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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียการอ่ านบทความทางวิทยุกระจายเสียง
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บทคัดย่ อ
การวิจ ัยครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการอ่า นบทความทางวิทยุก ระจายเสีย ง
ด้ วยบทเรี ยนมัลติมีเดียสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนด้ วย
บทเรี ยนมัลติมีเดียสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ปฏิบตั ิงานในสถานีวิทยุเครื อข่ายการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี FM 107.75 MHz ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 42 คน ด้ วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง โดยเลือกบทเรี ยนมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้ วย เนื ้อหาการเรี ยนแบบฝึ กอ่าน
บทความทางวิท ยุก ระจายเสีย ง แบบทดสอบอ่า นบทความทางวิทยุกระจายเสี ยง และแบบ
ประเมินความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ประสิทธิภาพ บทเรี ย นมัล ติมี เ ดีย (E1/ E2) และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent
ผลการวิจ ัย พบว่า ได้ บ ทเรี ย นมัล ติม ีเ ดีย การอ่า นบทความทางวิท ยุก ระจายเสีย งส าหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ที่ มี ประสิทธิ ภ าพ 85.63/91.95 และผลการอ่านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรี ยนบทเรี ยน
มัลติมีเดีย มีความพึงพอใจมากที่สดุ
คาสาคัญ: บทเรี ยนมัลติมีเดีย สถานีวิทยุ บทความทางวิทยุกระจายเสียง
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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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บทนา
ในยุค โลกาภิว ัต น์ เ ป็ นยุค ที ่เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ และระบบการสื ่อ สารที ่ไ ร้
พรมแดนเข้ ามามี บทบาทต่อบุคคลในสัง คมอย่างมาก มนุษย์สามารถศึกษาและสืบค้ นข้ อมูล
ข่าวสาร และองค์ความรู้ ต่าง ๆ หลากหลายและกว้ างขวางมากขึ ้น กระบวนการเรี ยนรู้ ดาเนิน
ไปด้ วยความรวดเร็ ว ในช่วงระยะเวลาอันสั ้นแต่ได้ รับผลคุ้มค่า ซึ่งทังหลายทั
้
งปวงสื
้
บเนื่องมาจาก
การรู้จกั ใช้ สื่อเทคโนโลยีอนั ทันสมัยและเลือกที่จะใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
“สื่อมวลชน” ถือเป็ นสื่อเทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร
ข้ อมูลความรู้ ต่างๆ สู่สาธารณชน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1200)
อธิ บายว่า สื่ อมวลชนคือ สื่ อกลางที่ นาข่าวสารและเนื อ้ หาสาระทุกประเภทไปสู่ม วลชน เช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ จะเห็นได้ ว่าสื่อมวลชนนัน้ อยู่ในรู ปของสื่อกลางที่นา
สารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และสารจะไปสู่ผ้ รู ับสารได้ ก็ต้องประกอบด้ วยวิธี ก ารในการสื่อ สาร แต่
หากว่า เทีย บกับ สื่ อ อื่น แล้ ว วิท ยุก ระจายเสีย ง เป็ นสื่อ มวลชนที่เ ข้ า ถึง ประชาชนได้ ง่ ายที่สุด
บุคคลทุกสาขาอาชีพ สามารถรับข่าวสารข้ อมูลจากวิทยุกระจายเสียงได้ รวดเร็ วและทัว่ ถึง ภายใน
เวลาเดียวกัน วิทยุกระจายเสียงเป็ นสื่อที่มีบทบาท ไม่เฉพาะแต่การเสนอเรื่ องราวข่าวสารเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นต้ นแบบของการใช้ ภาษาไทยที่ถกู ต้ อง อันเป็ นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ
เป็ นชาติ วงการต่างๆ จึงใช้ ประโยชน์จากสื่อวิทยุกระจายเสียงกันมาก
ถึง แม้ ว่า วิท ยุก ระจายเสีย งจะเป็ นสื่อ ที่มีค ณ
ุ ประโยชน์ม ากเพีย งใดก็ต าม แต่ถ้ า
ผู้ผ ลิตหรื อผู้จดั รายการไม่สามารถผลิตรายการ ให้ เป็ นที่น่าพอใจแก่ผ้ ฟู ั งได้ แล้ ว วิทยุก็คงจะไม่มี
ความหมายอะไรนัก ฉะนันทุ
้ กวันนี ้จึงมีการแข่งขันกัน ในการที่จะผลิตรายการให้ ถูกใจผู้ฟัง (บุญ
เกื ้อ ควรหาเวช. 2539 : 8) สิ่งที่ผ้ จู ดั รายการโดยทัว่ ไปต้ องการ คือ ทาอย่างไรจึงจะทาให้ รายการ
ของตนมีคนฟั ง เพราะรายการทางวิทยุกระจายเสียงนัน้ ผู้เสนอ กับผู้รับไม่สามารถเห็นหน้ ากัน ไม่
สามารถมีปฏิกิริยาโต้ ตอบกันได้ ขณะเดียวกันการเลิกรับหรื อเลิกฟั ง ก็ทาได้ ง่ายมาก ดังนันรายการ
้
วิทยุกระจายเสียงจึงเป็ นการใช้ “เสียง” จับคนฟั ง แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าเสียงดีดนตรี ไพเราะจะ
เป็ นสิ่งที่ทาให้ คนสนใจฟั งหรื อชอบรายการเท่านัน้ (สุทิติ ขัตติยะ, 2552: 11)
สิ่งหนึ่ง ที่ส าคัญคือ ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงจะประสบความสาเร็ จ ได้ นัน้
ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายด้ าน คือ ความพยายามฝึ กการอ่านออกเสียงให้ ถูกต้ องตามหลักอักขระและ
หลักภาษาและหมัน่ ตรวจสอบความหมายและการออกเสียง (ศิริพร วีระโชติ. 2548 : 179) การ
ออกเสียงอักขระได้ อย่างถูกต้ องออกเสียง “ร” “ล” ได้ ช ดั เจน เน้ น เสีย งหนัก เบา มีจ งั หวะ
ท่วงทานองที่น่าฟั ง นอกจากจะเป็ นส่วนหนึ่ง ที่ช่ว ยในการพัฒ นาบุค ลิกภาพของผู้จดั รายการ
แล้ ว ยังเป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ ผ้ ฟู ั งชื่นชอบ และสนใจติดตามฟั งรายการสืบ ต่อไปได้
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ในงานวิจยั ดังกล่าวผู้วิจยั เห็นว่าบทเรี ยนมัลติมีเดียน่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาการใช้
ภาษาของผู้จดั รายการได้ ด้ วยเหตุผลดังนี ้
1. เนื่องจากผู้วิจยั ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งช่างเทคนิคของสถานีวิทยุเครื อข่าย
การศึกษาและอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 107.75 MHz ซึ่งเป็ นสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ที่ศึกษาในรายวิชาวิทยุกระจายเสียง ซึ่งหลาย
ครัง้ ที่มีคาวิพากษ์ วิจารณ์จากผู้ฟังรายการถึงปั ญหาการออกเสียงที่ไม่ถกู ต้ องตามอักขรวิธีของผู้
จัดรายการ
2. จากการจัดกิจกรรมอบรมและทดสอบผู้ประกาศข่าวพิธีกร และว่าที่ผ้ ปู ระกาศ
ทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์ตา่ งๆ ได้ พบปั ญหาด้ านการออกเสียง และปั ญหาด้ านการอ่านคาภาษาไทยเป็ นจานวน
มาก ซึง่ ถือว่า เป็ นข้ อบกพร่องด้ านการออกเสียง (ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน. ออนไลน์ : ม.ป.ป.)
