ใน
ภาษาจีนมีค  าศพัทค์  าหน่ึงคือ教养 หมายถึงการเล้ียงดูอบรมสัง่สอน  การเล้ียงดูเพียงอยา่งเดียวโดย
ไม่อบรมบ่มนิสยัจึงถือเป็นความผดิของพ่อแม่   ดงันั้นวรรคน้ีจึงแปลไดว้่า “เล้ียงดูโดยไม่สอนสัง่” 
แต่เพื่อใหก้ระชบัไดส้ามพยางค ์ผูแ้ปลจึงแปลว่า “เล้ียงไม่สอน”     ส่วนในวรรคถดัมา 父之过 มี
เพียงค าว่า父 คือพ่อพยางคเ์ดียว  ผูแ้ปลจึงเพ่ิม “แม”่ลงไปอีกพยางคห์น่ึง  รวมความหมายและใหล้ง
ไดส้ามพยางคเ์ป็น “พ่อแม่ผดิ”  

（2）教不严，师之惰。 ไม่เขม้งวด  ครูเกียจคร้าน 
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ประโยคน้ีในความหมายของภาษาจีนปัจจุบนั（现代汉语）หมายถึง教学不够严格是

老师的错误。สอนโดยไม่เขม้งวดหรือไม่เขม้ขน้ในวิชาการให้มากพอ ก็นับเป็นความผิดของ
ครูผูส้อน    ดงันั้น 教 ในท่ีน้ีเป็นค านาม  หมายถึงการเรียนการสอน คือ 教学 ซ่ึงผูท่ี้มีอาชีพสอน
หนงัสือก็คือครู      ส่วน严 หมายถึง严格 แปลว่า เขม้งวด教不严 จึงหมายถึง การเรียนการสอนท่ี
ไม่เขม้งวดมากพอ   ผูแ้ปลจึงละไวใ้หก้ระชบัลงเหลือ “ไม่เขม้งวด”   

ตวัอย่างที่ 5. 玉不琢，不成器。人不学，不知义。 

ค าแปล  หยกไม่เจียร ยอ่มไร้ค่า คนไม่เรียน ไร้ความหมาย 
ค าอธิบายภาษาจนี【译文】 

一块玉石不精致琢磨，不能成为有用的器物。同样的，人不努力学习，就无法得

到知识，不懂做人的基本道理。 

ค าอธบิายภาษาไทย 
หยกหากไมน่ ามาเจียระไน ก็ไม่ต่างกบักอ้นหินกอ้นหน่ึงท่ีไร้ค่า  เช่นเดียวกบัคนเกิดมา หากไม่

คิดจะพากเพียรเรียนรู้กไ็ร้คุณค่าเช่นเดียวกนั 
วเิคราะห์การแปล 

（1）玉不琢，不成器。หยกไม่เจียร ยอ่มไร้ค่า   
琢 หมายถึง雕、磨。เจียระไน   ขดัเกลา  器：指器皿。หมายถึงภาชนะหรือวตัถุมีค่า 玉

หมายถึงหยก    琢 หมายถึงเจียระไน    琢磨 หมายถึงการขดัเกลา  ความหมายโดยรวมคือกอ้นหยก
ถา้ไม่ผา่นการเจียระไนกย็งัไม่มีราคา  ไม่ต่างกบักอ้นหิน   

不成 หมายถึงไม่ได ้ ไม่ส าเร็จ   ส่วน器 ยอ่มาจากค าโบราณ器皿 หมายถึงภาชนะประเภท
อ่าง จาน โถ หรือชาม   ดงันั้นหากแปลทั้งวรรคจะหมายถึงไม่สามารถข้ึนรูปผลิตเป็นภาชนะชนิดใด
ได ้ คนจีนจึงน าค  าพูดน้ีมาเปรียบกบัการอบรมสัง่สอนคนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ว่า หากไม่ประสบ
ความส าเร็จในชีวติ ก็จะเป็นเหมือนค าโบราณท่ีว่าหาประโยชน์อนัใดไม่ไดเ้ลย 

（2）人不学，不知义 คนไม่เรียน ไร้ความหมาย 

วรรคแรก人 หมายถึงบุคคล หรือคน  ส่วน不学 คือไม่ศึกษาเล่าเรียน   ส่วนวรรคหลงั义
มาจากค าว่า理义  หมายถึงเหตุผลและความถูกตอ้ง    不知 มากจาก知识 แปลตรงตวัคือความรู้   
ส่วน义 มาจาก道义 หมายถึง  สจัธรรม  หรือคุณธรรม ดงันั้นทั้งประโยคจึงมีความหมายว่าคนเรา
หากขาดซ่ึงความเพียรท่ีจะศึกษาเล่าเรียนแลว้  ย่อมจะขาดซ่ึงความรู้   ดังนั้นจะเรียกว่าเป็นผูมี้
คุณธรรมคงไม่ได ้   วรรคแรกท่ีแปลว่า “คนไม่เพียร” จึงนบัว่าเป็นการแปลตรงค า   แต่วรรคหลงัท่ี
แปลว่า “ไร้ความหมาย” เป็นการแปลโดยย่อให้เหลือสามพยางค์  โดยใช ้“ความหมาย” มาแทน  
เพราะมนุษยเ์ราถา้ไม่มีสจัจะ หรือไร้ซ่ึงคุณธรรม ก็ยอ่มไร้ความหมาย 
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ตวัอย่างที่ 6. 香九龄，能温席。孝于亲，所当执。 

ค าแปล  เซียงเกา้ขวบ  อุ่นท่ีนอน  กตญัญู  ควรเลียนแบบ 

ค าอธบิายภาษาจนี【译文】 
汉朝有个叫黄香的孩子，知道他父亲怕冷，于是在父亲睡前先去温暖枕席，然后

再请父亲去睡，这种孝心，是小孩学习的好榜样。 

ค าอธบิายภาษาไทย 
หวงเซียงเป็นเด็กจีนในสมยัตงฮัน่ มีอายุเพียง 9 ขวบ ก็มีความกตัญญูจากจิตส านึกและ

แสดงออก  โดยในฤดูหนาวอากาศท่ีจีนหนาวมาก หวงเซียงจะเขา้นอนทบัท่ีนอนใหอุ่้นก่อนแลว้จึง
ใหพ้่อแม่นอน พ่อแม่จึงจะไม่หนาวมาก  ในฤดูร้อนเซียงก็จะพดัวีท่ีนอนไล่ยงุใหพ้่อแม่  การกระท า
ของหวงเซียงเป็นคุณธรรมประการแรกของหลกัค าสอนขงจ่ือคือความกตญัญูจากใจ โดยไม่มีใคร
สอน เป็นมงคลชีวิตของหวงเซียงตลอดไป   
วเิคราะห์การแปล 

（1）香九龄，能温席。เซียงเกา้ขวบ  อุ่นท่ีนอน   
          龄：指年龄。หมายถึงอาย ุ 席：睡觉的席子。หมายถึงเส่ือหรือท่ีนอน 

วรรคแรกผูแ้ปลใชก้ารแปลท่ีไดท้ั้งความหมายตรงค าและลงตวัสามพยางค ์ คือ “เซียงเกา้
ขวบ” เรียกช่ือเดก็คนหน่ึงท่ีเกิดในยคุฮัน่ตะวนัออก(ตงฮัน่)  ท่ีเป็นเด็กรู้จกักตุญญูต่อผูใ้หก้  าเนิดจน
เป็นท่ีกล่าวขานมาจนปัจจุบนั เน่ืองจากประเทศจีนในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเยน็ยิง่นกั  จนแมแ้ต่ท่ี
นอนก็ยงัถูกปกคลุมดว้ยไอเยน็ ท าใหเ้จา้ของท่ีนอนไดรั้บความทุกขจ์ากการสมัผสัไอเยน็จนนอนไม่
หลบั หรือหลบัยาก  หวงเซียงดว้ยความเป็นห่วงพ่อแม่จะไดรั้บความไม่สบายตวัจากการนอนท่ีนอน
ในหนา้หนาว  ก่อนพ่อแม่เขา้นอน หวงเซียงจึงเขา้ไปนอนบนท่ีนอนของพ่อแม่ก่อน เพื่อใหไ้ออุ่น
จากกายเขาลงไปขบัไล่ความหนาวเยน็  เมื่อพ่อแม่เขา้นอนก็จะไม่หนาวเกินไป การกระท าของหวง
เซียงจึงนบัไดว้่าเป็น “กตญัญุตา” ในรูปแบบหน่ึงท่ีชาวจีนใหก้ารยกยอ่งสรรเสริญ 

（2）孝于亲，所当执。กตญัญู  ควรเลียนแบบ 

       亲：指父母。หมายถึงพ่อแม่ 当：应该做的。เป็นหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติั 

วรรคแรกท่ีแปล “กตญัญู” ไดจ้ากการดึงค าว่า 孝 เพียงค าเดียว ส่วน 于 เป็นค าบุพบทท่ี
หมายถึง ต่อ กบั  ส่วนค าว่า亲 มาจาก父亲 บิดา、母亲 มารดา  แต่เน่ืองจากค าว่ากตญัญูเป็นค าท่ีลง
ตวัสามพยางค ์ และไม่มีพยางคอ่ื์นจะสามารถยน่ยอ่ใหเ้หลือพยางคเ์ดียวได ้  นอกจากน้ี  เมื่อเอ่ยถึง
กตญัญู  โดยความเขา้ใจของคนทัว่ไปยอ่มเขา้ใจว่าหมายถึงความประพฤติท่ีดีงาม ท่ีตอบแทนใหแ้ก่
ผูใ้หก้  าเนิดและมีพระคุณต่อเรา ดงันั้นในบริบทดงักล่าว ค  าว่า “พ่อแม”่ จึงถูกแปลแบบละไวใ้นฐาน
เขา้ใจได ้ 
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วรรคท่ีสองค าว่า所 หมายถึงทั้งหมดท่ี.....ยอ่มาจาก所有    ค  าว่า当 มาจาก应该 ซ่ึงก็คือ
สมควร  เหมาะสม     และค าวา่执 มาจาก执行 หรือ实行 หมายถึงกระท า  การปฎิบติั     วรรคน้ีเม่ือ
แปลเป็นประโยคเต็มๆจึงมีความหมายว่าการกระท าท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีสมควรกระท า
(สมควรตอบแทน)  แต่ในเม่ือประโยคเต็มมีความยาวเยิน่เยอ้  ผูแ้ปลจึงเลือกแปลใหก้ระชบัสาม
พยางคว์่า “ควรเลียนแบบ”  เพราะ “เลียนแบบ” เป็นค ากริยาท่ีในบริบทดงักล่าวหมายถึงเลียนแบบ
ในส่ิงท่ีดี 
ตวัอย่างที่ 7融四岁，能让梨。悌于长，宜先知。 

ค าแปล  หยงส่ีขวบ  รู้เสียสละ รักผองพี ่ ควรรู้ไว ้
ค าอธบิายภาษาจนี【译文】 

东汉时的孔融，在他四岁的时候就懂得将大的梨子让给哥哥。这种恭敬对待兄长

的道理也是我们从小就应该知道的。 

ค าอธบิายภาษาไทย 
ขงหยง่เป็นเด็กจีนอายเุพียง  4 ขวบเกิดในสมยัสามก๊ก  ก็รู้จกัการเสียสละ  มีอยูว่นัหน่ึงมีคน

น าสาล่ีมาฝากท่ีบา้น   พ่อแม่ใหข้งหยง่ซ่ึงอายนุอ้ยท่ีสุดในบา้นหยบิสาล่ีไปกินก่อน  ขงหยง่เลือก
หยบิลูกเลก็และหยบิลูกใหญ่ใหพ้ี่ชาย  มีคนถามเขาว่าท าไมหยบิลูกเลก็ขงหยง่ตอบว่า เป็นนอ้งตวั
เลก็กว่าก็ตอ้งกินลูกเลก็พี่ชายโตกว่ากต็อ้งกินลูกใหญ่  การเสียสละ  และมีความเคารพนบัถือผูท่ี้โตก
ว่า   รักใคร่ปรองดองกนัระหว่างพ่ีนอ้ง เด็กท่ีฉลาดควรมีจิตส านึกและปฏิบติัตามตวัอยา่งท่ีดีน้ี 
วเิคราะห์การแปล 

（1）融四岁，能让梨。หยงส่ีขวบ รู้เสียสละ   

               融 หมายถึง孔融。ซ่ึงข่งหยงเป็นช่ือของบุคคลผูห้น่ึง ท่ีเกิดในมณฑลซานตง（公元 153

年—208年），山东曲阜人。为孔子的二十世孙。เป็นหลานรุ่นท่ี 20 ของขงจ่ือ  ข่งหยงผูน้ี้
เมื่อมีอายเุพียงส่ีขวบ（四岁） ก็มีเร่ืองเล่ากนัว่าเรียนรู้ท่ีจะมีน ้ าใจรู้จกัแบ่งปันผลไมลู้กสาล่ีใหแ้ก่พ่ี
น้อง  วรรคแรกน้ีผูแ้ปลจึงแปลไดล้งสามพยางค์ตรงตวัว่า “หยงส่ีขวบ”    วรรคหลงัค าว่า能 คือ
สามารถ   ค  าว่า让 ในท่ีน้ีหมายถึง礼让 คือมารยาทในการสละใหผู้อ่ื้น  ส่วน 梨 ก็คือผลไมท่ี้เรียกวา่
สาล่ี    เน่ืองจากผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารให้ผูอ่้านเรียนรู้ว่าการเสียสละเป็นส่ิงดีท่ีควรเอาอย่าง  จึง
น าเอาพฤติกรรมของข่งหยงท่ีสละลูกสาล่ีใหพ่ี้นอ้งมาเป็นตวัอย่างใหก้บัการเสียสละโดยทัว่ไปดว้ย  
ซ่ึงไม่ได้หมายความถึงแค่ผลไมอ้ย่างเดียว  แต่กินความไปถึงขา้วของส่ิงต่างๆรวมถึงเสียสละ
แรงกายแรงใจ ฯลฯ   ผูแ้ปลจึงเลือกใช ้“รู้เสียสละ” เพ่ือให้แปลให้ลงสามพยางค์  ดังนั้นวรรค
ดงักล่าวจึงถือว่าเป็นการแปลแบบไม่ตรงค า  คือสามารถละไวใ้นฐานเขา้ใจได ้

（2）悌于长，宜先知。 
ค าแปล  รักผองพี ่ ควรรู้ไว ้
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ค าว่า悌 หมายถึงพี่นอ้งรักใคร่ปรองดองกนั     ค  าวา่于 หมายถึงต่อ  กบั  และ长 หมายถึง   
兄长 ซ่ึงในท่ีน้ีคือพ่ีชาย  ซ่ึงความหมายทั้งวรรคคือนอ้งพ่ีตอ้งรู้รักปรองดองกนั  แต่ในวรรคน้ีผูแ้ปล
เลือกแปลลงสามพยางคว์่า “รักผองพี่” ท าใหค้  าว่า悌 ถูกละไวโ้ดยใชค้  าว่า “ผอง” เขา้มาแทนท่ี  ซ่ึงผู ้
แปลเห็นว่า “ผอง” สามารถน ามาแทนค าท่ีใหภ้าพของ “ผองเพื่อนนอ้งพี่” ไดช้ดัเจน      

 วรรคหลงัค าว่า 宜 มาจาก 应该 หมายถึงเหมาะสม  สมควร    และ 先 คือ ก่อน(ล าดบั
ก่อนหลงั)   ค  าว่า知 มาจาก知道 คือรู้ความ  ดงันั้นทั้งวรรคน้ีหากแปลเต็มประโยค จะไดค้วามหมาย
ว่า “รู้ว่าอะไรก่อนหลงั” หรือ “รู้อะไรควรไมค่วร”นัน่เอง  ผูแ้ปลจึงเลือกแปลว่า “ควรรู้ไว”้  ใหล้ง
สามพยางคโ์ดยละค าแปล先 ไวใ้นฐานเขา้ใจ 

สรุป 
การแปลคมัภีร์ไตรอกัษรหรือซานจ้ือจิงตน้ฉบบัเดิมมีความประสงคจ์ะใหเ้ป็นแบบเรียน

ผูเ้ยาวช์าวจีน  จึงมีลกัษณะการเรียบเรียงค าง่าย ๆ  หรืออกัษรจีนท่ีใชง่้ายเขา้ใจง่ายประกอบเขา้
ดว้ยกนั เพ่ือสะดวกแก่การท าความเขา้ใจและการท่องจ า  และเน่ืองจากโครงสร้างพ้ืนฐานหลกั
ภาษาไทยและภาษาจีนมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหลายอยา่ง เช่น ต่างเป็นค าโดด หน่ึงค ามีความหมาย
หน่ึงอยา่ง มีการเรียงรูปประโยคคลา้ยคลึงกนั เช่น เขากินขา้ว (他吃饭)  หรือเขากินขา้วแลว้(他吃饭

了)   เขากินขา้วแลว้ยงั (他吃饭了吗)  ตวัอยา่งลกัษณะน้ียงัมีอีกมาก เช่น ฉนัรักเธอ(我爱你)  เธอ
รักฉนัไหม(你爱我吗)  เป็นตน้ การแปลคมัภีร์หรือค าว่า “จิง” หากแปลใหซ้บัซอ้น ส าหรับเด็กหรือ
ผูฝึ้กเรียนภาษาจีนใหม่ๆ  จะเป็นเร่ืองยากไม่ดึงดูดความสนใจ เป็นผูแ้ปลจึงพยายามแปลตาม
ตวัอกัษร หรือพยายามหาค าไทยมาแปลค าจีนทีละค าเป็นหลกั เช่น 养不教，父之过。教不严，

师之惰。  เล้ียงไม่สอน พ่อแม่ผดิ  ไม่เขม้งวด  ครูเกียจคร้าน  
  แต่ทั้งน้ีพบว่า การแปลตามตวัอกัษรไม่สามารถแกไ้ขลกัษณะทางภาษาขา้มวฒันธรรมไทย
จีนไดท้ั้งหมด ประโยคภาษาจีนในซานจ้ือจิงท่ีเรียบเรียงดว้ยตวัอกัษรสามค าเป็นหลกับางประโยค ผู ้
แปลใชว้ิธีการผสมผสานระหว่างการแปลเอาความและการแปลตามตวัพยญัชนะ เช่น   性相近  “จิต
เดิม” เพ่ิมค าว่า “เดิม” เสริมค าว่า จิตใจ  

 จากการวิเคราะห์การแปลคมัภีร์สามพยางค ์พบว่า  
1.การแปลอกัษรจีนท่ีมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยในหน่ึงพยางคเ์ป็นการแปลท่ีท าใหอ่้าน

และเขา้ใจไดง่้าย 
2การแปลค าต่อค าเหมาะกบัค ากลอนหรือประโยชน์สั้นๆ 
3.ผูแ้ปลตอ้งทราบถึงบริบทหรือความของความเดิมอยา่งชดัเจน เพื่อถ่ายทอดเป็นความเรียง

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.ตน้ฉบบัไม่มีเคร่ืองหมาย แต่ปัจจุบนัหากไม่ใส่เคร่ืองวรรคตอนท าใหอ่้านและเขา้ใจมข้ึน 
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ภาพพจน์แบบอุปมาในวรรณกรรมจีน 
บทพระราชนิพนธ์แปลโดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุารี1 
 

บุปผา บุญทิพย์ 
         Buppha Buntip 

 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลวิธีการสร้างภาพพจนแ์บบอุปมาในวรรณกรรมจีน 

บทพระราชนิพนธแ์ปลโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเลือกบทพระราช
นิพนธแ์ปลเป็นวรรณกรรมจีน 2 เร่ือง คีอเร่ือง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน และเร่ือง ความรักใดจะไม่
ปวดร้าว ซ่ึงเป็นนวนิยายจีนร่วมสมยั 

 ผลการศึกษาพบว่า การใชภ้าพพจน์แบบอุปมามีใชเ้ป็นจ านวนมากในวรรณกรรมทั้งสอง
เร่ืองน้ี และการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบกบัวตัถุท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มตามบริบทของสงัคมและ
วฒันธรรมจีน ซ่ึงการใชอุ้ปมาหลายตวัอยา่งมีความเปรียบแตกต่างกบัการเปรียบอุปมาของไทย 
เน่ืองจากความแตกต่างของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม 

ค าส าคญั : อุปมา วรรณกรรมจีนแปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี           
   

Abstract 
“Simile” Figure of speech in Chinese literature translated by Princess Sirinthorn.The 

objective of this article is to study a technique of “simile” in Chinese literary works, translated by 
Princess Sirinthorn. Two chosen Chinese novels are Talodgarn Na Nankhaenai and Kwarmrakdai 
Ja Mai Puadraaw which are contemporary literature. 
 The finding show that the technique of”  simile”  is used in many situations in the novels. 
besides, the comparison are made to the objects in the environment related to social and Chinese 
cultural contexts. Some of the similes differ from those of Thai literature. 

Keyword:  SimileTranslated ; Chinese literature;  Princess Sirinthorn 
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บทน า             
วรรณกรรมร้อยแกว้บนัเทิงคดีประเภทนวนิยายสมยัใหม่ได้รับความนิยมสูงจากผูอ่้าน

จ านวนมาก เพราะเป็นวรรณกรรมท่ีมีแนวคิดเร่ืองราวท่ีสะทอ้นสงัคมสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของคน
ในยคุสมยันั้น ๆ ผูอ่้านจ านวนไม่นอ้ยสนใจวรรณกรรมของต่างชาติซ่ึงเป็นวรรณกรรมท่ีไดรั้บการ
แปลเป็นภาษาไทย วรรณกรรมจีนเป็นวรรณกรรมท่ีมีผูแ้ปลเป็นภาษาไทยจ านวนมากและผูอ่้านก็
นิยมอ่านมากดว้ยเช่นกนั 

นักแปลวรรณกรรมจีนประเภทบนัเทิงคดีเป็นภาษาไทยมีจ  านวนหน่ึง และหน่ึงในผูแ้ปล
วรรณกรรมจีนก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1 ซ่ึงพระองคท์รงสนพระทยั
ภาษาจีน วรรณกรรมจีน ทรงแปลวรรณกรรมจีน เร่ืองท่ีทรงแปลมีทั้งนวนิยาย บทละครพูด และ 
บทกวี เช่น 

1. ผเีส้ือ                                แปลจากเร่ือง 蝴蝶   
2. เมฆเหินน ้ าไหล                           แปลจากเร่ือง 行云流水  
3. หยกใสร่ายค า                              แปลจากเร่ือง 琢玉诗词   
4. นารีนครา                                แปลจากเร่ือง 她的城   
5. หมู่บา้นเลก็ตระกูลเป้า                 แปลจากเร่ือง 小鲍庄 
6. ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน            แปลจากเร่ือง 永远有多远 
7. ร้านน ้ าชา บทละครพูด 3 องก ์     แปลจากเร่ือง 茶馆 
8. ความรักใดจะไม่ปวดร้าว             แปลจากเร่ือง 哪一种爱不疼 
9. ไป๋อ๋ินน่า  หมู่บา้นลบัล้ีริมฝ่ังน ้ า   แปลจากเร่ือง 白银那 
พระองคท์รงแปลวรรณกรรมจีนเหล่าน้ีอยา่งสละสลวยและพยายามอธิบายค าศพัทใ์ห้

ผูอ่้านเขา้ใจความหมายของศพัท ์ รวมทั้งสงัคมวฒันธรรมของจีน นอกจากน้ีพระองคท์รงใชโ้วหาร
และภาพพจน์ท่ีสอดคลอ้งกบัภาษาตน้ฉบบัซ่ึงบางคร้ังความเปรียบแบบอุปมาก็จะมีความเปรียบท่ี
แตกต่างกบัความเปรียบของไทย ดว้ยบริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  

กลวิธีการสร้างภาพพจน์ประเภทหน่ึงท่ีนกัเขียนทัว่ไปนิยมใช ้  คือกลวิธีการสร้างภาพพจน์
แบบอุปมา(Simile)เป็นวิธีการสร้างภาพพจน์แบบเปรียบเทียบ ซ่ึงพจนานุกรมฉบรัาชบณัฑิตยสถาน  
พุทธศกัราช 2554 (2556, หนา้ 1427) ไดใ้หค้  าอธิบายไวว้่า “อุปมา ส่ิงหรือขอ้ความ ท่ียกมาเปรียบ มกั
ใชเ้ขา้คู่กบัอุปไมย ในประโยค เช่น เร่ืองน้ีมีอุปมาฉนัใด อุปไมยก็ฉนันั้น” 

บุปผา บุญทิพย ์ (2554,หนา้127)กล่าวถึงภาพพจน์แบบอุปมาว่า “ภาพพจน์แบบอุปมา เป็น
การน าส่ิงท่ีคลา้ยกนัมาเปรียบเทียบกนั เม่ีอตอ้งการบรรยายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เห็นภาพชดัเจน จะน า
                                                             

1 พระอิสริยยศในช่วงเวลาท่ีทรงแปล 
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ส่ิงท่ีคลา้ยกนัมาเปรียบเทียบกนั” เช่น แกม้แดงดุจผลต าลึงสุก  ผูบ้รรยายตอ้งการกล่าวถึงแกม้แดง จึง
น าผลต าลึงสุกท่ีมีสีแดงมาเปรียบเทียบ การเปรียบอุปมาจะมีค าเช่ือม เช่น ค  าว่า เหมือน ดุจ ดัง่ ราว
กบั  เฉกเช่น กล  ประหน่ึง  ฉนัใด...ฉนันั้น  เป็นตน้ 

กลวิธีการสร้างภาพพจน์แบบอุปมาน้ี นกัเขียนนิยมใชม้าก ดงังานวิจยัของ อารยา ผงัลกัษณ์ 
(2556,หน้า 162) เร่ือง วิเคราะห์นวนิยายชุดล่องไพร ของน้อย อินทนนท์ กล่าวว่า ” การใชภ้าษา
โวหารท่ีผูเ้ขียนนิยมใช้มากท่ีสุดคือ  การยกขอ้ความมาเปรียบเทียบ เป็นกลวิธีการสร้างภาพพจน์
แบบอุปมา เช่น น้ิวมือยาวเหมือนไมก้รับ  ร่างด าทะมึน เหมือนหมีควาย เป็นตน้” ดงันั้น ผูเ้ขียนจึง
สนใจศึกษาเร่ืองภาพพจน์แบบอุปมาท่ีปรากฏในวรรณกรรมจีน บทพระราชนิพนธแ์ปลของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผูเ้ขียนเลือกวรรณกรรมจีนฉบบัพระราชนิพนธ์
แปล จ านวน 2 เร่ือง คือ เร่ือง ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน และเร่ือง ความรักใดจะไม่ปวดร้าว น ามา
ศึกษา 

เหตุผลท่ีผูเ้ขียนเลือกวรรณกรรม 2 เร่ืองน้ีมาศึกษาวิเคราะห์ เพราะทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นนว
นิยายขนาดกลางร่วมสมยั ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลและได้
ตีพิมพจ์  าหน่ายในเวลาไล่เล่ียกนั กล่าวคือ เร่ือง ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน พิมพค์ร้ังท่ี 1 ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2557 ส่วนเร่ือง ความรักใดจะไม่ปวดร้าวพิมพค์ร้ังท่ี 1 ในเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 
วรรณกรรมทั้งสองเร่ืองน้ีมีแนวคิดท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตของสตรีจีนในสังคมปัจจุบนั   อน่ึง ผูเ้ขียน
วรรณกรรมทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นนกัเขียนหญิงท่ีมีอายุในวยัไล่เล่ียกนั คือ ปัจจุบนั เถ่ียหนิงผูเ้ขียนเร่ือง
ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาย ุ62 ปี ส่วนชวนหนี ผูเ้ขียนเร่ืองความรักใดจะไม่ปวดร้าว ปัจจุบนัอาย ุ
53 ปี  

ส าหรับประวติัของเถ่ียหนิงเกิดท่ีอ  าเภอจ้าวเซ่ียน มณฑลเหอเป่ย ใน ค.ศ. 1957 เป็น
บุตรสาวคนโต ในตระกูลชวี  บิดาช่ือ ชวีเถ่ียหยงั เป็นจิตรกรนักวาดภาพสีน ้ ามนัและภาพสีน ้ าผูมี้
ช่ือเสียง เถ่ียหนิงส าเร็จการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ ค.ศ. 1975 ขณะท่ีศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายไดเ้ขียนวรรณกรรมช่ือ เคียวเก่ียวขา้วท่ีบินได ้หลงัส าเร็จการศึกษา เถ่ียหนิง
ไดท้ างานเป็นอาสาสมคัรในกองทพั ช่วง ค.ศ. 1975 ถึง 1978 ท่ีชนบทอ าเภอป๋ัวเหย ่ มณฑลเหอเป่ย  
และไดเ้ขียนนวนิยายหลายเร่ือง ตีพิมพใ์นนิตยสารต่าง ๆ  จน ค.ศ.  1979  เถ่ียหนิงจึงเขา้มาท างาน
ดา้นวรรณกรรมอยา่งจริงจงัโดยเป็นบรรณาธิการฝ่ายนวนิยายของวารสารฮวาซานของสมาพนัธ์วง
วรรณกรรมและศิลปะแห่งเมืองเป่าต้ิง  และเป็นนกัเขียนอาชีพในเวลาต่อมา  

ผลงานดา้นวรรณกรรมของเถ่ียหนิงมีจ  านวนมาก  ทั้งนวนิยายขนาดยาว เช่นเร่ือง ประตู
กุหลาบ ผูห้ญิงอาบน ้ า ดอกไมท่ึ้ม ส่วนผลงานนวนิยายขนาดกลางและขนาดสั้นมีมากกว่า 100 เร่ือง 
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เช่น โอ หิมะหอม คืนท่ีสิบสอง เส้ือเช้ิตสีแดงท่ีไร้กระดุม กระดาษห่อลูกกวาด ฝ่ังตรงขา้ม และเร่ือง
ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน เป็นตน้ 

นอกจากเป็นนักเขียนแลว้ เถ่ียหนิงยงัเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  เช่น 
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเหอเป่ย   คณะอกัษรศาสตร์  มหาวิทยาลยัช่างไห่ เป็นตน้   นับว่า
เถ่ียหนิงเป็นนักเขียนหญิงร่วมสมยัท่ีมีช่ือเสียง  และมีความสามารถมากผูห้น่ึง(สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,2557หนา้110-111) 

ชวนหนีเป็นนามปากกาของหลิวชุนเฟ่ิง เกิดเม่ือ ค.ศ. 1966 ท่ีมณฑลเสฉวน เมื่อ ค.ศ. 1981 
ไดส้มคัรเขา้ร่วมในกองทพัปลดแอกประชาชน และส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากภาควิชา
วรรณคดี สถาบนัศิลปกรรมศาสตร์ ใน ค.ศ. 1995 และเร่ิมการเขียนเม่ือค.ศ. 1990 โดยเขียนนวนิยาย
ขนาดยาว ขนาดกลางและขนาดสั้นจ  านวนมาก เช่น เร่ืองแฟชัน่สัตว ์ถนนเดินรถทางเดียว ใครคือ
จุดอ่อน ตาของตุ๊กตา ฉนัไม่ใช่หงส์ เจสสิกา้กลบับา้นไปกินขา้ว หมอกดวงจนัทร์ในวนัท่ีน ้ าคา้งแขง็ 
เป็นตน้ 

ชวนหนีไดรั้บรางวลัวรรณกรรมกองทพับกปลดปล่อยประชาชน ผลงานยอดเยีย่ม นวนิยาย
ขนาดกลาง เร่ือง ใครคือจุดอ่อน และไดรั้บรางวลัผลงานศิลปะใหม่ เร่ืองฉันมีนัดกบัลาซา ทั้งยงั
ได้รับรางวัลอ่ืน ๆ ด้านงานวรรณกรรมอีกหลายรางวัล นับเป็นนักเขียนสตรีร่วมสมัยท่ีมี
ความสามารถและมีความคิดกา้วหน้าคนหน่ึง(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, 
2559 หนา้111) 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาภาพพจน์แบบอุปมาท่ีปรากฏในวรรณกรรมจีน ฉบับพระราชนิพนธ์แปลใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและศึกษาแนวคิดเปรียบเทียบอุปมาของจีนและ
ของไทย 

วธีิการศึกษา  
ผูเ้ขียนไดศึ้กษาภาพพจน์แบบอุปมาท่ีปรากฏในวรรณกรรมจีนฉบบัพระราชนิพนธแ์ปลทั้ง 

2 เร่ืองอยา่งละเอียด และไดว้ิเคราะห์แนวคิดในการเปรียบเทียบ การใชภ้าพพจน์แบบอุปมาของจีน 
และของไทยท่ีมีความเหมือนกนัและแตกต่างกนั 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 ผูเ้ขียนน านวนิยายจีนบทพระราชนิพนธ์แปลมาศึกษาเพียงสองเร่ืองเพื่อเป็นแนวทางใน

การเห็นแนวคิดการเปรียบอุปมาของจีนท่ีมีความเหมือนและต่างจากแนวเปรียบอุปมาของไทย โดย
ไม่ไดค้รอบคลุมการศึกษาเปรียบกบัภาษาตน้ทาง 
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ผลการศึกษา 
ภาพพจน์แบบอุปมาในเร่ืองตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน  และเร่ืองความรักใดจะไม่ปวดร้าว 

มีการใชภ้าพพจน์แบบอุปมา เปรียบเทียบกบัส่ิงแวดลอ้ม อาหาร วตัถุต่าง ๆ ดงัน้ี 
ตวัอยา่งท่ี 1  ในร้านมีโต๊ะกลมเลก็ๆ 2 ตวั ปูผา้พลาสติกแข็ง ๆ กรอบเหมือนแผน่วุน้แหง้ 

(หนา้ 11 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 6-7) 
จากตวัอยา่งท่ี 1 เปรียบเทียบผา้พลาสติกแข็งกรอบกบัแผน่วุน้แหง้ซ่ึงในการ 

เปรียบของไทยจะเปรียบความกรอบกบัขา้วเกรียบซ่ึงเป็นอาหารเหมือนกนัแต่เป็นอาหารคนละ
ชนิดกนัดว้ยวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 

ตวัอยา่งท่ี 2 จ  าไดแ้ต่ว่าโซดาแช่น ้ าแข็งเยน็ไปถึงหนงัหวัเหมือนกบัว่าเข็มนบัหม่ืนเล่มท่ิม
แทงขมบั ขอบตาล่างถูกความเยน็จนร้อนวาบเหมือนถูกเผาไหม ้สมยัท่ียงัไม่มีตูเ้ยน็คนเราจะรู้ว่าเยน็
เฉียบเป็นอยา่งไร พอตอนน้ีเรามีตูเ้ยน็แลว้กไ็ม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีก เพราะตูเ้ยน็ไม่เคยเยน็เฉียบ
จนเหมือนถูกเข็มท่ิมแทง ไป๋ตา้ส่ิงด่ืมต่อมาอึกใหญ่ๆ ฉนัสงัเกตว่าเขาสะดุง้ เพราะความเยน็ ขนบน
แขนอว้นกลมลุกซู่เหมือนหนงัไก่ (หนา้12 ยอ่หนา้ท่ี3 บรรทดัท่ี 7) 

จากตวัอยา่งท่ี 2 โซดาน ้ าแข็งเยน็ไปถึงหนงัหวั เปรียบเทียบความรู้สึกเยน็ท่ีพุ่งไป 
ถึงหนงัหวัว่า เยน็เหมือนเข็มนบัหม่ืนเล่มท่ิมแทงขมบั ในความเปรียบของไทย จะเปรียบเทียบ
ความรู้สึกเยน็ว่า เยน็เขา้ไปในกระดูก หรือ เยน็จบัขั้วหวัใจ ส่วนเข็มท่ิมแทงขมบัมกัใชก้บัความทุกข์
หรือความผดิหวงัในความรักท่ีเหมือนมีเข็มท่ิมแทงใจ 

ตวัอยา่งท่ี 3   ตน้ทศวรรษ 1970 ไป๋ตา้ส่ิง อายรุาว 7 หรือ 8 ปี   พวกคนแก่ในหูท่งต่างพูดว่า  
เป็นเด็ก “เหรินอ้ี” ในช่วงตน้ทศวรรษ 1970 ค าน้ีเป็นค าท่ีไม่คุน้เคยนกั เป็นค าโบราณท่ีน่าสงสยั  
มีกล่ินอายเหมือนกบัฝ้าเพดานท่ีเก่ากลายเป็นสีเหลืองเพราะถูกฝนมาหลายปี เหมือนหีบเก่า ๆ ท่ีท า
ดว้ยไมก้ารบูร เป็นค าท่ีไม่น่าจะพูดในท่ีสาธารณะ เป็นค าท่ีฟังแลว้ไม่ซาบซ้ึงต่ืนเตน้ ไม่เหมือน
ค าศพัทอ่ื์น ๆ ท่ีฉนัประทบัใจ(หนา้ 17 ยอ่หนา้ท่ี1บรรทดัท่ี 1-6) 

จากตวัอยา่งท่ี 3  คนหวัโบราณ ความเก่า เปรียบเทียบความเก่า ความโบราณกบั  
ฝ้าเพดานเก่า หรือหีบเก่า ในความเปรียบของไทยจะไม่กล่าวเปรียบช่นน้ีแต่อาจกล่าวว่า เกิดผดิยคุ  
หรือคนหวัโบราณ 

ตวัอยา่งท่ี 4  หนงัเร่ืองน้ีท าใหค้นดูร้องไหก้นัเป็นวรรคเป็นเวร ทั้งไป๋ตา้ส่ิงกบัฉนักร้็องไห ้
แต่ฉนัร้องไหไ้ม่มากเท่าไป๋ตา้ส่ิง  เพราะมีผูใ้หญ่คนหน่ึงท่ีนัง่ขา้งหนา้ฉนัร้องไหเ้หมือนเป็นโรค
เสน้ประสาท พลางเอาหลงักระแทกกบัพนกัเกา้อ้ี  เสียงดงัมาก (หนา้18ยอ่หนา้ท่ี3บรรทดัท่ี 1-3) 

จากตวัอยา่งท่ี 4  ร้องไหห้นกั เปรียบเทียบว่า เหมือนเป็นโรคเสน้ประสาท ใน 
ความเปรียบของไทยไม่กล่าวเปรียบเช่นน้ี แต่มกักล่าวเปรียบว่า ร้องไหน้ ้ าตาเป็นเผาเต่า 
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ตวัอยา่งท่ี 5 มือเขาเยน็เจ๊ียบ ท าใหฉ้นันึกถึงโซดา น ้ าลูกล้ินเยน็ ๆ มือของเขาเหมือนกบัเพ่ิง
ออกมาจากตูแ้ช่ (หนา้ 25 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 1) 

จากตวัอยา่งท่ี5 มือเขาเยน็เจ๊ียบ เปรียบเทียบกบัน ้ าลูกล้ินท่ีเพ่ิงออกมาจากตูแ้ช่  
ความเปรียบของไทยจะกล่าวว่า มือเยน็เหมือนน ้ าแข็ง ซ่ึงเหมือนกบัความเปรียบในตวัอยา่งท่ี 6 

ตวัอยา่งท่ี 6 ฉนัเป็นคนท่ีรู้ใจเขามากท่ีสุด ฉนัจบัมือท่ีเยน็เหมือนน ้ าแข็งของเขา (หนา้ท่ี25
ยอ่หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 7-8) 

ตวัอยา่งท่ี 7 เขาไม่มีทางเขา้ใจไดว้่า การท่ีเขายืน่มือทั้งสองขา้งเขา้ไปหาเด็กผูห้ญิงท าให้
จิตใจของเดก็หญิงเหมือนกบัมีพายกุ่อตวัอยูภ่ายใน (หนา้ 26 ยอ่หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 4) 

จากตวัอยา่งท่ี7 เปรียบเทียบอารมณ์ของเดก็หญิงไป๋ตา้ส่ิงวา่วา้วุ่นเหมือนมีพายกุ่อ 
ตวัข้ีนภายในใจ  ความเปรียบอุปมาของไทยจะไม่กล่าวอยา่งน้ี มีเพียงว่า อารมณ์ป่ันป่วน หรือวา้วุน่
ใจ 

ตวัอยา่งท่ี 8  ผวิสีเหมือนมนัฝร่ัง เกล้ียงเกลาละเอียดนุ่มนวล ท าใหรู้้สึกว่าทั้งอบอุ่นทั้งหวาน
ฉ ่าเหมือนข้ีเล่ือยท่ีออกมาจากโรงเล่ือยใหม่ ๆ ตาโตปรอยฉ ่าเหมือนกบัหร่ีตาอยูเ่สมอ คลา้ยกบั
มองเห็นไม่ชดั (หนา้ 30 ยอ่หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 3) 

                จากตวัอยา่งท่ี8 การบรรยายความงาม ผวิและดวงตาของหญิงสาวงดงาม โดย
เปรียบผวิของหญิงสาวว่าสีเหมือนมนัฝร่ังท าใหรู้้สึกว่าทั้งอบอุ่นทั้งหวานฉ ่าเหมือนข้ีเล่ือย ตาโต
ปรอยฉ ่าเหมือนกบัหร่ีตาอยูเ่สมอ ความเปรียบอุปมาในตวัอยา่งน้ีแตกต่างกบัอุปมาของไทยและยาก
ท่ีคนไทยจะเกิดภาพคลอ้ยตามไดโ้ดยเฉพาะความเปรียบกบัข้ีเล่ือย คนไทยนิยมเปรียบผวิว่า ขาวราว
ดอกมะลิ และเปรียบเทียบดวงตาว่าเหมือนตาเน้ือทราย 

ตวัอยา่งท่ี 9 ไป๋ตา้ส่ิงจะไปอาบน ้ า ฉนัส่งผา้ขนหนูใหเ้ขาท่ีหอ้งน ้ า เขาปิดประตูร้องไหอ้ยูใ่น
หอ้งน ้ า จนฉนัตกใจตอ้งร้องถามว่า เป็นอะไรไป เขาก็ไม่ตอบ สกัครู่เขาออกมาจากหอ้งน ้ า หนา้บวม
แดง น ้ าตาคลอ เขาบอกว่า เขาทนเห็นสีเขียวไม่ได ้ เห็นสีเขียวแลว้คิดถึงกองทพัปลดแอก ยงัพูดไม่
ทนัจบกร้็องไหอี้ก เอาผา้ขนหนูสีเขียวปิดหนา้ยงักะผา้ขนหนูนั้นเป็นเคร่ืองแบบของอีตาผูห้มู่ของ
เขา (หนา้ 44 ยอ่หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 1-6 )  
                       จากตวัอย่างท่ี 9  ความเปรียบขา้งตน้น้ีจะเห็นถึงความสัมพนัธ์ของผา้ขนหนูสีเขียว
กบัชุดทหารของกองทพัปลดแอกซ่ึงเป็นสีเขียวเช่นกนั ความเปรียบน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของกองทัพท่ีทั้งชายและหญิงในประเทศจีนจะต้องไปฝึกทหารในกองทัพปลดแอกน้ี ซ่ึงใน
ประเทศไทยเราจะเกณทท์หารเฉพาะผูช้าย         
     ตวัอยา่งท่ี 10 ไป๋ตา้ส่ิงกบัผูเ้ล่าท่ีใชส้รรพนามว่า ฉนั ไดก้ล่าวถึงคุณยายว่า” คุณยายอยติุธรรม รัก
แต่ไป๋ตา้หมิง ท าอยา่งกบัเป็นเถา้แก่นอ้ย แต่ถา้เป็นเถา้แก่นอ้ยจริงท าไมถึงไม่เคยเห็นว่า                                      
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ไป๋ตา้ส่ิงเป็นพ่ีสาวเถา้แก่นอ้ยเลยล่ะ” (หนา้ 45 ยอ่หนา้ท่ื 2 บรรทดัท่ี 5 -6)  
จากตวัอยา่งท่ี10 เรียบไป๋ตา้หมิงว่าเป็นเหมือน เฒ่าแก่นอ้ย คือการไดรั้บการยกยอ่ง 

เชิดชู  แต่ความเปรียบของไทยเฒ่าแก่นอ้ย คือคนท่ีอายนุอ้ยแต่สร้างฐานะไดร้ ่ ารวย ส่วนการยกยก
ยอ่งเชิดชูมกัเทียบว่า อยา่งกบัเทวดา 

ตวัอยา่งท่ี 11 กวัหง(เพ่ือนชายของไป๋ตา้ส่ิงหนา้ตาดี) หล่อเหมือนดาราภาพยนตร์ ดงัน้ี  
“ฉนัเคยเจอตาคนน้ีแลว้ เขาหล่อเหมือนเฉินเตา้หมิงหรือนอ้ง ๆของเฉินเตา้หมิง” (หนา้ 47 ยอ่หนา้ท่ี 
1 บรรทดัท่ี 9) 

จากตวัอยา่งท่ี11 เปรียบความหล่อเหมือนดาราท่ีมีช่ือเป็นท่ีรู้จกักนัดี ความเปรียบ 
ของไทยก็มีเปรียบเช่นเดียวกนัแต่ใชช่ื้อของดาราไทย หากเป็นความเปรียบเดิมของไทยมกักล่าวว่า 
หล่อราวเทพป้ัน  

ตวัอย่างท่ี 12  ตอนท่ีไป๋ตา้ส่ิงโกรธกวัหงคนรักและคิดแกแ้คน้ ผูป้ระพนัธ์ไดก้ล่าวเปรียบ
ไวว้่า”ไป๋ตา้ส่ิงมีแผนแกแ้คน้กวัหงอีกหลายอย่าง เขาคิดเหมือนเด็กอมมือน่าขบขนั” (หน้า 50 ย่อ
หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 1-2) 

จากตวัอยา่งท่ี12 ความเปรียบเด็กอมมือน้ี หมายถึงคิดไดแ้ค่ต้ืนๆ   ความเปรียบน้ี 
ของไทยก็ใชเ้ช่นเดียวกนั 

ตวัอยา่งท่ี 13  เม่ือไป๋ตา้ส่ิงส าเร็จการศึกษาแลว้ไดไ้ปท างานท่ีโรงแรมแห่งหน่ึงและไดพ้บ
กับแม่บ้านประจ าห้องล็อกเกอร์เปล่ียนเคร่ืองแต่งตัวของพนักงาน แม่บ้านรักไป๋ต้าส่ิงมาก 
ผูป้ระพนัธ์ไดบ้รรยายว่า” ป้าท่ีห้องล็อกเกอร์รักไป๋ตา้ส่ิงเหมือนลูกสาว ไม่เห็นเป็นคนอ่ืนไกล” 
(หนา้ 52 ยอ่หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 4) เมือ่มาท างานท่ีโรงแรมน้ีไป๋ตา้ส่ิงไดพ้บชายหนุ่มคนใหม่ช่ือกวน
เผิงหยู่ว ซ่ึงเธอประทับใจเขาอย่างบอกไม่ถูก เขา (ไป๋ต้าส่ิง) รู้สึกเหมือนเจอคนท่ีพ่ึงพิงไวไ้ด้
เหมือนกบัภูเขา และมีพลงัท่ีจะช่วยใหเ้ขา (ไป๋ตา้ส่ิง) มัน่ใจข้ึน(หนา้52 ยอ่หนา้ท่ี2บรรทดัท่ี16) 

จากตวัอยา่งท่ี13 ความเปรียบว่า รักเหมือนลูกสาว ความเปรียบน้ีของไทยมีใช ้
เปรียบเช่นกนั บางคร้ังเปรียบว่า รักเหมือนลูกในไส ้  ส่วนความเปรียบของการพ่ึงพิงได ้ เหมือนกบั
ภูเขา ของไทยมกักล่าวว่าเป็นท่ีพ่ึงพิงเป็นร่มโพร่มไทร  ส่วนภูเขามกัใชเ้ปรียบกบัความมัน่คง
แข็งแกร่ง 

ตวัอยา่งท่ี 14  กวนเผงิหยูว่เป็นคนท่ีชอบปูเตียง และท าไดดี้มากดงัท่ีบรรยายว่า “เขายนืท่ี
ปลายเตียง ถือผา้ปูเตียง 2 มุม  สะบดัผา้ปูเตียงก็ขยบัข้ึนลงเป็นระลอกเหมือนคล่ืนในน ้ า และเรียบใน
พริบตาเดียว” (หนา้ 53 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 7)  

จากตวัอยา่งท่ี 14  ความเปรียบว่า ผา้ปูเตียงขยบัเป็นระลอกเหมือนคล่ืนใตน้ ้ า เห็น 
ภาพชดัเจนส่วนความเปรียบของไทยไม่เปรียบเจาะจงเช่นน้ี 
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ตวัอยา่งท่ี 15  ไป๋ตา้ส่ิงไดจ้ดังานวนัเกิดใหก้วนเผงิหยูว่และใหก้วนเผงิหยูว่เล่นเปียโน เธอ
เขา้ไปใกลชิ้ดจนหนา้อกชิดใกลก้บัหูของกวนเผงิหยูว่ ดัง่บรรยายเปรียบไวว้่า “หูของเขาแดงเหมือน
หูกระต่าย”(หนา้55ยอ่หนา้ท่ี2บรรทดัท่ี6-7) 

