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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง

ด้วยบทเรียนมลัตมีิเดียส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  และศกึษาความพึงพอใจในการเรียนด้วย
บทเรียนมลัตมีิเดียส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีปฏิบตัิงานในสถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุ   FM 107.75 MHz  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555  จ านวน  42 คน  ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง  โดยเลือกบทเรียนมัลติมีเดีย  ซึ่งประกอบด้วย เนือ้หาการเรียนแบบฝึกอ่าน
บทความทางวิทยกุระจายเสียง  แบบทดสอบอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง และแบบ
ประเมินความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ประสิทธิภาพ บทเรียนมัลติมีเดีย  (E1/ E2) และการทดสอบค่า t-test  แบบ Dependent  
ผลการวิจ ัยพบว่า ได้บทเรียนม ัลติมีเดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียงส าหรับ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีประสิทธิภาพ 85.63/91.95 และผลการอ่านหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนบทเรียน
มลัตมีิเดีย มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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The Development of Multimedia Lesson in Reading of Radio Broadcasting Article for 
Undergraduate Students 

 
Panit  Thongdee 

 

ABSTRACT 
               This research is aims to study the result of radio documentary reading 
through multimedia lessons for undergraduate student and to study the student’s  
satisfaction after learning through multimedia lesson. The  sample  group  used  in  
this  study  is 42 undergraduate students who  worked at the in educational and career 
radio network station of Rajamangala University of Technology  FM 107.75 MHz  in the 
first  semester of the academic  year  2012. Data was collected by purposive sampling 
technique. Tools used in this study are multimedia lesson that consist   of the 
learning contents,  radio documentary reading  exercise  radio documentary reading 
examination and student’s satisfaction evaluation form. The statistic used in data 
analysis is Mean ( ) Standard deviation (S.D.),Efficiency of multimedia lesson  (E1/E2)  
and t-test  dependent  sample. The results  of  this  study  shown that the multimedia 
lessons for  radio documentary  reading development  is  85.63/91.35.  Student’s radio 
documentary reading  skill in the Posttest at a statistically significant level of  0.05  and 
students’satisfaction is at the highest  level. 
 
Key words: Multimedia Lessons,  Radio station,  Radio broadcasting article 
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บทน า 
  ในยุคโลกาภิว ัตน์เ ป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการสื่อสารที่ไ ร้
พรมแดนเข้ามามีบทบาทต่อบุคคลในสังคมอย่างมาก มนุษย์สามารถศึกษาและสืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้   ต่าง ๆ หลากหลายและกว้างขวางมากขึน้ กระบวนการเรียนรู้ด าเนิน
ไปด้วยความรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาอนัสัน้แต่ได้รับผลคุ้มคา่ ซึ่งทัง้หลายทัง้ปวงสืบเน่ืองมาจาก
การรู้จกัใช้ส่ือเทคโนโลยีอนัทนัสมยัและเลือกท่ีจะใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 
  “ส่ือมวลชน” ถือเป็นส่ือเทคโนโลยีแขนงหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมลูความรู้ ตา่งๆ สู่สาธารณชน  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1200)   
อธิบายว่า ส่ือมวลชนคือ  ส่ือกลางท่ีน าข่าวสารและเนือ้หาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชน  เช่น  
หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์  จะเห็นได้ว่าส่ือมวลชนนัน้ อยู่ในรูปของส่ือกลางท่ีน า
สารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  และสารจะไปสู่ผู้ รับสารได้ก็ต้องประกอบด้วยวิธีการในการสื่อสาร แต่
หากว่าเทียบกับสื่ออื่นแล้ว วิทยุกระจายเสียง เป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายท่ีสุด 
บคุคลทกุสาขาอาชีพ สามารถรับข่าวสารข้อมูลจากวิทยุกระจายเสียงได้รวดเร็วและทัว่ถึง ภายใน
เวลาเดียวกัน วิทยุกระจายเสียงเป็นส่ือท่ีมีบทบาท ไม่เฉพาะแต่การเสนอเร่ืองราวข่าวสารเท่านัน้  
แตย่งั เป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยท่ีถกูต้อง อนัเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความ
เป็นชาต ิ วงการตา่งๆ  จงึใช้ประโยชน์จากส่ือวิทยกุระจายเสียงกนัมาก 
  ถึงแม้ว่าวิทยุกระจายเสียงจะเป็นสื่อที่มีคณุประโยชน์มากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้า
ผู้ผลิตหรือผู้จดัรายการไม่สามารถผลิตรายการ ให้เป็นท่ีน่าพอใจแก่ผู้ ฟังได้แล้ว วิทยุก็คงจะไม่มี
ความหมายอะไรนกั ฉะนัน้ทุกวนันีจ้ึงมีการแข่งขนักัน ในการท่ีจะผลิตรายการให้ถูกใจผู้ ฟัง (บุญ
เกือ้  ควรหาเวช.  2539 : 8) สิ่งท่ีผู้จดัรายการโดยทัว่ไปต้องการ คือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้รายการ
ของตนมีคนฟัง  เพราะรายการทางวิทยุกระจายเสียงนัน้ผู้ เสนอ กับผู้ รับไม่สามารถเห็นหน้ากัน ไม่
สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกนัได้ ขณะเดียวกนัการเลิกรับหรือเลิกฟังก็ท าได้ง่ายมาก ดงันัน้รายการ
วิทยกุระจายเสียงจึงเป็นการใช้ “เสียง” จบัคนฟัง แตก็่ไม่ได้หมายความว่าเสียงดีดนตรีไพเราะจะ
เป็นสิ่งท่ีท าให้คนสนใจฟังหรือชอบรายการเทา่นัน้ (สทุิต ิ ขตัตยิะ, 2552: 11) 
  สิ่งหนึ่งท่ีส าคัญคือ  ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงจะประสบความส าเร็จได้นัน้
ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายด้าน คือ  ความพยายามฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามหลกัอกัขระและ
หลกัภาษาและหมัน่ตรวจสอบความหมายและการออกเสียง (ศิริพร  วีระโชติ.  2548 : 179) การ
ออกเสียงอักขระได้อย่างถูกต้องออกเสียง “ร”  “ล”  ได้ชดัเจน เน้นเสียงหนกัเบา มีจงัหวะ
ท่วงท านองที่น่าฟัง นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการพฒันาบุคลิกภาพของผู้จดัรายการ
แล้ว  ยงัเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ ฟังช่ืนชอบ  และสนใจติดตามฟังรายการสืบตอ่ไปได้ 
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  ในงานวิจยัดงักล่าวผู้วิจยัเห็นว่าบทเรียนมลัติมีเดียน่าจะมีส่วนช่วยพฒันาการใช้
ภาษาของผู้จดัรายการได้  ด้วยเหตผุลดงันี ้
  1.  เน่ืองจากผู้วิจยัปฏิบตังิานในต าแหนง่ชา่งเทคนิคของสถานีวิทยเุครือข่าย
การศกึษาและอาชีพมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ  107.75 MHz  ซึ่งเป็นสถานี
วิทยกุระจายเสียงเพ่ือฝึกปฏิบตัิงานของนกัศึกษา  ท่ีศึกษาในรายวิชาวิทยุกระจายเสียง ซึ่งหลาย
ครัง้ท่ีมีค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ ฟังรายการถึงปัญหาการออกเสียงท่ีไมถ่กูต้องตามอกัขรวิธีของผู้
จดัรายการ 
  2.  จากการจดักิจกรรมอบรมและทดสอบผู้ประกาศข่าวพิธีกร และว่าท่ีผู้ประกาศ
ทางสถานีวิทยุ 
และโทรทศัน์ตา่งๆ ได้พบปัญหาด้านการออกเสียง และปัญหาด้านการอ่านค าภาษาไทยเป็นจ านวน
มาก ซึง่ถือวา่ เป็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียง (ศริิวรรณ์  ฉายะเกษตริน.  ออนไลน์ : ม.ป.ป.) 
  3.  จากการสมัภาษณ์และสอบถามอาจารย์ผู้สอน รายวิชาเทคนิคการประกาศทาง
โทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 107.75 MHz 
จงัหวดัปทมุธานี พบว่า เนือ้หาสว่นใหญ่ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเดมิ คือ เน้นการบรรยาย การสอน
โดยใช้กระดานด าและให้ผู้ เรียนจินตนาการ ภาพเองท าให้ผู้ เรียนขาดความสนใจเอาใจใสใ่นเนือ้หา
บทเรียน 
  ผู้ ประกาศจะประสบความส าเร็จ ออกเสียงถูกต้อง มีน า้เสียงเป็นธรรมชาติได้นัน้  
จะต้องมีการฝึกฝน ฝึกปฏิบตัิอยู่สม ่าเสมอ สังเกตข้อบกพร่องของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ
อาจจะบนัทกึเสียงเพ่ือน าไปฟังแล้วสงัเกตข้อบกพร่องเพ่ือน าไปแก้ไขให้ถกูต้อง 
  ด้านอุปกรณ์การส่ือสารและบนัทึกเสียงในปัจจุบนัมีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่มีคุณภาพ
และประโยชน์ใช้สอยสูง อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มีการพฒันาคณุภาพไป
ตามยคุสมยัและสามารถน ามา ประยกุต์ใช้กบัระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอยา่งดี 
  ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากมายในชีวิตประจ าวันทัง้ในการท างานและการ
เรียนการสอนการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนเป็นมลัติมีเดียนัน้ 
จะท าให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึน้ เน่ืองจากมัลติมีเดียมีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ตวัอกัษร เสียง 
ภาพประกอบและภาพเคล่ือนไหว (นพพร  มานะ. 2542: 3)  บทเรียนมัลติมีเดีย (Multimedia) 
ประกอบด้วย สื่อหลายอย่าง และเป็นตวักลางที่จะส่งความเข้าใจระหว่างกนัของผู้ ใช้ ทัง้
ตวัอกัษร เสียง รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว จะเป็นสื่อท่ีท าให้ผู้ ใช้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและน าไป
ปฏิบตัิ ใช้ได้อย่างถูกต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด การประยุกต์กระบวนการเรียนการสอน
โดยการจดัท าบทเรียนมลัติมีเดียจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการเรียน
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สงูขึน้ (ยพุาพร  ประไพย์.  2553 : 3 อ้างถึงในนพพร มานะ.  2542 : 3)  
  บทเรียนมลัติมีเดียจึงเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนได้ดี 
ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบคุคลได้ กล่าวคือ ผู้ เรียนสามารถเรียนหรือฝึกฝนผ่านบทเรียน
ได้โดยไม ่จ ากดัจ านวนครั ง้  ในขณะที่เ นื อ้หาการเรียนที่ไ ด้ในแต ่ละครั ง้  ย ังคงครบถ้วน
เหมือนกันในทุกครัง้ที่เรียน และการที่จัดสภาพการณ์ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามสติปัญญา และ
ความสามารถของตน ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนตามความถนดั การน าเอาบทเรียน
มลัติมีเดียมาใช้ประกอบการเรียนการสอน มีข้อดีหลายประการ อาทิเช่น ผู้ เรียนสามารถรับรู้
เนือ้หาทัง้ภาพ เสียงและข้อความได้พร้อมกนั ผู้ เรียนมีอิสระในการศกึษาและเข้าถึงองค์ความรู้ได้
ง่าย ซึ่งผู้ เรียนสามารถเรียน ได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีสามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย Internet  อันจะ
ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยา่งแท้จริง  
  จากปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนาส่ือในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อศึกษา
ผลการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง เพ่ือเป็นแนวทางในการอ่านออกเสียงท่ีถกูต้อง ส าหรับ
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีเป็นผู้ จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุ
เครือข่ายการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 107.75 MHz เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ ท่ีเอือ้ตอ่ความแตกตา่งระหว่างบคุคล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้ เรียนสามารถเลือก
เรียนรู้ได้ตามความต้องการ ความสนใจของตนเองและสามารถฝึกฝน ทบทวนซ า้ได้อย่างไม่จ ากัด
จนพอใจ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริม การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามอกัขรวิธีและด ารงไว้ซึ่ง
วฒันธรรมอนัดีงามของไทย ซึง่ผู้วิจยัจะทดลองและศกึษาผลของการวิจยับทเรียนมลัตมีิเดียตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพ่ือศกึษาผลการอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียงของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีด้วยบทเรียนมลัตมีิเดีย 
  2.  เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนจากบทเรียน
มลัตมีิเดีย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียงส าหรับ 
น ักศ ึกษาระดบัปริญญาตรี ที ่ปฏ ิบตั ิงานในสถานีว ิทย เุครือข ่ายการศกึษาและอาช ีพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ FM 107.75 MHz ได้ด าเนินการทดลอง 3 ครัง้ กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน  42 คน มีล าดบัขัน้ ดงันี ้
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  1.  พัฒนาบทเรียนมัลตมีิเดีย  มีขัน้ตอนดงันี ้

  1.1  สร้างเนือ้หาท่ีจะใช้เป็นบทเรียน 
          1.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นบทความทาง
วิทยกุระจายเสียงตวัอย่างบทความท่ีใช้ และการพฒันาบทเรียนมลัตมีิเดีย 
          1.1.2  วางเค้าโครงเร่ือง เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านบทความทาง
วิทยุกระจายเสียง เรียบเรียงเนือ้หา และแบบฝึกอ่าน ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา จ านวน 3 ทา่น 
ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปสร้างบทเรียนมลัตมีิเดีย โดย
แบง่เนือ้หาออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
         ตอนท่ี 1 ฐานท่ีเกิดเสียงพยญัชนะไทย 
         ตอนท่ี 2 การออกเสียงพยญัชนะไทย 
                                           ตอนท่ี 3 การอ่านออกเสียงควบกล า้ 
  1.2  พฒันาบทเรียนมลัตมีิเดีย 
          1.2.1  ออกแบบบทเรียนมลัตมีิเดียตามโครงสร้างเนือ้หาท่ีปรับปรุงแก้ไข 
          1.2.2  สร้างบทเรียนมลัตมีิเดียตามท่ีออกแบบไว้ 
          1.2.3  น าบทเรียนมลัติมีเดียท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความถกูต้องและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
    2.  ประเมินคุณภาพบทเรียน  น าบทเรียนมลัตมีิเดียท่ีได้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญท าการ
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพด้านเนือ้หา จ านวน  3 ทา่น และด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา 
จ านวน  5 ทา่น  

  ประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดีย และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจนมี คณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
                3.  หาประสิทธิภาพบทเรียน น าบทเรียนมลัตมีิเดียท่ีผ่านการประเมินคณุภาพจาก
ผู้ เช่ียวชาญแล้ว มาทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 3 กลุ่ม ตามล าดบัดงันี ้
             ล าดับที่ 1  ทดลองกับกลุ่มย่อย 
       เป็นการทดลองเพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนมลัติมีเดีย โดยน าไปทดลองกับ
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 คน ซึง่ก าหนดให้นกัศกึษา 1 คน เรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดย
ให้นกัศกึษา เรียนทีละเร่ือง เมื่อเรียนจบเร่ืองท่ีหนึ่ง แล้วก็เร่ิมเรียนเร่ืองที่สองและสามตามล าดบั 
จากนัน้ท าการทดสอบอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียง เร่ืองท่ีหนึ่ง เร่ืองท่ีสองและเร่ืองท่ีสาม
ตามล าดบั ในขณะท่ีเรียน ผู้ วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรม ท าการสอบถามและจดบนัทึกปัญหาจาก
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การใช้บทเรียน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเบือ้งต้น เก่ียวกับการใช้บทเรียน การน าเสนอบทเรียน การ
เรียนการสอน และทดสอบอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง โดยการสังเกต สัมภาษณ์แล้วน า
ข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 
                    ล าดับที่ 2 ทดลองกับกลุ่มใหญ่      
        น าบทเรียนมัลติมีเดียท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากการทดลองล าดบัท่ี 1 
น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 คน ซึ่งก าหนดให้นกัศกึษา 1 คน เรียนกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยเร่ิมเรียนจากเร่ืองท่ีหนึ่ง  ในขณะท่ีเรียนเร่ืองท่ีหนึ่ง ให้นกัศกึษาอ่าน
แบบฝึกหดัระหว่างเรียนควบคูไ่ปด้วย เมื่อเรียนจบเร่ืองที่หนึ่ง ให้ท าการทดสอบอ่านบทความ
วิทยกุระจายเสียงหลงัเรียน แล้วจึงเรียนเร่ืองที่สองและเร่ืองที่สามตามล าดบัในแต่ละเร่ือง ท า
กิจกรรมเช่นเดียวกับเร่ืองท่ีหนึ่ง จากนัน้น าผลคะแนนท่ีได้ จากการอ่านแบบฝึกระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบการอ่านหลังเรียนของแต่ละเร่ือง ไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวโน้มประสิทธิภาพของ
บทเรียนมลัติมีเดียตามเกณฑ์  80/80  จากนัน้น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนมลัติมีเดียให้มี
ความสมบรูณ์มากขึน้เพ่ือใช้ในการทดลองครัง้ตอ่ไป 
                    ล าดับที่ 3 ทดลองภาคสนาม 
        น าบทเรียนมัลติมีเดียท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากการทดลองล าดบัท่ี 2 
น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ซึ่งก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างอ่านแบบทดสอบการอ่าน
ก่อนเรียน จากนัน้จึงก าหนด ให้นกัศกึษา 1 คน เรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยให้
นกัศกึษาเรียนจากเร่ืองที่หนึ่ง  ในขณะท่ีเรียนเร่ืองท่ีหนึ่ง ให้นกัศกึษาอ่านแบบฝึกหดัระหว่างเรียน
ควบคูไ่ปด้วย เม่ือเรียนจบเร่ืองท่ีหนึ่งแล้ว ให้อ่านแบบทดสอบ หลังเรียน แล้วเรียนเร่ืองท่ีสอง และ
เร่ืองท่ีสามตามล าดบั ในแต่ละเร่ืองท ากิจกรรมเช่นเดียวกับเร่ืองท่ีหนึ่ง  จากนัน้น าผลคะแนนท่ี
ได้จากการอ่านแบบฝึกหดัระหว่างเรียน และแบบทดสอบการอ่านหลงัเรียนของแตล่ะเร่ือง ไป
วิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 80/80 
                4.  การศึกษาผลการอ่าน 
        น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มขนาดใหญ่  (กลุ่ม 
30 คน) มาวิเคราะห์หาความแตกตา่งของผลการอา่น 
                5.  การศึกษาความพงึพอใจ 
        น าข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมินความพงึพอใจ ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การเรียน 
บทเรียนมลัตมีิเดียมาวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นและความรู้สกึ จากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เรียนบทเรียนมลัตมีิเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิจยัพบว่า 
  1.  คณุภาพของบทเรียนมลัตมีิเดีย  ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา  มีความเห็นว่าบทเรียน
มลัตมีิเดีย มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา  มีความเห็นวา่
บทเรียนมลัตมีิเดียมีคณุภาพอยู ่ในระดบัดีมาก 
  2.  ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนมลัตมีิเดีย  ผลจากการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมลัตมีิเดียพบวา่ บทเรียนมลัตมีิเดียทัง้ 3 เร่ือง มีประสิทธิภาพโดยรวม
เป็น85.63/91.95 โดยแตล่ะเร่ือง มีประสิทธิภาพดงันี ้
       เร่ืองท่ี 1 ฐานท่ีเกิดเสียงพยญัชนะไทย  มีประสิทธิภาพ  87.38/92.38 
       เร่ืองท่ี 2 การอ่านออกเสียงพยญัชนะไทย  มีประสิทธิภาพ  82.71/93.41 
       เร่ืองท่ี 3 การอ่านออกเสียงควบกล า้   มีประสิทธิภาพ  86.81/90.07 
  3.  ผลการอา่นบทความของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีเรียนจากบทเรียนมลัตมีิเดีย พบวา่ มีผล
การอ่านก่อนเรียนคะแนนเฉล่ีย 186.73 และมีผลการอ่านหลงัเรียนคะแนนเฉล่ีย 243.70 ซึง่ เม่ือ
ทดสอบนยัส าคญัแล้วพบว่า ผลการอ่านสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ผล
ด้านรูปแบบการเรียนของบทเรียนมลัตมีิเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง ส าหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท าให้ผู้ เรียนมีผลการอ่านสงูขึน้ตรงตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
  4.  ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ ท่ีเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย การอ่าน
บทความทางวิทยุกระจายเสียงส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ของกลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉล่ีย
โดยรวม 60.50 อยู่ในเกณฑ์  พงึพอใจมากท่ีสดุ 
อภปิรายผล 
  การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียงส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีพบว่า การประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา
จ านวน 3 คน มีความเห็นว่าบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดบัดีและผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษา จ านวน 5 คน มีความเห็นว่า บทเรียนมีคณุภาพ บทเรียนมลัติมีเดียมีประสิทธิภาพคือ  
85.63/91.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 อยู่ในระดบัดีมาก ผลการอ่านของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเรียนจากบทเรียนมลัตมีิเดียพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจท่ีเรียนบทเรียนมลัติมีเดียอยู่ในเกณฑ์พึง
พอใจมากท่ีสดุซึง่สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
  1.  จากการหาประสิทธิภาพของ บทเรียนมัลติมีเดียการอ่านบทความทาง
วิทยุกระจายเสียงส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะเห็นได้ว่าบทเรียนท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เน่ืองจากบทเรียนมัลติมีเดียท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการ
ทดลองครัง้นี ้เป็นบทเรียนมัลติมีเดียท่ีสร้างขึน้โดยผ่านขัน้ตอนการสร้างท่ีมี ระบบ ได้รับการ
ตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญด้าน
สถิติ ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา รวมไปถึงการด าเนินการ
ทดลองตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 
  2.  บทเรียนมลัติมีเดียนีเ้ป็นการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั ท่ีสามารถสร้างและพฒันาผู้ เรียนให้เกิดคณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีต้องการในยคุโลกา
ภิวตัน์ สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองและได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ผู้ เรียน
มีบทบาทรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง บทบาทของครู คือ ผู้สนบัสนนุและชีแ้นะแนวทางอนั
น าไปสูก่ระบวนการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ให้แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนจะต้องรับผิดชอบตัง้แตก่ารเลือก
และวางแผนสิ่งท่ีตนจะเรียนด้วยการศึกษาค้นคว้ารับผิดชอบการเรียน ตลอดจนประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (วฒันาพร  ระงบัทกุข์, 2542) โดยผู้ เรียนแตล่ะบคุคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการ และใช้เวลาการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม กับความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละ
บคุคล ชว่ยให้ผู้ เรียนรู้สกึพอใจไมเ่กิดความเบื่อหน่าย และเครียดในขณะท่ีเรียน ถ้าผู้ เรียนไม่เข้าใจ
ในเนือ้หาผู้ เรียนสามารถเรียนซ า้ทบทวนเนือ้หาเดิมได้ตามความต้องการจึงส่งผลให้บทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.  จากการใช้บทเรียนมลัติมีเดียพบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียน
มัลติมีเดียมากท่ีสุดเน่ืองจากบทเรียนมัลติมีเดียมีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ เสียงบรรยายและเสียงดนตรี ส่งผลให้ผู้ เ รียนมีความสนใจ  และ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียน ช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ สรุปได้ว่าบทเรียนมลัติมีเดีย 
การอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียงส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพัฒนาขึน้ในครัง้นีมี้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้จริงในวิชา
เทคนิคการเป็นผู้ประกาศทางวิทยโุทรทศัน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยพบว่าบทเรียนมัลติมีเดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง
ส าหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีสามารถพฒันาผลการอ่านของผู้ เรียนได้และผู้ เรียนมีความพึง
พอใจตอ่บทเรียนมลัตมีิเดียในระดบัมากท่ีสดุผู้วิจยัขอเสนอแนะในการน าไปใช้ดงันี ้
  1.  ควรมีการวิจยัและพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน (Learning 
Management System)ส าหรับการเรียนบทเรียนมลัตมีิเดีย การอา่นบทความทาง
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วิทยกุระจายเสียง ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือให้มีระบบการจดัการท่ีเหมาะสม และใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
  2.  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากบทเรียน
มลัติมีเดียกับการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  3.  ควรมีการวิจยัและพฒันาเนือ้หาบทเรียนมลัติมีเดียการอ่านบทความทาง
วิทยุกระจายเสียงส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเหมาะสมและหลากหลายกบัวิธีการเรียน
การสอนแบบตา่งๆ 
  4.  ควรศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้
ทราบถึงความสนใจ ความต้องการและระดบัความสามารถท่ีแท้จริง เพ่ือพฒันาบทเรียนให้
เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
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จริงใจ** 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัย เร่ือง ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย มี
จดุมุง่หมายเพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 
และวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของผู้ ชายกับผู้ หญิงในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนใน         
นวนิยายไทย ขอบเขตของการวิเคราะห์คือ ศึกษานวนิยาย 7 เร่ือง ได้แก่ ลอดลายมังกร ดงดอก
เหมย มงกฎุดอกส้ม แก๊งต๋ีตระกูลซ่ง จดหมายจากเมืองไทย ทายาทป๋องแป๋ง และหวัใจรักเกรดรี
ไฟน์ โดยมีสมมติฐานการศึกษาคือ ภาพสะท้อนการมีครอบครัวใหญ่เป็นแนวคิดพืน้ฐานของชาว
จีนท่ีมุง่สร้างความเป็นปึกแผน่ให้แก่วงศ์ตระกลู ซึง่ปรากฏในนวนิยายไทยอยา่งโดดเดน่ 
 บทความวิจยันีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะผลการวิจยัจากวตัถุประสงค์ข้อท่ี  1 คือ วิเคราะห์ภาพ
สะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย ผลการวิจยัพบว่า นวนิยาย
ไทยท่ีปรากฏเร่ืองราวของคนไทยเชือ้สายจีนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้
สายจีน 3 ประเด็นหลกั คือ 1) สภาพความเป็นอยู่ ในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนพบว่า 
นิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ ด้านโครงสร้างและจ านวนสมาชิกในครอบครัวใหญ่จะ
แบง่เป็นแบบครอบครัวเด่ียวและแบบครอบครัวขยาย 2) การประกอบอาชีพ คนไทยชือ้สายจีนรุ่น
แรกท่ีอพยพจากเมืองจีนเข้าสู่เมืองไทยกับรุ่นลูกหลานท่ีเกิดในเมืองไทยมีความแตกต่างกัน คือ 
อาชีพของรุ่นแรก เป็น การรับจ้างและการค้าขาย อาชีพของรุ่นลูกหลาน เป็นการสืบทอดกิจการ
งานจากรุ่นแรกหรือมีอาชีพตามความฝันของตนเอง 3) วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คน
ไทยเชือ้สายจีนส่วนมากยังคงยึดถือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไว้ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น การแต่งงาน พิธีกงเต๊ก การดโูหงวเฮ้ง การดฮูวงจุ้ย เทศกาลท่ีส าคญัท่ีปฏิบตัิ
เป็นพิเศษคือ การแสดงเชิดสิงโต วฒันธรรมเหล่านีท้ าให้วิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สาย
จีนมีสีสนัและโดดเดน่อยา่งชดัเจนในสงัคมไทย 
 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อน  ครอบครัวใหญ่  คนไทยเชือ้สายจีน 
 
 *  บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย ” 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.พชัรินทร์ บรูณะกร 
 **  นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

Reflections of the Chinese-Thai Big Family in Thai Novels 
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Chen Jingjing 

Abstract 
 This research aims to study reflections of the Chinese-Thai big family in Thai 
novels in order to analyze the roles of males and females in the family.  The scope of this 
study is seven selected Thai novels, which are Lod-Lai-Mungkorn (A Life of the Dragon), 
Dong-Doc-Mei (A Garden of Flowers), Mongkud-Doc-Som (A Wreath of Lemon 
Blossoms), Kang-Tee-Trakoon-Song (The Song Brothers), Jodmai-Jak-Meung-Thai 
(Letters from Thailand), Tayard-Pongpang (The Unexpected Heir), and Haujai-Ruk-
Grade-Refine (The Refined Heart).  The hypothesis of this research is a big family is the 
basic idea of the Chinese, aiming for prosperity of the family.  This idea is significantly 
reflected in the novels studied. 

This research article reports only the first objective of the study, which focuses 
on the analysis of reflections of ways of life of the Chinese-Thai big family.  The study 
finds three outstanding reflections, which are 1) the structure of the family and numbers 
of members, divided into two types –the splitting nucleus family and the extended family, 
2) the difference of professions, which in the first generation are mostly laborers or 
traders, while the later generations are successors of their parents or followers of their 
own dreams, and 3) the Chinese culture, in which most Chinese-Thais still practice the 
old traditions, such as the wedding ceremony, the Chinese funeral (Gong-Tek), the belief 
in effects from the form and shape of visages, the belief in Feng-sui, and the annual 
festivals or performances e.g. the dragon dance.  These reflections show very well the 
energetic ways of the Chinese-Thai big family in the Thai society.       
 
Key words: Reflection,  Big family,  Chinese-Thais 
 
 
 
 
 
บทน า 
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นวนิยายเป็นร้อยแก้วประเภทบนัเทิงคดี ซึ่งเป็นส่ือท่ีเผยแพร่ความรู้และความบนัเทิง ท า
ให้ผู้อ่านสนกุสนานเพลิดเพลิน นอกจากนวนิยายจะมีเจตนาให้ความบนัเทิงแล้ว ผู้ เขียนยงัแทรก
ความรู้ความคิดต่างๆของตนไว้ในนวนิยายด้วย ดงันัน้ นวนิยายย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวะ
สงัคมหรือการเมือง  จิตรลดา สวุตัถิกลุ (2526 : 11) กล่าวว่า “นวนิยาย (novel)” มีความมุ่งหมาย
ส าคญัคือ ความบนัเทิง แตค่วามมุ่งหมายท่ีอยู่เบือ้งหลงัคือ ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในชีวิตมาก
ขึน้” ดงันีก้ลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมประเภทนีมี้เจตนาให้ความบนัเทิงแล้ว ผู้ เขียนยงั
แทรกความรู้ความคิดต่างๆของตนไว้ในนวนิยายด้วย ตรีศิลป์ บุญขจร (2547 : 5) กล่าวว่า 
“วรรณกรรมยอ่มสมัพนัธ์กบัสงัคม วรรณกรรมสะท้อนประสบการณ์ ชีวิตในยคุสมยั ไม่ว่านกัเขียน
จะจงใจสะท้อนสงัคมหรือไมก็่ตาม นกัวิจารณ์บางคนจงึกลา่ววา่วรรณกรรณเป็นคนัฉ่องแห่งยคุนัน้ 
เน่ืองจากเป็นภาพถ่ายชีวิตของยคุสมยันัน่เอง” ข้อความดงักลา่วสะท้อนให้พวกเราเห็นได้ชดัเจนว่า 
นวนิยายย่อมได้รับผลกระทบจากสภาวะสงัคมหรือการเมือง วฒันธรรมในช่วงเวลานัน้ๆ แน่นอน 
เพราะฉะนัน้ การศกึษานวนิยายจงึเป็นเร่ืองท่ีศกึษาชีวิตของมนษุย์ทางประวตัิศาสตร์ 

ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมีความใกล้ชิดมานาน โดย
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การเมือง ศาสนาและด้านเศรษฐกิจ
ระหวา่งทัง้สองประเทศ และประเทศไทยมีชนกลุม่น้อยเป็นจ านวนมาก ชนกลุม่น้อยท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสุดในประเทศไทยคือชาวจีน แม้ว่าคนจีนเหล่านีอ้พยพมาใช้ชีวิตและสร้างครอบครัวท่ีประเทศ
ไทย แต่คนจีนยงัน าบางวฒันธรรมของตนติดตวัมาพร้อมกัน ดังท่ีสมบูรณ์ สุขส าราญ (2529:8) 
กล่าวว่า “ชาวจีนเหล่านีไ้ม่ได้อพยพมาเฉพาะร่างกายเท่านัน้ แต่ยงัน าวฒันธรรมจีนติดตวัมาใช้
เป็นแนวในการด าเนินชีวิต” หลังจากคนจีนอพยพมาใช้ชีวิตท่ีเมืองไทย คนจีนก็มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจของไทยมากขึน้ และยังน าวัฒนธรรม ขนบประเพณีของตนเข้าผสมกลมกลืนกับ
วฒันธรรมไทย จนกลายเป็นคนไทยเชือ้สายจีนในปัจจบุนั 

นวนิยายท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีน มีนกัวิชาการหลายท่านเคยวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ด้านเศษฐกิจ ความเช่ือ วฒันธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชือ้สายจีน ใน
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีน
ในนวนิยายไทย เพราะครอบครัวเป็นส่วนประกอบอนัส าคญัในสงัคมมนษุย์ครอบครัวจึงมีบทบาท
หน้าท่ีต่อสงัคมอย่างชดัเจน เป็นสถาบนัพืน้ฐานทางสงัคมท่ีส าคญัท่ีสุด เป็นหน่วยของสงัคมท่ีมี
ความสมัพนัธ์และความร่วมมืออยา่งใกล้ชิด  
 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
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ภาพสะท้อนการมีครอบครัวใหญ่เป็นแนวคิดพืน้ฐานของชาวจีนท่ีมุ่งสร้างความเป็น
ปึกแผน่ให้แก่วงศ์ตระกลู ซึง่ปรากฏในนวนิยายไทยอยา่งโดดเดน่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกศกึษานวนิยายไทยท่ีน าเสนอภาพครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้
สายจีนอย่างโดดเด่นและมีบทบาทส าคญั จ านวน 7 เร่ือง ได้แก่  1. จดหมายจากเมืองไทย ของ 
โบตัน๋ 2. ทายาทป๋องแป๋ง ของ นลิน บษุกร  3. ลอดลายมงักร ของ ประภสัสร เสวิกลุ  4. มงกุฎ
ดอกส้ม ของ ถ่ายเถา สจุริตกลุ 5. ดงดอกเหมย ของ นนัทนา วีระชน 6. หวัใจรักเกรดรีไฟน์ ของ 
เข็มพลอย 7. แก๊งตี๋ตระกลูซง่ ของ เพ็ญศริิ     
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 

โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. สภาพความเป็นอยู่ 
ส าหรับคนไทยเชือ้สายจีน นิยมสร้างเป็นครอบครัวใหญ่เพ่ือช่วยกันท ามาหากินและสร้าง

ฐานะของครอบครัว ในชีวิตของครอบครัวแบบนีส้ะท้อนภาพการใช้ชีวิตท่ีไม่ใช่การใช้ชีวิตในบ้าน
เพียงอย่างเดียว ยงัน าเสนอวฒันธรรม คณุธรรมจริยธรรมต่างๆของคนไทยเชือ้สายจีนด้วย  ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 โครงสร้างและจ านวนคนในครอบครัวใหญ่ 
โครงสร้างครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนมี 2 รูปแบบ คือ แบบครอบครัวเด่ียว และ

แบบครอบครัวขยาย  
1.1.1 แบบครอบครัวเดี่ยว 

แบบครอบครัวเด่ียวคือสามี 1 คนกบัภรรยา 1 คนมีลกู 3 คนหรือมากกวา่ 3 คน  
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย มีตวัละครเอกช่ือ ฮัว้ เป็นคนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาใช้ชีวิต

ท่ีเมืองไทย หลงัจากฮัว้กบั เหมย มาใช้ชีวิตท่ีเมืองไทยแล้วได้มีลกู 7 คน โดยมีโครงสร้างดงัตอ่ไปนี ้
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(โครงสร้างครอบครัว) 
พอ่ (ฮัว้)   +    แม ่(เหมย) 

 

 
 

หงส์ + ชชัชยั        ลัง้ + พธั           เฮียง     ท้อ + ราชยั   หลิน + ไมเคลิ    จ ู+ สนุยั    เง็ก + 
พจน์ 

 
 หลานผู้ชาย            หลานผู้ชาย 

ฮัว้กบัเหมยมีลกูสาวทัง้หมด 7 คน ได้แก่ หงส์ ลัง้ เฮียง ท้อ หลิน จ ูเง็ก สาเหตท่ีุมีลกูสาว 7 
คน  คือ ฮัว้อยากได้ลูกชายสืบสกุลท่ีเมืองไทย จนท าให้เหมยมีลูกเร่ือยๆ ประการท่ี 2 คือ คนไทย
เชือ้สายจีนนิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่โต เพราะเช่ือว่าท าให้ชีวิตได้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

 
1.1.2 แบบครอบครัวหลายภรรยา 

แบบครอบครัวหลายภรรยาคือสามี 1 คนมีภรรยามากกว่า 1 คน และมีลูกท่ีเกิดจาก
ภรรยามากกวา่ 1 คน 

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร มีตวัละครเอกช่ือ เหลียง สือพาณิชย์ เป็นคนจีนท่ีอพยพมา
เมืองไทยเพ่ือหนีความยากจนจากเมืองจีนและสร้างรากฐานท่ีเมืองไทย เหลียงมีภรรยาท่ีเมืองจีน 1 
คน เมืองไทย 2 คน ภรรยาท่ีเมืองจีนช่ือ เหมยหลิง มีลกูชาย 2 คน ภรรยาคนท่ี 2 ช่ือ เนียม มีลกู 5 
คน ภรรยาคนท่ี 3 ช่ือ มาลยั มีลกู 2 คน และมีลกูหลานอีกหลายคน จึงนบัเป็นครอบครัวท่ีใหญ่โต 
และสมาชิกในครอบครัวใหญ่นีไ้ด้มาใช้ชีวิตอยูใ่นบ้านหลงัเดียวกนั ดงัตวัอยา่ง 

ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพีน่้องเยอะแยะอย่างทีย่่าเนียม
ชอบพดูว่า “ญาติวงศ์พงศาพญาขร ดัง่มจัฉาสาครวาสี” 

                                                                    (ลอดลายมงักร. 2554 : 7) 
ตวัละครเอก เหลียง สือพาณิชย์มีครอบครัวขยายได้ มีเมียเพิ่มขึน้ และเมียแต่ละคนมีลูก

แล้วก็อยากได้ลกูชายอีก จนท าให้คนไทยเชือ้สายจีนครอบครัวนีมี้ลูกทัง้หมด 9 คน ลูกชาย 6 คน 
ลกูสาว 3 คน สมยัก่อนครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีนนิยมสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย เพราะ
ถือว่า ผู้ ชายเป็นผู้ น าในครอบครัว หน้าท่ีภรรยาก็คือดูแลงานบ้านและการเพิ่มจ านวนสมาชิก 
ครอบครัวแบบครอบครัวขยายแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มจ านวนสมาชิกในครอบครัวสามารถสร้าง
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ความมัน่คงให้กับครอบครัว ครอบครัวใหญ่สามารถท าให้ครอบครัวเจริญเติบโตและมั่นคงอย่าง
คกึคกั  

2. การประกอบอาชีพ 

ชาวจีนในช่วงแรกท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ไม่มีบ้านไม่มีเงิน
ทองท่ีเพียงพอตอ่การด ารงชีวิตและไม่มีงานท าด้วย ดงันัน้ จึงต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาด้าน
การเงิน เพราะขัน้ตอนแรกก็คือเลีย้งตวัเองให้ได้ ไม่ว่าประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะแบบไหน ไม่ว่า
เหน็ดเหน่ือยเพียงใด ก็ต้องยอมท าทกุอาชีพท่ีจะท าให้ได้เงินมาเลีย้งตวัเองและครอบครัว 

2.1 อาชีพรุ่นท่ี 1 

2.1.1 อาชีพการรับจ้าง 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียง สือพาณิชย์ เป็นคนจีนท่ีอพยพมาอยู่เมืองไทยด้วยมือ

เปล่า งานแรกท่ีเหลียงท าก็คือจับกังรับจ้างแบกกระสอบข้าวสาร เขาท างานหนกัแบบนีเ้พ่ือให้มี
อาหารกินและมีท่ีอยูอ่าศยั ดงัตวัอยา่ง 

เมื่อปู่ มาถึงเมืองไทยใหม่ๆนัน้ อยู่ในลกัษณะที่เรียกกนัว่า “เสื่อผืนหมอน
ใบ” และเร่ิมงานครั้งแรกด้วยการเป็นจับกงัรับจ้างแบกกระสอบข้าวสารที่
ท่าน ้าราชวงศ์ เคยมีคนถามว่า ตอนนัน้ปู่ เหนื่อยมากไหม ปู่ ตอบว่าเหนื่อย 
แต่ระหว่างความเหนือ่ยกบัความหิวนัน้ ความเหนื่อยเป็นส่ิงที่พอจะอดทน
ได ้ส่วนความหิวยากทีจ่ะทนอดไหว ปู่ จึงยอมเหนือ่ยดีกว่าจะยอมหิว 

(ลอดลายมงักร. 2554 : 8 - 9) 
อาชีพรับจ้างแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีเพิ่งมาถึงเมืองไทยด าเนินชีวิต แต่ก็

เพราะต้องหนีความยากจนจากเมืองจีน ดงันัน้ ไม่ว่างานหนกัเพียงใด ชาวจีนเหล่านีก็้ต้องอดทน
เพ่ือเลีย้งปากท้องและสร้างครอบครัวของตนเอง 

2.1.2 อาชีพการค้าขาย 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ฮัว้เป็นคนจีนตวัเปล่าท่ีอพยพมาอยู่เมืองไทย ดงันัน้ตอนท่ีเปิด