3. จากการสัมภาษณ์และสอบถามอาจารย์ผ้ สู อน รายวิชาเทคนิคการประกาศทาง
โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 107.75 MHz
จังหวัดปทุมธานี พบว่า เนื ้อหาส่วนใหญ่ผ้ สู อนใช้ วิธีการสอนแบบเดิม คือ เน้ นการบรรยาย การสอน
โดยใช้ กระดานดาและให้ ผ้ เู รี ยนจินตนาการ ภาพเองทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดความสนใจเอาใจใส่ในเนื ้อหา
บทเรี ยน
ผู้ประกาศจะประสบความส าเร็ จ ออกเสี ยงถูกต้ อง มี น า้ เสี ยงเป็ นธรรมชาติ ได้ นัน้
จะต้ องมีการฝึ กฝน ฝึ กปฏิบตั ิอยู่สม่าเสมอ สังเกตข้ อบกพร่ องของตนเองและแก้ ไขให้ ถูกต้ อง หรื อ
อาจจะบันทึกเสียงเพื่อนาไปฟั งแล้ วสังเกตข้ อบกพร่องเพื่อนาไปแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ด้ านอุปกรณ์ การสื่อสารและบันทึกเสียงในปั จจุบนั มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่มีคุณภาพ
และประโยชน์ใช้ สอยสูง อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มีการพัฒนาคุณภาพไป
ตามยุคสมัยและสามารถนามา ประยุกต์ใช้ กบั ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ เป็ นอย่างดี
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ มีบทบาทมากมายในชีวิตประจาวันทังในการท
้
างานและการ
เรี ยนการสอนการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการเรี ยนการสอนโดยสร้ างบทเรี ยนเป็ นมัลติมีเดียนั ้น
จะทาให้ บ ทเรี ย นน่าสนใจยิ่งขึ ้น เนื่องจากมัลติมีเดียมีการนาเสนอเนื ้อหาโดยใช้ ตวั อักษร เสียง
ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว (นพพร มานะ. 2542: 3) บทเรี ยนมัลติมี เดีย (Multimedia)
ประกอบด้ ว ย สื่อ หลายอย่า ง และเป็ นตัว กลางที่จ ะส่ง ความเข้ า ใจระหว่า งกัน ของผู้ ใ ช้ ทั ้ง
ตัวอักษร เสียง รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว จะเป็ นสื่อที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เข้ าใจและนาไป
ปฏิบตั ิ ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง หรื อเกิดข้ อผิดพลาดน้ อยที่สุด การประยุกต์ กระบวนการเรี ยนการสอน
โดยการจัดทาบทเรี ยนมัลติมีเดียจะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ ผลการเรี ยน
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สูงขึ ้น (ยุพาพร ประไพย์. 2553 : 3 อ้ างถึงในนพพร มานะ. 2542 : 3)
บทเรี ยนมัลติมีเดียจึงเป็ นสื่อที่สามารถสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ให้ กับ ผู้เรี ยนได้ ดี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ กล่าวคือ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนหรื อฝึ กฝนผ่านบทเรี ยน
ได้ โ ดยไม่จ ากัด จ านวนครั ง้ ในขณะที ่เ นื อ้ หาการเรี ย นที ่ไ ด้ ใ นแต่ล ะครั ง้ ยัง คงครบถ้ ว น
เหมือ นกัน ในทุก ครั ง้ ที่เ รี ย น และการที่จ ัด สภาพการณ์ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ตามสติปัญญา และ
ความสามารถของตน ย่อมเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนตามความถนัด การนาเอาบทเรี ยน
มัล ติมีเ ดียมาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน มีข้ อดีหลายประการ อาทิเช่น ผู้เรี ยนสามารถรับรู้
เนื ้อหาทังภาพ
้
เสียงและข้ อความได้ พร้ อมกัน ผู้เรี ยนมีอิสระในการศึกษาและเข้ าถึงองค์ความรู้ได้
ง่ าย ซึ่ง ผู้เ รี ยนสามารถเรี ยน ได้ ทุกที่ ทุกเวลาที่ สามารถเข้ าถึง ระบบเครื อข่าย Internet อันจะ
ก่อให้ เกิด ประสิทธิภาพในการเรี ยนการสอนอย่างแท้ จริง
จากปั ญหาดังกล่าว ผู้วิ จัยจึงได้ พัฒนาสื่อในรู ปแบบบทเรี ยนมัลติมี เดียเพื่อศึกษา
ผลการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็ นแนวทางในการอ่านออกเสียงที่ถกู ต้ อง สาหรับ
กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ เป็ นผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง ของสถานี วิทยุ
เครื อข่ายการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 107.75 MHz เพื่อส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ ที่เอื ้อต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรี ยนสามารถเลือก
เรี ยนรู้ได้ ตามความต้ องการ ความสนใจของตนเองและสามารถฝึ กฝน ทบทวนซ ้าได้ อย่างไม่จากัด
จนพอใจ อีก ทั ้งยัง เป็ นการส่ง เสริ ม การใช้ ภ าษาไทยให้ ถ ูก ต้ อ งตามอัก ขรวิธี แ ละดารงไว้ ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึง่ ผู้วิจยั จะทดลองและศึกษาผลของการวิจยั บทเรี ยนมัลติมีเดียต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียงของนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรี ยนจากบทเรี ยน
มัลติมีเดีย
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒ นาบทเรี ย นมัล ติมีเ ดีย การอ่า นบทความทางวิท ยุก ระจายเสีย งสาหรับ
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ที ่ป ฏิบ ตั ิง านในสถานีว ิท ยุเ ครื อ ข่า ยการศึก ษาและอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 107.75 MHz ได้ ดาเนินการทดลอง 3 ครัง้ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 42 คน มีลาดับขัน้ ดังนี ้
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1. พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.1 สร้ างเนื ้อหาที่จะใช้ เป็ นบทเรี ยน
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการอ่านบทความทาง
วิทยุกระจายเสียงตัวอย่างบทความที่ใช้ และการพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย
1.1.2 วางเค้ าโครงเรื่ อง เนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับการอ่านบทความทาง
วิทยุกระจายเสียง เรี ยบเรี ยงเนื ้อหา และแบบฝึ กอ่าน ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื ้อหา แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไข ก่อนนาไปสร้ างบทเรี ยนมัลติมีเดีย โดย
แบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ฐานที่เกิดเสียงพยัญชนะไทย
ตอนที่ 2 การออกเสียงพยัญชนะไทย
ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงควบกล ้า
1.2 พัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย
1.2.1 ออกแบบบทเรี ยนมัลติมีเดียตามโครงสร้ างเนื ้อหาที่ปรับปรุงแก้ ไข
1.2.2 สร้ างบทเรี ยนมัลติมีเดียตามที่ออกแบบไว้
1.2.3 นาบทเรี ยนมัลติมีเดียที่สร้ างเสร็ จแล้ วไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
2. ประเมินคุณภาพบทเรียน นาบทเรี ยนมัลติมีเดียที่ได้ ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทาการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพด้ านเนื ้อหา จานวน 3 ท่าน และด้ านเทคโนโลยีทางการศึกษา
จานวน 5 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย และปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะจนมี คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. หาประสิทธิภาพบทเรียน นาบทเรี ยนมัลติมีเดียที่ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ ว มาทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 3 กลุ่ม ตามลาดับดังนี ้
ลาดับที่ 1 ทดลองกับกลุ่มย่ อย