จากตวัอยา่งท่ี 15 ความเปรียบว่า หูของเขาแดงเหมือนหูกระต่ายจะไม่ปรากฏใน 
ความเปรียบของไทย  

ตวัอย่างท่ี 16 ไป๋ตา้ส่ิงไดค้บกบักวนเผิงหยู่วเป็นคนรักกนั แต่ไป๋ตา้ส่ิงก็ตอ้งผิดหวังใน
ความรักอีกคร้ังหน่ึงเม่ือเส่ียวเฟินซ่ึงเป็นลูกน้าของไป๋ตา้ส่ิงไดม้าขออาศยัเพ่ือเรียนการออกแบบท่ี
ปักก่ิง ซ่ึงท าใหไ้ป๋ตา้ส่ิงตอ้งพบกบัความยุง่ยากใจในชีวิต ผูป้ระพนัธไ์ดเ้ปรียบเส่ียวเฟินไวว้่า “เป็น
ผูห้ญิงตวัเลก็ หวัใจใหญ่ เหมือนพายหุมุนพดั กระหน ่าเขา้มาในฟู่หม่าหูท่ง  ท าใหชี้วิตของไป๋ตา้ส่ิง
เปล่ียนแปลงพลิกฟ้าพลิกดิน และในท่ีสุดก็ขโมยกวนเผงิหยูว่ไปจากเขา”(หนา้61ยอ่หนา้ท่ี2บรรทดั
ท่ี 4-6) 

จากตวัอยา่งท่ี 16 เปรียบผูห้ญิงตวัเลก็ หวัใจใหญ่เหมือนพาย ุความเปรียบน้ีไม่ 
ปรากฏในความเปรียบของไทย 

ตวัอย่างท่ี 17 ไป๋ตา้ส่ิงพบชายหนุ่มหลายคน คบกนัแลว้ก็ตอ้งเลิกราไป ไป๋ตา้ส่ิงไดพ้บกบั
ชายหนุ่มอีกคนหน่ึงโดยบงัเอิญ ช่ือเซ่ียซิน เป็นผูช้ายมีความคิดแต่ไม่มีงานท า มีความฝันมากมาย 
ไป๋ต้าส่ิงก็ศรัทธาในตวัของเซ่ียซิน เม่ือคบกันไดร้ะยะหน่ึง ไป๋ต้าส่ิงก็ทุ่มเทให้กบัเซ่ียซินอย่าง
บริสุทธ์ิใจ เขาทั้งสองคบกนัดว้ยความบริสุทธ์ิใจไม่เคยล่วงเกินกนั ผูป้ระพนัธบ์รรยายว่า “อาจกล่าว
ไดว้่าความสมัพนัธท่ี์ไม่มีอะไรเกิดข้ึนแบบน้ีบริสุทธ์ิประดุจแกว้ผลึก” (หนา้69 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดั
ท่ี 1-2) 

จากตวัอยา่งท่ี17 เปรียบความสมัพนัธข์องไป๋ตา้ส่ิงกบัเซ่ียซินท่ีบริสุทธ์ิประดุจแกว้ 
ผลึก ซ่ึงเป็นความเปรียบเหมือนความเปรียบของไทย 

ตวัอย่างท่ี 18  ไป๋ตา้ส่ิงไดจ้ดังานวนัเกิดให้เซ่ียซิน ไป๋ตา้ส่ิงด่ืมจนขาดสติ และความในใจ
นั้นไดร้ะเบิดข้ึน โดยคิดว่า ความหวงัยงัไม่ไดไ้ปถึงไหน ความหวงัความปรารถนาตอ้งการใหค้น
ยอมรับท่ีมีมาตั้งแต่เขาอาย ุ10 ขวบ ทุกอยา่งประทุข้ึนมาราวกบัประทดัท่ีจุดแลว้ดงัปัง ๆ มีประกาย
ไฟแลบออกมาในชัว่พริบตา ไป๋ตา้ส่ิงใหเ้ซ่ียซินพูดอะไรในวนัเกิดของเขา เซ่ียซินกล่าวถึงเร่ืองต่าง 
ๆ ซ่ึงเป็นจุดบกพร่องของไป๋ตา้ส่ิงท่ีเซ่ียซินรับไม่ได(้หนา้71ยอ่หนา้ท่ี3บรรทดัท่ี5-7) 

จากตวัอยา่งท่ี18 เปรียบเทียบอารมณ์ท่ีเก็บกดประทุข้ึนมาราวกบัประทดัซ่ึงเป็น 
ความเปรียบแตกต่างจากความเปรียบของไทย 

ตวัอยา่งท่ี 19  ค  าพูดของเซ่ียซินไหลออกมาเหมือนเปิดท านบ หยดุไม่ได ้ส่ิงท่ีพูดเป็นเร่ือง
จริงทั้งนั้น เขาอาจจะโหดร้ายแต่ก็พูดไม่ผดิ ในท่ีสุดเขาก็จากไป๋ตา้ส่ิงไป ไป๋ตา้ส่ิงเล่าเร่ืองน้ีใหไ้ป๋ตา้
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หมิงน้องชายฟัง ชีวิตของไป๋ตา้ส่ิงผิดหวงัในความรักซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า ผูเ้ขียนบรรยายถึงความผดิหวงั
และอารมณ์ของไป๋ตา้ส่ิงดงัน้ี “ไป๋ตา้ส่ิงร้องไหไ้ป น ้ าตาเหมือนกบัไข่มุกท่ีเชือกร้อยขาด” (หนา้ 80 
ยอ่หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 5)  

จากตวัอยา่งท่ี 19 เปรียบค าพูดท่ีพร่ังพรูออกมาเหมือนเปิดท านบ  และน ้ าตา 
เหมือนไข่มุกท่ีเชือกร้อยขาด ความเปรียบแรกมีกล่าวเปรียบในความเปรียบของไทยบางคร้ังเปรียบ
ว่าเหมือนท านบแตกแต่ความเปรียบหลงันั้นไม่ปรากฏในความเปรียบของไทย ไป๋ตา้ส่ิงพบกบัชาย
หนุ่มตั้งแต่อายุ 10 ขวบโดยหลงรักคุณอาจา้ว  เมื่อเขา้มหาวิทยาลยัไดพ้บกบักวัหง เมื่อท างานท่ี
โรงแรมไดพ้บกบักวนเผงิหยูว่  และชายหนุ่มท่ีพบกนัโดยบงัเอิญคือเซ่ียซิน  แลว้ทุกคนก็จากเธอไป 
ทั้งๆท่ีไป๋ตา้ส่ิงเป็นผูห้ญิงท่ี มีจิตใจดีงาม นับว่าเป็นคนดีในยุคสังคมปัจจุบนั  แต่เธอก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จในความรัก ตอนทา้ยเร่ือง ไป๋ตา้ส่ิงก็ไดพ้บกบั กวัหงซ่ึงเคยเป็นคนรักของเธอในช่วงท่ี
เรียนมหาวิทยาลยั กวัหงไดอุ้ม้เด็กนอ้ย ซ่ึงเป็นลูกสาวของเขาวยัไม่ถึง 2 ขวบ มายนือยูห่นา้บา้นของ
ไป๋ตา้ส่ิงและขอไป๋ตา้ส่ิงแต่งงานกบัเขา ไป๋ตา้ส่ิงปฏิเสธในคร้ังแรก แต่เธอคิดสงสารเด็กน้อย ใน
ท่ีสุดเธอจึงยอมรับค าขอแต่งงานของกวัหง ไป๋ตา้ส่ิง ไดแ้ต่งงานกบักวัหง  ในตอนทา้ยของเร่ืองซ่ึง
ไป๋ตา้ส่ิงพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเอง และไดก้ล่าวกบั ฉนัซ่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองมีศกัด์ิเป็นพ่ีของไป๋ตา้
ส่ิงว่า  เธอส านึกผดิและจะไม่สบายใจไปตลอดกาล  ฉนัซ่ึงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองจึงถามว่าตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน ไป๋ตา้ส่ิงเงียบ และ รู้ว่ามนัไม่ง่ายเลยท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเอง ซ่ึงเป็นค าตอบของช่ือเร่ือง 
ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน  

จากเร่ืองตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน จะเห็นว่าการใชค้  าเปรียบเทียบแบบอุปมา ซ่ึงเป็นกลวิธี
การสร้างภาพพจน์วิธีการหน่ึงนั้น   ความเปรียบในเร่ืองน้ีมีบางค าเปรียบท่ีเหมือนกบัของไทย  และ
มีบางค าเปรียบท่ีมีความแตกต่างกนักบัของไทยซ่ึงสัมพนัธก์บับริบททางสงัคมและวฒันธรรมของ
ประเทศจีน  
ความเปรียบอุปมาที่คล้ายคลงึกนัหรือเหมือนกนักบัของไทย   เช่น 

     ร้องไหอ้อกมาเหมือนเปิดท านบหยดุไม่ได ้เหมือนความเปรียบของไทยคือท านบแตก   
     เขาคิดเหมือนเด็กอมมือ  
     ป้าท่ีหอ้งลอ็กเกอร์รักไป๋ตา้ส่ิงเหมือนลูกสาว  
     หล่อเหมือนดารา 
     ความสมัพนัธท่ี์บริสุทธ์ิประดุจแกว้ผลึก 

ความเปรียบอุปมาที่แตกต่างจากความเปรียบของไทย เช่น  
    เปรียบพลาสติกแข็งกรอบเหมือนแผน่วุน้แหง้  
    ขนแขนลุกซู่เหมือนหนงัไก่ 
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    ความโบราณ เก่าแก่ มีกล่ินอายเหมือนกบัฝ้าเพดาน ท่ีเก่ากลายเป็นสีเหลืองเพราะถูกฝน
มาหลายปีเหมือนหีบเก่าๆท่ีท าดว้ยไมก้ารบูร  

   ร้องไหเ้หมือนเป็นโรคเสน้ประสาท  
   ผวิสีเหมือนมนัฝร่ัง เกล้ียงเกลาละเอียดนุ่มนวลท าใหรู้้สึกว่าทั้งอบอุ่นทั้งหวานฉ ่าเหมือน

ข้ีเล่ือย ท่ีออกมาจากโรงงานใหม่ๆ ตาโตปรอยฉ ่าเหมือนกบัหร่ีตาอยูเ่สมอคลา้ยกบัมองเห็นไม่ชดั 
 

ในเร่ืองความรักใดจะไม่ปวดร้าว ผูศึ้กษาพบว่า มีการใชภ้าพพจน์แบบอุปมาดงัน้ี 
ตัวอย่างท่ี 1  กล่าวถึงตัวเอกของเร่ืองคือหม่ินมิน ได้ไปนั่งในสวนสาธารณะ เป็นสวน

ดอกไม ้ของเขตอาคารท่ีพกั” นั่งอยู่ในสวนดอกไมข้องเขตอาคารท่ีพกัแสงพระอาทิตยส่์องมา 
ดา้นหลงัใบหน้ารู้สึกเยน็ พระอาทิตยส่์องตอ้งหลงัท าให้รู้สึกอบอุ่นสบาย  สูดกล่ินดอกไมเ้ขา้ไป
เต็มปอดกล่ินกระจายซาบซ่านไปทัว่ตวั กล่ินดอกเบญจมาศค่อนขา้งแรงคลา้ยกบักล่ินขิง ...บางที
กล่ินก็อ่อนเหมือนกบัสายลมท่ีอ่อนบา้งแรงบา้ง”(หนา้ 9 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 1-6)  

จากตวัอยา่งท่ี1 เป็นการเปรียบดอกเบญจมาศใหผู้อ่้านท่ีไม่คุน้เคยกบัดอก 
เบญจมาศ ไดรั้บรู้กล่ินโดยเปรียบกบักล่ินขิง  ท าให้รับรู้สัมผสักล่ินนั้นไดดี้ผูอ่้านทัว่ไปท่ีเป็นคน
ไทยน่าจะไม่คุน้เคยกบักล่ินของดอกเบญจมาศแต่น่าจะคุน้เคยกบักล่ินของขิงมากกว่า ดงันั้นการ
เปรียบจะช่วยใหผู้อ่้านสมัผสักล่ินของดอกเบญจมาศไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบักล่ินขิง ความเปรียบ
น้ีไม่ปรากฏในความเปรียบของไทย 

ตวัอย่างท่ี 2 “หลงัจากหยูซี่เกิด พ้ืนท่ีชีวิตของฉนัอดัเหมือนกบัรถไฟใตดิ้นเวลาคนแน่นๆ
ในชัว่โมงเร่งด่วนไม่มีช่องว่างแมส้กันิดเดียว” (หนา้ 9 ยอ่หนา้ท่ี 5 บรรทดัท่ี 1-2)  

จากตวัอยา่งท่ี 2 น้ี หม่ินมิน ท่ีเป็นตวัเอกของเร่ือง มีลูกชายช่ือหยูซี่ เม่ือหยูซี่ เกิด 
หม่ินมินตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นแม่บา้นโดยออกจากงานและเธอ  ใชชี้วิตท่ีตอ้งเล้ียงดูลูก ท างานบา้น รอ
สามีกลบัจากท่ีท างาน จึงไดก้ล่าวเปรียบว่าพ้ืนท่ีชีวิตของฉัน แออดัเหมือนกบัรถไฟใตดิ้นเวลาคน
แน่นในชัว่โมงเร่งด่วนไม่มีช่องว่างแมส้กันิดเดียว ความเปรียบน้ีจะสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้ม คือจีนมี
รถไฟใตดิ้นหลายสาย  

ตวัอยา่งท่ี 3  “ความคิดท่ีจะหนี พุ่งกระฉูดเอามาอีกคร้ังความคิดใดท่ีเก็บกดไวน้านเกินไปก็
เหมือนคนท่ีถูกจบักดน ้ าก่อนจะหายใจไม่ออกยอ่มตอ้งด้ินรนจนเฮือกสุดทา้ย”(หน้า10ย่อหนา้ท่ี2
บรรทดัท่ี1-3)  

จากตวัอยา่งท่ี 2 และ3  ความเปรียบอุปมา  เปรียบชีวิตของคนท่ีไม่ว่าง เหมือนกบั 
พ้ืนท่ีชีวิตท่ีแออดัเหมือนกบัรถไฟใตดิ้นเวลาคนแน่นในชัว่โมงเร่งด่วนผูท่ี้เคยสมัผสักบัช่วงเวลาท่ี
รถไฟใตดิ้นแออดัดว้ยผูค้นจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของอุปมาน้ีไดดี้แต่ส าหรับคนไทยส่วนใหญ่จะ
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ไม่รับรู้อารมณ์นั้น เพราะเปรียบความแออดัยดัเยียดมกัใช้กบัความแออดัอย่างกับปลากระป๋อง
มากกว่า และความเก็บกดน้ีท าใหเ้หมือนถูกจบักดน ้ าหายใจไม่ออก   ความเปรียบน้ีแมจ้ะไม่มีใชใ้น
ค าเปรียบไทยแต่ก็ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกน้ีไดดี้ 

ตวัอย่างท่ี 4 หม่ินมินซ่ึงเป็นตวัละครเอก  ไดก้ล่าวถึงสามีคือหยู่ตงท่ีเรียกช่ือของเธอยาม
ทะเลาะกนัและยามแรกรักกนัโดยใชค้  าอุปมาดงัน้ี” ช่ือของฉนัท่ีติดอยูท่ี่ปากของหยูต่งคงเหมือนจม
อยูใ่นน ้ าลายกองใหญ่แลว้ค่อยค่อยเคน้ผา่นไรฟันออกมาไม่เพียงแต่ช่ือจะฟังไม่ไพเราะ ซ ้ายงัมีกล่ิน
เหมน็ดว้ย เม่ือไดผ้า่นน ้ าลายสกปรกของเขา เวลาเขาเข่นเข้ียวเค้ียวฟันพูด   แต่ก่อนหยูต่งไม่ไดเ้ป็น
แบบน้ีเวลาเรียกช่ือฉนัเบาๆจากริมฝีปากหนาหนาของเขา ฟังดูอบอุ่่่น  เขาระมดัระวงัในการพูดช่ือ
ฉัน ด้วยความรักและทะนุถนอม เหมือนกับช่ือฉันเป็นดัง่ดอกไมห้อม” (หน้าท่ี 11 ย่อหน้าท่ี 1 
บรรทดัท่ี 4)  

จากตวัอยา่งท่ี 4  หม่ินมินไดนึ้กถึงตอนแรกรัก หยูต่งเรียกช่ือเธออยา่งอ่อนหวาน 
เหมือนช่ือฉันเป็นดัง่ดอกไม ้แต่เม่ือทะเลาะกนั ช่ือท่ีเรียกเหมือนจมอยู่ในน ้ าลายกองใหญ่  ความ
เปรียบแรกของไทยมีใชแ้ต่ความเปรียบหลงัไม่ปรากฏใชใ้นความเปรียบของไทย 

ตวัอย่างท่ี 5 หยู่ตงไดเ้ล่าเร่ืองกระต่ายท่ีเขาเล้ียงดงัน้ี” เม่ือหยู่ตงเล่าเร่ืองกระต่ายท่ีเขาเล้ียง
เขาเล่าว่าคุณนึกออกไหมว่าขนของอาทงัขาวเพียงใดขาวเหมือนหิมะ  ตาของอาทงัสีแดงน่ารัก ดู
แลว้เหมือนกบัมนัร้องไห ้(หนา้ 16 ยอ่หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 6 ) 

จากตวัอยา่งท่ี 5  ความเปรียบขาวเหมือนหิมะน้ีเป็นอุปมาท่ีสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
ธรรมชาติของจีนเพราะในประเทศจีนจะมีหิมะตก   ส่วนในประเทศไทยเราจะไม่เปรียบขาวเหมือน
หิมะ เพราะไม่มีหิมะแต่จะเปรียบขาวเหมือนปุยนุ่น ซ่ึงเป็นความแตกต่างกันในด้านของ
สภาพแวดลอ้ม 

ตวัอย่างท่ี 6   เม่ือหม่ินมินและหยู่ตงเป็นคู่รักกนั เขารักกนัในขณะท่ีศึกษา และเม่ือส าเร็จ
การศึกษา เขาก็ยงัไม่แยกยา้ยจากกนัไปเหมือนกบัคู่อ่ืนๆ หม่ินมิน และหยูต่ง เป็นคู่รักกนัเม่ือส าเร็จ
การศึกษาก็ยงัคงความสมัพนัธก์นั แต่ในคู่รักบางคู่ก็แยกยา้ยกนัไป เมื่อส าเร็จการศึกษา” ความรักใน
มหาวิทยาลยัเหมือนกบัเล่นง้ิวบนเวทีเม่ือจบแลว้ก็จบกนัแมว้่าความสมัพนัธจ์ะลึกซ้ึงด่ืมด ่าแค่ไหน 
นานเพียงใดก็เป็นเพียงแค่ละครฉากหน่ึง เมื่อแสดงออกมาอยา่งไรก็ตอ้งปิดฉากลง พอเรียนจบปิด
ฉากแลว้ทุกคนก็ลงจากเวที” (หนา้ 19 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 14)  

จากตวัอยา่งท่ี 6  เป็นความเปรียบของจีนท่ีแตกต่างกบัของไทยเพราะง้ิวเป็น 
อุปรากรของจีน  ส่วนความเปรียบของไทยจะเปรียบเหมือนละคร 

ตวัอยา่งท่ี7   เม่ือหม่ินมินแต่งงานกบัหยูต่งและ หยูต่งตกงาน ครอบครัวค่อนขา้งล  าบากแต่
ทั้งคู่ก็อยูอ่ยา่งสุขใจ โดยกล่าวเปรียบเทียบไวว้่าถึงชีวิตจะล าบาก   เราเหมือนกบัปลาท่ีอยู่ในท่ีแห้ง
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ด้วยกันช่วยกันพ่นน ้ าลายเลียกันและกนัให้รอดชีวิต  ในยามยากใครเห็นเราก็สงสารแต่เราก็มี
ความสุขเราไม่ไดช่้วยกนัดว้ยน ้ าลายปกติธรรมดา   แต่ดว้ยน ้ าแห่งความรัก (หน้า 30 ย่อหน้าท่ี 3 
บรรทดัท่ี 1-4 ) 

จากตวัอยา่งท่ี7 ความเปรียบว่า   เราเหมือนกบัปลาท่ีอยูใ่นท่ีแหง้ น้ี  อาจคลา้ยกบั 
ของไทยคือ ปลาตกคลกั 

ตวัอยา่งท่ี 8  หยูต่งและหม่ินมินไดแ้ต่งงานกนัและเม่ือตั้งทอ้ง หม่ินมินไดบ้อกกบัหยูต่ง หยู่
ตงไม่ไดแ้สดงความรู้สึกในใจอะไร เขาไม่ไดแ้สดงความยนิดีปรีดาออกมา เขาเพียงแต่พูดไดเ้ลยว่า 
เธอคิดยงัไงตอนนั้นเขาตกงานอยู่บ้าน ฉันระวงัค  าพูดมาก เวลาน้ีเราไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่ได้
เตรียมพร้อมอะไรเลย  ไม่ควรมีลูกนะ” ใบหน้าของหยูต่งเหมือนกบัเมฆอนัมืดคร้ึมในทอ้งฟ้า”ฉนั
บอกว่า  เรายงัอายนุอ้ยยงัมีโอกาสอีกมาก  ริมฝีปากของหยูต่งเป็นสีคล ้า เขาเงียบไปนาน แลว้จึงว่า  
เคารพการตดัสินใจของเธอ (หนา้ 31 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 8)  

จากตวัอยา่งท่ี8 ความเปรียบว่า ใบหนา้เหมือนกบัเมฆอนัมืดคร้ึม เป็นการส่ือถึง 
อารมณ์ท่ีไม่ยนิดีแตกต่างกบัความเปรียบของไทย  

ตวัอย่างท่ี 9  ในท่ีสุดหม่ินมินไดไ้ปท าแทง้ หลงัจากท าแทง้”ฉนัเหมือนกบัซากศพเดินได้
เลือดเยน็ตวัแข็งไปหมด” (หนา้ 32 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 1) 

จากตวัอยา่งท่ี 9 การใชค้  าอุปมาขา้งตน้ ท่ีกล่าวถึงหม่ินมิน ว่าเหมือนซากศพเดิน 
ได ้มีการเปรียบเหมือนความเปรียบของไทย 

ตวัอยา่งท่ี 10 หม่ินมินตั้งทอ้งอีกคร้ังหน่ึงและหม่ินมินก็ไปท าแทง้ในคร้ังท่ี 2 น้ีเม่ือท าแทง้
แลว้ “ตวัฉนัเยน็แข็งไปหมดเหมือนผดิีบ” (หนา้ 33 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 3) 

จากตวัอยา่งท่ี10 การเปรียบว่า ตวัเยน็แข็งเหมือนผดิีบ เป็นความเปรียบท่ีเหมือน 
ความเปรียบของไทย  

ตวัอยา่งท่ี 11 เมื่อหยูต่งเรียนจบปริญญาโทไดง้านท าและประสบความส าเร็จ ทั้งหม่ินมิน 
และหยู่ตงไดซ้ื้อบา้นซ้ือรถมีความเป็นอยู่ดีข้ึนหยู่ตงไดซ้ื้อของขวญัวนัเกิดให้ไป๋ตา้ส่ิงเป็นสร้อย
เพชรและผูป้ระพนัธ์ไดบ้รรยายว่า” ความรักกบัเพชร มีคุณสมบติัเหมือนกนั คือย ัง่ยืนไม่ถูกท าลาย
ไดง่้ายๆ  ยนืยาวเหมือนทอ้งฟ้า  อยูน่านเหมือนแผน่ดิน” (หนา้ 35 ยอ่หนา้ท่ี 4 บรรทดัท่ี 2-3)  

จากตวัอยา่งท่ี 11 ความเปรียบคุณสมบติัของเพชรกบัความรักว่าเหมือนกนั คือ  
ย ัง่ยนืเหมือนทอ้งฟ้า เหมือนแผน่ดิน ความเปรียบน้ีแตกต่างกบัความเปรียบของไทย 

ตวัอยา่งท่ี 12  หม่ินมินไดก้ล่าวถึง ความเปล่ียนแปลงของร่างกายว่า เม่ือเป็นสาวกบัเม่ือเป็น
สาวใหญ่ร่างกายจะเปล่ียนแปลงไป โดยกล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างเด็กสาวกบัสาวใหญ่่่่  ใครๆก็
รู้ว่าร่างกายจะเปล่ียนไปมากกว่าหน้าตา  หน้าตายงัแต่งหน้าปกปิดได ้  แต่ร่างกายเปล่ียนแปลงไป  
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ถึงจะใชเ้วทมนตร์ก็ยงัแกไ้ม่ได ้ บางคนใชก้างเกงสเตยท่ี์แข็งยงักบัแผ่นเหล็กรัดหน้าทอ้งให้มีเอว
(หนา้ 37 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 4) 

จากตวัอยา่งท่ี 12  ความเปรียบว่า  แข็งอยา่งกบัแผน่เหลก็มีเปรียบทั้งจีนและไทย 
 ตวัอย่างท่ี 13  ฉันไม่มัน่ใจในตนเองเลยท างานไปวนัๆในท่ีสุดเหมือนน ้ าหยดบนหินจน

หินเป็นรู หม่ินมินท างานท่ีบริษทัเดิมและ หวัน่วิตกว่าจะถูกออกจากงาน แต่วนัหน่ึงผูจ้ดัการไดเ้รียก
เธอเขา้ไปพบ ผูจ้ดัการกล่าวว่า”หม่ินมินคุณท างานหลายปีแลว้ตั้งอกตั้งใจขยนัหมัน่เพียรมีมนุษย
สมัพนัธดี์แต่ไม่ไดเ้ล่ือนต าแหน่งคราวน้ีคุณจะไดเ้ล่ือนเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการหวัหนา้พูดเสียง
เรียบๆ เหมือนเป็นเร่ืองประจ าวนัธรรมดาๆ เหมือนกบัมีขนมหล่นจากฟ้ามาใส่หวัฉนั ฉันไม่เช่ือหู
ตวัเอง ออกมาจากห้องหัวหน้ายืนอยู่ท่ีทางเดินรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน ทางเดินเหมือนกบัภาพ
ลวงตาเดินเหมือนกบัลอยไป  พอใครๆมาแสดงความยินดี ก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ความฝัน” (หน้า 39 ย่อ
หนา้ท่ี 1-2 บรรทดัท่ี 1-8) 

จากตวัอยา่งท่ี 13  ความเปรียบว่า เหมือนกบัมีขนมจากฟ้ามาใส่หวัฉนั  ฉนัไม่เช่ือ 
หูตวัเอง  ออกมาจากห้องหัวหน้า  ยืนอยู่ท่ีทางเดินรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน  ทางเดินเหมือนกบั
ภาพลวงตา  เดินเหมือนกบัลอยไป พอใครๆมาแสดงความยนิดีก็เลยรู้ว่าไม่ใช่ความฝัน ความเปรียบ
ในขา้งตน้น้ีจะเห็นว่า การดีใจท่ีได ้ส่ิงต่างๆ มาอย่างไม่คาดฝันเหมือนขนมจากฟ้ามาใส่หวัฉนัการ
เปรียบเทียบน้ีในอุปมาหรือความเปรียบของไทยจะไม่มี ซ่ึงเป็นความแตกต่างกนั ส่วนความดีใจท่ี
ไม่คาดฝัน เหมือนกับความฝันหรือเหมือนกับลอยไป ในความเปรียบของไทย ก็มีกล่าวไว้
เช่นเดียวกนั 

ตัวอย่างท่ี 14 “ฉันตกใจรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอรู้สึกหงุดหงิดรู้นะว่าอะไรเกิดข้ึนจิตใจท่ี
เหมือนลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าสีครามเมฆสีขาวหายวบัไปหมดความสุขตกลงไปกองอยูก่บัพ้ืน” (หนา้ 41
ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 2-3) 

จากตวัอยา่งท่ี14 ความเปรียบว่าจิตใจฟูเหมือนลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าแต่ความปปรีดาก็ 
หายวบัไปเหมือนเมฆขาวซ่ึงเหมือนความสุขก็ตกลงไปกองกบัพ้ืน ความเปรียบขา้งตน้น้ีเป็นการ
เปรียบจิตใจท่ีเหมือนลอยอยู่บนทอ้งฟ้าสีครามในยามท่ีจิตใจร่ืนรมยย์นิดี แต่มนัไดห้ายวบัไปหมด
เม่ือหม่ินมินรู้ว่าเธอตั้งครรภใ์นท่ีสุดหม่ินมินตอ้งลาออกจากงานเพราะเธอ มีอาการแพท้อ้งซ่ึงตอ้ง
ลาหยดุบ่อยๆ  หลงัจากนั้น ผูป้ระพนัธไ์ดบ้รรยายว่า กาลเวลามีสีสันกลางวนัสีขาวตอนค ่าเป็นสีด า 
ด  าขาวไม่ปนกนัแมว้่ากลางคืนมีแสงโคมส่องสว่างสีเบ้ืองหลงัก็เป็นสีด ามืด กาลเวลาสีขาวกบัสีด า
สลบักนัไปมา ชีวิตเปล่ียนไปตามกลางวนักลางคืน 

ตวัอยา่งท่ี 15  กลางวนัสีขาวเหมือนแม่น ้ าท่ีมีคล่ืนแรง กลางคืนสีด าสงบเหมือนกบัฝ่ังแม่น ้า
ท่ีน่ิงสงบ ท่ีน่ีเงียบๆ เวลาด าขาวสลบักนัเป็นระเบียบท่ีน่าเกรงขามร่างกายเราก็อยู่ในระเบียบของ
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เวลาเหมือนกบัเป็นตวัหมากรุกเล็กๆตวัหน่ึง... เม่ือหม่ินมินทอ้งแลว้ลาออกจากงานเธอตอ้งมาอยู่
บา้นท าให้ระเบียบ เวลาของเธอผิดเพ้ียนไป โดยผูป้ระพนัธ์ไดบ้รรยายว่า “ การทอ้งท าลายความ
สมดุลกลมกลืน ท าให้ฉันกลายเป็นคนกลบัตาลปัตรกบัระเบียบกลางวนัฉนันอนอยูบ่นเตียงทั้งวนั
นอนจนกลา้มเน้ือเจ็บไปหมดพอค ่าลงความง่วงหายไปไหนหมด ก็ไม่รู้หลบัตาป๋ีก็ไม่มีประโยชน์
สมองใสเหมือนกลางวนั ทั้งวนันอนอยูบ่นเตียง  ในใจเหมือนมีหุบเหวลึกท่ีหย ัง่ไม่ถึง” (หนา้ 46 ยอ่
หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 8-11) 

จากตวัอยา่งท่ี15 การเปรียบอุปมาชีวิตของหม่ินมินท่ีมีการใชชี้วิตท่ีผดิเพ้ียนไป  
กลางวนันอน กลางคืนสมองใสเหมือนกลางวนั ชีวิตของเธอเหมือนตวัหมากรุกตวัหน่ึง  ในความ
เปรียบของไทยเปรียบชีวิตเหมือนหมากรุกเช่นกนั 

ตวัอยา่งท่ี 16   พอเห็นฉนักินมากกว่าปกติเห็นฉนัอว้นหยูต่งค่อยวางใจหนา้ตาของหยูต่งดู 
สุขใจสดใสเหมือนแสงอาทิตย ์ เม่ือหม่ินมินคลอดลูกชายช่ือหยูซี่ แลว้ความสมัพนัธร์ะหว่างเธอกบั
สามีก็ห่างเหินมากยิง่ข้ึน (หนา้ 46 ยอ่หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 1-3) 

จากตวัอยา่งท่ี16  ความเปรียบหนา้สดใสเหมือนแสงอาทิตย ์ ความเปรียบของไทย 
ก็มีใชอ้ยูบ่า้ง 

ตวัอยา่งท่ี 17  เธอตอ้งยุง่กบังานบา้นและการเล้ียงลูกตลอดทั้งวนัจนเธอรู้สึก ซึมเศร้า เธอ 
ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนไปพลางพูดว่าหยูต่งช่วยฉนัหน่อยเวลาน้ีฉนัเหมือนผกัดองแช่อยู่ในน ้ าเกลือทั้ง
วนั เน้ือตวัเปร้ียวไปหมดแลว้  ฉนัอยากออกมาจากโอ่ง ลา้งน ้ าเกลือออกตากลมใหแ้หง้ (หนา้ 48 ยอ่
หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 4-6)  

จากตวัอยา่งท่ี17เป็นความเปรียบท่ีแตกต่างกบัความเปรียบของไทย โดยเปรียบคน 
ท่ีเหง่ือโทรมเพราะท างานจนตวัเค็มเหง่ือกบัผกักาดดอง 

  ตวัอย่างท่ี 18 ลมหายใจอุ่นๆของอยู่ซีมาถูกใบหน้าฉัน ในความมืดฉันลูบใบหน้าเล็กๆ
ของเขาความรู้สึกด ามืดเหมือนกบัเชือกป่านเส้นใหญ่หยาบหยาบท่ีมดัตัวฉันไว ้...หยู่ซีร้องไห้
เหมือนกบัตะปบหวัใจฉนัใหส้ัน่ไหว  

               จากตวัอย่างท่ี18 ความเปรียบของความรู้สึก ความรับผิดชอบท่ีมีต่อลูกเหมือน
เชือกท่ีมดัไว ้ และเม่ือลูกร้องไหค้วามรู้สึกของแม่ก็สัน่ไหวดว้ย 

   ตวัอย่างท่ี 19 เวลาหยู่ตงอุม้เด็กและส่งกลบัมาให้ฉนั  ฉันรู้สึกว่าหยู่ตงโล่งใจเหมือนกบั
ในท่ีสุดไดว้างสัมภาระหนักลง หยู่ตงตั้งใจอุม้ไม่ให้หยูซี่รู้สึกสบาย   หยู่ซีจึงไม่ชอบให้เขาอุม้ จะ
ร้องไหต้ลอดเวลาเหมือนมีกา้งปลาต าคอ (หนา้ 52 ยอ่หนา้ท่ี 1 บรรทดัท่ี 4-6)  

จากตวัอยา่งท่ี19 ความเปรียบว่าโล่งใจเหมือนวางสมัภาระลง   ส่วนความเปรียบ 
ไทยมกัเปรียบว่า  เหมือนยกภูเขาออกจากอก  และร้องไหต้ลอดเวลาเหมือนมีกา้งปลาต าคอ ความ 
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เปรียบของไทยมิไดก้ล่าวเช่นน้ี 
ตวัอยา่งท่ี 20 “ความรักยามค ่าคืนอยูห่่างไกลไปแลว้ความอ่อนหวานนุ่มนวลในความทรง 

จ าเหลือแต่เพียงความเยน็ชาความรักเหมือนตอนท่ีแม่เจียวน ้ ามนัหมูขอ้ส าคญัคืออุณหภูมิความร้อน
ท าให้น ้ ามนัไหลออกมามีกล่ินหอมฟุ้งไปทัว่รสชาติน่าอร่อยถา้เยน็แลว้ก็จะมนัเล่ียนเกินไปกินไม่
อร่อย” 

จากตวัอยา่งท่ี 20 ความเปรียบตรงน้ีเป็นความเปรียบอยูใ่นวฒันธรรมของจีน 
เปรียบกบัการเจียวน ้ ามนัหมูถา้ร้อนๆจะหอม เม่ือเยน็ก็เล่ียน  ส่วนความเปรียบของไทยจะไม่เปรียบ
เช่นน้ี  แต่จะเปรียบว่าความรักเม่ือจืดจางน ้ าตม้ผกัก็ยงัขม 

ตวัอย่างท่ี 21 หม่ินมินคิดว่าเม่ือเธอมีลูกแลว้”หยู่ซี เหมือนโจรปลน้ชีวิตฉันจนว่างเปล่า” 
ความสัมพนัธ์ระหว่างหม่ินมินและหยู่ตง เร่ิมจืดจางห่างเหินมากข้ึนทุกขณะ ...ใจห่อเห่ียวหดหู่
เหมือนมีอะไรด ามืดมากดทับอยู่ในหัวใจอารมณ์เสียเหมือนกบัน ้ าขุ่นคลกัไหลบ่าข้ึนมาท่วมจน
อวยัวะภายใน ชนกนัยุง่ไปหมด อารมณ์เสียเหมือนกบัภูเขาลูกใหญ่จะกดดนัชีวิตให้พงัทลาย...  หยู่
ตงกระโดดหนีจอ้งถมึงทึงผวิหนา้ตึงเหมือนกบัโดนไฟไหมบ้าดเจ็บ (หนา้ 55 ยอ่หนา้ท่ี 3 บรรทดัท่ี 
1-5) 

ตวัอย่างท่ี 22  หยู่ตงโกรธเคืองอยา่งรุนแรงตรงร่ีเขา้มาใชมื้อทั้งสองบีบคอฉนั  มือของหยู่
ตงเหมือนกบัโซ่เหล็กรัดจนท าให้ฉันหายใจไม่ออก เสียงกระห่ึมโครมครามอยู่ในหู (หน้า 56 ย่อ
หนา้ท่ี 2 บรรทดัท่ี 1-5) 

ตวัอยา่งท่ี 23  ทา้ยสุดหม่ินมินก็เก็บกระเป๋าออกจากบา้นไปหาเฉินจ่ือซินเพ่ือนรักเพียงคน
เดียว แต่ก็พบว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งปอด เฉินจ่ือซินกล่าวกบัหม่ินมินว่า”ฉันไม่อยากให้เธอเห็นฉนั
ในสภาพน้ี ฉนัก  าลงัจะตาย ...เสียงของเฉินจ่ือซินเบาเหมือนปุยขาวของดอกหลิวท่ีปลิวเขา้มา...ฉัน
กอดเฉินจ่ือซินแน่น เขาเหมือนกบัขนนก ไม่มีน ้ าหนกัอะไรเลย” 

จากตวัอยา่งท่ี 21-22 จะเปรียบเทียบใหเ้ห็นความกดดนัของอารมณ์ เช่นเหมือนน ้ า 
ขุ่นคลกั  เหมือนภูเขาใหญ่ และการรัดบีบคอแรงเหมือนโซ่เหล็ก ส่วนตวัอย่างท่ี23เปรียบเสียงเบา
เหมือนปุยขาวของดอกหลิวและร่างเบาเหมือนขนนก 

จากการศึกษาภาพพจน์อุปมาในเร่ืองตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน และเร่ือง ความรักใดจะไม่ 
ปวดร้าว จะเห็นความเปรียบท่ีบ่งบอกความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของจีนหลายค า
เปรียบ  เช่นเสียงของเฉินจ่ือซินเบาเหมือนปุยขาวของดอกหลิว หรือกล่าวเปรียบเหมือนกบัเล่นง้ิว
บนเวทีท่ีเป็นการแสดงของจีน ในวฒันธรรมไทยไม่มีความเปรียบน้ี การน าเอาผกัดอง หรือวุน้แหง้ 
ซ่ึงเป็นอาหารมาเปรียบ  หรือการกล่าวถึงการเจียวน ้ ามนัหมูมาเปรียบเทียบกบัความรัก นับเป็น
ความแตกต่างทางวฒันธรรม บ่งบอกอตัลกัษณ์ของจีน          
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สรุป 
ความเปรียบแบบอุปมาในนวนิยายทั้งสองเร่ืองน้ีท าให้เร่ืองมีอรรถรส ทั้งยงัสะท้อน

ส่ิงแวดลอ้มพืชพรรณ ทั้งดอกหลิว ดอกเบญจมาศซ่ึงเป็นไมด้อกท่ีมีมากในประเทศจีน และสะทอ้น
ธรรมชาติ เช่นหิมะท่ีประเทศไทยไม่มี  สะทอ้นวฒันธรรมจีน เช่น การแสดงง้ิวซ่ึงเป็นอุปรากรจีน 
อาหารการกิน เช่นการเจียวน ้ ามนัหมู การดองผกัดอง แมไ้ทยจะมีการเจียวน ้ ามนัหมูและการดองผกั
แต่อาหารเหล่าน้ีก็โดดเด่นและเป็นอตัลกัษณ์ของจีน ความเปรียบในนวนิยายทั้งสองเร่ืองน้ีมีความ
เปรียบท่ีมีทั้งเหมือนกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นความเปรียบเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึกเช่น รักเหมือนลูก 
มือเยน็เหมือนน ้ าแข็ง ความคิด เช่น เขาคิดเหมือนเด็กอมมือและรูปลกัษณ์ เช่นหล่อเหมือนดารา 
และต่างกนักบัความเปรียบของไทยดงักล่าวขา้งตน้ 

ข้อเสนอแนะ    
ควรศึกษาภาพพจน์ประเภทอ่ืนๆท่ีปรากฏในนวนิยายทั้งสองเร่ืองน้ี และศึกษาเปรียบเทียบ

กลวิธีการสร้างภาพพจน์จากภาษาตน้ทางเปรียบเทียบกบัภาษาปลายทาง รวมทั้งอาจศึกษาภาพพจน์
ในวรรณกรรมจีนฉบบัพระราชนิพนธแ์ปลเร่ืองอ่ืนๆ เช่นเร่ืองนารีนครา เพื่อใหก้ารศึกษากวา้งขวาง
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน        

 

เอกสารอ้างองิ 
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ผูแ้ปล.(2557) ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. 

กรุงเทพมหานคร: อกัษรสมัพนัธ.์ 
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.ผูแ้ปล.(2559) ความรักใดจะไม่ปวดร้าว. 

กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ จ  ากดั. 
บุปผา บุญทิพย.์(2554)การเขียน. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.2554. (2556) กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน.  
อารยา ผงัลกัษณ์.(2546).วิเคราะห์นวนิยายชุดล่องไพรของ นอ้ย อินทนนท.์ วิทยานิพนธ์- 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยศึกษา  มหาวิทยาลยัรามค าแหง.       
 