ร้านขายของช าฮัว้ต้องท างานหนกั เขาต้องดแูลร้านคนเดียวตัง้แต่เช้าจนถึงกลางคืน พอปิดร้าน
แล้วก็ยงัต้องท าบญัชีตอ่ จนสะสมเงินก้อนหนึง่ได้ก็ขยายงานสร้างร้านใหม่ท่ีใหญ่โต กลายเป็นร้าน
ใหญ่ท่ีสดุในตลาด ดงัตวัอยา่ง 

ร้านนี่ใหญ่โตเป็นตึกแถวสร้างใหม่ สินค้าก็มากมายเป็นร้านใหญ่ที่สุดใน
ตลาด มีข้าวของขายสารพดั  

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 119) 
ดึกมากแลว้เมื่อจูเดินลงมาจากชัน้บน เห็นฮัว้ยงัคงนัง่ก้มๆ เงยๆ อยู่กบั
การคิดบญัชีสินคา้  
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   (ดงดอกเหมย. 2544 : 271) 
จากตวัอยา่งข้างต้นให้เห็นวา่ อาชีพค้าขายไมใ่ชอ่าชีพท่ีสบาย เป็นอาชีพท่ีต้องขยนั อดทน 

เฉลียวฉลาด และใช้เวลาในการท างานยาวนาน ชว่งนัน้คนไทยเชือ้สายจีนต้องการท างานตัง้แตเ่ช้า
ถึงเย็นเพ่ือสร้างครอบครัวและฐานะของตน และเม่ือประกอบกับมีนิสยัประหยดัด้วย จึงสามารถ
สะสมเงินจนขยายธุรกิจ ได้ท าให้คณุภาพชีวิตของครอบครัวดีขึน้เร่ือยๆ  

 
2.2 อาชีพรุ่นลูกหลาน 

รุ่นลกูหลานคือลูกของชาวจีนอพยพท่ีเกิดจากพ่อแม่ท่ีเป็นชาวจีนทัง้คู่หรือพ่อเป็นชาวจีน
อพยพ แตแ่ม่เป็นคนไทย คนรุ่นนีจ้ะเกิดและเติบโตในเมืองไทย เพราะฉะนัน้คนไทยเชือ้สายจีนรุ่น
ลูกหลานจึงได้รับอิทธิพลจากสงัคมไทย การอบรมความคิดจากครอบครัวและสังคมไทย ท าให้
อาชีพของรุ่นลกูหลานมีหลากหลายกวา่รุ่นพอ่แม่ 

2.2.1 อาชีพท่ีได้รับการสืบทอดจากครอบครัว 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียง สือพาณิชย์ เป็นคนจีนตวัเปล่าท่ีอพยพมาสู่เมืองไทย 

แตล่กูหลานตัง้แตเ่กิดมาก็มีชีวิตสขุสบายกวา่สืบเน่ืองจากการวางรากฐานธุรกิจของเหลียง สมาชิก
ในครอบครัวส่วนมากจะท างานในธุรกิจของตระกลู และท างานด้วยความขยนั นฐัเป็นลกูของเหลี
ยงกบัเนียม เขาท างานท่ีบริษัทของตระกลูเดียวและเป็นกรรมการด้วย พ่ีชาญชยัเป็นหลานของเหลี
ยงกบัเหมยหลิง เม่ือเรียนจบจากเมืองนอกก็กลบัมาท างานในบริษัทด้วย ดงัตวัอยา่ง  

  ความตกลงดงักล่าวมีผลให้ลุงนฐัก้าวเข้าไปเป็นผู้จดัการใหญ่ของ “สิน
ทองฯ” ขณะเดียวกบัพี่ชาญชยักลบัเข้ามาในบริษัท “นฐักิจ อะ-ลา-โมด” 
อีกครั้งหน่ึง ในฐานะกรรมการบริหารบริษัท 

             (ลอดลายมงักร. 2554 : 196) 
จากตวัอยา่งข้างต้นเห็นได้วา่ ครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีน เม่ือเวลาเปิดบริษัทหรือโรงงาน

ตา่งๆทางด้านการค้าขาย หวัหน้าครอบครัวและผู้ ใหญ่ทกุคนในครอบครัวมกัจะหวงัว่า ลูกหลาน
ของครอบครัวจะสืบทอดงานต่อจากพ่อแม่ เพราะสิ่งท่ีตนเองสร้างขึน้โดยผ่านอุปสรรคและความ
ยากจนมากมาย ทรัพย์สินท่ีได้มาจงึไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายๆ ส่งผลให้เกิดความคาดหวงัท่ีจะให้ลกูหลานมา
รับต าแหน่งท่ีส าคญัในบริษัท จากตวัอย่างสะท้อนให้เห็นว่า ในความคิดของคนไทยเชือ้สายจีน 
ลูกหลานมีสิทธิสืบทอดกิจการของครอบครัว ประธานกรรมการและต าแหน่งส าคญัจะมอบแก่
ลูกหลาน แล้วจะสั่งสอนลูกหลานให้ท าธุรกิจอย่างรอบคอบเพ่ือดูแลรักษาและบริหารสืบทอด
กิจการของครอบครัวตอ่ไป  

2.2.2 อาชีพตามความต้องการของตนเอง 
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นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ความคิดลูกสาวของฮัว้ได้รับอิทธิพลจากโรงเรียนกับสังคม 
พวกเขาไมย่อมท างานเก่ียวกบัการค้าขายเหมือนพอ่ หงส์อยากเปิดร้านตดัเสือ้ผ้า ลัง้อยากเปิดร้าน
เสริมสวย ท้อช่วยพ่ีสาวจดัการร้านค้าและสร้างโรงงานพลาสติกอดัเม็ด หลินไปเรียนตอ่ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา จูเป็นหมอ เง็กเป็นทนายความ ลกูสาวแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกัน อย่างเช่นตวั
ละคร หงส์ ซึ่งอยากมีอาชีพเป็นช่างตดัเสือ้ผ้า ตอนท่ีเรียนหนงัสืออยู่ท่ีโรงเรียนก็เลือกเรียนวิชาตดั
เสือ้ผ้า ตอนเรียนจบแล้วได้ทุนเปิดร้านจากพ่อ เน่ืองจากมีความสนใจเร่ืองตดัเสือ้ผ้าจึงพยายาม
ศกึษาเพิ่มเตมิความรู้จากขา่วสารตา่งๆ ท าให้ร้านของหลอ่นจงึเป็นร้านใหญ่ท่ีทนัสมยั ดงัตวัอยา่ง 

หงส์มีงานล้นมือต้องกลบัไปท าที่บ้าน เมื่อกิจการร้านตดัเสื้ออยู่ตวั หงส์ก็
พยายามศึกษาเพ่ิมเติมจากข่าวสารต่างๆ ร้านของหล่อนจึงเป็นร้านใหญ่
ทีท่นัสมยัในย่านนี ้

   (ดงดอกเหมย. 2544 : 223) 
จากตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า ความคิดรุ่นลูกหลานของคนไทยเชือ้สายจีนได้รับอิทธิพล

จากสงัคม จนเปล่ียนแปลงความคิดหรือทศันคติในการด าเนินชีวิตตนเองด้วยมีความคิดว่า อาชีพ
ตวัเองต้องเป็นสิ่งท่ีตนเองชอบจึงจะท าแล้วมีความสุข  ดงันัน้ อาชีพของคนไทยเชือ้สายจีนรุ่น
ลกูหลานจึงเปล่ียนแปลงไปจากรุ่นท่ี 1 เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงระหว่างวฒันธรรมจีนโบราณ
กบัวฒันธรรมของตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้ามาหลายกระแส ท าให้คนไทยเชือ้สายจีนเร่ิมรับค่านิยม
ตะวนัตกเข้ามาใช้และคอ่ยๆ เปล่ียนแปลงตามกระแสนิยม 

3. วัฒนธรรมและขนบประเพณี 

3.1 การแต่งงาน 
การแตง่งานถือเป็นเร่ืองใหญ่ในชีวิตมนษุย์ ตัง้แตส่มัยโบราณจนถึงปัจจบุนั  การแตง่งาน

ในสงัคมของคนไทยเชือ้สายจีนก็คือการสืบทอดวงศ์ตระกูล การเพิ่มจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
และการสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครัว ในนวนิยายไทยได้สะท้อนภาพการแต่งงานของคนไทย
เชือ้สายจีน ดงันี ้ 

 
3.1.1 การแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่ 

นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร เหลียงแต่งงานกับเหมยหลิง ภรรยาท่ีเมืองจีนเน่ืองจากพ่อ
แมข่อง เหลียงเป็นคนจดัการให้ เหลียงกบัเหมยหลิงไมมี่โอกาสแตง่งานตามใจตนเอง ดงัตวัอยา่ง 

เมื่อปู่ ตดัสินใจจะออกจากบา้นทีเ่มืองซวัเถาลงเรือมาเสี่ยงโชคทางทะเลใต ้
ปู่ ทวดย่าทวดเกรงว่า ปู่ จะหลงเสน่ห์ผู้หญิงต่างแดนจนลืมบ้านเกิดเมือง
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นอน จึงให้พ่อสื่อแม่สื่อหาลูกสะใภ้ให้คนหน่ึง ปู่ กับย่าใหญ่ไม่ค่อยเห็น
หนา้ค่าตากนัมาก่อน 

              (ลอดลายมงักร. 2554 : 7-8) 
จากตวัอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีอพยพมาจากเมืองจีนจะแต่งงาน

แบบ “คลุมถุงชน” ทัง้สองคนแตง่งานกันโดยไม่ได้รักกัน พ่อแม่ผู้ ใหญ่มกัจะเป็นคนท่ีตดัสินใจให้ 
เน่ืองจากผู้ ใหญ่มัน่ใจว่า ตนเองเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์หลากหลาย น่าเช่ือถือ และผู้ ใหญ่ท าทกุสิ่ง
ทกุอยา่งเพื่อให้ลกูหลานมีความสขุในอนาคต การท่ีคนไทยเชือ้สายจีนยอมแตง่งานแบบคลมุถุงชน
แสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนปลูกฝังเร่ืองความกตญัญูให้ลูกหลานตัง้แต่วยัเด็ก โดยเช่ือว่า 
คนเราจะประสบความส าเร็จในชีวิตได้ ต้องเป็นคนดีและก่อนหน้านีต้้องเป็นคนดี  ก้าวแรกของการ
เป็นคนดีคือกตญัญตูอ่พอ่แม ่ ดงันัน้ การแตง่งานโดยท าตามท่ีพ่อแม่ต้องการจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีแสดง
ความกตญัญตูอ่พอ่แม ่

3.1.2 การแต่งงานเพราะความรัก 
นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร คนรุ่นลกูหลานของ เหลียง ไมช่อบการแตง่งานแบบ “คลมุถงุ

ชน” เน่ืองจากคนไทยเชือ้สายจีนในสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยว่า 
ความรักเป็นเร่ืองท่ีอิสระ ไม่ควรถูกใครบงัคบั ความสุขของตวัเอง ตวัเองต้องเป็นผู้ก าหนด ไม่ใช่
ผู้ ใหญ่เป็นคนก าหนด เช่น นฐั ลูกชายของเหลียงสามารถเลือกคู่รักท่ีจะแต่งงานตามความพอใจ
ของตนเอง โดยไมต้่องได้รับค าอนญุาตจากพ่อแมผู่้ใหญ่ในบ้าน ดงัตวัอยา่ง 

แต่หากจะมีเร่ืองทีท่ าใหปู้่ กบัย่าเนียมผิดหวงัในตวัลงุนฐัแล้วละก็เร่ืองนัน้ก็
คงเป็นเร่ืองที่จู่ๆ ลงุนฐัก็ตดัสินใจจดทะเบียนแต่งงานกบัป้าอรโดยไม่บอก
เล่าเก้าสิบใคร 

                 (ลอดลายมงักร. 2554 : 27) 
จากตวัอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนรุ่นใหม่แตกตา่งกบัคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่

จะนิยมแตง่งานอย่างอิสระโดยยึดความรักเป็นส าคญั เพราะคนไทยเชือ้สายจีนรุ่นใหม่มีความคิด
ตามแบบคนตะวนัตกโดยท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทย ซึ่งไม่นิยมท าตามค าสัง่ของพ่อแม่ และไม่ผ่าน
การจบัคู่ของพ่อส่ือแม่ส่ือ การแต่งงานตามความต้องการของตนเองสะท้อนภาพของคนไทยเชือ้
สายจีนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่เน้นเร่ืองความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวท่ีมีอิสระ  
เลือกคูชี่วิตด้วยความพอใจของตวัเอง แตใ่นด้านความกตญัญู รุ่นลกูหลานก็พยายามใช้วิธีการอ่ืน
มาแสดงความกตญัญ ูเชน่ สง่เงินให้พอ่แมใ่ช้ ด ารงชีวิตอยา่งใกล้ชิดพอ่แม ่เป็นต้น  

 
3.2 โหงวเฮ้ง 
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นวนิยายเร่ือง ลอดลายมงักร ครอบครัวของเหลียงเช่ือเร่ืองโหงวเฮ้งมากโดยเฉพาะกบัคน
นอกท่ีอยากเข้ามาท างานในบริษัทเหลียง ต้องผ่านการพิจารณาด้านโหงวเฮ้งก่อน จึงจะมีโอกาส
เข้าบริษัทท างานได้ ดงัตวัอยา่ง 

ปู่ เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อถือวิธีการคดัเลือกคนตามหลกัการสมัยใหม่ เช่น 
สอบการแข่งขนัหรือวฒิุการศึกษา ปู่ ว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรเป็น
เพียงกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีอะไรที่ค ้าประกันความเลวความดีของคน 
และคนบางคนอาจจะเก่งแต่เร่ืองต ารับต าราแต่เอาเข้าจริงๆกลบัท างาน
ไม่ได้ดี ซ่ึงปู่ ว่าไม่เหมือนกับการพิจารณาโหงวเฮ้ง ซ่ึงสามารถบอกส่ิง
ต่างๆ ภายในตัวของคนได้อย่างแจ่มชัดโดยที่เจ้าตัวไม่มีทางปิดบังอ า
พรางได ้
 แต่ถึงแม้ปู่ ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญในการดูโหงวเฮ้ง แต่ปู่ ก็ไม่เคยปริปาก
วิจารณ์ลกัษณะของลูกหลานคนหน่ึงคนใด 

    (ลอดลายมงักร. 2554 : 110-111) 
จากตวัอย่างท่ีข้างต้นจะเห็นได้ว่า คนไทยเชือ้สายจีนท่ีเป็นนกัธุรกิจอย่างเหลียงมกัจะเช่ือ

เร่ืองโหงวเฮ้งตามความเช่ือของคนจีนสมัยโบราณ เพราะเช่ือว่าโหงวเฮ้งของคนจะมีผลต่อธุรกิจ
การงานของตนเอง และเก่ียวข้องกับธุรกิจการงานว่าจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 
เพราะฉะนัน้ การเลือกคนโดยใช้วิธีการดูโหงวเฮ้งจึงเป็นวิธีเลือกคนท่ีส าคญัมากส าหรับบริษัท
ตา่งๆและทกุวนันีย้งัมีบริษัทใช้วิธีการนีใ้นการรับสมคัรเหมือนกนั 

3.3 ฮวงจุ้ย 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย กล่าวถึงเร่ืองการดฮูวงจุ้ยท่ีจะสร้างโรงงาน เน่ืองจากร้านขาย

ของช าของตวัละครเอกคือฮัว้คอ่ยๆขยายไป ฮัว้กบัเฮียงซึ่งเป็นลกูสาวท่ี 3 ตกลงกนัจะเปิดโรงงาน
พลาสตกิอดัเม็ดเพ่ือขยายธุรกิจเอง ก่อนท่ีตัง้โรงงาน ฮัว้บอกลกูสาวว่า ก่อนอ่ืนต้องไปดท่ีูดินแล้วก็
ดฮูวงจุ้ยท่ีจะสร้างโรงงาน ดงัตวัอยา่ง 

เร่ืองฮวงจุ้ยนีส่ าคญัส าหรับการท าธุรกิจ ศาสตร์แขนงนี้ชี้แนะให้ธรรมชาติ
และมนษุย์กบัรากฐานไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างกลมกลืน 

    (ดงดอกเหมย. 2544 : 348) 
จากตวัอยา่งข้างต้นจะเห็นได้วา่ คนไทยเชือ้สายจีนท่ีท าธุรกิจยงัยึดถือเร่ืองฮวงจุ้ยเป็นสิ่งท่ี

ส าคัญท่ีสุดในการท าธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ดังท่ีฮัว้บอกกับลูกสาวว่า ศาสตร์แขนงนีชี้แ้นะให้
ธรรมชาตแิละมนษุย์กบัรากฐานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างกลมกลืน หากเลือกท่ีดินท่ีมีฮวงจุ้ยดีๆ 
จะชว่ยพฒันาการค้าขายของครอบครัวให้มีความรุ่งเรือง 
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3.4 เทศกาลวันตรุษจีน 
นวนิยายเร่ือง ดงดอกเหมย ได้กล่าวถึงเทศกาลวันตรุษจีน วันตรุษจีนเป็นวันมงคลของ

ประเพณีจีน ยา่นห้องแถวของชาวจีนเตม็ไปด้วยธูปและเสียงจดุประทดั ฮัว้ตัง้เคร่ืองไหว้ตรุษจีนบน
โต๊ะตวัใหญ่หน้าบ้านและสัง่สอนลกูทัง้ 7 คน เก่ียวกบัประเพณีวนัตรุษจีน ดงัตวัอยา่ง 

วนัทีห่น่ึงเดือนหน่ึง นบัตามปฏิทินของจีนคือวนัปีใหม่ ประเพณีตรุษจีนให้
มีการไหว้เจ้า เพื่อให้โชคดี มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นความฉลาดของคน
โบราณทีต่อ้งการใหลู้กหลานมารวมกนัพร้อมหนา้ในวนัปีใหม่ ไหว้    เทพ
เจ้าดว้ยอาหารคาวหา้อย่าง หวานหา้อย่าง ผลไม้อีกหา้อย่าง 

(ดงดอกเหมย. 2544 : 85-86) 
จากตวัอย่างข้างต้นให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนยงัด าเนินประเพณีวนัตรุษจีนอยู่ และสืบ

ทอดพีธีการไหว้เจ้า จดุประทดัและทานข้าวด้วยกนัทัง้ครอบครัว สิ่งเหล่านีน้บัเป็นสิ่งท่ีส าคญัในวนั
ตรุษจีน เทศกาลวนัตรุษจีนนบัเป็นประเพณีท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับคนจีน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็
ตาม พวกเขายงัคงสืบทอดการปฏิบตัติามเทศกาลนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
 
อภปิรายผล 

การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 
พบว่า นวนิยายเหล่านีไ้ด้เสนอวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในยุคท่ีคนจีนเพิ่ง
อพยพจากโพ้นทะเลมาสร้างครอบครัวและสร้างฐานะในประเทศไทย โดยสะท้อนมมุมองท่ีเก่ียวกบั
สังคมและวัฒนธรรมคนไทยเชือ้สายจีนอย่างลึกซึง้และชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ตรีศิลป์ บญุขจร(2533 : 719) ท่ีกล่าวว่า สงัคมมีอิทธิพลตอ่วรรณกรรม
หรือนกัเขียน นกัเขียนอยู่ในสงัคมย่อมได้รับอิทธิพลจากสงัคมทางด้านวฒันธรรม ขนบประเพณี 
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง สภาพการณ์ของปัจจยัเหล่านีย้่อมเป็นสิ่ งก าหนดโลกทศัน์ และชีว
ทศัน์ของเขา ผู้ เขียนมกัจะปลกูฝังแนวคดิตา่งๆไว้ในเร่ือง เพ่ือให้ผู้อ่านได้คิดตอ่ไป แล้วน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของตน และท าให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตได้ง่ายขึน้ โดยผ่านเร่ืองราวของตวั
ละครในนวนิยาย สิ่งท่ีดีนัน้ก็เก็บไว้เป็นแบบอยา่ง สิ่งท่ีไมดี่ต้องหลีกเล่ียงและไมป่ฏิบตัติาม 

 
ข้อเสนอแนะ 
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จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย ผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรวิเคราะห์ภาพสะท้อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยในนวนิยายไทย 
2. ควรวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงครอบครัวของคนไทยเชือ้สายจีนในนวนิยายไทย 

 
 

บรรณานุกรม 
จิตรลดา สุวัตถิกุล.  (2526)   วรรณกรรมไทยร่วมสมัย.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ศลิปากร. 
ตรีศิลป์ บุญขจร.  (2547)  นวนิยายกับสังคมไทย2547-2500.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.  
นนัทนา วีระชน.  (2544)  ดงดอกเหมย.  กรุงเทพมหานคร : ดบัเบิล้นายน์. 
ประภสัสร เสวิกลุ.  (2554)  ลอดลายมังกร.  พิมพ์ครัง้ท่ี 20. กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คส์.  
สมบูรณ์  สุขส าราญ.  (2529)   ความเ ช่ือทางศาสนาและพิ ธีกรรมของชุมชนจีน.  

กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 24 

 

 24 

วิเคราะห์สารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจติรา ก่อนันทเกียรติ* 
                                                                                                                                      

นิลบุล** 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนและ

คุณค่าของสารคดีท่ีมีต่อผู้ อ่าน ขอบเขตการวิจัยคือ วิเคราะห์สารคดีของจิตรา ก่อนันทเกียรต ิ
เฉพาะท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีน โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยคือ สารคดีของจิตรา 
ก่อนันทเกียรติ มีคุณค่าเชิงความรู้เก่ียวกับวฒันธรรมจีน ซึ่งให้ข้อมูลและประวัติความเป็นมาท่ี
ชดัเจนน่าสนใจ และภาษาของของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ยงัมีคณุค่าในเชิงวรรณศิลป์ คือส่ือความ
ได้ชดัเจนและยงัให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อา่นอีกด้วย 
 บทความวิจยันีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะผลของการวิจยัจากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1) คือ วิเคราะห์
เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ซึ่งผลการวิจยัพบว่า เนือ้หา
เก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทยเชือ้สายจีน 4 ประการ คือ         1)วัฒนธรรม เม่ือคนจีนอพยพมาถึงประเทศไทยได้น า
วฒันธรรมจีนเข้ามาด้วย วฒันธรรมจีนรวมถึงธรรมเนียมจีน สิริมงคลจีน และการตัง้ช่ือร้านจีน 2) 
ความเช่ือ คนไทยเชือ้สายจีนมีความเช่ือเก่ียวกับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและผู้ ท่ีเสียชีวิตแล้ว ความเช่ือท่ี
เก่ียวกบัผู้ ท่ีเสียชีวิตได้ปรากฏในพิธีงานศพ 3) เทศกาลตา่ง ๆ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบั
เทศกาลของจีนเป็นอย่างมาก ได้ปฏิบตัิตามเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลกินเจอย่างเคร่งครัด 4) 
พิธีศพ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักับผู้ ท่ีเสียชีวิต นิยมจดัพิธีศพและพิธีกงเต็กเพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่คนเป็นและคนตายอยา่งยิ่งใหญ่ 
 
ค าส าคัญ : สารคดี  คนไทยเชือ้สายจีน  จิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
 
 
 

 *  บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์สารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนันท -เกียรติ” 
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.พชัรินทร์ บรูณะกร 
 **  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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An Analysis of Chitra Konuntakiet’s Non-fiction about Chinese-Thais 
PeiLian Li 

 

Abstract 
 This research aims to study Chitra Konuntakiet’s non-fiction writing about 
Chinese-Thais in order to analyze the cultural and literary values.  The study focuses on 
selected volumes of Chitra’s non-fiction about Chinese-Thai ways of life.  The hypothesis 
of this research is that Chitra’s non-fiction contains not only cultural knowledge, with its 
historical background, but its narrative also shows the writer’s artistic talent, which 
effectively conveys the message and provides readers pleasure, as well. 
 This research article reports only the first objective of the study which is the 
content analysis of Chitra’s non-fiction about Chinese-Thais.  The study finds four 
interesting topics about Chinese-Thai ways of life, which are: 1) the taking-in culture, 
from the motherland China, which are traditions, objects of grace, and business 
entitlement, 2) beliefs about the supernatural and late ancestors, show in the funeral, 3) 
the annual ceremonies, which most Chinese-Thais strictly practice on Chinese New Year 
and the tenth month merit-making period, and 4) the Chinese funeral, which most 
Chinese-Thais would strictly practice, believing it affects the prosperity of both the living 
and the dead. 
 
Key words: Non-fiction,  Chinese-Thais,  Chitra Konuntakiet 
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บทน า 
สารคดีเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งท่ีไม่ใช่แตง่ขึน้ด้วยจินตนาการ และไม่มีตวัละครสมมติ  

ผู้ เขียนมุ่งให้ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงท่ีได้เกิดขึน้ในรอบตวัแก่ผู้อ่านพร้อมให้ความ
สนกุสนานเพลิดเพลินด้วย ถวลัย์ มาศจรัส (2545 : 244) กล่าวว่า “งานเขียนสารคดียึดถือเร่ืองราว
จากความเป็นจริงน ามาเขียน เพ่ือมุ่งแสดงความรู้ ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็นหลกัด้วย
การจัดระเบียบความคิดในการน าเสนอ ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่รู้ของผู้ อ่าน 
เพ่ือให้เกิดคณุคา่ทางปัญญา” 

ปัจจุบนัสารคดีเป็นงานเขียนได้รับความนิยมสูงจากผู้ อ่าน ทัง้ท่ีเนือ้หามีจุดมุ่งหมายให้
ความรู้ท่ีน่าสนใจ และข้อเท็จจริงเป็นหลกัแก่ผู้อ่าน ชลอ รอดลอย (2544 : 37) กล่าวว่า “เนือ้หาท่ี
ผู้ เขียนน ามาเขียนเป็นสารคดีต้องท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้จริงๆ จึงท าให้สารคดีมีเนือ้หาประเภท
หลากหลายและสามารถจ าแนกออกมาได้แก่ ความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ อาชญวิทยา  และศิลปะ จึงเห็นได้ว่า 
เนือ้หาท่ีจะน ามาเขียนสารคดีได้ครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ” 

คนไทยเชือ้สายจีนเป็นกลุ่มเชือ้ชาติพิเศษและส าคญัแตกต่างกับคนไทยในประเทศไทย 
เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนถือว่าเป็นเนือ้หาท่ีดึงดดูใจและน่าสนใจในสงัคมไทย คนไทย
เชือ้สายจีนมีบทบาทส าคญัในประเทศไทยและวฒันธรรมทัง้สองประเทศต่างมีเอกลกัษณ์ท่ีโดด
เดน่และผสมผสานกนัจากอดีตจนถึงปัจจบุนัเป็นเวลายาวนาน คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษา
วฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด และยงัได้แพร่กระจายในหมู่คน
ไทยด้วย เชน่ วนัตรุษจีน การไหว้เจ้า การด่ืมน า้ชา เป็นต้น 

จิตรา ก่อนันทเกียรติ เป็นนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง เป็นผู้ ท่ีเขียนสารคดีโดยน าเสนอประเด็น
ด้านวฒันธรรมเก่าแก่ของจีน มุง่ถ่ายทอดวฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลตา่ง ๆ และพิธีกรรมของจีน
แก่ลูกหลานคนไทยเชือ้สายจีน สารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ น าเสนอความรู้เร่ืองจีน ประวัติ
ความเป็นมาของวัฒนธรรม ความเช่ือ ธรรมเนียมประเพณี ต านานของเทศกาล วิธีการด าเนิน
เทศกาลต่าง ๆ พิธีกรรมด้านพิธีกงเต็กของจีนล้วนบอกเล่าข้อเท็ จจริง พร้อมได้สอดแทรก
ประสบการณ์และวิธีการด าเนินชีวิตของคนจีน คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษาวัฒนธรรม
เก่าแก่ของจีนอย่างเคร่งครัด จึงแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมโดดเดน่ของจีนท่ีถ่ายทอดใน
ประเทศไทยอยา่งครบถ้วน 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นคนจีนจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์สารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ เน่ืองจากมีเนือ้เร่ืองเก่ียวกับสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและ
วฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีนมากมาย  



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 27 

 

 27 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรต ิ
2. เพ่ือวิเคราะห์คณุคา่ของสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
 

สมมุตฐิานของการวิจัย 
1. สารคดีของจิตรา นนัทเกียรต ิมีคณุคา่ในเชิญ ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมจีน ซึ่งให้ข้อมลู 

และประวตัคิวามเป็นมาท่ีชดัเจน นา่เช่ือถือ 
2. คณุคา่ของสารคดีท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา นนัทเกียรติ มีคณุคา่ด้านการ

เสนอความรู้ ด้านการให้แง่คิด ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้วยภาษาท่ีเรียบง่ายและเป็นการ
บรรยายโวหารเป็นส าคญั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัคดัเลือกสารคดีท่ีเขียนโดยผู้ เขียนจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ซึ่งเป็นผลงาน
สารคดีท่ีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนจ านวน 10 เร่ือง จ าแนกได้ดงันี ้

1 เกีย้ซุงฮวดไช้-ลกูหลานกตญัญโูชคดี 
2 คูมื่อกินเจยคุใหมกิ่นเจอย่างไรให้ได้สดุยอดประโยชน์ 
3 คูมื่อไหว้เจ้ายคุใหมไ่หว้อย่างไรให้โชคดี 
4 ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒา่ เหลา่-อา-กง 
5 ตึง่หนัง่เกีย้ 
6 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน,มีตา่งและมีแปลก 
7 ธรรมเนียมจีนท่ีสว่นใหญ่ไมรู้่...แตมี่ในเมืองไทย 
8 ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก 
9 บว่งส่ืออยูอ่ี่ : ทกุเร่ืองให้สมปรารถนา 
10 สกลุกบัช่ือจีนและความหมายให้หายสงสยั 

 
ผลการวิจัย 

เนือ้หาในสารคดีเก่ียวกบัคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ พบว่าปรากฏเนือ้หา 
4 ด้าน คือ วฒันธรรม ความเช่ือ เทศกาลตา่ง ๆ และพิธีศพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน  
ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีประวตัิศาสตร์ยิ่งใหญ่และยาวนานถึงราว ๆ  5 พนัปี ซึ่งเป็น
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ประเทศท่ีมีอารยธรรมโบราณของโลก มีวฒันธรรมโดดเดน่และมีลกัษณะเฉพาะตวั ลกูหลานจีนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ของจีนอย่างเข้มงวดและสมบูรณ์ คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษา
วฒันธรรมจีนจากรุ่นสูรุ่่น ไมว่า่พวกเขาจะอยูใ่นดนิแดนใดของโลกก็ตาม 

1.1 มอบเงนิเอ๊ียบส่วยจ๋ีในวันตรุษจีน 
 สารคดีเร่ือง ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีตา่ง มีแปลก กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนมี

ธรรมเนียมมอบเงินเอ๊ียบสว่ยจ๋ีในวนัตรุษจีนซึง่กนัและกนั เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทกุคน ดงัความวา่ 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กเล็ก ๆ นี่คือการอวยพรให้เจ้าตวัน้อยเจริญเติบโต

แข็งแรง 
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ลูกหลานที่ท างานแล้ว ก็เพื่ออวยพรให้เจริญก้าวหน้า

สขุภาพแข็งแรง 
หากเป็นลูกทีท่ างานแลว้ใหพ้่อแม่ ก็คือเพือ่อวยพรใหท่้านแข็งแรงอายยืุน

ยาว โดยการทีลู่กใหพ้่อแม่ และพ่อแม่ใหลู้กนัน้ ตอ้งเป็นเงินของใครของมนั ไม่ใช่
ว่าลูกให้พ่อแม่ เมื่อพ่อแม่รับเงินแล้วอัง่เปาจากลูกก็ส่งคืนเงินทัง้ซองกลบัไป แต่
ต่างฝ่ายต่างควรเตรียมเงินของตนไวใ้หเ้รียบร้อย 

                                           (ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีต่าง มีแปลก. 2547 : 29) 
  จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การมอบเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีเป็นธรรมเนียมส าคัญมากในวัน

ตรุษจีน และมีเร่ืองราวเลา่ตอ่กนัวา่ ในคืนวนัสง่ท้ายปีเก่ามีปีศาจร้ายมาท าร้ายเด็ก ๆ พ่อแม่ผู้ ใหญ่
จึงต้องเตรียมเงินเอ๊ียบส่วยจ๋ีให้บุตรธิดาเพ่ือปกป้องคุ้มครองบุตรธิดาและขบัไล่ปีศาจร้าย ธรรม
เนียมนีจ้ึงได้สืบทอดรักษาถึงปัจจบุนัเพ่ือเป็นสิริมงคล จึงพบว่าคนไทยเชือ้สายจีน นิยมขอพรโดย
มอบเงินเอ๊ียบสว่ยจ๋ีซึง่กนัและกนั และยงัพบว่าคนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัครอบครัวและ
เครือญาตแิละด าเนินตามวฒันธรรมจีนเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัวเป็นส าคญั 

1.2 สิริมงคลวัฒนธรรมจีน-มังกร 
 สารคดีเร่ือง บว่งส่ือยูอ๋ี่ : ทกุเร่ืองให้สมปรารถนา กล่าวถึง มงักรเป็นสตัว์ในจินตนาการบน
สวรรค์และมีความหมายเป็นสิริมงคล ดงัความวา่  

  คนจีนเรียกว่า “เลง้”  
  มีความหมายถึง พลงั อ านาจ ความย่ิงใหญ่ เพศชาย 
                              (บ่วงสือ่ยู่อี ๋: ทกุเร่ืองใหส้มปรารถนา. 2540 : 36) 
  จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า คนจีนถือว่ามงักรเป็นสตัว์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ และเป็นสญัลกัษณ์

ท่ีมงคลท่ีสดุ ในความคิดของคนจีน มงักรสามารถเดินบนดินได้ ว่ายในน า้ได้ และบินบนท้องฟ้าได้
เตม็ไปด้วยอ านาจของเทพเจ้า และเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจและเกียรติ จึงนิยมใช้มงักรบนเสือ้ผ้า
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ของฝ่ายชายในราชส านัก บนภาพเขียน ภาพฝาผนัง วัดจีน ศาลเจ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีคนไทยเชือ้สายจีนรู้จกักนัอยา่งดี เนือ้หาเร่ืองสิริมงคลวฒันธรรมจีน-มงักร จึงแสดงให้
เห็นวา่คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัอ านาจ ความยิ่งใหญ่ เพ่ือให้ชีวิตประสบความส าเร็จ 

   1.3 การตัง้ช่ือยี่ห้ออาหารจีน 
สารคดีเร่ือง สกลุกบัช่ือจีนและความหมายให้หายสงสยั กล่าวถึง ตามกฎหลกัของคนไทย

เชือ้สายจีนท่ีตัง้ช่ือย่ีห้ออาหาร นิยมตัง้ช่ือตามลกัษณะของอาหารและช่ือของผู้ผลิต ดงัความวา่ 
 แล้วเคยสงัเกตไหม ความนิยมในความอร่อยของหมูแผ่นหมูหยองน่าจะ
สูงมากจนทุกตลาดสดจะต้องมีร้านขายหมูแผ่นหมูหยองอย่างน้อย 1-2 ร้าน
เสมอ แถมชื่อก็คล้ายคล้ายกัน มี ล้ิมจังเฮียง ล้ิมงี่เฮียง แล้วก็กระจายสาขา
เป็นเฟรนไชส์ของแทแ้ต่เก่าก่อน 
 อย่างงล้ิมจิงเฮียง ถา้ใหแ้ปลง่าย ๆ ก็หมูแผ่นล้ิมหอมจริง ๆ นะ 
 ล้ิม แปลว่า จริง ๆ สจัธรรม ของแท้ 
 เฮียง แปลว่า หอม 
                          (สกลุกบัช่ือจีนและความหมายใหห้ายสงสยั. 2547 : 81) 

 จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนนิยมตัง้ช่ือย่ีห้อสินค้าเป็นช่ือร้าน เพ่ือได้
สอดคล้องกบัลกัษณะโดดเดน่ของสินค้า จึงสะท้อนให้ผู้บริโภคเห็นถึงคณุภาพของสินค้า และบาง
ร้านนิยมเติมแซ่ของผู้ผลิตด้วย เพ่ือให้ผู้บริโภคได้จ าช่ือร้านและช่ือสินค้าได้อย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ โบริ
โภคมาสนบัสนนุ  
  1.4 การดื่มน า้ชา 

ในสารคดีเร่ือง ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒ่า กล่าวถึง คนจีนมีธรรมเนียมชงชารับแขก คนไทย
เชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษาวฒันธรรมอย่างดี ดงัความวา่ 

นกัเลงชารายนี้เคยได้นัง่ชงชาจิบชาอยู่ทกุบ่อย อย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง 
เพราะทกุวนัอาทิตย์จะมี ‘เล่าอ้ิว’ (เพือ่นผู้ชรา) แวะมาเยี่ยมคยุกนั ผู้เฒ่าก็จะได้
โอกาสตัง้วงชงชาเลีย้งสหาย  

                                                                    (ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า. 2541 : 21) 
จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ การด่ืมน า้ชาเป็นงานอดแิรกของผู้ เฒา่และเพ่ือนฝงู ซึ่งการด่ืม

น า้ชาและชงชารับแขกเป็นวฒันธรรมด้านอาหารการกินอยา่งหนึ่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะของคนจีน คน
ไทยเชือ้สายจีนได้รักษาวฒันธรรมการด่ืมน า้ชาของจีนอยา่งดี และได้เผยแพร่อยูใ่นในสงัคมไทย 
 2. ความเช่ือ 

ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สกึนกึคดิท่ีสืบทอดกนัมาท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการแสดงออกของ
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บคุคลหรือกลุม่ชนท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ โดยไมค่ านงึถึงเหตผุลหรือพืน้ฐานความเป็นจริง คนไทยเชือ้สาย
จีนได้สืบทอดความเช่ือของบรรพบรุุษท่ีเช่ือกนัไว้และปฏิบตัพิิธีกรรมตา่ง ๆ สืบตอ่มา 

2.1 ความเช่ือเร่ืองไหว้เจ้าแม่กวนอิม  
สารคดีเร่ือง ความรู้เร่ืองจีนจากผู้ เฒ่า กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนท่ีนบัถือพุทธศาสนา

นิยมบูชาเจ้าแม่กวนอิมท่ีบ้าน เจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพท่ีมีเมตตาช่วยเหลือและคุ้มครองคนดี ดงั
ความวา่ 
  ส าหรับตุ๊กตามงคลนี้ ผู้เฒ่าว่ามีอยู่องค์หน่ึงซ่ึงหลายบ้านนิยมบูชากัน

มากก็คือ เจ้าแม่กวนอิม เพราะเจ้าแม่เป็นเทพเจ้าผู้ขจดัทกุข์บ ารุงสขุว่ากนัว่าใคร
มีเร่ืองทกุข์ร้อนอะไรแม้ไม่ตอ้งอธิษฐานขอ ท่านก็ช่วย ถา้เป็นคนดี 

                               (ความรู้เร่ืองจีนจากผูเ้ฒ่า. 2541 : 46) 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นความเช่ืออย่างหนึ่งของพุทธ
ศาสนาฝ่ายมหายานของจีน และมีอิทธิพลส าคญัตอ่ความคิดและชีวิตความเป็นอยู่ของลูกหลาน
คนจีน เจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพท่ีมีเมตตาคุ้มครองคนดีให้ห่างจากทุกข์ภัยและให้ผู้ ท่ีใจบริสุทธ์ิได้
สมหวงั จงึท าให้คนไทยเชือ้สายจีนนิยมบชูาเจ้าแมก่วนอิมเป็นพิเศษเพ่ือมีชีวิตความสขุความเจริญ
ไม่มีทุกข์ภัยต่าง ๆ เนือ้หานีจ้ึงแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนนับถือและพึ่งพาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
เพ่ือให้ตนและลกูหลานมีชีวิตและหน้าท่ีการงานท่ีดี 

2.2 ความเช่ือฮวงจุ้ยกับการสร้างฮ้วงซุ้ย 
สารคดีเร่ือง ตึ่งหนั่งเกีย้ กล่าวถึง ตามธรรมเนียมจีน เม่ือคนเสียชีวิต คนจีนนิยมฝังศพ 

โดยฝังศพท่ีมีสร้างฮวงซุ้ยอยู่ การสร้างฮวงซุ้ ยในธรรมเนียมจีนถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับ
ครอบครัว และคนจีนเช่ือวา่ฮวงจุ้ยท่ีดี จะมีพลงัชว่ยลกูหลานเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ดงัความวา่ 
  ส าหรับฮวงซุ้ยนี้ คนจีนส่วนใหญ่มีความเชื่อถือมากเร่ืองการเลือกที่และ

การสร้างบา้น ว่าตอ้งใหถู้กโฉลก หรือถูกตอ้งตามต าราฮวงจุ้ย 
  โดยเชื่อกนัว่า ในแต่ละที่จะมีพลงัลึกลบัที่เรียกว่า “แสที่” แฝงอยู่ การ