เป็ นการทดลองเพื่อหาข้ อบกพร่ องของบทเรี ยนมัลติมีเดีย โดยนาไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 คน ซึง่ กาหนดให้ นกั ศึกษา 1 คน เรี ยนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง โดย
ให้ นกั ศึกษา เรี ยนทีละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบเรื่ องที่หนึ่ง แล้ วก็เริ่ มเรี ยนเรื่ องที่สองและสามตามลาดับ
จากนั ้นทาการทดสอบอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง เรื่ องที่หนึ่ง เรื่ องที่สองและเรื่ องที่สาม
ตามลาดับ ในขณะที่เรี ยน ผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรม ทาการสอบถามและจดบันทึกปั ญหาจาก
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การใช้ บทเรี ยน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื ้องต้ น เกี่ยวกับการใช้ บทเรี ยน การนาเสนอบทเรี ยน การ
เรี ยนการสอน และทดสอบอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสี ยง โดยการสังเกต สัมภาษณ์ แล้ วนา
ข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไข
ลาดับที่ 2 ทดลองกับกลุ่มใหญ่
นาบทเรี ยนมัลติมีเดียที่ได้ ทาการปรับปรุ งแก้ ไ ขแล้ ว จากการทดลองลาดับ ที่ 1
นาไปทดลองใช้ กบั กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 9 คน ซึ่งกาหนดให้ นกั ศึกษา 1 คน เรี ยนกับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง โดยเริ่ มเรี ยนจากเรื่ องที่หนึ่ง ในขณะที่เรี ยนเรื่ องที่หนึ่ง ให้ นกั ศึกษาอ่าน
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนควบคูไ่ ปด้ วย เมื่อเรี ยนจบเรื่ องที่หนึ่ง ให้ ทาการทดสอบอ่านบทความ
วิทยุกระจายเสียงหลัง เรี ยน แล้ ว จึง เรี ยนเรื่ องที่สองและเรื่ องที่สามตามล าดับในแต่ละเรื่ อง ทา
กิจกรรมเช่นเดียวกับเรื่ องที่หนึ่ง จากนัน้ นาผลคะแนนที่ได้ จากการอ่านแบบฝึ กระหว่างเรี ยน และ
แบบทดสอบการอ่า นหลัง เรี ยนของแต่ละเรื่ อง ไปวิเ คราะห์ เ พื่ อหาแนวโน้ ม ประสิ ทธิ ภ าพของ
บทเรี ยนมัลติมีเดียตามเกณฑ์ 80/80 จากนันน
้ าผลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขบทเรี ยนมัลติมีเดียให้ มี
ความสมบูรณ์มากขึ ้นเพื่อใช้ ในการทดลองครัง้ ต่อไป
ลาดับที่ 3 ทดลองภาคสนาม
นาบทเรี ยนมัลติมีเดียที่ ได้ ทาการปรับปรุ ง แก้ ไขแล้ ว จากการทดลองลาดับ ที่ 2
นาไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ซึ่งกาหนดให้ กลุ่มตัวอย่างอ่านแบบทดสอบการอ่าน
ก่อนเรี ยน จากนันจึ
้ งกาหนด ให้ นกั ศึกษา 1 คน เรี ยนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง โดยให้
นักศึกษาเรี ยนจากเรื่ องที่หนึ่ง ในขณะที่เรี ยนเรื่ องที่หนึ่ง ให้ นกั ศึกษาอ่านแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
ควบคูไ่ ปด้ วย เมื่อเรี ยนจบเรื่ องที่หนึ่งแล้ ว ให้ อ่านแบบทดสอบ หลัง เรี ยน แล้ วเรี ยนเรื่ องที่สอง และ
เรื่ องที่ สามตามลาดับ ในแต่ล ะเรื่ องทากิจ กรรมเช่นเดียวกับเรื่ องที่หนึ่ง จากนั ้นนาผลคะแนนที่
ได้ จ ากการอ่านแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน และแบบทดสอบการอ่านหลัง เรี ยนของแต่ละเรื่ อง ไป
วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ 80/80
4. การศึกษาผลการอ่ าน
นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มขนาดใหญ่ (กลุ่ม
30 คน) มาวิเคราะห์หาความแตกต่างของผลการอ่าน
5. การศึกษาความพึงพอใจ
นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบประเมินความพึงพอใจ ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ การเรี ยน
บทเรี ยนมัลติมีเดียมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและความรู้สกึ จากกลุ่มตัวอย่างที่
เรี ยนบทเรี ยนมัลติมีเดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า
1. คุณภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดีย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา มีความเห็นว่าบทเรี ยน
มัลติมีเดีย มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี และผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา มีความเห็นว่า
บทเรี ยนมัลติมีเดียมีคณ
ุ ภาพอยู่ ในระดับดีมาก
2. ด้ านประสิทธิภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดีย ผลจากการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรี ยนมัลติมีเดียพบว่า บทเรี ยนมัลติมีเดียทัง้ 3 เรื่ อง มีประสิทธิภาพโดยรวม
เป็ น85.63/91.95 โดยแต่ละเรื่ อง มีประสิทธิภาพดังนี ้
เรื่ องที่ 1 ฐานที่เกิดเสียงพยัญชนะไทย
มีประสิทธิภาพ 87.38/92.38
เรื่ องที่ 2 การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
มีประสิทธิภาพ 82.71/93.41
เรื่ องที่ 3 การอ่านออกเสียงควบกล ้า
มีประสิทธิภาพ 86.81/90.07
3. ผลการอ่านบทความของกลุม่ ตัวอย่าง ที่เรี ยนจากบทเรี ยนมัลติมีเดีย พบว่า มีผล
การอ่านก่อนเรี ยนคะแนนเฉลี่ย 186.73 และมีผลการอ่านหลังเรี ยนคะแนนเฉลี่ย 243.70 ซึง่ เมื่อ
ทดสอบนัยสาคัญแล้ วพบว่า ผลการอ่านสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ผล
ด้ านรูปแบบการเรี ยนของบทเรี ยนมัลติมีเดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียง สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลการอ่านสูงขึ ้นตรงตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
4. ค่าเฉลี่ ยของคะแนนความพึงพอใจ ที่ เ รี ย นบทเรี ยนมัลติมี เ ดี ย การอ่า น
บทความทางวิทยุกระจายเสียงสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ย
โดยรวม 60.50 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สดุ
อภิปรายผล
การพั ฒ นาบทเรี ย นมัล ติ มี เ ดี ย การอ่ า นบทความทางวิ ท ยุก ระจายเสี ย งส าหรั บ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า การประเมินคุณภาพของบทเรี ยนโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หา
จานวน 3 คน มีความเห็ นว่าบทเรี ยนมี คุณภาพอยู่ในระดับดีและผู้เ ชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา จานวน 5 คน มีความเห็นว่า บทเรี ยนมีคณ
ุ ภาพ บทเรี ยนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพคือ
85.63/91.95 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80 อยู่ในระดับดีมาก ผลการอ่านของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรี ยนจากบทเรี ยนมัลติมีเดียพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่เรี ยนบทเรี ยนมัลติมีเดียอยู่ในเกณฑ์พึง
พอใจมากที่สดุ ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1.
จากการหาประสิ ทธิ ภ าพของ บทเรี ยนมัล ติมี เ ดีย การอ่า นบทความทาง
วิ ท ยุก ระจายเสี ย งส าหรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จะเห็ น ได้ ว่า บทเรี ย นที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ มี
8
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ประสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากบทเรี ยนมัลติมี เดียที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เพื่อใช้ ในการ
ทดลองครั ง้ นี ้ เป็ นบทเรี ย นมัล ติมี เ ดีย ที่ ส ร้ างขึน้ โดยผ่า นขัน้ ตอนการสร้ างที่ มี ร ะบบ ได้ รับ การ
ตรวจสอบแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