ผู้รับผดิชอบบทความ 
บุปผา บุญทิพย ์รองศาสตราจารย ์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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กวนอู: ต านานเทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย์ตามความเช่ือของคนจีน 
Guan Yu: legend of The God of Honesty in Chinese Belief  

 
                                เบญจภัคค์ เจริญมหาวิทย์ 

Benjapak Charoenmahavit 
 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีมุ่งศึกษาต านานเทพเจา้กวนอู (关羽) หรือ (Guan Yu) ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความ

ซ่ือสตัยโ์ดยใชว้ิธีศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (documentary research) เพื่อจะไดท้ราบความเป็นมา
ของต านานเทพเจา้กวนอูโดยมีกรอบแนวคิดโครงสร้างหน้าท่ีนิยม (Structural Functionalism) ของ
อีมิล      เดอร์ไคม ์(Emile Durkheim) มาอธิบายความเช่ือของมนุษยท่ี์มีต่อพลงัอ  านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ผลการศึกษาพบว่าเทพเจา้กวนอูถือก าเนิดมาจากวีรบุรุษในวรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์ของจีนคือ
วรรณกรรมเร่ืองสามก๊กท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายส่งผลท าใหก้วนอูไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น
เทพเจ้าแห่งความซ่ือสัตย ์กตัญญูและมีคุณธรรม  มีผูค้นเคารพศรัทธาเป็นจ านวนมากท าให้ใน
ปัจจุบนัมีศาลเทพเจา้กวนอูเพื่อเป็นท่ีกราบไหวส้กัการบูชาจ านวนมากท่ีสุดในโลก  

ค าส าคญั: กวนอู  ความซ่ือสตัย ์ ความเช่ือ 
 

Abstract 

This article focuses on Guan Yu legendary Chinese deity, which is the God of honesty. 
This study from documents, with the conceptual framework of Emile Durkheim of Structural 
Functionalism to explain the beliefs of human beings on the power of sacred power. The results of 
the study found that Guan Yu was born from heroes in Chinese historical literature, namely The 
Romance of Three Kingdoms that has been widely popular, resulting in Guan Yu being Regarded 
as the god of integrity gratitude and morality There is a lot of people respecting the faith, causing 
the present shrine to be worshiped by many gods in the world 

Keywords: Guan Yu Honesty; Belief 

 
บทน า 
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บทความน้ีมุ่งศึกษาถึงต านานของเทพเจา้กวนอูซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์กตญัญู
และมีคุณธรรมท่ีชาวจีนเคารพนับถือโดยจะน าแนวคิดโครงสร้างหน้าท่ี(Structural Functionalism) 
ของอีมิล เดอร์ไคม ์(Emile Durkheim) มาอธิบายความเช่ือของมนุษยท่ี์มีต่อพลงัอ  านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติเช่นอ  านาจของเทพเจา้  

แนวคิดโครงสร้างหน้าท่ี (Structural Functionalism) ของเดอร์ไคม ์จะอธิบายถึงบทบาท
หนา้ท่ี ความสมัพนัธ ์การอยูร่่วมกนัและระบบความเช่ือของคนในสงัคม โดยมีความเช่ือเร่ืองศาสนา 
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท าหนา้ท่ียดึเหน่ียวจิตใจของคนในสงัคม และความเช่ือเร่ืองศาสนาของเดอร์ไคมม์ี 
2 ประการคือ 

1. ศาสนามีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ (Sacred Things) ความเช่ือ สญัลกัษณ์ 
ท่ีก่อใหเ้กิดความศรัทธาในส่ิงเหนือธรรมชาติ 

2. ศาสนาเป็นส่ิงท่ีก  าหนดค่านิยมของมนุษย ์รวมทั้งประสบการณ์ภายนอกของคนในสงัคม
ท่ีอยูภ่ายในสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆท่ีเป็นปัจจยัท าใหม้นุษยต์อ้งประพฤติปฏิบติัตาม เช่นบรรทดัฐาน
ของสงัคม ค่านิยม ความคิด ประเพณี สถาบนัทางสงัคม และองคก์รทางสงัคม 

สังคมส่วนใหญ่ในโลกมกัจะเช่ือในส่ิงท่ีมองไม่เห็น หรืออ านาจในส่ิงท่ีมองไม่เห็น เช่น
เทพเจา้หรือพระผูเ้ป็นเจา้ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงเร้นลบั (ไชยนัต ์ไชยพร, 2560: 190) ซ่ึงความเช่ือในเร่ือง
เทพเจา้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ินั้นมีมาตั้งแต่สมยัโบราณไม่ว่าจะเป็นในซีกโลกตะวนัตกหรือซีกโลกตะวนัออก
ต่างลว้นมีโลกทศัน์ของความเช่ือในเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยกนัแทบทั้งส้ิน เช่น ชาวตะวนัตกจะเช่ือใน
เร่ืองต านานเทพปกรณัมของกรีกโรมนัและเทพเจา้ท่ีชาวกรีกโรมนัให้ความเคารพนับถือส่วนมาก
จะเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติเช่นเทพซีอุส (Zeus) บิดาแห่งเทพและมนุษยเ์ทพเป็นเทพท่ีควบคุมเร่ือง
พายุและฝน เทพโพไซดอน (Poseidon) ผูไ้ด้รับการขนานนามว่า “ผูเ้ขย่าโลก” เป็นเทพเจา้แห่ง
มหาสมุทรและแผ่นดินไหว (Burkert, Walter, 1985:p 136-139) ส่วนเทพเจ้าในทัศนะของชาว
ตะวนัออกอย่างอินเดีย จะเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติเหมือนกนัคือเทพพระวรุณหรือเทพเจา้แห่งฝน 
เทพสุริยะเป็นเทพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดวงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของแสงสว่างท่ีเป็นปัจจยัส าคญัใน
การเจริญเติบโตของพืชพนัธธ์ญัญาหาร(Ayodhaya,1984:161) เทพเจา้ในต านานของจีนไดแ้ก่ เทพ
เหยยีนต้ี หรือ เสินหนง เป็นเทพท่ีบุกเบิกใหม้นุษยรู้์จกัการเพาะปลูก เทพอสุนี เป็นเทพท่ีท าใหฟ้้าผา่ 
ฟ้าร้อง เทพเจา้จุย้บว้ยเน้ียหรือท่ีคนไทยรู้จกัในนามของเจา้แม่ทบัทิม เป็นเทพเจา้ท่ีคุม้ครองทาง
ทะเล เทพกวนอู เป็นเทพเจา้ท่ีช่วยในดา้นการคา้ขาย ซ่ึงคนจีนมีความเช่ือว่า ก่อนออกเดินทางไป
คา้ขายยงัต่างประเทศตอ้งบูชาเทพกวนอู เพราะเช่ือกนัว่าศกัด์ิสิทธ์ิ และนอกจากน้ี ชาวจีนยงัเช่ือว่า
เทพเจา้กวนอู เป็นเทพท่ีท าหน้าท่ีตรวจความเรียบร้อยในนรกอีกดว้ย (www.dialynews.co.th) ซ่ึง
พ้ืนฐานความเช่ือเร่ืองเทพเจา้ของชาวตะวนัออกน้ี จะมาจากศาสนาท่ีพฒันามาจากการนบัถือผีหรือ

http://www.dialynews.co.th/
http://www.dialynews.co.th/
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ความเช่ือเร่ืองผีท่ีเก่ียวพนักบัอ  านาจเหนือธรรมชาติแลว้ผสมผสานกบัแนวคิดเร่ืองเทพเจา้หลาย ๆ  
องคโ์ดยวิธีการสร้างต านานปรับเปล่ียนสถานะของผีหรือวิญญาณให้เป็นพระเจา้หรือพระผูเ้ป็นเจา้ 
(คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2561: 1582) ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้เหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นชาวตะวนัตกหรือ
ชาวตะวนัออกลว้นมีบ่อเกิดมาจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งการขาดความมัน่คง
ทางดา้นจิตใจของมนุษย ์  เน่ืองจากมนุษยห์วาดกลวัต่อพลงัอ  านาจท่ีอยู่เหนือธรรมชาติอนัเป็นพลงั
อ  านาจท่ีมนุษยไ์ม่สามารถอธิบาย และควบคุมได ้ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งการหาท่ีพ่ึงเพ่ือท่ีจะยดึเหน่ียว
จิตใจ และการหาทางออกเพ่ือท่ีจะไดห้ลุดพน้จากส่ิงท่ีตนเองสงสัยและหวาดกลวั ซ่ึงความกลวัใน
พลงัอ  านาจเหนือธรรมชาติเหล่าน้ี จึงท าให้มนุษยส์ร้างวิญญาณหรือเทพเจ้าข้ึนมาเพ่ือท าการ
สกัการบูชาเพราะมนุษยเ์ช่ือว่าพลงัอ  านาจท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจากวิญญาณ หรือเทพเจา้น้ีสามารถดลบนัดาล
ใหห้ลุดพน้จากความโชคร้ายท่ีก  าลงัเผชิญอยูแ่ละพลงัอ  านาจน้ีก็จะสามารถช่วยดลบนัดาลใหม้นุษย์
ประสบแต่ความสุข ความโชคดีไดใ้นเวลาเดียวกนั จากความเช่ือในพลงัอ  านาจท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ
น้ีพฒันาการมาเป็นการก่อเกิดข้ึนของศาสนารวมทั้งการเกิดต านานหรือเร่ืองราวเทพนิยาย ความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ต่าง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวัมนุษยไ์ม่ว่าจะ
เป็นดิน น ้ า ลม ไฟ มาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจในความเป็นไปของ
โลกและจกัรวาล  

ในซีกโลกตะวนัออกประเทศท่ีเป็นตน้ก าเนิดอารยธรรม เช่น ประเทศอินเดียและจีน โดย 
เฉพาะประเทศจีนความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดวฒันธรรมวิถี
การด าเนินชีวิตท่ีตอ้งพ่ึงพาอยูก่บัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงความเช่ือน้ีไม่สามารถท่ีจะหาเหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได ้ เป็นความเช่ือท่ีมนุษยส์รรสร้างข้ึนมาเพ่ือปลอบประโลมและคลาย
ความกงัวลใจในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงดา้นจิตใจ ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตรวมทั้ง
การประกอบอาชีพ และเป็นการสร้างพลงัแรงใจในวิถีการด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปตามจุดประสงค ์
มนุษยอ์อ้นวอนขอพรจากเทพเจา้เพ่ือใหเ้ทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดลบนัดาลโชคลาภ ความสุข 
ทรัพยสิ์นเงินทองตามท่ีตนร้องขอ (มณี พะยอมยงค์,  2536: 70) ซ่ึงเทพเจา้ท่ีชาวจีนใหค้วามเคารพ
นบัถือนั้นมีมากมายหลายองคโ์ดยแต่ละองคล์ว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวติแทบทั้งส้ิน
ไม่ว่าจะเป็นเทพเจา้ป่ีเซ๊ียะเป็นเทพท่ีประทานเงินทอง ความมัง่มีศรีสุข (ค  าว่าป่ีเซ๊ียะออกเสียงตาม
ส าเนียงแตจ๋ิ้ว ส่วนจีนกลางจะออกเสียงป็นผซ่ิีว แต่ถา้ส าเนียงกวางตุง้จะเรียกว่าเผยเหยา้) (ประดิษ
ฐากูร, 2557 : 105) เทพเหยยีนต้ี เป็นเทพท่ีบุกเบิกใหม้นุษยรู้์จกัการเพาะปลูก สอนการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา สอนใหม้นุษยรู้์จกัการแลกเปล่ียนสินคา้ และเป็นผูคิ้ดคน้พณิหา้สาย เทพอสุนี เป็น
เทพท่ีท าใหเ้กิดฟ้าผา่ ฟ้าร้องจะเห็นไดจ้ากคนท่ีก่อกรรมท าชัว่มกัจะโดนฟ้าผา่ตาย เป็นเทพประจ า
ของผูท่ี้ประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา พ่อครัวท าน ้าตาล คนท าขนมหวานเคารพบูชา
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(www.dialynews.co.th)  เทพเจา้เตา้จ้ีฉานซือ หรือท่ีรู้จกัทัว่ไปในช่ือ จ้ีกง หรือ จ้ีกงหวัฝอ เป็น
พระภิกษุ ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่าเป็นหน่ึงในพระอรหนัตสิ์บแปดองคท่ี์กลบัชาติมาเกิดเป็นเง็กเซียน
ฮ่องเต ้ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นเทพเจา้สูงสุดของจีน(www.ancient.eu) เทพกวนอิม ตามส าเนียง
ฮกเก้ียน หรือ กวนอิน ตามส าเนียงกลาง พระโพธิสตัวข์องพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นองค์
เดียวกนักบัพระอวโลกิเตศวรโพธิสตัวใ์นภาษาสนัสกฤต ซ่ึงมีตน้ก  าเนิดจากพระสูตรมหายานใน
อินเดีย และไดผ้สมผสานกบัต านานเร่ืองพระธิดาเม่ียวซ่าน ซ่ึงเป็นความเช่ือพ้ืนถ่ินดั้งเดิมของจีนจน
ก่อใหเ้กิดเป็นพระโพธิสตัวก์วนอิมในภาคสตรีข้ึน เพ่ือแสดงออกถึงความอ่อนโยน และความเมตตา
กรุณา (www.toptenthailand.com) และเทพเจา้กวนอู เป็นเทพเจา้แห่งความกลา้หาญ กตญัญูและ
ซ่ือสตัยท่ี์ชาวจีนนิยมนบัถือกนัอยา่งแพร่หลายดงัจะเห็นไดใ้นปัจจุบนัท่ีประเทศจีนจะมีศาลเทพเจา้
กวนอูมากท่ีสุด  

ต านานเทพเจ้ากวนอูในวรรณกรรมคลาสสิกเร่ือง “สามก๊ก” 
 วรรณกรรมเร่ืองสามก๊กเป็นวรรณกรรมอิงประวติัศาสตร์ของจีนตั้งแต่ยุคสมยัราชวงศฮ์ัน่ 
(พ.ศ. 337-พ.ศ.763) ซ่ึงวรรณกรรมสามก๊กน้ี นบัไดว้่าเป็นวรรณกรรมท่ีคลาสสิกเล่มหน่ึงของโลกท่ี
ไดม้ีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน 
ภาษาฝร่ังเศส ภาษาองักฤษ และแปลเป็นภาษาไทยในสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี
ผูอ้  านวยการแปลคือเจา้พระยาพระคลงั (หน) (คึกฤทธ์ิ ปราโมช, 2532: 91) ซ่ึงในวรรณกรรมสาม
ก๊กน้ีมีตวัละครมากมายท่ีเป็นวีรบุรุษ แต่มีตวัละครท่ีถูกยกยอ่งให้เป็นเทพเจา้และมีผูค้นเคารพบูชา
ไดแ้ก่เทพเจา้ขงเบง้ และเทพเจา้กวนอู โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทพเจา้กวนอูไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเทพ
เจา้แห่งความซ่ือสตัยแ์ละมีผูค้นสกัการบูชาเป็นจ านวนมาก สาเหตุท่ีกวนอูไดรั้บการยกย่องให้เป็น
เทพมาจากความเช่ือในลทัธิค  าสอนหลกัของขงจ๊ือท่ีชาวจีนเคารพนับถือคือความกตญัญูต่อผูม้ี
พระคุณ ความมีคุณธรรม การเคารพบูชาบรรพบุรุษ ความซ่ือสตัย ์ความรักในครอบครัว (ปัญญภทัร 
เลิศส าราญเริงรมย,์ 2562) ซ่ึงเม่ือความเช่ือน้ีมาผสมผสานเขา้กบัลทัธิเต๋าท่ีเช่ือในเร่ืองธรรมชาติและ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท าให้ลทัธิเต๋ายกยอ่งให้กวนอูเป็น “เซียน” แห่งความภกัดีและซ่ือสัตย ์รวมทั้งการนบั
ถือว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภเรียกว่า “อู่ไฉเสินเย”่ หรือ “ไฉซิงเอ๊ียบู”้ ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาฝ่าย
มหายานยกย่องให้กวนอูเป็นโพธิสัตวอ์งค์หน่ึงเรียกว่า “พระสังฆรามโพธิสัตว”์ หรือ “เจียหลานผู
ซ่า” (www.jiewfudao.com) 

ประวตัเิทพเจ้ากวนอู 
กวนอู (Guan Yu) เป็นหน่ึงในตวัละครอิงพงศาวดารจีนเร่ืองสามก๊กท่ีมีตวัตนจริงอยู่ในยุค

ประวติัศาสตร์จีน เกิดเมื่อวนัท่ี 24 เดือน 6 พ.ศ. 703 ในสมยัของพระเจา้ฮัน่ฮวนเต ้และเสียชีวิตเม่ือ

http://www.dialynews.co.th/
http://www.dialynews.co.th/
http://www.toptenthailand.com/
http://www.toptenthailand.com/
http://www.jiewfudao.com/
http://www.jiewfudao.com/
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วนัท่ี 7 เดือน 6 พ.ศ. 762 ในสมยัพระเจา้ฮัน่เห้ียนเต ้รวมสิริอายุได ้59 ปี ลกัษณะของกวนอูท่ีกล่าว
ไวใ้นวรรณกรรมสามก๊กมีลกัษณะดงัน้ี (วรรณไว พธัโนทยั, 2556: 9) รูปร่างสูง 9 ฉือหรือประมาณ 
3. 22 เมตร (1ฉือ=0.358 เมตร) หนวดเครายาว 2 ฉือ หนา้แดงดัง่สีพุทราสุก ริมฝีปากแดงดัง่ชาดแตม้ 
นัยน์ตาราวกบันกการเวก ค้ิวงอนงาม ลกัษณะผึ่งผาย ท่าทางน่าเกรงขาม เป็นชาวต าบลไก่เหลียง 
เมืองเหอตง มีอาวุธคู่กายคืองา้วมงักรคาบเดือนเส้ียวหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า “งา้วมงักรเขียว” หรือ 
“งา้วมงักรจนัทร์ฉงาย” มีความยาว 11ศอก (1ศอก=0.50เมตร) น ้ าหนกั 82 ชัง่ (ประเทศจีน1ชัง่= 500
กรัม) มีมา้คู่กายคือมา้เช็กเธาวห์รือมา้กระต่ายแดง เป็นมา้ท่ีมีขนสีน ้ าตาลแดง มีฝีเทา้ปราดเปรียว
เหมือนกระต่ายวิ่งไดร้ะยะทาง 480 กิโลเมตรต่อวนั เป็นมา้ท่ีโจโฉยึดมาจากลิโป้และมอบให้กับ
กวนอูเอาไวใ้ชง้าน พร้อมกนัน้ีกวนอูก็มีความเช่ียวชาญและเก่งกาจในเร่ืองวิทยายุทธ์มากโดยมี
ลกัษณะเด่นคือมีความกตญัญูรู้คุณ ซ่ือสตัย ์และมีความจงรักภกัดีเป็นเลิศ  

ลักษณะนิสัยและพฤตกิรรม  
จากวรรณกรรมสามก๊กได้บรรยายลกัษณะนิสัยกวนอูว่าเป็นผูท่ี้มีนิสัยห้าวหาญ กิริยา

ท่าทางองอาจน่าเกรงขามแก่ผูพ้บเห็น กตญัญูรู้คุณคนและซ่ือสตัยเ์ป็นเลิศ มีคุณธรรม และรักความ
ยุติธรรมไม่รังแกผูท่ี้อ่อนแอกว่าและผูท่ี้ไม่ทางสู้ ถือสัตยไ์ม่ชอบการกดข่ีข่มเหง หยิ่งทระนงใน
ศกัด์ิศรีและเช่ือมัน่ในตนเอง ฝีมือเชิงยุทธ์เก่งกาจเน่ืองจากช านาญต าราพิชยัสงครามและคมัภีร์ชุน
ชิวตั้งแต่เด็ก มีความองอาจกลา้หาญไม่กลวัตาย และมีความซ่ือสตัยจ์งรักภกัดีต่อนาย คือเล่าป่ี ยอม
แมจ้ะตอ้งเสียสละชีวิตแทน ซ่ึงลกัษณะท่ีสมเป็นชายชาติทหารของกวนอูน้ีเอง ท าใหโ้จโฉและซุน
กวนตอ้งการตวักวนอูเป็นอยา่งมาก  แต่ขอ้เสียของกวนอูคือความหยิง่ทระนงในตนเองไม่ยอมอ่อน
ขอ้ให้กบัใครสุดทา้ยความหยิง่ยโสของกวนอูกลายเป็นจุดดอ้ยท่ีเป็นเหตุให้ลกซุน และ ลิบอง ใช้
แผนกลยุทธ์สังหาร จนถึงแก่ชีวิต และหลงัจากเสียชีวิตลงแลว้ในเวลาต่อมากวนอูจึงไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์

ความซ่ือสัตย์ 
 จากวรรณกรรมสามก๊กแสดงให้เห็นถึงความซ่ือสัตยข์องกวนอูเม่ือคร้ังท่ีเล่าป่ีพ่ายแพแ้ก่
ทัพของโจโฉท่ีเมืองชีจ๋ิวสามพ่ีน้องคือเล่าป่ี กวนอู เตียวหุย พลดัพรากแตกแยกกนัไปอยู่คนละ
ทิศทางโจโฉจึงให้แม่ทพัเตียวเล้ียวมาเกล้ียกล่อมให้กวนอูไปสวามิภกัด์ิต่อโจโฉ ซ่ึงกวนอูไดข้อ
ค ามัน่สญัญาสามประการจากโจโฉคือ 1) ในการสวามิภกัด์ิคร้ังน้ีถือว่าเป็นการสวามิภกัด์ิต่อพระเจา้
กรุงหั้นไม่ใช่สวามิภกัด์ิต่อโจโฉ 2) ในเขตท่ีพกัของภรรยาเล่าป่ีทั้งสองคนห้ามผูใ้ด กล ้ากรายเขา้มา
เด็ดขาดและให้จ่ายเงินเบ้ียหวดัในส่วนของเล่าป่ีให้แก่ภรรยาเล่าป่ีเพ่ือไวใ้ชเ้ป็นค่าใชจ่้าย  และ3) 
เมื่อกวนอูทราบว่าเล่าป่ีอยูแ่ห่งหนต าบลใดก็จะไปหาทนัที ซ่ึงในเวลาต่อมาเมื่อกวนอูทราบข่าวของ
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เล่าป่ีจึงไปหาเล่าป่ี และโจโฉไดม้อบเส้ือคลุมให้กบักวนอู กวนอูจึงน าเส้ือเก่ามาสวมทบัเส้ือใหม่
แลว้พูดกบัโจโฉว่า “เส้ือตวัเก่าเป็นของเล่าป่ีสวมทบัไวดู้ต่างหนา้คนจะไดไ้ม่นินทาว่าไดเ้ก่าแลว้ลืม
ใหม”่ จากพฤติกรรมของกวนอูแสดงใหเ้ห็นว่า กวนอูมีความซ่ือสตัยจ์งรักภกัดีต่อเล่าป่ีมาก ถึงแมว้่า
จะมาอยู่กบัโจโฉซ่ึงให้ทรัพยสิ์นเงินทองมากกว่าเล่าป่ีแต่กวนอูไม่เคยลืมสัญญาท่ีให้ไวก้บันายเก่า
คือเล่าป่ี 

ความกตญัญูและคุณธรรม 
คุณธรรมของกวนอูดูไดจ้ากตอนท่ีสามพี่น้องคือเล่าป่ี กวนอู เตียวหุย พลดัพรากจากกนั

เน่ืองจากโดนกองทพัของโจโฉเขา้ตีจนเมืองแตกพ่ายแพ ้สามพี่นอ้งหนีไปคนละทิศละทาง ในขณะ
ท่ีภรรยาทั้งสองของเล่าป่ีอยูใ่นความดูแลของกวนอู เม่ือกวนอูโดนเกล้ียกล่อมใหส้วามิภกัด์ิต่อโจโฉ 
กวนอูจึงน าภรรยาทั้งสองของเล่าป่ีไปอยูด่ว้ยรวมทั้งใหก้ารเคารพและปฏิบติัดูแลภรรยาทั้งสองของ
เล่าป่ีเป็นอยา่งดีในขณะท่ีอยูร่่วมเรือนเดียวกนัโดยกวนอูจะนอนขา้งนอกเรือนป้องกนัอนัตรายต่าง 
ๆใหก้บัภรรยาเล่าป่ีพร้อมทั้งใหค้วามเคารพเหมือนญาติพ่ีน้องเช่นเดียวกบัท่ีเคารพเล่าป่ี  ส่วนความ
กตญัญูของกวนอูนั้นดูไดจ้ากตอนยุทธนาวีศึกผาแดง (โจโฉแตกทพัเรือ) หลงัจากท่ีโจโฉพ่ายศึก
และหนีมาทางด่านท่ีกวนอูตั้งทพัอยู ่ซ่ึงกวนอูไดรั้บมอบหมายจากขงเบง้ใหม้าจบักุมโจโฉแต่กวนอู
ระลึกถึงบุญคุณของโจโฉท่ีเคยปฏิบติักบัตนมาเป็นอย่างดีและตอ้งการตอบแทนบุญคุณจึงปล่อย
ให้โจโฉหนีไปและอวนอูยอมรับโทษอาญาจากขงเบง้ในโทษฐานท่ีละเลยต่อหนา้ท่ีปล่อยใหศ้ตัรู
หนีไปไดแ้สดงให้เห็นถึงความกตญัญูต่อผูม้ีพระคุณของกวนอู ถึงแมต้นเองจะตอ้งโทษอาญาแต่
กวนอูก็ส านึกถึงการไดท้ดแทนบุญคุณของผูท่ี้เคยอุปถมัภ์ตนเองเมื่อยามตกยากก่อนโดยไม่ได้
ค  านึงถึงชะตากรรมของตนเอง 

ความหยิ่งทระนงในตนเอง 
 ถึงแมว้่ากวนอูจะได้ข้ึนช่ือว่าเป็นผูท่ี้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีความกลา้หาญ กตัญญู มี
คุณธรรมและความซ่ือสัตยค์วรค่าแก่การยกย่องให้เป็นวีรบุรุษยอดขุนพลแห่งจกก๊ก แต่ขอ้เสียของ
กวนอูคือมีความมัน่ใจในตนเองเกินไป ความหยิง่ทระนงในศกัด์ิศรีตนเองจนมองเห็นผูอ่ื้นดอ้ยกว่า
ตนเองเสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นจุดดอ้ยของกวนอูท่ีไม่ยอมเช่ือฟังใครนอกจากเล่าป่ี เห็นไดจ้าก
ตอนท่ีขงเบง้เขา้มาเป็นผูบ้ญัชาการการรบในศึกพกบ๋องซ่ึงทั้งกวนอูและเตียวหุยไม่มัน่ใจในตวัขง
เบง้เน่ืองจากมีอาวุโสนอ้ยกว่าตนเอง ดงันั้นขงเบง้จึงตอ้งการดดันิสัยกวนอูในศึกคร้ังน้ีโดยการสัง่
ใหจ้ดัทพัตามค าสัง่ขงเบง้และสุดทา้ยการจดัทพัคร้ังน้ีท าใหฝ่้ายเล่าป่ีไดรั้บชยัชนะตั้งแต่นั้นมากวนอู
จึงยอมรับนับถือความสามารถของขงเบง้ แต่วาระสุดทา้ยของชีวิตกวนอูก็ตอ้งมาพลาดท่าให้กบั
ขุนพลท่ีมีอายุนอ้ยกว่าตนเองจากแควน้ง่อก๊กรวมทั้งตอ้งเสียเมืองเกงจ๋ิวท่ีตนเองครอบครองใหก้บั
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ลกซุนจากแควน้ง่อก๊กอนัเป็นผลจากความหยิง่ทระนงในตนเองของกวนอูซ่ึงพฤติกรรมน้ีเองท่ีเป็น
จุดดอ้ยของกวนอูท่ีน าความเสียหายแก่บา้นเมืองรวมไปถึงชีวิตของกวนอู 

การเคารพนับถือเทพเจ้ากวนอู 
 เทพเจา้กวนอูเป็นเทพเจา้ท่ีคนจีนหรือแมก้ระทัง่คนไทยเช้ือสายจีนใหค้วามเคารพบูชาเป็น
อยา่งมาก ซ่ึงเทพเจา้กวนอูไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยแ์ละไดรั้บสมญานามใหเ้ป็น “จง
อ้ีเสินอู่กวนเส้ิงตา้ต้ี” หมายถึงมหาเทพกวนผูย้ิง่ใหญ่แห่งความจงรักภกัดี ความมีคุณธรรมและความ
กลา้หาญ โดยพระเจ้าเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงเป็นผูแ้ต่งตั้ งเม่ือ พ.ศ. 2187 เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกเร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละความจงรักภกัดีและเพื่อจะใหเ้ป็นตน้แบบแก่ราษฎรจีน ซ่ึงคนจีนจะ
ยดึถือความซ่ือสตัยแ์ละความกตญัญูรู้คุณเป็นหลกัในการด าเนินวถีิชีวิต และนอกจากน้ีแลว้กวนอูยงั
ไดรั้บความเคารพในฐานะเทพอุปถมัภ ์และเทพผูป้กป้องคุม้ครองของต ารวจ นกัการเมือง และผูน้  า
ทางดา้นเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็ยงัเช่ือว่าการบูชาเทพเจา้กวนอูนอกจากจะช่วยปกป้องคุม้ครอง
ให้ไดรั้บปลอดภยัปราศจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวงแลว้เทพกวนอูยงัช่วยในเร่ืองการต่อสูแ้ข่งขนั
ชิงชยัชนะทางดา้นต่าง ๆ เช่นการแข่งขนัในการสอบเขา้รับราชการ การแข่งขนัทางดา้นการคา้ท่ีจะ
ท าให้ประสบผลส าเร็จเหนือคู่แข่ง เป็นตน้ (วิโรจน์ ตั้งวาณิชย,์ 2556) ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้เทพเจ้า
กวนอูกลายเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยกย่องสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัและ
เป็นเทพเจา้ท่ีมีศาลเจา้มากท่ีสุดในโลกแสดงให้เห็นถึงความนิยมและการใหค้วามเคารพบูชาอยา่ง
แพร่หลาย 

การบูชาเทพเจ้ากวนอู 
 ในการบูชาเทพเจา้กวนอูนั้นส่ิงท่ีตอ้งเตรียมในการกราบไหวส้ักการบูชาประกอบไปดว้ย 
1) ธูป 3 ดอก 2) เทียนแดง 3) คอ้ชีพร้อมธง 1ชุด 4) หงิงเต๋ีย 12 แผน่ 5) เพา้กวนอู(เคร่ืองทรงกระดาษ
เจา้พ่อกวนอู 1ชุด) 6) ชุดซาแซ หมู ปลา เป็ด 7) ผลไม ้3 ชนิด และผลไมห้น่ึงในสามท่ีขาดไม่ไดคื้อ
สม้จ านวน 5 ลูก 8) พวงมาลยั 9) น ้ าชาหรือสุราอยา่งนอ้ย 3 ถว้ย 10) น ้ ามนั 1 ขวด 

ข้ันตอนการไหว้เทพเจ้ากวนอู 
 ก่อนไหวเ้ทพเจา้กวนอู ควรจดัเตรียมของไหวทุ้กอยา่งใหเ้รียบร้อยจึงค่อยจุดธูป 3 ดอก และ
เทียนแดง จากนั้นกล่าวค าอวยพร เติมน ้ ามนัตะเกียง รอจนธูปหมดดอกจึงลาของไหวแ้ลว้น า
กระดาษไหวม้าเผาไฟให้ไหมแ้ลว้เก็บของไหวม้ารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 
ประเพณีการไหวเ้ทพเจา้กวนอูจะจดัข้ึนทุกวนัท่ี 12 เดือน 5 ของทุกปีตามปฏิทินจีน 

บทสวดไหว้บูชาเทพเจ้ากวนอู (แบบย่อ) 
น า มอ ไต่ ช้ือ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ต่ี เต็ก เต็ก จ๋ี เสียง โกว ้ฮุก เง็ก อว้ง ไต่ เทียน จุนฯ 
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(สวด 9 จบ) 
ค าแปล ขอนอบน้อมแด่องค์พระจอมฟ้าเง็กเซียนฮ่องเต ้ผูเ้ป็นมเหศกัด์ิเทพเต็มเป่ียมดว้ย

พระมาหาเมตตากรุณาธิคุณอนัไพศาล สูงส่งดว้ยพุทธเดชไพบูลยข์อไดโ้ปรดเก้ือกลูอนุเคราะห์แก่
สรรพสตัวด์ว้ยเถิดฯ (ชาวจีนเช่ือกนัว่ากวนกง(กวนอู) เป็นพระภาคหน่ึงขององคเ์ง็กเซียนฮ่องเตม้า
จุติลงมาโปรดสตัว)์ 

เคล็ดลับในการบูชาเทพเจ้ากวนอู 
 เทพเจา้กวนอู นิยมน ามาไวบ้นห้ิงบูชาในบา้นและท่ีท างานเพราะจะช่วยส่งเสริมในการคา้
ขายรวมทั้งอ  านาจบารมี การจดัวางควรหนัหนา้ของเทพเจา้กวนอูไปทางประตูบา้น ฐานบูชาควรให้
มีโคมไฟสว่างอยูต่ลอดเวลาและควรเป็นโคมไฟสีแดงเพราะชาวจีนเช่ือว่าโคมไฟสีแดงจะเพ่ิมพลงั
และความมัง่มีศรีสุขรวมทั้งควรท าความสะอาดห้ิงบูชาอย่าให้สกปรกและของท่ีจะน ามาบูชาควร
เป็นผลไมดี้กว่าเน้ือสตัว ์

สรุป 
มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีอยูใ่นระบบ ๆ หน่ึงท่ีมีโครงสร้างความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและ

กนั มีการพ่ึงพาอาศยักนั ดงันั้นภายในสังคมจึงจ าเป็นตอ้งมีโครงสร้างแบบใดแบบหน่ึงเพ่ือสนอง
ความตอ้งการของสมาชิกท่ีอยูใ่นสังคม เพื่อการประพฤติปฏิบติัท่ีเป็นไปตามระเบียบของสังคมนั้น 
ๆ และเพ่ือการตอบสนองทางดา้นจิตใจจึงท าให้มนุษยส์ร้างระบบความเช่ือในเร่ืองอ  านาจของส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ข้ึนมาเพ่ือท าหนา้ท่ียึดเหน่ียวจิตใจให้มนุษยรู้์สึกถึงความมัน่คงและความปลอดภยัในวิถี
การด าเนินชีวิต ซ่ึงในสมยัโบราณความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของมนุษยม์าจากธรรมชาติเพราะ
มนุษยเ์ช่ือว่าในธรรมชาติมีพลงัอ  านาจพิเศษท่ีสามารถดลบนัดาลใหเ้กิดส่ิงต่าง ๆข้ึนได ้ไม่ว่าจะเป็น
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง น ้ าท่วม แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซ่ึงมนุษยเ์ช่ือว่าสรรพส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนบนโลก
เหล่าน้ีลว้นมาจากพลงัอ  านาจท่ีอยูเ่หนือธรรมทั้งส้ินและเป็นพลงัอ  านาจพิเศษท่ีมนุษยไ์ม่สามารถจะ
อธิบายได้ดังนั้นมนุษยจึ์งสร้างสัญลกัษณ์หรือตวัแทนของพลงัอ  านาจท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแลว้เช่ือมโยง
ความหมายในจินตนาการของมนุษยข้ึ์นมาเพ่ือจะไดแ้สดงความเคารพสกัการบูชารวมทั้งเพ่ือเป็นท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจและคลายความกงัวลใจในดา้นต่าง ๆ  เพราะมนุษยเ์ช่ือว่าวิญญาณหรือเทพเจา้เป็น
ตวัแทนของพลงัอ  านาจท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสามารถช่วยเหลือมนุษยใ์หห้ลุดพน้จากความวิตกกงัวลไดแ้ละ
มนุษยย์งัมีความเช่ือว่าวิญญาณหรือเทพเจา้เหล่าน้ีสามารถช่วยดลบนัดาลใหม้นุษยป์ระสบความสุข 
ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในดา้นการด าเนินวิถีชีวิตและการท างาน ความเช่ือในเร่ืองวิญญาณท่ีล่วงลบั
ไปแลว้ของบรรพบุรุษหรือวีรชนผูก้ลา้ในอดีตเม่ือมาผสมผสานกบัความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีอยูก่่อนหน้า
นั้นแลว้ท าให้มีการยกย่องวีรบุรุษในอดีตข้ึนเป็นเทพเจา้อย่างเช่นเทพเจา้กวนอูท่ีมีผูนิ้ยมยกยอ่งว่า



126 

2019 年第二届中国学学术研讨会论文集 
Proceedings of the 2nd International Conference on Chinese Studies 2019 

เป็นเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์กตญัญูและมีคุณธรรมท่ีช่วยปกป้องคุม้ครองใหค้วามปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นแก่คนท่ีเคารพศรัทธาและมากราบไหวข้อพรใหป้ระสบความส าเร็จในชีวิตครอบครัว
และหนา้ท่ีการงานโดยเฉพาะคนจีนหรือชาวไทยเช้ือสายจีนจะเคารพและศรัทธาในตวัเทพเจา้กวนอู
มาก จึงไดมี้การสร้างศาลและรูปป้ันเทพเจา้กวนอูข้ึนมาเป็นตวัแทนสัญลกัษณ์ของการมีคุณธรรม
และความซ่ือสัตยเ์พ่ือให้ผูค้นไดม้าท าการเคารพสักการบูชาโดยสัญลกัษณ์ท่ีกลุ่มบุคคลสร้างข้ึน
ร่วมกันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีจิตส านึกร่วมกนัของคนในสังคม รวมถึงการมีศูนยร์วมจิตใจ
ร่วมกนั สร้างความเป็นปึกแผน่ มีความรักใคร่สามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชาวจีน ดงัจะเห็น
ไดจ้ากศาลของเทพเจา้กวนอูท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดในโลก และถึงแมว้่าปัจจุบนัจะมีวิทยาการกา้วหนา้
ล  ้าสมยั มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยใีหม่ ๆ สามารถพิสูจน์ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนไดแ้ลว้
ก็ตาม แต่ความเช่ือในเร่ืองเทพเจา้หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิก็ยงัคงปรากฏอยู่ทัว่ไปแบบไม่มีวนัท่ีจะเส่ือม
สลายตราบใดท่ีมนุษยย์งัคงขาดความมัน่คงทางดา้นจิตใจไม่ว่าจะเป็นในซีกโลกตะวนัตกหรือซีก
โลกตะวนัออก 

รูปท่ี 1 รูปป้ันสมัฤทธ์ิเทพเจา้กวนอูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอยูท่ี่เมืองจิงโจว มลฑลหูเป่ย ์ประเทศจีน 

ท่ีมา: จากwww.kapook.com 
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รูปท่ี 2 รูปงา้วมงักรจนัทร์ฉงาย หรืองา้วมงักรเขียว อาวุธของกวนอู 
ท่ีมา: จาก http://www.likesaaraa.blogspot.com 
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วเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของต๋าจี  
Analyze the Image of Daji 

 

ผ่องพิชญ์ สวงรัมย์, ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ 
Phongpitch Sawongram , Phanudet Jariyathitinant 

 

บทคดัย่อ 
นางต๋าจี(妲己)อาจจะไม่เป็นท่ีรู้จกัในหมู่คนไทยมากนกั แต่หากพูดถึงนางปิศาจจ้ิงจอกเกา้

หาง หรือปิศาจจ้ิงจอกเกา้หางท่ีใชค้วามงามล่อลวงกษตัริยจี์นสมยัราชวงศซ์าง ท าใหบ้า้นเมืองพบ
กบัหายนะ หลายคนท่ีช่ืนชอบในการอ่านวรรณกรรมจีน ภาพยนตจี์น หรือละครจีนอาจจะคุน้เคยกนั
บา้ง ซ่ึงวรรณกรรมท่ีไดรั้บความนิยมท่ีมีการเอ่ยถึงต๋าจีในภาพของปิศาจจ้ิงจอกคือหอ้งสิน หรือ
สถาปนาเทวดา โดยบทความน้ีน าเสนอผลการศึกษาภาพลกัษณ์ของต๋าจี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) 
ศึกษาถึงตน้ก  าเนิดของต๋าจี 2) ศึกษาตวัตนของต๋าจีท่ีหลอมรวมกบัปิศาจจ้ิงจอก และ 3) สาเหตุท่ีต๋าจี
มีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีในมุมของของคนจีนส่วนใหญ่ โดยบทความน้ีเกิดข้ึนจากศึกษาบทความ 
ข่าวสาร และวิทยานิพนธท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย  

ค าส าคญั: ต๋าจี ปิศาจจ้ิงจอกเกา้หาง หอ้งสิน วรรณกรรมจีน 
 

Abstract 
Daji may not be known to many Thai people, but many people who like to read Chinese 

literature, watch Chinese movies or Chinese dramas may know Daji in the role of a Nine-tails Fox 
that uses the beauty of the Chinese king in the Shang Dynasty and woman who makes the country 
meet with disaster. Which the popular literature that has been mentioned Daji in the role of a Nine-
tails Fox is Fengshen or Investiture of the Gods. This article presents the study of the image of Daji 
with the objective of 1) studying the origin of Daji; 2)Study the identity of Ta Ji that was fused with 
Nine-tails Fox ;3)The reason why Daji has a bad image of most Chinese people. This article arises 
from studying articles, news, and dissertations that are relevant both in China and Thailand. 

Keywords: Daji; Nine-tails Fox,; Fengshen; Chinese literature 

 

บทน า 
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ปิศาจจ้ิงจอก(狐狸精) หรือจ้ิงจอกเกา้หาง(九尾狐)ท่ีหลายคนคุน้เคยเป็นปิศาจท่ีโด่งดงัตน
หน่ึง โดยมีต านานมากมายในหลายประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปิศาจจ้ิงจอก ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย เกาหลี 
ญ่ีปุ่น หรือจีน ทั้งน้ีเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัปิศาจจ้ิงจอกท่ีไดค้นจีนใหค้วามสนใจและคุน้เคยมากท่ีสุด
มาจากวรรณกรรมเร่ือง เฟิงเส่ิน(封神)1 หรือ หอ้งสิน(ส าเนียงฮกเก้ียน) แปลไทยคือ สถาปนาเทวดา 
ซ่ึงเป็นวรรณกรรมท่ีถูกประพนัธใ์นสมยัราชวงศห์มิง(明朝)2 โดยนางต๋าจี(妲己)3เป็นหญิงสาวท่ีถูก
ปิศาจจ้ิงจอกยดึครองร่างเพ่ือลม้ลา้งราชวงศซ์าง(商 朝)4 และเน่ืองจากหอ้งสินเป็นวรรณกรรมท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก จึงส่งอิทธิพลท าใหภ้าพลกัษณ์ของต๋าจีในมุมมองของคนจีนคือหญิง
สาวท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะจากความงาม(红颜祸水) 

คนจีนโดยทัว่ไปมกัใหค้วามสนใจเก่ียวกบันางต๋าจีในแง่มุมท่ีว่า ต๋าจีเป็นหญิงสาวท่ีมีความ
งามและมีเสน่ห์ลึกลบั ทว่าในขณะเดียวกนั นางก็เป็นหญิงท่ีมีความน่ากลวัและมีจิตใจท่ีชัว่ร้าย 
แมว้่าคนจีนหลายคนจะรู้จกัต๋าจีในบทบาทท่ี “เลวร้าย” จากวรรณกรรมเร่ืองหอ้งสิน ทว่าไม่ค่อยมี
ผูใ้ดใหค้วามสนใจมากนกัในแง่มุมท่ีว่าแทท่ี้จริงแลว้ ต๋าจีคือใคร และตวัตนของนางคือบุคคลท่ีมี
จิตใจโหดเห้ียมอยา่งท่ีถูกเล่าขานหรือไม่ หรือนางเป็นเพียงเหยือ่ของวฒันธรรมและความเช่ือท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละยคุสมยัท่ีไดห้ล่อหลอมใหต้วัตนของนางเป็นเช่นนั้น อยา่งไรก็ตาม จาก
หลกัฐานและเอกสารในปัจจุบนัไม่อาจจะสรุปไดว้่าต๋าจีหรือหญิงท่ีมีนิสยัเช่นใดกนัแน่ ใน
เน้ือความสุดทา้ยของบทความจึงไดเ้พ่ิมบทวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหค้นจีนมอบภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดี
ใหก้บันาง โดยเป็นการศึกษาจากเอกสาร บทความ ข่าวสาร รวมถึงวิทยานิพนธท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริบทของสงัคมจีนในขณะนั้น มีความหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองของต๋าจี หรือมีความสนใจในวรรณกรรมจีน     

เน้ือเร่ือง  
1.ก าเนดิตวัตนของนางต๋าจ ี  

                                                             

1วรรณกรรมท่ีโด่งดงัเร่ืองหน่ึงของจีน เน้ือหาใชภ้าษาชาวบา้น มีทั้งส้ินหน่ึงร้อยตอน จดัอยู่ในประเภทนิยายภูตผปีีศาจ โดย
นกัวิชาการลงความเห็นว่า ผูเ้ขียนนิยายน้ี คือ สวี่ จง้หลิน (许仲琳) 
2 ราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911 ถึง พ.ศ. 2187) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือจกัรวรรดิตา้หมิง เป็นราชวงศท่ี์ปกครองจกัรวรรดิจีน ด ารงอยู่เป็น
เวลารวม 276 ปี 
3 นางต๋าจีในวรรณกรรมหอ้งสิน คือหญิงสาวท่ีถูกปิศาจจ้ิงจอกเขา้สิงเพ่ือสร้างความวิบติัพระเจา้โจว้กษตัริยใ์นขณะนั้น นางต๋าจีใช้
เสน่หม์ารยาล่อลวงพระเจา้โจว้ใหท้  าการเลวร้ายต่อบา้นเมือง ทั้งไม่ใส่ใจไพร่ฟ้าราษฎร ใชจ่้ายอย่างฟุ่มเฟือย และลงโทษขุนนางท่ี
ภกัดีอย่างเห้ียมโหด ส่งผลใหบ้า้นเมืองในขณะนั้นพบกบัความหายนะ และเป็นตน้เหตุใหล่้มสลายในเวลาต่อมา 
4 ราชวงศช์าง(ประมาณ 1600 กอ่นคริสตศกัราช- 1046 กอ่นคริสตศกัราช) เป็นราชวงศท่ี์ปกครองจกัรวรรดิจีน ด ารงอยู่เป็นเวลารวม 
554 ปี 



                                                                                                                                                                                                                                
131 

ผ่องพชิญ ์สวงรัมย ์, ภาณุเดช จริยฐิตินนัท ์                                                                                       วิเคราะห์ภาพลกัษณ์ของต๋าจี 

 

จากการคน้ควา้ต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ขียนพบว่า ในช่วงสมยัซีโจว(西周)5และสมยั
ชุนชิว(春秋)6หรือแปลไทยว่า ยคุวสนัตสารท มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้โจว้(纣王)7 ทว่าไม่
ปรากฎช่ือของนางต๋าจี จนกระทัง่ช่วงสมยัยคุจา้นกว๋อ(战国)8 หรือแปลไทยว่า ยคุรณรัฐ จึงปรากฎ
ช่ือของต๋าจีอยูใ่นบนัทึกและเอกสารต่างๆ เหตุน้ีท าใหน้กัวิชาการจีนบางคนเกิดความรู้สึกสงสยัข้ึน
ว่า 1) นางต๋าจีคือบุคคลท่ีมีตวัตนจริงในประวติัศาสตร์ 2) นางต๋าจีเป็นเพียงแค่ต านานท่ีถูกผูค้นเล่า
ต่อๆ กนัมา หรือ 3) นางต๋าจีเป็นบุคคลคนหน่ึงท่ีถูกต านานหรือเร่ืองเล่าหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั 
เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่พบหลกัฐานท่ีแน่ชดัท่ีสามารถบ่งบอกตวัตนท่ีแทจ้ริงของต๋าจีได ้ ผูเ้ขียน
จึงไดแ้ต่เพียงน าเอาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาร่วมกนั
วิเคราะห์และไดค้วามรู้เพ่ิมมากข้ึน ดงัน้ี  

จากบนัทึกประวติัศาสตร์ในบทไท่ซ่ือ( 泰 誓 ) ไดบ้นัทึกไวว้่า “พระเจา้โจว้เป็นบุคคลท่ี
หลงไหลในนางสนมผูห้น่ึง” อีกทั้งบนัทึกประวติัศาสตร์ในบทมู่ซ่ือ(牧誓) ยงับนัทึกไวว้่า “พระเจา้
โจว้เป็นผูท่ี้รับฟังค าของนางสนม”(黄怀信、张懋镕、田旭东, 2007) ทั้งน้ีในบนัทึกทั้งสองไม่มี
เน้ือความส่วนใดบ่งบอกว่า นางสนมผูน้ั้นคือต๋าจี ในบนัทึกเก่าแก่ท่ีเขียนไวถึ้งราชวงศโ์จว(周朝)9 
บนัทึกว่า  “พระเจา้อู่สงัหารนางสนมคนท่ีสองของพระเจา้โจว้” (黄怀信、张懋镕、田旭东, 2007) 
ทว่าก็ยงัไม่อาจสรุปไดว้่านางสนมผูน้ั้นคือต๋าจี แมจ้ะบอกว่านางสนมคนท่ีสองของพระเจา้โจว้ถูก
สงัหาร แต่ก็ยงัคงไม่สามารถสรุปไดว้่านางสนมผูน้ั้นคือใคร และมีส่วนใดเก่ียวขอ้งกบันางต๋าจี ทั้ง
ยงับอกไม่ไดว้่านางสนมผูน้ั้นคือผูท่ี้มีจิตใจชัว่ร้าย  

ต่อมาสมยัยคุจา้นกว๋อ ในบนัทึกแห่งชาติส่วนของประเทศจ้ินคือบนัทึกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมี
การอ่านถึงช่ือของต๋าจี โดยบนัทึกซ่ือเป่ิน(世本) ท่ีว่าดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบักษตัริยแ์ละราชวงศ ์ ไดมี้
เน้ือความท่ีบ่งบอกว่าพระเจา้โจว้ไดรั้บนางต๋าจีเขา้มาเป็นนางสนม ทรงรักและหลงไหลในตวันาง
ต๋าจี รวมไปเร่ืองท่ีพระเจา้อู่สงัหารนางต๋าจี หลกัฐานต่อมาในพงศาวดารอิน(殷本纪) บรรยายถึงวิธี
ท่ีพระเจา้อู่ใชส้งัหารต๋าจี หลงัจากนั้นในเอกสารฉบบัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบักษตัริย(์帝王世纪) ไดใ้ช้
ขอ้มูลจากบนัทึกของราชวงศโ์จวท่ีว่าดว้ยเร่ืองของพระเจา้อู่สงัหารนางสนมคนท่ีสองของพระเจา้
โจว้ บรรยายโดยแยกต๋าจีกบันางสนมคนท่ีสองใหเ้ป็นคนละคนกนั โดยคาดว่าวรรณกรรมหอ้งสิน
                                                             

5 ซีโจว(ประมาณช่วง 1046 กอ่นคริสตศกัราช–771 กอ่นคริสตศกัราช)หรือ ราชวงศโ์จวตะวนัตก ด ารงอยู่เป็นเวลารวม 275 ปี 
6 ยุคสมยัชุนชิว(ระหว่างประมาณ 770–453 ปีกอ่นคริสตศ์กัราช) เป็นช่ือยุคหน่ึงในประวติัศาสตร์จีน นบัเป็นยุคสมยัท่ีไดรั้บการกล่าว
ขานอย่างมากในแง่ต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นยุคท่ีนครรัฐแต่ละรัฐรบดว้ยดว้ยกลอุบายท่ีแยบยล กอ่ใหเ้กดิเป็นต านานและเร่ืองเล่าขาน
มากมายจนปัจจุบนั 
7 พระเจา้โจว้(纣王)กษตัริยแ์ห่งราชวงศซ์าง ผูเ้ป็นสวามีของนางต๋าจี 
8 ยุครณรัฐ(เร่ิมตน้เม่ือปีท่ี 475 กอ่นคริสตศกัราช)เป็นช่ือยุคหน่ึงในประวติัศาสตร์จีน เป็นยุคต่อจากช่วงยุคชุนชิว 
9 ราชวงศโ์จว(เร่ิมประมาณ 1123 ปีกอ่นคริสตศ์กัราช - 256 ปีกอ่นคริสตศ์กัราช)ราชวงศท่ี์ 3 ในประวติัศาสตร์จีน(ต่อจากราชวงศซ์าง) 
นบัเป็นราชวงศท่ี์ยาวนานท่ีสุด ดว้ยเวลาท่ียาวนานกว่า 867 ปี(นบัเวลารวมทั้งช่วงโจวตะวนัตก และโจวตะวนัออก) 
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ไดใ้ชเ้น้ือความจากส่วนน้ี แยกนางต๋าจีซ่ึงเป็นปิศาจจ้ิงจอก ปิศาจไก่ฟ้าเกา้หวั และปิศาจพิณหยก10

ออกจากกนั(李昉 等, 1960) 
หลงัจากนั้นในจากเอกสารและต าราท่ีผูเ้ขียนไดค้น้พบคือบนัทึกในสมยัราชวงศฮ์ัน่(汉

朝)11 ในเอกสารท่ีมีช่ือว่า เซียนฉ่ือ(先识) ท่ีรวมบทกวีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ไดมี้เน้ือความท่ีบอกว่า 
“ต๋าจีเป็นดัง่ผูป้กครองแผน่ดิน นางจะสัง่ลงโทษ หรือใหร้างวลัแก่ใคร ลว้นไม่อาจทดัทานได ้ ใคร
ขดัขวาง โทษถึงตาย ประชาราษฎล์ว้นไม่พึงใจ”(高诱注, 1954) นอกจากน้ี ในพงศาวดารไว่ชีซ่ือเจีย
(外戚世家) บนัทึกไวว้่า “รับต๋าจีเขา้เป็นสนม เทียบเท่ากบัพระเจา้โจว้ไดถู้กสงัหาร”(司马迁, 1982) 
จากบนัทึกทั้งสองอาจจะยงัไม่เพียงพอท่ีจะสรุปไดว้่าต๋าจีท าใหร้าชวงศซ์างไดล่้มสลาย ทว่าเพียง
พอท่ีจะสรุปไดว้่า ต๋าจีมคีวามเก่ียวขอ้งกบัความล่มสลายของราชวงศซ์าง อีกทั้งยงัท าใหท้ราบไดว้่า 
ต๋าจีเป็นผูท่ี้มีอ  านาจในดา้นการเมืองการปกครองของราชวงศเ์ป็นอนัมาก 

2.การหลอมรวมตวัตนของต๋าจกีบัปิศาจจิง้จอก 
แมว้่าในเอกสารหรือบนัทึกต่างๆ จะไม่สามารถบ่งบอกไดอ้ยา่งชดัเจนถึงนิสยัใจคอของ