เลือกที่ได้ถูกต้อง และสร้างบ้านได้ถูกหลกัฮวงจุ้ย แสงที่จะย่ิงช่วยเสริมให้ที่ตรง
ตรงนัน้ถูกโฉลกกบัเจ้าของ ท าใหผู้อ้าศยัอยู่เย็นเป็นสขุ เจริญก้าวหนา้ 

                                                                          (ต่ึงหนัง่เก้ีย. 2539 : 57) 
จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัเร่ืองฮวงซุ้ยมากและเช่ือ

กนัว่า ฮวงจุ้ยท่ีดีมีผลกระทบถึงผู้ตายและลูกหลานในอนาคต โดยก าหนดว่าการสร้างฮวงจุ้ยต้อง
ถกูโฉลกผู้ตายและลกูหลาน เนือ้หาแสดงให้เห็นวา่ คนไทยเชือ้สายจีนให้ความกตญัญตูอ่พ่อ แม่ ปู่  
ยา่ ตา ยาย โดยพยายามหาและจดัสร้างสถานท่ีอยู่ให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายท่ีตายไปแล้วเป็นอย่าง
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ดี โดยใช้ความเช่ือเร่ืองการสร้างฮวงซุ้ยโดยเลือกหาฮวงจุ้ยท่ีดีนบัเป็นอุบายให้ลกูหลานแสดงความ
กตญัญตูอ่ผู้ มีพระคณุท่ีลว่งลบัไปแล้ว 

3. เทศกาลของจีน 
เทศกาลต่างๆ ของจีนเป็นเทศกาลเก่าแก่มีรูปแบบหลากหลายและเนือ้หาสมบูรณ์ เป็น

สว่นประกอบส าคญัในประวตัศิาสตร์ จึงเป็นวฒันธรรมอนัยาวนานของประเทศจีน บรรพบรุุษตาม
ฤดกูาลต่างๆ ของจีน ความเช่ือต านาน และบุคคลส าคญัท่ีบนัทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ได้ก าหนด
ธรรมเนียมประเพณีของจีน 

 3.1 เทศกาลตรุษจีน 
สารคดีเร่ือง ตึ่งหนัง่เกีย้ กล่าวว่า วนัตรุษจีนเป็นวนัขึน้ปีใหม่ของคนจีน ถือเป็นเทศกาล

ส าคัญท่ีสุดส าหรับคนจีนและลูกหลาน คนไทยเชือ้สายจีนได้หยุดงานเพ่ือฉลองวันตรุษจีน ดัง
ความวา่ 
  ครั้นพอถึงเทศกาล จะมีการหยดุงาน หยดุกิจการค้า เพือ่ท าพิธีไหว้เจ้าที ่

ตอ้งไหว ้2 ซ้อน ซ่ึงมีการไหวก้ลางดึกดว้ย 
  นอกจากนีก็้จะไดใ้ช้เวลาในช่วงนีไ้ปเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ญาติมิตรที่เคารพ

นบัถือ และเทีย่วพกัผ่อน 
  จึงมีส านวน “วนัจ่าย” “วนัไหว”้ “วนัถือ”  

                                                               (ต่ึงหนัง่เก้ีย. 2540 : 35) 
จากตวัอยา่งแสดงเห็นวา่ วนัตรุษจีนเป็นเทศกาลใหญ่ท่ีสดุของจีนและมีความส าคญัอย่าง

ยิ่งส าหรับคนไทยเชือ้สายจีน ในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีน สมาชิกครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
เพ่ือฉลองวันขึน้ปีใหม่ของจีน จากเนือ้หาแสดงให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคัญกับ
ตรุษจีนมากเพ่ือต้อนรับปีใหม่และรับสิริมงคล ยังนิยมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับเครือญาติและ
สมาชิกของครอบครัวทกุคน เพ่ือสร้างความอบอุน่และความสามคัคีของครอบครัว 

   3.2 เทศกาลกินเจ 
  ในสารคดีเร่ือง ตึง่หนัง่เกีย้ กล่าวถึง เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลงดกินสตัว์ ซึ่งเป็นเทศกาล

รู้จกักนัดีทัง้คนไทยและคนไทยเชือ้สายจีน ดงัความวา่ 
เทศกาลกินเจของคนจีน จะเร่ิมกนัตัง้แต่วนัที่ 1 เดือน 9 หรือหลงัจาก

ไหว้พระจนัทร์ประมาณ 15 วนั เรียกเทศกาลกินเจนี้ว่า “เก้าโหว่ยเจ” หรือแปลง
ว่ากินเจเดือน 9 นัน่เอง 

ก าหนดระยะเวลากินประมาณ 9-10 วนั  
บางคนอาจนานกว่านี้ 1-2 วนั แล้วแต่เวลาเร่ิมและเวลาเลิก เช่น บาง
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คนนัน้ พอวนัที ่29 หรือ 30 เดือน 8 ก็เร่ิมกินแลว้ เป็นตน้ 
                                                                (ต่ึงหนัง่เก้ีย. 2540 : 95) 

 จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า คนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัเทศกาลกินเจมาก และ
ได้สืบทอดปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด พร้อมได้เผยแพร่อยูใ่นสงัคมไทยอยา่งดี คนไทยเชือ้สายจีนบางคน
จึงนิยมถือศีลกินเจก่อน 1 หรือ 2 วนั เพ่ือประพฤติตนให้สะอาดทัง้กาย วาจา ใจ เป็นการกินเจท่ี
สมบรูณ์ ยงัสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนให้ความส าคญักบัความเช่ือเก่ียวกบัเทศกาลกินเจ
เชน่กนั กินเจนอกจากเพ่ือสขุภาพร่างกายแล้ว ยงัเพ่ือได้ขอความคุ้มครองจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ  
 4.พธีิศพ 
 การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นวงจรชีวิตของมนษุย์  การถึงแก่ความตายนบัเป็นการเดินทางครัง้
สดุท้ายของชีวิต คนไทยเชือ้สายจีนถกูปลูกฝังให้ยึดมัน่ในความเช่ือตา่งๆ ในต านานเร่ืองราวของ
จิตวิญญาณ จึงมีธรรมเนียมจดัพิธีศพและท าพิธีกงเต็กตามลทัธิทางพทุธศาสนาเพ่ือท าบุญอทุิศ
สว่นกศุลแก่ผู้ตาย และเพ่ือแสดงความกตญัญขูองลกูหลานท่ีตอ่ผู้ ท่ีเสียชีวิต 
  4.1 พธีิข้ามสะพานกงเตก็ 

สารคดีเร่ือง ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนมีธรรม
เนียมในลกูหลานพาดวงวิญญาณของบพุการีข้ามสะพานกงเต็ก เพ่ือให้ดวงวิญญาณของผู้ตายได้
ขึน้สวรรค์ ดงัความวา่ 

พิธีเร่ิมจากการสวดมนต์ของพระที่ปะร าหน้าศพ สวดจนได้จังหวะของ
บทตอน พระทัง้หมดก็จะเดินน าขบวน โดยพระรูปที่ 2 จะเป็นผู้ถือโคมวิญญาณ 
ต่อจากแถวพระคือขบวนลูกหลาน ทีนิ่ยมไล่ตามศกัด์ิและอาวโุส 

                                        (ธรรมเนียมนีคื้อค าพร. 2542 : 163) 
จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมข้ามสะพานกงเต็กของลูกหลานคนไทยเชือ้สายจีน 

คือการท่ีพระพาดวงวิญาณมาส่งยงัเขตแดนสวรรค์ เนือ้หานีแ้สดงให้เห็นว่าคนไทยเชือ้สายจีนมี
ความเช่ือวา่ลกูหลานต้องสง่วิญญาณของผู้ตายข้ามสะพานกงเต็ก จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเชือ้
สายจีนมีความเคารพและความกตญัญตูอ่ผู้ ท่ีเสียชีวิต พิธีกรรมข้ามสะพานกงเต็กจึงเป็นการแสดง
ความกตญัญขูองลกูหลาน และแสดงออกตอ่ผู้ มีพระคณุ 

 
4.2พธีิส่งคนใช้ให้ผู้ตาย 

ในสารคดีเร่ือง ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเชือ้สายจีนเช่ือว่า
เม่ือคนตายไปแล้วต้องอยูใ่นเมืองผี ลกูหลานจงึนิยมสง่คนใช้ไปรับใช้ผู้ตาย ดงัความวา่  

พระจะบอกบทให้ลูกสะใภ้ที่ตุ๊กตาชาวว่า “...ป๊ักโหล่ว...แม่ใช้ให้ท าอะไร
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ตอ้งไปท านะ” ว่าแล้วก็เอาธูปที่ติดไฟแดง ๆจ้ิมที่ต่ิงหูตุ๊กตาป๊ักโหล่วหน่ึงที แล้วก็
ไปท าอย่างเดียวกนันีที้ตุ่๊กตาคนใช้หญิง 

                                     (ธรรมเนียมนีคื้อค าพร เฮง-เฮง-อง-ซก. 2542 : 150-151) 
จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ ตามพิธีกงเตก็ของคนไทยเชือ้สายจีน หลงัจากพิธีข้ามสะพาน

กงเต็กเสร็จ ยังมีพิธีส่งคนใช้ไปรับใช้ผู้ตาย เพ่ือให้ผู้ตายด าเนินชีวิตอยู่เมืองผีมีความสุขสบาย
เหมือนยงัมีชีวิตอยู่ในเมืองมนษุย์ ตามธรรมเนียมจีนลกูสะใภ้เข้าต้องร่วมพิธี พิธีนีจ้ึงแสดงให้เห็น
ว่าลกูสะใภ้มีหน้าท่ีต้องปรนนิบตัิพ่อแม่สามีแทนลกูสาว ซึ่งเป็นพิธีท่ีลูกหลานแสดงความกตญัญู
อีกทีกบัผู้ ท่ีเสียชีวิตแล้ว 

 
อภปิรายผล 
 จากวิเคราะห์สารคดีเก่ียวกับคนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ ได้พบว่า จิตรา       
ก่อนนัทเกียรต ิมีการน าแสนอความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของคนไทยเชือ้สายจีน พร้อมได้สอดแทรก
ประสบการณ์ของตนเองในงานเขียนด้วย จึงท าให้งานเขียนมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ เนือ้หาท่ี
เก่ียวกับ       คนไทยเชือ้สายจีนของจิตรา ก่อนนัทเกียรติสามารถแบง่เป็น 4 ด้าน คือวฒันธรรม 
ความเช่ือ เทศกาล และพิธีศพ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้เข้าใจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ศาสนาความเช่ือ เทศกาลและพิธีศพตา่งๆ ของคนจีนอยา่งชดัเจนขึน้ จึงแสดงให้เห็นว่า
คนไทยเชือ้สายจีนได้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษติดตัวมาอย่างดี และได้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเคร่งครัด ยังแสดงให้เห็นว่าคนไทย       เชือ้สายจีนให้ความส าคัญกับ
ครอบครัวเช่นกัน จึงได้สอดคล้องกับแนวคิดกับวัฒนธรรมของคนจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยท่ี พ.
สุวรรณ (2550 : 13) กล่าวว่า กลุ่มคนจีนแต้จิ๋วเป็นกลุ่มท่ีมั่นคงในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของตน และยืดถือคณุธรรมความดี เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ในเร่ืองของความซ่ือสัตย์ ความมีน า้ใจ ความยึดมั่นในเร่ืองความกตญัญูรู้คณุผู้ มีพระคณุต่อตน
และครอบครัว พร้อมจะตอบแทนบญุคณุเสมอ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วิเคราะห์งานสารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรตใินด้านปรัชญา 
 2. วิเคราะห์การใช้ภาษาในงานสารคดีของจิตรา ก่อนนัทเกียรติ 
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การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกล่อมเดก็ของไทยกับจีน * 
ป่านแก้ว** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ืองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบเนือ้หาเพลงกล่อมเด็กของไทยกบั
จีน โดยเน้นศกึษาและเปรียบเทียบการใช้ภาษาในเพลงกลอ่มเด็กของไทยกบัจีน โดยคดัเลือกเพลง
กล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาคล้ายคลึงกนั ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ชาติละ 21 เพลง รวม 42 เพลง และคดัสรร
เพลงกล่อมเด็กไทยท่ีเด็กชอบ ด้วยการสอบถามนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 –5 โรงเรียนถนอม
พิศ กรุงเทพมหานคร และคดัเลือกเพลงกล่อมเด็กของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้วิจยั
แปลเป็นภาษาไทยและตรวจสอบโดยการสอบถามนกัศึกษาไทยท่ีเรียนหลกัสตูรภาษาจีน  ชัน้ปีท่ี 
4 มหาวิทยาลยัศลิปากร น าเสนอผลการวิจยัด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กสะท้อนสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเช่ือ 
รวมทัง้วฒันธรรมในด้านต่าง ๆ  แบ่งเป็น 1) เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสตัว์ ทัง้เพลงของ
ไทยและจีนกล่าวถึงธรรมชาติของสัตว์ท่ีรู้จักคุ้นเคย  เพลงของไทยกล่าวถึงบทบาทของแม่ ส่วน
เพลงของจีนกล่าวถึงบรรยากาศท่ีชวนให้เด็กนอนหลับ 2) เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
ธรรมชาติ ทัง้ เพลงกล่อมเด็กของไทยและจีนสะท้อนภาพชาวบ้านและชนบทท่ีเป็นสังคม
เกษตรกรรม เพลงของไทยมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมและความเช่ือของคนไทย  เพลงของจีน
เป็นเร่ืองของวิธีการกล่อมเด็กของคนจีน 3) เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก เพลงของไทยและจีน
สะท้อนให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก  เพลงของไทยสะท้อนความห่วงใยของแม่ท่ีมีต่อลูก ส่วน
เพลงของจีนนอกจากจะกล่าวถึงความรักของแม่แล้ว ยงัสะท้อนถึงความรักท่ีมีต่อคนอ่ืนด้วย 4) 
เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับนิทานและวรรณกรรมของไทยกับจีน ส่วนใหญ่แต่งตามเร่ือง
วรรณกรรมหรือนิทานท่ีมีช่ือเสียง เพลงของไทยนิยมเลือกเนือ้เร่ืองบางตอนหรือตวัละครบางตวัมา
แตง่เป็นเพลง สว่นเพลงกลอ่มเดก็ของจีนนิยมยอ่เร่ืองนิทานและปรับแตง่เป็นเนือ้เพลง 

 
ค าส าคัญ : เนือ้หาเพลงกลอ่มเดก็  เพลงกลอ่มเดก็ไทย-จีน  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
________________________ 
 * บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกลอ่มเด็กของไทยกบัจีน” หลกัสตูรศิลป-
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์ 
 ** นกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ เกียรติ 
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A Comparative Analysis of Thai and Chinese Lullabies 
 

Chai Yao 
Abstract 

 This research aims to analyze comparatively the content and language usage of 
Thai and Chinese lullabies.  The scope of the study includes forty-two selected Thai and 
Chinese lullabies, twenty-one of each.  The selection focuses on Thai and Chinese 
lullabies which contents or stories are similar and have been published for sale.  The 
Thai lullabies are chosen by students, Grade 2 to 5 from Thanompist School, Bangkok.   
The Chinese lullabies are chosen by the researcher, from two books of collected 
Chinese lullabies. 
 The research finds that contents of the studied lullabies reflect their cultural and 
social contexts, which are: 1) lullabies relating to animals usually include the mother’s 
role, mostly found in Thai lullabies, and refer to calm surroundings to help young 
children to sleep, in Chinese lullabies, 2) lullabies relating to nature always describe the 
life of folk people in rural farming society, in particular Thai lullabies likely refer to some 
traditions and beliefs, while Chinese lullabies focus on making the children sleepy, 3) 
lullabies relating to the mother’s love often describe the mother’s care for her children, 
especially Thai lullabies while Chinese lullabies also include the love for others, and 4) 
lullabies relating to tales or well-known stories usually refer to a part or a character in 
outstanding literary works, mostly found in Thai lullabies while Chinese lullabies present 
the summary of the whole story in short lyrics. 
  
 
Key words: Lullaby, Thai lullabies, Chinese lullabies, Comparative analysis 
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บทน า   
ศิลปวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างแน่นแฟ้น ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ 

เพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึน้ เพ่ือแสดงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ 
ประสบการณ์และสิ่งอ่ืน ๆ ของมนษุย์ และในอีกด้านหนึ่ง สนัติ เล็กสขุมุ (2542  : 57)ได้อธิบายว่า 
ศลิปวฒันธรรมของมนษุย์หมายถึง กิจกรรมทางศลิปะประเภทตา่ง ๆ รวมทัง้หตัถกรรมในครัวเรือน 
วรรณกรรม ประเพณี การละเลน่ การร้องร าท าเพลง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าศิลปวฒันธรรมเป็นสิ่ง
ท่ีได้สะท้อนวฒันธรรม ประเพณี สงัคมและด้านอ่ืนของมนษุย์ด้วย 

ศิลปวฒันธรรมของมนษุย์แบง่ได้เป็นหลายประเภท ตามลกัษณะและการมีบทบาทหรือมี
คณุคา่ตอ่มนษุย์ ดงัเช่น บรรเลง สาคริก (2533 : 4)ได้แบง่ประเภทของศิลปวฒันธรรมเป็น ศิลปะ
พืน้บ้านและศลิปะอนัทรงคณุคา่ในเชิงวิจิตรศลิป์  ถ้าจ าแนกประเภทตามลกัษณะของกิจกรรมทาง
ศิลปะ แบ่งไ ด้เป็น ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์  ส าหรับศิลปะการแสดง 
ประกอบด้วยดริุยางคศิลป์หรือดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งรวมทัง้การขบัร้อง 
หรือ “เพลง” ก็จดัเป็นศลิปะประเภทหนึง่ของศลิปวฒันธรรมของมนษุย์ด้วย 

มนุษย์สร้างสรรค์เพลงเพ่ือความบนัเทิง โดยการขับร้อง มีท่วงท านองและเนือ้หาแสดง
อารมณ์และความรู้สกึนกึคดิของผู้ ร้องหรือผู้แตง่ บทเพลงในยคุสมยัใดสมยัหนึ่ง จะสะท้อนภาพวิถี
ชีวิตและสงัคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งท าให้คนในรุ่นต่อ ๆ มาสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้แต่ง
และสงัคมผ่านเนือ้เพลง เพลงจึงมีคณุค่าตอ่มนุษย์ทัง้ในด้านการพกัผ่อนและการเข้าใจสงัคมใน
มมุมองตา่ง ๆ เพลงจงึเป็นวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หาในความบนัเทิงและความรู้ในยคุสมยัหนึง่ ๆ  

เพลงพืน้บ้านเป็นประเภทหนึ่งของเพลง ซึ่งสืบทอดโดยปากต่อปากตัง้แตส่มยัโบราณแล้ว 
มนตรี ตราโมท (2447  : 50) ได้ให้ความหมายของเพลงพืน้บ้านว่า  เป็นเพลงของชาวบ้านใน
ท้องถ่ินต่าง ๆ ซึ่งแตล่ะท้องถ่ินประดิษฐ์แบบแผนของการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และ
ขบัร้องตามส าเนียงภาษาท่ีเพีย้นแปร่งแตกตา่งกนัไป เพลงพืน้บ้านนีม้กัจะนิยมร้องกนัในเทศกาล 
หรืองานท่ีมีการชุมนุมผู้ คนในหมู่บ้านท่ีมาร่วมร่ืนเริงกันตามโอกาส  เช่น สงกรานต์ ขึน้ปีใ หม ่
ทอดผ้าป่า และการลงแขกเอาแรงกนัในกิจกรรมท่ีเป็นอาชีพเกษตร เช่น ในเวลาเก่ียวข้าว นวดข้าว 
เป็นต้น แม้ว่าเพลงพืน้บ้านจะลดบทบาททางสังคมลงไปในโลกสมัยใหม่เช่นทุกวันนี  ้แต่เพลง
พืน้บ้านยงัเป็นศลิปวฒันธรรมท่ีแสดงถึงวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในแตล่ะท้องถ่ินและความเป็น
ชาตนิัน้ ๆ  

ในด้านคติชนวิทยา เพลงพืน้บ้านแบ่งประเภทเป็น 1) เพลงส าหรับเด็ก ได้แก่ เพลงกล่อม
เด็ก เพลงประกอบการเล่น และเพลงร้องเล่น 2) เพลงส าหรับผู้ ใหญ่ ได้แก่ เพลงโต้ตอบ เพลงร้อง
ร าพนั เพลงประกอบการละเล่นของผู้ ใหญ่ และเพลงประกอบพิธีกรรม ส าหรับเพลงกล่อมเด็ก เป็น
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เพลงพืน้บ้านท่ีสร้างความอบอุน่ภายในครอบครัว เพลงประเภทนีมี้มาตัง้แตส่มยัโบราณ เป็นเพลง
ท่ีผู้ ใหญ่ร้องหรือว่าให้เด็กเล็ก ๆ ฟัง เพ่ือกล่อมให้เด็กนอนหลบั ส่วนใหญ่เป็นเพลงท่ีแม่ร้อง  เพลง
กลอ่มเดก็มีเนือ้หาสว่นใหญ่เป็นการร าพงึร าพนัถึงความรู้สึกของแม่ท่ีมีตอ่ลกู และแทรกวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ และสภาพการณ์การด ารงชีวิตของชนชาติท่ีเป็น
เจ้าของเพลงนัน้ จึงกล่าวได้ว่า  เพลงกล่อมเด็กเป็นส่ือท่ีแสดงความรักของแม่ท่ีมีตอ่ลกูและความ
รักเชน่นีเ้ป็นลกัษณะประจ าของมนษุย์ทกุยคุสมยั 

เพลงกล่อมเด็กมีบทบาทและมีความส าคัญต่อเด็กเช่นเดียวกับเพลงและดนตรีทั่วไป 
นอกจากเป็นเพลงท่ีมีท่วงท านองขบักล่อมช้า ๆ ชวนให้ง่วงนอน เด็กเกิดความอบอุ่นใจ หลบัอย่าง
มีความสขุแล้ว ยงัช่วยให้เด็กมีพฒันาการท่ีดี ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ช่วย
สง่เสริมบคุลิกภาพ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ความคดิของตนเอง ชว่ยให้ระบายความรู้สึก ท า
ให้สนกุสนาน เพลิดเพลิน และมีสมาธิดีขึน้ เพลงกล่อมเด็กมีคณุคา่จากการแสดงออกทางอารมณ์
ของผู้ขบัร้อง บางเพลงไม่ได้มุ่งแต่งค าให้สละสลวย แต่เป็นการพรรณนาออกมาจากส่วนลึกของ
จิตใจ ระบายความคบัข้องใจสอดแทรกต านานหรือเร่ืองราวในอดีต หรือแสดงให้เห็นความรักความ
เอาใจใสข่องพอ่แมต่อ่ลกู 

ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาเชิงเปรียบเทียบศลิปวฒันธรรมประเภทเพลงกล่อมเด็กของไทยและจีน 
ท่ีปรากฏในเนือ้เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนเพ่ือจะได้เข้าใจวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ์กับความรักใน
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่ีมีความคล้ายคลึงและความแตกตา่งกนัระหว่างไทย
กบัจีน  ซึง่จะชว่ยให้เข้าใจภาพสะท้อนของสงัคมไทยและสงัคมจีนในแง่มมุตา่ง ๆ ได้อยา่งชดัเจน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบลกัษณะของเนือ้หาเพลงกล่อมเด็กของไทยและ
จีนและสิ่งท่ีสะท้อนออกในเนือ้หาเพลงประเภทตา่ง ๆ  

 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กสะท้อนภาพสังคมไทยและจีนในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของ
ชมุชน วฒันธรรม ศาสนา เป็นต้น โดยเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนมีความคล้ายคลึง
และความแตกตา่งตามสภาพสงัคมของแตล่ะชาต ิ
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร 
ประชากรในการวิจยัเป็นเพลงกล่อมเด็กภาคกลางของไทยและเพลงกล่อมเด็กของจีน ซึ่ง

เป็นเพลงท่ีรู้จักและนิยมร้องกล่อมเด็กในประเทศจีน โดยนักวิชาการได้รวบรวมและจัดพิมพ์
เผยแพร่ในหนงัสือตอ่ไปนี ้ 

1.1 “เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการเล่นของเด็กภาคกลาง 16 จงัหวดั” ของผะอบ 
โปษะกฤษณะ และคณะ มีเพลงกล่อมเด็กจ านวน 60 เพลง ได้แก่ เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสตัว์ 4 
เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ 4 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับความรัก 45 เพลง และ
เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองราวนิทาน 7 เพลง 

1.2 “วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กจงัหวดัฉะเชิงเทรา” ของ ศรีประภา ปาลสุทธ์ิ มีเพลงกล่อม
เด็กจ านวน 40 เพลง ได้แก่ เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสัตว์ 12 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ
ธรรมชาติ   6 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับความรัก 12 เพลง และเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ือง
นิทาน 10 เพลง 

1.3 เอี๋ยวหลานฉวี่จ่ินจ๋ี (摇篮曲锦集รวมเพลงกล่อมเด็ก)  ของสวีหล่าง (徐朗) มีเพลง
กล่อมเด็กจ านวน  15 เพลง ได้แก่ เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ  2 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวกบัความรัก 9 เพลง และเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองนิทาน 4 เพลง  

 1.4 โย่วเอ๋อรจิงเตี่ยนป้ีตู๋ เอ๋อรเกอป่ายโส่ว (幼儿经典必读 儿歌百首  คมัภีร์ของเด็กที่
จ าเป็นต้องอ่าน เพลงส าหรับเด็กร้อยเพลง) ของป๋ายปิง (白冰) มีเพลงกล่อมเด็กจ านวน 6 เพลง 
ได้แก่ เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสตัว์ 1 เพลง เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาติ  4 เพลง 
เพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรัก 1 เพลง  

2. กลุม่ตวัอยา่ง 
เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง มีจ านวนชาติละ 21 เพลง รวมทัง้สิน้ 

42 เพลง เป็นเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัสตัว์ ธรรมชาติ  ความรัก และเร่ืองนิทาน ผู้วิจยัคดัเลือกแบบ
เจาะจงโดยใช้เกณฑ์จ านวนเพลงและลกัษณะของเนือ้ร้องท่ีคล้ายคลึงกนั โดยก าหนดจ านวนเพลง
ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพลงด้วยจ านวนเพลงของจีนเป็นหลัก แล้วคดัเลือกเพลงกล่อมเด็กไทยท่ีมี
จ านวนมากกว่าเพลงจีนโดยใช้แบบสอบถามนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 –ปีท่ี 5 ของโรงเรียน
ถนอมพิศ กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน   คดัเลือกได้เพลงกล่อมเด็กท่ีชอบมากท่ีสดุได้จ านวน
เพลงกลอ่มเดก็ตามจ านวนเทา่กบัเพลงกลอ่มเดก็ของจีน ได้กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้ 

1) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องเก่ียวกบัสตัว์ จ านวน 2 เพลง  
2) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต ิจ านวน 5 เพลง   
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3) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีแสดงถึงความรัก จ านวน 10 เพลง  
       4) เพลงท่ีมีเนือ้ร้องท่ีน าเร่ืองราวของนิทานมาร้อง จ านวน 4 เพลง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเพลงกลอ่มเดก็ ความหมายของเพลงกลอ่มเดก็ 
และเนือ้หาของเพลงกลอ่มเด็ก 

2. รวบรวมและศกึษาข้อมลูเพลงกลอ่มเดก็ของไทยกบัจีน 
3. คดัเลือกเพลงกล่อมเด็กของไทยและจีนในด้านเพลงกล่อมเด็กเก่ียวกับสัตว์ ธรรมชาต ิ

ความรักท่ีมีตอ่ลกู นิทานและวรรณคดี 
4. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กของจีนโดยผู้ วิจัยแปลและให้นักศึกษาไทยท่ีเรียน

ภาษาจีน ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ชัน้ปีท่ี 4  จ านวน 4 คนตรวจสอบความเข้าใจค าแปล และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 

5. ก าหนดเพลงกลุ่มตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กของไทย โดยใช้แบบสอบถามนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 2 –ปีท่ี 5 โรงเรียนถนอมบตุร กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน เพ่ือคดัเลือกเพลง
กลอ่มเดก็ของไทยได้ตามจ านวนและเนือ้ร้องท่ีสอดคล้องกบัเพลงกลอ่มเดก็ของจีน 

6. วิเคราะห์เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของจีนในด้านเพลงกล่อมเด็กเก่ียวกับสตัว์ ธรรมชาต ิ
ความรักท่ีมีตอ่ลกูและนิทานและวรรณคดี 

7. ศึกษาและเปรียบเทียบเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนในด้านเพลงกล่อมเด็ก
เก่ียวกบัสตัว์ ธรรมชาต ิความรักท่ีมีตอ่ลกู นิทานและวรรณคดี 

8. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้ภาษาในเพลงกลอ่มเดก็ของไทยกบัจีน 
        9. น าเสนอผลการศกึษาวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศกึษาและเปรียบเทียบลกัษณะของเนือ้หาเพลงกล่อมเด็กไทยและจีน ซึ่งแบง่เป็น 
4 ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็กท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับสัตว์ ธรรมชาติ ความรัก และนิทานหรือ
วรรณกรรม มีผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับสัตว์ 
เพลงกล่อมเด็กทัง้ประเทศไทยและประเทศจีนมีเนือ้หาท่ีมีลักษณะร่วมกันคือ กล่าวถึง

ธรรมชาตขิองสตัว์ท่ีเดก็คุ้นเคยและชอบ เชน่ นกในท้องถ่ินท่ีออกหากินตอนเช้าและกลบัรังตอนเย็น 
เพลง “กาเหว่า” ของไทยกล่าวถึงแม่กาเลีย้งดูและสอนลูกกาเหว่า เพลง “นกเขา” กล่าวถึง
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ธรรมชาติของนกเขาคือมีเสียงร้องไพเราะ และร้องขันตัง้แต่เช้าจนถึงเท่ียง ส่วนเพลงกล่อมเด็ก 
“เอ๋ียวหลานฉว่ี” (摇篮曲 เพลงกล่อมเด็ก) ของจีนกล่าวถึงตอนเย็นนกจากบินกลบัรัง ปลาก็กลบั
บ้าน ซึ่งเป็นธรรมชาติของสตัว์ จากเนือ้หาของเพลงแสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก ท าให้
เดก็รู้สกึอบอุน่ 

เนือ้หาท่ีมีลักษณะต่างคือเพลงกล่อมเด็กไทยเปรียบเทียบสัตว์กับมนุษย์ ดังเช่น เพลง
กลอ่มเดก็ “กาเหวา่” น าเร่ืองราวมาแตง่ในเพลง น านกมาเปรียบเทียบกบัมนษุย์  

 
แม่กาก็หลงรัก                คิดว่าลูกในอทุร 
คาบเอาข้าวมาเผือ่          ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน 
ถนอมไวใ้นรังนอน           ซ่อนเหยื่อมาใหกิ้น 
ปีกเจ้ายงัอ่อนคลอแคล     ทอ้แทจ้ะสอนบิน 
แม่กาพาไปกิน               ที่ปากน ้าพระคงคา 
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย           ปากก็ไซ้หาปลา 
กินกุ้งแลกินกัง้                     กินหอยกระพงัแมงดา 

                กินแลว้ก็โผมา                     จบัที่ตน้หวา้โพธ์ิทอง 
 

สะท้อนให้เห็นบทบาทของแมใ่นการเลีย้งดแูละการสอนเดก็ให้มีความสามารถและ
ให้ความรู้ ให้เดก็มีชีวิตของตวัเอง เป็นการเปรียบเทียบกบัลกัษณะชีวิตของสตัว์ บางเพลง
แสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลกู เปรียบกับชีวิตของนก เป็นวิธีการแตง่เนือ้หาเพลง 
โดยมีการชวนนกไปนอน แต่มีความหมายท่ีจริงคือชวนเด็กไปนอน ส่วนเพลงกล่อมเด็ก
ของจีน กลา่วถึงวิถีชีวิตของสตัว์ ดงัเชน่เพลง 

 
小鸟飞回了暖巢，大树摇晃着枝丫，轻声地说：晚上好！ 
花儿合上了眼睛，微风吹动着绿叶，轻声地说：晚上好！ 
鱼儿游入了苇丛，水鸟收敛起翅膀，轻声地说：晚上好！ 

ค าแปล 
อีกาน้อยบินกลบัรัง ต้นไม้ใหญ่โยกก่ิงไม้ พดูเบา ๆ ว่า：ราตรีสวสัด์ิ 

ดอกไม้ปิดตาแลว้ ลมเฉื่อย ๆ แกว่งใบไม้ไปมา พดูเบา ๆ ว่า：ราตรีสวสัด์ิ 
ปลาว่ายเข้าตน้กก นกน ้ากระพือปีก พูดเบา ๆ ว่า：ราตรีสวสัด์ิ 
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มีเนือ้หากลา่วถึงสตัว์ท่ีจะกลบัรังในเวลาเย็นหรือกลบัรังเพ่ือพกัผ่อนนอนหลบั เนือ้เพลงจะ
สร้างบรรยากาศท่ีสงบเงียบ ท าให้เดก็รู้สกึสงบ มีความสขุและอบอุ่น ท าให้เด็กเข้าใจและรู้สึกได้ว่า
ถึงเวลาท่ีควรนอนได้แล้ว นอกจากนี ้เพลงกล่อมเด็กจีนยังมีเนือ้หาท่ีแตกต่างกับเพลงกล่อม
เดก็ไทย คือ ใช้ค าพดูวา่ “ราตรีสวสัดิ์” ถือว่าเป็นการบอกเวลาโดยตรง และเนือ้เพลงบางเพลงยงัมี
ค าพดูท่ีชกัชวนให้นอนอีกด้วย 
 2. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับธรรมชาต ิ

ธรรมชาตเิป็นสิ่งท่ีทัง้ชาวไทยและชาวจีนนิยมน ามาแตง่เป็นเพลงกล่อมเด็ก สะท้อนให้เห็น
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนษุย์ในแง่มมุตา่ง ๆ เพลงกลอ่มเดก็ของไทยกบัจีนท่ีมีลกัษณะร่วมกนั 
เก่ียวกับธรรมชาติ ซึ่งแวดล้อมชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยและคนจีน  มีเนือ้เพลงกล่าวถึง
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้านและสภาพในชนบทท่ีเป็นสงัคมเกษตรกรรม  เช่น เพลง “เขาสงู” กบั
เพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉว่ี” (麦苗摇篮曲เพลงกล่อมเด็กต้นกล้าข้าวสาลี) มีเนือ้เพลง
กล่าวถึงการปลูกข้าวสาลีท่ีใช้บริโภค  นอกจากนี ้ไทยกับจีนก็มีเพลงท่ีกล่าวถึงลักษณะของ
ภูมิอากาศ เช่น ฝน ในเพลง “ฝนฟ้า” และหิมะ ในเพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉว่ี” (麦苗摇篮
曲เพลงกลอ่มเดก็ต้นกล้าข้าวสาลี)  

ส่วนธรรมชาติท่ีน ามาแตง่ในเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กไทยกบัจีน เป็นธรรมชาติแวดล้อม
ในชีวิตท่ีพบเห็นและคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน เช่น พระจันทร์ ดวงดาว พระอาทิตย์ ฯลฯ น ามา
ถ่ายทอดในเนือ้เพลง สะท้อนให้เห็นถึงการสงัเกตสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่รอบตวั และเด็กรู้สึกคุ้นเคย 
น ามาแตง่เป็นเนือ้เพลงท่ีท าให้เดก็รู้สกึมีความสขุ นอกเหนือจากการแสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ี
มีตอ่ลกู 

ในด้านความแตกต่างกัน นอกจากเพลงกล่อมเด็กของไทยเป็นเพลงท่ีแตง่โดยเล่าเร่ืองราว
ของธรรมชาติแล้วยงัมีเนือ้หาแสดงให้เห็นวฒันธรรมและความเช่ือของคนไทย เช่น เพลง“เขาสูง” 
กล่าวว่า เขาสูงเอย  มีแต่ฝงูกินริน เป็นตวัอย่างท่ีกล่าวถึง กินริน ซึ่งหมายถึง สตัว์ในป่าหิมพานต์
ชนิดหนึ่ง มีลกัษณะคร่ึงนกคร่ึงคน สะท้อนให้เห็นความเช่ือของชาวไทยจากอิทธิพลของวรรณคดี
สมยัสโุขทยัเร่ืองไตรภมูิพระร่วง  

สว่นเพลงกลอ่มเดก็ของจีนท่ีแตกตา่งจากเพลงกลอ่มเด็กไทย คือ มีเนือ้เพลงสะท้อนให้เห็น
วิธีการกลอ่มเดก็ของชาวจีน เชน่เพลง “麦苗摇篮曲”  (เพลงกลอ่มเดก็ต้นกล้าข้าวสาลี)  

 
雪花姐姐漫天地飞 
给田野盖上厚厚的被 
北风婆婆唱着摇篮曲 

                                                    麦苗宝宝被窝里暖暖地睡 
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ค าแปล 
พีส่าวเกล็ดหิมะได้ปลิวว่อนเต็มทอ้งฟ้า 

คลมุผา้ห่มหนา ๆ ใหทุ้่งนา 
ย่าลมเหนือก าลงัร้องเพลงกล่อมเด็ก 

เด็ก ๆ กลา้ข้าวสาลีนอนอย่างอุ่น ๆ ในผา้ห่ม 
 
เพลงนีก้ลา่วถึงฤดกูาล ท่ีมีหิมะ นา  และลม สะท้อนให้เห็นสภาพของธรรมชาติในฤดหูนาว

ของประเทศจีน นอกจากนี ้ยงัแสดงให้เห็นวฒันธรรมการกล่อมเด็กท่ีชาวจีนนิยม ได้แก่ ค าเรียก
บุคคลท่ีเด็กคุ้นเคย เช่น ย่า พ่ี  นอกจากนีเ้นือ้หาของเพลงส่วนใหญ่ยังกล่าวถึงธรรมชาติท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นธรรมชาติในตอนค ่า เช่น พระจันทร์กับดาว เพ่ือสร้างบรรยากาศและ
ความรู้สึกท่ีสงบเงียบ  เป็นการบอกเวลาและชกัชวนให้เด็กนอน โดยพรรณนาทิวทศัน์ท่ีเงียบสงบ 
และท าให้เข้าใจวา่เป็นเวลาท่ีเดก็ควรไปนอนได้แล้ว  

3. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับความรัก 

เพลงกลอ่มเดก็เป็นเพลงท่ีแมร้่องเพ่ือกล่อมให้เดก็นอนหลบั ทัง้ประเทศไทยและประเทศจีน
จึงมีเพลงกล่อมเด็กท่ีเก่ียวกับความรักจ านวนมาก เพลงกล่อมเด็กไทยกับเพลงกล่อมเด็กจีนท่ีมี
ลกัษณะร่วมคือ เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัความรัก สว่นใหญ่กล่าวถึงความรักของแม่ท่ีมีตอ่ลกู ในเพลงบาง
บท มีเนือ้เพลงท่ีแม่จะบอกให้เด็กไปนอนโดยตรง อย่างเช่น “เจ้าเนือ้อ่อน” และ “อว๋ีต่าวเหยา
หลานฉว่ี ” (渔岛摇篮曲เพลงกลอ่มเดก็เกาะชาวประมง) มีเนือ้หาท่ีง่าย ๆเด็กจะรู้เร่ืองและเข้าใจ
ง่าย เพราะเนือ้หาของเพลงแตง่ด้วยสิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยและอยู่ในวิถีชีวิต สะท้อนให้เห็นการด ารงชีวิต 
วฒันธรรม ความเช่ือ ของมนษุย์ 

เพลงกล่อมเด็กของไทยท่ีมีลักษณะเนือ้หาต่างจากเพลงกล่อมเด็กของจีน คือ เนือ้หา
เก่ียวกบัการแสดงความรักในบทเพลง จะพบได้จากการตัง้ช่ือเพลง ซึ่งมกัจะใช้ค าว่า “เจ้า” เป็นค า
เรียกเด็กท่ีแสดงให้เห็นความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก นอกจากนีแ้ล้ว ยังมีเพลงบางบทใช้ค าท่ีมี
ความหมายวา่ รัก เอ็นดแูละหว่งใยท่ีมีตอ่ลกู โดยใช้ค าแทนตวัเด็ก เช่น “เจ้าทองค า” และ “เจ้าเนือ้
เย็น”  

 
เจ้าทองค าเอย  ไปไหนยงัค ่าแดดร้อน 

                            หยดุพกัร่มกินนมก่อน  แดดอ่อนจึงค่อยไปเอย 
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เนือ้หาของเพลงกล่าวถึงอากาศร้อนมีแสงอาทิตย์ร้อนแรง เม่ือจะไปท่ีไหนก็จะรู้สึกร้อน ไม่
สบายตวั แมจ่งึหว่งใยวา่ลกูจะร้อน ได้รับความล าบาก จึงขอให้อยู่ในท่ีร่มพกัผ่อนให้เย็นสบายและ
กินนมก่อน จนถึงเวลาเย็น พระอาทิตย์อ่อนแสงหรือแดดอ่อนแล้วจึงไปเท่ียวเล่นข้างนอกได้ 
สะท้อนให้เห็นความรักและความหว่งใยของแม่ท่ีมีตอ่ลกู ท่ีไม่ต้องการให้ลกูเดือดร้อนและไม่สบาย
ใจ 