สถิติ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการศึกษา รวมไปถึงการดาเนินการ
ทดลองตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา
2. บทเรี ยนมัลติมีเดียนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ ด้ วยตัวเอง ซึ่งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่สามารถสร้ างและพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกา
ภิวตั น์ ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เรี ยนรู้ด้วยตนเองและได้ พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ผู้เรี ยน
มีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเอง บทบาทของครู คือ ผู้สนับสนุนและชี ้แนะแนวทางอัน
นาไปสูก่ ระบวนการเรี ยนรู้และแสวงหาความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ผู้เรี ยนจะต้ องรับผิดชอบตังแต่
้ การเลื อก
และวางแผนสิ่งที่ตนจะเรี ยนด้ วยการศึกษาค้ นคว้ ารับผิดชอบการเรี ยน ตลอดจนประเมินผลการ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) โดยผู้เรี ยนแต่ละบุคคลสามารถเรี ยนรู้ได้ ตามความ
ต้ องการ และใช้ เวลาการเรี ยนรู้ ได้ ตามความเหมาะสม กับความสามารถในการเรี ยนรู้ ของแต่ละ
บุคคล ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ พอใจไม่เกิดความเบื่อหน่าย และเครี ยดในขณะที่เรี ยน ถ้ าผู้เรี ยนไม่เข้ าใจ
ในเนือ้ หาผู้เ รี ยนสามารถเรี ยนซา้ ทบทวนเนือ้ หาเดิมได้ ตามความต้ องการจึงส่งผลให้ บ ทเรี ยนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. จากการใช้ บทเรี ยนมัลติมีเดียพบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในการใช้ บทเรี ยน
มัล ติมี เ ดียมากที่ สุดเนื่ องจากบทเรี ย นมัลติมี เดียมี การนาเสนอเนื อ้ หาโดยใช้ ข้ อความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่ อ นไหว วี ดิ ทัศ น์ เสี ย งบรรยายและเสี ย งดนตรี ส่ ง ผลให้ ผ้ ู เรี ย นมี ค วามสนใจ และ
กระตือรื อร้ นที่จะเรี ยน ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจบทเรี ยนมากยิ่งขึ ้น สรุ ปได้ ว่าบทเรี ยนมัลติมีเดีย
การอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสียงสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่พัฒนาขึน้ ในครัง้ นีม้ ี
ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สามารถนาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ จริ งในวิชา
เทคนิคการเป็ นผู้ประกาศทางวิทยุโทรทัศน์
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่าบทเรี ยนมัลติมี เดียการอ่านบทความทางวิทยุกระจายเสี ยง
สาหรับนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี สามารถพัฒนาผลการอ่ านของผู้เรี ยนได้ และผู้เรี ยนมีความพึง
พอใจต่อบทเรี ยนมัลติมีเดียในระดับมากที่สดุ ผู้วิจยั ขอเสนอแนะในการนาไปใช้ ดงั นี ้
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน (Learning
Management System)สาหรับการเรี ยนบทเรี ยนมัลติมีเดีย การอ่านบทความทาง
9
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วิทยุกระจายเสียง สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้ มีระบบการจัดการที่เหมาะสม และใช้
งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาค้ นคว้ าเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จากบทเรี ยน
มัลติมีเดียกับการเรี ยนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
3. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเนื ้อหาบทเรี ยนมัลติมีเดียการอ่านบทความทาง
วิทยุกระจายเสียงสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เหมาะสมและหลากหลายกับวิธีการเรี ยน
การสอนแบบต่างๆ
4. ควรศึกษาวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
ทราบถึงความสนใจ ความต้ องการและระดับความสามารถที่แท้ จริง เพื่อพัฒนาบทเรี ยนให้
เหมาะสมกับผู้เรี ยน
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ภาพสะท้ อนครอบครั วใหญ่ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในนวนิยายไทย*
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จริงใจ**

บทคัดย่ อ
งานวิ จัย เรื่ อง ภาพสะท้ อ นครอบครั ว ใหญ่ ข องคนไทยเชื อ้ สายจี น ในนวนิ ย ายไทย มี
จุดมุง่ หมายเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย
และวิ เ คราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ช ายกับ ผู้ห ญิ ง ในครอบครั ว ใหญ่ ข องคนไทยเชื อ้ สายจี น ใน
นวนิยายไทย ขอบเขตของการวิเคราะห์คือ ศึกษานวนิยาย 7 เรื่ อง ได้ แก่ ลอดลายมังกร ดงดอก
เหมย มงกุฎดอกส้ ม แก๊ งตี๋ตระกูลซ่ง จดหมายจากเมือ งไทย ทายาทป๋ องแป๋ ง และหัวใจรักเกรดรี
ไฟน์ โดยมีสมมติฐานการศึกษาคือ ภาพสะท้ อนการมีครอบครัวใหญ่เป็ นแนวคิดพื ้นฐานของชาว
จีนที่มงุ่ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นให้ แก่วงศ์ตระกูล ซึง่ ปรากฏในนวนิยายไทยอย่างโดดเด่น
บทความวิจยั นีจ้ ะกล่าวถึงเฉพาะผลการวิจยั จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ วิเคราะห์ภาพ
สะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย ผลการวิจยั พบว่า นวนิยาย
ไทยที่ปรากฏเรื่ องราวของคนไทยเชื ้อสายจีนสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อ
สายจีน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) สภาพความเป็ นอยู่ ในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนพบว่า
นิยมสร้ างครอบครัวเป็ นครอบครัวใหญ่ ด้ านโครงสร้ างและจานวนสมาชิกในครอบครัวใหญ่จะ
แบ่งเป็ นแบบครอบครัวเดี่ยวและแบบครอบครัวขยาย 2) การประกอบอาชีพ คนไทยชื ้อสายจีนรุ่ น
แรกที่อพยพจากเมืองจีนเข้ าสู่เมืองไทยกับรุ่ นลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยมีความแตกต่า งกัน คือ
อาชีพของรุ่ นแรก เป็ น การรับจ้ างและการค้ าขาย อาชีพของรุ่ นลูกหลาน เป็ นการสืบทอดกิจการ
งานจากรุ่นแรกหรื อมีอาชีพตามความฝั นของตนเอง 3) วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คน
ไทยเชื อ้ สายจี น ส่วนมากยัง คงยึดถื อวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องตนเองไว้ ใ น
ชีวิตประจาวัน เช่น การแต่งงาน พิธีกงเต๊ ก การดูโหงวเฮ้ ง การดูฮวงจุ้ย เทศกาลที่สาคัญที่ปฏิบตั ิ
เป็ นพิเศษคือ การแสดงเชิดสิงโต วัฒนธรรมเหล่านี ้ทาให้ วิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสาย
จีนมีสีสนั และโดดเด่นอย่างชัดเจนในสังคมไทย
คาสาคัญ : ภาพสะท้ อน ครอบครัวใหญ่ คนไทยเชื ้อสายจีน
* บทความนีเ้ ป็ นส่ว นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ ของคนไทยเชือ้ สายจีนในนวนิ ยายไทย”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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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-RukGrade-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
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นวนิยายเป็ นร้ อยแก้ วประเภทบันเทิงคดี ซึ่งเป็ นสื่อที่เผยแพร่ ความรู้ และความบันเทิง ทา
ให้ ผ้ อู ่านสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนวนิยายจะมีเจตนาให้ ความบันเทิงแล้ ว ผู้เขียนยังแทรก