นางต๋าจีว่าเป็นคนอยา่งไร ทว่าในค าบอกเล่าท่ีส่งต่อกนัมาท าใหต๋้าจีมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีนกัใน
มุมมองของคนจีนทัว่ไป นางต๋าจีผูมี้ รูปร่างบอบบาง ใบหนา้งดงามหมดจด เสน่ห์ท่ีลึกลบัราวกบัมี
มนตส์ะกดของปิศาจจ้ิงจอก เหล่าน้ีลว้นเป็นเพียงการเปรียบเปรยเท่านั้น ทว่ากลบัส่งอิทธิพลต่อ
ตวัตนของนางต๋าจีเป็นอยา่งมาก คนจีนทอ้งถ่ินมกัเรียกต๋าจีว่า ปิศาจจ้ิงจอกต๋าจี โดยสาเหตุท่ีผูค้น
เลือกปิศาจจ้ิงจอกผสานเขา้กบัต๋าจีเน่ืองดว้ยปิศาจจ้ิงจอกในมุมของของคนจีนคือปิศาจท่ีมีฤทธ์ิมาก 
มีความเจา้เล่ห์ ซุกซน ช่ืนชอบการแปลงกายเป็นหญิงสาวเพื่อล่อลวงชายหนุ่ม หรือยยุงใหผู้ค้น
ทะเลาะกนั ในขณะเดียวกนั ต๋าจีในมุมมองของคนจีนคือหญิงท่ีท าใหร้าชวงศซ์างพบกบัความวิบติั
ดว้ยเสน่ห์ของนาง ดว้ยจุดร่วมน้ีเอง ท าใหต้วัตนของต๋าจีและปิศาจจ้ิงจอกถูกหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั
อยา่งง่ายดาย อีกทั้งตวัตนของปิศาจจ้ิงจอกในต๋าจียงัเป็นจุดดึงดูดใหก้วีผูมี้ช่ือเสียงของจีนหลายคน
มกัใชใ้นงานประพนัธ ์ไม่ว่าจะเป็นหลู่ซวิ่น(鲁迅) หรือ หยวนเคอ(袁珂) และวรรณกรรมท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดท่ีท าใหต๋้าจีถูกรวมเขา้กบัปิศาจจ้ิงจอกคือหอ้งสิน  

หอ้งสิน วรรณกรรมท่ีจดัอยูใ่นหมวดหมู่ของภูติผปิีศาจและเทพเจา้ โดยน าเอาเหตุการณ์
ความล่มสลายของราชวงศซ์างมาแต่งเติมเร่ืองราวใหมี้ความเขม้ขน้ เพ่ิมเน้ือหาในเร่ืองของอิทธิฤทธ์ิ 
ปาฏิหาริย ์ เทพและปิศาจ วรรณกรรมเขียนไวว้่าต๋าจีเป็นบุตรีของเจา้เมืองซู ซ่ึงถูกส่งเขา้ถวายตวัแก่

                                                             

10 ปิศาจจ้ิงจอก(狐狸精) ปิศาจไกฟ้่าเกา้หวั(九头雉鸡精) และปิศาจพิณหยก(琵琶精)ในวรรณกรรมหอ้งสินคือสามปิศาจท่ีถูกส่งมา
สร้างความวุ่นวายใหแ้กร่าชวงศซ์าง โดยปิศาจจ้ิงจอกท่ีเขา้สิงนางต๋าจีเป็นศิษยผ์ูพ่ี้ และเป็นปิศาจเพียงตนเดียวท่ีหนีรอดไปไดห้ลงัจาก
ราชวงศซ์างล่มสลาย ท าใหผู้ท่ี้ถูกกล่าวถึงมกัจะเป็นปิศาจจ้ิงจอก 
11 ราชวงศฮ์ัน่(ประมาณ 206 ปีกอ่นคริสตศ์กัราช - ค.ศ. 220) คือ ราชวงศห์น่ึงในยุคจกัรวรรดิของจีน ด ารงอยู่เป็นเวลารวม 426 ปี 
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พระเจา้โจว้แทนเคร่ืองบรรณาการ ทว่าต๋าจีถูกปิศาจจ้ิงจอกฆ่าอยา่งเห้ียมโหดในคืนก่อนเขา้หอ 
เน่ืองจากปิศาจจ้ิงจอกไดรั้บค าสัง่จากเจา้แม่หน่ีวา(女娲)12 ใหล้งมาท าลายพระเจา้โจว้ ปิศาจจ้ิงจอก
ไดพ้าศิษยน์อ้งทั้งสอง คือ ปิศาจไก่ฟ้าเกา้หวั และปิศาจพิณหยก ปิศาจทั้งสามไดใ้ชค้วามงามล่อลวง
พระเจา้โจว้ใหห้ลงไหล ละท้ิงการบริหารบา้นเมือง สงัหารขุนนางท่ีภกัดี ท าใหต้อนทา้ยพระเจา้โจว้
ไดถู้กพระเจา้อู่สงัหาร นางปิศาจทั้งสามถูกจบัไปส าเร็จโทษ แต่ปิศาจจ้ิงจอกไดห้ลบหนีออกไปได ้
ซ่ึงคนจีนมีความเช่ือว่าปิศาจจ้ิงจอกไดห้นีออกจากประเทศจีน ไปยงัอินเดีย เกาหลี และญ่ีปุ่น 
เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีก็ลว้นแต่มีเร่ืองเล่าหรือต านานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปิศาจจ้ิงจอกดว้ยกนัทั้งส้ิน อีก
ทั้งต  านานท่ีเกิดข้ึนก็มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ว่าดว้ย นางปิศาจใชค้วามงามล่อลวงชายหนุ่มใหพ้บ
กบัความวิบติั อยา่งไรก็ตาม การท่ีต๋าจีกลายเป็นปิศาจจ้ิงจอก ท าใหเ้ป็นเร่ืองง่ายท่ีท าใหค้นจีนเพ่ิม
ความผดิใหแ้ก่ต๋าจีไดม้ากข้ึน ประการแรก ปิศาจจ้ิงจอกเกา้หางข้ึนช่ือว่าเป็นปิศาจ การถูกมองเป็น
ปิศาจ ยอ่มไม่ใช่เร่ืองท่ีดี ประการท่ีสอง ส่ิงชัว่ร้ายใดใดท่ีปิศาจท าได ้ ยอ่มถูกเพ่ิมใหต๋้าจีอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ยกตวัอยา่งเช่น ปิศาจจ้ิงจอกมีจิตใจโหดเห้ียม ตอ้งการทราบว่าลูกในครรภของหญิง
ผูห้ญิงเป็นชายหรือหญิง พระเจา้โจว้จึงสัง่ผา่ทอ้งนางผูน้ั้นเสีย ซ่ึงเร่ืองน้ีมิไดป้รากฎในบนัทึกของ
ประวติัศาสตร์ใดใดเลย 

ปัจจุบนั ภาพลกัษณ์ของปิศาจจ้ิงจอกในมุมมองของคนจีนดีข้ึนมาก คนจีนหลายคนถึงกบั
นิยมบูชาปิศาจจ้ิงจอก หรือปิศาจจ้ิงจอกเกา้หาง ดว้ยมีความเช่ือว่าจะท าใหต้นเองมีเสน่ห์ มีอ  านาจใน
ดา้นเมตตามหานิยม ทั้งน้ีเม่ือเอ่ยถึงปิศาจจ้ิงจอก คนจีนก็มกันึกถึงต๋าจีเป็นคนแรก เรียกไดว้่า ตวัตน
ของต๋าจีกบัปิศาจจ้ิงจอกไดถู้กหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัอยา่งแยกไม่ออกเสียแลว้ 

3.เหตุใดต๋าจต้ีองตกอยู่ในภาพลกัษณ์ที่ช่ัวร้าย 
จากการศึกษาวรรณกรรม เอกสาร รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท าใหเ้ราไดท้ราบถึงความ

เป็นมาของต๋าจี รวมถึงเหตุท่ีตวัตนของนางถูกหลอมรวมเขา้กบัปิศาจจ้ิงจอก แต่เราไม่อาจทราบได้
เลยว่า สุดทา้ยแลว้ต๋าจีเป็นผูท่ี้มีจิตใจชัว่ร้ายเลวทราม หรือเป็นเพียงเหยือ่ของสงคราม สภาพสงัคม 
และความเช่ือกนัแน่  

ศาสตราจารยห์ลิว ซ่ือหลิน(刘士林) ไดใ้หค้วามเห็นว่า วรรณกรรมหอ้งสินไดป้รุงแต่งต๋าจี
ใหก้ลายเป็นบุคคลใหม่ท่ีมีแต่ความชัว่ร้าย โดยส่วนตวัของเขามีความเห็นว่า แทท่ี้จริงแลว้ ต๋าจีตอ้ง
เขา้ถวายตวัเป็นนางสนมของพระเจา้โจว้เพราะพระเจา้อู่เป็นผูส่้งนางเขา้มาเป็นไสศ้ึก เมื่อราชวงศ์
ซางถึงจุดจบ พระเจา้อู่จ  าตอ้งสงัหารต๋าจีเพ่ือเหตุทางการเมือง อีกทั้งเพ่ือใหช้ยัชนะของตนเองขาว
สะอาด และเน่ืองดว้ยราชวงศโ์จวปกครองประเทศจีนเป็นเวลานานกว่า 800 ปี ท าใหช่ื้อเสียงของต๋า

                                                             

12 เจ้าแม่หน่ีวา(女娲) หรือ เจ้าแม่น่ึงออ(ส าเนียงฮกเกี้ยน) เป็นเทพมารดรท่ีย่ิงใหญ่และเกา่แกข่องจีน โดยมีความเช่ือว่ามนุษยเ์กดิ
จากกอ้นดินเหนียวท่ีเจา้แม่หน่ีวาป้ันข้ึนมา 
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จีและพระเจา้โจว้เลวร้ายลงเร่ือยๆ เพื่อยกยอ่งพระเกียรติของพระเจา้อู่แห่งราชวงศโ์จว(刘 士 林 , 
2003)  

แมเ้ราจะไม่สามารถตอบไดว้่าแทจ้ริงแลว้ต๋าจีเป็นคนอยา่งไร ทว่าเหตุใดต๋าจีจึงถูกผูค้น
สวมบทบาทหญิงสาวท่ีชัว่ร้าย ผูเ้ขียนไดร้วมรวบขอ้มูล และวิเคราะห์สาเหตุได ้ดงัน้ี 

3.1 หลกัของหรูเจยี(儒家) ที่ว่าด้วย คุณธรรมของหญิงสาว : ลทัธิหรูเจีย(儒家)ผูก่้อตั้งคือ 
ขงจ่ือ(孔子) ผูเ้ป็นนกัคิดและนกัปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงของจีน โดยลิทธิหรูเจียไดร้วมค าสอนของขงจ่ือ
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของคนจีน ซ่ึงแนวคิดน้ีฝังรากลึกสู่สงัคมจีนเป็นเวลานาน 
โดยมากมกัเนน้เก่ียวกบัศีลธรรมส่วนตวั และศีลธรรมในการปกครอง ความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ความสมัพนัธใ์นสงัคมต่างๆ ทั้งน้ีลทัธิหรูเจียไดจ้ดัต าแหน่งทางสงัคมของสตรีไวอ้ยา่งเขม้งวด 
คุณธรรมของหญิงสาว(妇道) ว่าดว้ยเร่ืองของ สามเช่ือฟัง ส่ีจรรยา(三从四德) อธิบายไดด้งัน้ี สาม
เช่ือฟัง(三从) ประกอบดว้ย สตรีท่ียงัไม่ออกเรือนใหเ้ช่ือฟังบิดา สตรีท่ีออกเรือนแลว้ใหเ้ช่ือฟังสามี 
สตรีท่ีสามีเสียชีวิตใหเ้ช่ือฟังบุตรชาย(未嫁从父，即嫁从夫，夫死从子) และ ส่ีจรรยา(四德) 
ประกอบดว้ย ประพฤติงดงาม วาจางดงาม หนา้ตาและกิริยางดงามและงานฝีมืองดงาม (妇德、妇

言、妇容、妇功) ดงักล่าวไดว้่า สตรีในยคุก่อนมีสถานะทางสงัคมต ่ากว่าบุรุษอยา่งมาก ถือว่า
สตรีคือส่ิงของหรือทรัพยส์มบติัช้ินหน่ึงของบุรุษก็ว่าได ้ หลกัค าสอนของหรูเจียท่ีส่งอิทธิพลต่อคน
จีนใหย้ิง่เขม้งวดกบัหลกัคุณธรรมของหญิงสาวคือ ปากทอ้งเร่ืองเลก็ ขาดคุณธรรมเร่ืองใหญ่(饿死

事小，失节事大) หลกัขอ้น้ีท าใหค้นโดยทัว่ไปเพ่ิมความเคร่งครัดในดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลกัของหรูเจียมากข้ึน 

จากขอ้มูลตอนตน้ท่ีว่าดว้ยเน้ือความว่า“พระเจา้โจว้เป็นผูท่ี้รับฟังค าของนางสนม”ท าให้
วิเคราะห์ไดว้่า นางสนมผูน้ั้นไดล้ะเมิดหลกัคุณธรรมหญิงสาวของหรูเจียท่ีว่าสตรีตอ้งเช่ือฟังค าพูด
ของบุรุษ แมว้่าจะสรุปไม่ไดว้่านางสนมคือใคร ทว่าโดยทัว่ไปก็ไดอ้นุมานว่าคือต๋าจี และน่ีอาจจะ
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหน้างต๋าจีถูกสงัคมประนาม และถูกสวมตวัตนของหญิงชัว่ร้ายก็เป็นได ้

3.2 หลกัของหรูเจยี(儒家) ที่ว่าด้วย สตรีและคนถ่อยเป็นผู้เข้าด้วยยาก : นอกจากหลกั สาม
เช่ือฟัง ส่ีจรรยา แลว้ หรูเจียยงัมีแนวคิดท่ีว่าดว้ย สตรีและคนถ่อยเป็นผูเ้ขา้ดว้ยยาก(惟女子与小人

难养也) เปรียบเทียบว่าสตรีและคนถ่อยคือคนประเภทเดียวกนั คือ เป็นผูท่ี้เขา้หาเพื่อผลประโยชน ์
เมื่อหมดประโยชน์กตี็จาก เป็นผูท่ี้เช่ือถือไม่ได ้ ไม่มีค่าควรแค่การไวว้างใจ และใหค้วามเคารพ ท า
ใหต๋้าจีผูซ่ึ้งถือว่าเป็นหญิงสาวท่ีไม่มีคุณธรรมตามหลกัหรูเจีย นางยงัเป็นผูท่ี้มีค่าเทียบเท่ากบั “คน
ถ่อย” อีกดว้ย  

3.3 ผู้ชนะ คือผู้เขยีนประวตัศิาสตร์ : ในประวติัศาสตร์ พระเจา้โจว้ไดพ้่ายแพแ้ก่พระเจา้อู่ 
สุดทา้ยแลว้ผูช้นะเท่านั้นท่ีเป็นผูท่ี้หวัเราะเป็นคนสุดทา้ย ผูช้นะมีสิทธิท่ีจะเขียนประวติัศาสตร์ อีก
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ทั้งประวติัศาสตร์ท่ีว่า ไดผ้า่นกาลเวลามาแลว้นบัพนัปี แน่นอนว่าสงครามนั้นเป็นเร่ืองของความ
สูญเสีย การสร้างความชอบธรรมในการก่อสงคราม และการหาผูท่ี้ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน เป็นเร่ืองท่ีผูช้นะจะตอ้งจดัการเพื่อสร้างความสมเหตุสมผลทางการเมือง ดว้ยพระเจา้โจว้
เป็นกษตัริยใ์นขณะนั้น การถูกป้ายสีความรับผดิชอบใหเ้ป็นเร่ืองท่ีไม่แปลกแต่อยา่งใด ทว่า เหตุ
ใดต๋าจีจึงถูกรวมเขา้กบัความผดินั้นดว้ย เหตุอาจเป็นเพราะเน่ืองจากบนัทึก เอกสาร และหลกัฐาน
หลายช้ินบ่งบอกว่านางคือสนมของพระเจา้โจว้ แมว้่าจะไม่ไดบ้อกแน่ชดัว่าเป็นนางสนมท่ีพระเจา้
โจว้เช่ือฟัง หรือรักใคร่ผูน้ั้นหรือไม่ก็ตาม นางต๋าจีก็จ  าเป็นตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความพ่ายแพข้อง
สวามีอยูอ่ยา่งแน่นอน ประกอบกบัผูค้นมีความเช่ือว่านางเป็นผูท่ี้ไม่มีพฤติกรรมท่ีไม่เคารพหลกั
ของหรูเจีย นัน่ยิง่ท าใหต๋้าจียิง่ตกอยูใ่นสภาวะของจ าเลยท่ีมีความผดิร้ายแรงเสียยิง่กว่าพระเจา้โจว้อ
ยา่งเสียมิได ้

3.4 การลบล้างประวตัศิาสตร์ ด้วยประวตัศิาสตร์ที่เลวร้ายกว่า : เป็นท่ีทราบกนัว่า หอ้งสิน 
คือวรรณกรรมท่ีถูกประพนัธข้ึ์นในสมยัราชวงศห์มิง ประเทศจีนช่วงราชวงศห์มิงมีความขดัแยง้กนั
อยา่งน่าประหลาด กล่าวคือ เป็นช่วงท่ีรุ่งเรืองในดา้นวฒันธรรมและวรรณกรรมเป็นอยา่งมาก ในยคุ
น้ีมีการส ารวจทางทะเลอยา่งกวา้งขวาง ราชวงศห์มิงในตอนตน้ถือเป็นอาณาจกัรท่ีกา้วหนา้ท่ีสุดใน
โลก ณ ช่วงเวลานั้น ถือเป็นหน่ึงในยคุท่ีถูกจดัโดยนกัวิชาการชาวตะวนัตกว่ามีการปกครองท่ีเป็น
ระบบและสงัคมท่ีมีเสถียรภาพในประวติัศาสตร์มนุษยช์าติก่อนท่ีจะล่มสลาย ทว่าในชณะเดียวกนั 
ช่วงแรกในการครองราชของจกัรพรรดิหงอู่(洪武) หรือพระนามเดิมคือจูหยวนจาง(朱元璋)13 ได้
ถูกกล่าวว่าทรงประหารขนุนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งหากสงสยัว่าจะเป็นภยั
ต่อราชบลัลงักก์ว่าหา้หมื่นคน โดยเฉพาะปลายรัชกาล แม่ทพัหลายคนตอ้งถูกประหารเน่ืองจากเกรง
จะเป็นภยัในอนาคต ไม่เวน้แมแ้ต่แม่ทพัสวีต๋า (徐达) ผูเ้คยออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กบัพระองค ์

แน่นอนว่าประชาชนลว้นมคีวามคบัแคน้ใจกบัการกระท าของกษตัริยใ์นหลายๆ เร่ือง ทว่าก็
ไม่อาจจะแสดงออกไดอ้ยา่งชดัเจน เหล่าบณัฑิตไดใ้ชว้รรณกรรมเป็นการระบายความในใจท่ีอดัอั้น
อยูข่องตน การละคร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง หรือเร่ืองเล่าเสียดสีกษตัริยใ์นยคุ
ก่อนราชวงศห์มิงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก วรรณกรรมหอ้งสินก็นบัเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
เยยีวยาสภาพจิตใจของประชาชนในยคุนั้น พระเจา้โจว้ และต๋าจีท่ีถือว่าเป็นตวัร้ายถูกแต่งแตม้ให้
ร้ายกาจยิง่กว่าเดิม โดยเพ่ิมตวัตนของปิศาจจ้ิงจอกเขา้ไป มีเร่ืองราวของเทพ และอภินิหารต่างๆ เขา้
มาเก่ียวขอ้งเพ่ือป้องกนัฝ่ายราชวงศเ์คลือบแคลงสงสยั แทจ้ริงแลว้ ในสมยันั้นราชวงศจ์ะเกิดค าถาม
ข้ึนในใจบา้งหรือไม่ก็ไม่ทราบได ้แต่ว่าหอ้งสินไดท้ าใหเ้กิดขอ้ดีสองประการ นัน่คือ บา้นเมืองสงบ
เรียบร้อย ดว้ยการกลบเกล่ือนการกระท าต่างๆ ของทางราชส านกัดว้ยการกระท าของกวีท่ี “คลา้ย” 
                                                             

13 จูหยวนจาง (朱元璋) หรือจกัรพรรดิหงอู(่洪武)เป็นผูล้ม้ลา้งราชวงศห์ยวน ขบัไล่ชาวมองโกล และสถาปนาราชวงศห์มิง 
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จะเป็นการเติมแต่งประวติัศาสตร์เก่าใหเ้ลวร้าวกว่าเดิม ประการท่ีสอง คือ ท าใหเ้หล่าบณัฑิตและ
บุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีทีท่าว่าจะมีปัญหามากท่ีสุดไดเ้กิดความผอ่นคลายในใจ(石昌渝, 2004)  

บทสรุป 
จากการศึกษาหลกัฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ตั้งแต่บนัทึกท่ียงัไม่ปรากฎช่ือของต๋าจี 

จนกระทัง่ตวัตนของต๋าจีถูกหลอมรวมเขา้กบัปิศาจจ้ิงจอก ต๋าจีเทียบไดด้ัง่ตวัแทนของหญิงสาวท่ีใช้
ความงามท าใหบ้า้นเมืองพานพบกบัหายนะ เร่ิมจากหญิงสาวท่ีเขา้วงัเพื่อถวายตวัเป็นสนม เน่ืองจาก
ราชวงศซ์างเป็นราชวงศท่ี์เก่าแก่ของจีน จึงคาดว่าต๋าจีจะเป็นหญิงสาวคนแรกท่ีไดรั้บการบนัทึกใน
ประวติัศาสตร์ว่าเป็นหญิงงามผูม้ีส่วนรับผดิชอบในการล่มสลายของราชวงศ ์แมจ้ะไม่มีบนัทึกใดใด
บ่งบอกถึงนิสยัใจคอของต๋าจีอยา่งชดัเจน ทว่าภาพลกัษณ์ของต๋าจีในมุมมองของคนจีนคือหญิงท่ีใช้
เสน่ห์ล่อลวงใหก้ษตัริยห์ลงใหล เฉกเช่นเดียวกบัปิศาจจ้ิงจอกมีภาพลกัษณ์คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ 
ปิศาจจ้ิงจอกมกัแปลงกายเป็นสาวงามหลอกล่อชายหนุ่ม และช่ืนชอบในการยยุงใหผู้ค้นแตกคอกนั 
จุดร่วมเช่นน้ีเองท าใหค้นจีนหลอมรวมตวัตนของต๋าจีเขา้กบัปิศาจจ้ิงจอก จนกระทัง่ในวรรณกรรม
หอ้งสินไดป้ระพนัธใ์หต้วัตนของต๋าจีกบัปิศาจจ้ิงจอกรวมเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมบูรณ์ เน้ือความใน
ส่วนสุดทา้ยของบทความเป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหค้นจีนมองต๋าจีในแง่มุมท่ีโหดร้าย โดย
แบ่งออกเป็น หลกัของลทัธิหรูเจียท่ีว่าดว้ยคุณธรรมของหญิงสาว และหลกัการท่ีว่าสตรีและคนถ่อย
เป็นผูเ้ขา้ดว้ยยาก เป็นการบ่งบอกว่าอาจจะเพราะว่าต๋าจีเป็นสตรีท่ีไม่ไดป้ระพฤติตามหลกัของลทัธิ
หรูเจีย อีกทั้งสาเหตุท่ีว่าดว้ยผูช้นะคือผูเ้ขียนประวติัศาสตร์ กล่าวคือ ราชวงศซ์างถูกลม้ลา้งดว้ย
ราชวงศโ์จว พระเจา้อู่ตอ้งการท าใหช้ยัชนะของตนเป็นความชอบธรรม การเขียนประวติัศาสตร์ใหผู้ ้
พ่ายแพเ้ป็นคนท่ีเลวร้าย หรือเลวร้ายกว่าความเป็นจริง อาจจะเป็นเร่ืองท่ีมีความเป็นไปได ้ และ
สุดทา้ยคือวรรณกรรมหอ้งสินเป็นวรรณกรรมท่ีอาจจะประพนัธข้ึ์นเพ่ือสร้างความผอ่นคลายใหแ้ก่
เหล่ากวีท่ีสัง่สมความไม่พอใจต่อกษตัริยข์องตน 
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“เซียนเทยีนเต้า” ของชาวไทยเช้ือสายจีนในกรุงเทพฯ และจังหวดั
สมุทรปราการ 

Xian Tian Dao of Thai-Chinese in Bangkok and Samutprakarn Province 
 

พรพรรณ จันทโรนานนท์ ,พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 

 

บทคดัย่อ 
บทความวิจัยน้ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือต่อยอดจากงานวิจัยเร่ือง “ความเช่ือเร่ืองศาสนาพุทธ

มหายาน และศาสนาเต๋า ของชาวไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสมุทรปราการ : มุมมองจากโรงเจ ” และ
เพื่อศึกษาความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการแพร่กระจายของความเช่ือทางศาสนาของชาวจีนใน
กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ โดยเนน้การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด  

บทสรุปในงานวิจยัในเร่ืองดงักล่าวแสดงไวว้่า ชาวจีนในจงัหวดัสมุทรปราการมีความเช่ือ
ทางศาสนาแบบจีนท่ีหลากหลาย กล่าวคือมีทั้งศาสนาพุทธมหายานนิกายเซน นิกายย่อยหล่ิมจ้ีจง 
ศาสนาเต๋า และความเช่ือแบบซานเจ้ียว (三教) ซ่ึงแยกออกเป็นสายโฮ่วเทียนเตา้ (后天道) สาย
เซียนเทียนเต้า(先天道) และสายอีก้วนเต้า (一贯道) การแพร่กระจายของศาสนาดังกล่าวใน
ประเทศจีนแมจ้ะเกิดข้ึนเร็วช้าต่างกนั แต่ความเช่ือหลากหลายท่ีติดตวัมากบัชาวจีนอพยพ ลว้น
กระจายเขา้สู่กรุงเทพ ฯ และจงัหวดัสมุทรปราการพร้อม ๆ  กบัชาวจีนอพยพ แต่เมื่ อพิจารณาแลว้ 
พบว่าศาสนาเต๋า (道教) ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานไดถู้กหลอมรวมเขา้
กบัวิถีชีวิตของชาวจีนในทุกมิติ ท าให้มิอาจแยกความเช่ือศาสนาเต๋าออกจากความเป็นอยูข่องชาว
จีนได ้เราจึงไดเ้ห็นศาสนสถานแบบจีนของศาสนาเต๋าหรือความเช่ือแบบจีนอ่ืน ๆ ถูกสร้างข้ึนใน
เกือบทุกชุมชนของชาวจีนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบอยู่ทัว่ไปในเกือบทุกพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพฯ และจงัหวดัสมุทรปราการ จึงกล่าวไดว้่า ศาสนสถานความเช่ือแบบจีนในประเทศไทย ซ่ึง
ถูกสร้างข้ึนจากความเช่ือแบบศาสนาเต๋า และความเช่ือแบบจีนอ่ืน ๆ  นั้น พบว่าเป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชนชาวจีนอพยพในทอ้งถ่ินต่าง ๆ   

จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลโดยละเอียดท่ีกรุงเทพ ฯ และจงัหวดัสมุทรปราการ ท าให้ทราบ
อยา่งชดัเจนว่าศาสนสถานแบบจีนรูปแบบหน่ึงท่ีส าคญัมากของชาวจีนคือ “โรงเจ” ทั้งท่ีกรุงเทพฯ 
และสมุทรปราการมีโรงเจท่ีสร้างข้ึนจากคติความเช่ือแบบซานเจ้ียว ท่ีแยกออกเป็นสายเซียนเทียน
เตา้ท่ีแพร่กระจายจากเมืองแตจ๋ิ้ว ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาเก่าแก่เป็นอย่างมาก โดยมีอายุอย่างนอ้ย 
101 ปี ข้ึนไป ไดแ้ก่โรงเจ “ฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึง”(復陽善堂) ท่ีกรุงเทพฯ และโรงเจ “เหม่งจิงเส่ียงต้ึง”(
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明真善堂) ท่ีสมุทรปราการ เซียนเทียนเตา้ท่ีกรุงเทพ ฯ เป็นความเช่ือแบบซานเจ้ียวโดยแท ้แต่เซียน
เทียนเตา้ในสมุทรปราการเนน้ไปทางศาสนาเต๋ามากกว่าศาสนาพุทธมหายาน ศาสนสถานแบบจีนท่ี
กล่าวมาน้ีทั้งในกรุงเทพ ฯ และในจงัหวดัสมุทรปราการก าลงัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเส่ือมลง
เกือบทุกมิติ ดว้ยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

ค าส าคญั :  ซานเจ้ียว  เซียนเทียนเตา้  โรงเจ  
 

Abstract 
This research is done in continuation of the research, “Paknam, the Old Port: Chinese 

Believes and the Way of Life” (2013), and also aim to study about perception of Bangkok and 
Samutprakarn Chinese religions and believes.  

From the conclusion of the former research, we are aware of the various Chinese religion 
beliefs in Samutprakan; namely Mahayana Buddhism (大乘佛教), Daoism (道教), Sanjiao (三
教), Hou Tian Dao (后天道), Xian Tian Dao (先天道), and Yi Guan Dao (一贯道). The beliefs 
were diversely spread throughout China at different times. Each belief has a different timeline of 
prosperity, some sooner, and some later. The immigration of Chinese immigrants to Bangkok and 
Samutprakarn also carry the similar time frame of the prosperity from the mother country. The 
beginning of the Chinese religion and beliefs in Bangkok and Samutprakarn were aligned with 
Daoism, because Daoism had a long history in the Chinese way of life. This is why there were a lot 
of Chinese Daoism temples built in the Chinese area of both cities, Bangkok and Samutprakarn. 
Other than its religious functions, these Chinese Daoism and other believes temples represented the 
center of Chinese area for Chinese immigrants in different areas.  

The results of the research showed that one of the most important Chinese religious places 
in Thailand is the “Vegetarian hall.” The oldest vegetarian hall in Bangkok is called “Hok Yiang 
Xiang Teng” (復陽善堂-Tiechiew). The oldest vegetarian hall in Samutprakan, in contrast, is 
“Meng Jing Xiang Teng” (明真善堂-Tiechiew). The Xian Tian Dao in Bangkok are mostly the 
real Sanjiao. In Samutprakan, however, it appears that the people are mainly concerned Daoism 
than Sanjiao and Mahayana Buddhism. Nevertheless, the “Vegetarian hall” both in Bangkok and 
Samutprakan are slowly declining due to the fact that both cities are affected by inner factors and 
outer factors. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ความเช่ือทางศาสนาแบบจีนไดแ้พร่กระจายเขา้สู่กรุงเทพ ฯ และจงัหวดัสมุทรปราการมา
นานเท่า ๆ  กบัการมีชาวจีนอพยพรุ่นแรกท่ีเขา้มาอาศยัในพ้ืนท่ี การสร้างศาสนสถานเพ่ือการตั้งรูป
เคารพเพ่ือกราบไหวใ้นช่วงเร่ิมตน้มกัเร่ิมข้ึนแบบง่าย ๆ ต่อมาเม่ือชาวจีนอพยพเหล่านั้นประสบ
ความส าเร็จในการคา้ดงัใจปรารถนา อีกทั้งท ามาหากินไดผ้ลดีร ่ ารวยมีฐานะดีข้ึน จึงไดร่้วมแรงร่วม
ใจกนัปลูกสร้างอาคารให้สวยงามและมีความคงทนมากข้ึนเพ่ือเป็นท่ีตั้งรูปเคารพ รวมทั้งใชเ้ป็น
ศูนยก์ลางชุมชน และเป็นศูนยก์ลางทางการปฏิบติัพิธีกรรมประจ าปีตามความเช่ือดว้ย   (พรพรรณ  
จนัทโรนานนท ์: 2546, 81-85) 

จงัหวดัสมุทรปราการมีอ  าเภอปากน ้ าเป็นเมืองท่ีมีท่าข้ึนเรือส าหรับชาวจีนอพยพ ตั้งแต่
ก่อนสมยัสุโขทยั มาในสมยัอยุธยา อ  าเภอปากน ้ ายิ่งมีความส าคญัมากข้ึนเพราะเป็นท่ีจอดแวะพกั
เรือเดินสมุทรท่ีตอ้งขนถ่ายสินคา้และผูโ้ดยสารลงเรือเล็ก เพ่ือเดินทางเขา้แม่น ้ าเจา้พระยาสู่กรุงศรี
อยุธยาเมืองหลวงของสยาม (พรพรรณ  จนัทโรนานนท์ ไพศาล ทองสัมฤทธ์ิ : 2556 ; 2 )  ดงันั้น
ปากน ้ าจึงเป็นศูนยก์ลางรวมพ่อคา้จากต่างเมือง ช่วงกลางสมยัอยุธยา เมืองหลวงไดก้ลายเป็นตลาด
การคา้ และมีบา้นเรือนมากมายอยู่กนัอย่างหนาแน่น (( lek – prapai.org/lome/view.php? id =810) 
(02/05/2018)   ชาวจีนอพยพท่ีมาประเทศไทยตอ้งมาข้ึนท่าท่ีอ  าเภอปากน ้ า บางคนท่ีญาติยงัไม่มารับ
ก็ตอ้งหางานท าท่ีปากน ้ าไปก่อน หรืออาจจะมีบางคนท่ีตั้งใจหางานในปากน ้ าหรือละแวกใกลเ้คียง 
ชาวจีนอพยพทั้งท่ีกรุงเทพฯ และปากน ้ า ต่างตั้งถ่ินฐานด ารงวิถีชีวิตตามแบบฉบบัของตน และต่างก็
ไดส้ร้างศาสนสถานข้ึนตามความเช่ือของตนซ่ึงก็คือศาสนาพุทธมหายาน และโรงเจสายเซียนเทียน
เตา้ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแตจ๋ิ้ว แต่ท่ีแห่งใดตั้งโรงเจสายน้ีข้ึนชา้เร็วกว่ากนั อีกทั้งการเผยแพร่นั้น ท่ี
ใดเป็นจุดเร่ิมตน้ก่อนกนั ขอ้มูลเหล่าน้ีลว้นจะเป็นหลกัฐานท่ียนืยนัถึงความสมัพนัธ์อนัดีและความ
เจริญรุ่งเรืองของโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจ จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยัไดว้ิจยั
ในหวัขอ้เร่ือง “เซียนเทยีนเต้าของชาวไทยเชือ้สายจีนในกรุงเทพ ฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ” 

โดยเป็นการท าวิจยัต่อยอดจากงานวิจยัเร่ือง “ปากน ้ าเมืองท่าโบราณ ความเช่ือและวิถีชีวิตของชาว
จีน”(2556) 

วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
1.เพื่อเป็นการต่อยอดจากงานวิจยัเร่ือง“ปากน ้ าเมืองท่าโบราณ ความเช่ือและวิถีชีวิตของ 
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ชาวจีน” (2556) 
2.เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการแพร่กระจายของความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้จาก

แตจ๋ิ้วในจงัหวดักรุงเทพฯ และจงัหวดัสมุทรปราการ 
3.เพื่อความเขา้ใจรูปแบบท่ีแทจ้ริงของโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ในจงัหวดักรุงเทพฯ และ

จงัหวดัสมุทรปราการ 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ขอบเขตของการวิจยัคือท าการศึกษาโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 
และเขตกรุงเทพ ฯ ฝ่ังธนบุรีเท่านั้น โดยระยะเวลาการท าวิจยั คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559- 
มิถุนายน พ.ศ. 2561         

วธีิด าเนินการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางความเช่ือสาย

เซียนเทียนเตา้ 10 ราย และการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลอย่างละเอียดท่ีโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ จงัหวดั
สมุทรปราการ และท่ีกรุงเทพฯ รวม 12 แห่ง และยงัศึกษาผา่นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้ทราบถึงความเป็นมาของโรงเจท่ีสร้างข้ึนจากความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้ท่ีมาจาก

แตจ๋ิ้ว ในจงัหวดักรุงเทพ ฯ และจงัหวดัสมุทรปราการอยา่งแทจ้ริง  
2.ท าให้ทราบถึงความเจริญข้ึนและความเส่ือมลงของโรงเจท่ีสร้างข้ึนจากความเช่ือสาย

เซียนเทียนเตา้ท่ีมาจากแตจ๋ิ้ว ในจงัหวดักรุงเทพ ฯ และจงัหวดัสมุทรปราการ 
3.ท าให้ทราบถึงลกัษณะเด่นของความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้ว ในจงัหวดักรุงเทพ 

ฯ และจงัหวดัสมุทรปราการ  

รายงานการวจิยั 
รายช่ือโรงเจท่ีลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล ทั้ง 12 แห่ง 

ช่ือโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ สถานท่ีตั้ง หมายเหตุ 

1.โรงเจ ถ่ง เ สียง  (同善堂-
แตจ๋ิ้ว1) 

ถนนประโคนชยั  

อ.ปากน ้ า  จ.สมุทรปราการ 

เดิมเป็นโรงเจทางศาสนาพุทธ
มหายานนิกายยอ่ยหล่ิมจ่ีจง (临济

宗) พระภิกษุจีนเป็นผูก่้อตั้ง 

                                                             
1 ภาษาจีนท่ีปรากฏในบทความน้ี เป็นการออกเสียงแบบภาษาจีนกลาง หากค าใดเป็นการออกเสียงแบบภาษาแตจ๋ิ้ว ผูเ้ขียนจะระบุทา้ยค าว่าแตจ๋ิ้ว 
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2.โรงเจเหม่งจิงเส่ียงต้ึง (明真

善堂-แตจ๋ิ้ว) 
127 ถนนสุขุมวิท ซอยกนั
ตะบุตร 23 ต.ปากน ้ า  อ.
ปากน ้ า 

เดิมเป็นโรงเจทางศาสนาพุทธ
มหายานกราบไหวเ้จา้แม่กวนอิม 

3.โรงเจฮกซิงต้ึง (復新堂-
แตจ๋ิ้ว) 

ต.บางพื่ง อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ  

เดิมอยู่ในย่านชาวจีนท่ีกรุงเทพ ฯ 
ต่อมาได้ยา้ยมาตั้งเป็นโรงเจแห่ง
ใหม ่

4.โรงเจถ่องเฮงต้ึง (同兴堂-
แตจ๋ิ้ว) 

ถนนปานสาย 1 เทศบาล
คลองด่าน 8 ต.คลองด่าน อ.
บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

เดิมช่ือโรงเจถ่องเฮงเจต้ึง 同兴斋堂

เ ป็ น โ ร ง เ จ ท า ง ศ า สน าพุ ท ธ
มหายาน เคยมีภิกษุจ  าพรรษาและ
ดูแล 

5.โรงเจเผ่งอังตั๊ว (平安坛-
แตจ๋ิ้ว) 

หลงัตลาดคลองสวน 100 ปี  
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

เดิมเป็นโรงเจซานเจ้ียวสายเซียน
เทียนเต้า ปัจจุบันเป็นโรงเจท่ีตั้ง
รูปเคารพพระโพธิสัตว์และเทพ
เจ้าทางศาสนาเต๋า กล่าวคือได้
กลายจากโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ 
ในลักษณะ ท่ี เ ป็นโรง เ จ แบบ
ศาสนาพุ ทธมหาย านปนกับ
ศาสนาเต๋า 

6.โรงเจฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึง (復阳

善堂-แตจ๋ิ้ว) 
ซอยนาคราช ถนนบ ารุง
เมือง สวนมะลิ กทม. 

เป็นโรงเจแบบเซียนเทียนเตา้โดย
แท ้

7.โรงเจบ่วงชว้งฮุกต้ึง (万全

佛堂-แตจ๋ิ้ว) 
ถนนจันทน์  24 ซอยเย็น
จิตร กทม. 

เดิมเป็นโรงเจอยู่แถวสะพานอ่อน
แ ต่ เพร า ะ ไฟไหม้  จึ ง ย ้า ยม า
สร้างใหม่ท่ีถนนจนัทร์ กทม. เป็น
โรงเจแบบเซียนเทียนเตา้โดยแท ้
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8. โรงเจเส่ียงเข่งต้ึง (善慶堂-

แตจ๋ิ้ว) 
58 ถนนเทอดไท ซอย 21 
กทม. 

เดิมมีช่ือว่าโรงเจเส่ียงเข่งฮุกต้ึง善
慶佛堂 เป็นโรงเจหลักของสาย
เซียนเทียนเตา้ท่ีธนบุรี เน่ืองจากมี
ศิษยเ์อกของท่านอาจารยงุ่์ยเชียง
เ สี ย ง (魏昌善老师) คื อ ท่ า น
อาจารยเล้า อุ่ง เ ต๊ียก(劉運哲老

师)เป็นเจา้ส านกัดูแล มีผูค้นศทัธา
มาก และท่านอาจารย์ก็ได้ช่วย
อาจารยงุ่์ยเชียงเสียงจดัสร้างโรงเจ
ท่ีคลองสวนดว้ย 

9. โรงเจตงเฮ่าหง่ีฮุกต้ึง (忠孝

义佛堂-แตจ๋ิ้ว) 
ถนนจนัทน ์ซอย 43 แยก18 
กทม. 

เป็นโรงเจปิดรับเฉพาะคนรู้จัก 
และมีความเป็นเซียนเทียนเต้า
อยา่งแทจ้ริง 

10.โรงเจเฉ่ียงเข่งตัว๊ ( 长庆坛

-แตจ๋ิ้ว) 
47 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 
3 กทม. 

เป็นโรงเจเซียนเทียนเตา้โดยแท ้มี
โกวไถ่แซ่ตั้ง(陈姑太)ดูแล 

11.โรงเจเจ็กเต็กฮุกต้ึง(一德

佛堂) 
641ถนนส่ีแยกทศกรรณ 
พุทธมณฑลสาย 2 กทม. 

ในโรงเจมีป้ายว่า เปาเก็งเตง้保宫

亭 มีโกวไถ่แซ่ตั้ ง(陈姑太)ดูแล 
รับว่าเดิมเป็นสายโห่วเทียนเตา้ (
后天道)ต่อมาไดจึ้งไดเ้ปล่ียนเป็น
เซียนเทียนเตา้ 

12.โรงเจไต่เข่งผูถ่ี่ฮ้ึง(大慶菩

提園-แตจ๋ิ้ว) 
477 ถนนเทอดไท แขวง
ตลาดพลู อ.ภาษีเจริญ กทม. 