นอกจากเนือ้หาของเพลงสะท้อนให้เห็นความรักท่ีมีต่อเด็กแล้ว  ค าท่ีใช้ยงัแสดงถึงความ
นิยมของไทยในด้านตา่ง ๆ ด้วย เชน่ เพลง “เจ้าเนือ้อุน่”  

 
                 เจ้าเนือ้อุ่นเอย                 เก็บดอกพิกลุบานเย็น 

เก็บมาร้อยกรองใหแ้ม่ทองข้าเล่น  เนื้อเย็นแม่คนเดียวเอย 

 

เนือ้หาของเพลงกลา่วถึงความรักของแม่ โดยใช้ค า เจ้าเนือ้อุ่น เจ้าเนือ้ทอง และเนือ้เย็น ยงั 
สะท้อนให้เห็นความนิยมของคนไทย ท่ีนิยมเก็บดอกพิกลุ ดอกบานเย็นมาร้อยเป็นพวงมาลยั น าไป
ถวายพระ ตามความศรัทธาพทุธศาสนา ซึง่เป็นส่วนส าคญัของวิถีชีวิตคนไทย 

 เพลงกล่อมเด็กของจีนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักของแม่  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัคือการ
แสดงให้เห็นความหวงัของแมป่รากฏในเนือ้เพลงด้วย  ดงัเชน่ 

  
宝贝宝贝，我的宝贝，小宝贝 
爸爸的灯光伴你入睡，小宝贝 
你在梦里笑咪咪呀，小宝贝 

好像和爸爸在一起飞，我的好宝贝 
你们飞进科学宫哎，知识老人笑微微， 

智慧的花环送给你，你是科技花园的小蓓蕾 

ค าแปล 

ลูกเอ๋ยลูกรัก ลูกรักของแม่ เจ้าตวัน้อย 
แสงไฟของพ่อจะพาเจ้าสู่ความฝัน เจ้าตวันอ้ย 
ในฝันของเจ้าคงจะมีแต่รอยย้ิม เจ้าตวันอ้ย 

เหมือนกบัไดโ้บยบินไปกบัพ่อ ลูกรัก 
พวกเจ้าบินสู่วงัวิทยาศาสตร์  ผูเ้ฒ่าความรู้ย้ิม 

ส่งแจกกนัดอกไม้แห่งสิดิปัญญาใหเ้จ้า เจ้าคือดอกตูมแห่งสวนดอกไม้วิทยาศาสตร์ 
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เนือ้หาของเพลงกล่าวถึงความหวงัของแม่ คือ ต้องการให้เด็กเรียนหนังสือให้ดี มีความรู้
และความสามารถ นอกจากนี ้ยงัต้องการให้ลกูเป็นเด็กท่ีฉลาด สะท้อนให้เห็นความคิดของคนจีน
ท่ีมีเป้าหมายท่ีต้องการให้เดก็มีสตปัิญญาดี เพ่ือจะได้มีชีวิตท่ีดียิ่ง ๆ ขึน้ตอ่ไปในอนาคต นอกจากนี ้
เพลงกลอ่มเดก็ของจีนท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความรักนัน้ยงักลา่วถึงความรักของพ่อท่ีมีตอ่ลกู ความรัก
ท่ีมีตอ่ทหาร และความรักระหวา่งพอ่แม ่ ดงันัน้ เนือ้หาของเพลงกลอ่มเด็กของจีนจึงสะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตของคนในสังคมหรือชุมชนท่ีแวดล้อมเด็ก  ท าให้เด็กรู้จักบุคคลต่าง ๆ นอกจากคนใน
ครอบครัว เชน่ ทหาร ชาวประมง เป็นต้น 

4. เพลงกล่อมเดก็ที่มีเนือ้หาเก่ียวกับนิทานและวรรณกรรม 
นิทานและวรรณคดีเป็นวฒันธรรมท่ีส าคญัและมีคณุค่าประเภทหนึ่ง   เพลงกล่อมเด็กทัง้

ของไทยและจีนจึงนิยมน านิทานและวรรณกรรมมาแตง่เป็นเนือ้เพลงกล่อมเด็ก มีลกัษณะร่วมกนั
คือสว่นใหญ่น ามาจากนิทานหรือวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงและมีความนิยมในแตล่ะสงัคม สะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรมและสภาพสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น เพลง “รามเกียรติ์”น ามาจากวรรณคดีเร่ือง      
รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย เพลง “หม่าเป้ยเหยาหลาน” (马背摇篮 
เปลบนหลงัม้า) มาจากวรรณกรรมท่ีน าไปสร้างภาพยนตร์เร่ือง 啊！摇篮 (โอ เปล) ซึ่งมีช่ือเสียง
ในประเทศจีน 

เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กไทยและจีนท่ีมีลกัษณะต่างกันคือ เพลงกล่อมเด็กไทย
นิยมเลือกช่ือของตวัละครมาแตง่เนือ้เพลงตามเร่ืองราวบางส่วนของวรรณกรรม เช่น “นาง
ปทมุเกสร” ในวรรณคดีเร่ือง พระอภยัมณี 

 
                              มาข้าจะขอกล่าว         ถึงเร่ืองราวนางปทมุ 
                               รูปสวยรวยรุ่น            เกิดในพุ่มบษุบา 
                               ฤาษีลงสรง                 เก็บไดอ้งค์นางมา 
                               ฤาษีเลีย้งไว ้               เติบใหญ่กายา 
                               ฤาษีไปป่า                  เจ้าก็ร้อยพวงมาลยั 
                              ร้อยเอยร้อยแลว้         นางแก้วก็พิษฐานไป 
                              เนือ้คู่อยู่ไหน              ขอพวงมาลยัสวมกร 
                             สวมข้อพระหตัถ์         รัดข้อพระกร 
                             ร่วมฟกูร่วมหมอน       ร่วมทีน่อนเดียวเอย 
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เพลงนีก้ลา่วถึงประวตัคิวามเป็นมาของนางปทมุเกสร ท่ีเกิดในดอกบวั ฤาษีเก็บมา
เลีย้ง จนเตบิโตเป็นสาว นางท าพิธีเส่ียงทายหาคูค่รอง  
สว่นเพลงกล่อมเด็กของจีนท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัคือ นิยมน านิทานหรือเร่ืองราวท่ีปรากฏ

ซ้อนอยู่ในวรรณกรรม ซึ่งไม่ใช่เนือ้เร่ืองของวรรณกรรมโดยตรง ดงัเช่นเพลง “เส่ียวหงเม่า” (小红
帽 หนนู้อยหมวกแดง) เป็นนิทานท่ีเลา่เร่ืองราวซ้อนอยูใ่นวรรณกรรมประเภทภาพยนตร์ 

 
我独自走在郊外的小路上， 

我要把那糕点带给外婆尝一尝。 
她家住在又远又僻静的地方， 
我要担心附近是否有大灰狼。 

当太阳下山岗， 
我要赶回家， 

和妈妈一同进入甜蜜梦乡。 

ค าแปล 
ฉนัเดินอยู่บนถนนนอกชานเมืองเพียงคนเดียว 

ฉนัจะเอาขนมไปให้คณุย่าชิมซะหน่อย 
บา้นของเธออยู่ในสถานทีที่ท่ัง้ไกลและเงียบเชียบ 
ฉนัเป็นกงัวลว่ารอบข้างมีหมาป่าตวัใหญ่อยู่ไหม 

เมื่อเวลาพระอาทิตย์ตกดิน 
ฉนัจะตอ้งรีบกลบับา้น 

เข้าไปในความฝันอนัแสนหวานกบัแม่ 
 
เนือ้หาของเพลงนีม้าจากนิทานท่ีนิยมในทัว่โลก เร่ือง “หนูน้อยหมวกแดง” เล่าว่าหนูน้อย

หมวกแดงเอาขนมไปเย่ียมยาย นอกจากนี ้เพลงกลอ่มเดก็ของจีนยงันิยมน าเร่ืองนิทานมาสรุปและ
ปรับแตง่เป็นเพลงกล่อมเด็ก ไม่ใช่เพียงกล่าวถึงตวัละครหรือเร่ืองในวรรณคดีบางส่วน  เช่น “หม่า
เป้ยเหยาหลาน” (马背摇篮เปลบนหลงัม้า) ท่ีกล่าวถึงเวลามีสงคราม พ่อแม่ต้องไปตอ่สู้  จึงพาลกู
ไปด้วย โดยเอาลกูไว้ในเปลท่ีอยูบ่นหลงัม้า เดก็กลุม่นีจ้งึถือวา่เป็นกลุม่เด็กท่ีเติบโตในสงคราม เป็น
คนมีประสบการณ์สงครามและเห็นประเทศจีนเกิดขึน้ใหม่ 
 

อภปิรายผล 

 

เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงท่ีผู้ ใหญ่ร้องเพ่ือกล่อมให้เด็กนอนหลบั เนือ้หาของเพลงส่วนใหญ่
เป็นชาวบ้านแตง่ขึน้และสืบทอดโดยปากตอ่ปาก เพลงกล่อมเด็กจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
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แต่ละชาติ ในอีกด้านหนึ่ง เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กยงัสะท้อนให้เห็นสภาพสงัคมในด้านต่าง ๆ 
ของชนชาตนิัน้ ๆ   

จากผลการวิจยั จะเข้าใจได้ว่าเพลงกล่อมเด็กส่วนใหญ่เป็นเพลงสัน้ ๆ และง่าย ๆ เพ่ือให้
ผู้คนจ าเพลงได้ง่ายและท าให้เด็กนอนหลบัง่าย  เนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กทัง้ของไทยและจีนส่วน
ใหญ่น ามาจากธรรมชาติท่ีแวดล้อมเด็ก รวมทัง้สิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยและรู้จักดีมาแต่งเป็นเนือ้เพลง 
ดงัเชน่ สตัว์ท่ีเดก็รู้จกั ฝน หิมะ ต้นไม้ เป็นต้น ท าให้เดก็เข้าใจได้ง่ายและสนใจด้วย 

 เพลงกล่อมเด็กมีเนือ้หาท่ีเข้าใจง่ายสะท้อนภาพสังคมได้อย่างชดัเจน โดยท่ีเนือ้หาของ
เพลงกลอ่มเดก็แตล่ะท้องถ่ินและแตล่ะชาติ มีความแตกตา่งกนัและความคล้ายคลึงกนั ซึ่งสะท้อน
ให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนชนชาตินัน้ ๆ  ได้กันอย่างดี ดังเช่น เพลงกล่อมเด็กของไทย
กล่าวถึงอากาศร้อนผู้ คนก็ต้องการให้ฝนตก ท าให้อากาศเย็นสบาย และเพลงกล่อมเด็กของ
ประเทศจีนก็กล่าวถึงอากาศในฤดูหนาว ท่ีหนาวเย็นและมีหิมะตก แสดงถึงความต้องการให้
อากาศอบอุน่สบายเพลงกลอ่มไทยมีบทเพลงกล่าวถึง “กรรม” ซึ่งเป็นความเช่ือของชาวไทย และมี
บทเพลงท่ีกล่าวถึงบรรตคนเก็บดอกไม้มาท าเป็นหมอน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทย 
เช่นเดียวกับเพลงกล่อมเด็กของจีนก็ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตามลกัษณะของวฒันธรรม
จีน  ภาพสะท้อนท่ีปรากฏในเนือ้เพลงกลอ่มเดก็เหล่านี ้ล้วนเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีมนษุย์สร้างสรรค์
และสืบทอดกนัมาถึงปัจจบุนั จากการจดจ าด้วยการฟัง มาเป็นการบนัทึกและตีพิมพ์เผยแพ่ร ซึ่งใน
ปัจจบุนัเพลงกลอ่มเดก็ทัง้สองชาตมีิการบนัทกึเสียงและภาพด้วยเทคโนโลยีสมยัใหมด้่วย  

สรุปได้วา่ แม้วา่เพลงกลอ่มเดก็จะเป็นเพียงสว่นประกอบย่อย ๆ ในศิลปวฒันธรรมของชาติ
ไทยและจีน  แตใ่นเนือ้หาของเพลงกล่อมเด็กของทัง้สองชาติได้บนัทึกสิ่ งตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย 
ซึ่งถ้าน ามาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ ก็จะสามารถรู้และเข้าใจเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม รวมถึง
ผู้คนและสงัคมของทัง้สองชาตไิด้อยา่งชดัเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศกึษาเพลงกลอ่มเดก็ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนา 
2. ควรศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กของไทยกับของชาวไตท่ีสิบสอง   

ปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. ควรเปรียบเทียบกระบวนการสืบทอดและการอนรัุกษ์เพลงกล่อมเดก็ของไทยกบัจีน 
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การศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน * 
เพชร ** 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบวิธีการสร้าง ลกัษณะการใช้ค า
สแลงและปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน โดยได้เก็บค าสแลงไทย 247 ค า
จากนิตยสารไทย a day และค าสแลงจีน 208 ค าจากนิตยสารจีน “Youth Literary Digest- 
Kuaidian” ในเดือนมิถนุายน 2554 - พฤษภาคม 2555 ผลการวิจยัพบว่า  1. ค าสแลงในภาษาไทย
และภาษาจีนมี 6 ชนิด ได้แก่ ค าค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสรรพนาม ค าอุทาน และวลี   
หรืออนุประโยค ค าสแลงไทยส่วนมากเป็นค ากริยาและค าวิเศษณ์ ส่วนค าสแลงจีนส่วนมากเป็น
ค านามและค าวิเศษณ์  2.วิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนตา่งก็เน้นเปล่ียนแปลงค า
ท่ีมีอยู ่และมีวิธีการสร้างท่ีคล้ายคลึงกนั 9 วิธี ได้แก่ การขยายความหมายจากเดิม การย่อค า การ
สร้างเป็นตวัเลข การพ้องเสียง การเกิดใหม่ การประสมค าใหม่ การยืมภาษาต่างประเทศ การยืม
ภาษาถ่ิน การเลียนแบบ ส่วนวิธีการสร้างค าท่ีแตกต่างกันคือ วิธีการสร้างค าสแลงไทยจะ
หลากหลายกวา่ ซึง่ยงัมีอีก 5 วิธีในการสร้างค าสแลงไทย ได้แก่ การซ า้ค า การตดัค า การเติมสร้อย 
การผวนค า การสร้างค าพังเพย และอีก 1 วิธีในการสร้างค าสแลงจีน คือ การสร้างค าเป็น
ภาษาองักฤษ 3. ลกัษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนได้พบว่า ค าสแลงในสองภาษา
นัน้ส่วนมากใช้ส่ือความหมายโดยนยัและใช้ส่ืออารมณ์ โดยเฉพาะใช้ส่ืออารมณ์เชิงนิเสธเป็นหลกั 
แต่ก็มีบางส่วนท่ีส่ือความหมายโดยตรงและใช้เพ่ือการส่ือสาร นอกจากนัน้ ค าสแลงไทยและค า
สแลงจีนยงัมีการใช้อปุมาโวหาร อติพจน์ นามนยั บคุคลวตั นยัเฉพาะ 4. ปัจจยัร่วมกนัท่ีท าให้เกิด
ค าสแลงได้แก่ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสังคม ความต้องการของผู้ ใช้ภาษา ผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์  และการเผยแพร่ของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเผยแพร่ท่ีผ่านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ สว่นปัจจยัท่ีแตกตา่งกนั คือ ปัจจยัจากตวัภาษา ปัจจยัจากสภาพสงัคมและการศกึษา 
ปัจจยัจากวฒันธรรมและความเช่ือของผู้ใช้ภาษา 
ค าส าคัญ: การศกึษาเปรียบเทียบ  ค าสแลงไทย  ค าสแลงจีน  
__________________________________ 
 *บทความวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  “การศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน ”  
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยั        หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์. ดร. นริศ วศินานนท์   
 ** นกัศกึษา หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
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A Comparative Study of Slang Words in Thai and Chinese Languages  
 

Juncai Li   
Abstract 

 The purpose of this research is to study comparatively the word formation, 
usage and the factors of production of slang words in Thai and Chinese languages. The 
researcher collected 247 Thai slang words from Thai magazine entitled "A Day" and 208 
Chinese slang words from Chinese magazine entitled “Youth Literary Digest - kuaidian” wrote 
during June, 2011 to May, 2012. 1) Results reveal that word classes of slang words found 
include 6 classes: noun, pronoun, verb, adjective and adverb, interjection and phrase or 
clause. The most of Thai slang words are verbs and the most of Chinese slang words 
are nouns. 2) The slang words of Thai and Chinese are derived from common words, 
there are nine similar methods of word formation: meaning-expanding, abbreviation, 
numeral, homonym, coinages, new words-amalgamating, loan foreign words, loan 
vernacular words and imitating. Otherwise there are some different word formations 
between them. There are five methods in Thai slang words: compounding, spoonerism, 
reduplication, a two-part allegorical saying and suffix; and the Chinese slang words have 
one method which is Chinese-English built. 3) The results of the comparative study show 
that usage of the two kinds of slang words are strong emotions expressed and 
communicated indirectly. Most slang words are oriented to express negative emotion. 
And there are five same usages of slang words: metaphor, personification, reference, 
hyperbole and special indication.  4) The results of the comparative study also show that 
some of  the factors of production of Thai slang words and Chinese slang words, are the 
same events and news in social, needs of language user, effects of globalization, 
Transmission of news, especially news disseminated through media about new 
technology. But there are some different factors of production : grammar and 
characteristics of language, status of social and education, culture and beliefs of 
language user.             
 
Keywords: Comparative study,  Thai slang words,  Chinese slang words       
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บทน า 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีผลกัดนัให้สงัคมเจริญก้าวหน้า และเป็นเคร่ืองส่ือสารท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้เพ่ือแสดงความรู้สกึ อารมณ์และส่ือความคิดให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมของ
กลุม่คนในสงัคม แตล่ะสงัคมก็มีภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะ
กลุ่มคนในสังคมและมีความส าคัญต่อผู้ ใช้ภาษากลุ่มนัน้ ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน เป็น
ต้น (จินตนา พทุธเมตะ. 2546 : 2) และสชุาดา เทวะผลิน (2531 : 1) ได้กล่าวว่า การท่ีภาษาของ
สงัคมมีความแตกตา่งกนัออกไปนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น วยั ภูมิหลงัทางสงัคม อาชีพ 
หรือความสนใจ เป็นต้น ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2533 : 14-15) 
กล่าวคือ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผู้คนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกันใช้ภาษาแตกต่างกันไปมีหลายประการ 
อาทิ อายุ เพศ อาชีพ ถ่ินฐาน ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนก็ย่อมมีการใช้ภาษา
แตกต่างกันตามวัย เช่น ภาษาวัยรุ่น ซึ่งเป็นค าสแลงใช้ในเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และวัยรุ่นยุคนีไ้ด้
ติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตและส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ท าให้ถ้อยค าหรือภาษา
ของผู้คนกลุม่นี ้         มีความโดดเดน่ในสงัคมและมีลกัษณะเชิงสแลง  

แม้วา่ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1140) ได้อธิบายความหมายของค า
สแลงไว้วา่ ถ้อยค าหรือส านวนท่ีใช้เข้าใจกนัเฉพาะกลุ่มหรือชัว่ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับ
กนัว่า ถกูต้อง และพจนานกุรมออกซ์ฟอร์ด เวอร์ดเพาเวอร์ (2441 : 744) อธิบายว่า ถ้อยค าหรือ
ส านวนท่ีใช้แพร่หลายภาษาพูด โดยเฉพาะระหว่างคนในกลุ่มกันและมักจะอยู่ในความนิยมเป็น
ชว่งสัน้ ๆ บางค าไมเ่ป็นค าสภุาพ แตค่ าสแลงเป็นค าท่ีเป็น “พลงัแห่งความสวยงาม” ในการส่ือสาร
ส าหรับกลุ่มคนนัน้ และด้วยสาเหตวุ่า ภาษามีไว้เพ่ือการส่ือสาร ถ้าภาษานัน้สามารถส่ือสารกัน
ได้ผลสมความมุง่หมาย ก็ต้องนบัวา่ใช้ภาษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจบุนั ลกัษณะของค าสแลง
กระชบัชดัเจนมากขึน้ และไม่ว่าจะเป็นค าสแลงไทยหรือค าสแลงจีนก็ปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
มากขึน้ เชน่  

ค าสแลงท่ีปรากฏในนิตยสารวยัรุ่นไทย a day   
1. ยงัมีวิธีประดษิฐ์อปุกรณ์แบบ D.I.Y. (ดีไอวาย) เพ่ือความอยูร่อด 
      (a day. ฉบบั 141 : 38) 

 D.I.Y. (ดีไอวาย) ย่อมาจากค าองักฤษ do it yourself  มีความหมายว่า ท าด้วยตวัเอง ไม่
พึ่งพาคนอ่ืน ยงัไม่ได้พบในพจนานกุรมค าใหม่ล่าสุด นอกจากนัน้ ยงัมีอีกหลายค าท่ียงัไม่ปรากฏ
ในพจนานกุรมค าใหม ่เชน่ อินดี ้หลัน่ล้า แมส ๆ ตายหา่ เตี๊ยม ทอล์กโชว์  เบอร์ดี ้บ๊วย เป็นต้น    

2. เรากวนตีนมาก เอาใจวยัรุ่น ใสม่ขุกนัเลย 
      (a day. ฉบบั 141 : 149) 
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 กวนตีน หมายถึงชวนให้หมัน่ไส้จนอยากท าร้าย เป็นค าไม่สภุาพ (พจน.ค าใหม่. 2550 : 7) 
ค าสแลงปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ก็มีจ านวนไม่น้อย เช่น กูรู เนีย้บ แชร์ หัวขีเ้ล่ือย สัตว์
ประหลาด เป๋ ๆ เปรีย้ว จมัโบ้ ขัน้เทพ โคตร ไฟแรง แห้ว เจง๋ กางร่ม นยุ เป็นต้น 
   ค าสแลงท่ีพบในนิตยสารจีน Youth Literary Digest –Kuaidian  

1. 可以吐槽是看烂片的第三个理由。 
                                         (Youth Literary Digest –Kuaidian. 2444/04 : 121) 

 吐槽 ค านีม้าจากไต้หวัน หมายถึง แสดงความคิดเห็น เสนอข้อสงสัย ให้ค าเสนอหรือ
วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสังคม เป็นค าใหม่ท่ียังไม่ปรากฏในพจนานุกรมค าจีนใหม่ ค า
ประเภทนีจ้ านวนไม่น้อย เช่น 达人、 屌丝、 穿越、 卖萌、 天然呆、  给力 、神马都

是浮云、  钓鱼执法、 打酱油 เป็นต้น     
2. 近年来，网上的雷语是越来越雷人了。 
                                             (Youth Literary Digest –Kuaidian. 2444/03 : 
10) 
雷语  หมายถึง ถ้อยค าท่ีนา่สะเทือนใจ หรือการใช้ถ้อยค าแปลกๆ 

 (พจน.ค าจีนใหม.่ 2553 : 102) 
 ค าสแลงท่ียงัพบในนิตยสารจีนและปรากฏในพจนานุกรมค าจีนใหม่ยงัมีอีกมากมาย เช่น 
来电、钻石男、金龟婿、剩男、剩女、北漂族、粉丝、无厘头、酷毙了、黑马

、鸡肋、打了鸡血 เป็นต้น 
บทความวิจยันีเ้ก็บข้อมูลจากส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีคณุภาพท่ีดีและได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน

กลุ่มวยัรุ่นและมีค าสแลงปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ นิตยสารไทย “a day” และนิตยสารจีน 
“Youth Literary Digest -Kuaidian” （青年文摘-快点）  

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่จะมีการวิจยัท่ีเก่ียวกบัค าสแลงไทยและจีนบ้างแล้วก็ตาม แตก่ารวิจยั          
ท่ีเก่ียวข้องกับค าสแลงไทยส่วนมากเก่ียวกับการศึกษาประเภทและการสร้างค าของค าสแลงท่ี
ปรากฏในหนงัสือพิมพ์รายวนั (สชุาดา เทวะผลิน.2531)และลกัษณะการใช้และความหมายของค า
สแลงในนิตยสารวยัรุ่น(สธนสรณ์ ยตุบิรรพ์.2553) และศกึษาค าสแลงในด้านวิธีการสร้าง ท่ีมาและ
ด้านส่ือความรู้สกึ (มนญัญา สดุสวาท.2550) ยงัมีอรอษุา ถีวนัดี (2551) และงานวิจยัด้านค าสแลง
จีนนัน้ก็มี จางเสวียเหมย (张雪梅2548) และเฉินฟาชิง (陈发青2539) ศึกษาส าสแลงในด้าน
การสร้างค าและความหมายมาแล้ว  กล่าวคือ นักวิจัยไทยและนักวิจัยจีนต่างก็ท างานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัค าสแลงในด้านความหมายและการสร้างค ามาแล้ว ฉะนัน้ เห็นได้ว่า ค าสแลงเป็นประเด็น
ท่ีนา่สนใจและยงัไมมี่นกัวิจยัทา่นใดศกึษาค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนในแง่เชิงเปรียบเทียบ 
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 จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในด้าน
วิธีการสร้างค าสแลงและลกัษณะการใช้ค าสแลงและปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงในปัจจบุนั เพ่ือช่วย
ให้ชาวไทยและชาวจีนได้เข้าใจภาษาและวฒันธรรมของกนัและกนั ทัง้อีกช่วยให้มนษุย์เห็นถึงภาพ
สะท้อนสงัคมในปัจจบุนัโดยการศกึษาถ้อยค าท่ีใช้ส่ือสารในยดุสมยัปัจจบุนั 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ 
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค า ลกัษณะการใช้ของค าสแลง และปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงใน
ภาษาไทยและภาษาจีน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้ครัง้นี ้ผู้วิจยัคดัเลือกข้อมลูแบบเจาะจงโดยรวบรวมเฉพาะข้อมลูท่ีมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. แหล่งข้อมูล 
การวิจยัศกึษาค าสแลงจากนิตยสารฉบบัรายเดือน 2 รายช่ือ ซึ่งงออกเผยแพร่ในช่วงเดือน

มิถุนายน 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555ทัง้หมด 24 ฉบบั นิตยสารไทยและนิตยสารจีนอย่างละ 
12 ฉบบั ได้แก่ 
  1.1 นิตยสารไทย “a day” ผลิตโดย บริษัท เดย์ โพเอ็ทส์ จ ากดั Day Poets Co. 
Ltd. บริษัทก่อตัง้ขึน้โดยบคุคล 3 คน ได้แก่ วงศ์ทนง ชยัณรงค์สิงห์ นิติพฒัน์ สขุสวย และ ภาสกร 
ประมูลวงศ์ในปี พ.ศ.2546 เป็นนิตยสารวยัรุ่นท่ีวงการนิตยสารไทยยกย่องเป็นดัง่ “ขวญัใจเด็ก
แนว” และ “a day” เป็นนิตยสารวยัรุ่นนิยมอ่านมากท่ีสุด (สธนสรณ์ ยุติบรรพ์. 2552 : 48) 
นิตยสารฉบบันีอ้อกเป็นรายเดือน มีเนือ้หาประกอบด้วยสาระวงการบนัเทิง และส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม ่การทอ่งเท่ียว พร้อมสอดแทรกความรู้ตา่ง ๆ    
  1.2 นิตยสารจีน “Youth Literary Digest- Kuaidian”（青年文摘-快点）

ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.2524 ควบคมุโดยสนันิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และจดัท าโดยส านกัพิมพ์จงกัว๋ชิงเหนียน เป็นนิตยสารวยัรุ่นท่ีจดัจ าหน่ายมากท่ีสดุในประเทศจีน 
นิตยสารเป็นนิตยสารรายเดือนฉบับออนไลน์ มีคอลัมน์เฉพาะภาษานิยม และมีเนือ้หา
ประกอบด้วยข่าวสารสด ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับคนสมยัใหม่ การท่องเท่ียว 
และสิ่งของยอดนิยม เป็นต้น 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%87_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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2. การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้หลกัเกณฑ์คดัเลือกค าสแลงตามตอ่ไปนี ้

2.1. เป็นค าท่ีมีความแปลกใหม่จากค าปกติ ไม่ว่าจะเป็นรูปค า ความหมายหรือ
การออกเสียง หรือการเรียงค าก็ตาม ส่วนหนึ่งจะเป็นค าให้ความหมายเชิงอารมณ์ท่ีช่วยบอกความ
มีชีวิตชีวา ตลกขบขนั หรือสร้างพจน์ใหม ่ท าให้มีพลงัภาษามากขึน้ 

2.2. เป็นภาษาท่ีจดัอยู่ในระดบัต ่ากว่ามาตรฐาน ดงันัน้จึงอาจจะเปล่ียนเป็นค าท่ี
เป็นภาษามาตรฐานท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงได้โดยใช้วิธีทดสอบด้วยการใช้ค าท่ีเป็น
มาตรฐานมาแทนท่ี ถ้าแทนท่ีได้ก็นบัวา่ เป็นค าสแลง (สชุาดา เทวะผลิน. 2531 : 4) 

2.3. เป็นค าท่ีได้รับความนิยมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นค าท่ีสะกด
ผิดหรือสร้างผิดหลกัไวยากรณ์ก็ตามก็นบัวา่ เป็นค าสแลง 

3. ข้อลงเบือ้งต้น 
3.1. การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัจากข้อมลูทัง้ภาษาไทย

และภาษาตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้วิจยัจะอ้างอิงข้อมลูตามมาตรฐานของภาษานัน้ๆ 
3.2 ารจดัท าตารางรวบรวมค าสแลงในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดใช้อกัษรย่อใน

งานวิจยัครัง้นีเ้พ่ือจดัระบบการน าเสนอผลการวิจยัให้เหมาะสมและครบถ้วน ดงัตอ่ไปนี ้
ก. = ค ากริยา จ. = ภาษาจีน อ. = ภาษาองักฤษ  
น. = ค านาม ญ. = ภาษาญ่ีปุ่ น ฝ. = ภาษาฝร่ังเศส  
ว. = ค าวิเศษณ์ (1. ค าท่ีขยายกริยา 2. ค าท่ีขยายค าวิเศษณ์ด้วยกนั) 
พจน. = พจนานกุรม  
ส.= ค าสรรพนาม 

3.3 อกัษรไทยท่ีใช้ในงานวิจยันีย้ึดถือตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2444 
เป็นมาตรฐาน และอกัษรจีนยึดถือตาม “พจนานุกรมจีนปัจจุบนัฉบบัท่ี 6”（现代汉语词典第6版）
เป็นมาตรฐาน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้ วิจัยจึงเลือกวิธีวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) และด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับค าสแลงในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
คดัเลือกสิ่งพิมพ์หรือวรรณกรรมท่ีเหมาะสมเป็นกลุม่ตวัอยา่งมาท างานวิจยั 
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2. รวบรวมค าสแลงไทยจากนิตยสารวยัรุ่นไทย a day และเก็บรวบรวมค าสแลงจีนจาก
นิตยสารวยัรุ่นจีน Youth Literary Digest-Kuaidian（青年文摘-快点）โดยจดัท าเป็นตาราง
และวิเคราะห์ค าสแลงเบือ้งต้น 

3. ศึกษาวิธีการสร้างค า ลกัษณะการใช้ของค าสแลงและปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงจาก
ตารางท่ีวิเคราะห์แหล่งข้อมูล ตัง้หลกัเกณฑ์เปรียบเทียบค าสแลงในด้านต่าง ๆ  และด าเนินการ
เปรียบเทียบ 

4. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 จาการวิจยัครัง้นี ้ได้ปรากฏผล  4  ประการหลกัดงันี ้
 1. ผลของการรวบรวมข้อมูล 
 จากการรวบรวมค าสแลงครัง้นี ้พบวา่ ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนได้แบง่ออกเป็น 6 ชนิด 
ดงันี ้
 

ชนิดของค าสแลง ค าสแลงไทย ค าสแลงจีน 
จ านวนค า สดัสว่น จ านวนค า สดัสว่น 

ค านาม 42  21.04% 97  46.63% 
ค ากริยา 94  38.46% 38  18.27% 
ค าวิเศษณ์ 90  36.44% 60  28.84% 
ค าสรรพนาม 2  0.82% 1  0.48% 
ค าอทุาน 3  1.21% 4  1.92% 

วลี หรืออนปุระโยค 4  2.02% 8  3.84% 
รวม 247 208 

ตารางท่ี 3.1 จ านวน สดัสว่นของชนิดของค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ค าสแลงในทัง้สองภาษาประกอบด้วย ค านาม ค ากริยา ค า
วิเศษณ์ ค าสรรพนาม ค าอทุาน และวลีหรืออนปุระโยค ค าสแลงไทยสว่นมากประกอบด้วยค ากริยา
และค าวิเศษณ์ สว่นค าสแลงจีนสว่นมากประกอบด้วยค านามและค าวิเศษณ์  
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 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
เน่ืองจากค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนต่างก็มีวิธีการสร้างท่ีไม่เหมือนกันอยู่แล้ว 

ผู้วิจยัจึงน าทฤษฎีของสจ๊วร์ต เฟล๊กซ์เนอร์   (Stuart Flexner. 2418: 596-608) เป็นเกณฑ์การ
เปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน เพ่ือให้ความแตกต่างของค าสแลงใน
สองภาษานัน้กระชบัย่ิงขึน้ ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้
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หมายเหต:ุ A = การเปลี่ยนแปลงค าทีมี่อยู ่B= การสร้างใหม ่
             C = การยืม D = วิธีการอ่ืน ๆ 

แผนภมูิท่ี 3.1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

สรุปวิธีการสร้างค าของค าสแลงในภาพรวมได้วา่ ค าสแลงไทยท่ีสร้างจากการเปล่ียนแปลง
ค าท่ีมีอยู่มีจ าจวน54.40% ค าสแลงไทยจากการสร้างค าใหม่มีจ าจวน 25.60% ค าสแลงไทยจาก
การยืมค ามีจ านวน 14% และค าสแลงไทยสร้างด้วยวิธีอ่ืนมีจ านวน 6% ซึ่งรวมถึงวิธีการเลียนแบบ
และสร้างเป็นค าพงัเพย ค าสแลงจีนท่ีสร้างจากการเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยู่มีจ าจวน 51.21% ค า
สแลงไทยจากการสร้างค าใหม่มีจ าจวน 31.88% ค าสแลงไทยจากการยืมค ามีจ านวน 11.11% 
และค าสแลงไทยสร้างด้วยวิธีอ่ืน ๆ มีจ าจวน 5.80% ซึง่เป็นวิธีการเลียนแบบ 

จากแผนภมูิข้างต้นได้พบวา่  ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนสร้างด้วยวิธีการเปล่ียนแปลงค า
ท่ีมีอยู่เป็นหลัก ยังได้ประสมค าสแลงใหม่ขึน้มาเร่ือย ๆ แต่ค าสแลงจีนท่ีสร้างขึน้มาใหม่นัน้มี
จ านวนมากกวา่ค าสแลงไทย 

นอกจากนี ้ยงัได้พบอีกว่า วิธีการสร้างค าสแลงไทยในด้านการเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยู่นัน้
หลากหลายกวา่ค าสแลงจีน ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนมีวิธีการสร้างท่ีร่วมกนั 9 วิธี ได้แก่ 
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1. การขยายความหมายของค า หมายถึง ค าท่ีใช้ความหมายใหม่หรือใช้ความหมาย
โดยเฉพาะ ตวัอยา่งค าสแลงไทย เชน่ สลวก หน้าเงือก อบกบ เวร จอแบน ติ่ง ปลวก ลีลามาก งาม
ไส้ เป็นต้น ส่วนค าสแลง เช่น 恐龙、蚁族、接招、大叔、鸡肋、黑马、白骨精、金龟
婿、穿越、洗眼睛、接吻、黑木耳、打酱油เป็นต้น 

2. การพ้องเสียง หมายถึง ค าท่ีออกเสียงคล้ายคลึงกนั ตวัเขียนกบัความหมายตา่งกนั ค า
เหล่านีม้กัเป็นค าสแลงท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ต ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่นชิบหาย จุงเบย  ถั่วต้ม แหล่ม 
แว้ว เฮียก เวล ่า ฮิโซ กิจกาม ไป 4 (ฉ่ี) เค้า (เขา) ชัน้  (ฉัน) 55 (เสียงหวัเราะ ห้าๆ) ง่าว เบ้อเร่ิม เป็นต้น ส่วน
ค าสแลงจีน เช่น 毒男、粉丝、(อ.) 呕像、怪黎黍、草泥马、尼玛、神马、杯具、狗血
(อ.)、X猪脚เป็นต้น 

3. การย่อค า หมายถึง  การย่อค าเดิมท่ีมีอยู่เป็นตวัเลขหรือ เป็นรูปต่างๆ โดยไม่เปล่ียน
ความหมายของค าเดิม ตวัอย่างค าสแลงไทยเช่น  ดีไอวาย(อ.) โบโบ้(ฝ.) G.B.(อ.) กทค. เป็นต้น 

สว่นค าสแลงจีน เชน่ PK、SB、悲催、BT、MM、TMD、NC、愤青、潮、正เป็นต้น 
4. การสร้างค าเป็นตวัเลข ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น ห้าๆ (555) ส่วนค าสแลงจีน เช่น 520 

(หวอ่อ้ายหน่ี) 886 (บายๆ  แล้ว) 
5. การยืมภาษาต่างประเทศ หมายถึง การน ารูปค า การออกเสียง หรือความหมายของ

ภาษาอ่ืน ๆ มาเป็นค าสแลง ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น แกตสบี ้อิน อินเลิฟ้ อินดี ้ อฟัเฟรด บิ๊กบึม้ 
ไฮโซ บมู เซอร์ไพรส์ ชิลล์ ๆ อีเว้นต์ เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น Low, High, Pass, Out, Pose, 
Mr. Right, Isad, 绯闻女孩、欧   宅男（女）、(ญ.) 中二病、(ญ.) 食草化、(ญ.) 婚活
、(ญ.) เป็นต้น 

6. การยืมภาษาถ่ิน หมายถึง การยืมค าศพัท์ท่ีใช้กนัในหมู่ผู้คนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ 
ตา่งๆ กนั ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น ขีจุ้๊ เบเบ๊ (เหนือ) ส่ี (อีสาน) อย่างแรง (ถ่ินใต้)  และค าสแลงจีน 
เช่น 给力、（เหนือ）有木有、（ยนูนาน）无厘头、(กวางตุ้ง) 机车女孩、 (ถ่ินไต้หวนั) 黄
牛票、(เซ่ียงไฮ้)（不）折腾、(แมนจ)ู 2B (อีสาน)  把妹 (ไต้หวนั) เป็นต้น 

7. การประสมค าใหม่ หมายถึง การประสมค าเก่ากบัค าเก่า หรือส่วนประกอบของค าเก่า 
แต่ค าเก่าอาจเป็นค าไทยหรือทบัศพัท์ท่ีมีอยู่แล้วก็ได้ ตวัอย่างค าสแลงเช่น ชวัร์ป้าบ สวยเป๋อ เหง่ือ
แตก  เจาะแนะ ฟาดแข้ง ก๊ิบเก๋ เก๋ไก๋ ออนป้า ตายห่า จิตตก น า้พระเอก เสือผู้หญิง จดัหนกั ซ่ือบือ้ 
กอดเสาเข่าทรุด มือสอง ซีเครียด ตีขอร์ดยอดสาว และค าสแลงจีนเช่น见光死、房奴、Hold（

不）住、蛋定、卖萌、天然呆、傲娇 เป็นต้น 
8. การเกิดค าใหม่ หมายถึง ค าท่ีสะกดขึน้มาใหม่และมีความหมายด้วย ตวัอย่างค าสแลง

ไทย เช่น เช่น เนีย้บ จิ๊บจ๊อย สยุ ห่วย ซะงัน้ อะจ๊ีอะจ๊ะ เจ๋ง สก๊อย (ก๊อย) ลัน้ลา เซีย้ว เกร์ป โจ๊ะๆ 
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งีด  โจ๋ ว่ืนวือ วิน วีน ตุ๊มตอ่ม โก๊ะๆ  ส่วนค าสแลงจีน เช่น Cfan, Diaods, Geilivable, Eggstable 
เป็นต้น 

 9. การเลียนแบบ หมายถึง เลียนแบบเสียงธรรมชาติและค าเดิมท่ีมีอยู่โดยใช้ค าน าหน้า
หรือค าประกอบหลังเป็นส่วนประกอบ สร้างค าสแลงท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงในด้านรูปค าขึน้มา 
ตวัอย่างค าสแลง เช่น คอXX บ้าXX ใจร่มๆ ขัน้เซียน วิฮีว้ ฉึกๆ เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น XX

男、XX女、XX同学、亲，XX哦！X二代、XX控、XX族、XX门、XX体、慢X、XX
了、男X号、XX奴เป็นต้น 

วิธีการสร้างค าสแลงไทยยงัมีอีก 5 วิธีท่ีแตกตา่งกบัค าสแลงจีนได้แก่  
1. การซ า้ค า หมายถึง การสร้างค ามลูเดิม 2 ครัง้ ให้เกิดความหมายใหม่ ๆ ขึน้มาเป็นค า

สแลง เชน่ กากๆ บ้านๆ หมาๆ กล้วยๆ เดก็ๆ ชดัๆ เป๋ๆ เดด็ๆ แหงมๆ จิ๊บๆ งัน้ๆ หมู่ๆ  เป็นต้น   
  