ความรู้ ความคิดต่างๆของตนไว้ ในนวนิยายด้ วย ดังนัน้ นวนิยายย่อมได้ รับผลกระทบจากสภาวะ
สังคมหรื อการเมือง จิตรลดา สุวตั ถิกลุ (2526 : 11) กล่าวว่า “นวนิยาย (novel)” มีความมุ่งหมาย
สาคัญคือ ความบันเทิง แต่ความมุ่งหมายที่อยู่เบื ้องหลังคือ ช่วยให้ ผ้ อู ่านมีความเข้ าใจในชีวิตมาก
ขึ ้น” ดังนี ้กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า วรรณกรรมประเภทนี ้มีเจตนาให้ ความบันเทิงแล้ ว ผู้เขียนยัง
แทรกความรู้ ความคิดต่างๆของตนไว้ ในนวนิยายด้ วย ตรี ศิลป์ บุญขจร (2547 : 5) กล่าวว่า
“วรรณกรรมย่อมสัมพันธ์ กบั สังคม วรรณกรรมสะท้ อนประสบการณ์ ชีวิตในยุคสมัย ไม่ว่านักเขียน
จะจงใจสะท้ อนสังคมหรื อไม่ก็ตาม นักวิจารณ์บางคนจึงกล่าวว่าวรรณกรรณเป็ นคันฉ่องแห่งยุคนัน้
เนื่องจากเป็ นภาพถ่ายชีวิตของยุคสมัยนัน่ เอง” ข้ อความดังกล่าวสะท้ อนให้ พวกเราเห็นได้ ชดั เจนว่า
นวนิยายย่อมได้ รับผลกระทบจากสภาวะสังคมหรื อการเมือง วัฒนธรรมในช่วงเวลานันๆ
้ แน่นอน
เพราะฉะนัน้ การศึกษานวนิยายจึงเป็ นเรื่ องที่ศกึ ษาชีวิตของมนุษย์ทางประวัติศาสตร์
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประเทศที่มีความใกล้ ชิดมานาน โดย
สร้ างความสัม พัน ธ์ ร่ วมกัน ทางด้ า นวัฒ นธรรมประเพณี การเมื อ ง ศาสนาและด้ า นเศรษฐกิ จ
ระหว่างทังสองประเทศ
้
และประเทศไทยมีชนกลุม่ น้ อยเป็ นจานวนมาก ชนกลุม่ น้ อยที่มีจานวนมาก
ที่สุดในประเทศไทยคือชาวจีน แม้ ว่าคนจีนเหล่านี ้อพยพมาใช้ ชีวิตและสร้ างครอบครัวที่ประเทศ
ไทย แต่คนจีนยังนาบางวัฒนธรรมของตนติดตัวมาพร้ อมกัน ดั งที่สมบูรณ์ สุขสาราญ (2529:8)
กล่าวว่า “ชาวจีนเหล่านี ้ไม่ได้ อพยพมาเฉพาะร่ างกายเท่านัน้ แต่ยงั นาวัฒนธรรมจีนติดตัวมาใช้
เป็ นแนวในการดาเนิน ชี วิต ” หลัง จากคนจี นอพยพมาใช้ ชี วิ ตที่ เมื องไทย คนจี นก็ มี บทบาทต่อ
เศรษฐกิ จ ของไทยมากขึ น้ และยัง น าวัฒ นธรรม ขนบประเพณี ข องตนเข้ า ผสมกลมกลื น กับ
วัฒนธรรมไทย จนกลายเป็ นคนไทยเชื ้อสายจีนในปั จจุบนั
นวนิยายที่เกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีน มีนกั วิชาการหลายท่านเคยวิเคราะห์วรรณกรรมใน
ด้ านเศษฐกิจ ความเชื่อ วัฒนธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื ้อสายจีน ใน
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึก ษาวิเคราะห์ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชือ้ สายจีน
ในนวนิยายไทย เพราะครอบครัวเป็ นส่วนประกอบอันสาคัญในสังคมมนุษย์ครอบครัวจึงมีบทบาท
หน้ าที่ต่อสังคมอย่างชัดเจน เป็ นสถาบันพื ้นฐานทางสังคมที่สาคัญที่สุด เป็ นหน่วยของสังคมที่มี
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ ชิด

สมมติฐานการวิจัย
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ภาพสะท้ อนการมี ค รอบครั ว ใหญ่ เป็ นแนวคิดพื น้ ฐานของชาวจี นที่ มุ่ง สร้ างความเป็ น
ปึ กแผ่นให้ แก่วงศ์ตระกูล ซึง่ ปรากฏในนวนิยายไทยอย่างโดดเด่น

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกศึกษานวนิยายไทยที่นาเสนอภาพครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อ
สายจีนอย่างโดดเด่นและมีบทบาทสาคัญ จานวน 7 เรื่ อง ได้ แก่ 1. จดหมายจากเมืองไทย ของ
โบตัน๋ 2. ทายาทป๋ องแป๋ ง ของ นลิน บุษกร 3. ลอดลายมังกร ของ ประภัสสร เสวิกลุ 4. มงกุฎ
ดอกส้ ม ของ ถ่ายเถา สุจริ ตกุล 5. ดงดอกเหมย ของ นันทนา วีระชน 6. หัวใจรักเกรดรี ไฟน์ ของ
เข็มพลอย 7. แก๊ งตี๋ตระกูลซ่ง ของ เพ็ญศิริ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย
โดยแบ่ง เป็ น 3 ประเด็นหลัก คื อ สภาพความเป็ นอยู่ การประกอบอาชี พ และวัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. สภาพความเป็ นอยู่
สาหรับคนไทยเชื ้อสายจีน นิยมสร้ างเป็ นครอบครัวใหญ่เพื่อช่วยกันทามาหากินและสร้ าง
ฐานะของครอบครัว ในชีวิตของครอบครัวแบบนี ้สะท้ อนภาพการใช้ ชีวิตที่ไม่ใช่การใช้ ชีวิตในบ้ าน
เพียงอย่างเดียว ยังนาเสนอวัฒนธรรม คุณธรรมจริ ยธรรมต่างๆของคนไทยเชือ้ สายจีนด้ วย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 โครงสร้ างและจานวนคนในครอบครัวใหญ่
โครงสร้ างครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนมี 2 รูปแบบ คือ แบบครอบครัวเดี่ยว และ
แบบครอบครัวขยาย
1.1.1 แบบครอบครัวเดี่ยว
แบบครอบครัวเดี่ยวคือสามี 1 คนกับภรรยา 1 คนมีลกู 3 คนหรื อมากกว่า 3 คน
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย มีตวั ละครเอกชื่อ ฮัว้ เป็ นคนไทยเชื ้อสายจีนที่อพยพมาใช้ ชีวิต
ที่เมืองไทย หลังจากฮัวกั
้ บ เหมย มาใช้ ชีวิตที่เมืองไทยแล้ วได้ มีลกู 7 คน โดยมีโครงสร้ างดังต่อไปนี ้
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(โครงสร้ างครอบครัว)
พ่อ (ฮัว)้ + แม่ (เหมย)

หงส์ + ชัชชัย
พจน์

ลัง้ + พัธ

เฮียง ท้ อ + ราชัย หลิน + ไมเคิล จู + สุนยั เง็ก +

หลานผู้ชาย
หลานผู้ชาย
ฮัวกั
้ บเหมยมีลกู สาวทังหมด
้
7 คน ได้ แก่ หงส์ ลัง้ เฮียง ท้ อ หลิน จู เง็ก สาเหตุที่มีลกู สาว 7
คน คือ ฮัวอยากได้
้
ลูกชายสืบสกุลที่เมืองไทย จนทาให้ เหมยมีลูกเรื่ อยๆ ประการที่ 2 คือ คนไทย
เชื อ้ สายจี น นิ ย มสร้ างครอบครั ว เป็ นครอบครั ว ใหญ่ โ ต เพราะเชื่ อ ว่ า ท าให้ ชี วิ ต ได้ มี ค วาม
เจริญก้ าวหน้ า
1.1.2 แบบครอบครัวหลายภรรยา
แบบครอบครัวหลายภรรยาคือสามี 1 คนมีภรรยามากกว่า 1 คน และมี ลูกที่เกิดจาก
ภรรยามากกว่า 1 คน
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร มีตวั ละครเอกชื่อ เหลียง สือพาณิชย์ เป็ นคนจีนที่อพยพมา
เมืองไทยเพื่อหนีความยากจนจากเมืองจีนและสร้ างรากฐานที่เมืองไทย เหลียงมีภรรยาที่เมืองจีน 1
คน เมืองไทย 2 คน ภรรยาที่เมืองจีนชื่อ เหมยหลิง มีลกู ชาย 2 คน ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ เนียม มีลกู 5
คน ภรรยาคนที่ 3 ชื่อ มาลัย มีลกู 2 คน และมีลกู หลานอีกหลายคน จึงนับเป็ นครอบครัวที่ใหญ่โต
และสมาชิกในครอบครัวใหญ่นี ้ได้ มาใช้ ชีวิตอยูใ่ นบ้ านหลังเดียวกัน ดังตัวอย่าง
ครอบครัวเราเป็ นครอบครัวใหญ่ มี ญาติ พีน่ ้องเยอะแยะอย่างทีย่ ่าเนี ยม
ชอบพูดว่า “ญาติ วงศ์พงศาพญาขร ดัง่ มัจฉาสาครวาสี ”
(ลอดลายมังกร. 2554 : 7)
ตัวละครเอก เหลียง สือพาณิชย์มีครอบครัวขยายได้ มีเมียเพิ่มขึ ้น และเมียแต่ละคนมีลูก
แล้ วก็อยากได้ ลกู ชายอีก จนทาให้ คนไทยเชื ้อสายจีนครอบครัวนี ้มีลูกทังหมด
้
9 คน ลูกชาย 6 คน
ลูกสาว 3 คน สมัยก่อนครอบครัวคนไทยเชื ้อสายจีนนิยมสร้ างครอบครัวเป็ นครอบครัวขยาย เพราะ
ถื อว่า ผู้ช ายเป็ นผู้นาในครอบครั ว หน้ าที่ ภ รรยาก็ คือดูแ ลงานบ้ า นและการเพิ่ม จ านวนสมาชิ ก
ครอบครัวแบบครอบครัวขยายแสดงให้ เห็นว่า การเพิ่ มจานวนสมาชิกในครอบครัวสามารถสร้ าง
16
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ความมัน่ คงให้ กับครอบครัว ครอบครัวใหญ่สามารถทาให้ ครอบครัวเจริ ญเติบโตและมั่นคงอย่าง
คึกคัก
2. การประกอบอาชีพ
ชาวจีนในช่วงแรกที่เดินทางเข้ าสู่ประเทศไทย ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ไม่มีบ้านไม่มีเงิน
ทองที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตและไม่มีงานทาด้ วย ดังนัน้ จึงต้ องพยายามหาทางแก้ ปัญหาด้ าน
การเงิน เพราะขันตอนแรกก็
้
คือเลี ้ยงตัวเองให้ ได้ ไม่ว่าประกอบอาชีพที่มีลกั ษณะแบบไหน ไม่ว่า