เป็นโรงเจท่ีเจ้าส านักเลา้อุ่งเต๊ียก
แห่งโรงเจเส่ียงเข่งเห็นว่าควร
สร้างโรงเจแห่งใหม่ท่ีน่ี เพื่อผ่อง
ถ่ายผูม้ีจิตศรัทธาอย่างมากมายท่ี
ไปปฏิบติัธรรมท่ีโรงเจเส่ียงเข่งซ่ึง
มีความหนาแน่นมาก ต่อมาให้
โกวเน้ียตั้งฮุ่ยเสียง(陈惠祥姑娘) 
ดูแล ท่านปฏิบัติภาระกิจจบในปี
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พ.ศ. 2561 ปัจจุบันได้ให้ลูกสาว
บุญธรรมดูแล  

จ านวนบุคคลท่ีสมัภาษณ์ รวม 10 ราย 
เพศ/อาย ุ จ านวน หมายเหตุ 

ชาย 45-50 2 นกับวช 

ชาย 51-80 1 นกับวช 

หญิง 35-50 2 นกับวช 

หญิง 51-80 5 นกับวช 

                            รวม 10  

นกับวชของความเช่ือแบบซานเจ้ียว (三教) สายเซียนเทียนเตา้ (先天道) โฮ่วเทียนเตา้ (后
天道) และอ๋ีกว้นเตา้ (一贯道) เป็นความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกนัของศาสนาขงจ่ือ ศาสนาพุทธ
มหายาน และศาสนาเต๋า (儒 释 道) ซ่ึงความเช่ือแบบน้ีในช่วงท่ีจีนก าลงัมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง รัฐบาลจีนในช่วงนั้นจึงไดจ้ดัไวเ้ป็นกลุ่มศาสนาท่ีเจริญข้ึนใหม่ (新 兴 宗 教) ซ่ึงเคยมี
ประวติัท่ีถูกเรียกว่าเรียกว่า พวกฮุยเตา้เหมนิ (会道门) หรือพวกศาสนาท่ีมอมเมาประชาชน (邪教) 
ซ่ึงช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 1949 เป็นตน้มา รัฐบาล
จีนไดใ้ชข้อ้อา้งน้ีเป็นเคร่ืองมือในการลม้ลา้งและปราบปรามกลุ่มความเช่ือดงักล่าวอยา่งหนกั จนถึง
ช่วงเปิดประเทศ (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 – ปัจจุบนั) ความเช่ือกลุ่มศาสนาท่ีเกิดข้ึนใหม่จึงไดรั้บการ
อนุโลมใหเ้ปิดกวา้งและสามารถเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนได ้ (中华人民共和国刑法 (节选) 
www.sara.gov.cn/zcfg/573683.htm) (03/05/2018)  ในช่วงการปราบปรามของรัฐบาลพรรค
คอมมิวนิสตน์ั้น ไดท้  าการปราบปรามจบักุมหวัหนา้องคก์รความเช่ือใหม่เหล่าน้ีอยา่งหนกั คาดว่า
นกับวชในสายเซียนเทียนเตา้ โฮ่วเทียนเตา้ อีกว้นเตา้ และในสายอ่ืนๆ ท่ีหนีการจบักุมจากรัฐบาล 
ต่างไดเ้ดินทางมายงัประเทศไทยเป็นจ านวนมากพร้อม ๆ กบัชาวจีนทางใตท่ี้หนีความวุน่วายทาง
การเมือง ความอดอยาก ซ่ึงอาจจะมีบางกลุ่มท่ีเดินทางเขา้มาในเมืองไทยก่อนหนา้นั้น แลว้ไดป้ฏิบติั
ธรรมอยูใ่นศาสนสถานแห่งใดแห่งหน่ึงมาก่อน เช่นในศาลเจา้ หรือส านกัสงฆ ์หรือสถานธรรม ท่ีมี
การตั้งข้ึนอยา่งมากมายในชุมชนชาวจีนทั้งท่ีกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดัท่ีใกลก้บักรุงเทพ ฯ เช่น 
จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัสระบุรี เป็นตน้  

ความเป็นมาของโรงเจสายเซียนเทียนเต้าจากแต้จิว๋ 

http://www.sara.gov.cn/zcfg/573683.htm
http://www.sara.gov.cn/zcfg/573683.htm
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พรพรรณ จนัทโรนานนท ์,พชัรินรุจา จนัทโรนานนท ์                                            เซียนเทียนเตา้ของชาวไทยเช้ือสายจีน                                                                 

 

 ความเช่ือแบบซานเจ้ียวสายเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้ว จะเข้ามาในประเทศไทยแรกสุด
ตั้งแต่เม่ือใด และเร่ิมข้ึนในท่ีใดเป็นแห่งแรกนั้น มีขอ้มูลจากการบนัทึกของท่านอาจารยผ์ูใ้หญ่ไว้
บา้ง เช่นขอ้มูลการบนัทึกของปรมาจารยส์ายเซียนเทียนเตา้ท่านหน่ึงท่ีเรียกตวัเองว่า “เถียนเหล่า
เวิง” (田老翁) หรือ “พ่อเฒ่าเถียน”หรือท่านเถียนซ่าวฉุน (田邵邨先生) ชาวอู๋ตง้ซาน (梧桐山人)  
เป็นผูเ้รียบเรียงข้ึน โดยกล่าวถึงความเป็นมาในความเจริญข้ึนของสายเซียนเทียนเตา้ท่ีมณฑลเสฉวน 
(四川省) แลว้กระจายออกสู่มณฑลต่าง ๆ  ในประเทศจีน และประเทศต่าง ๆ ทั้งในช่วงแรก ช่วง
กลาง และช่วงปลาย จากนั้นท่านไดร้วบรวมเน้ือหาข้ึนเป็นเล่ม เพื่อใชเ้ป็นค าสอนในการบอกเล่าสั่ง
สอนศิษย ์หรือโปรดสรรพสัตวแ์ละเหล่าดวงวิญญาณให้พน้ทุกข ์(田老翁《书名不祥》出版处

及出版期不详 ；共 51 页) เน้ือหาส่วนแรกของหนังสือเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการแพร่กระจายของ
สายเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้วเขา้สู่ประเทศไทย โดยกล่าวไวด้งัน้ี  
 ความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้ท่ีเจริญข้ึนท่ีมณฑลเสฉวนแลว้กระจายเขา้สู่มณฑลกวางตุง้
เมืองหุยโจว (惠州 )(หุ่ยจิว-แตจ๋ิ้ว) เมืองฉาวโจว (潮州) (เต่ียจิว-แตจ๋ิ้ว คนไทยเรียกแตจ๋ิ้ว) และเมือง
เจียอ้ิงโจว (嘉应州) (เกียเอง้จิว-แตจ๋ิ้ว)ของมณฑลกวางตุง้(广东省)(กึงตงัแซ่-แตจ๋ิ้ว) อาจารยส์าย
เซียนเทียนเตา้ท่ีอยูใ่น 3 เมืองดงักล่าวน้ียงัไดร่้วมกนัสร้าง จ่ือเสียตง้ (紫霞洞) (จีเฮ่ียตัง่-แตจ๋ิ้ว) และ 
อวี้ เสียนถงั (育贤堂) (หยกเฮ่ียงต้ึง-แตจ๋ิ้ว) ข้ึนเป็นศูนยก์ลางใหญ่ของเซียนเทียนเตา้ของ 3 เมืองของ
แตจ๋ิ้วท่ีกล่าวมาแลว้ และลูกศิษยท์ั้ง 3 เมืองต่างยกย่องให้ท่านอาจารยเ์ฉินกงฝูเสียน (陈公福贤) 
เป็นอาจารยใ์หญ่แห่งเซียนเทียนเตา้ของ 3 เมืองน้ี และท่านอาจารยเ์ฉินฝู่ เสียน (陈福贤老师) ก็รับ
เป็นเจา้ส านกัของสายเซียนเทียนเตา้ของ 3 เมืองดงักล่าว  (田老翁; มปพ :  23 ) ท่ีส านกัแห่งน้ีมีศิษย์
เอกของท่านอาจารยเ์ฉิน คือ ท่านอาจารย ์เล่ียวกงเส่ินซิว (廖公慎修) หรือท่านอาจารยเ์ล่ียวเส่ินซิว(
廖慎修老师) เป็นชาวอ าเภอหยง่อาน (永安) ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้ท่ีแตจ๋ิ้ว 
โดยท่านอาจารยม์ีเพื่อนร่วมศรัทธาในสายเดียวกนัมาดว้ยท่านหน่ึงคือ ท่านอาจารยจู์ฝชูู (朱復初老

师) (จูฮกชอเลาซือ-แตจ๋ิ้ว) ทุกท่านไดช่้วยกนัเผยแพร่ค าสอนของสายเซียนเทียนเตา้ ทั้งเหล่านกัพรต
ทางศาสนาเต๋าท่ีเผยแพร่ค าสอนแบบศาสนาเต๋า (道教) ในเมืองนั้น ต่างยอมรับในค าสอน และยนิดี
ตอ้นรับบกับวชของสายเซียนเทียนเตา้ใหเ้ผยแพร่ค าสอนในพ้ืนท่ี  

ต่อมาต่างยกยอ่งใหท่้านอาจารย ์จูฝชูู （朱復初）หรือจูฮกชอ (แตจ๋ิ้ว) เป็นเจา้ส านกั  ทั้งน้ี
เพราะท่านเป็นชาวแตจ๋ิ้วจากหมู่บา้นจืออวิ๋น (紫云村) เมืองหลงซี (龙溪都) อ  าเภอหุยไหล (惠来

县) ในหนังสือเรียกท่านว่า เจา้ส านักนักพรตเต๋าจูฝูชู (朱復初道长) แสดงว่าเซียนเทียนเตา้ในยคุ
นั้นยงัแยกไม่ออกจากศาสนาเต๋าไดอ้ยา่งชดัเจน ชาวแตจ๋ิ้วต่างเช่ือกนัว่าท่านจูฮกชอเป็นหลานชาย
ของ หานเซียงจือ (韩湘子) ซ่ึงเป็นหน่ึงในแปดเซียนของศาสนาเต๋า และหลงัจากนั้นมาอีก 3 ปี ท่าน
อาจารยจู์ก็ไดส้ร้างศาสนสถานแห่งใหม่ คือ เหม่งเส่ียงต้ึง (明善堂-แตจ๋ิ้ว) ข้ึนท่ีหมู่บา้นเหมยโตว (
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梅兜乡) แลว้ให้ลูกศิษยข์องท่านคืออาจารยเ์ว่ยจ๋ีซ่าน (魏集善老师)(งุ่ยจิบเสียงเลาซือ-แตจ๋ิ้ว ซ่ึง
ศิษยเ์อก ในไทยเรียกว่างุ่ยเชียงเสียงเลาซือ(魏昌善老师-แตจ๋ิ้ว) เป็นเจา้ส านัก ดงันั้นเมืองแตจ๋ิ้ว
เมืองแรก ท่ีตั้งศาสนสถานของสายเซียนเทียนเตา้นั้น อยู่ท่ีเมืองเมืองหยงเซ้ีย (榕城-แตจ๋ิ้ว) ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีอยู่ในเขตเมืองก๊ิกเอ้ีย (揭阳-แตจ๋ิ้ว) ครอบครัวของท่านอาจารยงุ่์ยจิบเสียงทั้งครอบครัวได้
ตั้งใจปฏิบติัธรรม รวมทั้งไดน้ าท่ีดิน และทรัพยส์มบติัของครอบครัวท่ีมีอยู่ทั้งหมดมาใช้ในการ
สร้างศาสนสถานเซียนเทียนเตา้ทั้ง 2 แห่งคือทั้งท่ี กัก๊เส่ียงต้ึง (觉善堂-แตจ๋ิ้ว) และท่ีเหม่งเส่ียงต้ึง (
明善堂-แตจ๋ิ้ว) (田老翁; มปพ : 10-11)  

การแพร่กระจายของเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้วเขา้สู่ประเทศไทยนั้น เร่ิมในปี ค.ศ. 1909 (พ.ศ.
2452) (己酉年) หลงัจากท่านอาจารยงุ่์ยจิบเสียง (งุ่ยเชียงเสียง)(魏集善老师/魏昌善老师) สร้าง
เหม่งเส่ียงต้ึงแลว้ ท่านไดเ้ดินทางเขา้มาไทยพร้อมกบัอาจารยข์องท่านคือเจา้ส านักนกัพรตเต๋าจูฮ
กชอ (朱復初道长) และลูกศิษยข์องเจา้ส านกั นกัพรต และเพื่อนท่ีปฏิบติัธรรมของท่านงุ่ยจิบเสียง
อีก 3 ท่าน คือท่านท่ี แซ่อ้ึง แซ่แห่และแซ่ล่ี (黄/夏/李-แตจ๋ิ้ว) เม่ือแรกมาถึงพระนครท่านอาจารย์
เหล่าน้ี ไดพ้  านกัอยูท่ี่อาคารการคา้แถบวดัสามปล้ืม หรือวดั วดัจกัรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (越
三饭-แตจ๋ิ้ว) และไดจ้ดัพิธีเซ่นไหวบ้วงสรวงเทวดาฟ้าเดินอยา่งเต็มรูปแบบ (醮事) ท่ีวดัเกาะ (越鴿

-แตจ๋ิ้ว)โดยจดัเป็นปะร าพิธีขนาดใหญ่วางเคร่ืองเซ่นไหวค้รบครัน จดัพิธีครบ 15 วนั โดยมีเจา้สวั
เหล่าโอ่วจิว (刘胡洲-แต้จ๋ิว) เป็นประธานพิธี หลงัจากนั้นท่านอาจารยแ์ละศิษยท์ั้ งห้าท่านได้
ช่วยกนัสร้างศาสนสถานสายเซียนเทียนเตา้แห่งแรกข้ึนในประเทศไทย โดยการตั้งรูปเคารพตามค า
บญัชาของเทพเจา้กวนอู (关圣帝君) และเทพเจา้เหิงโหวตา้ต้ี (恒侯大帝) โดยสร้าง”ฮกเอ้ียงเส่ียง
ต้ึง” (復阳善堂-แตจ๋ิ้ว) ข้ึนอยา่งง่าย ๆ ท่ีชั้นบนของอาคารท่ีจอดรถ (车廊楼上) แถวตลาดนอ้ย (哒
叻仔) ช่วงนั้นมีท่านเหล่าอุ่ยเฮ้ียง (刘维贤先生-แตจ๋ิ้ว)เป็นผูจ้ดัการดูแลศาสนสถานแห่งน้ี หลงัจาก
นั้นท่านอาจารยแ์ละศิษยท์ั้งหา้ท่านก็ไดเ้ดินทางกลบัประเทศจีนในเดือนห้าของปี ค.ศ.1911 (宣统

辛亥年) และท่ีประเทศจีน ท่านไดรั้บศิษยเ์พื่อสืบต่อความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้และเพื่อเผยแพร่
ความเช่ือน้ีในไทยรุ่นแรกโดยมีท่านอาจารยเ์หล่าอุ่งเต๊ียก(劉運哲老师-แตจ๋ิ้ว) เจา้ส านกันกัพรตเต๋า
หง(洪道长) และท่านอาจารยเ์หล่าเหม่งเต็ก(劉明德老师-แตจ๋ิ้ว)รวม 3 ท่าน (善慶佛堂  ;2505 : 
2) ต่อมาในปีเยิน่จ่ือ (壬子年) ซ่ึงก็คือปีค.ศ.1912 (พ.ศ.2455) ปลายปี ท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียง (魏
昌善老师-แตจ๋ิ้ว) ไดเ้ดินทางมาประเทศไทยอีกคร้ัง พร้อมทั้งลูกศิษยท่ี์จะมาประจ าท่ีประเทศไทย 3 
ท่านท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ และผูร่้วมปฏิบติัธรรมอีกหลายท่านโดยเฉพาะท่านเล่าอุ่ยเฮ้ียง (刘维贤

先生-แต้จ๋ิว)  และท่านอ่ืน ๆ ท่ีมิอาจระบุนามไดท้ั้ งหมดอีกมากมาย ได้รวบรวมเงินจากผูมี้จิต
ศรัทธาในการเผยแพร่ความเช่ือแบบเซียนเทียนเตา้ในประเทศไทย และร่วมกนัสร้างโรงเจในสาย
เซียนเทียนเตา้ข้ึนทั้งในเขตพระนคร ธนบุรี และเขตปริมณฑลท่ีมีชาวจีนอาศยัอยูห่ลายแห่งดงัน้ี 
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1.สร้างโรงเจฮกเอีย้งเส่ียงตึง้ (復阳善堂--แต้จิว๋) 

หลงัจากท่านอาจารยงุ่์ยจิบเสียงเลาซือไดเ้ดินทางมาประเทศไทยในปี ค.ศ.1912 แลว้ ก็ได้
ท า พิธีอญัเชิญเทพเจา้ทุกพระองคเ์พ่ือเลือกสถานท่ีตั้งศาสนสถานสายเซียนเทียนเตา้แห่งใหม่ เป็น
การถาวรข้ึนในกรุงเทพฯ  สุดทา้ยไดเ้ลือกพ้ืนท่ีตลาดน้อย เขตสัมพนัธวงศ ์บริเวณหนา้ศาลเจา้เซีย
งกงเก็ง (仙公宫-แตจ๋ิ้ว)ซ่ึงเป็นท่ีดินสญัญาเช่า 17 ปี โดยสร้างข้ึนเป็นอาคารเด่ียวหลายชั้น (一座堂

宇叠楼) เป็นอาคารถาวรของโรงเจฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึง (復阳善堂-แตจ๋ิ้ว) หลงัครบก าหนัดสญัญาเช่า 
17 ปีแลว้ โรงเจไดย้า้ยไปสร้างแถวโรงเล้ียงเด็ก (คือสถานท่ีในปัจจุบนั ซอยนาคบ ารุง ถนนบ ารุง
เมืองแถวสวนมะลิ) การยา้ยโรงเจในคร้ังน้ีเป็นการดูแลและการจดัการทุกอย่างโดยท่านอาจารยงุ่์
ยเชียงเสียง หลงัจากนั้นท่านไดด้  ารงต าแหน่งเป็นเจา้ส านกัท่ีน่ี โดยมีท่านเล่าอุ่ยเฮ้ียง เป็นผูช่้วยเจา้
ส านักผูดู้แลการประทบัทรง มีท่านเล่าเจ้ียงฮวก (刘长发-แตจ๋ิ้ว)เป็นเหรัญญิก มีท่านอ้ึงหง่ีเต็ก (黄
义德-แตจ๋ิ้ว) เป็นผูจ้ดัการใหญ่ มีท่านแตเ้ส็กเซ้ีย (郑炽成-แตจ๋ิ้ว) เป็นผูช่้วยผูจ้ดัการ และมีท่านอ่ืน 
ๆ อีกหลายท่านเป็นผูช่้วยดูแล (田老翁; มปพ : 16-17)      
 2.สร้างโรงเจฮกซิงเส่ียงตึง้ (復新善堂--แต้จิว๋)  

หลงัจากท่านงุ่ยเชียงเสียงสร้างโรงเจฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึงแลว้เสร็จ ท่านอาจารยแ์ละท่านเล่าอุ่ย
เฮ้ียงรวมทั้งเถา้แก่ผูบ้ริจาคท่านอ่ืนไดร่้วมกนัสร้างโรงเจฮกซิง (復新善堂-แตจ๋ิ้ว) หรือฮกซิงเส่ียง
ต้ึงในเขตพระนครแถบซิงเซ้ีย(新城-แตจ๋ิ้ว) โรงเจตั้งอยู่ท่ีซิงเซ้ีย 6 ปีเพราะการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้ม จึงจ  าเป็นตอ้งยา้ยมาอยูท่ี่ปากแม่น ้ าเจา้พระยา (港嘴) โดยสร้างโรงเจฮกซิงเส่ียงต้ึง
ข้ึนใหม่(善慶佛堂 ; 2505 : 4 )  ซ่ึงก็คือสถานท่ีปัจจุบนัท่ีอ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
เม่ือสร้างฮกซิงเส่ียงต้ึงแลว้ มีท่านอาจารยอ๊ิ์กเช็ง (一清老师-แตจ๋ิ้ว) ดูแลอยู ่3 ปี จึงใหล้ง้ซิงแซ (隆
先生-แตจ๋ิ้ว) ดูแลต่อ แต่อาคารท่ีเห็นในปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ โดยมีนกับวชคืออ่ึง
ซิงแซ (黄先生-แตจ๋ิ้ว) เป็นเจา้ส านกัอยูป่ระจ าท่ีโรงเจ (田老翁; มปพ : 19)  
3.สร้างโรงเจเส่ียงเข่งตึง้ (善庆堂--แต้จิว๋) 

หลงัจากนั้นท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียงก็ไดส้ร้างโรงเจเส่ียงเข่ง ซ่ึงเรียกช่ือเต็มว่าโรงเจ”ฮก
เอ้ียงเส่ียงเข่งต้ึง”( 復陽善庆堂-แต้จ๋ิว)หรือ”เส่ียงเข่งฮุกต้ึง”(善慶佛堂-แต้จ๋ิว) ท่ีตลาดพลู บาง
หลวง ธนบุรี ซ่ึงโรงเจแห่งน้ี ท่านเล่าอุ่ยเฮ้ียงเป็นผูดู้แล และจดัการในการสร้างทั้งหมด อีกทั้งได้
เป็นเจา้ส านักอยู่นานมาก เจา้ส านักท่านต่อมาคือท่านอาจารยเ์หล่าอุ่งเต๊ียก (劉運哲-แตจ๋ิ้ว) และมี
นักบวชหญิงดูแลต่อมา ปัจจุบนัมีโกวเน้ียลีซ่ิวเอ็ง(李秀英-แตจ๋ิ้ว) เป็นเจา้ส านักคนท่ี 4 โดยมีโกว
เน้ียฉัง่เจ่ียอิม (田石音-แตจ๋ิ้ว) เป็นรองเจา้ส านกั   
4.สร้างฮกเอีย้งเส่ียงตึง้(復陽善堂-แต้จิว๋) จงัหวดัสระบุรี  
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 หลงัจากนั้น ท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียงและลูกศิษยย์งัไดไ้ปสร้างโรงเจฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึงท่ี
สระบุรี (抱木小西天) ทั้งน้ีโดยมีท่านอาจารยเ์ล่าอุ่ยเฮ้ียงเป็นผูช่้วยจดัการงานทุกอยา่ง อีกทั้งยงัได ้
สร้างพระพุทธรูปใหญ่ทองค าอีก 7 องค ์
5.สร้างฮกเอีย้งเซ่ียงตึง้ (復陽善堂-แต้จิว๋) ที่นครชัยศรี ภูเขาปิกแก (笔架山 แต้จิว๋)  
 ท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียงเป็นผูดู้แลการสร้าง มีท่านเล่าอุ่ยเฮ้ียงและลูกศิษยเ์ป็นผูช่้วย โรง
เจแห่งน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือว่าหลุ่ยอิมยี ่ (雷音寺-แตจ๋ิ้ว) และไดส้ร้างพระพุทธรูปใหญ่ 5 องค ์และพระ
อรหนัต ์500 องค ์ต่อมาไดม้อบให้ท่านเฮ่งถ่วงเซียซิงแซ (王传声先生-แตจ๋ิ้ว)เป็นผูดู้แล ทุกคนใน
ครอบครัวของเฮ่งซิงแซปฎิบติัธรรมและกินเจ และไดดู้แลโรงเจแห่งน้ีอยูน่านมาก 
6.สร้างโรงเจที่คลองสวน จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
 โดยมีโรงเจท่ีท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียงเป็นผูก้  าหนดแบบของอาคาร และมีท่านเล่าอุ่ยเฮ้ียง
เป็นผูดู้แล ต่อมามีลูกศิษยข์องท่านดูแล และต่อมาใหแ้ตเ้ชียงปังซิงแซ (郑昌帮先生-แตจ๋ิ้ว)ดูแล 
 หลงัจากการลงเก็บขอ้มูลของผูว้ิจยั (10/9/2560) ทราบว่าโรงเจแห่งน้ีช่ือเผ่งองัตัว๊ (平安

壇-แตจ๋ิ้ว) ปัจจุบนัเป็นโรงเจท่ีตั้งรูปเคารพตามแบบศาสนาพุทธมหายานผสมกบัศาสนาเต๋า มิได้
เป็นแบบสายเซียนเทียนเตา้แด่อยา่งใด ไม่มีนักบวชประจ าเป็นเจา้ส านกั กลายเป็นศาลเจา้ท่ีตั้งรูป
เคารพของศาสนาพุทธมหายาน และ ศาสนาเต๋า 
7.สร้างโรงเจเทียงฮกตึง้ (天福堂-แต้จิว๋) ที่สะพานเหลือง  
 เม่ือท่านอาจารยส์ร้างข้ึนมาแลว้ ไดใ้หจึ้งหลิมโกว (莊林姑-แตจ๋ิ้ว) เป็นผูดู้แล อยู ่10 กว่า
ปี ต่อมาใหไ้ช่ซิงแซ (蔡先生-แตจ๋ิ้ว)เป็นผูดู้แล (田老翁; มปพ : 18-20 ) 

ความสัมพนัธ์ของโรงเจสายเซียนเทียนเต้าจากแต้จิว๋ระหว่างกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

 โรงเจสายเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้วแห่งแรกสุดท่ีสร้างข้ึนอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย 
คือโรงเจ “ฮกเอ้ียงเซ่ียงต้ึง” ท่ีกรุงเทพฯ  แลว้แพร่กระจายไปยงัสมุทรปราการและสถานท่ีต่าง ๆ ใน
กรุงเทพฯ  แต่ศาสนสถานของความเช่ือแบบจีนหรือส านกัสงฆเ์ก่าแก่ท่ีมีมาก่อนท่ีเซียนเทียนเตา้จะ
แพร่กระจายเข้ามานั้น ได้กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนชาวจีนยุคเก่าหลายชุมชน เช่นท่ีจังหวดั
สมุทรปราการ ได้แก่ โรงเจ “เหม่งจิงเส่ียงต้ึง”(明真善堂-แต้จ๋ิว) โรงเจ “ถ่งเซ่ียงต้ึง”(同善堂-
แต้จ๋ิว) ในอ าเภอปากน ้ า (北欖)  ซ่ึงแต่เดิมโรงเจเหล่าน้ีสร้างข้ึนจากความเช่ือทางศาสนาพุทธ
มหายาน โดย “เหม่งจิงเส่ียงต้ึง” นั้นเดิมมีช่ือว่า “เหม่งจิงฮุกต้ึง”( 明真佛堂-แตจ๋ิ้ว) ซ่ึงอาจเป็น
เพราะชาวจีนใหค้วามส าคญักบัเจา้แม่กวนอิมมาก โรงเจแห่งน้ีจึงมีอีกช่ือว่า “เหม่งจิงกวงอิมต้ึง”(明
真觀音堂-แตจ๋ิ้ว) ชาวบา้นเรียกกนัทัว่ไปว่า “โรงเจเจา้แม่กวนอิม” ส าหรับโรงเจถ่งเสียงก็เช่นกนั แต่
เดิมมีช่ือว่า “ถ่งเส่ียงตัว๊”(同善壇-แตจ๋ิ้ว) เดิมนบัถือศาสนาพุทธมหายานนิกายเซน (禅宗) นิกายยอ่ยห
ล่ิมจ่ีจง (臨濟宗-แตจ๋ิ้ว) ต่อมาเม่ือความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้วไดรั้บการยอมรับจากผูค้นมาก
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ข้ึน “เหม่งจิงฮุกต้ึง”และ“ถ่งเส่ียงตั๊ว”ได้กลายเป็น “เหม่งจิงเส่ียงต้ึง” และ “ ถ่งเซ่ียงต้ึง” โดย
เปล่ียนแปลงความเช่ือจากเดิมมาเป็นซานเจ้ียวสายเซียนเทียนเตา้อยา่งชดัเจน ทั้งรูปเคารพท่ีตั้งไวบู้ชาก็
ไดป้รับเปล่ียนเป็นแบบเซียนเทียนเตา้ดว้ย 
 ท่ีดา้นขา้งโรงเจ“เหม่งจิงเส่ียงต้ึง” มีเจดียบ์รรจุอฐิัของท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียง (魏昌善老

師-แตจ๋ิ้ว) ผูมี้คุณูประการต่อความเจริญรุ่งเรืองของความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้จากแตจ๋ิ้วในประเทศ
ไทย ท่ีเจดียน์ั้นดา้นหนา้มีตวัอกัษรภาษาจีนเขียนไวว้่า “คุยเต๋าเส่ียมก๊กงุ่ยเชียงเสียงเลาซือปอถะ” (开
道暹国魏昌善老师宝塔-แตจ๋ิ้ว) มีความหมายว่ารัตนเจดีย ์(เจดียบ์รรจุอฐิั) ของอาจารยงุ่์ยเชียงเสียง 
(แตจ๋ิ้ว) ผูเ้ปิดเสน้ทางธรรมแห่งเสียมก๊ก (เสียมก๊กหมายถึงประเทศสยาม ซ่ึงก็คือประเทศไทย-ผูว้ิจัย) 
และท่ีใตภ้าพของท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียงก็มีขอ้ความท่ีเขียนดว้ยตวัภาษาจีนว่า “ คุยช่วงฮกเอ่ียงต้ึงงุ่
ยเชียงเสียงเลาซือ” (开创復阳堂魏昌善老师-แตจ๋ิ้ว) มีความหมายว่าอาจารยงุ่์ยเชียงเสียงผูก่้อตั้งฮก
เอ่ียงต้ึง (คือโรงเจฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึงท่ีกรุงเทพฯ) แต่การจารึกตวัอกัษรเหล่าน้ีไม่มีการระบุปีพุทธศกัราช
บ่งบอกไวแ้ต่อย่างใด ท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียง” หรืออีกช่ือว่าท่านอาจารยงุ่์ยจิบเสียง (魏昌善老师 / 

魏集善老师-แตจ๋ิ้ว) สาเหตุท่ีอฐิัของท่านมาบรรจุไวท่ี้ “เหม่งจิงเส่ียงต้ึง” อาจจะเป็นเพราะโรงเจแห่ง
น้ีมีลูกศิษยค์นสนิทและญาติของท่านเป็นผูดู้แลอยู่ หรือท่านอาจเป็นผูดู้แลทั้งท่ี”ฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึง” ท่ี
กรุงเทพฯ และ”เหม่งจิงเส่ียงต้ึง”ท่ีปากน ้ าก็เป็นได ้  เน่ืองจากท่านเป็นผูมี้ความดีหลายประการต่อ
พฒันาการของความเช่ือสายเซียนเทียนเตา้ในประเทศไทย  เมื่อท่านจบภาระกิจทางศาสนา (了道) 
กลบัคืนสู่เบ้ืองบนแลว้ อฐิัของท่านจึงถูกน ามาบรรจุไวใ้นเจดียท่ี์ดา้นขา้งของโรงเจแห่งน้ี (จากการเก็บ
ขอ้มูลของผูว้ิจยัเมื่อ วนัท่ี 10/01/2561) 
 ภาพท่ีผูว้ิจยัคิดว่าจะพอเป็นหลกัฐานแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีของโรงเจฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึ
งท่ีกรุงเทพฯ และโรงเจเหม่งจิงเส่ียงต้ึงท่ีปากน ้ า คือรูปภาพแขวนอยูท่ี่ผนงัของนกับวชหญิง (โกวเน้ีย) 
ท่านหน่ึงท่ีจบภารกิจทางศาสนา หรือส้ินบุญไปแลว้ โกวเน้ียท่านน้ีเกิดใน ปี ค.ศ.1892 เดือน 6 วนัท่ี 27 
(พ.ศ.2435)และส้ินบุญ ในปี พ.ศ.2500  ดา้นขวาของรูปเขียนว่า “ฮกเอ้ียงเส่ียงต้ึงหุ่ยชุง้” (復阳善堂惠

存-แตจ๋ิ้ว)  มีความหมายว่า “ใหฮ้กเอ้ียงเส่ียงต้ึงไวเ้ป็นท่ีระลึก” ซ่ึงน่าจะเป็นโรงเจฮกเอ้ียงท่ีกรุงเทพ ฯ 
และน่าจะแสดงใหเ้ห็นว่าในปี พ.ศ.2500 เซียนเทียนเตา้สายท่ีมาจากแตจ๋ิ้ว ยงัเป็นท่ีนบัถือกนัมากทั้งท่ี
สมุทรปราการและท่ีกรุงเทพ ฯ 

ท่ีกรุงเทพฯ ยงัมีศูนยก์ลางเซียนเทียนเตา้อีกแห่งหน่ึงตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 35 ตรอกจนัทร์สะพานสอง
คร่ึง หรือเรียกช่ือซอยอีกอย่างว่า ถนนจนัทน์ ซอย 24 (ซอยเยน็จิตร) ต าบลวดัทุ่งดอน อ  าเภอยานนาวา 
กรุงเทพฯ มีป้ายหน้าโรงเจแห่งน้ีว่า “พุทธสมาคมอมรศาสน์” (Amonsart Buddist’s Association) 
ภาษาจีนเขียนไวว้่า “หน ่าเอ้ียโซยทีเต๋าฮุกก่าจงหวย” (南洋先天道佛教总会-แตจ๋ิ้ว) มีความหมายว่า 
“ศูนยก์ลางพุทธศาสน์เซียนเทียนเตา้แห่งหนานหยาง “(ค  าว่าหนานหยางหมายถึงแถบเอเชียตะวนัออก
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เฉียงใต ้- ผูว้ิจยั) แมว้่าป้ายภาษาจีน ไทย และองักฤษ จะเน้นถึงเร่ืองศาสนาพุทธแต่ความเป็นจริงแลว้ 
โรงเจแห่งน้ีสร้างข้ีนจากคติความเช่ือแบบซานเจ้ียว (三教) สายเซียนเทียนเตา้ (先天道) อย่างเต็ม
รูปแบบ ทั้งรูปเคารพท่ีตั้งไวบ้นแท่นบูชา เพ่ือการกราบไหวก้็บ่งบอกไวอ้ยา่งชดัเจน คือมีกิมบอ้(金母-
แตจ๋ิ้ว)ในรูปสัญลกัษณ์อนัเป็นตะเกียงแห่งจกัรวาล ดา้นหลงัมีพระพุทธรูปแบบไทยตั้งไวเ้ป็นองค์
ประธาน ทางซ้ายของประธานเป็นรูปเหลาจ้ือ (老子) และทางขวาคือขงจ้ือ (孔子) เป็นการตั้งรูป
เคารพท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อนสับสน จากการสัมภาษณ์โกวเน้ียมาลีท่ีพุทธสมาคมอมรศาสน์ (23 
กรกฎาคม 2560) รองเจา้ส านกัโรงเจแห่งน้ีกล่าวว่า หน ่าเอ้ียโซยทีเต๋าฮุกก่าจงหวย เดิมคือโรงเจเม่งเต็ก
ฮุกต้ึง (明德佛堂-แตจ๋ิ้ว) ท่ีสะพานอ่อน (หนึงเก้ีย-แตจ๋ิ้ว) เม่ือเกิดไฟไหมต่้างก็แยกยา้ยกนัไป ต่อมามี
นักบวชใหม่มาร่วมกนัก่อสร้างท่ีน่ีข้ึนจึงไดย้า้ยจากท่ีเดิมมาท่ีน่ี เป็นเวลากว่า 60 ปีแลว้ รวมเวลาท่ี
ตั้งอยูท่ี่สะพานอ่อนแลว้ โรงเจแห่งน้ีตอ้งมีอายมุากกว่า 100 ปี ทั้งน้ีเพราะเจา้ส านกัท่านแรกท่ีโรงเจเก่า
ท่ีสะพานอ่อนเป็นนกับวชหญิง คือโกวไถ่ตั้งยง่ฮง้ (陈永鸿姑太-แตจ๋ิ้ว) ท่านท่ี 2 เป็นนกับวชชาย คือ 
ไทซื้อกงัเต่าห้ง (江道泓太师-แตจ๋ิ้ว) ท่านท่ี 3 เป็นนักบวชหญิงคือโกวไถ่ไฉ่หยง่เลง้ (蔡永宁姑太-
แตจ๋ิ้ว) (南洋先天佛教总会编 ; 2509 : 55 ) ท่านท่ี 4 เป็นนักบวชหญิงคือท่านปัจจุบัน โกวเน้ีย อ้ึง
เหม่งช้ือ (黄明慈-แตจ๋ิ้ว) หรือโกวเน้ียตอ้ย ซ่ึงปัจจุบนัท่านอาย ุ60 ปีแลว้  

ในหนังสือฉลองการเปิดโรงเจของชาวจีนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2509 ท่ีถนนจนัทร์ ซอย 
24  (南洋先天佛教总会编 ; 2509 ) นอกจากจะลงรูปโรงเจแห่งน้ีเป็นรูปท่ีถ่ายอาคารดา้นตรงแลว้ ยงั
มีรูปภายในอาคาร ท่ีเห็นป้ายดา้นบนของท่ีตั้งรูปเคารพมีป้ายตรงกลางว่า“เหม่งเต็กฮุกต้ึง” (明德佛堂-
แตจ๋ิ้ว) ใหเ้ห็นอยูมี่ความหมายว่าพุทธสถานเหม่งเต็ก 

นกับวชสายเซียนเทียนเตา้ในปากน ้ าและกรุงเทพฯ ลว้นมาจากอาจารยท่์านเดียวกนั อีกทั้งมา
จากเมืองแตจ๋ิ้วเหมือนกนั จะมีความสมัพนัธห์รือขดัแยง้กนัดว้ยประการใดจึงท าใหอ้ฐิัผูก่้อตั้งโรงเจฮก
เอ้ียงเส่ียงต้ึง คือท่านอาจารยงุ่์ยเชียงเสียง ผูมี้คุณูประการต่อสายเซียนเทียนเตา้ตอ้งถูกน าไปเก็บไวท่ี้
เจดียข์า้งตวัอาคาร ในโรงเจเหม่งจิงเสียงต้ึง ทั้งหมดน้ียงัคงเป็นขอ้กงัขาท่ียงัตอ้งสืบหาในรายละเอียด
ต่อไป  

ส่ิงที่คนัพบจากการวจิยั   
โรงเจสายเซียนเทียนเตา้ท่ีกรุงเทพฯ และจงัหวดัสมุทรปราการสืบสายความเช่ือโดยตรงจาก

เมืองแตจ๋ิ้ว ลูกศิษยรุ่์นแรกลว้นมาจากอาจารยท่์านเดียวกนั ดว้ยความเช่ือแบบเซียนเทียนเตา้เป็นท่ีนิยม
ของชาวจีนในไทยมาก จึงมีผูม้ีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนในการขยายสาขาออกไปยงัท่ีต่าง ๆ  มากมาย 
และนกับวซทั้งหญิงและชายท่ีเป็นเจา้ส านกั ต่างก็มีลูกศิษยข์องตนเพ่ิมอีกมากมาย เน่ืองจากโรงเจสาย
เซียนเทียนเตา้ท่ีกรุงเทพฯ ไดรั้บการสนับสนุนจากผูม้ีจิตศรัทธามากกว่า จึงมีลูกศิษยอ์อกไปเป็นเจา้
ส านกัมากกว่า ในปัจจุบนัเจา้ส านกัโรงเจสายเซียนเตา้ในสมุทรปราการบางแห่งจึงมีเจา้ส านกัท่ีเป็นลูก



                                                                                                                                                                                                                                
151 
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ศิษยจ์ากสายเซียนเทียนเตา้ท่ีกรุงเทพฯ อีกทั้งเซียนเทียนเตา้ทั้งท่ีกรุงเทพ ฯ มีความเป็นซานเจ้ียวอย่าง
แทจ้ริง ในขณะท่ีโรงเจท่ีสมุทรปราการ แสดงออกถึงความเป็นศาสนาเต๋ามากกว่าความเช่ือแบบซาน
เจ้ียว  
 ดว้ยการเปล่ียนแปลงของสังคมอนัเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อีกทั้งโลกยุค
โลกาภิวตัน์ลว้นส่งผลต่อการเส่ือมโทรมและการกลายของโรงเจสายเซียนเทียนเตา้ทั้งท่ีกรุงเทพ ฯและ
จงัหวดัสมุทรปราการ 
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สมัภาษณ์แตเ้ก้ียงฮั้วซิงแซ (郑健华先生-แตจ๋ิ้ว) แห่งโรงเจฮกเข่งเส่ียงต้ึง (復庆善堂-แตจ๋ิ้ว) อ. 
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (30 สิงหาคม 2560) 
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堂 ถนนจนัทน์ 24 ซอยเยน็จิตร กทม. (23 กรกฎาคม 2560) 
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โรงเรียนจีนในประเทศไทย : การเรียนการสอนยุคใหม่ 
Chinese School in Thailand : New era Teaching Method 
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บทคดัย่อ 

ในโลกยุคดิจิตอล ความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสาร นับเป็นส่ิงส าคญัใน
การพฒันาสังคมและการใช้ชีวิตประจ าวนัเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิตอลท่ีเดินรุดหน้าไปอย่างไม่
หยุดย ั้ง การศึกษาเป็นเสาหลกัส าคญัของการพฒันาประเทศ การเติบโตข้ึนอย่างกา้วดระโดดของ
ประเทศจีนในทุกๆด้าน ย่อมส่งผลให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาท่ีผูค้นทั่วโลกต้องการจะเรียนรู้ 
โรงเรียนท่ีสอนภาษาจีนในประเทศไทยจึงมีเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นของภาครัฐและเอกชน แมว้่า
โรงเรียนแต่ละแห่งต่างจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อมาตรฐานของผลผลิตท่ี
ออกมาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใชภ้าษาจีนไดอ้ย่างเหมาะสม แต่การจดัการ
ทั้งหมดยอ่มอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือโลกเปล่ียนไปการสอนแบบเดิมท่ี
มีห้องเรียนเป็นแม่พิมพ์ในการผลิตผูเ้รียนให้ออกมาเป็นพิมพ์เดียวกันจึงต้องเปล่ียนไปด้วย 
ห้องเรียนท่ีนักเรียนใชน้ั่งเรียนทุกวนั  ก็จะถูกปรับให้เป็นห้องส าหรับการเรียนแบบกลุ่มเพื่อฝึก
ทกัษะการคิด หรือ การเล่นเกมส์เพื่อฝึกความจ าค าศพัท ์หรือหอ้งเรียนอาจถูกจดัให้เป็นรูปแบบอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกบัวิธีเรียนการสอนในยคุใหม่เพื่อใหท้นักบัความเป็นสากลของยคุดิจิตอล 

ค าส าคญั :  โรงเรียนจีน  การเรียนการสอนยคุใหม่ 
 
Abstract 

The increasing height of technology and several evolving media and communication 
instruments in the world today, expresses the need for development in social and the daily life to catch 
up with the non- stop growing era of the digital world.  Education is an essential part to develop a 
country.  The rise of China and its growth have made the Chinese language to be one of the most 
important  language in the world for one to study .This is the reason why Thailand has always given 
ongoing support from many governments promoting the Chinese language. It is common that private 
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schools today are teaching Chinese.  In order to ensure a high standard and positive outcome, they 
have arranged what they believed to be the best and most appropriate teaching method for teaching 
students.  These methods and standards are controlled by the Ministry of Education.  However, the 
world is evolving very quickly.  In order to be effective in producing quality students for the world 
today, the language instruction method should and is evolving as well.  The Classrooms will not be 
limit, teach, and produce students to strictly be one and same. They will grow separately as individuals 
through a setup such as group works and open playgrounds.  This helps each student to learn and 
develop more skills by playing and doing.  This is a new and suitable method of teaching in the new 
era- the era of digital world. 

Keywords: Chinese school; New era teaching method 
 

ภาษาจีนเขา้มามีบทบาทในสงัคมไทยตั้งแต่มีชาวจีนอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย แนวคิด
ตามแบบปรัชญาขงจ่ือของชาวจีนทุกกลุ่มภาษาคือการปลูกฝังให้บุตรหลานไดเ้รียนรู้ภาษาจีนและ
สืบสานประเพณีวฒันธรรมจีนใหย้ ัง่ยนืสืบต่อชัว่ลูกชัว่หลาน แนวคิดน้ีเห็นไดจ้ากการจดัตั้งสมาคม
จีนในทุกแบบทั้งสมาคมภาษา เช่นสมาคมแต้จ๋ิว（潮州会馆）สมาคมไหหล า（海南会馆）

สมาคมบา้นเกิด เช่นสมาคมเต้ียอนั（潮安会馆）หรือสมาคมในรูปแบบอ่ืนๆของจีน ดงันั้นเม่ือ
การเข้ามาตั้งถ่ินฐานของชาวจีนประสบความส าเร็จ ชาวจีนต่างมีฐานะทางการเงินดีข้ึน และมี
สถานะทางสังคมเป็นท่ียอมรับในสังคมไทย พวกเขาก็จะร่วมมือกนัจดัตั้งโรงเรียนจีนข้ึนมาดัง
ปรากฏหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นทุกวนัน้ี คือ สมาคมแตจ๋ิ้วไดใ้ชส้ถานท่ีศาลเจา้เก่า (เล่าปุนเถ่ากง)
（老本头公）จดัสอนภาษาจีน จนกระทัง่ปีค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) จึงไดจ้ดัตั้งโรงเรียนเผยอิง（培

英学校）ข้ึนท่ีดา้นหลงัศาลเจา้สมาคมฮกเก้ียน（福建会馆）ไดใ้ชศ้าลเจา้โจวซือกง（清水祖师

公）ท่ีตลาดนอ้ยเป็นท่ีสอนหนงัสือจีน และต่อมาในปี ค.ศ.1955 (พ.ศ.2498) ไดย้า้ยออกมาจากศาล
เจา้จดัตั้งโรงเรียนจงซิน（中心公学）หรือโรงเรียนประสาทวุฒิวิทยา ปัจจุบนัโรงเรียนตั้งอยู่ท่ี
ถนนวรจกัร แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กทม. 10100  (โรงเรียนประสาทวุฒิ : online ; 
2019) สมาคมไหหล าเดิมตั้งโรงเรียนยกุหม่ิน（育民公学）ข้ึนในสมาคมไหหล าท่ีอ  าเภอบางรัก 
ต่อมาในปี ค.ศ.1922 (พ.ศ.2465) จึงไดย้า้ยโรงเรียนมาตั้งท่ีถนนสุริวงศ ์สมาคมกวางตุง้（广肈会

馆）เดิมใชส้ถานท่ีตั้งศาลเจา้กงจ้ิงถงั（恭敬堂）ซ่ึงอยูในสมาคมเป็นท่ีสอนภาษาจีน ต่อมาในปี 
ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนหัวอ้ี（华益学校）และต่อมาได้
เปล่ียนเป็นโรงเรียนก่วงเจา้กงเสวีย（广肈公学）เดิมโรงเรียนน้ีก็ตั้งอยูใ่นสมาคมเช่นกนั ต่อมามี
นักเรียนจ านวนมากข้ึน จึงไดย้า้ยมาท่ีสุสานเก่าของสมาคมท่ีถนนสีลม โดยสร้างข้ึนเป็นโรงเรียน 
(Liu Li Fang（刘丽芳）: 1989 ; 57) เปิดการสอนถึงระดบัมธัยม หรือแมแ้ต่สมาคมถ่ินเกิด เช่น
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สมาคมเต้ียอนั ก็ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนจีนข้ึนเช่นกนั คือโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศบณัฑิตวิทยา 
ตั้งอยูด่า้นหลงัโรงพยาบาลหวัเฉียว ท่ีเลขท่ี 12 ซอยนาคเกษม ถนนบ ารุงเมือง เขตป้อมปราบ กทม. 
10100 (โรงเรียนของสมาคมเต้ียอนั : online ; 2019) 

โรงเรียนจนีในไทย 
ชาวจีนอพยพท่ีเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมพารของพระมหากษตัริยไ์ทย บา้งไดเ้ป็นขุนนางมี

คุณูประการต่อประเทศไทย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและความสมัพนัธอ์นัดีกบัประเทศจีน และเป็นผูม้ี
ส่วนสร้างความย ัง่ยืนด้านประเพณีวฒันธรรมจีนให้คงอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงรวมทั้งการสร้าง
โรงเรียนจีนดว้ย โดยชาวจีนเช่ือว่าโรงเรียนเป็นท่ีปลูกฝังความรู้และอตัลกัษณ์ของจีนใหค้งอยูสื่บต่อ
รุ่นสู่รุ่น การคงอยู่ทางวฒันธรรมประเพณีจีน รวมทั้งการสืบทอดภาษาจีน จะท าให้พวกเขาและ
ลูกหลานอยู่ในประเทศไทยไดอ้ย่างเป็นความสุข (Skinner,1957) กล่าวถึงชาวจีนอพยพในประเทศ
ไทยว่าในปีค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) ซ่ึงเป็นปีท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ.2411-
2453) ผูท้รงเป็นมิตรกบัชาวจีนทรงเสด็จสวรรคต และผูสื้บราชบลัลงักอ์งคต่์อมาคือ พระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ.2453-2468) พระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยม และทรงต่อตา้นชาวจีน 
(Skinner : 2529 (แปล) ; 158) ทั้งน้ีเห็นไดจ้ากพระราชนิพนธ์ของพระองคเ์ร่ือง “ยิวแห่งบูรพาทิศ” 
และ “โคลนติดลอ้” (เทพ บุญตานนท์ : 2560 ; 55-59) ความเป็นอยูข่องชาวจีนในประเทศไทยจึงไม่
สงบสุขนัก และนับวนัจะปะทุข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีปัจจยัจากภายนอกท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองของประเทศจีนจากเดิม มาเป็นประเทศท่ีอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์ ส่ิงน้ีย่อมเป็นสาเหตุ
ส าคญัต่อความสงบสุขของชาวจีนในประเทศไทยอยา่งแน่นอน ในปีค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) ดร.ซุนยดั
เซน ไดส่้ง หวงัจิงเว่ย มายงัไทย เพ่ือจดัตั้งสาขาของ “พนัธมิตรปฏิวติัจีน”（同盟会）และในปีถดั
มาคือปี พ.ศ.2451 ดร.ซุนยดัเซนและคณะ ไดเ้ดินทางจากสิงคโปร์มายงักรุงเทพฯ ชาวจีนนบัร้อย ซ่ึง
รวมทั้งพ่อคา้คนส าคญัไดร่้วมกนัจดังานฉลองตอ้นรับอาคนัตุกะท่ีส านกังานกลางของสมาคมจงหวั
（中华总商会）(Skinner : 2529 (แปล) ; 159) เร่ืองเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อสถานภาพทางสังคมของ
ชาวจีนในประเทศ อนัน าไปสู่ความมัน่คงภายในประเทศไทยดว้ย เพราะโรงเรียนจีนท่ีชาวจีนในไทย
จดัตั้งข้ึนในระหว่างปี พ.ศ.2452-2454 ซ่ึงก็คือโรงเรียนจีนท่ีจดัตั้งข้ึนระหว่างปลายรัชกาลท่ี 5 ถึงตน้
รัชกาลท่ี 6 เป็นโรงเรียนจีนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือการเมืองโดยเฉพาะ (Skinner : 2529 (แปล) ; 161) ดงันั้น
โรงเรียนจีนเกือบทัว่ประเทศจึงถูกรัฐบาลสั่งปิด และเลิกท าการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งน้ีเพราะ
รัฐบาลกลวัการขยายเครือข่ายระบอบคอมมิวนิสตเ์ขา้มาในประเทศไทย การปราบปรามเร่ืองระบอบ
คอมมิวนิสตจึ์งเป็นไปอยา่งรุนแรงภายใตก้ารน าของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487, พ.ศ.
2491-2500) และจอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต์ (พ.ศ.2501-2506) ส่งผลให้ความขดัแยง้ระหว่างชาวจีนและ
รัฐบาลยิ่งเพ่ิมมากข้ึน การเรียนภาษาจีนถูกมองว่าเป็นการฝักใฝ่ลทัธิคอมมิวนิสต ์บา้นใดมีหนงัสือ
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จีนอาจถูกจบัในขอ้หาเป็นคอมมิวนิสต์ ชาวบา้นจึงน าหนังสือจีนท่ีเก็บสะสมมานานน ามาเผาท้ิง 
เพราะหากถูกขอ้หาเป็นคอมมิวนิสต์ บุคคลผูน้ั้นจะถูกจบัส่งกลบัไปยงัประเทศจีนและไม่มีโอกาส
กลบัมาอยูก่บัครอบครัวอีกเลย เป็นเร่ืองหวาดผวาน่ากลวัเป็นอย่างยิง่ ลูกหลานชาวจีนไม่กลา้เรียน
ภาษาจีน และเขา้โรงเรียนไทยตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ภาษาจีนจึงขาดช่วงไปนาน 
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีเก่ียวกบัการเมืองจึงมีข้ึนในทุกโรงเรียนทั้งโรงเรียนในกรุงเทพ ฯ 
เขตปริมณฑลและต่างจงัหวดั และเป็นปัญหายืดเยื้อต่อเน่ืองกนัมาถึงช่วงตน้ของรัชสมยัรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 (2489-2559) ในจังหวัดเขตปริมณฑล เช่นจังหวัด
สมุทรปราการ แมโ้รงเรียนกวงเมง้（光明学校）ของพ่อคา้ชาวจีนท่ีสมุทรปราการร่วมกนัสร้างข้ึน
ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการก็ตอ้งปิดตวัลงดว้ยปัญหาทางการเมืองในปี พ.ศ.2490 ต่อเมื่อ
ความขดัแยง้ระหว่างชาวจีนกบัการเมืองลดน้อยลง ชาวจีนในจงัหวดัสมุทรปราการจึงไดเ้ร่ิมเปิด
โรงเรียนจีนข้ึนมาใหม่คือโรงเรียนป้วยฮั้ว（北榄培华公立学校）ในปีพ.ศ.2493 โดยแรกเร่ิมไดจ้ดั
ภาษาจีนเป็นวิชาเลือก และรับนกัเรียนทุกชาติพนัธุ์ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยมิไดจ้  ากดัอยูเ่พียง
ลูกหลานชาวจีนเท่านั้น (พรพรรณ จนัทโรนานนท ์และไพศาล ทองสมัฤทธ์ิ : 2556 ; 108)    

โรงเรียนจนีหลังไทย-จนีเปิดสัมพนัธ์ทางการทูต 
หลงัจากประเทศไทยไดเ้ปิดสัมพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

วนัท่ี 1 กรกฎาคม  ปี พ.ศ.2518 แลว้ ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยจีนตลอดเวลาท่ีผา่นมา มีพฒันาการ
ไปในการร่วมมือกนัในทุกดา้นทั้งทางดา้นการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 
แมว้่าก่อนหน้านั้น ประเทศจีนจะประกาศการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2492 ท่ีท าใหผู้น้  าของไทยวิตกถึงอิทธิพลและการครอบง าจากลัทธิดงักล่าวโดยผา่นพ่อคา้ชาว
จีน ครูจีน และการสอนภาษาจีน (จุลชีพ ชินวรรโณ : 2538 ; 9) แต่ดว้ยนโยบายบริหารประเทศของ
ผูน้  าในยุคนั้นท่ีให้ความส าคัญต่อโลกเสรีเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง 20 ปีของการเปิด
สมัพนัธไ์มตรีระหว่าง ปี พ.ศ. 2518-2538 ประเทศไทยกบัประเทศจีนอาจแบ่งรูปแบบความสมัพนัธ์
ไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ   