2. การผวนค า หมายถึง การผวนค าเดิมท่ีมีอยู่เป็นค าสแลงโดยสลบัสระและ ตวัสะกดของ
พยางค์หน้าและพยางค์สดุท้าย ท าให้เกิดค าใหม่ท่ีอาจไม่มีความหมาย แต่การออกเสียงจะคล้อง
จองกบัรูปเดมิ เชน่ ซุย ป๊ิงวิง้ หมาแพนดี ้หวา่เว้ เป็นต้น 

3. การตดัค า หมายถึง การตดัส่วนใดส่วนหนึ่งของค าเดิมออกไปเป็นค าสแลง แม้ว่าอาจ
เป็นค าผิดแตย่งัมีความหมายเดิม เช่น หนกุหนาน แจ่ม ฟ่ัน ง่ีเง่า นอยด์ ๆ(อ.) จอก ๆ ซิ่ง (อ.) แปบ 
จ๊ีด วีตๆ (อ.) โอ(อ.) ฟิน(ฝ.) จิน้(อ.) เวอร์(อ.) สเป๊ค (อ.) งงิุ เดิน้(อ.) แฮป (อ.) มหา’ลยั เป็นต้น 

4. การเติมสร้อย หมายถึง เติมพยัญชนะหรือหน่วยเสียงอยู่ ข้างหลังของค าเดิม 
ความหมายจากเปล่ียนจากเดิมหรือไม่เปล่ียนจากเดิมก็เป็นไปได้ เช่น หน้าโง่ว์ มนัส์ ยากส์ ซ่าส์ ขออภัย
มณีศรีสวุรรณ เป็นต้น 

5. การสร้างเป็นค าพังเพย หมายถึง การสร้างเป็นถ้อยค าท่ีแสดงความจริง ไม่ได้สอน
โดยตรง เชน่ เอาเชือกมา (จงูควาย)-โง่จริงๆ ละครหลงัข่าว-ใครๆ ก็รู้ ถ้วยถงักะละมงัหม้อ-ไร้สาระ
ไปวนัๆ 7-11ดบัไฟ-เป็นไปไมไ่ด้ เป็นต้น 

แตว่ิธีการสร้างค าสแลงจีนมีวิธีเดน่ 1 วิธีคือ การสร้างค าจีนเป็นภาษาองักฤษ ตวัอย่างค า
สแลงจีน เชน่ Cfan Diaods Geilivable Eggstable เป็นต้น 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนเป็นภาษาท่ีแตกตา่งกนั แตก็่มีลกัษณะการใช้ท่ีคล้ายคลึงกนั

และแตกตา่งกนั ผู้วิจยัจงึน าแนวคิดของของ Gudykunst และ Ting Toomey (2431: 99-115) เป็น
หลกัเกณฑ์การเปรียบเทียบและเทียบตามแผนภมูิดงัตอ่ไปนี ้
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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แผนภมูิท่ี 3.2 ผลการเปรียบเทียบลกัษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

ค าอธิบาย: ค าสแลงไทยท่ีใช้ส่ืออารมณ์ 66.13% ประกอบด้วยค าส่ืออารมณ์เชิงบวก 
24.70% และค าส่ืออารมณ์เชิงลบ 41.43% และการใช้เพ่ือการส่ือสาร 33.87% ค าสแลงท่ีใช้ส่ือ
ความหมายโดยนยั 70.97 % และค าท่ีใช้ส่ือความหมายโดยตรง 29.03% ส่วนค าสแลงจีนท่ีใช้ส่ือ
อารมณ์ 61.35% ประกอบด้วยค าส่ืออารมณ์เชิงบวก 22.22% และอารมณ์เชิงลบ 39.12% และค า
สแลงจีนท่ีใช้เพ่ือการส่ือสาร 38.65% ค าสแลงจีนท่ีใช้ส่ือความหมายโดยนยั 72.46% และค าสแลง
จีนท่ีใช้ส่ือความหมายโดยตรง 27.54%  

ผลการเปรียบเทียบลักษณะการใช้ค าสแลงในภาพรวม พบว่า ค าสแลงในทัง้สองภาษา
ตา่งเน้นการส่ือความหมายโดยนยัและส่ืออารมณ์เป็นหลกั และในการส่ืออารมณ์นัน้เน้นไปท่ีการ
ส่ืออารมณ์เชิงลบ ลกัษณะการใช้ท่ีตา่งกนัคือ อตัราการใช้ค าสแลงจีนส่ือความหมายโดยตรงนัน้จะ
มากกว่าค าสแลงไทย นอกจากนัน้ ยงัได้พบลกัษณะการใช้ค าสแลงในแง่โวหารภาพพจน์ท่ีร่วมกัน 7 
ลกัษณะ ได้แก่  

 1. การใช้อุปมาโวหาร หมายถึง การใช้ค าสแลงเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง   
เป็นอีกสิ่งของหนึง่ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงการโดยใช้ความหมายแฝงในการส่ือความหมาย ตวัอย่าง 
ค าสแลงไทย เช่น จอแบน ติ่ง ปลวก หวัขีเ้ล่ือย ห่าน ชะชี เพชร ชาวเกาะ แรด ฟองสบู ่หมาแพนดี ้
เป็นต้น และค าสแลงจีน เช่น花瓶、油水、软柿子、门槛、瓶颈、咸鱼、狗仔队、鸵鸟 

เป็นต้น 

หมายเหตุ: 
 A=ค าสแลงท่ีใชส่ื้ออารมณ์ B=ค าสแลงท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสาร 
C= ค  าสแลงท่ีส่ือความหมายโดยนยั D= ค  าสแลงท่ีส่ือความหมายโดยตรง 
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2. การใช้อติพจน์ หมายถึง การเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความท่ีเกินจริง มัก
เปรียบเทียบในเร่ืองปริมาณว่ามีมากเหลือเกิน มีเจตนาเน้นข้อความท่ีกล่าวนัน้ให้มีน า้หนกัยิ่งขึน้ 
ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น ขัน้เทพ ขัน้เซียน สเมลเวลคมั ช้างกูอยู่ไหน ออนป้า เหง่ือแตก กวนตีน 
กอดเสาเข่าทรุด ไฟแรง เนือ้หอม ยาวไป ร้อยแปด เมพขิง ๆ ส่วนค าสแลงจีน เช่น  恐龙、填坑团、

酷毙了、拼爹、蒸发、浮云、杀到、 猎头、骨灰级、菜鸟、枪毙、杀伤力เป็นต้น 
3. การใช้นามนยั หมายถึง การใช้ค าสแลงท่ีบง่ลกัษณะหรือคณุสมบตัิของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา

แสดงความหมายแทนสิ่งนัน้ทัง้หมด ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น เก้าอี ้กึ๋น น า้พระเอก ไฟแดง เลือดใหม ่
เป็นต้น สว่นค าสแลงจีน เชน่萝莉、正太、黑木耳、光棍、交椅、小强 เป็นต้น 

4. การใช้สญัลกัษณ์ หมายถึง การใช้รูปภาพ ตวัเลขต่าง ๆในการส่ือสารการแสดงอารมณ์ 
เพ่ือสะดวกสบายในการพิมพ์ ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น 555 ไป 4 เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น 886 
520 เป็นต้น 

5. การใช้บคุลวตั การสมมตุิสิ่งต่าง ๆ ให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนษุย์ในการส่ือ
ความหมาย เพิ่มความหนกัแน่นของภาษา ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น หวัโกร๋น ชะโงกทวัร์ จืดเป็น
ต้น สว่นค าสแลงจีน เชน่蛋疼、猴急、露脸、杀时间、房奴เป็นต้น  

6. การใช้ค าผิด หมายถึง การใช้ค าสะกดขึน้มาตามการออกเสียงของค าเก่าหรือค าท่ี
สะกดค าไม่สมบูรณ์หรือมีความหมายผิดจากค าเดิมในการส่ือสาร เช่น สนุกสนาน -หนุกหนาน,  
แป๊บ-แปบ, แล้ว-แว้ว ,แจ่ม-แหล่ม, ถกูต้อง-ถัว่ต้ม, ไม่ใส่ใจ-ไม่ใส่จิว เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น杯具
（悲剧）、酱紫（这样子）、呕像（偶像）、尼玛（你妈）、神马（什么）เป็นต้น 

7. การใช้ความหมายเฉพาะ การใช้ค าสแลงในความหมายใดความหมายหนึ่งตาม
กาลเทศะและบริบทโดยไม่อาศยัโวหารตา่ง ๆ ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น ขยาย สาวก จีบี ดีไอวาย 
แกตสบี ้อิน เวรเป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น接招、大叔、鸡肋、黑马、白骨精、来电、潮
、穿越เป็นต้น  

แตย่งัมีลกัษณะการใช้ท่ีแตกตา่งกนัคือ ยงัมีค าสแลงไทยใช้เป็นค าซ า้ (เช่น หม ูๆ,ชิลล์ ๆ ) 
ค าผวน (เช่น ซุยขีข้ิง) และค าพังเพย (เช่น 7-11ดบัไฟ - เป็นไป ไม่ได้) และยังมีค าสแลงจีนลด
ความหยาบคายโดยใช้ค าย่อและค าพ้องเสียง เช่น TMD（他妈的）、SJB (神经病)、尼玛（

你妈）、 狗血（够shit）เป็นต้น 
4. ผลการศึกษาในปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าสแลง 
ก่อนจะศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้พบ 

เง่ือนไขท่ีเป็นค าสแลง 2 เง่ือนไข และขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 2 เง่ือนไข ได้แก่ 1. ต้องเป็นค าท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงจากค าเดิมท่ีมีอยู่หรือเป็นค าท่ีสร้างขึน้มาใหม่ 2. ค าท่ีมีความเปล่ียนแปลงนัน้ต้อง
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ได้รับความนิยมในชว่งเวลาหนึ่ง  3 ขัน้ตอนได้แก่ 1. เป็นค าเดิมท่ีมีอยู่  2. การเปล่ียนแปลงเป็นค า
แปลกใหม ่3. ได้เป็นค าสแลงในสดุท้าย ผู้วิจยัจดัท าเป็นภาพภมูิดงันี ้

 
 
 

 
                  การเปล่ียนแปลง                     ล้าสมยัไป เหลืออยูส่ว่นหนึง่  

(ปัจจยัจากสงัคมและตวัภาษา)                   ตายไปสว่นหนึง่ 
     เผยแพร่ให้ได้รับความนิยม  
   (ปัจจยัจากส่ือตา่ง ๆ ,ผู้ใช้ภาษา) 
 
จากภาพข้างต้นเห็นได้ว่า ภาษาใดภาษาหนึ่งจะมีการเปล่ียนแปลงนัน้ย่อมได้รับอิทธิพล

จากสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมและรูปแบบของค าท่ีสร้างขึน้มาใหม่นัน้ขึน้อยู่กบัตวัภาษาเอง ค าท่ี
เปล่ียนแปลงจากเดิมและสร้างขึน้มาใหม่นัน้จะถกูผู้ ใช้น าไปใช้ในวงการตา่ง ๆ ตามความต้องการ
และเผยแพร่ผา่นส่ือตา่ง ๆ ไปสูส่งัคม ฉะนัน้ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงนัน้ได้แบง่เป็น 4 ปัจจยัหลกั
และตัง้เป็นหลกัเกณฑ์การเปรียบเทียบปัจจยัด้วย ได้แก่ 

๑. ปัจจยัจากภายในสงัคมและสงัคมภายนอก 
๒. ปัจจยัจากตวัภาษาเอง 
๓. ปัจจยัจากผู้ใช้ภาษา 
๔. ปัจจยัจากส่ือเผยแพร่ตา่ง ๆ 
การเปรียบเทียบปัจจยัท าให้เกิดค าสแลงในสองภาษานัน้พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลง

ในภาษาไทยและภาษาจีนนัน้ มีทัง้ปัจจยัร่วมกนัและปัจจยัแตกตา่งกนั ได้แก่  
  1. ปัจจยัท่ีร่วมกนัในด้านผู้ใช้ภาษา ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีรับรู้ไวตอ่สิ่งแปลกใหม่แตค่วามคิดยงั
ไม่สมบรูณ์ รอบคอบ และได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์เป็นอย่างมาก ยงัได้รับอิทธิพลจาก
ส่ือต่าง ๆในด้านเทคโนโลยี เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลงยอดฮิต วรรณกรรม 
โฆษณา อินเทอร์เน็ตและส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และยงัมีปัจจยัท่ีมาจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคม 
 2. ปัจจยัท่ีแตกต่างกนันัน้คือ วยัรุ่นไทยและวยัรุ่นจีนตา่งเติบโตขึน้ในสงัคมท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างกัน ได้รับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ค าสแลงไทยท่ีสร้างขึน้มานัน้เน้นไปท่ีความ
สนกุสนาน และค าสแลงจีนท่ีสร้างขึน้มานัน้เน้นไปท่ีประชดประชนัเสียดสีสภาพสงัคม อนึ่ง ค าใน

ค ำเดิมทีม่ีอยู่ 

ค ำแปลกใหม่ ค ำสแลง 
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ภาษาไทยนัน้ประกอบด้วยพยญัชนะ สระและวรรณยุกต์ เป็นค าท่ีรวมการออกเสียงและรูปค าใน
ตัว สามารถสร้างเป็นค าสแลงแท้ได้ เช่น นุย, เฝ่ย, มันส์ ฟิน เป็นต้น แต่ค าในภาษาจีนนัน้
ประกอบด้วย รูปอกัษรจีน และพินอิน (การออกเสียงของอกัษรจีน) 2 ส่วน เน่ืองจากอกัษรจีนเป็น
อกัษรภาพและอกัษรจีนท่ีใช้ในปัจจุบนันัน้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองมาหลายพนัปี ดงันัน้ จึง
เป็นการยากท่ีจะไปสร้างรูปอกัษรใหมข่ึน้มาในระยะเวลาสัน้ๆ อนึง่ ภาษาจีนมีลกัษณะเดน่คือ หนึ่ง
ค าเป็นหนึ่งพยางค์ แม้ว่าแต่ละอกัษรจีนก็มีส่วนประกอบแต่ไม่สามารถน าส่วนประกอบของค า
เหล่านีม้าประกอบเป็นรูปอักษรใหม่ได้ในการพิมพ์ แต่พินอินประกอบด้วยพยัญชนะ สระและ
วรรณยกุต์นัน้ท าให้ค าสแลงจีนได้กลายเป็นอีกหลายรูปแบบโดยย่อพินอินเป็นพยญัชนะและสร้าง
ค าสแลงจีนเป็นค าองักฤษแบบจีน (Chinesenglish)  เช่น SJB BT ungeilivable adiaos ฉะนัน้ 
ตวัภาษาเป็นปัจจัยแตกต่างท่ีท าให้เกิดค าสแลงเป็นหลาย ๆ รูปแบบในแต่ละภาษา อนึ่ง ปัจจัย
จากความเช่ือและวฒันธรรม เช่น คนไทยมีความเช่ือในเร่ืองกรรมและผีสางเทวดานัน้ ท าให้ค า
สแลงไทยมีความแตกตา่งกบัค าสแลงจีน  

 
บทสรุป 
 การศกึษาค าสแลงเชิงเปรียบเทียบนัน้เป็นวิธีการส าคญัในการแสวงหาลกัษณะเด่นต่างๆ 
ของค าสแลงในสองภาษาหรือมากกวา่ 2 ภาษา เน่ืองจากอกัษรไทยเป็นระบบอกัษรวิธีท าให้วิธีการ
สร้าง ลกัษณะการใช้ของค าสแลงไทยหลากหลายกว่าค าสแลงจีน และคนไทยมีความเช่ือในเร่ือง
กรรมและเทวดาผีสางจึงอิทธิพลตอ่ค าสแลงไทย อนึ่ง ความกดดนัอีนหนกัหน่วงจากสงัคมจีน ท า
ให้วยัรุ่นจีนเครียดหงุดหงิดนัน้ก็ย่อมมีผลกระทบตอ่การใช้ภาษาของวยัรุ่นจีน  ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีท า
ให้มีค าสแลงท่ีส่ืออารมณ์เชิงลบนัน้มากกว่าค าสแลงไทย แม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ท าให้โลก
กลายเป็น “หมู่บ้านโลก” และได้ติดต่อส่ือสาร เรียนรู้กันอย่างรวดเร็ว สะดวก โดยผ่านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม แตค่วามแตกตา่งในด้านวฒันธรรมและตวัภาษานัน้ยงัเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีท าให้ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนมีความแตกตา่งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

แม้ว่า มีการวิจัยท่ีเก่ียวกับค าสแลงไทยในด้านความหมาย การสร้างค า การประยุกต์ 
ลกัษณะของค า หรือ ค าสแลงจีนในด้านวัฒนธรรม วิธีการสร้าง การใช้ ความหมาย อิทธิพลต่อ
สงัคม แต่การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้พบว่า ค าสแลงท่ีเกิดจากอินเทอร์เน็ตและการ์ตูนญ่ีปุ่ นนัน้เป็น
จ านวนมาก แตค่ าท่ีถกูน ามาใช้เป็นค าสแลงในแตล่ะภาษามีลกัษณะแตกตา่งกนั อนึ่ง แม้ว่ามีการ
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วิจัยท่ีเก่ียวกับค าสแลงในทัง้สองภาษาบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีการศึกษาค าสแลงเชิงเฉพาะ
อาชีพ ฉะนัน้ ผู้วิจยัจงึขอเสนอในแง่มองดงันี ้ เพ่ือเป็นประเดน็ใหมท่ี่ควรคา่ศกึษาตอ่ไป 

๑. การศกึษาค าสแลงไทยท่ีปรากฏในอินเทอร์เน็ต  
๒. การศกึษาเปรียบเทียบค าสแลงในสองภาษา ท่ีมาจากการ์ตนูญ่ีปุ่ น 

๓. การศกึษาค าสแลงเชิงเฉพาะอาชีพ 
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การศึกษานิยายเร่ืองสัน้เชิงสัจนิยมของเจงิซิน * 
ศริิวรรณ   เจริญธรรมรักษา ** 

 

บทคัดย่อ 
  เจิงซินเป็นนกัประพนัธ์ชาวไทยเชือ้สายจีนทา่นหนึง่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  โดยเฉพาะ
การประพนัธ์นิยายสัน้ขนาดสัน้  เจิงซินมีประสบการณ์ด้านหนงัสือมากมาย ประกอบธุรกิจ  มี
อาชีพเป็นหมอ  ช่ืนชอบการประพนัธ์ เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถหลายด้าน  บทประพนัธ์ของเขา
มีทัง้เร่ืองสัน้ นิยายสัน้ขนาดสัน้ นิยายสัน้ กลอน และการวิเคราะห์บทประพนัธ์  ด้านนิยายสัน้
ขนาดสัน้ นิยายสัน้ขนาดสัน้รวมเลม่ของเขา “หลานเหย่ียนจิง” ได้รวบรวมนวนิยายทัง้หมด 40 
เร่ืองท่ีเขาประพนัธ์ตัง้แตปี่ 1993 ถึง 2005 นิยายสัน้ขนาดสัน้ของเขามีการใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย
ชดัเจน แฝงมมุมองความคิด มีรูปแบบการเขียนท่ีดี ได้รับการช่ืนชมอย่างแพร่หลาย  มีงาน
ประพนัธ์บางชิน้ท่ีได้รับเลือกในต าราการสอนภาษาจีนกลาง  นิยายสัน้ขนาดสัน้ของเขาด าเนิน
เร่ืองแบบเน้นความเป็นจริง ตวัละครหลากหลาย ใช้การด าเนินเร่ืองและภาษาท่ีเรียบง่ายในการ
สะท้อนภาพมมุมองทางสงัคม ทัง้ต าหนิ และช่ืนชม หลกัๆแบง่ได้เป็น 4 ด้านหลกัๆ คือด้านสงัคม 
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านครอบครัว  ด้านการศกึษาภาษาจีน เน่ืองจากท่ีเขาเป็นนกัเขียนชาวไทยเชือ้
สายจีน งานประพนัธ์จงึมีลกัษณะกลิ่นอายของความเป็นชาวไทยเชือ้สายจีนอยู ่ให้ความส าคญักบั
คณุธรรมจริยธรรม เจิงซินมีอาชีพเป็นนายแพทย์ จงึมีความช านาญในเร่ืองเก่ียวกบัโรคตา่งๆท่ี
เกิดขึน้ รักษาตรวจชีพจรให้กบัชาวไทยเชือ้สายจีนตา่งๆด้วยจิตใจท่ีคณุธรรม และท าการจดบนัทึก
เร่ืองราวตา่งๆในสงัคม สืบทอดเจตนาการประพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งลงสูป่ลายปากกา 
ค าส าคัญ:  เจิงซิน  นิยายสัน้ขนาดสัน้  ความเป็นจริงของสงัคม  เทคนิคการประพนัธ์ 

 
______________________ 
 *บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การศกึษานิยายเร่ืองสัน้เชิงสจันิยมของเจิงซิน” หลกัสตูรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละร่วมสมยั  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อาจารย์ที่ปรึกษาศาสตราจารย์สวี จง่ 
 **นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละร่วมสมยั  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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曾心微型小说简介与现实意义 
郑丽文 

 

摘要 
 

曾心是泰华文学界一位才华出众的作家，尤其是在微型小说的创作方面。

曾心阅历丰富，不仅经商、从医、而且写作，是一位多面手。他的文学创作涉

及散文、微型小说、短篇小说、诗歌和评论等领域。在微型小说方面，他的微

型小说集《蓝眼睛》共收录他在1993年到2005年间创作的40篇微型小说。他的微型

小说大多语言简明平实，构思精巧，写作规范，深受好评，有的作品被选入汉

语普通话教程中。他的微型小说取材于现实，人物形象多样，以生动的故事情

节和简洁的语言描写反映社会的原貌。作品内容或批判或赞扬，主要可分为社

会题材、经济题材、家庭题材、华文教育题材四类现实题材。由于他是一位华

人作家，他的作品始终保持着“华人味”，重视传统伦理道德文化；他是医生，对

于社会中的各种“病态”现象具有敏感的嗅觉，他怀着医德之心给华人社会把脉，

将社会万象记录于文字，将作家的强烈责任感灌注于笔尖。 
 

关键词 曾心  微型小说 社会现实 艺术手法 
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前言 
“微型小说”又名“小小说”、“超短篇小说”、“一分钟小说”、“掌篇小说”、“千字小

说”、“一袋烟小说”······。顾名思义，它具有篇幅短小、言语精炼简洁的特征。过

去它作为短篇小说的一个品种而存在，后来的发展使它成为一种独立的文学样

式，其性质被界定为“介于短篇小说和散文之间的一种边缘性的现代新兴文学体

裁”。微型小说篇幅虽小，却能以点带面、以有尽之言言无穷之意，包容万象

，呈现出丰富多彩的大千世界，杂糅入众生百态的感情生活。 
微型小说从破土萌芽到发展至今卓有成就已经历时三十余年，它于20世纪

90年代起开始流行，至今已成为当代文学艺苑的一枝奇葩。1993年，首届“春兰·世

界微型小说大赛”的举办，推动了世界微型小说前进的步伐，在世界华文文学界

掀起了微型小说的创作热潮。世界微型小说研讨会的连续举办，给世界微型小

说创作送来了春雨，带来了源源不断的动力和能源。······研讨会给世界华文微型

小说发展提供了一个广阔的舞台，对促进各国各地区间的文化学术的交流、各

国间的艺术创作、华文教育的发展等各方面都起到了积极作用。3 

泰华的微型小说创作起步于60年代，当时称为“掌篇”或“微型”小说，由方思

若先生主编的《曼谷新闻》的文艺版“曼谷公园”首次刊载。70年代，泰华报刊虽

有微型小说发表，但因数量有限，形成不了气候，直至80年代末，在泰华作家

协会会长司马功身先士卒的表率作用和泰华报刊文艺副刊的大力提倡推动下，

出现了第一次创作热潮。新中原报文艺副刊主编白翊先生在“大众文艺”版上辟出

专栏，连续出版九个小小说专辑，共有一百多篇，同时还刊登海内外一些优秀

微型小说和有关微型小说的理论文章，为泰华文坛所罕见，使泰国作家和广大

读者开阔眼界、增长知识、产生兴趣。其他华文报纸也跟随着源源不断发表微

型小说。一时间，微型小说的创作旋风拔地而起，大有席卷湄南河之势。创作

队伍也迅速扩大，更多初试微型小说写作的新人和欲在微型小说领域展露风采

的其他文体的作家，开始步入这一行列，使微型小说创作，风姿迷人，独领泰

华文坛风骚。4 

1990年在泰华报纸的文艺副刊的这种文类仍称“小小说”，到1995年泰华文坛再

度掀起小小说高潮。为了使泰华的小小说和世界各地区的这种文类的名称能够

统一，由“泰华作协”主办的“第二届世界华文微型小说研讨会”于1996年11月在曼谷

举行，会上将小小说之名改为“微型小说”。为了配合这次微型小说研讨会，泰国

华文作家协会于1996年7月出版了一共收91篇微型小说的《泰华微型小说集》，之

后又于1997年5月出版了《世界华文微型小说论文集》，刊出了34篇异彩纷呈的论

文。2004年12月份的《泰华文学》（第32期）为微型小说专辑，收微型小说35篇。

2007年12月份的《泰华文学》（第44期）同样为微型小说专辑，收《2007年泰华微

型小说征文比赛》得奖作品和优秀作品共28篇。 

                                                        
韩英.世界微型小说论文集·名称——微型小说.泰国：泰华文学出版社，1997.54 

袁玉仪.泰华微型小说之研究.泰国:华侨崇圣大学，2009.1 

3袁玉仪.泰华微型小说之研究.泰国:华侨崇圣大学，2009.1 

4张国培.论泰华的微型小说.华文文学，1998.46 
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泰华现在的微型小说作家，老中青不下四十人。就作品数量而言，1995年

是丰收年，各华文报刊的文艺版发表微型小说约400篇；就质量而言，创作内容

和表现形式呈多元化，创作模式出现传统的写实模式与现代主义模式的分流或

交汇，犹如“百花争艳，各竞风流”。1 

在泰华众多微型小说家中，曾心是一位成绩突出，独具匠心的微型小说家

。曾心生于泰国曼谷，1967年毕业于厦门大学中文系，毕业后被分配到广州中医

学院，并在医史领域中进行开垦，1982年曾心返回泰国，经商、从医，从事多种

行业，1988年，工作之余重新拿起文学创作之笔，参加了《新中原报》举办的泰

华短篇小说创作金奖征文比赛，写了《杏林曲》参赛，并首次用曾心的笔名。

此后在散文、微型小说、短篇小说、诗歌和评论领域都有涉猎。至今出版的著

作有《曾心短诗选》、《曾心文集》、散文小说集《大自然的儿子》、散文集

《心追那钟声》、微型小说集《蓝眼睛》、小诗集《谅亭》、文学评论集《给

泰华文学把脉》等。他的许多作品构思巧妙，语言精炼，写作规范，被选入各

种汉语普通话教程中。他在泰华微型小说上笔耕不辍，发表微型小说有40余篇

，推出微型小说集《蓝眼睛》，成绩斐然。他从现实生活中寻找创作灵感的源

泉，用文字记录社会万象，探求社会原貌，他用心灵感悟所见所闻，体悟世事

变迁，以医生把脉的细腻捕捉和发现“人”的方方面面，取材考究又符合现实原貌

，巧妙构思，灵活转化到精简凝练而又朴实生动的文字上，以微见著，使一幅

幅生动的情景跃然纸上，呼之欲出，能够让读者在阅读中咀嚼、回味、思考。

而曾心又是一位有强烈社会责任感和批判精神的现实主义作家，在他的微型小

说中常常能见到揭露社会丑陋面、弘扬华文传统的影子，他是一位有高度社会

责任感的作家。 
因此，本论文将曾心微型小说集《蓝眼睛》中收录的40篇微型小说作为研

究对象，从题材分类分析入手，并剖析小说所具有的艺术特色与作者独特的写

作手法。对曾心先生的微型小说创作进行研究分析，旨在考究曾心微型小说的

现实意义，研究其微型小说的艺术魅力和对泰华社会的现实意义。 
 

一、社会题材 
曾心微型小说的社会题材主要有《头一遭》、《捐躯》、《寂寞病》、《

如意的选择》、《巷口转弯处》、《一块小小的青草地》、《社会的眼睛》、

《古董》、《好好先生传》、《品茗谈天》、《三个手指头》、《一张照片的

风波》、《断臂》、《老店主》、《土地》、《复明》等。 
一、赞美高尚品德、宣扬人性之美 
《头一遭》讲述了一位阔别泰国五十年、越洋到中国参加抗日战争的将领

汉平，回泰国探亲的故事。文章中轻描淡写了兄弟两人亲如手足的关系：在中

国动乱期间，汉祥还两次晓行夜宿到江西“干校”探望汉平。出人意料的是汉平来

泰，并未见到哥哥，几次打电话都未通，直到深夜汉祥女儿才接到电话，并说

                                                        
1袁玉仪.泰华微型小说之研究.泰国:华侨崇圣大学，2009.4~5 

  



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 69 

 

 69 

不知道父母去哪里了。汉平生疑，深夜探访，一再追问才知道弟弟生意失败，

已经逃到外面躲债去了，慷慨的汉平最终拿出自己的钱，帮助汉祥解除了危机

。这篇文章反映了泰中两国民间亲如一家、血肉相连的关系，赞美了人间真情

的温暖，同时也反映出，中国经济的发展，两国友好互助的情形，以前只见泰

国帮助中国，如今见到中国亲戚拿钱来泰国还是“头一遭”。 

《捐躯》是一篇赞美人间无私奉献的良好美德微型小说。小说中心人物玛

妮老师虽未曾出现，只在大家口耳相传中，但却可见其伟大与善良，从侧面展

现主人公的形象。玛妮老师立下遗嘱，死后要将遗体捐献给医院，“生时，躯壳

只是灵魂的寄宿。死时，我自愿把身躯捐赠给医院，以求灵魂得到安息！”这是

一位高尚的老师，不在乎个人的得失，让人肃然起敬。而玛妮老师是“死于拯救

溺水的学生”，这个“一头白发，清瘦的脸，嵌着一双炯炯有神的黑眼睛，流露出

慈爱、博学、期待的眼神”的玛妮老师便在读者脑海里挥之不去了，值得我们去

思考她期待什么，也就是作者采取这个题材要表达的是什么，笔者认为是宣扬

像玛妮老师一样的人间的真、善、美与无私奉献。 
《如意的选择》讲述的是“我”与一位年轻人之间的“巧遇”的故事。作者构造

巧妙的情节，让人感觉“柳暗花明又一村”。原来乐于助人、不求索取的年轻人正

是自己女儿的“如意郎君”，这可能是“打着灯笼找不着”的，做父母的能不赞同吗

？作者选取这样一个题材，是为了赞颂社会美德，宣扬人性光辉。 
《巷口转弯处》讲述的是两车过道，互相谦让的故事，在谦让中展示社会

的微妙变化和歌颂“部长”高尚品德。官与民之间关系的处理和冲突的解决，遵循

什么样的原则和尺度，值得思考。本文便提供了一个很好的例子。文末，陈医

师的精彩点评：“这位前民代部长，在人生大转弯处，在人格上还不会越轨，他

可能依然会当民代，依然会当部长。” 

《一块小小的青草地》是一篇赞美人间真情、表达社会责任的微型小说。

郑经理不仅对故友关爱有加，还为她临终前的“愿望”——一块小小的青草地，而

积极努力，可以说是有情有义，值得称赞。 
《好好先生传》描写的是一位以“好好”为口头禅的男子的故事。小说简述了

他一生的主要经历，刻画了一位血肉鲜明、貌似随波逐流而又看淡一切、不计

得失的“大好人”。“好好先生”永远有理由地做好的人、好的事，值得社会的弘扬

和赞美。 
《复明》通过一个长相丑陋的“刘三”帮助“盲女”，最后两个人恋爱、结婚、

生子，直至使盲女重见光明的故事，赞美主人公“刘三”善良无私、有爱心的品格

。 
二、揭示老年城市寂寞病 
《寂寞病》讲述的是一位医生幕钟给李太太“谈话”治病的故事。丈夫去世、

大儿子与洋妻子回美国、女儿出嫁后的李太太感觉自己身体不好，而医生探脉

后，脉象正常，“药可服，也可不服”，因为这是一种现代社会上层老年人的流行

病。这篇微型小说揭示了现代社会老年人的现实问题：寂寞成病，百无聊赖，

没有倾诉的对象。 
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《品茗谈天》讲述的一位患有老年寂寞病的退休老人孤独寂寞、无以倾诉

的故事。说是对妻子内疚才去坟前陪妻子“聊天”，其实也就是老年寂寞的缘故，

故友拜访，居然以拥抱之礼相待，可见一斑。 
三、披露盗窃严重、道德滑坡 
《社会的眼睛》是一篇扬善惩恶、抨击纵容丑恶势力者的文章。文中，坤

发的车丢了，在无意间遇到了偷车的人，“稞条伯”的正直与勇敢，成为作者所言

“来自星星点点而不寻常的社会眼睛”，这是作者正面褒扬的；偷盗成风、守车者

与偷车者沆瀣一气。民众中“稞条嫂”一样不乏纵容丑恶势力者，这是作者要抨击

的。 
《古董》一文短小精妙，寥寥数笔，将故事的几十年的跨度巧妙带过：雄

财请几位好友小聚，与朋友鉴赏父亲三十年前遗留下的“古董”，而懂古董的D君

却想起四十年前家中失窃的隋唐鎏金“四不像”，怎么会“落”到这里。巧合的事件

让我们猜摸不透故事的真相和接下来的结局，文章的巧妙正在于此。 
《老店主》讲述的是一个诚实守信、善良淳朴的泰国老人的故事。如今泰

国社会的偷窃问题严重，诚实善良的老人只能蒙冤受难，然而，这个老人却很

固执，坚守祖上的“规矩”——从不欠人钱，让文中的“我”感动不已。作者通过此题

材赞扬了善良、淳朴的品性，也在侧面讽刺社会的不良习气。 
四、反映泰华社会中泰文化交融 
《三个手指头》讲述的是一位老中医的晚年生活。坚持行医、弘扬传统中

医的“朱半仙”到死都未能找到自己的接班人，他只能做“孤独的勇士”，坚持到了

最后一刻，他的精神值得歌颂、令人敬佩，他是作者所赞美的宣扬中医国粹的“

孤独的勇士”。 

《一张照片的风波》讲述的是中国大陆游客赶赴泰国旅游的“连锁反应”。妻

子对于丈夫与“人妖”的亲密接触引发争吵，丈夫无奈只好让妻子现场感受，以化

解矛盾，最后妻子充分理解了“人妖”的美。这篇微型小说，反映的主题是中泰人

民的友好交往加深，但同时也还存在着一些意识上的“盲点”，作者在中泰两国都

生活过，深谙此道，故选此题材。 
《土地》讲述的是一位台湾的朋友的去世，安排他的遗体和完成遗愿的故

事。“李国土”突然告亡，没有留下遗嘱，而在他的自传体书中看到他的遗愿，他

是一个爱乡的人，作者选取这种题材，是为了表达社会上落叶归根的这种归属

感和民族认同感。 
 

二、经济题材 
经济问题最能凸显人性的善恶美丑，扩大或拉近人与人之间的距离，反映

出人情冷暖和世态炎凉。经济题材主要有《老泪》、《躲债》、《一桶水》、

《丧礼上的陌生人》、《断臂》、《老店主》等。它主要分为以下两类。 
一、金钱本位与家庭经济纠纷 
《老泪》讲述的是老店主“陈伍”在自己暮年的凄惨生活，经济问题导致了父

子间的矛盾与冲突，批判了金钱本位、孝道沉沦的现实。“陈伍”在将家业交给儿
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子打理之时，儿子与媳妇都很孝顺，而后渐渐因为“陈伍”在钱柜拿钱买烟酒而发

生变化，儿子的理由是经济竞争大、赚钱难，到最后落得“陈伍”孤独终老的结局

。 
《丧礼上的陌生人》是一篇批判金钱本位、道德缺失的微型小说。双方共

事一夫，而法律上陌生的妻子和生活上相濡以沫的妻子截然不同的表现，彰显

出两种人对经济利益与骨肉亲情的抉择，文章深化了批判金钱本位的主题。 
 

二、经济危机下人性之美与化解矛盾之法 
《躲债》是一篇赞美人性之美的作品。面对经济危机的重创、一夜之间破

产倒闭、债台高筑的现实，两位主人公“顺通”和“通财”都只能外出躲债，本来“通

财”作为债主是不会“善罢甘休”的，而在了解“顺通”的悲惨境遇后，“通财”良心不

安，双方“化敌为友”，体现了人性的善良一面。 

《一桶水》揭示了经济萧条下“阿贵”面对矛盾凸显，如何化解的问题。经济

的萧条犹如燥热的天气，带来了各种不安和不稳定因素，人与人之间不能相互

理解，冲突发生后，是选择“冲动”还是“克制”，“阿贵”让自己冷静的做法正是作者

所提倡的。 
《断臂》讲述了经济危机的背景下劳苦大众“假乞丐”变成“真乞丐”的过程，

赞扬了敢与黑恶势力斗争的精神，揭示了金融危机下失业者苦不堪言的情景。“

假乞丐”本是工人，在经济不景气的情况下失业，只能装独臂做乞丐，维持家口

，而见义勇为的他却在与歹徒的斗争中失去手臂，成为了“真正的独臂”，成为了

“真正的乞丐”，反映出时代造成的戏剧性的悲哀。 
 
 

三、家庭题材 
家庭题材主要有《蓝眼睛》、《钥匙》、《寂寞病》、《如意的选择》、

《老泪》、《漏水》、《伏线》、《盯线》、《生日》、《老两口》、《流血

》、《丧礼上的陌生人》、《家规》、《家庭内部》、《啊！人心》、《走山

巴》等。 
《老泪》和《钥匙》也可以说是作者鞭策不孝之子的姊妹篇。老店主“陈伍”

的逆子夫妇，孝道丧尽，完全成了拜金奴，把父子亲情丢弃，变成了赤裸裸的

金钱关系，最后竟然把老爸送到养老院。“辛辛苦苦”一生的陈伍“老泪纵横”的悲

苦面容，是对不孝子的血泪控诉；而《钥匙》中的李伯的“凄凉悲哀”的哭声，更

令人震怒。在世俗人眼里，钥匙，乃财权的象征。李伯的九把钥匙中，已有八

把“分给前妻的孩子”，自己仅剩的一把，被李伯骂为“老娼”的妻子也“吵着要”，李

伯不给，她就“赌气回娘家了”。李伯面对着自家妻离子散的悲惨局面，面临自己

孑然一身、孤苦伶仃的境地，他声泪俱下地呼喊：“这把钥匙再让出去，今后谁

能来养活我呢？”这句话告诉人们，那八把钥匙的瓜分者，只知争夺李伯的家财

，却不赡养老人，更不知孝敬老人，李伯明知今后将无依无靠，他怎能不悲痛

万分地放声大哭？他又怎能不死死保住最后一把钥匙呢？《钥匙》与《老泪》
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两篇小说，可谓异曲同工，通过陈伍交老店和李伯交钥匙的真实描述，有力地

揭露了家庭伦理道德已经荡然无存，父子、夫妇之间，已经毫无亲情，只有冷

酷的金钱关系。作者通过这两篇作品，把笔锋直刺泰国老年社会的一个症结即

财产继承问题，控告了不孝之子不尽孝道的行径，把不孝之子的忤逆的丑恶嘴

脸暴露在光天化日之下。《老两口》、《生日》、《窟》三篇作品，也都是直

斥不孝子丧尽孝道之作，作者把老无所养，乃至死去三天，仍无人料理后事的

惨不忍睹的种种残酷现实，展现于读者面前。这三篇作品，人物不同，情节各

异，但是，与前面的《寂寞病》、《品茗天下》、《老泪》、《钥匙》都有着

共同的思想倾向，具有共同的真实性的艺术魅力。作品对老年社会痼疾的关注

、剖析，对许多老年人晚年不幸遭遇的同情、关爱，对不肖子孙丧尽天良的愤

怒、鞭挞，都溢于其著作的字里行间。这些作品，连在一起研读，就不但能看

到老年社会微缩景观的全貌，而且，还能从中悟出造成种种社会弊病的病根所

在。这正是来源于曾心微型小说的深刻性的特点。 
《蓝眼睛》既是家庭题材也可以算是社会题材。在家庭方面，泰国的华人

社会受西方的影响日益严重，“现在情人眼里已经没有国家的界限了”，夫妇俩越

担心的越是就要来到的，终于儿子找到了一个洋媳妇，可是出人意料的是洋媳

妇有着“一颗固执的中国心”，在经过老两口的认真考验，得到了许可；作为社会

题材，也可以反映出泰华社会在受西方的影响严重，老一辈的观念已经逐渐被

取代，开放式的思想在蔓延的现实。 
《钥匙》是一篇批判金钱本位、亲情淡薄的文章。文中，“李伯”是一个无可

奈何、被“妻子”胁迫的老人，只能在发功之时发泄自己的苦楚，死守自己的唯一

的经济支柱——最后一把“钥匙”。 

《漏水》讲述的是家庭中，夫妻间摩擦在所难免、如何避免与化解矛盾的

生活之道。繁忙和琐碎困扰着都市的人们，互相体谅、各自主动才能很好的解

决家庭内部的问题。 
《伏线》是一篇批判孝道沉沦、人性缺失的文章。所谓“上梁不正下梁歪”，

家庭对个人的影响极其重要，文中“小虎”的不孝行为在他小时候说要把椰子壳留

给以后用的那一刻就已经埋下“伏线”了，让李嫂始料未及的是她也会有那么一天

。文章用“李嫂”悲惨的结局暗示“孝道存亡、父母有责”、“上梁不正下梁歪”的道理

。 
《盯线》揭露了现代都市年轻一代家庭婚姻生活的“不信任”的一面。妻子给

丈夫送“大哥大”，却只是为了能安排一个“盯线”，看住自己的丈夫。 

《生日》是一篇批判孝道沉沦、金钱至上的微型小说。儿女们记不起父亲

的生日、只记得向老父亲索要，亲情关系变成赤裸裸的金钱关系，不能不让老

人伤心难过，反映出家庭的不幸和社会的悲哀。 
《老两口》讲述的是老两口千方百计送儿子去美国留学，自己过着艰苦的

日子，而儿子却并不体谅父母，逃避自己的责任，自私自利、毫无人性，最终

                                                        
曾心.蓝眼睛——初论曾心的微型小说（李润新）.泰国：时代论坛出版社，2002.112 
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演化成一个家庭的悲剧。这篇微型小说以悲痛的结局强烈地谴责了孝道的沉沦