เหน็ดเหนื่อยเพียงใด ก็ต้องยอมทาทุกอาชีพที่จะทาให้ ได้ เงินมาเลี ้ยงตัวเองและครอบครัว
2.1 อาชีพรุ่นที่ 1
2.1.1 อาชีพการรับจ้ าง
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร เหลียง สือพาณิชย์ เป็ นคนจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยด้ วยมือ
เปล่า งานแรกที่เหลียงทาก็คือจับกังรับจ้ างแบกกระสอบข้ าวสาร เขาทางานหนักแบบนีเ้ พื่อให้ มี
อาหารกินและมีที่อยูอ่ าศัย ดังตัวอย่าง
เมื ่อปู่ มาถึ งเมื องไทยใหม่ๆนัน้ อยู่ในลักษณะที ่เรี ยกกันว่า “เสื ่อผื นหมอน
ใบ” และเริ่ มงานครั้งแรกด้วยการเป็ นจับกังรับจ้างแบกกระสอบข้าวสารที ่
ท่าน้าราชวงศ์ เคยมี คนถามว่า ตอนนัน้ ปู่ เหนื ่อยมากไหม ปู่ ตอบว่าเหนื ่อย
แต่ระหว่างความเหนือ่ ยกับความหิ วนัน้ ความเหนื ่อยเป็ นสิ่ งที ่พอจะอดทน
ได้ ส่วนความหิ วยากทีจ่ ะทนอดไหว ปู่ จึงยอมเหนื อ่ ยดี กว่าจะยอมหิ ว
(ลอดลายมังกร. 2554 : 8 - 9)
อาชี พรับจ้ างแสดงให้ เ ห็นว่า คนไทยเชือ้ สายจีนที่เพิ่งมาถึง เมืองไทยดาเนินชี วิต แต่ก็
เพราะต้ องหนีความยากจนจากเมืองจีน ดังนัน้ ไม่ว่างานหนักเพียงใด ชาวจีนเหล่านี ้ก็ต้องอดทน
เพื่อเลี ้ยงปากท้ องและสร้ างครอบครัวของตนเอง
2.1.2 อาชีพการค้ าขาย
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย ฮัวเป็
้ นคนจีนตัวเปล่าที่อพยพมาอยู่เมืองไทย ดังนันตอนที
้
่เปิ ด
ร้ านขายของชาฮัวต้
้ องทางานหนัก เขาต้ องดูแลร้ านคนเดียวตังแต่
้ เช้ าจนถึงกลางคืน พอปิ ดร้ าน
แล้ วก็ยงั ต้ องทาบัญชีตอ่ จนสะสมเงินก้ อนหนึง่ ได้ ก็ขยายงานสร้ างร้ านใหม่ที่ใหญ่โต กลายเป็ นร้ าน
ใหญ่ที่สดุ ในตลาด ดังตัวอย่าง
ร้านนี ่ใหญ่โตเป็ นตึกแถวสร้างใหม่ สิ นค้าก็มากมายเป็ นร้านใหญ่ที่สุดใน
ตลาด มี ข้าวของขายสารพัด
(ดงดอกเหมย. 2544 : 119)
ดึกมากแล้วเมื ่อจูเดิ นลงมาจากชัน้ บน เห็นฮัว้ ยังคงนัง่ ก้มๆ เงยๆ อยู่กบั
การคิ ดบัญชี สินค้า
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(ดงดอกเหมย. 2544 : 271)
จากตัวอย่างข้ างต้ นให้ เห็นว่า อาชีพค้ าขายไม่ใช่อาชีพที่สบาย เป็ นอาชีพที่ต้องขยัน อดทน
เฉลียวฉลาด และใช้ เวลาในการทางานยาวนาน ช่วงนันคนไทยเชื
้
้อสายจีนต้ องการทางานตังแต่
้ เช้ า
ถึงเย็นเพื่อสร้ างครอบครัวและฐานะของตน และเมื่อประกอบกับมีนิสยั ประหยัดด้ วย จึงสามารถ
สะสมเงินจนขยายธุรกิจ ได้ ทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ ้นเรื่ อยๆ
2.2 อาชีพรุ่ นลูกหลาน
รุ่นลูกหลานคือลูกของชาวจีนอพยพที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็ นชาวจีนทังคู
้ ่หรื อพ่อเป็ นชาวจีน
อพยพ แต่แม่เป็ นคนไทย คนรุ่นนี ้จะเกิดและเติบโตในเมืองไทย เพราะฉะนันคนไทยเชื
้
้อสายจีนรุ่ น
ลูกหลานจึงได้ รับอิทธิ พลจากสังคมไทย การอบรมความคิดจากครอบครัวและสังคมไทย ทาให้
อาชีพของรุ่นลูกหลานมีหลากหลายกว่ารุ่นพ่อแม่
2.2.1 อาชีพที่ได้ รับการสืบทอดจากครอบครัว
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร เหลียง สือพาณิชย์ เป็ นคนจีนตัวเปล่าที่อพยพมาสู่เมืองไทย
แต่ลกู หลานตังแต่
้ เกิดมาก็มีชีวิตสุขสบายกว่าสืบเนื่องจากการวางรากฐานธุรกิจของเหลียง สมาชิก
ในครอบครัวส่วนมากจะทางานในธุรกิจของตระกูล และทางานด้ วยความขยัน นัฐเป็ นลูกของเหลี
ยงกับเนียม เขาทางานที่บริษัทของตระกูลเดียวและเป็ นกรรมการด้ วย พี่ชาญชัยเป็ นหลานของเหลี
ยงกับเหมยหลิง เมื่อเรี ยนจบจากเมืองนอกก็กลับมาทางานในบริษัทด้ วย ดังตัวอย่าง
ความตกลงดังกล่าวมี ผลให้ลุงนัฐก้าวเข้าไปเป็ นผู้จดั การใหญ่ของ “สิ น
ทองฯ” ขณะเดี ยวกับพี ่ชาญชัยกลับเข้ามาในบริ ษัท “นัฐกิ จ อะ-ลา-โมด”
อีกครั้งหนึ่ง ในฐานะกรรมการบริ หารบริ ษัท
(ลอดลายมังกร. 2554 : 196)
จากตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ วา่ ครอบครัวคนไทยเชื ้อสายจีน เมื่อเวลาเปิ ดบริ ษัทหรื อโรงงาน
ต่างๆทางด้ านการค้ าขาย หัวหน้ าครอบครัวและผู้ใหญ่ทกุ คนในครอบครัวมักจะหวังว่า ลูกหลาน
ของครอบครัวจะสืบทอดงานต่อจากพ่อแม่ เพราะสิ่งที่ตนเองสร้ างขึ ้นโดยผ่านอุปสรรคและความ
ยากจนมากมาย ทรัพย์สินที่ได้ มาจึงไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ ส่งผลให้ เกิดความคาดหวังที่จะให้ ลกู หลานมา
รับตาแหน่งที่สาคัญในบริ ษัท จากตัวอย่างสะท้ อนให้ เห็นว่า ในความคิดของคนไทยเชื ้อสายจีน
ลูกหลานมีสิทธิ สืบทอดกิจการของครอบครัว ประธานกรรมการและตาแหน่งส าคัญจะมอบแก่
ลูกหลาน แล้ วจะสั่งสอนลูกหลานให้ ทาธุรกิจ อย่างรอบคอบเพื่อดูแลรักษาและบริ หารสื บทอด
กิจการของครอบครัวต่อไป
2.2.2 อาชีพตามความต้ องการของตนเอง
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นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย ความคิดลูกสาวของฮัว้ ได้ รับอิทธิพลจากโรงเรี ยนกับสั งคม
พวกเขาไม่ยอมทางานเกี่ยวกับการค้ าขายเหมือนพ่อ หงส์อยากเปิ ดร้ านตัดเสื ้อผ้ า ลังอยากเปิ
้
ดร้ าน
เสริ มสวย ท้ อช่วยพี่สาวจัดการร้ านค้ าและสร้ างโรงงานพลาสติกอัดเม็ด หลินไปเรี ยนต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จูเป็ นหมอ เง็กเป็ นทนายความ ลูกสาวแต่ละคนมีอาชีพไม่เหมือนกัน อย่ างเช่นตัว
ละคร หงส์ ซึ่งอยากมีอาชีพเป็ นช่างตัดเสื ้อผ้ า ตอนที่เรี ยนหนังสืออยู่ที่โรงเรี ยนก็เลือกเรี ยนวิชาตัด
เสื ้อผ้ า ตอนเรี ยนจบแล้ วได้ ทุนเปิ ดร้ านจากพ่อ เนื่องจากมีความสนใจเรื่ องตัดเสื ้อผ้ าจึงพยายาม
ศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากข่าวสารต่างๆ ทาให้ ร้านของหล่อนจึงเป็ นร้ านใหญ่ที่ทนั สมัย ดังตัวอย่าง
หงส์ มีงานล้นมื อต้องกลับไปทาที ่บ้าน เมื ่อกิ จการร้ านตัดเสื ้ออยู่ตวั หงส์ ก็
พยายามศึกษาเพิ่ มเติ มจากข่าวสารต่างๆ ร้านของหล่อนจึ งเป็ นร้านใหญ่
ทีท่ นั สมัยในย่านนี ้
(ดงดอกเหมย. 2544 : 223)
จากตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า ความคิดรุ่ นลูก หลานของคนไทยเชื ้อสายจีนได้ รับอิทธิพล
จากสังคม จนเปลี่ยนแปลงความคิดหรื อทัศนคติในการดาเนินชีวิตตนเองด้ วยมีความคิดว่า อาชีพ
ตัวเองต้ องเป็ นสิ่งที่ตนเองชอบจึงจะทาแล้ วมีความสุข ดังนัน้ อาชีพของคนไทยเชือ้ สายจีนรุ่ น
ลูกหลานจึงเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่ นที่ 1 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงระหว่างวัฒนธรรมจีนโบราณ
กับวัฒนธรรมของตะวันตกที่หลัง่ ไหลเข้ ามาหลายกระแส ทาให้ คนไทยเชื ้อสายจีนเริ่ มรับค่านิยม
ตะวันตกเข้ ามาใช้ และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยม
3. วัฒนธรรมและขนบประเพณี
3.1 การแต่ งงาน
การแต่งงานถือเป็ นเรื่ องใหญ่ในชีวิตมนุษย์ ตังแต่
้ สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั การแต่งงาน
ในสังคมของคนไทยเชื ้อสายจีนก็คือการสืบทอดวงศ์ตระกูล การเพิ่มจานวนสมาชิกในครอบครัว
และการสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ครอบครัว ในนวนิยายไทยได้ สะท้ อนภาพการแต่งงานของคนไทย
เชื ้อสายจีน ดังนี ้
3.1.1 การแต่ งงานตามความต้ องการของพ่ อแม่
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร เหลียงแต่งงานกับเหมยหลิง ภรรยาที่เมืองจีนเนื่องจากพ่อ
แม่ของ เหลียงเป็ นคนจัดการให้ เหลียงกับเหมยหลิงไม่มีโอกาสแต่งงานตามใจตนเอง ดังตัวอย่าง