1) ช่วงรู้จกักนัใหม่ (Friendship renewal) คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2518-2522 
2) ช่วงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-

2532 
3) ช่วงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) คือระหว่าง ปี พ.ศ. 2533-2538 
หลงัจากประเทศไทยและจีนไดส้ถาปนาทางการทูตแลว้ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย

และจีนมีความแน่นแฟ้นมากข้ึน ต่างฝ่ายต่างไดเ้รียนรู้และมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน การ
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แลกเปล่ียนกนัทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมไดส่้งผลมหาศาลต่อความสมัพนัธไ์ทยจีนท่ีมัน่คงและยืน
ยาว  

ภาษาจีนก็ไดรั้บการยอมรับจากทางการไทยมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลไทยเห็นแลว้ว่าการ
เรียนภาษาจีนเป็นเร่ืองของความจ าเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีจะส่งผลต่อประชาชนและยกระดบัการ
เป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ยิ่งข้ึนอนัจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ หลงัจากประเทศจีน
ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก WTO ในปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) แลว้ ภาษาจีนยิ่งทวี
ความส าคญัมากข้ึน และสามารถส่งผลต่อความเจริญในทุกดา้นของประเทศได ้ภาษาจีนจึงกลบัเขา้
มาสู่สังคมชาวไทยอีกคร้ังชนิดท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ประกอบกบัผูน้  าของประเทศจีนในยุค
ปัจจุบนัเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล ไดน้ าพาประเทศจีนให้กา้วรุดหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง จึงท าให้
ความเป็นประเทศมหาอ านาจของจีนเขม้แข็งและยิ่งใหญ่จนเป็นท่ีเกรงขามของประเทศมหาอ านาจ
อ่ืนๆ ภาษาจีนจึงเป็นภาษาส าคัญท่ีผูค้นทั่วโลกตอ้งศึกษา ในประเทศไทยก็เช่นกนั ภาษาจีนได้
กลายเป็นภาษายอดนิยมรองจากภาษาองักฤษ และมีผูค้นสนใจจะเรียนเป็นจ านวนมาก จนกล่าวได้
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนิยมเรียนภาษาจีนมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก（中文热）ในการ
โฆษณาการเรียนภาษาจีนนั้น ผูห้ว ังผลไปในด้านธุรกิจ ก็ได้เน้นหนักเร่ืองภาษาจีนกับการ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ทั้งของประเทศชาติและตวับุคคล (การโฆษณาการเรียนภาษาจีน : 
online ; 2019) กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของภาษาจีนเป็นอนัมาก โดย
สนับสนุนใหทุ้กมหาวิทยาลยัเปิดสาขาภาษาจีนและวิชาเอกภาษา ซ่ึงส่ิงน้ีก็ปรากฏในมหาวิทยาลยั
เอกชนเช่นกนั จึงกล่าวไดว้่าทุกมหาวิทยาลยัทั้งของรัฐและเอกชน ต่างก็มีการเรียนการสอนภาษาจีน
ทั้งนั้น นอกจากนั้นในช่วงท่ีท่านจาตุรนต ์ฉายแสง ด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
นั้น (ระหว่างปี พ.ศ.2548-2549) ท่านใหค้วามส าคญักบัภาษาจีนมาก มีความประสงคจ์ะปฏิรูปการ
เรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอาชีวศึกษา ท่านจึงไดร่้วมลงนามกบัส านกัส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน（汉办）ซ่ึงในช่วงนั้นรู้จกักนัในนามสถาบนัขงจ่ือ ทั้งน้ี
เพื่อตอ้งการยกระดบักลุ่มสาขาวิชาชีพไทยให้สามารถติดต่อทางอุตสาหกรรมกบัประเทศจีนได้ 
(ไทยรัฐ : online ; 2557)     

ความส าคญัของภาษาจีนยิง่ทวีความส าคญัมากข้ึนหลงัการประกาศเร่ืองประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 เพราะประเทศจีนกับอาเซียนมีความร่วมมือในกรอบ 
AEC+3 อีกทั้งความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจท่ีจีนอาจเขา้มาแทนประเทศอเมริกาในเป็นต าแหน่ง
ใหญ่ของโลกในปี 2020 จึงส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเดิมเน้นภาองักฤษเป็นหลกั ตอ้งหันมาให้
ความส าคญักบัภาษาจีนอยา่งมากเช่นกนั (สุรีพร ไตรจนัทร์ : online ; 2019) จากการส ารวจของผอ่ง
ศรี เอ้ืองไพโรจน์ กล่าวไวว้่า ภาษาจีนมีผูส้นใจเรียนมากท่ีสุด เพราะมีโรงเรียนสอนภาษาจีนมากถึง 
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700 แห่ง มีผูเ้รียนรวมแลว้มากถึง 300,000 คน ในขณะท่ีโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นมี 175 แห่ง มี
ผูเ้รียนรวม 34,000 คน ส่วนภาษาเกาหลีเพ่ิงเร่ิมสอนกนัอย่างจริงจงัในปี พ.ศ. 2553 แต่ก็มีผูเ้รียน
มากถึง 12,000 คน (ผอ่งศรี เอ้ืองไพโรจน์ : online ; 2019) 

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจนี และแนวทางแก้ไข 
จากงานวิจยัของสุรีพร ไตรจนัทร์ (2557) เร่ือง “สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนใน

ประเทศไทยยุคปัจจุบันของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา” ได้สรุปผลการวิจัยท่ีค้นพบว่า โรงเรียน
อาชีวศึกษาขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะดา้น ขาดต าราเรียน ขาดความต่อเน่ืองในการ
เรียนเพราะบางแห่งไม่ไดจ้ดัเป็นหลกัสูตร ขาดคู่มือครู ท าใหก้ารสอนและผลท่ีไดรั้บไม่มีมาตรฐานท่ี
เท่าเทียมกนั ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดการส่งเสริมในการใชภ้าษาจีนนอกห้องเรียน ครูอาสาท่ีมา
สอนไม่รู้ภาษาไทย ท าใหก้ารเรียนไม่สามารถเขา้ใจทั้งหมดได ้การเรียนการสอนท่ีเนน้ไปเชิงพาณิชย์
ท าให้ผูเ้รียนเรียนแลว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากมีการจดัเป็นหลกัสูตร และมีนโยบายในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีชดัเจน ก็จะเป็นการพฒันาการเรียนการสอนในระดบัอาชีวศึกษาได ้(สุรีพร ไตร
จนัทร์ : online ; 2019)  

ส าหรับในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษานั้น การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัมากนัก จากผลงานวิจัยของศูนยจี์นศึกษา 
สถาบนัเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีท าข้ึนในปี พ.ศ. 2551ท่ี รณพล มาสนัติสุข ไดส้รุปเร่ือง “การ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา” และงานวิจยัของสุรีพร 
ไตรจนัทร์ (2557) พบว่ากระแสนิยมการเรียนภาษาจีนท่ีมีอย่างท่วมทน้ไดส่้งผลต่อปัญหาในดา้นการ
เรียนการสอน ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการการเรียนภาษาจีนมีมาก จึงท าให้มีการเปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียนต่างๆ
อย่างมากมาย ทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน เด็กไทยท่ีเดินทางไปเรียนท่ีประเทศจีนก็อยู่ใน
อนัดบั 4 รองจากเกาหลี อเมริกาและญ่ีปุ่น 

2. ประสิทธิผลในการเรียนต ่า ผูเ้รียนจ านวนมากไม่สามารถน าความรู้ (การเรียนภาษาจีน) 
ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ขาดแคลนครูผูส้อน ปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการไดค้รูอาสาจากประเทศจีนมากกว่า 
1000 คน เพ่ือมาช่วยสอนภาษาจีนทั้งในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

4. แบบเรียนภาษาจีนท่ีใชใ้นประเทศไทย ขาดความเหมาะสม แบบเรียนท่ีนิยมใชก้นัไม่ว่า
จะเป็นการเรียนการสอนในระบบหรือนอกระบบ ต่างนิยมใชแ้บบเรียนส าหรับการสอนนักเรียน
ต่างชาติของประเทศจีน 
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5. ผูส้อนมีวิธีการสอนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ครูผูส้อนขาดเทคนิคการ
สอนท่ีสามารถดึงดูดให้ผูเ้รียนตั้งใจและสนใจเรียนภาษาจีนทั้งในระดบัประถมและมธัยมศึกษา 
(รณพล มาสนัติสุข : online ; 2019) 
โรงเรียนท่ีสอนภาษาจีนในปัจจุบนัแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. โรงเรียนจีน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทัว่ประเทศ รวม 
125 แห่ง 

2. โรงเรียนรัฐ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ส านักงานการศึกษากรุงเทพ ฯ มหานคร และสังกดัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง
ประเทศ รวม 458 แห่ง 

3. โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา เช่นเดียวกบั
โรงเรียนจีน ทัว่ประเทศรวม 138 แห่ง  (รณพล มาสนัติสุข : online ; 2019) 
  ทั้งหมดน้ีแมจ้ะมีการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนท่ีไม่เหมือนกนั กล่าวคือ โรงเรียนจีน 
บงัคบัให้เรียนภาษาจีนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมธัยมปลาย ส่วนโรงเรียนเอกชน บงัคบมาถึงมธัยมตน้
และปลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนภาษาจีน หรือจะเลือกเสรีก็ได ้ ส าหรับโรงเรียนของรัฐนั้น ไม่มีการ
เรียนภาษาจีนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปลาย เม่ือเร่ิมมธัยมตน้และปลายก็ใหผู้เ้รียนเลือกภาษาจีน
เป็นวิชาเลือกเสรี หรือจัดเป็นกิจกรรมชุมนุมเท่านั้น อีกอย่างการก าหนดให้ผูเ้รียนมีเวลาเรียน
ภาษาจีนมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารของโรงเรียนนั้นๆดว้ย โดยเฉล่ียแลว้แต่ละโรงเรียนมกัจะ
ใหน้กัเรียนเรียนภาษาจีน 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนจีนไม่มี
ปัญหามากนกั เพราะมีครูใหญ่ทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยอีกทั้งการจดัครูสอนภาษาจีนอยู่ในอตัราส่วน
ท่ีพอสมควร คือมีครูจีน 4ท่านต่อ 1 โรงเรียน  แต่ของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐ มีปัญหา
มาก เพราะนอกจากมีครูใหญ่ท่านเดียวแลว้ ครูจีนมีจ  านวนนอ้ยมากประมาณ 2 ท่าน ต่อ 1 โรง (รณ
พล มาสนัติสุข : online ; 2019) 

ผลจากงานวิจยัของศูนยจี์นศึกษา และของสุรีพร ไตรจนัทร์ท าใหผู้ส้นใจการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรง่รียนจีนไดแ้นวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีนใหดี้ข้ึนในระดบัต่างๆ
ได ้ความจริงพ้ืนฐานการเรียนการสอนภาษาก็อยูคื่อการใหค้วามส าคญักบัความช านาญ 4 อยา่ง  
(4 skills) คือฟังพูดอ่านเขียน การสอนภาษาในยคุใดสมยัใดก็ไม่พน้จากพ้ืนฐานดงักล่าว ในงานวิจยั
ของจินตนา วิเศษจินดา และสมพงษ ์จิตระดบั (2561) ไดท้ างานวิจยัเร่ือง แนวทางการจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและสรุปการเสนอแนวทางการเรียนการสอนดงัน้ี  

1. ดา้นการเรียนการสอน ครูควรใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มท่ีเป็น
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ในการสอนนั้น ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
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โอกาศใชภ้าษาจีนส่ือสารมากท่ีสุด รวมทั้งการสอนตอ้งสอดแทรกวฒันธรรมของเจา้ของภาษา รวมถึง
การน ามาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย 

2. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ ครูควรเลือกใชแ้บบเรียนหรือต าราท่ีมีความต่อเน่ืองกนัในแต่
ละระดบัชั้น อีกทั้งควรหาแบบเรียนนอกเวลาเพ่ือเสริมและเพ่ิมความรู้ดา้นภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียน การใช้
ส่ือเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน และการใชข่้าวสารหรือบุคคลส าคญัท่ีก  าลงั
เป็นท่ีสนใจของสงัคมมาใชเ้ป็นส่ือในการสอนได ้

3. ดา้นการวดัและประเมินผล ครูควรวดัและประเมินผลผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หอ้งเรียน แลว้น าผลท่ีประเมินไดม้าปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน (จินตนา วิเศษจินดา 
และสมพงษจิ์ตระดบั : 2561 ; 445-446) 

การเรียนการสอนยุคใหม่ 
ในสงัคมยคุโลกาภิวตัน์ ดิจิตอลไดท้ าให ้เทคโนโลยเีขา้มาสู่วิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆมากข้ึน 

ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบและเน้ือหาจากทุกมุมของโลก โลกกลายเป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีไม่มีวนัหมดส้ิน ห้องเรียนท่ีเคยเป็นแม่พิมพส์ร้างผูเ้รียนให้ส าเร็จออกมา
เหมือนกนัทุกคน จึงถึงกาลอวสานหมดยคุสมยัแลว้ เราจึงไดเ้ห็นผูท่ี้สนใจเรียนภาษาจีนสามารถเรียน
ดว้ยตนเองอย่างง่ายดายจากหลายช่องทาง และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาและทุกสถานท่ีเท่าท่ีตน
พอใจ ข้อมูลการเรียนการสอนภาษาจีนในหลากหลายรูปแบบถูกน ามาใส่ไวใ้นมือถือ ท่ีผูเ้รียน
สามารถติดตวัไปดว้ยทุกท่ี ดงั Youtube ท่ีผูเ้รียนจะพบว่ามีผูเ้ช่ียวชาญเสนอวิธีการสอนภาษาจีนใน
หลากหลายรูปแบบ เช่นการสอนแบบคุณครูอารีย ์แสงพระเวท ของครูคลบั เป็นเทคนิคการสอนดว้ย
จินตนาการ ท่ีจดัแบบการเรียนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เป็นค าๆ เช่นค าว่า กิน（吃）ก็จะมีการเขียนเป็น
ตวัการ์ตูน แลว้มีตวัอกัษรจีน พร้อมทั้งมีเสียงอ่านค าจีน ซ่ึงผูส้อนเช่ือว่าวิธีการสอนดงักล่าวจะท าให้
ผูเ้รียนจ าตวัอกัษรจีนไดแ้ม่นย  าข้ึน (ครูคลบั ครูอารีย ์แสงพระเวท : online ; 2019) หรือใชว้ิธีการสอน
โดยผ่านการใชภ้าพประกอบใหก้ลายเป็นตวัอกัษรจีนซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีอาจารย  ์Shao Lan คิดข้ึน 
(การสอนแบบ Chineasy : online ; 2019) หรือแนวการสอนของโรงเรียนสอนภาษาจีนพรรัตน์ ท่ีได้
ช้ีแนะการสอนภาษาจีนดว้ยเทคนิค 5 ขอ้ คือ 1) ฟังใหม้ากท่ีสุดจนชินกบัส าเนียงและรูปประโยค  2) 
ฟังจนคุน้ชินแลว้ใหอ้อกเสียงตาม โดยเร่ิมจากประโยคสั้นๆ แลว้พฒันาเป็นประโยคยาว  3) ใหเ้นน้
ไปท่ีค าท่ีออกเสียงยากท่ีสุด  4) ตดัความกงัวลเร่ืองไวยากรณ์ หากพูดผดิผูเ้รียนตอ้งกลบัไปพิจารณา
ขอ้ 1 และขอ้ 2  5) หาสังคมท่ีสนับสนุนให้ตนมีโอกาสใชภ้าษาจีนไดม้ากข้ึน เช่นหาเพ่ือนชาวจีน 
(โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ : online ; 2019) โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่ ได้ช้ีแนะแนวการสอน
ภาษาจีนให้แก่เด็กระหว่าง 6-12 ขวบว่า จะสอนแบบผสมผสานการเรียนภาษาจีนกบัวฒันธรรมจีน 
พร้อมทั้งสอนทกัษะการวิเคราะห์ไปพร้อมๆกนั เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตอนัสดใสของ



                                                                                                                                                                                                                                
161 

ไพศาล ทองสัมฤทธ์ิ, วิชญากร ศรีวิภากุล, ธนดล จิรสันติวงศ์                                                   โรงเรียนจีนในประเทศไทย                                                             

 

เด็ก (สถาบนัโมดูโล่ : online ; 2019)   ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงการยกตวัอย่างแนวการสอนภาษาจีนท่ี
เห็นไดท้ัว่ไปในส่ือหลากหลายรูปแบบของโลกยุคใหม่ คุณครูของโรงเรียนต่างๆทั้งโรงเรียนจีน 
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐ ต่างก็สรรหาวิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบจากการใชส่ื้อในโลก
ยุคใหม่เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนในสถาบนัของตนไดผ้ลผลิตออกมามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ีตั้งเป้าไว ้ดงันั้นในโลกยคุใหม่น้ีเทคโนโลยไีดก้ลายเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้
จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคไ์ด ้

ในระยะน้ีเร่ือง “ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” หรือ 21st – Century Skill ไดก้ลายเป็นแนวคิด
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอนของโลกยคุใหม่ แนวทางการเรียนสอนภาษาจีนก็ตอ้งปรับเพื่อให้
เขา้กบัยคุสมยัเช่นกนั การสอนจ าเจในหอ้งเรียน หรือการสอนแบบครูอ่านใหฟั้งแลว้ผูเ้รียนอ่านตาม 
การเน้นหนักไปในเร่ืองต าแหน่งของค าในประโยคให้เป็นไปตามหลกัไวยากรณ์ หรือการท่องจ า 
ลว้นเป็นเร่ืองน่าเบ่ือและลา้สมยั ทั้งหมดน้ีจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนเป็นการช้ีแนะใหผู้เ้รียนเรียนรู้วิธี
คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งเป็นผูมี้ทกัษะการคิด อีกทั้งรู้จกัน าทกัษะท่ี
ไดไ้ปประยุกต์ใชใ้นการท างานและชีวิตประจ าวนัรวมทั้งรู้จกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
รู้เท่าทนัดว้ย 

มูลนิธิคีนนัแห่งเอเชีย เลง็เห็นความส าคญัของการศึกษาแบบโลกยคุใหม่ รวมทั้งความส าคญั
ของการพฒันาคุณภาพของการศึกษาเป็นอยา่งมาก จึงไดใ้ห้โอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาแก่ผูส้นใจ
ทุกคนทุกกลุ่มดว้ยการเร่งสร้างทกัษะส าคญัของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะการวิเคราะห์ 
ทกัษะการแกปั้ญหาใหแ้ก่เยาวชนของชาติ เพราะทุกวนัน้ี ทางมูลนิธิเห็นว่าการศึกษาในประเทศไทยมี
ความเล่ือมล ้ามากระหว่างผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา และผูท่ี้ขาดโอกาสและยิ่งนบัวนัทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ดงันั้นมูลนิธิคีนนัแห่งเอเชียจึงไดมุ่้งด าเนินกิจกรรมใหก้บันกัเรียน นกัการศึกษาของโรงเรียนทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานพหุภาคีต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทกัษะให้กบั
เยาวชน เพื่อการเติบใหญ่เป็นทรัพยากรบุคคลชั้นน าในอนาคต มูลนิธิยึดแนวปฏิบติัตามหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based-Practice) ในการพฒันาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เป็นการ
จดัการเรียนการสอนยคุใหม่ ทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และระดบัอาชีวะ ดว้ยการจดัแนวการ
สอนแบบมีเทคนิคของอาชีวะยุคใหม่ การจัดอบรมทักษะท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูยุคใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งจดัโครงการส่งเสริมและพฒันาดา้นการศึกษา เช่นโครงการ Enjoy science สนุก
วิทย ์พลงัคิด เพื่ออนาคต โครงการคาลเท็กซ์เติมพลงัปัญญา ปลูกตน้เยาวชน หรือโครงการจดัท าสมุด
ปกขาว (White paper) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (มูลนิธิ Kenan : online ; 2019) 
การพฒันาการศึกษาของมูลนิธิฯ ดังกล่าวท าให้เห็นว่าการเรียนการสอนยุคใหม่ คือ“ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21” (21st - Century Skill) ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นวิชาในสายวิทยห์รือสายศิลป์ ท่ีเป็นวิชาภาษาหรือ
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สาขาใดก็ตาม ลว้นสามารถน าวิธีการแบบยุคใหม่น้ีไปปรับใช้ไดท้ั้ งนั้น ไดมี้ผูรู้้ก  าหนดทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรประกอบดว้ย  

1. ทกัษะพ้ืนฐานในการรู้หนงัสือ คือมีความสามารถในการคน้ควา้ ใฝ่หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายผา่นการอ่านออกเขียนได ้การคิดค านวณ การใชเ้หตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน 
สงัคมและวฒันธรรม 

2. ทกัษะการคิด คือการสามารถใชเ้หตุผลและความคิดในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ประเมินค่า มีการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

3. ทกัษะการท างาน คือสามารถประยกุต์ใชค้วามรู้และทกัษะในการท างาน การติดต่อส่ือสาร 
การท างานเป็นทีม การมีภาวะผูน้  ามีความรับผดิชอบ มีความยดืหยุน่ในการปรับตวั มีความอดทนและ
ขยนั 

4. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั และใช้อย่างรู้เท่าทัน รู้จักจัดการ
เทคโนโลยแีละและเรียนรู้เทคนิควิทยาการอยา่งมีวิจารณญาณ  

5. ทกัษะการใชชี้วิต สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดแ้ละด ารงชีวิตไดด้ว้ยความรับผติ
ชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และเคารพกติกา ค  านึงถึงสังคม ยึดมัน่ใน
คุณธรรม สันติธรรมและมีความเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม (ทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 : online ; 2019) 

ทกัษะนั้นไม่สามารถสร้างข้ึนได้อย่างง่ายๆ ดว้ยการนั่งสอน (Lecture) เท่านั้น ทั้งน้ีเพราะ
ทกัษะไม่ใช่ความรู้แต่มนัคือการฝึกฝนต่อเน่ืองกนัมายาวนานผา่นการลงมือปฏิบติัจริงจนช านาญแลว้ 
จึงนับว่าเป็นทกัษะได ้ ดว้ยเหตุน้ีการสอนแบบท่ีมีคุณครูนั่งอ่านภาษาจีนให้ฟังจึงไม่เป็นการตอบ
โจทยก์ารสอนยุคใหม่ได ้ครูผูส้อนจึงต้องเปล่ียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรู้ (Lecturer) มาเป็น
ผูส้ร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Facilitator) โดยครูมิไดเ้ป็นผูส้อนอยู่หน้าห้องอีกต่อไปแลว้ แต่
กลายเป็นผูช้ี้แนะตามแนวทางท่ีเตรียมมาแต่ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเอง และการท่ีจะไปถึงการเรียนการ
สอนยุคใหม่นั้น เร่ือง “ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์” (Social and emotional skill) ดังนั้น การ
ขบัเคล่ือนให้เกิดการสร้าง “ทกัษะการเขา้สังคมและอารมณ์” ท่ีจะน าไปสู่ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ได ้
กระบวนการนั้นตอ้งมี 3 รูปแบบดงัน้ี 

1. รูปแบบกระบวนการท่ีมี (Structure of interactions) คือรูปแบบของกระบวนการการ
สร้างการมีส่วนร่วมหรือมีกลไกท่ีผูเ้รียนสามารถ “เล่น” หรือ “ผลดักนัเล่น” กบับทเรียนท่ีไดเ้รียนรู้
ซ ้าๆและต่อเน่ือง และมีการฝึกซ ้าๆ จนเกิดเป็นทกัษะได ้

2. รูปแบบกระบวนการท่ีมี (Elements of play) คือกระบวนการท่ีมกีลไกของ “การเล่น” ท่ี
สามารถตอบสนองและปรับเปล่ียนผลท่ีเกิดข้ึนไดแ้ตกต่างกนัตามกนัตดัสินใจของผูเ้รียน  ท าให ้
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ผูเ้รียนเห็นผลจากการตดัสินใจ เป็นการเรียนรู้จากส่ิงท่ีท าลงไปจริง 
3.  รูปแบบของกระบวนการท่ีมี  (Assessment and reinforcement)  เ ป็น รูปแบบของ

กระบวนการท่ีมีการใหผ้ลสะทอ้นกลบั (21st – Century Skill : online ; 2019) 
เร่ืองการเรียนการสอนยคุใหม่（更新教学理念）ก็เป็นท่ีกล่าวขวญัถึงอยา่งมากในแวดวง

การศึกษาของประเทศจีน ในบทความของ Liu Feng Juan（刘凤娟）ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการเรียน
การสอนยุคใหม่ ก็คือวิธีการสอนในศตวรรษท่ี  21 คือแนวคิดการสอนยุคใหม่ท่ีถือผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง ในด้านการสอนนั้ นต้องช้ีแนะให้ผู ้เ รียนเกิดความคิดรูปแบบใหม่ๆ การสอน
ภาษาต่างประเทศตอ้งใชแ้นวคิดการสอนเช่นน้ี เพราะการเรียนภาษาคือการฝึกปฏิบติั จึงต้องมี
ผูเ้รียนเป็นหลกัส าคญั การจดัห้องเรียนตอ้งให้เป็นไดท้ั้งห้องเรียน และห้องฝึกปฏิบติั (Liu Feng 
Juan : 2012 ; 236) 
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 “ก้วย” (粿) กบัวถิีชีวติชาวแต้จิ๋วในประเทศไทย 
Kueh and the Lifestyle of Chaozhou People in Thailand 

 

รัตนา  จันทรสารโสภณ 

 

บทคดัย่อ 
 “ก้วย” (粿) เป็นอาหารรัปประทานเล่นมีประวติัยาวนาน และมีความส าคัญทางด้าน

วฒันธรรมการกินอย่างหน่ึงของชาวแตจ๋ิ้ว  อีกทั้งยงัมีความผูกพนัใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตของชาวจีน
แตจ๋ิ้ว   ชาวจีนแตจ๋ิ้วไดรู้้จกัวิธีน าธญัพืชในทอ้งถ่ินมาท าเป็นแป้งเพ่ือท าอาหาร  ไดรั้บความนิยมกนั
อย่างมากในสมยัราชวงศ์ถงั  เน่ืองจากมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว มีมากมายหลากหลายชนิด และมี
ช่ือเสียงอย่างแพร่หลาย   ของทานเล่นของชาวแตจ๋ิ้วลว้นแต่ท าดว้ยมือ  อุปกรณ์ท่ีเป็นของธรรมดา
ทั่วไป  แต่ขั้นตอนในการท าลว้นประณีต ละเอียดอ่อน เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีร่วมกัน
สร้างสรรคข้ึ์นมา   ชาวจีนแตจ๋ิ้วในประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการน า “กว้ย” มาเป็นของเซ่นไหว้
บรรพบุรุษตามเทศกาลและประเพณี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการขอพรใหต้นเองและครอบครัวให้
ประสบแต่ส่ิงท่ีดีงามตลอดทั้งปี ทุกเทศกาลของการเซ่นไหว“้กว้ย”จะเป็นของเซ่นไหวส้ าคญัท่ีจะ
ขาดไม่ไดเ้ลยทีเดียว  คนไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วในประเทศไทยก็ยงัคงสืบทอดพิธีการการใช ้“กว้ย” 
เซ่นไหวม้าจนถึงปัจจุบนั 

ค าส าคญั: กว้ย  ชาวแตจ๋ิ้วในประเทศไทย  วิถีชีวิต 
 

Abstract 
 “Kueh”, is one of Chaozhou’s refreshments for long history, is also an important part of 

Chaozhou’s catering culture, it is stated a lifestyle of Chaozhou’s main contents. Long ago, 
Chaozhou people found a way to use local cereals to make flour. It was very popular in the Tang 
Dynasty, with outstanding features, diverse varieties and great fame. Chaozhou’s refreshments are 
basically handmade, the tools used are very simple, or, skillful and delicate in each process, it fully 
reflects the Chaozhou people’s wisdom. “Kueh” owns an important position in Thailand, because 
the Oversea-Chinese of Thailand from Chaozhou, China, think of it is as an auspicious object, so 
every traditional festival and worship ceremony, it is an indispensable and important sacrifice. So 
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far, ethnic-Chinese generation by generation of Thailand still use the “Kueh” to offer sacrifices to 
gods or ancestors. 

Keywords: Kueh; Chaozhou people in Thailand; lifestyle 

ทุกประเทศลว้นมีวฒันธรรมดา้นอาหารและขนมเป็นของตนเอง  ประเทศจีนเป็นประเทศท่ี
ยิง่ใหญ่มีวฒันธรรมเก่าแก่และยาวนานมากว่า 5000 ปี  ประกอบกบัชาวจีนใหค้วามส าคญัเป็นอย่าง
มากกบัการรับประทาน ดงันั้น อาหารและของทานเล่นของจีนจึงถือว่าเป็นวฒันธรรมท่ีเก่าแก่อย่าง
หน่ึงท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนั  การประกอบอาหารหรือของทานเล่นของจีนมีความ
ประณีต พิถีพิถนั และมีเอกลกัษณะเฉพาะตวั  ซ่ึงอาหารและของทานเล่นท่ีท าข้ึนส่วนใหญ่จะเป็น
วตัถุดิบท่ีหาไดภ้ายในท้องถ่ินท่ีมีราคาไม่แพง จึงท าให้ทุกบา้นสามารถน ามาประกอบอาหารหรือ
ของทานเล่นได ้ ชาวจีนมีนิสยัรักการกินและใหค้วามส าคญักบัการกินมากท่ีสุด  ดงัจะเห็นไดจ้ากค า
ทกัทายของชาวแตจ๋ิ้ว  เม่ือคนจีนแตจ๋ิ้วพบหน้ากนั ค  าทกัทายค าแรกท่ีมกัไดย้ินเสมอส าหรับคน
คุน้เคยกนั คือประโยคท่ีว่า “เจ๊ียะบ่วย” (食未) (กินขา้วแลว้หรือยงั)  

เมืองแตจ๋ิ้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของมณฑลกวางตุง้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหล่าน้ีเคยประสบปัญหาทางด้านการเมือง ท่ีดินท ากินไม่เพียงพอกับจ านวน
ประชากรท่ีหนาแน่น ประกอบกับในพ้ืนท่ีมกัเกิดภยัธรรมชาติท าให้เกิดความแร้นแคน้ในการ
ด ารงชีวิต จึงท าใหค้นแตจ๋ิ้วจ านวนมากจ าใจละท้ิงถ่ินฐานบา้นเกิดและครอบครัวอนัเป็นท่ีรักอพยพ
สู่ต่างประเทศ หาแหล่งท ามาหากินใหม่เพื่อความอยูร่อด เมื่อพวกเขาอพยพไปท่ีใดก็ไดน้ าประเพณี
วฒันธรรมของตนไปดว้ย วฒันธรรมดา้นอาหารและของทานเล่นของจีนก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเขา้มายงั
ต่างถ่ินพร้อมชาวจีนแตจ๋ิ้วอพยพมาดว้ย   

ชาวจีนอพยพออกสู่ต่างถ่ินมานานหลายศตวรรษแลว้ในสมยัราชวงศชิ์งหลงัสมยัพระเจา้
เฉียนหลง (พ.ศ.2279-2338) ประเทศจีนตกต ่าดว้ยความอ่อนแอของราชส านัก อีกทั้งภยัคุกคามจาก
ประเทศตะวนัตก ท าให้ช่วงปี พ.ศ.2454 เป็นช่วงท่ีมีชาวจีนหนีภยัการเมือง ภยัสงคราม และความ
อดอยากยากจนอพยพออกสู่ต่างถ่ินมาก เรือส าเภาซ่ึงเคยเป็นเรือบรรทุกสินคา้กลบักลายเป็นเรือ
โดยสารบรรทุกผูอ้พยพชาวจีนออกสู่ต่างแดน  เมื่อความวุ่นวายของบา้นเมืองและความอดอยากลง
มาถึงดินแดนตอนใต้ของจีน ผูค้นจึงต่างท้ิงถ่ินเดิมออกหาท่ีตั้งถ่ินฐานแห่งใหม่ (สุทธิวงศ์ พงศ์
ไพบูลย,์ดิลก วุฒิพาณิชย,์ประสิทธ์ิ ชินการณ์. 2544 : หนา้ 5) 

ชาวจีนอพยพในสมยัรัชกาลท่ี 3-5 ต่างมีจุดประสงค์ของการอพยพท่ีแตกต่างกันไป 
กล่าวคือ พวกท่ีมีความตอ้งการเขา้มาใชแ้รงงาน ก็อาจอยู่รับจา้งขนส่งส่ิงของเป็นกุลีจีนในพ้ืนท่ี
ต่างๆ ท่ีตนเขา้ไปตั้งหลกัแหล่งอยู ่หรือบา้งก็อพยพต่อไปยงัภาคใตข้องไทยเพ่ือท างานในเหมืองแร่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
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กลุ่มชาวจีนอพยพท่ีเขา้มาก่อนตั้งหลกัฐานไดก่้อน ก็พยายามหาทางผกูมดัใหผู้เ้ขา้มาใหม่มีใจสมคัร
ท างานอยู่กบัตน โดยใช้การผูกมดัหรือล่อดว้ยโรงสุรา โรงฝ่ินและโรงบ่อนเบ้ีย (สุทธิวงศ์ พงศ์
ไพบูลยแ์ละอ่ืนๆ.  2544: หนา้ 6 )  

ชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกรากในประเทศไทย ผูท่ี้มีญาติอยูใ่นประเทศไทยแลว้ก็จะ
ไปตั้ งรกรากอยู่ก ับญาติ ส าหรับผูท่ี้เดินทางเพ่ือมาเส่ียงโชคก็ตั้ งท่ีท ากินตามท่ีส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออ  านวย กระจายกนัอยู่ทั้งในชุมชน และท่ีท่ีห่างไกลออกไป จึงท าให้ชาวแตจ๋ิ้วมีถ่ินฐานทั้งใน
เมืองและต่างจังหวดั เน่ืองจากชาวจีนแต้จ๋ิวชอบการค้าขายจึงท าให้มีจ  านวนส่วนใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพฯ และมีบางส่วนกระจายออกไปตั้งถ่ินฐานตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย 

ชาวจีนท่ีอพยพมายงัประเทศไทยในยคุเก่า มีชาวจีน 5 กลุ่มภาษา ไดแ้ก่ ชาวจีนแคะ ชาวจีน
ไหหล า ชาวจีนกวางตุง้ ชาวจีนฮกเก้ียน และชาวจีนแตจ๋ิ้วหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เห็นอยูท่ัว่ไป ทั้งท่ี
กรุงเทพฯ  และเมืองใหญ่ในภาคต่างๆ ของไทยคือเช่น สมาคมของ 5 กลุ่มภาษาท่ีกระจายตั้งอยูใ่นท่ี
ต่างๆ ของกรุงเทพฯ  ตวัอย่างสมาคมแบบต่างๆ ของชาวจีนแตจ๋ิ้ว เช่น สมาคมภาษา เช่น สมาคม
แตจ๋ิ้ว (潮州会馆)  สมาคมตามภูมิล  าเนา เช่นสมาคมจีนเต้ียอนัในประเทศไทย (泰国潮安同乡会) 
สมาคมฮงสูงแห่งประเทศไทย (泰国丰顺会馆) สมาคมตระกูลแซ่ เช่น มูลนิธิตระกูลเลา้แห่ง
ประเทศไทย (泰国刘氏宗亲总会) สมาคมเตชะสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย (泰国郑氏宗亲总会) 
สมาคมของ 5 กลุ่มภาษาท่ีกระจายตั้งอยูใ่นท่ีต่างๆ ของกรุงเทพฯ 

ในปี พ.ศ. 2453 เมื่อมีการส ารวจส ามะโนครัว ร.ศ.129 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  มีจ  านวนชาวจีนแต้จ๋ิวมากถึง 47.96 ของชาวจีนอพยพ
ทั้งหมด ระลอกของการอพยพของชาวจีนแตจ๋ิ้วอาจแบ่งโดยสงัเขปเป็นสองระลอก กล่าวคือระลอก
แรกคือ การอพยพของชาวจีนแตจ๋ิ้วในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 จนถึงกลางศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีอพยพโดยเรือส าเภาหวัแดง จากท่าเรือจางหลินเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ  ซวัเถา  ในสมยัพระ
เจ้ากรุงธนบุรี ต่อลงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระลอกท่ีสอง คือ  การอพยพช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ถึงกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 20  เป็นการอพยพโดยเรือกลไฟจากท่าเรือซวัเถา โดย
ใชเ้วลาเดินเรือสั้นลงและผูโ้ดยสารเผชิญความยากล าบากนอ้ยลง  ชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอพยพมาระลอกท่ี
สองน้ี  คือ เป็นกลุ่มท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาล
ท่ี 4  จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 (สุภางค ์จนัทวานิชและคณะ, 
สวี่เสา้หลินและคณะ. 2539 : บทน า) 

สกินเนอร์กล่าวถึงการขยายตวัในการตั้งหลกัแหล่งของชาวจีนแตจ๋ิ้วและชาวจีนอีก 4 กลุ่ม
ภาษาในท่ีต่างๆ ของเมืองไทยว่า  ในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ชาวจีนอพยพในไทยมกัตั้งถ่ินฐานอยู่
กนัในเขตชายฝ่ังทะเลและบริเวณท่ีลุ่มแถบแม่น ้ าสายใหญ่ๆ ทุกๆ เมืองตลอดชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าว
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รัตนา  จนัทรสารโสภณ                                                                                   “กว้ย” (粿) กบัวิถีชีวิตชาวแตจ๋ิ้วในประเทศไทย                                                                                                                                            

 

ไทย ตั้งแต่ตราด (ในขณะนั้นเรียกว่า ทุ่งใหญ่) ทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต ้ สุดมาจนถึงไทรบุรี หลกั
แหล่งของชาวจีนตั้งอยูบ่ริเวณแม่น ้ าบางปะกงเร่ือยมาจนถึงปราจีนบุรี ตั้งแต่แม่น ้ าเจา้พระยามา
จนถึงแม่น ้ าท่านจีนมาจนถึงปากน ้ าโพ และตั้งแต่แม่น ้ าแม่กลองลงมาจนถึงกาญจนบุรี (จี วิลเล่ียม 
สกินเนอร์ เขียน พรรณี ฉตัรพลรักษ ์และอ่ืนๆ แปล. 2529 : หนา้ 80) และรายงานในช่วงทศวรรษ 
1830 (พ.ศ.2373) เห็นพอ้งตอ้งกนัว่าพวกจีนแตจ๋ิ้วเป็นจีนกลุ่มใหญ่สุดในบรรดากลุ่มภาษาพูดจีนใน
กรุงเทพฯ  จึงท าใหมี้ผูเ้รียกชาวจีนแตจ๋ิ้วในช่วงนั้นว่า “เป็นพวกท่ีมจี  านวนมากท่ีสุด” และก็ยงัมีงาน
เขียนบางแห่งเขียนว่า “ชาวจีนท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มาจากแตจ๋ิ้ว” (จี วิลเล่ียม สกินเนอร์ 
เขียน พรรณี ฉตัรพลรักษ ์และอ่ืนๆ แปล ; 2529 : หนา้ 82) การ์นีเอ ไดเ้ขียนถึงชาวจีนในกรุงเทพฯ  
ปี ค.ศ.1911(พ.ศ.2454) เป็นเชิงขบขนัว่า เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ “ส่ิงท่ีตอ้งการประการแรกกคื็อ อยากจะ
พบชาวสยาม และส่ิงท่ีผดิหวงัประการสุดทา้ยเม่ือจากไปกคื็อ ไม่พบชาวสยามเลย” กรุงเทพฯ  ก็คือ
เมืองจีน (อา้งใน จี วิลเล่ียม สกินเนอร์ เขียน พรรณี ฉตัรพลรักษ ์และอ่ืนๆ แปล ; 2529 : หนา้ 86)  ใน
ปี ค.ศ.1850-1900  เมื่อเศรษฐกิจการแลกเปล่ียนกระจายไปในต่างจงัหวดั หวัเมืองเลก็ๆ ก็เจริญ
กลายเป็นเมืองการคา้ ราเควซกล่าวไวเ้มื่อ ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2546) ว่า “เม่ือชาวเฉาโจวปักหลกัมัน่คง
ในกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรกแลว้ ไดข้ยายตวัออกไปทีละเลก็ละนอ้ยตามสภาพแวดลอ้ม โดยเลือกอยู่
แถวส่ีแยกถนนและล าคลองตามความพอใจ มาจนกระทัง่ไม่นานต่อมา   พวกเขาแมจ้ะยา้ยถ่ินฐาน
ออกไปแต่ไม่ไกลเกินกว่ารัศมี100 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ทางตอนเหนือ อุตรดิตถแ์ละปากน ้ าโพก็
เป็นจุดส าคญั ” (จี วิลเล่ียม สกินเนอร์ เขียน พรรณี ฉตัรพลรักษ ์และอ่ืนๆ แปล. 2529 : หนา้ 87)  จาก
ท่ีกล่าวมาน้ี จึงเห็นไดว้่าจ  านวนชาวจีนแตจ๋ิ้วในเมืองหลวงของประเทศไทยมีจ านวนมากกว่าชาวจีน
กลุ่มภาษาพดูอื่น  ชาวจีนอพยพไปอยูย่งัท่ีใด ยอ่มส่งต่อวฒันธรรมของตนสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทั้ง
สนบัสนุนการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนัน้ีและไดเ้ผยแพร่ไปยงัต่างประเทศดว้ย  ในประเทศไทย
วฒันธรรมทางดา้นอาหารของชาวแตจ๋ิ้วมีบทบาทมากต่อวถีิชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนมาจนถึง
ปัจจุบนั  ท่ีใดมีร้านคา้เราก็จะสามารถหาอาหารหรือของทานเล่นของชาวจีนแตจ๋ิ้วได ้เช่น ตามตลาด
สดทัว่ไปของชุมชน หรือแมก้ระทัง่ตามตรอก ซอย  หา้งสรรพสินคา้  หรือแมแ้ต่ตามภตัตาคารจีน
ใหญ่ๆ 

ความเป็นมาของของทานเล่นชาวจนีแต้จิว๋ 
ของทานเล่นชาวจีนแต้จ๋ิว หมายถึงศิลปะการท าอาหารอนัเป็นฝีมือของชาวบ้านท่ีใช้

ผลผลิตภายในทอ้งถ่ิน และมีลกัษณะโด่นเด่นตามแบบรสชาติของชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ กล่าวคือ 
ของทานเล่นท่ีท าข้ึนแถบเมืองซวัเถา รสชาติก็จะเป็นไปตามรสนิยมของคนจีนซวัเถา เน่ืองจากของ
ทานเล่นท าจากผลิตผลท่ีมีในทอ้งถ่ิน ทุกครอบครัวสามารถท าข้ึนเพ่ือรับประทานในครัวเรือนได ้ 
ต่อมา เม่ือถึงยคุปัจจุบนัของทานเล่นชาวจีนแตจ๋ิ้วกลายเป็นของท่ีน ามาขายเป็นของบริโภคส าหรับ
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ผูค้นทั่วไป ทั้งยงัมีราคาถูกทุกคนหาซ้ือไดง่้าย ชาวจีนแต้จ๋ิวนิยมรับประทานของทานเล่นหลงั
อาหารม้ือหลกั หรือรับประทานกบัน ้ าชา โดยไม่มีก  าหนดช่วงเวลาอย่างชดัเจนว่าตอ้งเป็นช่วงเวลา
ใด ซ่ึงผดิจากอาหารหลกัท่ีตอ้งเป็นวนัละ 3 ม้ือของช่วงเวลานั้นๆ 

ของทานเล่นชาวแตจ๋ิ้วมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ชาวจีนแตจ๋ิ้วไดค้น้พบวิธีน าธญัพืช
ในทอ้งถ่ินมาท าเป็นแป้งเพ่ือท าอาหารและของทานเล่นมานานแลว้ และเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากใน
สมัยราชวงศ์ถัง (《潮州菜》(online) (11/03/2019)) มาถึงสมัยกลางและปลายราชวงศ์หมิง 
เศรษฐกิจของเมืองแตจ๋ิ้วเจริญรุ่งเรืองมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งชาวจีนแตจ๋ิ้วใหค้วามส าคญักบัการจดังาน
เทศกาลเฉลิมฉลองประจ าปี และการเซ่นไหวเ้ทพเจา้และบรรพบุรุษในเทศกาลต่างๆ ดงักล่าว จึง
เป็นปัจจยัแห่งการสืบสานวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาแต่สมยัโบราณใหค้งอยูจ่นทุกวนัน้ี ส่ิงเหล่าน้ีลว้น
เป็นเป็นแรงผลกัดันให้อาหารม้ือหลกัและของทานเล่นของชาวจีนแต้จ๋ิวมีพฒันาการมากข้ึน 
ประกอบกบัปี ค.ศ.1858 (พ.ศ. 2401) ซวัเถาไดถู้กบงัคบัใหเ้ปิดเป็นเมืองท่าแถบชายฝ่ังทะเลใต ้  เพื่อ
การท าธุรกิจการคา้ของชาวยโุรปกบัประเทศจีน  จึงส่งผลให้เมืองแตจ๋ิ้วเจริญรุ่งเรืองข้ึนตามล าดบั 
การน าผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารม้ือหลกัและอาหารว่างก็มีพฒันาการมากยิ่งข้ึน
เช่นกนัและเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมากยิง่ข้ึน  

ของทานเล่นชาวจีนแตจ๋ิ้วเรียกว่า “กว้ย”(粿)  ในพจนานุกรม “คงัซีจ้ือเต่ียน” (康熙字典 –
ภาษาจีนกลาง) ซ่ึงจดัพิมพข้ึ์นในรัชสมยัพระเจา้คงัซีพระจกัพรรดิแห่งราชวงศชิ์ง ประมาณเม่ือ 300 
กว่าปีท่ีแลว้ มีค  าอธิบายสั้นๆ เพียงว่า หมายถึง “อาหารท่ีท าจากข้าวเจ้า” แต่ในความเป็นจริง
แลว้กว้ยอาจจะไม่ไดท้  าจากขา้วเจา้เพียงอยา่งเดียวเสมอไป  มี “กว้ย”บางชนิดก็ท าจากขา้วเหนียว
หรือแป้งสาลี   ในปัจจุบนัน้ี “กว้ย” เป็นท่ีนิยมรับประทานของคนทัว่ไป  โดยไม่เฉพาะชาวจีนแตจ๋ิ้ว
เท่านั้น   

“กว้ย” (粿) เป็นอาหารว่างท่ีมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัวิถีชีวิตของชาวจีนแตจ๋ิ้วมาชา้นาน 郭
艳红《潮州米食小吃的来源》(online) (11/03/2019) เน่ืองจาก “กว้ย” เป็นภูมิปัญญาของชาว 
บา้นท่ีร่วมกนัสร้างสรรคข้ึ์นมา และไดรั้บความนิยมจากชาวบา้นอยา่งแพร่หลาย ประกอบกบัชาว
จีนแตจ๋ิ้วให้ความส าคญักบัการน า “กว้ย” มาเป็นของไหวเ้ทพเจา้ และบรรพชนผูล่้วงลบัทั้งหลาย
ตามเทศกาลและประเพณี เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการขอพรใหต้นเองและครอบครัวประสบแต่ส่ิง
ท่ีดีงามตลอดทั้งปี    ในเทศกาลและงานประเพณีท่ีต่างกนั “กว้ย” ท่ีน ามาเซ่นไหวแ้ละใชใ้นเทศกาล
และประเพณีนั้นๆ ก็จะแตกต่างกันออกไป เช่นในงานฉลองวนัเกิดของเทพเจา้ ก็นิยมน า “อัง่
ถ่อกว้ย” (红桃粿) ซ่ึงมีความหมายว่า “ขนมลูกทอ้สีแดง”มาเช่นไหวเ้พราะกว้ยท่ีท าข้ึนนั้นเป็นขนม
สีแดงท่ีมีรูปร่างคลา้ยลูกทอ้  คนจีนเช่ือกนัว่าลูกทอ้เป็นผลไมม้งคลอนัเป็นสญัลกัษณ์ของการมีอายุ
ยืนยาว และในปัจจุบนัเช่ือกนัว่าหญิงท่ีแต่งงานแลว้ เม่ือรับประทานกว้ยชนดน้ีท่ีผ่านการเซ่นไหว้
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เทพเจ้าแลว้ จะได้บุตรชายสมความปรารถนา《潮汕拜神专用红桃粿》(online) (09/01/2019)  
ดงันั้นแมเ้ทพเจา้จะกลบัสู่สรวงสวรรคแ์ลว้ การเซ่นไหวด้ว้ยผลไมม้งคลก็ยงัเป็นส่ิงจ  าเป็นอยา่งมาก 
เราจึงไดเ้ห็นของเซ่นไหวด้งักล่าวตามศาลเจา้ท่ีเม่ือจดังานฉลองวนัเกิดใหเ้ทพเจา้องคน์ั้นๆ นอกจาก
จะมี “อัง่ถ่อกว้ย”แลว้ ยงัมีซาลาเปาท่ีท าเป็นผลทอ้เรียกว่า “ส่ิวทอ้” (寿桃) หรือผลทอ้แห่งอายยุนื
วางซอ้นกนัข้ึนไปเป็นชั้นๆ ซ่ึงก็มีความหมายเช่นเดียวกบัอัง่ถ่อกว้ยนัน่เอง      