、家庭关系冷漠的社会阴暗面。 
《流血》赞美了母女间的真情，也在侧面谴责了不负家庭责任的人。年幼

的女儿两次纯真、满怀关心的问话深深打动读者，倍感温馨。 
《家规》讲述的是新旧两代间的代沟和价值观念的冲突。父亲认为“家规”不

能破坏，不应该积恶和杀生，而儿子却只认为赚大钱便是对的、唯利是图。到

底是父亲“顽固不化”还是儿子“数典忘祖”，这类家庭意见分歧值得深刻思考。 

《家庭内部》是一篇反映家庭关系的微型小说。小说中的人物之间关系复

杂，中心人物“我”与妻子、女儿、佣人之间的关系不言自明。我对妻子了如指掌

，总有一套对付的办法，唯独在她与女儿发生矛盾时束手无策；我对女儿虽然

体谅，但也看似很少关心与沟通，心中总有道无形的墙；而与佣人，可以用“暧

昧”来形容。意料之外的是家庭内部的一个决定让“我”醒悟，也是对世人的一种

警醒。 
《啊！人心》是一篇赞美血肉亲情和坚强品质的文章。女孩虽然失去双手

，失去父爱，却不忘父亲的教育，顽强的练习，最终赢得了肯定和赞美。这篇

文章表达了对生活的热爱和家庭亲情的思考。 
《走山巴》赞美了热爱生活、相互理解、融洽的家庭生活。生活所迫，丈

夫不得不在外奔波；面对外面的流言蜚语，妻子“心宽体胖”。最终夫妻和谐，融

洽，作者赞美这种对家庭的热爱和忠诚。 
《丧礼上的陌生人》在一个侧面也反映出在泰华社会重男轻女、“继承香火”

的中华传统思想。丈夫瞒着结发妻子，在外面“金屋藏娇”并“名正言顺”，造成了

最后的闹剧——利益至上盖过了骨肉情亲。 
 

四、教育题材 

教育题材主要有《三愣》、《互考》、《种子》、《墨宝》、《三杯酒》

、《李嫂》、《第一百零一例》等。 
《三愣》讲述的是一个卑微的小人物多样的性格和对“华文教育”的热衷。长

相丑陋、“吝啬”的陈亚牛在对待华文教育上的热情和奉献精神令人钦佩，陈亚牛

的上台讲话也表达了“上一代人”的不幸和华校复办给“下一代人”的希望。 

《互考》讲述的是祖孙三代面对“长城到底有多长”的一个探讨，最终学过中

国文化的孙女揭晓答案的故事。三代人各有各的故事，他们热爱故国，有很强

的归属感，而前两代人都无法实现自己学习中华文化的梦想，值得欣慰的是如

今华教盛行，终于可以把希望寄托在孙女的身上了。这篇文章从侧面反映泰国

华人热爱故国的强烈感情和华教的“星星之火”。 

《种子》是一篇反映了泰国华人执着的“中国心”和泰华两国水乳交融的主题

。“胖妈妈”年纪虽大，却坚持学汉语，执着之心，难能可贵；而李老师两代人都

坚持到泰国传播汉语，传播中泰友好的“希望种子”。 
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《墨宝》反映的是对于中国书法艺术的一种浅薄的认识，对于中国文化的

误解问题。孤芳自赏者不会理解别人为何不对自己进行赞美，对于高雅的书法

艺术，是需要一定的鉴别能力才能“明察秋毫”的。 

《三杯酒》讲述的泰国华人在中国申奥成功后的一系列表现：为申奥成功

欣喜骄傲，为参观北京奥运“开源节流”，为去北京全家老少学习汉语，为祖国的

强大等共饮三杯酒等。这些都反映出华人社会的现状，广大华人也有热爱祖国

的方式，他们对会对祖国强大表示由衷的祝愿和感到无比自豪。 
《李嫂》讲述了一位年过六旬的“李嫂”对汉语的学习热情、对中国的一片赤

诚之心。不仅不在意年纪、不耻下问，还要求家中晚辈学习汉语，这种对华文

教育的热爱之心，无不为人折服和称赞。 
《第一百零一例》揭示了当今社会文学剽窃的阴暗面。文学剽窃屡见不鲜

，新上任的编辑工作马虎，也不善于学习，老编辑见多识广，执着于自己的文

化事业，具有一双“慧眼”。这篇文章不仅揭露了华文创作界存在剽窃现象的严重

问题，也反映国际上华文领域之间的接轨不完善、文化断层现象凸显和地域间

华文交流不畅的问题。 
 

结  语 
曾心微型小说创作量虽不多，但每一篇都堪称佳作，正如微型小说的特点

一样，虽少而精、言有尽而意无穷。曾心微型小说集《蓝眼睛》四十篇小说，

围绕社会题材、经济题材、家庭题材和华文教育四大社会题材，展开故事情节

，刻画人物性格，反映泰华社会的方方面面，以医者与作家的双重身份看待社

会，激浊扬清，恰合了文章合为时而著的创作理念和写作动机，是曾心强烈社

会责任感的深刻体现，可以看出作者有时常为社会把脉的“医学惯性”和拥有一双

洞察社会的雪亮的眼睛。 

曾心微型小说艺术特色鲜明，以其平时而富有感染力的语言吸引读者，巧

妙而又富于变化的构思技巧串联故事情节，使得血肉鲜明的主体人物如现眼前

，娓娓道来而又发人深思，将主题表达的淋漓尽致。曾心的小说既揭露了华人

社会的问题，有孝道沉沦、偷窃成风、金钱本位、家庭经济纠纷和城市老年寂

寞病等；也赞美了高尚品德与人性之美、以及对华文教育的热爱等美好情感。 

曾心的微型小说究竟如何将社会现实反映地如此一针见血和淋漓尽致呢？

这些方式和特点究竟又有怎样的不足和缺憾呢？这是值得研究的问题。仔细研

究曾心在故事情节和语言描写上匠心独运、颇费苦心。然而在某些微型小说中
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，过于完整和直白的故事情节却会阻碍文章的艺术表达，这个问题值得引起专

家学者的重视和讨论，或许是作者在主题揭示上原则性和目的性的缘故吧。 

 

参考文献： 
[1] 韩英.世界微型小说论文集·名称——微型小说.泰国：泰华文学出版社

.1997.54. 

[2] 袁玉仪.泰华微型小说之研究.泰国:华侨崇圣大学.2009.1. 

[3] 张国培.论泰华的微型小说.华文文学.1998.46. 

[4] 曾心.蓝眼睛——初论曾心的微型小说（李润新）.泰国：时代论坛出版社
.2002. 
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          ศกึษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์สตรีระหว่างส่ีแผ่นดนิของหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช และนวนิยายเร่ืองบ้านของปา จิน*  

      ไพลนิ  เชิญเพชร**  

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ           นวนิยาย เร่ือง“ส่ีแผ่นดิน”ของหม่อม
ราชวงศ์ คกึฤทธ์ิ ปราโมช และนวนิยายเร่ือง “บ้าน”ของปาจิน ซึ่งพบว่า วรรณกรรมทัง้สองเร่ืองนี ้
เป็นวรรณกรรมท่ีมีความโดดเดน่มากในประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัออกสมยัใหม่การพรรณานัน้ได้
เห็นถึงความตกต ่า ของครอบครัวสงัคมศกัดินา สภาพบุคคลและเร่ืองราวต่างๆภายใต้ผลกระทบ
ของอารยธรรมตะวนัตกสมัยใหม่จากแง่มุมมนุษยธรรม นวนิยายทัง้สองเร่ืองได้พรรณนาถึงสตรี
จ านวนมากท่ีมีความคดิของตนเองท่ีแตกตา่งจากตวัละครอ่ืนและมีความปรารถนาในการแสวงหา
ความรักท่ีแท้จริงและดีงามการศกึษาครัง้นีไ้ด้เปรียบเทียบตวัละครหญิงจากวรรณกรรมทัง้สองเร่ือง
ในประเดน็ตา่งๆ    คือศกึษาการเปรียบเทียบวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัไทย นอกจากคณุธรรมสากล
ท่ีว่าด้วยความจริง  ความดี ความงาม ท่ีผู้คนล้วนต่างเเสวงหากนันัน้ ในวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองนี ้
ยงัได้สมัผสัถึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมอย่างรุนแรงในยุคนัน้ 
โดยพบได้ในวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองนี ้ดงัเช่นความแตกต่างในบทบาททางสงัคมของสตรี ความ
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克立•巴莫《四朝代》与 巴金《家》中女性形象比较研究 

 

 派琳﹒陈碧 

摘 要  

    

克立·巴莫的《四朝代》和巴金的《家》同属于近代东方文学史上极具经典性的文艺

创作。两部作品都以人道主义的立场描写了近代西方文明冲击下封建家庭的没落和各

色人物情状，同时也描写了大量的女性形象。这些女性形象有独立的思想，卓尔不群

的精神和追求真挚美好爱情的强烈愿望。基于此，本文将两部作品中的女性形象纳入

中泰文化比较的大视野中，从中泰两国女性家国意识、性别意识和生命史三个方面进

行比较。通过比较，我们发现作品中中泰两国女性在“家”、“国”意识、性别意识

和生命史中有同也有异。其中共同性的产生除了人类对真善美等普世价值观的追求外

，还在于两部作品中的女性都置身于社会转型与文化变貌剧烈发生的历史时期；而两

部作品中女性家国意识、性别意识以及生命史的差异，则根源于两国不同的社会文化

、封建制度不同的组织模式，两国文化系统中女性的地位差别等，更重要的，作者在

文艺创作中不同的视野是不同的文本产生的根本性原因。 

关键词： 比较；女性形象；《四朝代》 ；《家》 ；民族文化     ；性别意识 
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女性 

社会性别是个人在社会化的过程中形成的。性别意识是社会性别的核心内容，“

女性”一词包涵的内容，其实是不同文化性别构建的结果，在人类的历史上，性别不

平等是一个不争的事实，而差异在于这种不平等的文化基础。由于《四朝代》与《家

》中的女性形象无一例外的生活在一个传统封建社会势微，西学东渐的时代。对两部

作品中女性形象性别意识的理解，需要放置在一个中（泰）与外国，东方与西方，新

和旧的观念中进行解读。 

 

第一节  女性性别意识与民族文化的塑造关系 

     

    

性别意识是个人性别社会化过程中形成的相对稳定的性别文化观念，性别意识既指女

人天生具有的自然女性认识，包括对美得追求，对自身魅力的认识，也指女性成为政

治经济主体的有意识追求
[1]
。女人在何种程度上成其为女人，男人在何种程度上成其为

男人，不是基于女儿之身或男儿之身的生物基础，而是基于其所处的文化土壤。二十

世纪文化人类学的研究成果表明，性别意识的产生，是个人在融入社会过程中接受社

会规范、道德驯化的结果。也是个人自我人格反抗社会压力，自我实践的表现。 

    

民族文化对性别意识的形成有着极为深远的影响。李亦园先生曾经指出，新几内亚岛

上有三个著名的土著民族，阿巴斯（Arapesh）、孟都古莫（Mendugumor）、和潜布里

（Tsambuli），这三个民族的居住环境非常相近，但是这三个民族在性格上非常不同

。在两性关系上也表象迥异，阿拉巴斯族的男女性格没有什么差别，男人从小就被鼓

励不要过分要强，也不要欺负别人，长大后，男女在家庭中作同样的事情，男人也照

样煮饭，照料孩子，夫妻间相处很和乐，生活平静安详，社会中几乎没有偷盗、杀戮

、强奸等类似的异常行为出现，人与人之间斯文有礼貌，部族间没有侵略与仇杀。孟

都古斯族人的性格与两性关系则相反，男女性格都很彪悍，是著名的食人族，凶暴的

男人成天不做事情，只从事一些宗教仪式与侵略的行为；女人也凶悍无比，嫉妒心及

其强烈，自私，也很有侵略性。男人常常殴打自己的老婆，而女人也常常以被自己的

丈夫打为荣幸，他们甚至于以自己头上的伤痕（也就是男人暴力的结果）为荣，脸上没

                                                        
[1]  周作人.《女性的发现》，北京：文化艺术出版社1990，4页 
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有伤痕的女人是可耻的。总之，这个民族的男女都表现得十分粗狂。潜布里族与上述的

两个民族又相当不同，潜布里族男人的性格与孟杜古莫男人的性格恰好相反，他们平

时相当喜欢打扮自己，以吹箫、跳舞来讨好女人，一切社会与家庭的工作都由女人负

责，因此女人无论在家庭和社交场合中都是主动积极的人
[1]
。这些事实表明，民族文化

在社会性别构建中极具根本性的意义。 

泰国虽然是一个信仰南传佛教的国家，但佛教在泰国传播过程中吸收了大量本土

文化，女性在社会中却享有较高的社会地位，总体上性别较为平等，社会文化中甚至

有一种女孩偏好，在女性的德性塑造上，泰国文化认为女性理应孝顺、大方、宽欣、

隐忍，并处处以人为善，《四朝代》选择铂怡这样一个女性人物作为主角，以她的经

历复活一段历史，将读者带入那个动乱的年代，将读者带入真实的历史情境并欣赏与

接受之，这种选择绝非偶然，因为这需要两个作为文化土壤的条件，第一，在社会权

力体系中，女性在家庭和公共领域并未被边缘化，第二，女性的品格与德性为本地国

民性的重要内容，足以印证历史。《四朝代》，铂怡是泰国女性品格与德性的集中体

现，她的顺从、包容一方面体现了普世价值对女性的要求，同时也体现了佛教的文化

精神。另外，女性在家庭财产分配上拥有优先权，也是泰国本土文化的一大特色，铂

怡的异母姐姐坤文继承昭坤的家业，她是一个自私自利的家伙，她专横跋扈，铂怡的

成年礼、婚礼都因其反对而未能在家中举行。但铂怡以德报怨，最终赢得了坤文的接

受与信任。在其家道败落后，坤文最终迁来和铂怡居住，最后将自己继承的家族房产

送给铂怡，唯一的要求是要将房产放于和她投缘的铂怡的女儿巴佩名下。此一细节也

体现了泰国女性地位较高的文化特色。 

值得重视的是，近代中国和泰国民族主义在容纳和设定妇女本真性方面的不同表

述策略，在泰国，皇室自古以来便是所有家庭的庇护者，国家在某种程度上被构建成

了扩大化的家庭，近代民族主义构建的内部主权领域坐落于家庭当中，女性被理想化

为这一内部空间最神圣的价值承载者。《四朝代》中，每一朝代的君王都有着至高无

上的“恩德”，但是这种恩德最终表现为长公主对下属的宽容与关照，铂怡对家人和

亲戚的精心照护与宽容。其表达的逻辑是男权社会权利的表达如果没有女性的实践，

便变得不完整。因此，泰国民族主义父权制演化出了一整套空间性的表述，他包含了

女性在家庭与社会之间的权力诉求与表达的另一种可能。《四朝代》塑造了大量格局

人格魅力的女性形象，但这些女性形象都生活于一个共同的境遇，那便是女性在家庭

与社会权力中并不是单纯的被驯服者与牺牲者，她们依然有表达自我的空间。如铂怡

的异母妹妹坤琴，她也得不到自私专横的姐姐坤文的照护，自小形成了一种不畏强暴
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同情弱者的美好品质，在自己的婚姻大事上，她选择了和自己心爱的贫穷医生銮欧叟

私奔，在其后的岁月中，始终和自己的丈夫苦乐相伴，拿出了蚂蚁拖食的精神，最终

将自己的日常生活过得极具尊严与价值。她始终和铂怡保持了亲密的关系，但她在铂

怡困难的时候对她好，不是因为同情她；在铂怡富贵的时候对她好，也不是因为巴结

她，而是自己的本性所然，基于血缘这种最天然的亲近之感。坤琴的生活史意味着女

性独立自强的生活在泰国的家庭与社会权力体系中绝非奢望。 

就中国而言，二十世纪中国民主主义的表述中，妇女地位的改善是强国的目标之

一。废除缠足、女子教育以及产前护理的必要性得到了前所未有的强调，更重要的，

五四运动中剧烈的反对儒家，提倡新的文化精神性别构建，培养新女性的努力，在脱

离中国传统民族文化的土壤条件下，注定要引起更多的暴力。历史上，成千上万的“

新女性”被指控为自由恋爱而被国民党军队杀死，她们有的只是因为们留了短发、没

有裹脚或者在当地有了反对家庭权威的名声
㈠[1]

。有人曾批评五四运动，如将孩子洗澡

，最终将洗澡水和孩子一起倒掉。在颠覆一切之后，重建如何深入人心是一个很大的

问题。巴金《家》中青年女性的悲惨结局并不是偶然的，也不完全是出于作者要为这

些可怜的女性喊一声冤枉。然而在当时的文化氛围之下，作者已经难以设计更好的结

局，不得不把这些可怜人一个个送进坟墓里去。 

 

第二节 《四朝代》与《家》中女性的性别意识比较 

   

从某种程度上说，《家》与《四朝代》都是作者从主观上表达女性意识的精心之作，

均突出了女性这一主体，是女性文学的不朽代表。但中泰文化在性别意识上的体现仍

然相当明显。 

《家》刻画了四位突出的女性，她们不同的地位，不同的性格，最终却是一样的悲

剧。这些青年女性德遭遇，无不是封建制度以及礼教的迫害的结果。如果把这部作品

想成舞台剧，琴的母亲这个角色仿佛站在大屏幕角落里一个不起眼的角色，但却是不

可缺少的角色。她代表了中国传统社会里的女性形象，她明事理，独自一人抚养琴，

是典型的贞洁烈女。关心女儿，一方面尽力满足女儿想上学的愿望，哪怕最终女儿提

出来要去男女同校的学校，她万般惊讶男学堂竟然收女生，自己的女儿竟然要去投考

；一方面又害怕家族的舆论。社会激烈变动，个人在社会生活中对新观念的接受很难

。小说中突出提到易卜生地剧本《娜拉》，这就是一个象征，象征新事物的产生，新

                                                        
[1] Norma Diamond, "Women under Kuomintang Rule", Modern China 1(1975),6-7 page 
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观念呼之欲出。“我是一个人，同你一样的人……或者至少我要做努力做一个人……

一切由我自己去想，由我自己去解决”这样的话语，不知道让多少人蠢蠢欲动，从而

推动了妇女的运动，召唤妇女独立自主、自强。暗示了女性角色即将面临的改革以及

女性自我意识产生一种可能。 

而传统的妇女，琴的母亲。精神上，她依附于家庭，而且不敢有太多的话语，折

射了当时中国的中国女性的角色定位于性别意识，操持家务、照顾子女丈夫、安守本

分才是应该做的，被剥夺了话语权，久而久之失去了主动权，依附于丈夫和家。对公

共空间和社会意识没有参言的机会，在她们眼里，小“家”的和睦就是她们生活的一

切，是她们的信仰。她周围那一道道由父、夫、子及亲属构成的人墙，将她与整个社

会生活严格阻绝，使她在人身、名分及心灵上，都是家庭——

父夫子时代同盟的万劫不复的囚徒。女性卑微的地位来自于宗法社会男性的中心性别

建构，没有参政权，“妇人无爵，衣夫之爵，坐以夫之齿。” 

鸣凤是给人印象最深刻的女孩，作为高家的奴婢，她只有听之任之的权利，但性

格刚烈，心灵纯洁，并没有因为地位悬殊阻断她对爱情的追求，她与觉慧相互喜欢，

她的身上曾经隐约地显露过作为觉慧的妻子，与觉慧平等的意识，但这种理想很快破

灭，最终在高老太爷的安排下决定了命运。连最基本的爱的权利都被剥夺了，骨子里

的叛逆，不任人摆布涌动着，最终投湖自尽……她让人想到《红楼梦》的晴雯、当然

也有黛玉的影子。她刚烈有个性，爱情跨越的主仆，最终不甘人格侮辱，以死抗拒，

不正是晴雯那股劲吗？而她的纯洁，她的矛盾，也像极了黛玉的困境。鸣凤的身上，

有着很深的自我意识，但在最终在“外部需求”与“自我追求”的矛盾冲突中屈服于

“宿命”实即屈服于社会现实和群体价值观的无奈。像这样的女子，比比皆是。林语

堂的《京华烟云》中姚莫愁、姚木兰都是那个时代的新女性，她们有文化有知识有思

想，更是当时留洋回来的大家小姐，姚木兰知书达理、精通多种学术；最终却成为封

建婚礼的牺牲品，她的悲剧在于她不是真正的新一代女性，即便是追求的知识文化有

西方国家的影响但是骨子里还是为家庭为丈甘愿奉献自己，默默忍受一切，相信自己

的能力可以感化一切，即使面临着第二次选择爱情的机会，她还是选择木已成舟的结

局，跳不出那个命运给她的牢笼。巴金《家》中的其他女性形象，无论接受再新潮的

生活理念，但在性别意识上终究要回归到自己所生活的社会现实中来，这一再意味着

中国社会，尤其是家庭中的性别权力，还是脱离不了纷繁琐碎的日常生活束缚与羁绊

。 
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《家》中女性的悲剧在大家的意料之外，却也是情理之中。这不是她们个人的错

，逃开了传统的礼教与文化，却逃不出整个社会观念的牢笼，伦理道德铸造的厚厚的

城墙将她们困在其中。中国传统文化中的女性观深受儒家思想影响的女性价值观念和

道德礼教观念，女性步步受着驯服，她们在性别意识的形成过程中同时产生了一种根

深蒂固的观念便是顺从。“姑娘菜籽命”，这种性别里的宿命意识令人扼腕。《茉莉

香片》里的冯碧落，一句非常形象的刻画，“她不是笼子里的鸟。笼子里的鸟，开了

笼，还会飞出来。她是绣在屏风上的一只白鸟，悒郁的紫色缎子屏风上，织金云朵里

的一只白鸟，年深日久了，羽毛暗了，霉了。给虫蛀了，死也还死在屏风上。”对于

聂传庆的描述：屏风上又添了一只鸟，打死她也不能飞下屏风去。二十年来，她已经

被铸造成一个精神上的残废，即使给了他自由，她也飞不了。《家》中的梅芬的性格

悲剧正在于此，她意识到自己是一个女人（一种社会性别），但她终究没有概念说女

人也是人，并且是和男人一样有需求，有自我的人，所以她的这种自我意识其实从一

开始就决定了她不可能获得女性的独立与拥有幸福的婚姻。“你们都有明天，我哪儿

还有明天呢？我只有昨天，昨天的事固然很使人伤痛，但是只有她可以安慰我”。她

就这样一路逆来顺受，甚至没有让母亲明白自己是如此这般的爱着觉新，直至最后呕

血而死。 

 

“嫁鸡随鸡嫁狗随狗”、“三从四德”……这些儒家道德理性观念，在封建社会里，

对规范女性行为有了重大影响。女性被动的受社会的雕刻。道德是由内而外的规范和

驯化，通过潜移默化的作用自甘接受和蔚然成风；礼教是由外而内的约束和影响，强

制中使之习惯成自然。女性处于被男性支配地位形成，是以限制女性自由使其确保贞

顺从而维护男性的支配权力和家庭利益。女性性别角色定位及其职责。“女正位于内

”，女性的活动被限定在家庭的小圈子之内，相夫教子。社会建构和社会凝视的作用

，在现实生活中有过之而无不及，女性的地位渐渐成为次于男性。女性价值包括了两

方面，一方面是站在男性的角度，作为客体的女性被主体地位的男性审视、评价和判

断的价值；另一方面是指女性自我将主客体分开，意识到自身存在的价值。传统的中

国社会观念“为家从父，既嫁从夫，夫死从子”。“从”体现出了女性没有自我，久

而久之，也无从谈论主客体分开，有正确的自我认知。瑞珏是中国古典女性形象的典

型，她温柔敦厚，在家族的安排下嫁给了觉新，她身上延续了传统贤妻良母的一切美

好品质、宽容、仁慈、善解人意、体贴丈夫，关爱子女。她将丈夫和儿子看做生命的

唯一，对于丈夫跟另一个女人的感情也能包容，并且积极接受梅芬并给予她姊妹般的



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 83 

 

 83 

关怀，但瑞珏的悲剧就在于她始终没有独立的女性性别意识，一个女人如果将自己的

一切都依托在一个软弱的男人的身上，必然要断送自己的独立与幸福，何况在中国式

的家族社会里。 

而《四朝代》与中国社会相比最大的不同，在于能够自我选择而不受外界强烈的

抨击，就像铂怡的母亲，她能够在被遗弃后，选择自己的生活。《四朝代》通过以贵

族女子铂怡的一生，展现了曼谷王朝五世王到八世王几十年的社会变迁，写出了不同

历史时期和特定的环境下所形成的性格，不同命运和遭遇。人物性格与思想的变化成

为历史的一面镜子。瑞珏与铂怡是《家》与《四朝代》两部作品中极具可比性的女性

人物形象，两人都具有东方女性的女性的一切传统美德。两人都生活在一个封建社会

末期的大家庭里，两人都为了家庭默默无闻的付出了一切，两人都善解人意，体贴下

人，两人都出生大家闺秀，自认为自己婚姻美满，家庭幸福。铂怡从一个十岁的小女

孩到与世长辞，一生的命运改变，跃然纸上。她单纯、善良、温柔、懂事乖巧，但却

循规蹈矩、逆来顺受，是典型的贤妻良母、大家闺秀形象。面对新的变化与新的事物

，她为之悸动，但是家教和性格却没有使她勇敢的跨出那一步，她陷入了迷茫与惶恐

，最终听命于他人的安排，成为时代洪流中沦陷的女子，随洪流而涌动，却没能翻上

洪流来理解那个时代。后半生看着儿子带回法国妻子，孩子们都受西方社会影响，仿

佛变成了另外的人，她为这些事实痛苦着无奈着。种种变化，反映了新事物的到来，

表明这个时代的本质特征是新与旧的交替，是皇权的衰落和贵族的失势，是资产阶级

意识形态的入侵和生活方式的现代化……最终由于心脏病而去世只留下一句话“我也

许活得太久了，看到了许多不想看到的东西，我看到了四代国王，四代王国，我累了

。”铂怡和瑞珏的身上其实有很强烈的女性意识，但是一种属于封建时代的女性意识

，这种意识特别是女性的牺牲精神。在近代民族主义兴起过程中，妇女不仅是现代公

民，而且是不变的民族本真性所在，民族主义父权制需要一种极具牺牲性的女性精神

作为象征，这也许是瑞珏和铂怡这种角色的意义所在。 

另外，琴的形象与性别意识与巧娥也有很大的相似性。巧娥是铂怡的朋友，出场

就给我们带来一个活泼好动的形象，她勇敢、乐观、无所畏惧、敢于抗争、敢于言语

、喜怒哀乐在人面前从不隐藏，而结果却是我没有想到的，封闭的宫中生活让她变成

了笼中鸟，宫殿埋葬了她的青春、爱情、送走了她的青春年华，琴是巴金依据五四精

神塑造的人物，乐观向上，引领时尚潮流，能把握历史的命脉，敢于抗争，敢爱敢恨

，他们的身上有共同的悲剧性，便是阳刚性的女性人格在新旧社会转型与文化变貌中

的无出路。 
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比较《四朝代》与《家》中女性的性别意识，不难发现两部作品中有不少女性在

性别意识和人格上极有近似性，前面提到的瑞珏与铂怡，琴与坤琴，巧娥与鸣凤的身

上都能够找到性格上的近似性。但值得重视的是，相似的女性人格最终走上了不同的

结局，这在令人扼腕叹息的同时，也不得不去探讨不同女性人格背后的社会情境，也

就是文本之后的真实文化语境。 

 

第三节 文本的情境与两部作品中性别意识的异同 

 

我们在对《家》与《四朝代》中女性的“家”、“国”意识、性别意识做比较时，将

两部小说描绘的社会事实作为“文本”，因为两部写实小说都具有社会记忆的本质。

“文本”在某种现实情景中产生，他也强化或修饰此一社会现实情景。本文文本比较

的意义，并不是要去争论文献表面的历史事实，而是试图去发掘两部文献（两种社会

记忆）背后“隐藏图景——

另一种历史事实，也就是产生这些文本的社会情境。近二十多年来，学者多注意到了

，在社会情境的本相下，各层次、各文化类型的社会权利如何规范、引导及创作各种

文本。因此由作者对文本中人物、结构、叙事的选择与运用中，我们可以探索个人或

群体（书写者）所存在的社会情境，以及在此情境中人的情感、意图、与其言行表征

之意义。 

   

《四朝代》与《家》中性别意识异同的产生，根植于不同的民族文化基础，同时受到

作者哲学思想、叙事视角，以及近代民族主义思潮的影响。民族文化的差异对社会性

别构建的影响是本真性的（前以述及），中泰两国民族文化的差异，是导致两部作品

中女性的性别意识差异的根本性原因。但问题在于，现代社会的兴起，打破了民族文

化对性别形成的一元性构建。西学东渐之后，西方的文化思想都曾在中泰两国产生剧

烈的影响。知识分子接受西方思想，进行社会结构的重塑，已经相当普遍。在泰国的

近代社会，接受西方教育与文化几乎等同一场自上而下的救亡运动，从皇室到官吏再

到民家都积极争取接受西方教育，《四朝代》中主人公的两个儿子都接受了长期的西

方教育文化。而作者克立巴莫亲王，也有较长时间的西方留学经历。这使得《四朝代

》在叙事过程中对女性的叙事更具日常性，接近历史本真。 

   

《家》的作者巴金也是积极吸收西方文化进行中国社会构建的知识分子。巴金原名李
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尧棠，巴金为其笔名，是西方无政府主义思潮代表人物巴枯宁和克鲁泡特金的简写，

可见作者对于西方文化积极吸收的态度。《家》中的几个进步青年男性角色，本身也

是西方文化思潮的积极吸收者。巴金同时深受女性主义者艾玛·葛德曼(Emma 

Goldman)的影响，葛德曼认为女性在追求女性主义的同时也应该扮演好贤妻良母的角

色经济独立和婚姻美满是女性生命历程圆满的条件
[1]
，所以巴金笔下的作品中女性悲剧

的根源，正好在于经济独立与传统家庭要求的女子顺从男权社会的矛盾。 

从文本与情境的关系看，一部作品中人物的性格及命运，其实不来源于作者的安

排，而来源于时代及文化的安排，家中瑞珏的死，其文本后的本相其实不在于作者不

惋惜这样的人格，而是近代社会对女性社会性的构建早已取消了这种人格的合理性，

这使得巴金不得不含冤将她送到旧城门外的旧屋子里生产。 

    

时间与变迁是两部作品都试图在女性身上呈现的主题。关键在于两者对于时间的意识

是不同的。《四朝代》中，铂怡、坤琴、巧娥所经历的是一种长时间跨度的社会转型

与文化变貌。总体上而言，《四朝代》时间美学是一种动中之静，社会的转型与变迁

史剧烈的，人世在苦难的面前时漫长的，但对于沉寂的宇宙而言，人类时间仍然只是

一刹那，不值不得大惊小怪的。所以《四朝代》的叙事中，时间宛如涓涓的小河，没

有太大的波澜，只是以凭其本来的样子流动，呈现在世人的面前。《家》中，瑞珏、

鸣凤、梅芬身上所展现的是一种短时间跨度的社会变迁，伴随着短时间的限度，这些

人如临风凋谢的花朵，绚烂的绽放，无情的摧毁，这其实更近似于中国近代“城头变

幻大王旗”的社会现实。辛亥革命的失败导致的是乱哄哄你方唱罢我登场的社会力量

，也是个人短暂生命难以承受的时间重。在这个世界里没有永恒，连时间也和人的命

运一般零落。 

总之，比较《家》与《四朝代》两部作品中的女性意识，不难发现相同的时代，

不同的女性自身意识与命运的背后，其实纠结着太多社会的、文化的因素，其中，作

者个人的观点，时间意识与社会思潮都对人物的性格与命运有着重要影响，需要将文

本放入特定的历史情境中进行考察。（1）《家》中女性作为封建制家庭的附庸，其身

体成为封建家长肆意支配的对象，女性没有独立的人格和尊严，也不可能支配自己的

爱情。高强度的压迫迫使女性采取极端的方式维护自己作为人、特别是作为女人的自

主与自由，这种性别意识体现在对封建制度的强烈抗议之上，因此，女性的意识集中

地表现在了自我的表达之上；而在《四朝代》中，女性人物获得了日常生活延续的合

                                                        
[1] Emma Goldman, “The raggedy of Woman’s Emancipation” ，2000. , 224 page 
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理性依据，女性的命运作为一个王朝四个朝代的缩影，其性别意识中因此具有了多样

性和谐的成分，即女性对作为一个女人的生活方式与价值的选择是多元的，命运是各

不相同的，因此，女性的意识集中表现在隐忍与宽容的社会性上。 

（2）《家》中新女性的思想与观点成为了作者梦寐以求的理想，女性独立与自由

成了最高的价值追求；而在《四朝代》中，作者对于女性的选择不置可否，而是采取

包容的态度，这集中表现在了对坤文的宽容上。这是一种多元价值的选择结果。 

（3）《家》与《四朝代》中女性意识，本身是近代西潮东渐后，西方文化参与本

土文化构建的结果，特别是知识分子在接受西方文化后，通过人物塑造进行社会构建

的实践。《家》中女性的悲剧性命运，来源于一种西方的文化观念，即个性解放与性

别平等。而《四朝代》对过分西化的女性持一种否定的态度，泰国其实一直以来就是

一种筷子成双的社会性别平等模式。 

比较两部作品中女性性别意识差异的原因，首先是两国一直以来的社会文化差异

，如泰国文化中，一直以来都有一种筷子成双的性别平等文化模式，而中国文化中，

社会权利的构建一直将女性排斥于外；其次，作者的创作目的仍然决定了作品中人物

的性别意识，而作者的创作目的与手法显然是特定社会文化的结果，这体现在两国在

面对西方文明时采取的不同启蒙路径，两种路径一种是要在破坏和灭亡旧制度的基础

上建立一种新文化，而一种是在旧有的文化中产生新的文化，使之与民众日常生活实

践相延续。 
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วพิากษ์เร่ืองสัน้ขนาดสัน้ของเจิง้ยั่วเซ่อ* 

  อรชพร  เอีย้มสกลุ**  

บทคัดย่อ 

           เจิง้ยัว่เซ่อคือนกัเขียนจีนโพ้นทะเลของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จในชีวิตบัน้ปลาย 
ปรากฏขึ น้ ในแวดวงวรรณกรรมของนัก เ ขียน จีนในประ เทศไทยสมัยศตวรรษ ท่ี      
                                     เร่ืองสัน้ขนาดสัน้           เร่ือง  ประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่าน
มาส่งผลต่อข้อมูลในการสร้างผลงานของเขา ดังนัน้จึงท าให้เร่ืองสัน้ขนาดสัน้ของเจิง้ยั่วเซ่อมี
ลกัษณะท่ีโดดเดน่ในแวดวงวรรณกรรมของนกัเขียนจีนในประเทศไทย  ผลงานของเขาไม่เพียงแต่
เก่ียวข้องถึงเร่ืองราวในประเทศจีนทัง้ยงัผสมผสานการด ารงชีวิตในสงัคมของเมืองไทยอีกด้วย ท า
ให้ผลงานของเจิง้ยัว่เซอ่มีความหมายท่ีลกึซึง้และมองเห็นถึงปัญหาของแตล่ะยคุสมยั 
           ผู้วิจัยเร่ิมงานวิจัยจากประวัติส่วนตวัและผลงานของผู้ประพนัธ์   โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาถึงท่ีมาของแนวคิดจากวรรณกรรม   ซึ่งมีอิทธิพลทางสังคมและใช้ความหมายแฝงจาก
แนวคดิดงักลา่วเพ่ือค้นหาศลิปะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของผู้ประพนัธ์ 
 
ค าส าคญั        ยัว่เซอ่  เร่ืองสัน้ขนาดสัน้  วรรณคดีจีนในประเทศไทย 

                        

       

 

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

        * บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์การสร้างสรรค์งานประพนัธ์เร่ืองสัน้
ขนาดสัน้ของเจิง้ยัว่เซอ่”  หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละ
ร่วมสมยั  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์หมา่ฮวา๋เสียง 
        **นกัศกึษาหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละร่วมสมยั   
คณะภาษาและวฒันธรรมจีนมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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试论郑若瑟微型小说的意蕴 

叶文秀 
 

摘要 

郑若瑟是一位大器晚成的泰华作家。在泰华微型小说崛起的20世纪90年代

初期，他积极参与，并相继创作了400多篇的微型小说。他坎坷的人生经历为他

的小说创作提供了丰富的素材，从而使他的小说在泰华作家的作品中也独具特

色。他的小说不但涉及中国内地的内容，而且融合了泰国的社会生活，因此他

的小说也具有了针砭时弊的现实主义意蕴。 

本文从作者本人的生平和文学创作入手，目的是研究作品中所体现出的思

想的启蒙性，以及由此而产生的社会意义。并通过所体现的思想内涵来展现作

者独特的艺术表现手法以及高深的语言艺术造诣。 

 

关键词： 郑若瑟  微型小说   泰华文学 
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泰国华文微型小说的崛起是以20世纪90年代初，司马攻先生的一篇《探亲奇遇》

为标志的。司马攻先生的振臂一呼，得到了泰华文学界新老作家的积极响应。从而在

泰华文学界掀起了一股微型小说创作的热潮。郑若瑟先生就是在这股创作热潮中涌现

出来的一位优秀的微型小说作家。在十几年的文学创作生涯中，他取得了丰硕的成果

。共创作了400多篇微型小说，而且还出版了多本微型小说集。尽管取得了令人瞩目的

成绩，但是他并没有停止向文学高峰攀登的脚步，依然勤奋笔耕，努力开拓进取。我

们相信在他的努力之下，他的微型小说创作将会登上另一个新台阶。 

郑若瑟先生是在20世纪80年代初移居泰国的。他年轻的时候，生活在中国内地，

人生比较坎坷，从中学时便喜欢文学，却由于各种原因，一直不能如愿以偿。不过，

生活的苦难也为他积累了一笔难得的财富，锻炼了他的洞察力。这为他后来的文学创

作打下了良好的生活基础。移居泰国后，他积极调动以往的生活积累，并融入新的生

活感悟，为微型小说创作开创了新的思路，成为泰华文学界中一朵绚烂多姿的奇葩。 

 郑若瑟的微型小说创作题材广泛，意蕴丰富。其特点主要表现在一下几方面。 

 

一、文学作品多以内地生活经历和见闻为主，揭示不同的人性。 

    

郑若瑟在两个国家的不同的社会生活，使他遇到很多不同的性格的人。特别是在中国

出生的时候，当时他的母亲让奶母代养，至三岁他才能回家。奶母自己也有一个女婴

，比郑若瑟大一个多月，奶母总会让自己的女儿吃饱以后，才让他吮吸有限的乳水。

他总是吃不饱，到三岁回家时，瘦弱不堪，立刻又染上天花病。虽然那时候郑若瑟还

不懂事，但是长大以后回头看才知道“人性都有私心。” 

郑若瑟45岁才来泰国，后来做珠宝生意。虽然他45岁来泰国才开始写作品，但由于他

做生意，有机会遇见接触不同类型的人。因此他的作品中也有不少是写到泰国的社会

生活。 

郑若瑟把自己的经历以及见过的很多人不同性格的人的故事写到他的微型小说中

去，尤以表现内地的题材为人称道，为泰华文学创作开拓了题材的新领域。像《女篮

六号》、《拔牙记》、《廿四寸口》、《金耳机》、《她是谁?》、《换人》、《风时

雨为媒》、《你知道他的叔父是谁?》等很多篇文学作品都是内地生活的折射。这些小

说主要反映了潮汕地区的社会生活，或揭露社会的丑恶现象，或讽刺人性的恶浊，或

对好人寄予了同情，或对恶人给予嘲弄，或者侧重对人生坎坷的表现，或者着重调侃
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戏谑人生趣事。所有这些都浓缩在短短的篇章之中，或褒或贬，从不同的角度，描绘