เมื ่อปู่ ตดั สิ นใจจะออกจากบ้านที เ่ มื องซัวเถาลงเรื อมาเสี ่ยงโชคทางทะเลใต้
ปู่ ทวดย่ าทวดเกรงว่า ปู่ จะหลงเสน่ ห์ผู้หญิ งต่างแดนจนลื มบ้านเกิ ดเมื อง
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นอน จึ งให้พ่อสื ่อแม่ สื่อหาลู กสะใภ้ให้คนหนึ่ ง ปู่ กับย่ าใหญ่ ไม่ ค่อยเห็ น
หน้าค่าตากันมาก่อน
(ลอดลายมังกร. 2554 : 7-8)
จากตัวอย่างข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนจะแต่งงาน
แบบ “คลุมถุงชน” ทังสองคนแต่
้
งงานกันโดยไม่ได้ รักกัน พ่อแม่ผ้ ใู หญ่มกั จะเป็ นคนที่ตดั สินใจให้
เนื่องจากผู้ใหญ่มนั่ ใจว่า ตนเองเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลาย น่าเชื่อถือ และผู้ใหญ่ทาทุกสิ่ง
ทุกอย่างเพื่อให้ ลกู หลานมีความสุขในอนาคต การที่คนไทยเชื ้อสายจีนยอมแต่งงานแบบคลุมถุงชน
แสดงให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนปลูกฝั งเรื่ องความกตัญญูให้ ลูกหลานตังแต่
้ วยั เด็ก โดยเชื่อว่า
คนเราจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ ต้ องเป็ นคนดีและก่อนหน้ านี ้ต้ องเป็ นคนดี ก้ าวแรกของการ
เป็ นคนดีคือกตัญญูตอ่ พ่อแม่ ดังนัน้ การแต่งงานโดยทาตามที่พ่อแม่ต้องการจึงเป็ นวิธีหนึ่งที่แสดง
ความกตัญญูตอ่ พ่อแม่
3.1.2 การแต่ งงานเพราะความรัก
นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร คนรุ่นลูกหลานของ เหลียง ไม่ชอบการแต่งงานแบบ “คลุมถุง
ชน” เนื่องจากคนไทยเชือ้ สายจีนในสังคมไทยได้ รับอิทธิ พลจากตะวันตกเข้ ามาในสังคมไทยว่า
ความรักเป็ นเรื่ องที่อิสระ ไม่ค วรถูกใครบังคับ ความสุขของตัวเอง ตัวเองต้ องเป็ นผู้กาหนด ไม่ใช่
ผู้ใหญ่เป็ นคนกาหนด เช่น นัฐ ลูกชายของเหลียงสามารถเลือกคู่รักที่จะแต่งงานตามความพอใจ
ของตนเอง โดยไม่ต้องได้ รับคาอนุญาตจากพ่อแม่ผ้ ใู หญ่ในบ้ าน ดังตัวอย่าง
แต่หากจะมี เรื ่องที ท่ าให้ปกู่ บั ย่าเนี ยมผิ ดหวังในตัวลุงนัฐแล้วละก็เรื ่องนัน้ ก็
คงเป็ นเรื ่ องที ่จู่ๆ ลุงนัฐก็ตดั สิ นใจจดทะเบี ยนแต่งงานกับป้ าอรโดยไม่บอก
เล่าเก้าสิ บใคร
(ลอดลายมังกร. 2554 : 27)
จากตัวอย่างข้ างต้ นเห็นได้ ว่า คนไทยเชื ้อสายจีนรุ่ นใหม่แตกต่างกับคนรุ่ นเก่า คนรุ่นใหม่
จะนิยมแต่งงานอย่างอิสระโดยยึดความรักเป็ นสาคัญ เพราะคนไทยเชื ้อสายจีนรุ่นใหม่มีความคิด
ตามแบบคนตะวันตกโดยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ซึ่งไม่นิยมทาตามคาสัง่ ของพ่อแม่ และไม่ผ่าน
การจับคู่ของพ่อสื่อแม่สื่อ การแต่งงานตามความต้ องการของตนเองสะท้ อนภาพของคนไทยเชือ้
สายจีนรุ่ นใหม่แสดงให้ เ ห็นว่า คนรุ่ นใหม่เน้ นเรื่ องความรั กระหว่างชายหนุ่มหญิ ง สาวที่ มีอิสระ
เลือกคูช่ ีวิตด้ วยความพอใจของตัวเอง แต่ในด้ านความกตัญญู รุ่นลูกหลานก็พยายามใช้ วิธีการอื่น
มาแสดงความกตัญญู เช่น ส่งเงินให้ พอ่ แม่ใช้ ดารงชีวิตอย่างใกล้ ชิดพ่อแม่ เป็ นต้ น
3.2 โหงวเฮ้ ง
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นวนิยายเรื่ อง ลอดลายมังกร ครอบครัวของเหลียงเชื่อเรื่ องโหงวเฮ้ งมากโดยเฉพาะกับคน
นอกที่อยากเข้ ามาทางานในบริ ษัทเหลียง ต้ องผ่านการพิจารณาด้ านโหงวเฮ้ งก่อน จึงจะมีโอกาส
เข้ าบริษัททางานได้ ดังตัวอย่าง
ปู่ เป็ นคนที ่ไม่ ค่อยเชื ่อถื อวิ ธีการคัดเลื อกคนตามหลักการสมัยใหม่ เช่ น
สอบการแข่ งขันหรื อวุฒิการศึกษา ปู่ ว่าปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรเป็ น
เพี ยงกระดาษแผ่นเดี ยว ไม่ มีอะไรที ่ค้ าประกันความเลวความดี ของคน
และคนบางคนอาจจะเก่งแต่เรื ่ องตารับตาราแต่เอาเข้าจริ งๆกลับทางาน
ไม่ ไ ด้ดี ซึ่ งปู่ ว่ าไม่ เ หมื อนกับการพิ จ ารณาโหงวเฮ้ ง ซึ่ ง สามารถบอกสิ่ ง
ต่างๆ ภายในตัวของคนได้อย่ างแจ่ ม ชัดโดยที ่เจ้ าตัวไม่ มี ทางปิ ดบัง อา
พรางได้
แต่ ถึงแม้ปได้
ู่ ชื่ อว่ าเชี ่ยวชาญในการดูโหงวเฮ้ง แต่ ปก็ู่ ไม่ เคยปริ ปาก
วิ จารณ์ ลกั ษณะของลูกหลานคนหนึ่งคนใด
(ลอดลายมังกร. 2554 : 110-111)
จากตัวอย่างที่ข้างต้ นจะเห็นได้ ว่า คนไทยเชื ้อสายจีนที่เ ป็ นนักธุรกิจอย่างเหลียงมักจะเชื่อ
เรื่ องโหงวเฮ้ งตามความเชื่อของคนจีนสมัยโบราณ เพราะเชื่อว่าโหงวเฮ้ งของคนจะมีผลต่อธุรกิจ
การงานของตนเอง และเกี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ การงานว่ า จะประสบความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว
เพราะฉะนัน้ การเลือกคนโดยใช้ วิธีการดูโหงวเฮ้ งจึงเป็ นวิธี เลือกคนที่สาคัญมากสาหรับบริ ษัท
ต่างๆและทุกวันนี ้ยังมีบริษัทใช้ วิธีการนี ้ในการรับสมัครเหมือนกัน
3.3 ฮวงจุ้ย
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย กล่าวถึงเรื่ องการดูฮวงจุ้ยที่จะสร้ างโรงงาน เนื่องจากร้ านขาย
ของชาของตัวละครเอกคือฮัวค่
้ อยๆขยายไป ฮัวกั
้ บเฮียงซึ่งเป็ นลูกสาวที่ 3 ตกลงกันจะเปิ ดโรงงาน
พลาสติกอัดเม็ดเพื่อขยายธุรกิจเอง ก่อนที่ตงโรงงาน
ั้
ฮัวบอกลู
้
กสาวว่า ก่อนอื่นต้ องไปดูที่ดินแล้ วก็
ดูฮวงจุ้ยที่จะสร้ างโรงงาน ดังตัวอย่าง
เรื ่องฮวงจุ้ยนีส่ าคัญสาหรับการทาธุรกิ จ ศาสตร์ แขนงนี ้ชี้แนะให้ธรรมชาติ
และมนุษย์กบั รากฐานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกลมกลื น
(ดงดอกเหมย. 2544 : 348)
จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ คนไทยเชื ้อสายจีนที่ทาธุรกิจยังยึดถือเรื่ องฮวงจุ้ยเป็ นสิ่งที่
ส าคัญ ที่ สุด ในการท าธุ ร กิ จ จนถึ ง ปั จ จุบัน ดัง ที่ ฮัว้ บอกกับ ลูก สาวว่า ศาสตร์ แ ขนงนี ช้ ี แ้ นะให้
ธรรมชาติและมนุษย์กบั รากฐานได้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกันอย่างกลมกลืน หากเลือกที่ดินที่มีฮวงจุ้ยดีๆ
จะช่วยพัฒนาการค้ าขายของครอบครัวให้ มีความรุ่งเรื อง
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3.4 เทศกาลวันตรุษจีน
นวนิยายเรื่ อง ดงดอกเหมย ได้ กล่าวถึงเทศกาลวันตรุ ษจีน วันตรุ ษจีนเป็ นวันมงคลของ
ประเพณีจีน ย่านห้ องแถวของชาวจีนเต็มไปด้ วยธูปและเสียงจุดประทัด ฮัวตั
้ งเครื
้ ่ องไหว้ ตรุษจีนบน
โต๊ ะตัวใหญ่หน้ าบ้ านและสัง่ สอนลูกทัง้ 7 คน เกี่ยวกับประเพณีวนั ตรุษจีน ดังตัวอย่าง
วันทีห่ นึ่งเดือนหนึ่ง นับตามปฏิ ทินของจี นคือวันปี ใหม่ ประเพณี ตรุษจี นให้
มี การไหว้เจ้า เพื ่อให้โชคดี มี ความเจริ ญรุ่งเรื อง เป็ นความฉลาดของคน
โบราณที ต่ อ้ งการให้ลูกหลานมารวมกันพร้อมหน้าในวันปี ใหม่ ไหว้ เทพ
เจ้าด้วยอาหารคาวห้าอย่าง หวานห้าอย่าง ผลไม้อีกห้าอย่าง
(ดงดอกเหมย. 2544 : 85-86)
จากตัวอย่างข้ างต้ นให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนยังดาเนินประเพณีวนั ตรุษจีนอยู่ และสืบ
ทอดพีธีการไหว้ เจ้ า จุดประทัดและทานข้ าวด้ วยกันทังครอบครั
้
ว สิ่งเหล่านี ้นับเป็ นสิ่งที่สาคัญในวัน
ตรุษจีน เทศกาลวันตรุ ษจีนนับเป็ นประเพณีที่สาคัญที่สดุ สาหรับคนจีน ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็
ตาม พวกเขายังคงสืบทอดการปฏิบตั ติ ามเทศกาลนี ้อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
การวิเคราะห์ภาพสะท้ อนวิถีชีวิตครอบครั วใหญ่ของคนไทยเชือ้ สายจีนในนวนิยายไทย
พบว่า นวนิยายเหล่านี ไ้ ด้ เสนอวิถีชีวิตครอบครั วใหญ่ ของคนไทยเชื อ้ สายจีนในยุคที่คนจี นเพิ่ง
อพยพจากโพ้ นทะเลมาสร้ างครอบครัวและสร้ างฐานะในประเทศไทย โดยสะท้ อนมุมมองที่เกี่ยวกับ