ชนิดของทานเล่นของชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีสร้างสรรคอ์อกมาอยา่งหลากหลายนั้น มีผูป้ระมาณไว้
อยา่งคร่าวๆ ว่า มีกว่าร้อยชนิด ค าว่า “ของทานเล่น”ของชาวจีนแตจ๋ิ้วหากออกเสียงเป็นภาษาแตจ๋ิ้ว 
ก็จะไดเ้สียงว่า “แตจ๋ิ้วเส่ียวเจ๊ียะ” ( 潮州小食 ) แต่ก็มีผูใ้ชค้  าเรียกขานของค าว่า “ของทานเล่น” ท่ี
แตกต่างกนัไปตามภาษาพูดของตน เช่น ชาวจีนกวางตุง้เรียกของทานเล่นว่า “ต่ิมซ า” (点心-แตจ๋ิ้ว) 
การเกิดข้ึนของของทานเล่นของชาวจีนแตจ๋ิ้วก็คือการน าวฒันธรรมการท าอาหารม้ือหลกัและการ
ท าของทานเล่นของชาวจีนทางภาคกลางและชาวจีนไหหล ามาผสมผสานกบัการท าแบบทอ้งถ่ิน
ของตนจนกลายเป็นวฒันธรรมของตนเองไปในท่ีสุด    

“กว้ย” เป็นอาหารว่างท่ีท าจากขา้วเจา้ ขา้วสาลีหรือขา้วเหนียวท่ีน ามาแช่น ้ าแลว้น าไปโม่
หรือผ่านเคร่ืองบดบดจนละเอียด  หลงัจากนั้นก็ตอ้งหาของหนักมาทบัเพ่ือให้น ้ าออกจากแป้งจน
แห้ง จากนั้นก็จะไดแ้ป้งสดท่ีเป็นแป้งขา้วเจา้ หรือแป้งขา้วเหนียวท่ีน ามาท า “กว้ย” ได ้  “กว้ย”มี
มากมายกว่าร้อยชนิด สรุปง่ายๆ ว่าของกินท่ีท าจากแป้ง  คนแตจ๋ิ้วจะเรียกว่า “กว้ย”  เหมือนกนัหมด  
หากจะแบ่งตามประเภทจะแบ่งกว้ยออกได ้4 ชนิด คือ    

1. ก้วยแบบห่อไส้ 
 กว้ยท่ีใชแ้ผ่นแป้งชนิดต่างๆ มาห่อไส้  โดยการป้ันไส้ให้เป็นลูกกลมหรือแบนไวก่้อนจะ

ห่อ  วตัถุดิบในการปรุงไสข้นมนั้น   ส่วนใหญ่จะใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือ
ว่าเป็นลักษณะเด่นของการท าก้วยของชาวจีนแต้จ๋ิว  และยงัแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมดา้นอาหารอีกดว้ย   เช่น การน า ผกักุยไช่ (韭菜) หน่อไม ้(竹笋) เผอืก (芋头) มนัแกว (
地瓜/凉瓜) หรือไส้ข้าวเหนียว (糯米馅儿) ท่ีปรุงรสแลว้น ามาห่อด้วยแป้ง  โดยทั่วไปเปลือก
ของกว้ยจะไม่ใส่สีคือมีสีขาวตามสีธรรมชาติของขา้ว  แต่ชาวจีนแตจ๋ิ้วนิยมใส่สีชมพู ซ่ึงชาวจีนถือ
ว่าเป็นสีท่ีมีความหมายเป็นสีมงคลเหมือนสีแดง กว้ยท่ีคนไทยรู้จกัดี คือ ขนมกุ๋ ยไช่ท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้ว
เรียกว่า “กู๋ไช่กว้ย” (韭菜粿) ซ่ึงเป็นชนิดขนมท่ีมีไสท้ าจากใบกุ๋ยไช่นั้นเอง  แต่ในความหมายท่ีชาว
ไทยเขา้ใจกนั เมื่อเรียกว่าขนมกุ๋ยไช่ ก็จะหมายถึงชนิดขนมท่ีท าจากแป้งแบบเดียวกนัท่ีมีไสแ้ตกต่าง
กนัออกไป ไดแ้ก่ ไสเ้ผอืก (芋头粿)  ไสห้น่อไม(้竹笋粿)  ไสม้นัแกว (凉瓜粿)  ไสข้า้วเหนียว (糯
米粿) คนไทยมกัจะเรียกขนมไสต่้างๆ เหล่าน้ีอยา่งรวมๆ ว่า “ขนมกุ๋ยไช่”  เหมือนกนัหมด 

2. ก้วยแบบไม่ห่อไส้ 
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 กว้ยประเภทน้ีมกัจะน าแป้งท่ีไดจ้ากขา้วไปผสมกบัส่วนผสมอ่ืน เช่น แป้งขา้วเหนียวน าไป
นวดกบัน ้ าตาล แลว้ใส่น ้ าให้เหลวพอประมาณ ตกัไปหยอดใส่เข่งเล็กหรือกระทงใบตองแห้งแลว้
น าไปน่ึงก็จะได ้“ตีกว้ย” หรือ “เต่ียมกว้ย” (甜粿) หรือ ขนมเข่ง หรือการน าแป้งขา้วจา้วไปผสมกบั
น ้ าตาล ใส่ผงฟูเลก็นอ้ย แลว้ป้ันเป็นกอ้นใหญ่กลมแบน น าไปน่ึงจะไดข้นมเน้ือหนาและฟู เรียกว่า 
“ก๊ากว้ย” หรือ “ฮวกกว้ย” (发粿) คือขนมถว้ยฟูแบบจีน ท่ีให้ความหมายว่าเจริญรุ่งเรือง ดว้ยค าว่า 
“ฮวก” (发) หรือภาษาจีนกลางว่า “ฟา”(发) ท่ีแปลว่าเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง  ในการเฉลิมฉลองตาม
เทศกาลประจ าปีหรือการเซ่นไหวเ้ทพเจา้และบรรพบุรุษ  ขนมเซ่นไหวท่ี้ขาดไม่ไดก้็คือ “ฮวกกว้ย” 

3. ก้วยที่มลีกัษณะเป็นเส้นหรือเป็นแผ่น 
 ของกินท่ีมีลกัษณะเป็นเสน้หรือเป็นแผน่กจ็ะถูกจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม “กว้ย” ดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ 

ของกิน เช่นก๋วยเต๋ียว ท่ีชาวไทยทุกคนรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี ของกินชนิดน้ีชาวจีนแตจ๋ิ้ว
เรียกว่า ขนมท่ีเป็นเสน้ “ก๋วยเต๊ียว” (粿 条) ซ่ึงเป็นของทานเล่นท่ีมีถ่ินก าเนิดมาจากแถบมณฑล
ฮกเก้ียน มณฑลไหหล า และมณฑลกวางตุง้เมืองซวัเถา และประเทศไตห้วนั ขนมชนิดน้ีท าเป็นแผน่
บางใหญ่ซอ้นทบักนัหลายๆ แผน่แลว้หัน่ออกเป็นเสน้กวา้งไม่เกิน 2 เซนติเมตร  เรียกว่า “ตัว่เต้ียว” 
( 大条 ) หรือท่ีคนไทยเรียกกนัทัว่ไปว่าก๋วยเต๋ียวเสน้ใหญ่ และชนิดท่ีหัน่เป็นเสน้มีความกวา้งเลก็
กว่ากว้ยเต๋ียวเสน้ใหญ่สกัส่ีหา้เท่า เมื่อน าไปตากแหง้จะยดือายกุารเก็บไวไ้ดน้าน เรียกว่า “โซย้เต้ียว” 
(小条 ) หรือก๋วยเต๋ียวเสน้เลก็ เน้ือแป้งท่ีท าก๋วยเต๋ียวเสน้ใหญ่จะมีความนุ่มมากกว่าก๋วยเต๋ียวเสน้เลก็  
นอกจากน้ียงัมี “หม่ีเต้ียว” (米条) หรือเสน้หม่ีขาว และยงัมีชนิดท่ีท าเป็นแผน่ตากแหง้  ตดัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมหรือสามเหล่ียม เรียกว่า “แผน่ก๋วยจั้บ” (粿汁皮)  วตัถุส าคญัในการผลิต ก็คือ แป้งขา้วเจา้ 
แป้งมนัท่ีน ามาผสมใหเ้ขา้กนัแลว้น าไปน่ึงใหสุ้กรอจนแป้งเยน็ก็จะน ามาตดัเป็นเสน้ใหไ้ดข้นาด
ตามท่ีตอ้งการเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท าอาหารต่อไป กล่าวกนัว่ากว้ยเต๋ียวของชาวแตจ๋ิ้วถือว่า
เป็นของทานเล่นท่ีมีช่ือเสียงมาก และสามารถทานเป็นอาหารม้ือหลกัได ้

4. ก้วยทีไ่ม่ใช่ก้วย แต่มช่ืีอเรียกว่าก้วยเหมือนกนั 
 กว้ยท่ีไม่ใช่กว้ยน้ีก็คือ เฉากว้ย (草粿-แตจ๋ิ้ว) หรือเฉากว้ย เฉากว้ยขนมหวานมีสีด  าเป็นท่ี

รู้จกัของคนไทยมาชา้นาน โดยคนจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยไดน้ าเฉากว้ยเขา้มา
และท าจ  าหน่ายจนเป็นท่ีแพร่หลาย  วิธีการท าเฉากว้ยกไ็ม่ไดยุ้ง่ยากมากนกั   เพียงแต่น าหญา้
สมุนไพรจีนชนิดหน่ึงช่ือว่า “เฮียงเฉ่า” (香草) ท่ีตากแหง้มาตม้กบัน ้ าเปล่าจนเดือด จากนั้นก็ใส่แป้ง
มนัลงไปในสดัส่วนท่ีเหมาะสม  รอจนน ้ ามีลกัษณะเหนียวหนืด  แลว้กรองเอากากออกใหเ้หลือแต่
น ้ าท่ีเป็นสีด า   ท้ิงไวจ้นเยน็และจบัตวัจนมีลกัษณะคลา้ยวุน้ ก็ใชรั้บประทานได ้ ในสงัคมชาวไทย
นิยมรับประทานเฉากว้ยสองแบบ คือ แบบท่ีใส่น ้ าตาลแดงบนแผน่เฉากว้ย และแบบท่ีใส่น ้ าหวาน
และน ้ าแข็ง ในสมยัก่อนเม่ือตม้เฉากว้ยเสร็จมกัเทลงถงัไม ้ รอจนเยน็และแข็งตวั เวลาขายก็จะขาย
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เป็นถว้ยโดยใชแ้ผน่สงักาสีมาตกัเฉากว้ยใหเ้ป็นแผน่บาง ตกัใส่ถว้ยละประมาณส่ีหา้ช้ิน แลว้โรย
น ้ าตาลทรายแดงหรือโอวท้ึง (黑 糖) หรือบางท่านจะใส่น ้ าผึ้งแทนก็ได ้ การรับประทานดงักล่าว
เป็นไปตามแบบชาวจีนแตจ๋ิ้วแต่ดัง่เดิม  เพราะชาวจีนไม่รับประทานน ้ าแข็ง  ปัจจุบนัชาวไทยนิยม
หัน่เฉากว้ยเป็นส่ีเหล่ียมลูกเต๋า แลว้ใส่น ้ าเช่ือมแทนน ้ าตาลทรายแดงและตอ้งใส่น ้ าแข็ง  เฉากว้ยเป็น
ขนมหวานท่ีเป็นอาหารว่างราคาถูก  อีกทั้งยงัมีสรรพคุณแกร้้อนในเจ็บคอ และคลายร้อนไดอี้กดว้ย  
ซ่ึงเหมือนกบั“กุยหลิงเกา” (龟苓膏-จีนกลาง) ขนมหวานแกร้้อนในท่ีมีช่ือเสียงของเมืองกว่างซี จึง
นบัว่าขนมหวานท่ีเป็นอาหารว่างชนิดน้ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอยา่งยิง่  ปัจจุบนัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตของคนในยคุน้ีจึงมีผูข้ายพฒันารูปแบบเฉากว้ยชนิดน้ีเป็นหลอดเรียกว่า
“เฉากว้ยหลอด” ซ่ึงนอกจากจะสะดวกสบายในการรับประทานแลว้ยงัสามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็น
ระยะเวลายาวนานอีกดว้ย  

ก้วยเป็นขนมมงคลที่ใช้เซ่นไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษในเทศกาลส าคญัของจนี   
ชาวแตจ๋ิ้วมีวิถีชีวิตท่ีอยูใ่นกรอบของประเพณีและวฒันธรรมจีนท่ีมีมาแต่โบราณ ความเช่ือ

เร่ืองศาสนาและเทพเจา้ของชาวจีนแตจ๋ิ้วมิไดแ้ตกต่างจากชาวจีนกลุ่มภาษาถ่ินอ่ืนๆ กล่าวคือมีทั้ง
ศาสนาเต๋าซ่ึงเป็นศาสนาดั้งเดิมของจีน ศาสนาพุทธมหายานท่ีแพร่กระจายมาจากประเทศอินเดีย 
และเทพเจา้พ้ืนถ่ินท่ีแตกต่างไปตามวิถีชีวิตภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เราจึงไดเ้ห็นชาวจีนแตจ๋ิ้ว 
นอกจากจะเขา้วดับูชากราบไหวพ้ระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวแ์ลว้ ยงันิยมเซ่นไหวเ้ทพเจา้ทาง
ศาสนาเต๋า หรือเทพเจา้ประจ าทอ้งถ่ินของตนซ่ึงมีจ  านวนมากมาย ดงันั้นในปีหน่ึงๆ ท่ีวิถีชีวิตของ
ชาวจีนแตจ๋ิ้วตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือจึงมีมากมายเช่นกนั ส าหรับเร่ืองกรอบของประเพณี
วฒันธรรมท่ีวนเวียนมาทุกปี ก็คืองานเฉลิมฉลองเทศกาลประจ าปีท่ีตอ้งมีการจดัเร่ืองเซ่นไหวอ้ยู่
มากมายเช่นกนั เทศกาลประจ าปีท่ีชาวจีนจดักนัในกรุงเทพฯ  นั้น กล่าวไดว้่าเร่ิมตั้งแต่เดือนหน่ึง ท่ี
ชาวจีนเรียกว่า “เจียง่วย” (正月) ตั้งแต่ชิวอิกถึงชิวส่ี (初一至初四) คือเป็นช่วงตรุษจีน (春节) 
เมื่อมาถึงกลางเดือนหน่ึง คือ “เจียง่วยจบัโหงว” (正月十五) ก็เป็นเทศกาลง่วงเซียว (元宵节) 
ต่อมาตั้งแต่กลางเดือนสามถึงกลางเดือนส่ี เป็นช่วงเทศกาลเช็งเมง้ (清明节) เมื่อถึงกลางเดือนหา้ ก็
เป็นวนัเทศกาลขนมจา้ง (端午节) จากนั้นก็ถึงกลางเดือนเจ็ด ท่ีเป็นเดือนปล่อยผีเรียกกนัทัว่ไปว่า 
“ซิโกว”(施孤节) หรือท่ีชาวไทยเรียกกนัว่าวนั“สารทท้ิงกระจาด” เมื่อมาถึงกลางเดือนแปด ก็เป็น
เทศกาลวนัไหวพ้ระจนัทร์ (中秋节) ต่อจากนั้นก็เป็นช่วงท่ีเขา้ใกลต้รุษจีน ในกลางเดือนสิบเอด็ก็
จะเป็นเทศกาลกินขนมบวัลอย (冬至) และจากนั้นก็เขา้สู่บรรยากาศของการรอรับปีใหม่ท่ีจะมาถึง 
(พรพรรณ จนัทโรนานนท์. 2546: 164 ) นอกจากวนัเทศกาลท่ีกล่าวมาแลว้ ชาวจีนยงันิยมจดังาน
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นงานมงคล และงานเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ งานเซ่นไหวว้นัเกิดเทพเจา้ วนัออกแสวงธรรม 
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วนัเห็นธรรม และวนักลบัสู่สวรรคข์องเทพเจา้ วนัต่างๆ ดงักล่าวตอ้งมีการจดัของเซ่นไหวท้ั้งอาหาร
คาวหวาน ผลไมสิ้ริมงคล ซ่ึง“กว้ย”ก็จะเป็นของเซ่นไหวท่ี้ขาดไม่ไดเ้ช่นกนั  

 ในทุกเทศกาลของการเซ่นไหว้“กว้ย”เป็นของเซ่นไหวส้ าคญัท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยทีเดียว 
ทั้งน้ีเพราะชาวจีนแตจ๋ิ้วเช่ือว่า การเซ่นไหวด้ว้ยของมงคล ก็นับว่าเป็นการขอพรให้ตนเองและ
ครอบครัวประสบแต่ส่ิงท่ีดีงามตลอดทั้งปี“กว้ย”ท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วนิยมน ามาใชใ้นงานมงคล งานเซ่น
ไหวเ้ทพเจา้ รวมถึงการเซ่นไหวบ้รรพชนมีหลากหลายชนิด ยกตวัอยา่งเช่น 

อั่งถ่อก้วย (红桃粿)   

จากหนังสือ ว ัฒนธรรมการกินเต่ียซัว ของศูนย์วิจัยว ัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
แตจ๋ิ้ว  ตอนหน่ึงไดเ้ล่าถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั “อัง่ถ่อกว้ย” ไวว้่าพระนางซีหวงัหมู่ (西王母-จีนกลาง) 
เทพมารดรแห่งทิศตะวนัตก ผูซ่ึ้งมีต าแหน่งสูงสุดของศาสนาเต๋า ไดป้ระทานผลทอ้วิเศษใหแ้ก่พระ
เจา้ฮัน่อู่ต้ี (汉武帝-จีนกลาง) พระปฐมบรมกษตัริยแ์ห่งราชวงศฮ์ัน่ เป็นจ านวน 4 ผล และแจง้ว่าผล
ท้อวิเศษน้ีตอ้งปลูกบนสวรรค์เท่านั้น และ 3000 ปีจึงออกผลหน่ึงคร้ัง แผ่นดินจงหยวน (中原-
ภาษาจีนกลาง) (หมายถึงแผ่นดินจีนทางภาคกลาง) ไม่สมควรปลูก หากปลูกก็ไม่มีผล พระนางจึง
แจ้งกับพระเจา้ฮัน่อู่ต้ีว่า ให้ชาวเมืองท าเป็นขนมเลียนแบบรูปผลท้อ (ท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วเรียกว่าอัง่
ถ่อกว้ย) ส าหรับใชเ้ป็นขนมเซ่นไหวเ้ทพเจา้และเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ  เพื่อผูเ้ซ่นไหวแ้ละครอบครัว
จะไดม้ีอายุยืนยาว มีความสุข และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ผลทอ้วิเศษท่ีกล่าวมาน้ี คงเก่ียวขอ้ง
กบัตน้ทอ้วิเศษในเร่ือง “ไซอ๋ิว” ก็ได ้เพราะเป็นสวนตน้ทอัของพระนางซีหวางหมู่เช่นกนั และปลูก
นานถึง 3000 ปีจึงออกผลเช่นกนั อีกทั้งคุณสมบติัของผลทอ้ก็คือช่วยเร่ืองอายยุนืเช่นกนั  (เส่ียวจิว.
นามแฝง. 2554: หน้า. 32)    ช่ือท่ีใชเ้รียกขานขนมชนิดน้ีว่า“อัง่ทอ้กว้ย”นั้น เมื่อพิจารณาจากเร่ือง
เล่าในต านานขนมชนิดน้ี ก็คือการจ าลองผลทอ้มาเป็นขนมนัน่เอง ช่ือเรียกว่า “อัง่ถ่อกว้ย” นั้นค าวา่ 
“อั้ง” (红-แตจ๋ิ้ว) (เมื่อเสียงอ่านวรรณยกุตเ์สียงไมโ้ทสองตวั เสียงตวัแรกจะลดเป็นเสียงไมเ้อก เช่น 
อัง่ทอ้ เสียงแทจ้ริงคือ อั้งทอ้ และ ท่อกว้ย เสียงเดิมคือ ทอ้กว้ย และเมื่อตวัอกัษรสามตวัมีเสียงไมโ้ท
ทั้งหมด เช่น อั้งทอ้กว้ย ตอ้งออกเสียงตวัท่ีหน่ึงและตวัท่ีสองเป็นเสียงไมเ้อก ส่วนตวัท่ีสามเป็นเสียง
ไมโ้ท เช่น อัง่ถ่อกว้ย -ผูเ้ขียน) มีความหมายว่าแดง ค  าว่า“ทอ้”(桃-แตจ๋ิ้ว) มีความหมายว่าผลทอ้ 
และ“กว้ย” (粿) มีความหมายว่าขนม รวมค าอ่านว่า “อัง่ถ่อกว้ย” แลว้ มีความหมายว่า ขนมผลทอ้สี
แดง ซ่ึงน่ามาจากเลียนแบบรูปลกัษณ์ของผลทอ้ท่ีสุกเป็นสีแดงชวนรับประทาน ชาวจีนแตจ๋ิ้วนิยม
น า “อัง่ถ่อกว้ย”มาเซ่นไหวเ้ทพเจา้และบรรพชนในเกือบทุกเทศกาลส าคญั   จนกลายเป็นของไหว้
ประจ าเทศกาล 

กุ่ยไช่ก้วย (韭菜粿) 
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รัตนา  จนัทรสารโสภณ                                                                                   “กว้ย” (粿) กบัวิถีชีวิตชาวแตจ๋ิ้วในประเทศไทย                                                                                                                                            

 

 “ขนมกุ่ยไช่” นับว่าเป็นของว่างจีนท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายและยาวนาน  ในจ านวนกว้ย
ทั้งหลายท่ีกล่าวมาข้างตน้ “ขนมกุ่ยไช่” เป็นขนมแบบจีนท่ีหาซ้ือไดง่้ายกว่ากว้ยชนิดอ่ืนๆ ดงัท่ี
ทราบกนัดีแลว้ว่าชาวจีนมกัน าส่ิงท่ีเป็นมงคลหรือส่ิงท่ีมีช่ือเรียกท่ีเป็นมงคลมาเซ่นไหวเ้ทพเจา้หรือ
บรรพบุรุษในเทศกาลส าคญัเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนและครอบครัว   ดงันั้น ขนมกุ่ยไช่ ท่ีค  าวา่ 
“กุ่ยไช่” อ่านออกเสียงเป็นภาษาแตจ๋ิ้วคือ “กู๋ไฉ่” (韭菜) เป็นช่ือเรียกขานช่ือผกัชนิดหน่ึงท่ีชาวไทย
คุ้นเคยกนัว่า “ผกักุยไช่” เสียงอ่านว่า“กู๋ ” (韭) มีความหมายว่า “นาน” เช่นค าว่า “กู๋ กู ้”(久久) มี
ความหมายว่านานมาก อีกประการหน่ึงเสียงอ่านว่า“กู ้”น้ียงัพอ้งเสียงกับค าว่า “อู๋” (有) ท่ีมี
ความหมายว่า “มี” อีกดว้ย ดงันั้นค าว่า “กู”้ จึงเป็นค ามงคล ส่วนค าว่า “ไฉ่” (菜) มีความหมายว่า 
“ผกั” แต่เสียงอ่านค าว่า “ไฉ่” ไปพอ้งเสียงกบัค าว่า “ไฉ”้ (财) ซ่ึงมีความหมายว่าทรัพยศ์ฤงคารเงิน
ทอง รวมความหมายจากเสียงอ่านค าว่า “กู๋ไฉ่” ซ่ึงเป็นค าเรียกขานช่ือขนมชนิดน้ี จึงมีความหมายวา่ 
“มีเงินทองทรัพยศ์ฤงคารตลอดกาล” นอกจากนั้นยงัมีอีกความหมายว่า “มีเงินทองทรัพยศ์ฤงคาร
มากมาย” ดว้ย  

 กว้ยชนิดน้ีจึงเป็นกว้ยท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วใชเ้ซ่นไหวเ้ทพเจา้และบรรพบุรุษในเกือบทุกเทศกาล
ของปีเช่นกนั ขนมชนิดน้ีท าจากแป้งท่ีเป็นแป้งขา้วเหนียวบา้ง แป้งขา้วเจา้บา้ง  หรือน าแป้งสอง
ชนิดมาผสมกนัเช่นเดียวกบัการท าเปลือกขนมอัง่ถ่อกว้ย เพียงแต่ส่วนท่ีเป็นไสข้องขนมจะแตกต่าง
กนัออกไป ขนมกุ่ยไช่น้ีเรียกโดยรวมๆ ว่าขนม“อัง่ทอ้กว้ย” ก็ไดเ้ช่นกนั แต่เป็นอัง่ถ่อกว้ยท่ีมีไสเ้ป็น
ผกักุ่ยไช่ ดว้ยวิธีการท าดงักล่าวยงัมีชนิดไสเ้ผอืก ไสม้นัแกว ไสห้น่อไม ้และไสข้า้วเหนียวท่ีปรุงรส
ดว้ยถัว่ลิสงและกุง้แหง้ ทั้งหมดรวมเรียกว่าอัง่ถ่อกว้ยดว้ย  

ชือคกัก้วย (鼠麴曲粿/鼠粬粿/茨壳粿) 

ขนมชือคกั  เป็นของทานเล่นท่ีมีลกัษณะโดดเด่นอีกชนิดหน่ึงของชาวจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีมีประวติั
ความเป็นมายาวนานและเป็นขนมท่ีมีคนรู้จกักนัทัว่ไป ดงันั้นเม่ือกล่าวถึง“กว้ย”แลว้จึงตอ้งเอ่ย
ถึงชือคกักว้ย ค  าว่า “ชือคกั” เป็นช่ือหญา้ชนิดหน่ึงท่ีมีกล่ินหอมเป็นสมุนไพรเรียกว่า หญา้ชือคกั (鼠
曲草/鼠耳草)  มีคุณสมบติัในการบ ารุงร่างกาย  มีกล่ินหอม  มีสรรพคุณในการแกอ้กัเสบ แกไ้อ 
และหอบหืด เป็นกว้ยท่ีท ากนัมาตั้งแต่โบราณ ใชเ้ป็นอาหารว่างของชาวจีนในมณฑลกวางตุง้  
ดงันั้น เมืองซวัเถานิยมท ากว้ยชนิดน้ีมากในแถบอ าเภอเต่ียองั (潮安县) เขตเซียงเก้ีย (湘桥区 ) 
อ าเภอเท่งไฮ่ ( 澄海县) อ าเภอเหยีย่วเพง้ (饶平县)  ขนมชนิดน้ีนิยมท าข้ึนเพ่ือเซ่นไหวเ้ทพเจา้หรือ
บรรพบุรษในเทศกาลต่างๆ ของจีนเช่นกนั ในช่วงวนัท่ี 24 เดือน 12 ตามปีปฏิทินจีน จนกระทัง่ถึง
เดือน 1 วนัท่ี 15 ท่ีเป็นเทศกาลหยวนเสียว (เทศกาลโคมไฟ ) ซ่ึงชาวจีนถือเป็นเทศกาลส าคญั 1 ใน 8 
ของจีนและยงัถือว่าวนัน้ีเป็นวนัพระแรกของปี ทุกครอบครัวตอ้งท าชือคกักวย้มาเซ่นไหวเ้ทพเจา้  
ในสมยัก่อนบางแห่งจะท ากว้ยชนิดน้ีหลงัตรุษจีนสามหรือส่ีวนั สีของชือคกักว้ยจะมีสีเขียวเขม้ออก
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ด า  ปัจจุบนัชาวจีนในไทยมกีรรมวิธีในการน าชือคกั (คนไทยรู้จกักนัในช่ือ หญา้นางนวล) ซ่ึงก็คือ
หญา้ชือคกัท่ีน ามาจะไดจ้ากตน้แก่ท่ีออกดอกแลว้ และน ามาตากแหง้ แลว้น าไปแช่น ้ าจนน่ิม จากนั้น
ก็น ามาสบัใหล้ะเอียดแลว้น าไปตม้จนเละใส่น ้ าตาล แลว้น าไปผสมกบัแป้งขา้วจา้ว เพื่อท าเป็นชือ
คกักว้ยหรือขนมชือคกั ไสชื้อคกักว้ยส่วนใหญ่นิยมท าเป็นไสห้วาน เช่น ไสเ้ผอืกกวนหรือไสถ้ัว่บด  
ปัจจุบนัในตลาดเก่าเยาวราชยงัมีร้านจ าหน่ายชือคกักว้ยอยูห่ลายเจา้ ชือคกัยงัสามารถน ามาเป็น
วตัถุดิบในการท าอาหารว่างชนิดอื่นไดอี้ก  เช่นน าชือคกัมาผสมแป้งขา้วเหนียวท าเป็นเปลือกขนม
เทียน เพื่อท าใหข้นมหอมนุ่มอร่อย เรียกว่าขนมเทียนใส่ชือคกั  ใชส้ าหรับไหวเ้ทพเจา้และบรรพ
บุรุษในวนัตรุษสารท  

ตก้ีวย หรือเตีย่มก้วย หรือขนมเข่ง (甜粿 หรือ 年糕) 

 “ตีกว้ย”(甜粿) เป็นค าเรียกขาน“ขนมเข่ง” ของชาวแตจ๋ิ้ว ในขณะท่ีเมืองอ่ืนๆ ในประเทศ
จีนหรือท่ีไตห้วนัจะเรียกขนมเข่งว่า“หน่ีกอ” (年糕) มีความหมายว่าขนมท่ีท าข้ึนประจ าทุกปี ซ่ึงใน
การออกเสียงเรียกขานน้ีมีเสียงพอ้งเสียงกบัค าว่า “หน่ีเกา” (年高) ท่ีมีความหมายเป็นมงคลว่า 
“สูงส่งยิง่ยิง่ข้ึนในทุกทุกปี” ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือเป็นเคลด็พาโชคของปีใหม่ท่ีจะมาถึง ดว้ยการใช ้“ขนม
เข่ง” มาเซ่นไหวไ้หวเ้จา้และบรรพบุรษในเทศกาลวนัสารทจีนและวนัตรุษจีน นอกจากนั้นความ
หวานและความเหนียวของขนมจะเป็นส่ิงสร้างความรักใคร่ปรองดองของคนในครอบครัวดว้ย  ดงั
ช่ือเรียกขนมชนิดน้ีว่า “ตีกว้ย” (เต่ียมกว้ย) (甜粿) ท่ีมีความหมายว่าขนมหวาน ในยคุท่ีเกิดขา้วยาก
หมากแพงในเขตแตจ๋ิ้ว ขนม “ตีกว้ย”ไดก้ลายเป็นเสบียงส าคญัส าหรับผูค้นท่ีตอ้งเดินทางเส่ียงภยัลง
ทะเลใต ้(南洋) (คือหน ่าเอ้ีย ซ่ึงก็คือแถบเอเชียอาคเนย-์ผูเ้ขียน) ซ่ึงชาวจีนเรียกกนัว่า “ก๊วยฮวง” (过
番) ซ่ึงหมายถึงการเดินทางมาประเทศฮวน ซ่ึงจีนถือว่าเป็นประเทศป่าเถ่ือน หรืออนารยประเทศ 
เพื่อแสวงหาแหล่งท่ีท ากินแห่งใหม่ คนจนท่ีไม่มีเงินจ าต้องท้ิงถ่ินเกิดเดินทางไปแสวงโชค ทุกคน
ตอ้งพกของส าคญัสามอย่างติดตวัดว้ย ไดแ้ก่เส้ือผา้ ขวดน ้ า (น ้ าเตา้แหง้ส าหรับใส่น ้ าด่ืม) และขนม
เข่งจ านวนหน่ึง  แมจ้ะยากจนเพียงใดก็ตอ้งมีขนมเข่งพกติดตวัไปดว้ย  แสดงใหเ้ห็นถึงความยากจน
คน้แคน้ของคนจีนในยคุนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี จนมีค าพูดติดปากว่า “บ่อไน่ฮ่อชวนต่ีกว้ยก๊วยเซ่ียมลอ้” 
(无可奈何炊甜粿过暹罗) หมายความว่าไม่ว่าจะยากล าบากขน้แคน้เพียงใดก็ตอ้งน่ึงขนมเข่งมา
เมืองไทยให้ได ้สมยัก่อนนั้นการเดินทางตอ้งอาศยัทางน ้ า ชาวจีนแตจ๋ิ้วในสมยันั้นไดโ้ดยสารเรือ
ส าเภาหัวแดงเดินทางมายงัประเทศไทย ท่ีตอ้งใช้แรงงานมนุษยแ์ละแรงลมในขบัเคล่ือน บางคร้ัง
เมื่อทศันวิสัยทางอากาศไม่ดี เป็นเหตุให้ตอ้งใชชี้วิตรอนแรมอยู่บนทะเลเป็นระยะเวลานานนับ
เดือน  ซ่ึงไม่มีใครสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ การถึงจุดหมายจึงไม่แน่นอน ใน
สภาวะการณ์เช่นน้ี การน าขนมเข่งพกติดตวัจึงเสมือนมีเสบียงไวรั้บประทานในยามยาก และรักษา
ชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได ้ ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการท าขนมเข่งในอดีตกบัปัจจุบนัจึงแตกต่างกนั
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รัตนา  จนัทรสารโสภณ                                                                                   “กว้ย” (粿) กบัวิถีชีวิตชาวแตจ๋ิ้วในประเทศไทย                                                                                                                                            

 

มาก สมยัก่อนการท าขนมเข่งนอกจากไวใ้ชเ้ซ่นไหวเัทพเจา้แลว้ ยงัใชเ้ป็นเสบียงเพื่อประทงัชีวิต แต่
ปัจจุบนัวตัถุประสงคข์องการท าขนมเข่งในประเทศจีนทางตอนใต ้รวมถึงไตห้วนั หรือแมแ้ต่ชาว
ไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย ต่างท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นของเซ่นไหวเ้ทพเจา้และบรรพบุรุษในเทศกาล
ส าคญัของจีนคือ ตรุษจีนและสารทจีน อนัจะน าพาความเป็นสิริมงคลมาใหต้นเองและครอบครัว 

ขั้นตอนการท าขนมเข่งนั้นง่ายไม่มีอะไรยุ่งยาก วตัถุดิบก็มีเพียงแป้งขา้วเหนียว น ้ าตาล 
น ้ ามนัพืชและน ้ าสะอาด จากนั้นก็น าเคร่ืองปรุงทั้งหมดมาผสมให้เข้ากนั จากนั้นก็ตกัใส่กระทง
ใบตองแหง้ท่ีทาน ้ ามนั  น่ึงดว้ยไฟอ่อน  หากน่ึงดว้ยไฟแรงหนา้ของขนมเข่งจะแตกและไม่เรียบสวย 

ฮวกก้วย (发粿) หรือขนมฟูจนี  
เป็นของเซ่นไหวเ้ทพเจ้าหรือบรรพบุรษอีกชนิดหน่ึงท่ีส าคัญท่ีสุดและขาดไม่ได ้ทั้งน้ี

เพราะช่ือเรียกขานขนมดงักล่าวว่า “ฟา” (发-จีนกลาง) ซ่ึงในส าเนียงแตจ๋ิ้วอ่านว่า“ฮวก” มีนยัมงคล
เหมือนกนัทั้งสองเสียงอ่านกล่าวคือมีความเจริญรุ่งเรือง เพ่ิมพูน หรืองอกงาม ดงันั้นชาวจีนจึงใช้
เป็นขนมส าหรับเซ่นไหวเ้ทพเจา้และบรรพบุรุษในทุกเทศกาลส าคญัของปี  

ส่วนผสมของการท ากว้ยชนิดน้ี คือแป้งสาลี แป้งขา้วเจา้ ยสีต ์และน ้ าตาลทรายขาว นวดให้
เขา้กนั แลว้ใส่น ้ ากวนใหข้น้ จากนั้นหมกัไวใ้หข้ึ้นฟู ฮวกกว้ยมกัท าเป็นอนัใหญ่ๆ เมื่อน่ึงตอ้งใชไ้ฟ
แรงจดั หน้าขนมฮวกกว้ยจึงจะแตกสวยคลา้ยดอกไม ้บางคนจะเรียกขนมชนิดน้ีว่า “ขนมหนา้ยิม้” 
เป็นท่ีสังเกตว่า“ฮวกกว้ย”ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมของเด็กรุ่นใหม่นกัเพราะมีแต่แป้งลว้นๆ ไม่มีไส้ขนม
ชนิดใดๆ ทั้งส้ิน 

ไช่เถ่าก้วย หรือขนมผกักาด (菜头粿) 

ในเทศกาลโคมไฟซ่ึงตรงกบัวนัพระแรกของจีน คือวนั ข้ึน 15 ค  ่าเดือน 1 ตามปฎิทินจีน 
ชาวจีนมกัจะน าไช่เถ่ากว้ยไปเซ่นไหวเ้ทพจา้ ทั้งน้ีเพราะค าเรียกขานช่ือขนมมีค าว่า “เถา้” (头) ท่ี
หมายความว่าแรกหรือตน้ เช่นค าว่าตน้ปี ภาษาแตจ๋ิ้วพูดว่า “หน่ีเทา้” (年头-แตจ๋ิ้ว)“ไช่เถ่ากว้ย”จึงมี
ความหมายว่า “ขนมท่ีรับประทานในตน้ปี”ท่ีจะน าพาทรัพยส์มบติัมาให้ เพราะ “ไฉ่” (菜) มีเสียง
พอ้งกบัค าว่า “ไช”้      (财) ท่ีแปลว่าทรัพยสิ์นเงินทอง เม่ือรับประทานกว้ยชนิดน้ีแลว้จะมีทรัพยสิ์น
เงินทองมัง่มีตั้งแต่ตน้ปีทีเดียว ดงันั้นไช่เถ่ากว้ยนอกจากชาวจีนแตจ๋ิ้วนิยมน ามาเซ่นไหวเ้ทพเจา้เพ่ือ
สิริมงคลแลว้ ยงัไดรั้บความนิยมน ามารับประทานเป็นของทานเล่นอีกดว้ย 

วตัถุดิบท่ีใชท้  าขนมก็มี แป้งขา้วเจา้ แป้งมนั หัวผกักาดขูดฝอย  ถัว่ลิสง กุง้แห้ง เห็ดหอม 
บางแห่งก็นิยมใส่หมูสามชั้นหั่นช้ินบางๆ ลงไปดว้ย เพราะจะท าให้เน้ือแป้งนุ่มข้ึน  หลงัจากนั้นก็
น าวตัถุดิบทั้งหมดลงไปผดัและปรุงรสก่อนท่ีจะน าไปน่ึง  บางคนชอบแบบน่ึงเสร็จแลว้ทานร้อนๆ 



178 

2019 年第二届中国学学术研讨会论文集 
Proceedings of the 2nd International Conference on Chinese Studies 2019 

ส่วนบางคนนิยมน าไปทอดก่อนรับประทาน แต่ก็ยงัมีบางแห่งนิยมน าขนมผกักาดไปผดัใส่ไข่ใส่
ถัว่งอกกบัใบกู๋ไช่ เรียกกนัว่า “ผดัขนมผกักาด” 

หน่ึงก้วย (卵粿) หรือขนมไข่ 
ชาวจีนเรียกว่า “หน่ึงกว้ย”  ค  าว่า “หนึง”(卵) มีความหมายว่า “ไข่” เช่น ไข่ไก่คือ “โกย

หนึง”  ดงันั้นค าว่า “หน่ึงกว้ย” จึงหมายความว่าขนมท่ีท าจากไข่ ขนมชนิดน้ีคลา้ยกบัขนมสาล่ี มี
ส่วนประกอบส าคญัคือแป้งสาลี น ้ าตาลและไข่ไก่ ชาวจีนเช่ือว่าไข่คือบ่อเกิดแห่งการเกิดและการ
เจริญเติบโต ดว้ยเหตุน้ีหน่ึงกว้ยจึงเป็นขนมท่ีท าข้ึนจากความเช่ือท่ีว่า เม่ือเซ่นไหวเ้ทพเจา้ดว้ยขนม
ชนิดน้ีแลว้ จะท าให้ผูเ้ซ่นไหวมี้แต่ส่ิงดีงามเกิดข้ึนตลอดเวลาและเจริญเติบโตในทุกๆ เร่ือง ดงันั้น
ในวนัตรุษจีนท่ีถือกนัว่าเป็นปีใหม่ท่ีมาถึงไดน้ าพาใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ ท่ีดีในอนาคตมาดว้ยจึงนิยมไหว้
เทพเจา้ดว้ยหน่ึงกว้ย และในงานมงคลท่ีจดัข้ึนในช่วงต่างๆ ของชีวิตของชาวจีน เราจึงเห็นว่ามีหลาย
งานท่ีมีไข่เขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น งานครบเดือนของเด็กแรกเกิด หรืองานแซยดิของผูใ้หญ่  

อิ่วก้วย (油粿) 

อ่ิวกว้ยเป็นขนมของว่างจีนอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมน าไปเซ่นไหวเ้ทพเจา้ ท าดว้ยแป้งขา้วเหนียว
ผสมกบัมนัเทศบด มีทั้งชนิดไสเ้ค็มและไสห้วาน ไสเ้ค็มท่ีท ากนัทัว่ไปคือ ไสผ้กักระหล ่า ท่ีหัน่แบบ
หยาบและเป็นเส้นยาวๆ แลว้น ามาผดัใส่กุง้แหง้และเห็ดหอม  หากท าไส้เค็มแบบเจก็ไม่ใส่กุง้แหง้ 
จะมีเพียงผกักระหล ่าท่ีหั่นแลว้ผดักบัเห็ดหอมท่ีหั่นเป็นฝอยเท่านั้น  ส าหรับไส้หวานก็จะมีทั้งไส้
เผอืกกวน และไสถ้ัว่บด  เปลือกขนมนิยมป้ันเป็นรูปคร่ึงวงกลมบา้ง สามเหล่ียมบา้ง แลว้น าไปทอด
จนเหลืองกรอบ จึงเรียกกนัว่า“อ่ิวกว้ย”  เพราะค าว่า “อ้ิว” (油) มีความหมายว่า “น ้ ามนั” ดงันั้นขนม
อ่ิวกว้ย จึงใหค้วามหมายว่า ขนมท่ีไดจ้ากการทอดน ้ ามนั  

ยงัมีขนมอ่ิวกว้ยท่ีท าแปลกออกไปอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงบางคนจะเรียกขนมชนิดน้ีว่า “ขนมแป้ง
ทอดน ้ ามนั” เน้ือแป้งท าจากแป้งขา้วเหนียวและไม่ไดผ้สมมนัเทศบด  ก่อนจะน ามาป้ันเป็นลูก
กลมๆ แบนๆ โดยทั่วไปขนมชนิดน้ีมกัท าแต่ไส้หวาน คือไส้ถัว่บด  หรือถัว่ลิสงบดใส่งาด าใส่
น ้ าตาลทราย  

ปัจจุบนัร้านท่ีท าอ่ิวกว้ยท่ีอร่อยไดร้สชาติหาทานไดค่้อนขา้งยาก  เพราะคนขายรุ่นเก่าๆ 
ต่างลาโลกไปกนัมากแลว้  แต่ท่ีตลาดพลูยงัมีร้านขายอ่ิวกว้ยท่ีมีช่ือเสียงเหลืออยู ่ เปิดขายมานาน
เกือบร้อยปีตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง นบัมาถึงปัจจุบนัเป็นทายาทรุ่นท่ี 3 แลว้ 
       “กว้ย” ของทานเล่น ของชาวแตจ๋ิ้วท าข้ึนดว้ยความละเอียดและปราณีต อีกทั้งท าจาก
วตัถุดิบราคาถูกท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการด ารงชีวิตท่ีสมัพนัธก์นัธรรมชาติ
อยา่งแทจ้ริง การท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองมายาวนาน ความ
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ผกูพนัธก์บัประเพณีวฒันธรรมท่ีปฏิบติักนัมาตั้งแต่โบราณยอ่มถูกหล่อหลอมเขา้ไปในสายเลือด  
จนท าใหสื้บทอดเป็นอตัลกัษณ์ของชาวแตจ๋ิ้วมารุ่นสู่รุ่น  

เม่ือชาวจีนอพยพมาอยู่ในถ่ินใหม่ พวกเขาก็จะช่วยกนัสร้างเมืองจีนขนาดย่อมท่ีเรียกว่า 
China Town ซ่ึงปัจจุบนัเมืองจีนขนาดยอ่มดงักล่าวบางแห่งไดรั้บการพฒันามาเป็นตลาดโบราณเพือ่
การท่องเท่ียว ดงัปรากฏเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เห็นไดใ้นชุมชนชาวจีนโบราณทั้งในกรุงเทพฯ  
และเขตปริมณฑล เช่นตลาดเกา้ห้อง อ  าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ตลาดสามชุกท่ีอ  าเภอ
สามชุกของจงัหวดัสุพรรณบุรี ตลาดเก่าโบราณ ต าบลสาขา อ  าเภอสาขา จงัหวดัพระสมุทรเจดีย ์
ตลาดคลองสวน 100 ปี อ  าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา และอ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
(พรพรรณ จนัทโรนานนท์ และไพศาล ทองสัมฤทธ์ิ. 2556 : 2) ในตลาดท่ีกล่าวมาน้ี ในสมยัก่อน
ลว้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวจีนแตจ๋ิ้วและชาวจีนกลุ่มภาษาอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นตลาดซ้ือขาย
ของชาวจีนมาแต่โบราณ และในสมยัก่อนนั้นเช่ือว่าจะเป็นแหล่งท่ีมีก้วยชนิดต่างๆ ขายอย่าง
มากมายท่ีเราจะหาซ้ือ “กว้ย” ชนิดต่างๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย เน่ืองจากวนัเวลาเปล่ียนไป สังคมชาวจีน
ได้รวมเข้ากับสังคมไทยมากข้ึน ประกอบกับนโยบายผสมกลมกลืนท่ีรัฐบาลไทยท่ึปฏิบัติมา
ตลอดเวลา  ลูกหลานชาวจีนจึงกลายเป็นไทยไปบา้ง  ความนิยมส่ิงต่างๆ แบบจีน   แมก้ระทัง่ใน
ด้านความเช่ือก็เปล่ืยนแปลงไป   ลูกหลานชาวจีนรุ่นใหม่จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกบัประเพณี
วฒันธรรมจีน   รวมถึงการกินอยูแ่บบจีนดว้ย แมว้่า “กว้ย” คือของทานเล่นท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของ
คนรุ่นก่อนท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมา  ซ่ึงนบัว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่าท่ีควรค่าแก่อนุชน
คนรุนหลงัจะอนุรักษไ์ว ้ก็มิไดรั้บความนิยมจากลูกหลานชาวจีนยคุใหม่มากเท่าท่ีควร จึงมีความสุ่ม
เส่ียงท่ีจะสูญหายไปตามกาลเวลา 
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การวเิคราะห์ข้อผดิพลาดของนักศึกษาไทยในการแปลวรรณกรรมจีน  
กรณศึีกษา : การแปลเร่ือง “ทุ่งกวางขาว白鹿原” 
An Analysis of Error Translation from Chinese into Thai for Thai Students 

A case Study of the Literary Thung Kwang Khao 
 

เสาวภาคย์ วรลคันากุล  
      Saovapak Varalakkanakul 

 

บทคดัย่อ  
            บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย
เร่ือง “ ทุ่งกวางขาว (白鹿原) ” ของนักศึกษาไทย เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด (Error 
Analysis) ท่ีพบจากมากไปหาน้อยโดยศึกษาการแปลข้อความต่าง ๆ ในวรรณกรรมจีนเป็น
ภาษาไทย 39 ขอ้ความของนกัศึกษาไทยจ านวน 8 คนท่ีศึกษาในหลกัสูตรมหาบณัฑิตการแปลภาษา
ต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุขอ้ผดิพลาดในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยคือ ผูแ้ปล
ไม่เขา้ใจความหมายของค าศพัท์ วลี และประโยคระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย ไม่เขา้ใจเน้ือหา
และบริบทของเน่ือหาในเร่ืองท่ีแปลหรือตอ้งการส่ือ และไม่เขา้ใจความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม
การใชภ้าษาจีนกบัภาษาไทยอยา่งถูกตอ้ง ส่วนลกัษณะของการแปลผดิพลาดท่ีพบในเร่ือง มีอยู่  
9ประการ การแปลขอ้ผดิพลาดท่ีพบมากท่ีสุดคือ การแปลความหมายของค าศพัท์ผดิพลาดระหว่าง
ภาษาจีนกบัภาษาไทย  
ค าส าคญั: ขอ้ผดิพลาด วรรณกรรมจีน  การแปล 
 
Abstract 

This article aims to analyze the translation errors from Chinese into Thai “Thung Kwang 
Khao” a literary work in Chinese for Thai students. The error Analysis theory has been used for the 
study. The data collected for analysis has taken from 39 passages translated by 8 Thai students who 
studied in the translation of foreign languages in Chinese -  Thai translation program, Faculty of 
Humanities, Ramkhamhaeng University. 