着社会和人生。 

郑若瑟在小说里面揭示中泰社会的人性，他用微型小说的文体形式反映时代生活

的嬗变与转型，揭示人性深层的心理和意识，这一横一 

纵，使得他的作品很好地发挥了微型小说的文体，给读者留下了许多新鲜的艺术话题

。 

像《女篮六号》主要描写了一个女篮球队的教练，曾经与六号女篮球队员相恋，

但是当时受到阶级斗争的影响，而未能共结连理。时过境迁，人生跟他开了一个玩笑

。某天在泰国的餐厅中，他竟与当年恋人的女儿相遇，这使他悲喜交加，不胜唏嘘。 

《拔牙记》主要写了一个以造反起家的牙科医生，凭借他的根正苗红，工作马马

虎虎，从不负责，以致将患者的好牙拔掉的故事。 

《你知道他的叔父是谁?》中主要写了一位马院长在深圳住院病危，“我”和朱局

长都想去探望，但一时办不成边防证，十分为难。可是朱局长的司机却坚持闯关。在

边防站司机把朱局长的名片给边防民警看，并说：“你知道他的叔父是谁吗?”民警望

车里看了看，见有一位酷似朱总理的人，就放行了。这是一篇带有黑色幽默味道的小

说，它能使读者从冷峻和喜剧式的笑声中，领悟出某种含蓄的意味来。《她是谁?》、

《奇案》、《请猫守鱼》、《占便宜》、《待月西厢下》等作品，故事内容多取自现

实生活中曾经发生的事情，这些平淡无奇的事情一经作者的提炼加工。立刻变得鲜活

而富有情趣起来。甚至还有的带有黑色幽默的味道，读了之后，不仅会让读者忍俊不

禁，而且还会让读者陷入深深的沉思之中。 

从郑若瑟的作品来看，他不是只在一个极狭小的范围写一点自己感怀，因为他塑

造的人物有各种不同的类型，又有不同的性格。人物作为社会关系的总和，必然要创

造一些典型。郑若瑟不仅仅写以前的内地生活经历，也写现实泰华社会的情况，还写

华人回中国探亲生活。应该说每一位作家塑造人物都有自己的独特方法，例如从生活

中提取真实的人物形象，通过一定综合的方法使他成为小说人物。这种方法已被千千

万万个作家使用，那么便肯定有我们可以共同借鉴的东西。小说中有各种各样的人物

，也许就有各种各样的方法，有的人物伴随你漫长的生活同你一同生长；有的人物是

生活中偶然的插曲，是即兴的人物；有的人物是有原型的，有家族和民族的集体记忆

的特征；对于不同人物，作家会有不同的处理方法；还有众多的人物没有现实依据，

他是一种意象，一种幻想，一种偶然的触动，处理方式又不一样了。郑若瑟的四百多

篇微型小说作品，也就有了几百个不同性格的人物。由于微型小说体裁和篇幅的限制
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，作家不能借助广阔的背景和复杂的情节来，深刻地揭示不同的人性。但是从他的作

品来看，郑若瑟微型小说的人物性格非常明显。 

郑若瑟运用在身边真实的社会生活,创作了许多揭示人性自私性的微型小说作品

。小说《奇案》就集中表现了这样一对夫妻： 

 

“医院检查结果，我们没有孩子，是兄巫有问题。”她红着脸，声音放轻

，吞吞吐吐说：“你要发誓，不可告诉别人，兄巫跟我共商要请你帮忙。” 

 

巫壮跟妻子的想法不同，巫壮专程到钟捷家拜访，请求为他做传宗接代的勾当。钟捷

对巫妻早已有猫儿意，送上门来的肥肉，正中下怀，满口答应。作家塑造四个自私人

。郑若瑟创作这篇微型小说只用数千个字，就能一针见血地揭示出四个人物自私的本

质。在微型小说的结尾作家还有意让读者看到他们得到的可悲结果。因为他们只顾自

己的利益，不顾别人的感觉，虽然在小说没有写到真实的结果，不过我们可以猜得到

，这个孩子长大以后,他跟家庭的关系应该是松弛了，与长辈之间没有信任了。 

    

《过期的试心》叙述的是正在准备结婚的恋人的的故事，男人要试探女人的真心，结

果知道了女人的自私心理。故事讲有一天男人说自己被学校撤职，需要回家当农民。

这一话题一进行，作家就揭开了现代社会的人性的伪装： 

 

  她摇头丧气，眼盈泪水，把偎在他胸前的娇躯移开。脸背着他，无可奈何

泣道：“看来，我们婚期得延期了。” 

“为何？” 

“你下放了，去当下等农民，叫我如何见得人！” 

“你不是说，要帮我，支持我吗？” 

“别的可以商量，嫁个农民，体面何存！”“你要原谅我，我虽然仍深爱你

，但现实上，我受不了同庚朋友的讥笑；受不了邻里亲友的看轻、看低。” 

 

    

女人一说出来，就让人感到了她的“自私心理”。郑若瑟不仅叙述恋人之间种种行为,

也揭示了现代人扭曲的人性，他们只看重的是金钱、职业、职位。虽然郑若瑟揭示的

是社会中小小的问题，但是给读者留下许多观察和思考的角度。 

此外，小说《气功大师》获得过中国华孚杯微型小说大赛的佳作奖，小说讲述一

位从中国四川来的祖传气功大师，好几天都在华文报纸登载带有广告性质的气功治病
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消息。到了开始行医那一天，很多老年人都来参加，还有个“名人”当翻译。大师讲

话了，以香港电视剧的镜头证实气功治病的高效，当然也不忘把自己治疗过的实例，

谦虚地夸张一遍。他反复强调自己的气功本领是祖传的，祖上告诫不求名利，只为人

民服务。作家写到这儿，读者会认为这位大师是有仁道的人。直到后面作家才开始揭

露大师真正的品格。最后作家以阿猪嫂与登记员的谈话作结局，表明她已经被骗了。 

赵朕在其著作《尺水兴泼的情愫—

郑若瑟微型小说选评》中，这样评析《气功大师》：“这篇小说写得含蓄，留有空白

，恰如中国画技法的‘计白当黑’一样，不是面面俱到地一览无余，而是给读者留有

思考、联想、发挥、创造的余地。有的情节是引而不发，让读者去思考、想象，给读

者留有反刍、咀嚼的余味。”赵朕提到《气功大师》“写得有含蓄”，的确，这篇小

说的含蓄就是作家要表达人的自私，大师只顾自己的利益，不顾别人。特别是病人，

他们都希望要治疗自己的病，后来知道被骗，他们都会失望。郑若瑟微型小说中揭示

自私的人性还有《目的》、《魔地》等。 

郑若瑟在作品中除了揭示人的自私性外，他还经常写到女性形象，表现她们的忠

诚。古代泰国女人都要对丈夫忠诚，如果有谁离婚后再婚，那个女人就会被社会其他

人看不起。虽然现在人的看法改变了很多，女人大部分喜欢独立地生活，她们都可以

养活自己，但是实际上在泰国社会很多人还相信女人是性格软弱，难以独立的。郑若

瑟在微型小说中所揭示的女人人性大多是她们好的一面。 

另一篇小说《柔》中的女佣，为人忠诚，具有聪明机敏的性格，还有道德责任感

。她不愿意破坏别人幸福的家庭，也不想伤害主人的面子，于是想出了一个两全其美

的计策，最终解决了问题，也使主人夫妇能够继续美满幸福的生活。 

郑若瑟的微型小说艺术成就在于他不仅写出时代表面的剧变和生活表层的喧嚣，

而且他还向人性深处掘进，展示了那些很富有概括性的“人性善”与“人性恶”，以

及这些人性善、人生恶形成的社会环境和心理根源，当然，郑若瑟的这一批揭示、概

括人性深层内容的作品经过了一个探索过程。 

 

二、对中泰民族风情的展示 

郑若瑟是比较专力于创作微型小说的。他也是其中的潮人作家，虽身在泰国，但

对潮汕家乡的感情很深，写的微型小说，很多篇幅反映了潮汕人的生活和精神风貌。

在他的文学作品中，不少作品展露了中泰民族风情。这段时期，潮人作家大多喜欢创

作都市文学作品，经常揭示都市生活以及都市生活中不同阶层的人的生活面貌和心态
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。因此，郑若瑟的微型小说不少有中泰文化的题材，特别是华人回中国探亲和作家在

中国的经历，往往把中泰文化融合在一起。 

风水是一门术数，不管哪个国家，都有一些人相信。中国和泰国互相交换如指“

风水”则不妥。虽然在泰国的华人都相信风水，其实也有一部分人已经接受泰国的佛

教文化了。他们都去寺庙拜佛，参加泰国重要的节日等等。泰国人到春节的时候，也

有拜神的活动，特别是泰国人建房子，他们都喜欢请风水先生来看风水，这些文化就

是中泰文化的交流。郑若瑟的作品就反映了泰国的社会生活，揭示了华人和泰国人对

风水等术数的迷信。作家在《风水先生》这篇小说中就讲到了中国传统文化中的风水

文化在泰国的传播和影响。郑若瑟的另一篇小说《弃婴》，则是讲述了一个叫柄镇的

人对八字命理信服得五体投地，结果反被其迷信所害的故事。在这篇小说中作者有力

的抨击和讽刺了算命这种中国文化中的糟粕对人们的危害。 

    

《炼》是一片展示华人生活的微型小说。在小说中作者虽然歌颂儿子和媳妇的诚恳、

勤奋，但是我们从小说中还可以看到华人的勤劳，华人教诲孩子的方法，以及泰国人

对华人勤劳简朴的赞美。 

    

从《炼》这篇小说中我们可以看到，以前中国人来到泰国都很辛苦，但是因为他们的

勤劳，到现在大都变成了富人。华人把自己的经验教给孩子，让他们自己体会生活。

我们泰国人经常举华人以前辛辛苦苦的生活例子教诲孩子。在郑若瑟的微型小说中，

有不少关于华人的生活，这是他根据自己在泰国的真实生活，来反映中泰文化结合在

一起的实例。 

    

泰族人的日常生活往往围绕佛教进行，华侨华人的生活也受之影响，这在郑若瑟作品

中多有反映，如《目的》这片小说就写了一场华人的葬礼，其中葬礼的很多环节都或

多或少的融入了泰国本土的风俗与习惯。 

    

《认路》也是一篇揭示华人的家庭生活的作品，小说叙述胡固决定接唐山的母亲来泰

国一起住，可是日子一久，就有很多问题产生，比如时节拜神、拜公祖，母亲坚持要

依唐山古例，妻子却要从简从省。老人家主张生活节俭，对现代生活方式、服装鞋袜

的奢侈看不顺眼，与晚辈见解不同。胡固的妻子决定把婆婆送去养老院住。 



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 95 

 

 95 

小说是现实的一面镜子，作家的特殊经历，使他能够比一般人更多地看到当今社

会，看到人间的现实生活和世态炎凉，使他能够比一般人更深刻地体会华人。在题材

方面，很多作家描写泰华家庭生活和社会生活，因为他们把自己在泰华社会的事情当

题材。郑若瑟的微型小说四百多篇，有不少关于华人文化的作品，因为他一直想念祖

国，这些都反映了作家以及其他泰华作家的心里话。几百年来，泰国华人始终对所在

泰国的社会稳定与经济发展做着不容忽视的贡献。长期以来，大多数华侨华人一直与

泰族人民友好相处，彼此交融血液与文化，共度艰难岁月。郑若瑟在他的微型小说作

品中，不仅仅展现在泰国的华人形象，还把中泰文化融合在一起。让微型小说题材也

扩大了，这确实是郑若瑟的新创意。 

    三、对对善良人物的歌颂 

泰国是佛教的国家，我们泰人相信善有善报，恶有恶报。佛教的观点就是，好人

得福，恶人得祸，善恶有报，果报显著，因而鼓励人们改恶从善。郑若瑟微型作品的

题材带有佛学色彩，表明作者已经溶入了泰国社会，熟悉了社会的思维和生活方式，

从而使他的微型小说更具有泰籍华人的创作特色。郑若瑟表现佛学意识的微型小说如

《泽舍遇仙记》的泽舍在祈望的梦幻中遇到一个仙翁，请求仙翁指引，仙翁告诉他“

行善，您心里会得到安乐的回报”。《自食恶果》写的是黑社会头目强占部下新婚妻

子的故事，揭示出搬起石头砸自己的脚的必然结果。小说以形象的故事解释了佛学的

理念，宣扬了善有善报和恶有恶报的佛学教义。《天理助忠厚》、《无巧不成书》则

通过好人做善举的行为，暗示出好人必有好的归宿;《换人》写陷害他人终于恶有恶报

，祸及自身。这些作品都以形象的故事诠释了佛学的理念，宣扬了善有善果和“强权

报应，祸及子孙”的佛学教义。 

按佛教的观点看，人的一切行为都是善恶分明的，好人得福，恶人得祸，善恶有

报，果报显著，因而鼓励人们改恶从善，多行善举，甚至有“放下屠刀，立地成佛”

之说。这种理念影响到中国的古代文学，更对以佛立国的泰国产生了深刻的影响。郑

若瑟微型作品的题材倾斜和介入佛学理念，表明作者这位“新泰”已经溶入了泰国社

会，熟悉了社会的思维和生活方式，从而使他的微型小说更具有泰籍华人的创作特色

。  

微型小说的创作常常是以讽刺与嘲弄为最基本的特征的。郑若瑟的微型小说也是

如此，但是他的小说还有一点不同，那就是在讽刺与嘲弄中，他更多的是将正面人物

，也即商量人物作为小说表现的核心。他的这类作品的主旨主要是歌颂善良人物的优

良品质，贬斥龌龊的行为，从而达到扬善抑恶，号召读者向具有优良品德的人物学习
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。在泰华小说中，描写这种善良人物的文章不多，而郑若瑟在这方面的成就是可称道

的。他在这些微型小说中所赞扬的是一些品德高尚的人。如微型小说《娇小姑娘》以

一个老男人的角度来描写一个小姑娘美好的思想品质。小说开始只描写这小姑娘的外

貌；后来小说才写道小姑娘的好品德。她第一次有了座位，但看见一个挺着肚子的孕

妇上车，她毫不犹豫地站起来，把座位让给孕妇，孕妇感动得点头致谢。再过两站，

在老男人身边又有一个中年妇女下车，他马上叫小姑娘坐下，但是她仍然让那个老男

人坐。小姑娘刚坐下，又有一个提着拐杖的老者上车。她又站起身，扶着老者坐下。

郑若瑟写这样一位善良的小姑娘，显然是要唤起人们的道德感，让每个人都能像这个

小姑娘一样助人为乐。 

笔者发现郑若瑟的微型小说题材的确都是生活中很平常的一般人的生活情景，在

他的小说中主要歌颂了两类正面人物，一是具平民小人物，二是有身份的有地位的人

。如果上面所表现的是善良的小人物的优良品质的话，那么下面的作品表现的就是有

身份有地位的人物的优良品德。 

《可进忠臣庙》塑造的是一个有道德的的商人形象。商人正厚诚实地卖货，体现

出一个正直商人的可贵品质。他心地善良，同情贫苦人，每年有盈余，就捐助给别人

，即使不熟悉的贫苦人，他也愿意帮忙。小说还描写了二十多年前，他曾经救遭受火

灾的人，那个人在掘井时候得到一块三千克拉的蓝宝石，他就立刻回报当年的救命之

恩。二十多年后，这块蓝宝石正厚卖了五百万铢，他想分一半给那个年轻人：“将来

如果卖出去，赚多少，我分给你一半。”正厚还许下诺言。他把五百万分一半存入银

行，并托人到处寻找年轻人。作品热情地歌颂了他善良的优秀品质。 

《好县长》塑造的是一个秉公执法、不徇私，不贪腐，体恤民情、尊重民意的县

长。 

作家在寻找这些善良的正面人物时，积极抓住了人物的思想品德，以此来显示其

崇高的思想境界。在商品经济高度发达的今天，人们将更多的注意力放在了金钱上和

物质享受上，从而忽略了思想道德的建设。从而使一些传统美德在逐渐地消失。作者

通过这些作品褒扬良好的品德，揭露不道德的行为，以期能够达到使人们都发扬这种

美德，净化社会风气目的。 

郑若瑟从普通平凡的生活中感受出带概括性的人类深层情感心理的内容，这使他

创作的凡人小事不同于泰华其他作家。从凡人小事中提炼微型小说题材并不是创作的

难点，困难是在于如何把这感受到的生活内容用真正的微型小说的方式传达出来。郑

若瑟在这一点上有他独特的见解。他笔下的好人数量比较多，创作思想也很明显。这
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可能与作家的特殊经历有关，特别是他自己是个有道德的人，这一点使他比一般人更

能看到当今社会积极的一面。由于作家是以做珠宝生意为主，所以在他的诸多歌颂正

面人物的作品中，经常会写到一些与珠宝有关的事情。 

《证书》就是其中的一篇。《

证书》是一篇歌颂人的忠诚的微型小说。小说写钟宜的诚实，他对朋友也总是很善良

。可是李振雄缺卖给他一粒假的红宝石，还拿一张假的证书给钟宜证实此宝石是正品

。后来钟宜将这粒宝石卖给了台商，台商又将其卖给日本珠宝商。日本珠商再经过鉴

定，才发现原来这是一粒经镭射加工的赝品。对这样上当受骗的事情，钟宜为了保持

商人的信誉，自认吃亏，退还所有款项，挽回了台商的信誉。由此钟宜的诚实赢得了

这位台商对他信任，推掉李振雄之流的珠宝生意，大批地向钟宜购货。作家歌颂这些

正面的人物，主要是因为他要表现人的忠诚，正直，从而告诫我们无论做什么工作，

都应该以诚实为主。 

郑若瑟的微型小说有较完整的艺术结构，有故事，有情节，更可贵的是人物有了

鲜明的个性。作家

以身边周围的日常生活事件作为创作源泉，塑造了形形色色的人物形象。这些人或诚

实善良，或助人为乐。总之，郑若瑟的微型小说，包罗万象。作家通过微型小说这一

媒介向我们展示了绚烂多彩的社会生活，同时也向我们揭示了人性的纷繁芜杂。郑若

瑟的小说，很大一部分是扬善抑恶的作品。而歌颂具有良好品德的正面人物，展现中

泰文化的交流与融合，也正是郑若瑟进行微型小说的目的所在。 

总之，郑若瑟作为泰华文学界大器晚成的作家。他创作了大量的具有丰富意蕴的

微型小说作品。他的坎坷人生也使他的小说在泰华作家的作品中也独具特色。他出生

和成长在中国内地，中年来到泰国。这样的经历也使他的小说不但涉及中国内地的内

容，而且融合了泰国的社会生活，人生经历，也是他能够更清楚的看到世间的冷暖善

恶，所以在他的小说中，更多的是通过一些平常的小事情，来深度挖掘人物的人性。

也正是这样丰富的生活经历，培养了他扬善抑恶的思想，所以在他的微型小说中，更

多的是描写正面的善良人物，表现和歌颂他们的优良品质。因此他的小说也具有了针

砭时弊的现实主义意蕴。 
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  การวเิคราะห์ศิลปะและแนวคิดจากนวนิยายเร่ืองแลไปข้างหน้าของศรีบูรพา * 
 

                                                                                                                                              หล่ี หลินซง** 
บทคัดย่อ 

 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิเคราะห์ผลงานของศรีบรูพา จากนวนิยายเร่ือง “ แลไปข้างหน้า ”  
โดยเร่ิมจากศกึษาประวตัสิว่นตวัและผลงานของนกัประพนัธ์  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและเข้าใจถึง
แนวคดิ วฒันธรรมจากผลงานวรรณกรรม   ท่ีมีอิทธิพลทางสงัคมและใช้ความหมายแฝงจากแนวคิด เพ่ือ
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เปล่ียนแปลงทางประวตัศิาสตร์ของสงัคมไทย 

จากการศกึษาวิจยัเชิงลึก  ท าให้เข้าใจภาพลกัษณ์และแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการลกุขึน้สู้ เพ่ือ
เอกราชของประเทศและประชาธิปไตยของประชาชน  และยงัเข้าใจถึงภูมิหลงัของการเกิดระบบศกัดินา  
ภาพลกัษณ์ปัญญาชน  ภาพลกัษณ์ของคนในแตล่ะระดบัชัน้และการจดัระเบียบในสงัคม 
     

ค าส าคัญ :  ภาพลกัษณ์ของปัญญาชน  ต้นก าเนิด  อิทธิพลทางสงัคม ศลิปวิธี 
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 * บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์ศลิปะและแนวคิดจากนวนิยายเร่ือง   
แลไป ข้างหน้า ของศรีบรูพา” หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมยัใหมแ่ละร่วม
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สมยั คณะภาษาและวฒันธรรมจีน มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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西巫拉帕《向前看》的思想与艺术探析 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      李林松 

                         摘要 

 

在泰国现代文学发展过程中，西巫拉帕的文学主张，创作观念和价值取向等

，对泰国现代文学的发展产生着深远的影响。 

            本文从作者本人的生平和文学创作入手，目的是研究作品中所体现出的思

想、文化的启蒙性，以及由此而产生的社会意义。并通过所体现的思想内涵来展

现作者独特的艺术表现手法以及高深的语言艺术造诣。深入的揭示出作品与泰国

社会历史演变的有机联系，深广的社会政治和文化背景。

找作品之所以有着强大的生命力的根本原因。 

        

在研究方法方面，本论文将以文本为参照，展开全面系统的分析研究，做出分类

和归纳，梳理出作者的创作思想。挖掘出作品的思想意义，以及由此而引发的社

会意义。 

 

关键词： 知识分子形象  启蒙性  社会意义  艺术手法 
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第一章   时代与作者 

时代背景       

一、  帝国主义斗争夹层中的泰国社会 

        

十九世纪下半叶，西方殖民主义列强在东南亚拉开了划分势力范围，瓜分殖民领

地的狂潮。1886年1月，英国通过第三次英缅战争吞并上缅甸，完成了对整个缅

甸的殖民，并将缅甸并入英属印度联邦；1887年1月，法国完成对越南南、中、

北圻的侵占，并将越南三圻与柬埔寨合并，组成法属“印度支那联邦”。此时，

英法两国的殖民主义势力就在中南半岛中部“相依相偎”。为了在中南半岛地区

取得优势地位，攫取更大的利益，地处中部的暹罗就成了两国殖民主义的角逐战

场。 

     十九世纪末，随着西方帝国主义的不断威胁，暹罗统治阶级在局势的威迫下

不得不打开紧闭的门户，并开始对内政、体制进行改革。 

      

二、资产阶级登上历史舞台 

    

1929年爆发的资本主义世界经济危机，沉重地打击了暹罗的国民经济，造成了暹

罗的财政经济危机，这使得暹罗社会一切潜在的矛盾不断尖锐化，导致了暹罗君

主统治的政治危机，要求变革君主专制政体的呼声越来越高。随着出国留学生名

额的增多，平民子弟出国留学的机会也增加，出国留学的人数便逐渐多起来。这

些人接受了西方的民主主义思想，逐渐对旧的王室专制统治方式感到不满。这些

出身于中小地主和官吏家庭的中、小官员学成返国后都在曼谷的军政界任职。并

且在1927年组成了民党。参加这个组织的大多是知识分子、青年军官，中小官吏

和一些与执政的统治者有矛盾的高级官员。他们提出了“推翻贵族专政”、“建

立君主立宪政体”的口号。民党在1932年政变中起着核心的作用。政变的最先发

起者及主要领导人大都是民党成员，他们的思想主张奠定了政变的思想基础。 

     1932年 

6月24日暹罗（泰国）人民党领导的这次政治运动，结束了素可泰王朝以来相沿 
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600多年的君主专制统治，建立了君主立宪政体，因此也称1932年立宪革命。这

次政变的结果，削弱了王室贵族对政权的垄断，把国王权力置于宪法的限制之下

。一批受西方教育的新人登上了政治舞台。这是暹罗历史发展过程中的一个重大

转变。 

 

 作者生平与创作历程 

一、作者生平 

        西巫拉帕是泰国最富盛名的现代作家、翻译家、新闻工作者，也是泰国新文

学的奠基人。西巫拉帕原名古腊·赛巴立(กหุลาบ สายประดษิฐ์—ศรีบรูพา

（，1905年3月31日出生于曼谷一个中等职员家庭，父亲在铁路局工作，后因病

离开工作，只好由母亲做生意养家。由于他的父亲为外国人工作过，所以他很小

的时候就开始接触英文，这为他后来接触并翻译外国名著打下了良好的语言基础

，也成为他接触西方新思想的开端。六岁时，父亲病逝，家境日趋艰辛。生活的

贫困让他结识了许多穷苦民众，也使他对广大劳动人民生活的疾苦深有体会，并

深深的同情这些劳苦大众。小学毕业后，西巫拉帕曾在一所少年军事学校学习过

两年，后来由于母亲心疼他在军校中吃苦，便送他到曼谷一所有名的刚刚对平民

开放的贵族学校贴西林中学学习。在这里他结识了许多来自社会各个不同层次家

庭的学生，也看到了因封建等级观念而产生的许多不公平的待遇，他为这些不公

平的现象感到愤慨，对封建权贵表现出憎恶之情，对封建社会中的黑暗现象感到

极其不满，对处于社会下层的劳苦大众表达了深切的同情。 

    

西巫拉帕非常热爱学习，喜欢阅读。在广泛的阅读中他接触到了一些前所未闻的

新知识、新思想，并且大受启发。从此，他开始爱上写作，笔耕不辍。从自己的

作品中他感受到了前所未有的满足，他用笔揭示出了他所看到的现实的黑暗面，

倾泄了他不平的心声。1924年，年轻的西巫拉帕正式开始文学创作，他的处女作

《情刃戮心》也在同年出版。1929年他聚集了贴西林母校一群爱好写作的同学跟

校友，办起了《雅士》杂志，并形成了以他为核心的一个文艺团体——

“雅士社”。正是在这期间的创作经历让西巫拉帕立志要当一名作家。 

http://www.chinabaike.com/article/1/
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西巫拉帕是泰国现实主义文坛杰出的代表，又是一位为国家独立、民主、自

由而斗争的热血斗士，在日本帝国主义占领泰国期间，他因反日于1941年被捕入

狱，日本投降后才获得自由。1952年，他又因从事进步活动而再度入狱，直到19

57年大赦时获释。1958年，他应邀率领泰国文化代表团访问中国，期间泰国发生

了军事政变。西巫拉帕为避免政治迫害，不得不留居中国，晚年为了加强泰中友

谊做了不少工作。1974年6月16日，西巫拉帕因病于北京逝世，骨灰安葬在八宝

山革命公墓。周恩来总理等中国领导人送了花圈。 

二、创作历程 

    

西巫拉帕在泰国现代文学发展史上占有突出的地位，其成就与影响超过了泰国当

代任何一位作家。他于1924年开始创作活动，同年发表了处女作《情刃戮心》。

他是一位多产作家，在将近半个世纪的创作生涯里，写下了数十部长篇小说和相

当数量的短篇小说。同时撰写了大量的政论文章、报告文学和散文。此外，还翻

译了高尔基的《母亲》和契诃夫的文学著作《流放期间》等不少进步作品。他的

创作活动大大地丰富了泰国的文学宝库。 

西巫拉帕最有代表性的作品，当推《生活的战争》 、《画中情思》 

、《后会有期》和《向前看》。前两部是他的早期的作品，也是他的成名作；后

两部是他后期的作品，是其艺术创作成就的顶峰。他的前期作品中充满了反封建

的思想色彩，后期作品则寓含着更大的社会意义。他的作品揭露现实黑暗，针砭

社会时弊，反映群众心声，唤起人民觉醒，因而深受人民群众的欢迎，特别为广

大青年知识分子所推崇。不少大学的学生团体多次自费翻印或再版他的著作。 

除此之外，他还写了大量的政论文章、散文和报告文学。在文艺创作道路上

，西巫拉帕走过了漫长而又艰辛的旅程。他的早期作品充满了反封建的精神，后

期的作品则具有更深远的社会意义。他自己也认为作家的职责就是不断的改造自

己的人生观和世界观，使之符合人民的要求，才能够写出有益于社会，有益于人

民的作品。正因为他坦荡的人生观，积极进取的求知欲望，以及敢于为国家独立

、民主、自由而斗争的爱国主义精神，历史最终使他成为了泰国现实主义文学流

派杰出的代表，更被泰国人民誉为“人民的战士”、“泰国文化战线的一员主将

”。成为泰国新文学的奠基人。 



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 104 

 

 104 

 

第二章   小说的人物形象 

 

贵族阶级形象 

  1932年资产阶级维新政变前夕，泰国文坛上出现了一批倾向现实主义和浪

漫主义的青年作家。他们受西方作家如：家莎士比亚、巴尔扎克、莫泊桑等人的

影响，努力打破传统的旧形式，摒弃以王公贵族的生活为题材的传统，直接取材

于生活，着重反映现实，从不同角度反映了泰国社会新思想与旧思想、新一代与

老一代、贵族与平民之间的日益尖锐的矛盾，表达自己明确的思想倾向与政治理

想。 

《向前看》也继承了这一时代主题，作品的人物形象与社会事件直接取材

于现实生活，真实的反应了泰国社会的时代矛盾，表达了新一代爱国青年追求

民主的政治理想，对未来充满信心和希望的朝气蓬勃的情绪。 

作品中住在“天堂”里的贵族阶级，不是靠自己的劳动来取得日常所需。在

公馆里，主人们出入扈从簇拥，不用劳动而过着奢华无度的生活，表面冠冕堂

皇，讲求优良风尚，但内部却存在着错综复杂的矛盾。奴仆们在封建等级观念

的毒害下竟暗分等级，彼此嫉妒欺压，相互陷害。 

爵爷亚匹曼·叻察他尼一个人养活全家；他是夫人的无比方便舒适生活的

最保险的支柱，因此，爵爷在家里最有权威。爵爷的行为谁都不能批评，包括

他收纳荷采和曼春做妾的事，也都不能看成是不忠，或者是什么邪恶的行为，

相反，还被誉为是增添了爵爷的声望的好事。 

爵爷夫人也是作品中贵族阶级的一个典型。自从亚匹曼爵爷被解除公职之

后，这座王府就被一种凄凉寂寞的气氛笼罩着。亚匹曼夫人对这种严重的形式

毫无思想准备。夫人一贯随便用钱用惯了，对于缩减开支感到很不习惯。以往

她所作的只是帮助缓和爵爷的两个小妾荷娘和春娘两人错综复杂的问题，以及

帮助她的爵爷丈夫更加受到上层王族宠爱的问题，还有就是如何使得这个家庭

和她自己更加富有等问题。她是佛教徒，可从来不知道佛法是怎么回事。她把

佛教看成是佛祖用来超度那些有钱有势，每次能够用大量的金钱来布施的人—
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—就像她和她的家人一样——

升入天堂的一张梯子。此外，她还认为下等人对上层贵族的忠诚和崇敬也是信

仰佛教的人的一种明显标志，因为她暗地里骂那些聚众改变政体，动摇了王公

贵族地位的那些人是非宗教分子。她认为对他们的不尊敬，包括对亚匹曼侯爵

的黜免，就等于对佛祖的亵渎。 

        最具有讽刺意味的是同样是贵族出身也同样从英国留学回来，身为爵爷亚

匹曼

·叻察他尼爵爷长子的瓦查拉，他英俊倜傥，善于在贵族社会中周旋和应酬。

就连在父亲被革职后还依然天天花天酒地，把时间花在同贵族人物的愉快的交

际中。 

瓦查拉是那个时代这一类青年的一个典型，他的精神世界是空虚的，这同同是

贵族阶级出身的西里拉忧国忧民，渴望变革的雄心壮志形成了鲜明的对比。作

者在这里巧妙的安排，不仅给读者留下了深刻的印象，而且还发人深省。面对

这样一个社会，年轻一代是应该随波逐流还是勇敢的站起来去迎接挑战。 

知识分子形象 

如果说西巫拉帕的小说是泰国现代文学史上一座巍峨的丰碑，那么小说中

那么小说中那些具有鲜明特征的知识分子便是这座丰碑上最鲜亮的碑文。他通

过这些个性鲜明的典型人物，概括了那个时代中知识分子的特征。有他们的优

点，也有他们的弱点及不幸的遭遇，使这些形象具有启迪、警戒后人的作用和

意义。《向前看》中，西巫拉帕用了“置身于外”的平静语调客观地来进行描写

，语言朴素自然。小说以詹铊、尼塔、阿诚三个不同性格的青年为代表进行朴

实无华却又生动细致的描写，简练而传神，让广大读者看到1932到1942年间泰

国的青年一代为了争取国家独立和人民民主运动而敢于斗争的精神面貌。 

那些出身于平民的知识分子，他们憎恶封建权贵，具有资产阶级民主思想

。他们的作品重在反映现实，揭露社会的黑暗面，反对专制独裁，要求自由民

主，表现了新兴资产阶级及其知识分子阶层在民主运动中的风姿，对未来充满

信心和希望的朝气蓬勃的情绪。因此在作品中西巫拉帕主要以詹铊、尼塔、阿
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诚作为新一代觉醒青年的代表，体现那个时代的泰国青年人投身争取国家独立

和人民民主运动的风姿，预示着泰国光明的未来。 

我们把小说的主人公和作者本人的人生经历做一个对照，不难看出作品中

的主人公詹铊、尼塔和阿诚，正是作者本人的化身，在他们的身上不难看出有

作者本人思想演变的影子。他们的成长历程正是那个时代无数进步青年的真实

写照。 

 

 “下等人”形象 

     《向前看》中西巫拉帕通过对一系列社会底层人物命运的生动描绘，使读

者看到个人命运和时代命运是密切相关的。他有意识地在角色和读者之间制造

感觉上的距离，使读者用探讨、批判的态度去看作品中的人物。没有浓墨重彩

，也没有华丽的陪衬，朴实简练的语言，把人物各种内心活动与思想矛盾真实

地在读者的映像中形成一幅清晰的画面，从而展现人物多姿多彩的个性特征。 

文章一开始就通过詹铊向尼塔诉说自己的身世来向读者讲述了那一个时代

生活在农村的广大农民群众的疾苦。用那些所谓的“下等人”的真实生活写照来

反衬出封建官僚阶级和贵族的麻木和腐朽。辛辣地讽刺了统治阶级的残酷和堕

落。从而烘托出青年一代知识分子渴望变革，追求自由、民主的决心。 

詹铊的父母是那个时代生活在农村的广大劳苦大众的缩影，她们从早到晚

为了生计而奔忙，却得不到应有的回报。有时甚至食不果腹，饱受饥饿和疾病

的折磨。如果是遇上干旱或者是涝灾，老百姓便颗粒无收，四散逃命，甚至饿

死、病死。 

柿娘是叻察他尼公馆里的一名女佣，她天性善良、富有正义感。当詹铊病

情恶化时，她甚至敢于要求拉迈小姐请那位专给瓦查粦少爷治病的医生来给他

看病。在被拉迈小姐残酷的拒绝了之后，她想尽一切办法，找到了医生的住处

，恳求他前来营救一个病危的男孩的生命。柿娘是平凡的，但是她的内心却充

满了伟大的母爱。她是无数善良的泰国民众的一个缩影，在她的身上读者看到

了广大劳动人们善良、正义的本质。柿娘这一形象的成功塑造，是作者对生活

真切体验的结果。 
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        在整部作品对“下等人”的塑造中我们不能不提到曾经和詹铊一起在佛寺中生

活的另一个苦孩子——阿登。自幼便失去父母的阿登在贫困的压迫下无奈走上

偷盗的道路，期间多次出入监狱中，并被迫与贪赃枉法的警察串通在一起做着

明偷暗抢的勾当，过着颠沛流离的生活。后来就在他最后一次被关进监狱时，

遇到了一位真正懂得欣赏他的“仙女”并在她的帮助下，彻底摆脱了以往那种生

活，从新找回了自我的人生价值。从此投身到劳动人民的集体中去，开始了新

的生活，并立志做一个对社会有用的人。阿登是民主运动中普通劳苦大众的一

个成功典型，从他的身上，读者不仅看到了人们善良的本质，也看到了泰国民

主的新希望。 

第三章   小说的思想意义 

启蒙意义 

    

作品通过一个来自穷乡僻壤的苦孩子詹铊一家的遭遇和他自己在曼谷贵族学校

泰威特·兰沙律书院学习的经历，再现了1932年资产阶级维新政变前后的社会

生活，真实地反映了那一时期各阶层人物的思想面貌，揭露封建等级制度的不

合理和黑暗，歌颂了青年知识分子的觉醒与热情投身民主运动的精神。《向前

看》的反封建的思想内核，以及丰富的社会生活和思想感情的描写是深受人们

推崇的。作家的进步思想，不是运用传声筒式的赤裸裸的政治词汇来表达，而

是通过准确地描写人物的思想性格和阶级关系体现出来的。西巫拉帕被认为是

泰国第一位能够把政治见解巧妙地伏笔于文学作品的作家。 

  

 

生活本质的揭示 

西巫拉帕倾毕生心血将自己的文学才能和思想修养熔铸在《向前看》里，

运用到生活斗争中，从而使作品不断繁荣、成熟。作品给我们展现了一个无比

广阔、丰富的艺术天地。从内容的丰富性来看，可以说是泰国现代社会生活的

百科全书；从思想意义来说，则是自“六.二四”资产阶级政变和日本军国主义
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占领泰国以来的泰国思想斗争史；从艺术形式，艺术技巧和个人风格来说，则

无疑是泰国现代文学艺术园地中的瑰宝。 

西巫拉帕对《向前看》的创作动机和目的是很明确的，正如他自己把文学

从旧式文人手中接了过来，并大声疾呼：“要把赏玩变成严肃的工作”[1] 

因此，深刻地反映从1932年到1942年整整十年间泰国的社会面貌，抒写上流社

会的堕落腐朽和和下层社会的不幸，为彻底改变不合理的社会制度而积极探索

底层劳苦大众的出路，成为作品的思想主题之一。熔铸着作者对泰国历史和现

实的深切理解和审美评价。 

在作品中，西巫拉帕特别注重写政治和社会问题。他是泰国现代文学史上

第一个塑造觉醒起来的青年一代知识分子形象的作家，也是泰国现代文学史上

把政治内容引入小说的第一个人。这是一个伟大的开拓。作品中描写了社会各

阶层的现状，从王公贵族等统治阶级到平民知识分子，从公馆里的佣人再到贫

困的农村无产者，几乎都写到了。西巫拉帕不是孤立地看待资产阶级政变问题

和知识分子问题的，而是把二者联系在一起考虑，指出了资产阶级革命没有解

决农民问题，也没有给知识分子找到出路，揭示了资产阶级革命不发动农民，

脱离广大群众等根本问题和不彻底性。 

 

社会影响 

        在西巫拉帕的作品里，之所以说《向前看》是最杰出的一部，是因为小说

的主题思想非常深刻，西巫拉帕塑造的觉醒起来的一代知识分子形象，具有深

远的社会意义。那个时代虽然早已过去了，但是直到今天，他所塑造的那些知

识分子形象的社会意义历久弥新。 

作品在民主革命的浪潮中，表现出了“资产阶级政变”后泰国社会、政治的

巨大变化和各阶层人物的思想面貌，描绘出一批青年知识分子觉醒起来并投身

于争取国家独立和人民民主，反抗压迫的斗争历程。对泰国进步文学的发展产

生深远的影响。作者运用了叙事的方法，把泰国历史上重要的一页在作品中重

                                                        

[1] 栾文华.泰国文学史[M].社会科学文献出版社.1998年3月  202 
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演，在读者面前展现出一幅波澜壮阔的历史画卷。具有强大的感染力和批判精

神，教育和激励了无数青年勇敢地走上了民主革命的道路，在中泰现代文学发

展史上都具有非常重要的地位，对后来的小说创作也起了极强的示范作用。 

作品成功地塑造了以詹铊、尼塔和阿诚为代表的泰国觉醒起来的知识分子

形象。他们的成长历程和对民主、自由的不懈追求见证着那一代人为了国家民

族的未来所作的一切。他们即是当时泰国无数进步青年的一个缩影，又是个性

鲜明的革命者的典型。 

        《向前看》最大的价值是它的思想意义，以及由此而引发的社会意义。这

部作品把革命者放在历史的中心地位，把推动历史前进的人民群众当做小说的

主人公，时代哺育着他们，他们也经受着时代的风雨和考验。这种对待历史、

对待人民群众的态度是以前的文学作品根本不可能见到的。这不仅充分肯定了

那个时代的革命者为了追求自由、民主所作的努力和牺牲，也极大地鼓舞着后

来的知识分子勇敢向前看。 

                                            

第四章  小说的艺术成就 

鲜活的人物塑造 

    

西巫拉帕是一位富有独创性的作家。他开放进取的文学精神和灵活多样的艺术

表现形式，展示了他惊人的艺术创造力。西巫拉帕的作品体现了泰国现代小说

的崭新品格，成为新文学的主要创作方向，更显示了泰国文学已经告别了历史

的过去而进入了一个新的纪元。泰国人民尊称他为泰国文化界的“元帅”，“

泰国文学天空中的王鸟”。《向前看》是泰国革命现实主义文坛上一颗闪亮的

明珠，小说中那些具有鲜明特征的人物形象无不透露出作者在人物塑造上的天

赋。他通过这些个性鲜明的典型人物，概括了那个时代中各个阶层人物的特征

。 

在小说的人物艺术形象的塑造上，西巫拉帕尤其注重白描。

作品中所塑造的人物形象众多，但就整篇作品而言，其中的人物形象却有轻重
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主次之分。在此笔者拟从艺术构思的角度，检视一下小说中主、次要人物的艺