The findings of the study were as follows:  errors are caused by many factors; the students 
do not know deeply the proper meaning of words, phrases and sentences in Chinese and Thai. They 
do not understand the content as well as the context of the original story.  They also do not 
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understand the different culture between two languages as well.  As for the type of error found in 
student’s work, there are 9 types of error, the error that most students make is the mistranslation of 
Chinese – Thai vocabulary. 
Keywords: Error, Chinese Literary work, Translation 
 
บทน า  

ประเทศไทยกบัประเทศจีนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นเวลาอนัยาวนาน ชาวจีนกบัชาวไทยมี
การติดต่อดา้นธุรกิจและแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในปัจจุบันมีชาวจีนมา
ลงทุนท าธุรกิจดา้นต่างๆในประเทศไทย ในขณะเดียวกนัแหล่งท่องเท่ียวอนัสวยงามท่ีลือช่ือของ
ไทยก็ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจีนมาเท่ียวเมืองไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุท าใหม้ีความ
จ าเป็นตอ้งมีล่ามท่ีรู้ภาษาไทยกบัภาษาจีนเป็นอยา่งดีในการช่วยส่ือสารท าให้งานต่างๆส าเร็จลุล่าง
ไปดว้ยดี เพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมปัจจุบนั มหาวิทยาลยัรามค าแหงจึงไดเ้ปิดสอนวิชาการ
แปลภาษาต่างประเทศ สาขาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยระดบัการศึกษาปริญญาโทในปี 2014 
และถึงปัจจุบนัไดม้ีนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 38 คน นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมดน้ี มี 
16 คนประกอบอาชีพเป็นครู มี 2 คน ประกอบอาชีพเป็นมคัคุเทศก ์มี 12 คน ประกอบอาชีพเป็นนกั
ธุรกิจ และมี 8 คน ประกอบอาชีพเป็นนกัแปลอิสระ วิชาการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยเป็น
วิชาบังคับท่ีนักศึกษาทุกคนตอ้งเรียน ผูเ้ขียนจึงได้น าข้อผิดพลาดในการแปลของนักศึกษามา
วิเคราะห์ในบทความคร้ังน้ี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดขอ้ผดิพลาดในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยของ 

นกัศกึษาไทย 
2. เพื่อศึกษาลกัษณะของขอ้ผดิพลาดในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยของ 

นกัศกึษาไทย 
3. เพื่อหาวิธีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทยของ 

นกัศกึษาไทย 

วธีิด าเนินการศึกษา 
1. รวบรวมประโยคและขอ้ความท่ีแปลผดิจากงานฝึกแปล เร่ือง “ทุ่งกวางขาว (白鹿原)” 

ของนกัศึกษาสาขาการแปลภาษาจีน-ไทย ปีการศึกษา 2558 
        2. คดัเลือกประโยคและขอ้ความตวัอยา่งท่ีแปลผดิ 
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3. จดักลุ่มตวัอยา่งประโยคและขอ้ความท่ีแปลผดิ 
การแปล คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาตน้ทางไปยงัภาษาปลายทางโดยเก็บรักษา

คุณค่าความหมายของภาษาตน้ทางไว ้รวมทั้งความหมายแฝง เช่น ทางสงัคม วฒันธรรมและวิถีชีวิต
เป็นต้น การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยหมายถึงการแปลภาษาต้นทางคือภาษาจีนไปสู่ภาษา
ปลายทางคือภาษาไทย การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ผูแ้ปลนอกจากตอ้งมีความรู้ในทั้งสองภาษา
เป็นอยา่งดี แลว้ยงัตอ้งรู้จกัความหมายของเน้ือหาในเอกสารตน้ฉบบัรวมถึงรู้จกัวฒันธรรมหรือวิถี
ชีวิตของเจา้ของภาษาตน้ฉบบัเป็นอยา่งดี จึงจะถือว่าผูแ้ปลไดแ้ปลตรงตามความหมายท่ีแทจ้ริงของ
ภาษาตน้ทาง ท าให้ผูอ่้านสามารถไดรั้บอรรถรสตามความหมายของภาษาตน้ทางไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
การแปลวรรณกรรมคือการส่ือสารวฒันธรรมต่างชาติโดยผา่นความหมายของภาษา (陈德彰 2017) 
การแปลวรรณกรรมผูแ้ปลไม่เพียงตอ้งวิเคราะห์จากภาษาท่ีแปล ยงัตอ้งศึกษาให้เขา้ใจความหมาย
อย่างถ่องแทข้องเน้ือหาของเร่ืองท่ีแปล ในการแปลนั้นตอ้งมีการเพ่ิมค า ลดค า แปลงค าเพ่ือให้ส่ือ
ความหมายของตนัฉบบัท่ีถูกตอ้ง (杨靖 2017) 

จากประสบการณ์ของผูว้ิจยัในการสอนการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยเป็นเวลาหลายปี  
พบปัญหาในการสอนคือ ผูเ้รียนไม่เขา้ใจในภาษาตน้ทางหรือเขา้ใจในความหมายเพียงเฉพาะดา้น
ใดด้านหน่ึง ขาดควมสามารถในการตีความหมายเอกสารตน้ฉบบัภาษาจีนและเลือกใช้ถอ้ยค า
ภาษาไทยท่ีไดค้วามหมายตรงตามภาษาจีนโดยไม่เสียอรรถรสเทียบเคีงกบัตน้ฉบบัได ้ท าให้งานท่ี
แปลออกมาส่ือความหมายไม่ตรงกบัภาษาตน้ทาง จึงเป็นเหตุจุงใจท่ีให้ท าการศึกษา การแปลเร่ือง  
“ทุ่งกวางขาว（白鹿原）” น้ีซ่ึงเป็นวรรณกรรมจีนดีเด่นท่ีสะท้อนชีวิตชาวชนบทในช่วงปลาย
สมยัราชวงคชิ์งของจีนที่ีเขียนโดยนกัเขียนเฉินจงสือ (陈忠实) ข้ึนมา เพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ข
และปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  
ผลการศึกษาขอ้ผดิพลาดในการแปลเร่ือง “ทุ่งกวางขาว（白鹿原）” ของนกัศึกษาคือ 

1. การตคีวามหมายของค าผดิระหว่างภาษาจนีกบัภาษาไทย จากตวัอย่างประโยคที่พบ 
1.1 如果不是死过六房女人，他就不会急迫地去找阴阳先生来观穴位。 

         ตน้ฉบบั หนา้ 30                  ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 7 หนา้  3 

ถ้าไม่ใช่ภรรยาที่ตายไปแล้วหกคน เขากจ็ะไม่รีบเร่งไปหาคณุอินหยงัเพือ่ฝังเข็ม  

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 
   ถา้ไม่ใช่ภรรยาท่ีตายไปแลว้หกคน เขาคงจะไม่รีบเร่งไปหาหมอดูมาดูท่ีตั้งของหลุมฝังศพ 

阴阳先生 คณุอินหยงั     หมอดู      
穴位    ฝังเข็ม        ท่ีตั้งของหลุมฝังศพ 
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1.2 至于种罂栗的好处和辉煌的前程，岳父吴长贵只字不提。 

ตน้ฉบบั หนา้ 49              ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  5 หนา้  3    
ส าหรับการปลูกฝ่ินแม้ต้องอาศัยพืน้ที่เหมาะ ๆ และค่อนข้างสะดุดตานั้น  พ่อตามิได้เอ่ยถงึ   

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 
ส าหรับประโยชน์ของการปลูกฝ่ินและอนาคตท่ีสดใส  ท่านพ่อตามิไดเ้อ่ยถึง  

罂栗的好处 ปลูกฝ่ิน  พืน้ที่เหมาะ ๆ   ประโยชน์ของการปลูกฝ่ิน 
辉煌的前程 ค่อนข้างสะดุดตา    อนาคตท่ีสดใส 

 
1.3天完成了厅房的翻修改造工程，秋后冬初又接着进行了门房的改建和修整。 

 ตน้ฉบบั หนา้ 49                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  5 หนา้ 4 

ซ่อมแซมห้องโถงใหญ่และปีกซ้ายขวาเสร็จส้ินในเทศตรุษจีน  หลังจากฤดูใบไม้ร่วงเข้าสู่
ต้นฤดูหนาวกซ่็อมแซมบ้านเสร็จส้ินทั้งหลัง   

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

 ซ่อมแซมหอ้งโถงใหญ่และปีกซา้ยขวาเสร็จส้ินในฤดูใบไมผ้ลิ  หลงัจากฤดูใบไมร่้วงเขา้สู่
ตน้ฤดูหนาวก็ซ่อมแซมบา้นต่อจนเสร็จส้ินทั้งหลงั  

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

春天   ตรุษจนี     ฤดูใบไมผ้ลิ 
 

1.4轩在订娶头几房女人时，媒人首先向他夸奖的是女子所受的家教如何严格，

茶饭手艺如何利落精致。 

ตน้ฉบบั หนา้ 50               ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี   5  หนา้  7   
    ตอนที่เจียเชวยีนแต่งงานกบัภรรยาแต่ละคนนั้น แม่ส่ือจะต้องอบรมส่ังสอนพวกเธออย่าง
เข้มงวด  ชา ข้าวปลาอาหาร งานฝีมือหรือเร่ืองใด  ๆ กต็ามต้องเป็นเลิศ   
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

ตอนท่ีเจียเชวียนแต่งงานกบัภรรยาแต่ละคนนั้น  แม่ส่ือมกัจะอวดอา้งหญิงสาวท่ีแนะน าให้
นั้นไดรั้บการอบรมสัง่สอนอยา่งเขม้งวดจากพ่อแม่ ฝีมือการท าอาหารรวมถึงงานฝีมืออ่ีน ๆ ก็ลว้น 
เป็นเลิศ 

家教严格        แม่ส่ือจะต้องอบรมส่ังสอน              
                   การอบรมสัง่สอนอยา่งเขม้งวดจากพ่อแม่ 
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       茶饭手艺利落精致       ชา ข้าวปลาอาหาร งานฝีมือ   ต้องเป็นเลิศ 
                                                                             ฝีมือการท าอาหารรวมถึงงานฝีมืออ่ีนๆก็ลา้นเป็นเลิศ 
 

1.5白嘉轩把人财两旺的这种局面完全归结于迁坟，但他现在又不无遗憾，迁坟   

那阵儿是他最困窘的时候...... 
     ตน้ฉบบั หนา้ 50                  ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  5 หนา้ 9        

ไป๋เจยีเชวยีนจะน าทรัพย์สินไปซ่อนไว้ในหลุมฝังศพ  แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเสียดาย   

การเคลื่อนย้ายหลุมศพเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกล าบากที่สุด 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
         ไป๋เจียเชวียนถือว่า ความโชคดีและการเพ่ิมพูนทรัพยสิ์นนั้นมาจากการยา้ยฮวงจุย้ และแลว้      

เขาก็เสียดายว่าช่วงท่ียา้ยฮวงจุย้เป็นช่วงเวลาท่ีเขาล าบากท่ีสุด 
   人财两旺   น าทรัพย์สินไปซ่อน   ความโชคดีและการเพ่ิมพูนทรัพยสิ์น 

归结于迁坟  ในหลุมฝังศพ    มาจากการยา้ยฮวงจุย้ 
 

1.6 白嘉轩回家来取工具，看见屋脚地上血污一股腥气。 

ตน้ฉบบั หนา้ 77               ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  6  หนา้ 10 
     ไป๋เจยีเซวยีนกลับมาบ้านเอาเคร่ืองมือ เห็นขาของเซียนเฉ่ามีคราบเลือดและกลิ่นคาว 

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
       ไป๋เจียเซวียนกลบับา้นมาเอาเคร่ืองมือ ไดเ้ห็นพ้ืนบา้นมีคราบเลือดและกล่ินคาว 

屋脚地上 ขาของเซียนเฉ่า  พ้ืนบา้น 
 

1.7 后来又传闻朱先生一张嘴，一句话就解决了从甘肃反扑过来的二十万清军。  

           ตน้ฉบบั หนา้ 85                              ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 15  
ต่อมาข่าวนี้ได้ถงึคณุจ ูแค่ปากคนแค่หนึ่งค าพูด ท าให้ถูกปลอกออกจากทหารกนัซูทั้งสอง 

แสน        
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

ต่อมาไดย้นิว่าคุณจู แค่เอ่ยปากพูดหน่ึงประโยคก็สามารถหยดุย ั้งกองทพัทหารแมนจูสอง 
แสนคนท่ีตีมาจากกนัซู 

传闻  ได้ถงึ    ไดย้นิว่า                                    
解决     ปลอกออก    หยดุย ั้ง 
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解决了从甘肃反扑过来的二十万清军 ปลอกออกจากทหารกนัซูทั้งสองแสน    
หยดุการยกทพัทหารแมนจูสองแสนคนท่ีตีมาจากกนัซู 

 

1.8 这年冬天，兆鹏兆海兄弟俩离开白鹿村到朱先生坐馆的白鹿书院念书去了。 

               ตน้ฉบบั  หนา้ 74                    ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  ฉบบัแปล 6  หนา้ 7 
ฤดูใบไม้ล่วงปีนี้ เจ้าเผิงและเจ้าไห่จ าต้องจากหมู่บ้านไป๋ลู่  เพือ่ไปเรียนกบัคณุครูจทูี่ 

หอสมดุไป๋ลู่ 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

    ฤดูหนาวปีน้ี เจา้เผงิและเจา้ไห่จากหมู่บา้นไป๋ลู่ไปเรียนหนงัสือกบัคุณครูจูท่ีโรงเรียนไป๋ลู่ 

冬天    ฤดูใบไม้ล่วง   ฤดูหนาว 

书院  หอสมดุ   โรงเรียน สถาบนัการศึกษาในสมยัก่อน 

 

1.9 “交农” 事件给人们百次千次不厌其烦地议论过终于淡漠下来了。 

ตน้ฉบบั หนา้ 109                    ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 3 หนา้ 2         
เร่ือง “การปฏิวตัิของเกษตรกร” ที่ผู้คนต่างพูดคยุปรึกษากนัเป็นพนัเป็นหม่ืนคร้ังกไ็ม่รู้จกั 

เบื่อหน่าย ในที่สุดกจ็ดืจางลง 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

เร่ือง “การปฏิวติัของเกษตรกร” ท่ีผูค้นต่างวิภาษณ์วิจารณ์ซ ้าๆ ซากๆ อยา่งไม่รู้สึก 
เบ่ือหน่าย ในท่ีสุดก็เงียบลง   
 

  百次千次不厌其烦地议论   ต่างพูดคยุปรึกษากนัเป็นพนัเป็นหม่ืนคร้ังกไ็ม่รู้จกั 
เบื่อหน่าย  

ต่างวิภาษณ์วิจารณ์ซ ้าๆซากๆออยา่งไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
 

1.10 何县长豁朗大度地说“十句百句你尽管说” 

         ตน้ฉบบั  หนา้ 116                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  3  หนา้  11 
นายอ าเภอเหอพูดอย่างมีหวงัว่า “จะ 10 ประโยคหรือ 100 ประโยคกเ็ชิญพูดมาได้เลย”   

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
นายอ าเภอเหอพูดอยา่งใจกวา้งว่า “จะพูดก่ีประโยคก็ตาม เชิญพูดมาไดเ้ลย”   

豁朗大度  มีหวงั    ใจกวา้ง 
十句百句你尽管说  จะ 10 ประโยคหรือ 100 ประโยคกเ็ชิญพูดมาได้เลย 
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จะพูดก่ีประโยคก็ตาม เชิญพูดมาไดเ้ลย 

 
1.11 嘉轩打他们一进门就闻到一股皮硝味儿......二姐夫也居然穿上了一身制 

服...... 

ตน้ฉบบั หนา้ 117              ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  3 หนา้ 12 
พอเจยีเซวยีนรับพวกเขาเข้าบ้านกไ็ด้กลิ่นหนัง แม้ว่าพีเ่ขยจะใส่เคร่ืองแบบ 

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
เร่ิมพวกเขาเดินเขา้มาในบา้น เจียเซวียนก็ไดก้ล่ินหนงั…  พี่เขยใส่ชุดเคร่ืองแบบจริงๆ   

ดว้ย…… 
 居然    แม้ว่า    จริงๆ 

 
1.12 白嘉轩真是不幸而言中。鹿三还侥幸着黑娃“想想”之后丢开那货哩，第二天 

响午回家去，让女人再劝劝黑娃...... 

        ตน้ฉบบั หนา้ 151                  ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 2 หนา้  4    
    ไป๋เจยีเซวยีนพูดอย่างเศร้าๆ    ลู่ซันยงัคดิว่าถ้าเฮยวาโชคดี  หลังจากทิ้งนางกลางเมือง  บ่าย 

 วนัที่สองกลับบ้านไป ให้ผู้หญิงไปเตือนเฮยวา 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

โชคร้ายเกิดข้ึนตามท่ีไป๋เจียเซวียนเคยพูดไว ้ลู่ซนัยงัคิดว่าหากเฮยวาคิดไดแ้ลว้ท้ิงนางกลาง 
เมืองบ่ายวนัท่ีสองกลบับา้นไปใหเ้มียตน เตือนเฮยวา 

不幸而言   พูดอย่างเศร้าๆ   โชคร้ายเกิดข้ึนตามท่ีเคยท านยัไว ้ 
女人    ผู้หญิง      เมียตน ตามบริบท 
 

1.13 三个孙子一个孙女都从她的牵引下挣脱了手，从她的火炕上像出窝的鸟儿 

一样飞走了...... 

ตน้ฉบบั หนา้ 153                 ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี   2 หนา้ 6 
หลานชายสามคนและหลานสาวอีกหนึ่ง แย่งกนัจงูและดึงมือเธอ จากไฟบนเตียงมองแล้ว 

เหมือนลูกนกบินออกจากรัง 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

หลานชายสามคนและหลานสาวอีกหน่ึงคน จากการดูแลของเธอจนโตเป็นผูใ้หญ่ ไดไ้ป 
จากเตียงท่ีอบอุ่นของเธอเหมือนนกนอ้ยบินออกจากรังไปแลว้  

从她的牵引下挣脱了手    แย่งกนัจงูและดึงมือ     
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จากการดูแลของเธอจนโตเป็นผูใ้หญ่ 
火炕    ไฟบนเตียง   

เตียงท่ีอบอุ่น  เตียงอิฐท่ีมีปล่องก่อไฟผงิใตเ้ตียง 
 

1.14 家里的事情由家轩撑持她很放心，因为耳朵聋听不清晰，因此就不去过 

问。 

                ตน้ฉบบั หนา้ 153                 ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี   2  หนา้ 6 
เร่ืองในบ้านมีเจยีเซวยีนจดัการ เธอวางใจมาก เนื่องจากหูตึงฟังไม่ค่อยชัด ด้วยสาเหตุนี้จงึ 

ไม่ข้ามไปถาม 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

       เร่ืองในบา้นมีเจียเซวียนจดัการเธอจึงสบายใจมาก  เน่ืองจากหูตึงฟังไม่ค่อยชดัจึงไม่ไปกา้ว 
ก่าย 

过问   ข้ามไปถาม   กา้วก่าย 
 

1.15......这桩家庭隐患被全家成员自觉地包裹着不向外人泄露...... 

ตน้ฉบบั หนา้ 158                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 2 หนา้ 12 
   แอบซ่อนปัญหาไม่ให้คนในบ้านรู้เพือ่จะได้ไม่ร่ัวไหลออกไปถงึคนนอก 

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
เร่ืองเลวร้ายท่ีแฝงอยูใ่นครอบครัวคร้ังน้ี ถูกสมาชิกของครอบครัวทุกคนปกปิดอยา่งมิดชิด  

เพ่ือจะไดไ้ม่ร่ัวไหลออกไปถึงคนนอก 
家庭隐患   แอบซ่อนปัญหาไม่ให้คนในบ้านรู้   

เร่ืองเลวร้ายท่ีแฝงอยูใ่นครอบครัว 
包裹着         ร่ัวไหลออก       ปกปิด 
 

 

1.16 并没有丝毫的迹象显示出他与她有什么不和......    

ตน้ฉบบั หนา้ 159               ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี   2 หนา้ 14 
  ไม่มีอะไรที่เธอกบัเขาไม่รู้ 

(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
       ไม่เห็นร่องรอยอะไรท่ีส่อใหเ้ห็นว่าทั้งสองเขา้กนัไม่ได ้

不和   ไม่รู้           เขา้กนัไม่ได ้
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1.17 春天白鹿镇头一所新制学校落成...... 

        ตน้ฉบบั หนา้ 161  ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  2 หนา้ 15 
       ในฤดูใบไม้ผลิ  ไป๋ลู่ เจิน้คดิท าโรงเรียนใหม่ 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

โรงเรียนใหม่แห่งแรกของไป๋ลู่เจ้ินไดส้ร้างเสร็จแลว้ในฤดูใบไมผ้ลิ 
头一所       โรงเรียนใหม่      แห่งแรก                
落成              คดิท า         สร้างเสร็จแลว้ 

 

1.18 杨排长和他的士兵跟着。士兵们乌黑的枪管口冒着蓝烟。 

    ตน้ฉบบั หนา้ 166  ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  2 หนา้ 20 
    มีหยางไผฉังและทหารของเขาตามไป  ที่ปากกระบอกปืนกาด าของทหารมีควนัด าพุ่ง 

 ออกมา 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

    ผูก้องหยางและทหารของเขาติดตามไป มีควนัด าพุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนของทหาร 
杨排长 หยางไผฉัง     ผูก้องหยาง   

       乌黑的枪管口  ปากกระบอกปืนกาด า  ปากกระบอกปืนท่ีด าสนิท 

 

1.19 黑娃不由得“啊”了一声，从椅子上弹起来，吃惊地瞪着兆鹏。 

     ตน้ฉบบั หนา้ 173                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี   2 หนา้  9 
     ยงัไม่ทันที่เฮยวาจะพูด เอ่อ ออกมา เขากล็ุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยตกตะลึงในความคดิของจ้าว 

 เผิง 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

     เฮยวาตกใจจนคุมสติตนไม่อยูร้่องเสียงดงั“เฮย้”แลว้ลุกข้ึนจากเกา้อ้ีมาทนัที จอ้งมองจา้วเผงิ     
ดว้ยความตกใจ 

            黑娃不由得…吃惊地瞪着兆鹏 ไม่ทันที่เฮยวาจะพูด   ด้วยตกตะลึงในความคิด
ของจ้าวเผิง 

เฮยวาตกใจจนคุมสติตนไม่ได…้จอ้งมองเจา้เผงิดว้ยความตกใจ 
 

1.20 在乡村七十二行的谋生手段里，黑娃选择既不要花费很多底本购买装备， 

也无须投师学习三年五载的打土坯行当……。 

ตน้ฉบบั หนา้ 169                    ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  2 หนา้ 2 
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       การด ารงชีวติภายในหมู่บ้านที่มี 72 ครัวเรือนนั้น เขาจะไม่เสียเวลาไปกบัแผนติดตั้ง    
อุปกรณ์ แล้วก็ไม่ต้องการที่จะใช้เวลา 3 ถึง 5 ปีที่จะศึกษาหาความรู้ เพราะมันเป็นเร่ืองที่รู้ได้ด้วย

ตัวเอง 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

       ในสายงานอาชีพ 72 อยา่งของหมู่บา้น เฮยวาเลือกงานป้ันอิฐท่ีไม่ตอ้งลงทุนมากกบัการ    
ติดตั้งอุปกรณ์  และไม่ตอ้งเสียเวลาไปกบัการไหวค้รูฝึกอาชีพอ่ืน 

七十二行的谋生手段 72 ครัวเรือนนั้น   สายงานอาชีพ 72 อยา่ง     
花费很多底本   ไม่เสียเวลา   ลงทุนมาก 

 

1.21  你百事无忌哟！兆鹏揶揄地说，随之刻意地问：你偷回来个媳妇族长不准 

你进祠堂拜祖，你心里受活不受活？脸上光彩不光彩？  

ตน้ฉบบั หนา้ 171                   ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี   2 หนา้ 5 
“นายกอ็ยู่สุขสบายดีนี่นา” จ้าวเผิงหัวเราะแล้วถามว่า “ตอนที่นายกลับเข้าไปหาคณุนาย 

ผู้น าตระกูล แล้วหล่อนไม่อนุญาตให้นายเข้าไปในศาลบรรพชนนั้นนะ ภายในใจนายรู้สึกอย่างไร 
โกรธไหม” 

 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ) 

“นายก็อยูสุ่ขสบายดีน่ีนา” เจา้เผงิพูดเยาะเยย้แลว้จงใจถาม นายแอบพาเมียมา หวัหนา้วงศ ์
ตระกุลไม่อนุญาตให้เขา้ไปศาลเจา้ไหวบ้รรพชน นายมีความรู้สึกเป็นอย่างไร  มีเกียรติไหม媳妇

เมีย 
揶揄    หัวเราะ     เยาะเยย้ 

刻意地问  ถาม     จงใจถาม 
偷回来个媳妇 กลับเข้าไป    นายแอบพาเมียมา 

族长 คณุนายผู้น า    หวัหนา้วงคต์ระกุล 

脸上光彩不光彩  รู้สึกอย่างไร โกรธไหม”   รู้สึกมีเกียรติไหม 
 

1.22  朱先生笑说：纵是孔明再生，一看见你这身戒装，也会吓得闭气，何况我 

这个土人...... 

          ตน้ฉบบั หนา้ 87                  ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  2 หนา้ 21 
       คณุจหูัวเราะพูดว่า ถงึแม้ขงเบ้งกลับชาติมาเกดิใหม่ เม่ือเห็นคณุใส่ชุดทหาร กท็ าให้ฉัน 

อ่อนแอเลยทีเดียว ยิง่ไปกว่านั้นฉันเพยีงแค่คนธรรมดาเท่านั้น 
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(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  
       คุณจูหวัเราะพูดว่า ถึงแมข้งเบง้กลบัชาติมาเกิดใหม่ เมื่อเห็นคุณใส่ชุดทหาร ก็จะตกใจจน     

หายใจไม่ออกเป็นลมไป   และแลว้ฉนัก็เพียงแค่คนบา้นนอกเท่านั้น 
得闭气  อ่นแอ    ตกใจจนหายใจไม่ออกเป็นลมไป   
土人  คนธรรมดา  คนบา้นนอก 
 

1.23 五人分道走向各自的村庄，约定在贺家庄坊贺老大的坟墓上集合。 

ตน้ฉบบั หนา้ 248                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 1 
ทั้ง 5 คนแบ่งเส้นทางเดินไปตามหมู่บ้านบ้านใครบ้านมัน แล้วนัดว่าจะมารวมตัวกนัที่หลุม 

ฝังศพของผู้ เฒ่าเฮ่อที่บ้านสกลุเฮ่อ 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

       ทั้ง 5 คนจากกนัต่างเดินทางกลบัหมู่บา้นของตน นดักนัว่าจะมารวมตวักนัอีกคร้ังท่ีหลุมฝัง          
ศพของผูเ้ฒ่าเฮ่อท่ีบา้นสกุลเฮ่อ  

分道走向各自的村庄   ทั้ง 5 คนแบ่งเส้นทางเดินไปตามหมู่บ้านบ้านใครบ้านมัน  

ทั้ง 5 คนจากกนัต่างเดินทางกลบัหมู่บา้นของตน 

2. เพมิค าอธิบายและแก้ค าแปลผดิ ในตวัอย่างประโยค  
2.1 白赵氏一生生过的男孩和女孩多数死于四六风，唯一能对付的就是那一撮艾 

叶，大约只有十之一二的能靠那一撮艾叶死里逃生，脑门上和嘴角边却留下圆圆 
的疤痕。 

ตน้ฉบบัหนา้หนา้ 75              ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  6 หนา้ 8 
ไป๋เจ้าซ่ือมีลูกชายและลูกสาวหลายคนล้วนกมั็กจะตายด้วยเคราะห์ร้ายอย่างเดียวที่จะรอดได้  

จากการเผานั้นเป็นไปได้หนึ่งถึงสองคนในสิบส่วนคนนั้น การที่จะโชคดีรอดออกมาได้ หน้าผาก

และมมุปากกจ็ะมีแผลเป็นกลมๆ  
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิและเพ่ิมค าอธิบาย)  

   ลูกท่ีไป๋เจา้ซ่ือคลอดออกมาส่วนใหญ่ตายจากซ่ือล่ิวเฟิง มีเพียงทางเดียวคือใชใ้บอายเอ้ียมา  
ช่วยชีวิต แลว้ท าใหเ้ด็กแรกเกิดมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีรอดตาย    แต่เด็กท่ีรอดตายก็จะมีรอยแผลเป็น 
กลมๆท่ีหนา้ผากและมุมฝีปาก 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ)  

死里逃生   เคราะห์ร้าย   รอดตาย   
เพ่ิมค าอธิบาย 艾叶 ใบอายเอ้ีย สมุนไพรจีนชนิดหน่ึง 

เพ่ิมค าอธิบาย 四六风 
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“ซ่ือล่ิวเฟิง”เป็นโรคท่ีเกิดในเด็กทารกแรกเกิดท่ีชนบทจีนแถบมณฑลสัน่ซี  เมื่อเกิดมา
ในวนัท่ีส่ีทารกก็จะร้องไหไ้ม่หยดุทั้งกลางวนัและกลางคืน จนกระทัง่ถึงวนัท่ีหกก็จะลืมตาขาว
แลว้ส้ินลมตาย      

 

2.2. . . . ..熬活的那家主人是个年近七十岁的糟老头子，有一大一小两个女人。老头

子 死了，大女人和统领家事的儿子就把小女人视作眼中丁，托长工李某把她嫁给他 

了。 

ตน้ฉบบั หนา้ 125                   ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  3 หนา้ 20        
เจ้านายที่ไปท างานด้วยเป็นคนแก่อายเุกอืบ 70 มีลูกสาว 2 คน  พอเขาตายแล้ว ลูกสาวคนโตกบั 

ลูกชายที่ดูแลกิจการของบ้านเห็นลูกสาวคนเล็กเป็นเหมือนเส้ียนหนามที่ต้องก าจัด จึงวานให้
หัวหน้าคนงานแซ่หลี่เป็นพ่อส่ือให้แต่งกบัตน 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิและเพ่ิมค าอธิบาย)  

เจา้นายท่ีไปท างานเป็นคนแก่ท่ีมีอายเุกือบ 70  ปี มเีมีย 2  คน เมื่อเจา้นายตายแลว้ เมียหลวงกบั 
ลูกชายท่ีดูแลกิจการบา้นเห็นเมียนอ้ยเป็นเหมือนเส้ียนหนามท่ีตอ้งก  าจดั จึงขอใหค้นงานแซ่หล่ีเป็น
พ่อส่ือใหเ้มียนอ้ยแต่งงานกบัเขา 

แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ 两个女人 ลูกสาว 2 คน  เมีย 2 คน   
แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ 大女人   ลูกสาวคนโต    เมียหลวง 
แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ 小女人   ลูกสาวคนโต   เมียนอ้ย 
เพ่ิมค าอธิบาย  长工       หัวหน้าคนงาน    คนงานประจ า เป็นคนท่ี 

รับจา้งท างานประจ ากบัเจา้ของท่ีดินท่ีชนบทของ
ประเทศจีนในสมยัก่อน 

 

2.3 黑娃背着一条装着一斗麦子的口袋夹在拥挤的交粮车 队中间，跟着熟人或陌生 

人缓缓朝门口移动。    

ตน้ฉบบั หนา้ 168                     ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 1 หนา้ 1 
เฮยวาแบกถงัข้าวสาลีขนาดใหญ่ เบียดเสียดยดัเข้าไปตรงกลางของขบวนรถขนส่งธัญพชื 

พร้อมทั้งคนทีคุ่้นเคยและคนแปลกหน้าที่เดินกนัขวกัไขว่ทีป่ากทางตรงประตูใหญ่ 
(แกค้  าท่ีตีความหมายผดิละอธิบายเพ่ิมเติม) 

เฮยวาแบกกระสอบขา้วสาลี 5  กิโลเบียดอยูใ่นขบวนรถส่งเสบียงเดินไปอยา่งชา้ๆไปทาง 
ประตูใหญ่ เดินตามทั้งคนท่ีคุน้เคยและคนแปลกหนา้ 

แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ 口袋     ถงัขนาดใหญ่    กระสอบ   
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เพ่ิมค าอธิบาย  一斗麦子 ขา้วสาลี 5  กิโล 
เพ่ิมค าอธิบาย   1 โต่ว  斗  = 10 เซิง升    

        1 เซิง升= 1จิน斤   

1จิน斤 = คร่ึงกิโล    
 

2.4 乌鸦兵逃走时来不及带走贮存在学校教室里的粮食。 

        ตน้ฉบบั หนา้ 188              ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 2 หนา้ 1 
นกกาหรือทหารที่ผ่านมากไ็ม่ทันได้เอาพชืพนัธัธัญญาหารที่เกบ็ไว้ในห้องเรียนในโรงเรียน 

(เพ่ิมค าอธิบายและแกค้  าแปลผดิ)  
ทหารท่ีแพก้ารสงครามตอนท่ีหนี ไม่ทนัน าเสบียงอาหารท่ีตุนไวใ้นหอ้งเรียนไป 

เพ่ิมค าอธิบาย  乌鸦兵   นกกาหรือทหารที่ผ่านมาก    ทหารท่ีแพก้ารสงคราม 

แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ 粮食  พชืพนัธัธัญญาหารที่     เสบียนอาหาร 

 
2.5 黑娃把一绺事先写好的引魂幡挂到枳树枝上的尖刺扎破了手指，一滴鲜血浸 

润到写着：锄田福贤以祭英灵......的白麻纸条上。 
           ตน้ฉบบั หนา้ 249                 ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 2 

เฮยวาจบัธงปลายแหลมที่กระจกุอยู่บนยอดเสาลากลงมาแล้วเอาด้านปลายแหลมแทงไปที่นิ้ว 
มือตนเองเลือดสด ๆ หยดลงมาแล้วเขียนลงบนกระดาษฟางว่า “ก าจัดเถียนฝูเสียนเพื่อเซ่นไหว้
บรรพชนวรีบุรุษ 
(เพ่ิมค าอธิบายและแกค้  าแปลผดิ)  

เฮยวาจบัธงน าวิญญาณปลายแหลมท่ีกระจุกอยูบ่นยอดเสาของก่ิงไมแ้ลว้ลากลงมาเอาดา้ม 
ปลายแหลมก่ิงไมแ้ทงไปท่ีน้ิวมือตนเอง เอาเลือดสด ๆ ท่ีหยดลงมาใชน้ิ้วมือเขียนขอ้ความลงบน
กระดาษฟาง ว่า “ฆ่าเถียนฝเูสียนเพื่อแกเ้คน้ใหบ้รรพชนวีรบุรุษ 

เพ่ิมค าอธิบาย引魂幡 ธงน าวิญญาณ 

แกค้  าท่ีตีความหมายผดิ  树枝   ยอดเสา    ก่ิงไม ้

 
2.6 我偷偷跑回来给民团逮住了。  

ตน้ฉบบั หนา้ 251               ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 4 
ข้าแอบหนีและยอมให้กองพลจบัตัวไป...... 

(เพ่ิมค าอธิบายและแกค้  าแปลผดิ)  
ขา้แอบหนีกลบัมาและยอมใหท้างการจบัตวัไป...... 
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แกค้  าผดิ回来   แอบหนี      แอบหนีกลบัมา  
เพ่ิมค าอธิบาย民团  กองพล  หน่วยก าลงัพลเมือง เป็นหน่วยงานของเจา้ของท่ีดินและกลุ่ม 

อิทธิพลมืดในสงัคมเก่าท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือกดข่ีประชาชน 
 

2.7 黑娃借机向习旅长请求，让白鹿原和他一起投奔习旅长的四个弟兄也能回家

一趟，习旅长点头答应了。 

            ตน้ฉบบั หนา้ 248                 ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 1 
 

เฮยวาถอืเป็นโอกาสที่จะขอร้องผู้บังคบัการสีให้ปล่อยส่ีพีน้่องที่มาจากไป๋ลู่หยวนซ่ึงมาขอ 
อาศัยอยู่กับกองก าลังของผู้บังคับการสีนั้น กลับบ้านพร้อมกันสักคร้ัง ผู้บังคับการสีพยักหน้า

ยนิยอม  
(เพ่ิมค าอธิบายและแกค้  าแปลผดิ)  

  เฮยวาถือโอกาสขอผูบ้งัคบัการสีใหส่ี้พี่นอ้งท่ีมาจากไป๋ลู่หยวนพร้อมกบัเขานั้นซ่ึงมาขออาศยั   
อยูก่บักองก าลงัของผูบ้งัคบัการสี กลบับา้นพร้อมกนัสกัคร้ัง ผูบ้งัคบัการสีพยกัหนา้  อนุญาต  

เพ่ิมค าอธิบาย 和他一起 พร้อมกบัเขา   
แกค้  าแปลผดิ 答应   ยนิยอม   อนุญาต 

 

2.8 我一个女人家住在村外烂窑里，缺吃少穿莫要说起，黑间狼叫狐子哭，把我

活活都能吓死......    
        ตน้ฉบบั หนา้ 253                   ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 7 
    ข้าผู้หญิงคนเดียวอยู่นอกหมู่ บ้านคงอยู่ยาก ข้าทุกวันนี้ขาดแคลนกินอยู่ยังโดนเรียกว่านาง 

จิง้จอกจากที่ข้าตัวเป็นเป็นท าจนข้าใกล้จะตายแล้ว.. 
(เพ่ิมค าอธิบายและแกค้  าแปลผดิ) 

   ขา้ผูห้ญิงคนเดียวอยู่ในบา้นโทรมนอกหมู่บา้น   อยู่อย่างล  าบากมาก ขาดแคลนอาหารและ
เส้ือผา้ กลางคืนไดย้นิเสียงแหลมของสตัวป่์าร้องหอยหวลน่ากลวัมาก ท าใหข้า้ตกใจแทบตาย    

เพ่ิมค าอธิบาย 缺吃少穿  อยูอ่ยา่งล  าบากมาก ขาดแคลนอาหารและเส้ือผา้ 

เพ่ิมค าอธิบาย 黑间狼叫狐子哭 กลางคืนเสียงแหลมของสตัวป่์าร้องหอยหวล 

3. ตดัค า แก้ค า ในตวัอย่างประโยค     
3.1 白嘉轩也留心观察牛犊的行为举止，发现这孩子对谁都不太亲近。 

ตน้ฉบบั หนา้ 121                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 3 หนา้  16       
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ไป๋เจยีเซวยีนกต็รวจสอบพฤติรรมของหนิวตู๋อยู่เหมือนกนั เห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ค่อยสุงสิงกบั 
ใคร 
(แกค้  าผดิและตดัส่วนท่ีแปลเกิน) 

ไป๋เจียเซวียนสงัเกตุพฤติกรรมของหนิวตู๋  พบว่าเด็กคนน้ีไม่ค่อยสุงสิงกบัใครทั้งนั้น 
แกค้  าผดิ  观察 ตรวจสอบ     สงัเกตุ       
ตดัส่วนท่ีแปลเกิน     ก็ อยูเ่หมือนกนั 

 

3.2 要叫鏊子凉下来不再烙烫，就得把底下的木炭火撤掉。 

ตน้ฉบบั หนา้ 250              ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 4 
ถ้าหากถาดอัดขนมเยน็แล้วไม่ย่างต่อไปแล้ว และกย็งัท าให้ไฟใต้ถาดมอดเสีย และเอาถ่านออก 

(แกค้  าผดิและตดัส่วนท่ีแปลเกิน) 
ถา้จะใหถ้าดอดัขนมเยน็ลงไม่ยา่งต่อไปแลว้  ก็ตอ้งเอาถ่านออกจากเตา    

แกค้  าผดิ 把木炭火撤掉      ไฟใต้ถาดมอดเสีย  เอาถ่านออกจากเตา  
ตดัส่วนท่ีแปลเกิน   และกย็งัท าให้   

4. การแปลผดิทั้งประโยค ในตวัอย่างประโยค 
他的岳父吴掌柜决定把女儿嫁给他时，顺便把罂栗种子也交给了他。 

ตน้ฉบบัหนา้ 48                ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 5 หนา้ 2    
พ่อตาเป็นคนที่ปลูกฝ่ินให้เขา พ่อตากล่าวว่า อากาศที่ค่อนข้างหนาวเหมาะส าหรับการ 

เพาะปลูก 
(แปลผดิทั้งประโยค)  

ตอนท่ีพ่อตาตดัสินใจยกลูกสาวใหพ้ร้อมกบัเอาเมลด็ฝ่ินใหเ้ขาดว้ย 
แปลผดิทั้งประโยค 把女儿嫁给他  ยกลูกสาวให ้

罂栗种子  เพาะปลูก    เมลด็ฝ่ิน 

5. ขัดเกลาประโยค  ในตวัอย่างประโยค     
于是这墓地就成为一座最像样的坟茔了。 

  ตน้ฉบบั หนา้ 56     ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  5  หนา้ 15       
ดังนั้น  สุสานแห่งนี้จงึกลายเป็นสถานที่ที่คล้ายกบัถ า้    

(แกค้  าผดิและขดัเกลาประโยค)  
ดงันั้น  สุสานแห่งน้ีจึงเป็นสุสานท่ีดูดีท่ีสุด  

最像样的坟茔   เป็นสถานที่ที่คล้ายกบัถ า้ เป็นสุสานท่ีดูดีท่ีสุด  
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6.  สลบัต าแหน่งของค าและเพิม่ค าอธิบาย ในตวัอย่างประโยค    
在给父亲修建坟墓时，一位前来帮忙帮砖和泥的鹿姓小伙向他吐露出想卖半亩水 

田的意向，说他的父亲在土壕里掷骰子输光了家当就没有进家门，如今死活都不知。 

ตน้ฉบบั หนา้ 56                 ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 5  หนา้ 15        
ตอนที่ให้พ่อซ่อมแซมสุสาน  หนุ่มชาวบ้านไป๋ลู่หยวนที่มาช่วยขนอิฐและดิน เอ่ยปากขอ 

ซ้ือที่ดินคร่ึงหนึ่ง  เขาบอกว่าพ่อของเขาเป็นผู้มีอันจะกนิที่ไปเล่นการพนันแล้วไม่เคยกลับเข้าบ้าน
อีกเลย  ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร 
(สลบัต าแหน่งของค าและเพ่ิมค าอธิบาย)  

ตอนท่ีซ่อมแซมสุสานใหพ้่อ หนุ่มชาวบา้นไป๋ลู่ท่ีมาช่วยขนอิฐและดินคนหน่ึง เอ่ยปากจะ 
ขายท่ีนาคร่ึงไร่ให้เขา  หนุ่มบอกว่าพ่อของเขาไปเล่นการพนันเสียเงินหมดเกล้ียงแลว้ไม่เคย
กลบับา้น    ไม่รู้ว่าตอนน้ีเป็นตายร้ายดีอยา่งไร 

在给父亲修建坟墓时 เป็นสถานที่ที่คล้ายกบัถ า้      ตอนท่ีซ่อมแซมสุสานใหพ้่อ 

สลบัต าแหน่งของค า卖半亩水田    ซ้ือที่ดินคร่ึงหนึ่ง    ขายท่ีนาคร่ึงไร่    
สลบัต าแหน่งของค า父亲在土壕里掷骰子输光了家当   เขาบอกว่าพ่อของเขาเป็นผู้มีอนัจะกนิที่
ไปเล่นการพนันแล้วไม่เคยกลับเข้าบ้าน    พ่อไปเล่นการพนนัเสียเงินหมดเกล้ียง 

เพ่ิมค าอธิบาย亩 ไร่   “หมู”่ เป็นการนบัท่ีดินไร่แบบจีน 

7. แปลตก แปลข้อความไม่สมบูรณ์ ในตวัอย่างประโยค  
白嘉轩宣布修补破残围墙的动议，就得到一哇声的响应。 

ตน้ฉบบัหนา้ 84                        ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  6  หนา้ 14 
ไป๋เจยีเซวยีนประกาศเร่ืองการซ่อมประตูก าแพง …… 

(แปลขอ้ความไม่สมบูณ์  แปลตกประโยคหลงั) 
ไป๋เจียเซวียนประกาศเร่ืองการซ่อมก าแพงท่ีพงัทะลาย ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี  

แปลตกประโยคหลงั就得到一哇声的响应     ไดรั้บการตอบรับอยา่งดี 

8. ตดัค าที่ไม่จ าเป็นต้องแปล จากตวัอย่างประโยค   
一股奇异的幽幽的香气几乎使他沉醉，母亲白赵氏在里屋的炕上也沉醉了。 

ตน้ฉบบั หนา้ 48                     ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี  5   หนา้  2 

กลิ่นหอมอ่อนประหลาดกลุ่มหนึ่งลอยโชยมาจากในหม้อ  กลิ่นนั้นท าให้เขารู้สึกเคลิบเคลิ้ม   

ไป๋จ้าวซ่ือผู้ เป็นแม่ที่นอนอยู่บนเตียงอุ่นในห้องกไ็ด้กลิ่นเคลิบเคลิ้มนั้น 

(ตดัค าท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งแปล) 

กล่ินหอมอ่อนประหลาดลอยโชยมาจากในหมอ้ ท าใหเ้ขารู้สึกเคลิบเคล้ิม ไป๋จา้วซ่ือผูเ้ป็นแม่ท่ี 
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นอนอยูบ่นเตียงอุ่นในหอ้งก็ไดก้ล่ินเคลิบเคล้ิมนั้น 

ดว้ยตดัค  าท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งแปล一股 กลุ่มหน่ึง 

  9. แปลข้อความเกนิ ตดัส่วนที่แปลเกนิในตวัอย่างประโยค  
.…三哥今黑你去看戏，我来经营牲口。 

ตน้ฉบบั หนา้ 266                 ฉบบัฝึกแปลของนกัศึกษาคนท่ี 6 หนา้ 20 
พีส่ามคนืนี้พีไ่ปดูงิ้วเถอะ ฉันจะมาเฝ้าสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เอง 

(แปลเกิน)  
พ่ีสามคืนน้ีพ่ีไปดูง้ิวเถอะ ฉนัจะมาดูแลสตัวเ์ล้ียงเอง  
ตดัส่วนท่ีแปลเกิน经营牲口 ดูแลสตัวเ์ล้ียงต่าง ๆ 

สรุปอภปิรายผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ขอ้ความตวัอยา่งแบบฝึกแปลของนกัศึกษา 8 คน พบขอ้ความผดิพลาดใน 

การแปล ดงัต่อไปน้ี  
1. การตีความหมายของค าผดิระหว่างภาษาจีนกบัภาษาไทย จากตวัอยา่งประโยคท่ีพบ 

รวมทั้งหมดมี  23   ขอ้ คิดเป็นร้อยละ  62.1 
2. เพ่ิมค าอธิบายและแกค้  าแปลผดิ ในตวัอยา่งประโยค รวมทั้งหมดมี 8   ขอ้ คิดเป็น 

ร้อยละ 20.5 
3. ตดัค  า แกค้  า ในตวัอยา่งประโยค มี 2 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 4.4 
4. การแปลผดิทั้งประโยค ในตวัอยา่งประโยค มี 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 
5. ขดัเกลาประโยค ในตวัอยา่งประโยค มี 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 
6. สลบัต าแหน่งของค าและเพ่ิมค าอธิบาย ในตวัอยา่งประโยค   มี 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 
7. แปลตก แปลขอ้ความไม่สมบูณ์ ในตวัอยา่งประโยค มี 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 
8. ตดัค  าท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งแปล จากตวัอยา่งประโยค มี 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 
9. แปลขอ้ความเกิน ตดัส่วนท่ีแปลเกินในตวัอยา่งประโยค มี 1 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 

ข้อเสนอแนะ 
ผูส้นใจด้านการเรียนการสอนการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยอาจจะศึกษาวิธีการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องอ่ืนของนกัศึกษาท่ีเรียนการแปลภาษาจีน-ไทย  เพื่อเป็นแนวทางน าไปปรับปรุงวิชาการ
เรียนการสอนการแปลภาษาจีน – ไทย 
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