术功能，借以窥探作者的艺术匠心。 

其次，小说中的次要人物还起着突出主要人物，刻画主要人物的作用。通过设置各种次要

人物来突出主要人物的性格，是西巫拉帕塑造典型的一个重要手段。在《向前看》中，这表现

为以下几种情况：一是把主人公放在各种社会联系的交叉点上，通过与形形色色人物的矛盾纠

葛，揭示主人公多方面的性格特征和复杂的内心世界。从而塑造出真实、丰满，具有丰富内涵

的艺术典型。 

 

多样的表现手法 

    

《向前看》的艺术成就，首先在于它开创了泰国现代小说的现实主义传统。西

巫拉帕早期的某些小说，也在一定程度上真实地反映了社会现实生活。如： 

《情刃戮心》 

、《生活的战争》等。对封建社会以及贵族阶级进行了政治上和道德上的有力

批判。如：《画中情思》 

、《男子汉》等，也曾对旧的家族制度和封建道德观念做出过较尖锐的批评，

这在当时是不可想象的。但这些作品仍然属于侧重于暴露社会生活黑暗面的现

实主义。西巫拉帕揭露当时社会的黑暗，描写人民的苦难命运。但他不仅揭露

社会表层的黑暗，而且更重要的是他大胆地揭露封建阶级更深层次的腐败，以

唤起民众的觉醒。加强了小说的生活真实感和思想的批判性，是更富有艺术表

现力的。 

    

作者在这部作品中充分运用和发挥了艺术的辩证法，采用对比的手法，在善与

恶、喜与悲、正与邪等的处理上独具匠心，使得作品的思想和内容紧密结合，

相映生辉。 

《向前看》塑造了泰国现代文学史上一批典型环境中的典型人物。如：詹

铊、尼塔、阿诚、西里拉等进步青年。在当时泰国的文学创作中，能达到这种

水平和高度的典型形象是不多的。这些人物形象的塑造都做到了共性与个性的

统一，是一定社会关系的总和。西巫拉帕是把这些人物放在当时特定的历史条
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件下表现出来的。比如对詹铊性格形成的种种主客观原因，以及后来的成长和

觉醒等描写。不但增强了人物形象的社会真实性而且也加强了作品的艺术感染

力。 

 

别致的切入角度 

    

《向前看》别致的切入角度，独特的艺术结构等使作品在创作上取得了巨大的

艺术成就。开创了泰国现代文学的新方向。也奠定了西巫拉帕在泰国现代文学

史上的地位。 

作品第一部以詹铊的遭遇和经历为主要切入点，从詹铊这个来自穷乡僻壤

的苦孩子眼中看封建统治者的世界，写出了1932年政变以前贫苦大众所处的水

深火热的困境及贵族阶级糜烂腐朽的奢华生活。在第二部中，作者用质朴无华

的笔锋，忠实而形象地再现了1932年到1942年十年间发生的两件历史事件：“

六、二四”资产阶级政变和日本帝国主义占领泰国。 

作者之所以选取这一特殊事件作为切入点，是因为当时的泰国，处在帝国

主义斗争的夹层中，西方各国都在对它虎视眈眈。但也由于帝国主义的侵略，

新思潮逐渐深入泰国知识分子心中。在西方新思潮的冲击下，一部分知识分子

开始有了觉醒并投身民主的行动。“六.二四”政变发生以后，封建专制被推翻

，由于民主党对改善人民生活的承诺使贫苦人民开始把新政权看成是照耀着他

们黑暗穷苦生活的美好、纯洁的光明的化身。诚实的穷苦人民额手称庆，高呼

善哉，盼望从此以后能有个翻身出头的日子。但政变力量成分复杂，政变成功

不久，资产阶级便产生了不同派别，最终形成了军人独裁的时代。 

《向前看》在艺术上的成功最主要的一点还在于小说已不再像作者早期作

品那样把故事性作为重点，作者调动了一切艺术手段刻画了一代知识分子的光

辉形象，展示了他们各自性格上的矛盾和内心世界的复杂性。这一个个有血有

肉、活生生的艺术形象给读者留下了深刻的印象。作品在对次要人物（如阿登

、柿娘等）的塑造上，也刻意摒除了以往脸谱化的方法，给读者留下了更多思

考的空间。 
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《向前看》在泰国现代小说史上占有重要的地位，它在继《画中情思》之

后，在小说的思想性和艺术性的完美结合上创造了又一个典范，是西巫拉帕后

期最有代表性的作品。小说在思想内容的深度和广度上取得的成功在那个时代

是无人能及的。是作者毕生革命现实主义作品的巅峰之作。 

 
                        结 论 

 

西巫拉帕开创了泰国现实主义文学的广阔道路，《向前看》一、二部真实

地再现了那个时代泰国封建等级制度的不合理和政治的黑暗，揭露了日趋没落

的贵族阶级，讽刺了趋炎附势的一类人，歌颂了广大劳动人民的高尚品质和聪

明智慧。作者从1932年到1942年期间泰国发生的“六、二四”资产阶级政变和

日本军国主义占领泰国两大历史事件，通过几个年轻人的成长历程，以及他们

对自由、民主和公平的不懈追求，塑造了一代知识分子的光辉形象。他们的这

种精神，对泰国青年一代起到了一种启蒙、促进的作用，同时也引导了更多的

青年积极地追求民主、投身民主运动。西巫拉帕的整个创作活动对泰国新文学

的产生、发展、所起的作用和影响超过了同时代的其他作家，使泰国的进步文

学在崎岖不平的道路和斗争中成长起来。正如他所说：“新的文学已经点燃起

为人民大众服务的希望之火。文学果实的享受者再也不是社会上一小撮独揽特

权的阶层了。人民将是创造文学和收获文学果实的主人我们相信，历史将向这

个方向发展。” 

[1]然而让读者感到一点点遗憾的是作者原本打算在中国居留期间写完第三部，

但未能遂愿。但无论如何他的文学精神将永远留在广大读者的心中。 
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泰中文学作品中传统习俗的对比研究 

——以《四朝代》和《京华烟云》为例 
韦善勇 

 

论文摘要 
 

本论文以《四朝代》和《京华烟云》为例，运用比较文学的方法，比较研

究泰、中文学作品中传统习俗的异同。目的是探析泰、中文学的共同文化价值

，有利于加深两国的文化交流。研究表明，地理、物质生产、气候等条件是决

定文学作品中人们传统习俗形成的基础，作家不同的文化背景对传统习俗的书

写起决定性的作用。 

 

关键词: 泰中文学   泰中传统习俗 
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一、《四朝代》与《京华烟云》成人礼习俗比较 

落髻成年或束发加冠成年的礼仪虽然在形式上有一定的差别，但其所蕴含的文化内容是一

致的，它是为承认年轻人具有进入社会的能力和资格而举行的礼仪，是一个人由个体走向社会

的一道必不可少的程序。一个人，当他经过漫长的社会化过程后，逐渐走向成熟，脱离了亲人

的养育、监护，承担起了所在集团和社会所赋予的权利和义务。在这个时候，人们要举行一系

列的礼仪，来纪念当事人由不成熟走向成熟的过渡，这种礼仪就是成人礼仪，或者叫成年礼

仪。
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随着社会的发展，成丁礼在绝大多数地区都消失了，而泰国的上层社会和中国的儒

家看到了它合理的文化内涵和文化效用，将它进行加工改造，于是才有落髻典礼和“冠

礼”得以传承，并把它视为人生礼仪的重要组成部分之一。古时的泰国和中国，成年礼

仪是人生中最为重要、并且具有多重特性的礼仪，是一种普遍存在的习俗。以前的泰国

和中国都是农业宗法体制的国家，在这样的体制下成人礼更有其独特的文化意义，它的

目的都是给受礼者灌输“成人之道”，让其确立并认同长幼父子君臣关系，强调成人之

后维护宗法伦理秩序的责任和服从义务。不管是落髻典礼还是冠礼、笄礼，从最显著的

外部特征看，就是发式的改变，以这一最能显示人体面貌特征的装扮来显示年龄阶段，

是这种仪式的外在表现。古人常说毫发受之于父母，岂能擅自改之，仪式中发式的改

变，是一项庄严的事情，要父母来安排办理，也有听命于父母之意。 

除了外在的表现，成人礼的目的和功能等内在意义也是一致的。标志着生命个体的

社会文化性。即经过成人仪式的洗礼，接受仪式的孩子就已经长大成人，要真正融入社

会，开始享有成人的所有权利并承担成人的各项义务。这种社会性仪式表现在生活中就

是：一是接受生产、生活基本技能教育。长者尊者将生产生活的基本技能传授给孩子，

让他掌握个体自我生存的能力；二是性的成熟，如曹伊、帕洛伊在落髻礼后开始着成人

服装，围裹胸布，穿吊尾幔；三是志向的确立，志就是智力、理想、道德、宗教等，成

人后，不仅要有远大的理想，还要会处理人与人之间的关系，学习为人的规范及宗教规

定的道德标准。成为等级社会中合格的一员，以便和社会联系在一起。性的成熟是生理

方面的，而志向的确立却是心理方面的。《四朝代》中，帕洛伊落髻仪式后回宫时感觉

的前后变化正好体现她走向成熟。 

《京华烟云》关于成人礼习俗方面几乎没有正面描写，只是在主人公的谈话内容或

者想象中象征性的提到，这究竟是为什么呢？冠礼是汉族的传统习俗，从氏族社会盛行

的成丁礼演变而来，一直延续至明代，到清朝是满族的天下。满族剃发结辩，改变了汉

族上千年的传统发式，冠礼束发的标志意义已经不存在，标准形式的冠礼随着人们发式

的改变，无以施行，这种仪式开始沦落。汉族绵延了几千年的成人礼，至此被强行废

弃。以致后来人只能在“不知不觉”中进入成年。这是时代使然，林语堂当然也就没有

向西方读者推介中国人已经丢弃的东西，因此也没必要直接写出来，更何况《京华烟

云》完成于20世纪30年代，清朝已经灭亡几十年。 

而在泰国，这一习俗也同样面临逐渐消亡的命运。五世王之前，泰国不管是素可泰

王朝、大城王朝还是曼谷王朝，都是泰族人当权，直到今天，尽管泰国有很多少数民

族，但泰国的身份证没有显示民族成份的内容，一律写为泰籍，没有区分谁是泰族谁是

少数民族。泰国封建王朝的改朝对生活习俗的改变不明显。而中国清朝则是少数民族统

治全国，满族是游牧民族，很多生活习俗与以农耕为主的汉族不同，为了统治需要，强

行废除汉族的一些习俗，是不可避免的。 
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到了近代，泰族汉族等东方民族在文化上面临一个同样的问题，那就是西方文化的

强势入侵。自四世王时期开始，西方文化开始大肆进入泰国，《四朝代》中第一朝代即

五世王时期之后，落髻成人的仪式也慢慢消失，到后来帕洛伊的儿子女儿都随潮，没有

蓄顶髻，所以无需再举行落髻典礼。然而幸运的是克立•巴莫把这一具有泰国特色的传统

习俗写入小说，让小说内容更加丰富，让人物形象更加丰满。 

泰中成人礼的目的、意义一致，过程是有差别的。最突出的就是，泰国的成人礼，含

有佛教仪式的成分，佛教的仪式帮助受礼者，完成与儿童时代的告别，如沐浴仪式，意

味着把不成熟的过去洗刷掉，开始步入人生的另一个阶段，泰国人更希望佛祖的承认和

保佑。而中国汉族的成人礼在自家家庙或宗祠举行，意在要得到祖先的承认，另外要长

者尊者及社会的承认。而配剑，确定生杀予夺权为佛教所不容。这体现了佛教主张出世与

儒家的积极入世的观点的差异。 

 

        二、《四朝代》与《京华烟云》婚姻嫁娶习俗比较 

泰国和中国的婚姻嫁娶，大部分内容大同小异，比如婚礼的程序。泰中民族经过长

期发展，也具有一定的地方特色。 

（一）《四朝代》与《京华烟云》婚姻嫁娶习俗的相似及原因 

泰中民族在婚姻嫁娶方面大概程序很相似，如提亲、订婚、迎亲、婚礼、拜堂、入

洞房等。 

在婚姻的缔结过程中，起

主导作用的主要是父母，男女婚姻都由父母之命、媒妁之言来决定。古时的泰国，婚姻

也和中国一样都是父母包办，作为子女即使不满意也不能改变。 

在《四朝代》中丕丕德和娥阿姆的婚姻、曹伊父母的婚姻都是父母包办的。帕洛伊

母亲蔡母和丕丕德相识相爱并结婚，但没得到丕丕德父母的认可，只能屈从于妾的地位

。而娥阿姆因为是丕丕德家长的安排，即使结婚时间在后，也能成为正室妻子。曹伊父

母的结合算是包办婚姻社会里比较幸运的一对，婚后感情甚好，成为帕洛伊婚礼的铺床

人。而《京华烟云》里包办婚姻的例子更多，最典型的就是曾经亚和牛素云的婚姻，是

双方父母根据两家的家族关系、地位等确定的一桩婚姻，后来因双方性格不和矛盾加剧

，到后来牛素云生活不检点被曾家登报离婚。曾老爷直到快死才后悔当初的决定。《四

朝代》中克立•巴莫没有对包办婚姻有半点的谴责之意，而是通过帕洛伊和曹伊关于曹伊

父母在父母安排下的婚姻的谈论，对这包办婚姻多有赞美之词。还直接通过贵妃的嘴巴

把主掌婚姻大权的父母在婚姻中的作用向帕洛伊进行直接的褒扬，作为听者的帕洛伊，

只有服从和绝对服从的分。而牛素云还时常表现对这庄婚姻的不满，有一次就被曾太太

警告说“你现在已经姓曾了”。 
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至于媒人，泰中两国的传统习俗中都曾充当重要的角色。《京华烟云》各桩婚姻都

要有媒人参与，不可缺少，如曾经亚娶暗香，虽是续弦，但也要明媒正娶，可见中国的

婚姻中媒人这个角色的重要性。而《四朝代》中赛伊年轻的时候有个富家子弟钟情于她

，后来找赛伊同龄的一个女人做媒人向她提亲，赛伊没有同意，那个富家子弟则跟他的

那个“媒人”私奔了。如此这般，体现了泰国婚俗中媒人这个角色的相对随意性。 

两部作品中男人都有纳妾的习俗。丕丕德后来娶的妾都是妩恩的贴身丫鬟，曾文璞

娶曾太太的陪房丫鬟桂姐为妾。帕洛伊也曾从容地怂恿布雷木纳妾，无独有偶，“木兰

现在已经有把暗香嫁给丈夫荪亚做妾的想法”。帕洛伊和木兰尽管已经步入新时代，但

对于男人纳妾习俗的认可还未曾改变，说明习俗根深蒂固。如布雷木离开人世后，后人

在为他举行的丧礼中，他的儿子帕姆和小舅子奥德仍请了中国人给他糊了很多漂亮的少

女陪丧，后来曹伊等人知道后，还调侃道“你们怎么不早说，我要是知道你们送他那么

多小老婆，我就给他糊几十个摇篮”，布雷木虽然在世时没有纳妾，但到了阴间，这一

份权利仍然属于他。传统婚姻制度规定：聘则为妻，奔则为妾。《京华烟云》中的体仁

和丫鬟银屏日久生情，但姚太太坚决反对，并百般阻挠。姚太太是不想让“体仁在娶一

个正式妻子前先有一个妾”，可是事情的发展正好与她的想法相反。银屏后来的行为算

是和体仁私奔，因此银屏也算是体仁的妾。在中国，妾的地位一般由其子女决定，有母

以子贵之说。妾所生的子女算是家庭的正式成员，即使婚姻终止了，女方也不能把子女

带走。《京华烟云》中桂姐所生的女儿同样享有家产继承权，而银屏所生的博雅则成为

后来姚家的长孙，也就是姚家的财产继承人，因为博雅的地位，姚家后来才追认银屏的

家庭成员地位，她的灵位才能移进姚家的钟敏堂。而在《四朝代》中则不同，蔡姆身为

丕丕德的妾，离开丕丕德家时可以把女儿带走，如果在中国，这样的做法是很难被允许

的。  

这些相似之处，应归结为泰中长期处在封建制度统治下，宗法等级制度和封建伦理

道德长期主导整个社会的缘故。泰国古代有《格莎娜训妹》等社会伦理道德教科书
i
，中

国有三纲五常等条规戒律，这些都是统治阶级对人特别是妇女进行严格道德教化的思想

工具。受相同道德约束，人的思想也被规范在封建道德框架内。相同的思想长期控制人

的行为，因此产生相似的行为习惯，这是很正常的。 

另外，泰中往来频繁，很多习俗会彼此借鉴、相互影响。这在作品里都有很多直接

的体现，如《四朝代》中布雷木家屋顶盖的是中国式的琉璃瓦，室内摆着写有中文字的

屏风，达岸、傲德即使到了欧洲，在没有泰国菜的情况下，也是首先选择中餐。因为相

对而言，中国菜的味道对于泰国人来讲，可能更容易接受。据不完全统计，克立•巴莫在

文中直接写到和中国有关的不低于三十处，如作品中交代，在曼谷的皇家律实园内，各

宫殿的名称就是按照中国青花瓷器的名称来命名。而在《京华烟云》中，木兰的嫁妆里

就有暹罗银佛。泰中两国官方来往很早，中国也曾长期是泰国的宗主国，双方保持长期

的朝贡贸易关系，民间交流也很活跃。据考证十四世纪末，泰国（当时叫暹罗）曾派留
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学生到中国“入监”，就是泰国留学生到中国国子监读书。可见，在达岸、奥德及五世

王时期去欧洲的留学生之前，泰国早就有留学生。16世纪中期，中国就请泰国使团的翻

译作为泰语教员。
ii
很明显，中国在很久以前，就有人学习泰语。

泰民族与中国南方的壮、侗等少数民族族源相同，习俗相近，文化相容。广西民族大学

范宏贵教授研究认为：泰族和壮侗语族之各民族是同根生的民族。郑信建立吞武里王朝

后，大批中国人移居泰国。曼谷王朝三世王热爱中国文化艺术，中国的文化艺术被大量

引进泰国。泰中民族长期生活在一起，相互吸收彼此的优良文化和风俗。因此，克立•巴

莫把中国人直接“请”到作品中算命、糊纸马、纸人等是不足为怪的。 

 

（二）《四朝代》与《京华烟云》婚姻嫁娶习俗的不同点 

 

由于生活环境、气候等的不同，泰中两国人民在长期生活中，传统的婚姻嫁娶习俗也有

一些自己的特色。 

1．在女方家成亲落户 

泰国的传统习俗，成亲地点和婚后男女双方长居地都在女方家。在泰国，尽管求亲

、提亲、下聘金等都是由男方来完成，但举行婚礼、入洞房及婚后生活等都是在女方家

。如帕洛伊的女儿布拉徘，虽然她是西洋文化的追随者，但在结婚时，主要程序还是基

本符合泰国传统习俗的，只是入洞房时是佘威抱着她进去的，她婚后和丈夫生活在帕洛

伊院子里新建的一栋现代房屋里。帕洛伊因为从小和母亲被排挤出家门，又已献身给贵

妃。由于控制家庭大权的妩恩的坚决反对，婚礼不能在女方家举行，而在贵妃所在的后

宫举办婚礼自然是不可能，所以帕洛伊和布雷木的婚礼只好在男方家举行。很显然，帕

洛伊婚礼在男方家举行应该是不符合泰国传统的，丕丕德说的交通不便只是一个借口，

从他的解释进一步可以证明泰国的传统习俗——

一般在女方家举行婚礼。翠伊和帕洛伊听了父亲的话后的对望，让读者明白丕丕德试图

掩盖其治家无方，治家大权旁落，导致女儿帕洛伊婚礼未能完全遵照传统的窘境。 

在结婚的那天，用喜车到宫里接新娘帕洛伊到婚礼现场的是帕洛伊的父亲丕丕德，

而嫁妆由帕洛伊的贴身仆人匹特和另一名宫女帕德“送到布雷木家”，如果是中国的习

俗，派来接帕洛伊的那辆喜车——

双马马车应该是新郎布雷木家准备的，而嫁妆则不应该是女方家的仆人送过去的。 

    

中国也有与之类似的婚姻，叫入赘婚。入赘一般是女家无兄无弟，为了传宗接代而招女

婿上门，就是人们常说的“倒扎门”。男到女家成亲落户并随女家的姓氏，受中国旧社

会男尊女卑思想的影响，入赘常被人耻笑，因此入赘婚并不普遍。泰国的这种婚俗虽然

随着时代的发展有所改变，但泰国的这种传统在以前是很普遍的，它的影响直到现在还
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存在。而中国的入赘婚只是个别现象，并非社会的主流。以北京为主要背景的《京华烟

云》里也没有提到入赘婚这种习俗。 

2．冲喜 

冲喜是家中有病人，一般查不出病因，不知道病症，也不能对症下药，因此认为是

被魔鬼缠身，或者中邪，而结婚是人生的头等大喜事，借助结婚喧闹热烈的气氛和喜庆

吉祥的场面，可以驱除病魔、赶走邪恶。俗话说“人逢喜事精神爽”，婚姻大喜能让人

精神爽快，心情愉悦，会增强病人康复的信心，提高病体免疫力，对一般的小病，病人

能自愈。然而重病大病的人，还得靠医学。冲喜这种习俗独特的功能意义存在于医学不

发达的迷信时代，在民间甚为流行，中国的很多文学作品、电视剧提到这种习俗，如《

醒世恒言》、《走西口》、《红楼梦》等。有的是父母病了，想借儿子的喜事来把病魔

冲掉，有的是待婚的男方本人或待婚的女方本人。《乔太守乱点鸳鸯谱》中刘璞与孙寡

妇女儿早定下亲事，刘秉义本想等儿子病好了再迎亲，而刘妈妈却认为“大凡病人势凶

，得喜事一冲就好了”；《红楼梦》中也有冲喜的描写。继承《红楼梦》衣钵的《京华

烟云》最终没能让读者看到因为婚礼之喜把平亚的伤寒冲掉，却让读者在这冲喜婚后接

着目睹了平亚的葬礼。在第三十三章，作者通过姚思安之口，对冲喜的医疗功能加以质

疑。姚木兰、姚莫愁想请求父亲姚思安同意让阿菲和红玉订婚，以订婚礼之喜来冲掉红

玉的疾病，她们的的想法最后还没变成现实，红玉就跳湖自杀了。尽管如此，我们也不

能否认中国婚礼突出喜庆热闹的特点。纵观泰国，尚未发现这样的习俗。泰国瓦莱阿隆

功皇家大学文化研究中心研究员娜达雅女士于2012年2月8日接受笔者采访时也证实泰国

没有冲喜这种习俗。 

3．建造新房 

按泰国传统习俗，男女双方订婚后，就得商定建造新房，泰语里也叫建洞房。《四

朝代》是这样写到“行订婚礼之后，由佘威出资建造的现代化的大楼便立即动工。”新

房就建在帕洛伊的院子里。 

《泰国婚俗》记载说，泰国传统的婚姻，一般都要建新房，或叫洞房。这是真正意

义上的新房，整栋都是新的。不像中国结婚的时候把房间布置一下，把里边的家具、用

品等换成新的就叫新房。泰国人给新人建造新房，一般在订婚前由双方商定。通常是建

在女方家，所有建材及工人由男方提供，女方负责提供工人的伙食。这也要看经济状况

，双方共同出资建造的情况也有。以前一般都是建造传统的泰式高脚木屋，农村地区一

般就地取材，所以书中写到：有的是男方买地皮和柱子，女方提供盖板和屋顶。因为泰

国炎热潮湿，高脚木屋具有通风凉爽、防虫防野兽等优点，因此很受泰国人喜爱，《四

朝代》中，丕丕德家、曹伊父母家、布雷木家甚至是王宫中都有很多高脚木屋，农村更

是普遍。如帕洛伊坐船在去邦巴因夏宫途中所见的“到处是高脚民房和尖顶寺庙”。作

者本人的故居，也是这种泰国中部风格的高脚木屋。不管是文学作品中还是现实生活中

，泰国人都有喜欢居住高脚木屋的习俗。因此，以前的泰国人结婚洞房一般要建成那种
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传统的高脚屋。这种房屋建造起来有很多讲究，比如楼梯级数，一般是单数，不能是双

数，因为泰国人认为楼梯级数为偶数的，是鬼走的路，因此特别忌讳。结婚当天，让和

尚同时举行入新房仪式。这些细节都要双方商量合作进行。在建造前也应该由长辈商定

好一切，并不是像布拉徘那样，“除了新大楼外”，“还要有自己的草坪、花园、车房

、厨房以及仆人的住房”。佘威和布拉徘有点过分以至于帕洛伊“看起来不能适应”。 

如果女方经济条件较好，房舍又多，直接把房舍装饰一新让新人结婚居住的情况偶

尔也会有的，但是男方并不因此而不支付费用，当然要付给女方父母适当数额的费用。

另有一种情况，婚礼日期到了但新房还没有建造好，那就得先在女方家现有的屋子举行

婚礼，等新房建好了再择日送新娘入洞房（新房）。 

这是泰国传统婚俗中比较特别的部分，在中国传统婚俗中，这样的习俗很少见。 

4．同姓婚 

“牛怀瑜娶一个同姓的女人，是违背中国多年来的风俗的。”可见同姓婚是不符合

中国的传统习俗的。 

泰国在曼谷王朝六世王（在位时间：1910－1925年）时期才颁布姓氏法，那时起百

姓才拥有自己的姓，因此同姓婚的问题很少。到现今，泰国也没有禁止同姓婚，但如果

是同族，在一、二代之内也是不能结婚的。另外，泰国女人结婚后，改随夫姓。在中国

，同姓婚在传统习俗里是被禁止的，然而却允许表兄妹婚等亲上加亲的婚姻，如《京华

烟云》中冯红玉和姚阿非算是青梅竹马，相信如果红玉不早逝，他俩肯定是近亲结婚。

《红楼梦》中的贾宝玉和薛宝钗也是近亲结婚。到现代的中国也不再禁止同姓婚姻，但

法律禁止有血缘关系的三代以内的近亲结婚，这是从生命科学的角度做的规定。 

5．婚姻终止与改变 

《四朝代》中，丕丕德和蔡姆的婚姻算是有感情而结合的婚姻，然而并没有得到丕

丕德父母的认可，丕丕德为完成父母之命，和娥阿姆结婚。在小说中，娥阿姆是正室妻

子，蔡姆只能算是丕丕德的妾。由于家庭矛盾，娥阿姆丢下子女自己长期居住在外府的

娘家。蔡姆被迫丢下儿子离家，把女儿帕洛伊献给贵妃后，就和北柳府的一个亲戚（具

体关系小说没有交代）出走，并一起生活，直到怀孕，最后难产而死。娥阿姆和丕丕德

的婚姻有父母之命，不能解除，他离开丕丕德家后，他们的婚姻名存实亡。蔡母离开丕

丕德家后改嫁他人。这里算是两桩婚姻的终止，作者没有交代说丕丕德出具关于终止这

两庄婚姻的书面凭证。蔡母在离开之前的那个晚上去丕丕德房间，回来后就收拾行李，

第二天一大早就和帕洛伊痛哭着离开了这个家，并发誓“再也不回这个家了”。这在中

国的传统习俗里，是不大可能是事。传统的中国婚姻里，婚姻的终止，男方要写休书。

《京华烟云》中牛素云因生活不检点，被曾家登报解除婚姻，这和休书一样具有效力，

只是做法更加现代化罢了。泰中两国都是经历漫长的封建社会，婚姻中妇女都处于从属

地位，也就是说，只有男人抛弃妻妾的权利，而没有妻妾舍弃男人的可能。娥阿姆虽然

离开了丕丕德，但名义上还是丕丕德的妻子，后来她女儿翠伊的落髻典礼她还是要回来



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556                                  วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 

 

 123 

参加的。牛素云和曾经亚的婚姻也是有父母之命、媒妁之言，然而牛素云向来对曾家不

满，但只能忍气吞声，在当时的社会，她根本不可能主动提出要解除婚姻。而蔡姆在家

中被正室妻子所生的大女儿妩恩的万般排挤，直到后来被迫离家，但她也只有痛哭接受

，没有任何反抗的余地。 

娥阿姆在没有解除婚约的情况下到外府娘家去生活，这种情况在中国的传统习俗里

是不会被容忍的，而蔡姆在没有书面解除婚约的情况下改嫁，在中国传统的婚姻中也是

不可能的。 

6．槟榔与婚姻嫁娶 

据不完全统计，《四朝代》中写到槟榔的次数不低于一百次，不管是贵妃还是奴婢

，不论是老人还是年轻人，几乎都有食槟榔的习惯，蔡姆、帕洛伊、曹伊、翠伊等人更

是嚼食成瘾。日本占领泰国后，当局曾一度用很严厉的手段禁止百姓嚼食槟榔，以去除

嚼槟榔这一“恶习”，尽管如此，翠伊、帕洛伊、曹伊等人仍冒险暗地里偷偷嚼食，由

此可知，这一习俗在当时的兴盛程度。从《四朝代》等作品可以知道，嚼食槟榔不仅仅

是以前泰国人的日常嗜好，在婚礼等场合，槟榔也有其特殊的文化含义。泰国的传统婚

姻嫁娶离不开槟榔，提亲、订婚、正式婚礼等都需要槟榔。《四朝代》中布雷木家长向

帕洛伊提亲时就送去了一个槟榔盒，丕丕德接受了。后来丕丕德托赛伊把那个槟榔盒交

给在宫中的帕洛伊。帕洛伊还觉得爸爸没有必要给她一个自己的槟榔盒，因为她一直服

侍贵妃，不管到哪里，贵妃的槟榔盒总是由她拿着，需要吃的时候从贵妃的槟榔盒里取

就可以了。帕洛伊不知道这一习俗——

提亲时男方要送一个槟榔盒，如果女方家长同意提亲，则收下那个槟榔盒，所以帕洛伊

还蒙在鼓里。其实，这一习俗作者在第一朝代第一章就通过蔡姆等人的聊天内容中作了

介绍。此外，在帕洛伊婚礼的那天，布雷木的姑妈拿槟榔来招待丕丕德。可见槟榔在婚

姻嫁娶中充当了重要的角色。再看《京华烟云》，林语堂没有写到槟榔在婚姻中的作用

，原因应是当时北京没有这样的习俗。回头看《红楼梦》，槟榔也曾经是贾琏和尤二姐

之间建立关系时发挥了关键作用。广西民族大学范宏贵等人的研究结果表明，在中国古

代南方各民族也有种植和嚼食槟榔的习俗，在福建、两广地区、台湾、海南、云南等尤

为普遍。这些地方的各民族不仅日常嚼食槟榔，在各种婚丧嫁娶仪式中也都有运用槟榔

的习俗。在这些地方，婚礼中广泛运用槟榔，是由于槟榔所蕴含着特别的意义，从字面

看，“槟”从宾，“榔”从郎，含有言女宾于郎的意思，取夫妻相敬如宾之意。而嚼食

槟榔的调料——

蒌叶，也一样有寓意，蒌与槟榔，有夫妻相须之象。……蒌为夫，槟榔为妇。蒌字从串

从女，男串于女之义也。
iii

因此，这些地方普遍将槟榔运用于婚礼，形成了共有的习俗

。他们非常重视槟榔在婚姻缔结过程中所充当的重要角色，传统的婚俗有六礼，南方部

分地方六礼皆用槟榔，而把槟榔当聘礼则是各地普遍流行的习俗。这和《京华烟云》中

茶的作用差不多。 
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三、《四朝代》与《京华烟云》丧葬祭祀习俗比较 

泰中丧葬习俗，包含的主要内容大体相同，人死后都要沐浴更衣、入殓、做殡、开

吊、出殡等。因为都受到灵魂不死思想观念的影响，泰中两国人民都认为，人死后，其

灵魂和人一样，都还要吃饭穿衣花钱。人死并不是生命的真正消亡，而是肉体消失，灵

魂一直存在，只是灵魂在另一个世界以人的肉眼看不到的形式生存。灵魂与生前的家人

或者亲戚等仍保持联系，它既可以给家人或亲戚等带来平安、健康、幸福，也可能带来

疾病和灾难，也就是说灵魂在随时对活人发生作用，活着的人为了让这个作用产生好的

结果，丧葬祭祀活动主要是因此而举行。相反，如果不对亡灵进行安抚，则灵魂就会变

成恶鬼对活人发生不好的结果。人们为了让死去的人的灵魂对活着的人发生好的作用，

才会按照一定的要求办理人死后的丧事，如布雷木死后要做七次逢七、第五十天、第一

百天的功德。丧事完了之后还要定时对亡灵进行祭拜,泰国人每到宋干节、水灯节等重要

节日、祭日都会祭祀亡灵,而中国人则有腊月祭、年终祭和清明节的祭祀。祭祖源于生殖

崇拜和祖先崇拜。祖字从示，从且，且亦声。“示”指“先人”。“且”本形为“男根

”即男人生殖器，本义为“生育”，引申义为“增加人口”、“增加帮手”、增加力量

。“示”与“且”联合起来表示“给我们子孙力量的先人”。古人认为祖先的首要功绩

是繁衍了子孙后代。 

另外，泰国和中国都是受佛教影响的国家，虽然产生影响的是佛教的不同宗派，但

在祭祀方面所受的影响基本是一致的。《四朝代》中的丧葬祭祀活动都是按照佛教的仪

式进行的，仪式的法师都是僧侣。《京华烟云》中孙曼娘父亲的丧事按佛教徒曾家老祖

母的要求，依照佛教的习俗办理，曼娘母女守丧七七四十九天，逢七做法事，“和尚们

要盛念经超度亡魂”。 

两国的丧葬仪式，一方面是让死者有其归宿，另一方面则要表达子孙的孝顺，如居

丧服孝、守制等。 

泰中两国自古关系密切，交往频繁，有些习俗也相互影响，这也是习俗相似的原因

之一，如给死者做功德是受中国习俗的影响。 

在传统的丧葬习俗中，泰中两国也存在一些不同。在葬式上，泰国实行的是火葬，

讲求轮回转世，而中国传统的葬式则主要是土葬，注重入土为安。 

和尚死后一般要火葬，这是佛教的教规规定的，后来慢慢推广到民间。泰国人死后

也是火葬，这和他们信奉佛教有关。中国古代也有火葬的习俗，因为明清统治者的禁止

，此俗才慢慢衰落。另外，中国传统葬式有土葬、水葬、天葬等，如常年在海上航行的

船员，在船上死亡，一般要水葬。而天葬主要在西藏地区。而生活在陆地上汉族，大多

死后要土葬，以入土为安。有些地方的土葬，还有二次葬，尸体埋入土中，过几年再把
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骨头捡出来装入骨坛中，再埋葬。所谓入土为安，就是人死后埋入土中，死者方得其所

，家属方觉心安。 

影响泰国人丧葬的是轮回转世观念。轮回转世来源于佛教的“六道轮回”之说。泰

国是佛教大国，九成以上民众信奉佛教，其丧葬习俗也受佛教直接影响。他们认为人死

后，其灵魂通过“轮回转世”重新投胎，转化为新生命。如丧礼中，给死者穿的寿衣共

有三层，最里面的两层要把衣服倒穿，前面穿在后面，最后在最外面按正常穿法再穿一

层衣服，这是受轮回转世观念的影响，旨在帮助死者完成角色转换，以便亡灵投胎转

世。丧礼中，寿终正寝的老人病重时，僧人来为其念经；老人快离世时，家族长者为病

人口念阿罗汉经是为了让重病人净化自身的心灵，以投胎转世。捆尸仪式、火前受剃仪

式、放“含口钱”、在亡者脚前放椰油灯、在亡人手里放锥形的蕉叶包、放蜜蜂船、用

竹子作鬼梯、用椰子水为亡者洗脸仪式等都是受“轮回转世”观念的直接支配，亲属意

在尽自己的努力，为亡灵的顺利转生做好各项准备，为其转世铺平道路。火化后捡骨时

的占卜，即在收骨灰之前先查看火化现场是否印痕，如小孩脚印或什么动物的足迹。如

发现人的脚印,则认为重新投生做人，如发现有猫、狗的爪印，就认为死者投生成猫、

狗，如果什么印迹都没发现则认为死者已经升入天堂。捡骨时，要按头、颌、脊椎、肋

骨、盆骨、上下肢等按顺序象征性地各捡一根骨头，这些骨头代表了整个人身。拾完后

将骨头按从头到脚的顺序排列，然后和尚做法，改变骨头顺序，第一次将头朝西方，象

征着原来生命的结束，即到了西方极乐世界。接着和尚取百衲衣，之后把头朝向东方

（即太阳升起的方向），万物生长靠太阳，向着太阳就意味之有生命，将尸骨头部向东

象征着重生转世。在中国，则是儒释道共存，共同作用于整个社会，而在丧葬仪式中，

道教和儒家的孝的思想影响比较大。中国的神话和道教中是没有轮回的概念，中国在佛

教未传入之前的传统信仰认为，普通人死后亡魂会归于泰山之下，泰山神东岳大帝为冥

界主宰。后来认为酆都为冥界入口之一。佛教传入后认为地狱是六道轮回中最劣最苦

的，民间认识的“重狱”便是“十八层地狱”，事实上地狱只有十殿，每一殿有一阎王

掌管，故有“十殿阎王”之称，十八层地狱即是十殿的第九殿——阿鼻地狱。中国道教

认为，人死后为鬼，生前的修行道行仍然累计延续，所以死了成鬼后，仍然可以继续修

行，成为鬼仙。也可以选择投胎。让死者入土为安，意为让其继续修行，不去打扰。所

有的祭祀活动也都为了让其享有一切需要的，以便安心修行。《京华烟云》中死去的人

在举行丧礼后都土葬。而佛教讲究轮回重生，人死后，会进入来生即轮回，但是，来生

的他和今世的他，存在着记忆断灭的问题，记忆不存在连续性，继承性。导致投生后，

今生的他和前生的他互不认识，互不相干，实质上是两个不同的人了。 

泰中传统丧葬习俗除了表达生者对死者的悼念和尊敬外，其终极目标是让灵魂找到

它的归宿。《四朝代》中的各项丧葬祭祀仪式，是为了灵魂的转世轮回做各种积极努力

，而《京华烟云》中所提到的各项中国传统丧葬祭祀活动也都是为了让死者入土为安。 
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此外，两国丧葬祭祀习俗中，还有一些明显的不同。在泰国，死者若为帝王、后妃

或是有爵位的重要人物，死后入棺不是平躺，而是坐着。泰国有捆尸的习俗。这些习俗

在中国是不可想象的。在泰国，人死后入殓时要把槟榔等物放入死者口中，另外有客人

来吊唁时，也有用槟榔来招待客人。这和中国南方如云南等地的传统习俗一样。泰族先

民和中国南方民族的传统习俗相近，都有嚼食槟榔的习惯，而以北京为写作背景的《京

华烟云》里就没有这样的描写。 

在祭祀方面，两国的习俗也有相同点和不同点。祭祀的目的都是一致的，祭祀的原

因都源于灵魂不死观念。而在祭祀对象上有很大的不同，泰国除了信奉佛教外，还有一

些原始信仰，如相信万物有灵，而中国祭祀对象有祖先、各种神灵，还有祭孔等。祭祀

用品上也不尽相同，主要是因为两国人民在服装、饮食、居住、出行等方面存在差异。

在祭祀时间的选择上也有所不同，泰国祭祀一般是在佛日、佛节或者重大节日，而中国

有年终祭、清明祭祀、祭日祭祀等。祭祀的地点一般都是在祠堂，或叫宗祠。《京华烟

云》中曾家在山东的老家和北京的家都有自家祠堂。姚家也一样，长孙博雅将其母亲银

屏移灵到姚家宗祠并祭拜。这一点泰中两个民族是一样的，丕丕德家、克立•巴莫家、曾

家的祖先都供奉在自家祠堂里。这种地方一般设有祖先的牌位，还挂有祖先的画像，泰

国大王宫碧隆天神殿挂有曼谷王朝先王的画像，丕丕德家里供奉祖先的房间里有祖先的

牌位。《京华烟云》中，博雅把银屏的“灵牌移进钟敏堂”，并把母亲照片放大，“供

在钟敏堂正中父亲相片一旁”。这一点，泰中两国习俗没多大差别。 

 

总结 

    

克立·巴莫和林语堂有着不同的文化背景，但从整个世界的视角，他们遇到一些共同的

问题，比如人的生老病死、封建制度没落与资本主义兴起、西方文化进攻与东方文化退

守、对各自民族文化的认同和宣扬等，对这些问题的思考，构成了作品在某些方面的相

似性，通过这些相似点进行比较，能够加深对作品的理解，也能加深泰中彼此的沟通和

了解。 

通过《四朝代》和《京华烟云》进行传统习俗的比较研究，是在泰中两个不同民族

的文化系统的不同背景上进行的，是跨越民族的研究，它让我们更深刻地认识泰中文学

的特质和泰中民族的文化个性、审美心理。泰中两国人民都非常重视人生过程中的生、

老、病、死及相关的习俗。泰国受佛教影响很深，而中国受儒家思想统治上千年，这从

思想上对人们生活也产生重要的影响。作品主人公生活的地理、气候、物质生产等条件

也会对习俗的形成产生重要的作用。 

传统习俗是各民族传统文化的集中体现，其中不乏文化的精华部分，也有些属于糟

粕，应历史地、辩证地去分析对待，才能使自己的民族文化更具生命力。 
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