สัง คมและวัฒ นธรรมคนไทยเชื อ้ สายจี น อย่า งลึก ซึง้ และชัด เจนตามสภาพความเป็ นจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ตรี ศิลป์ บุญขจร(2533 : 719) ที่กล่าวว่า สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม
หรื อนักเขียน นักเขียนอยู่ในสังคมย่อมได้ รับอิทธิพลจากสังคมทางด้ านวัฒนธรรม ขนบประเพณี
ศาสนา ปรัชญา และการเมือง สภาพการณ์ของปั จจัยเหล่านี ้ย่อมเป็ นสิ่ งกาหนดโลกทัศน์ และชีว
ทัศน์ของเขา ผู้เขียนมักจะปลูกฝั งแนวคิดต่างๆไว้ ในเรื่ อง เพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ คิดต่อไป แล้ วนาไปใช้ เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตของตน และทาให้ ผ้ อู ่านเข้ าใจชีวิตได้ ง่ายขึ ้น โดยผ่านเรื่ องราวของตัว
ละครในนวนิยาย สิ่งที่ดีนนก็
ั ้ เก็บไว้ เป็ นแบบอย่าง สิ่งที่ไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงและไม่ปฏิบตั ติ าม

ข้ อเสนอแนะ
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จากการวิเคราะห์ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย ผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ควรวิเคราะห์ภาพสะท้ อนครอบครัวใหญ่ของคนไทยในนวนิยายไทย
2. ควรวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงครอบครัวของคนไทยเชื ้อสายจีนในนวนิยายไทย
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วิเคราะห์ สารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชือ้ สายจีนของจิตรา ก่ อนันทเกียรติ*
นิลบุ ล**
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ เนือ้ หาในสารคดีเกี่ ยวกับคนไทยเชือ้ สายจีนและ
คุณ ค่าของสารคดีที่มี ต่อผู้อ่าน ขอบเขตการวิจัยคือ วิเคราะห์ สารคดีของจิ ตรา ก่อนันทเกี ยรติ
เฉพาะที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับคนไทยเชือ้ สายจีน โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยคือ สารคดีของจิตรา
ก่อนันทเกี ยรติ มีคุณค่าเชิงความรู้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมจีน ซึ่งให้ ข้อมูลและประวัติความเป็ นมาที่
ชัดเจนน่าสนใจ และภาษาของของจิตรา ก่อนันทเกียรติ ยังมีคณ
ุ ค่าในเชิงวรรณศิลป์ คือสื่อความ
ได้ ชดั เจนและยังให้ ความเพลิดเพลินแก่ผ้ อู า่ นอีกด้ วย
บทความวิจยั นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะผลของการวิจยั จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) คือ วิเคราะห์
เนื ้อหาในสารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า เนื ้อหา
เกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกี ยรติ แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคน
ไทยเชื อ้ สายจี น 4 ประการ คือ
1)วัฒนธรรม เมื่อคนจี นอพยพมาถึง ประเทศไทยได้ นา
วัฒนธรรมจีนเข้ ามาด้ วย วัฒนธรรมจีนรวมถึงธรรมเนียมจีน สิริมงคลจีน และการตังชื
้ ่อร้ านจีน 2)
ความเชื่ อ คนไทยเชื อ้ สายจี นมี ความเชื่ อเกี่ ยวกับสิ่ ง ศักดิ์สิ ทธิ์ แ ละผู้ที่เ สี ยชี วิตแล้ ว ความเชื่ อที่
เกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตได้ ปรากฏในพิธีงานศพ 3) เทศกาลต่าง ๆ คนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับ
เทศกาลของจีนเป็ นอย่างมาก ได้ ปฏิบตั ิตามเทศกาลตรุ ษจีนและเทศกาลกินเจอย่างเคร่ งครัด 4)
พิธีศพ คนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับผู้ที่เสียชีวิต นิยมจัดพิธีศพและพิธีกงเต็กเพื่อเป็ นสิริ
มงคลแก่คนเป็ นและคนตายอย่างยิ่งใหญ่
คาสาคัญ : สารคดี คนไทยเชื ้อสายจีน จิตรา ก่อนันทเกียรติ

* บทความนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์สารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันท-เกียรติ”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง มหาวิท ยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

24

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

25

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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บทนา
สารคดีเป็ นงานเขียนประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่แต่งขึ ้นด้ วยจินตนาการ และไม่มีตวั ละครสมมติ
ผู้เขียนมุ่งให้ ความรู้ ความคิดเห็น และข้ อเท็จจริ งที่ได้ เกิดขึ ้นในรอบตัวแก่ผ้ อู ่านพร้ อมให้ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินด้ วย ถวัลย์ มาศจรัส (2545 : 244) กล่าวว่า “งานเขียนสารคดียึดถือเรื่ องราว
จากความเป็ นจริ งนามาเขียน เพื่อมุ่งแสดงความรู้ ความจริ ง ทรรศนะ ความคิดเห็นเป็ นหลักด้ วย
การจัดระเบียบความคิดในการนาเสนอ ผสมผสานในการถ่ายทอดต่อการสนใจใฝ่ รู้ ของผู้อ่าน
เพื่อให้ เกิดคุณค่าทางปั ญญา”
ปั จจุบนั สารคดีเป็ นงานเขียนได้ รับความนิยมสูงจากผู้อ่า น ทังที
้ ่เนื ้อหามีจุดมุ่งหมายให้
ความรู้ที่น่าสนใจ และข้ อเท็จจริ งเป็ นหลักแก่ผ้ อู ่าน ชลอ รอดลอย (2544 : 37) กล่าวว่า “เนื ้อหาที่
ผู้เขียนนามาเขียนเป็ นสารคดีต้องทาให้ ผ้ อู ่านได้ รับความรู้จริ งๆ จึงทาให้ สารคดีมีเนื ้อหาประเภท
หลากหลายและสามารถจ าแนกออกมาได้ แ ก่ ความรู้ ทั่ว ไป ปรั ช ญา ศาสนา สัง คมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ อาชญวิทยา และศิลปะ จึงเห็นได้ ว่า
เนื ้อหาที่จะนามาเขียนสารคดีได้ ครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ”
คนไทยเชื ้อสายจีนเป็ นกลุ่มเชื ้อชาติพิเศษและสาคัญแตกต่างกับคนไทยในประเทศไทย
เนื ้อหาที่เกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนถือว่าเป็ นเนื ้อหาที่ดึงดูดใจและน่าสนใจในสังคมไทย คนไทย
เชื ้อสายจีนมีบทบาทสาคัญในประเทศไทยและวัฒนธรรมทังสองประเทศต่
้
างมีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นและผสมผสานกันจากอดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลายาวนาน คนไทยเชื ้อสายจีนได้ สืบทอดรักษา
วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด และยังได้ แพร่กระจายในหมู่คน
ไทยด้ วย เช่น วันตรุษจีน การไหว้ เจ้ า การดื่มน ้าชา เป็ นต้ น
จิตรา ก่อนันทเกียรติ เป็ นนักเขียนที่มีชื่อเสียง เป็ นผู้ที่เขียนสารคดีโดยนาเสนอประเด็น
ด้ านวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีน มุง่ ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีกรรมของจีน
แก่ลูกหลานคนไทยเชื ้อสายจีน สารคดีของจิตรา ก่อนันทเกียรติ นาเสนอความรู้ เรื่ องจีน ประวัติ
ความเป็ นมาของวัฒนธรรม ความเชื่อ ธรรมเนียมประเพณี ตานานของเทศกาล วิธีการดาเนิน
เทศกาลต่า ง ๆ พิ ธี ก รรมด้ า นพิ ธี ก งเต็ ก ของจี น ล้ ว นบอกเล่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อมได้ ส อดแทรก
ประสบการณ์ และวิธี การดาเนินชีวิตของคนจี น คนไทยเชื อ้ สายจีนได้ สืบทอดรั กษาวัฒ นธรรม
เก่าแก่ของจีนอย่างเคร่ งครัด จึงแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมโดดเด่นของจีนที่ถ่ายทอดใน
ประเทศไทยอย่างครบถ้ วน
ผู้วิจัยในฐานะเป็ นคนจีนจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ สารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของ
จิ ต รา ก่ อ นัน ทเกี ย รติ เนื่ อ งจากมี เ นื อ้ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ สัง คม วิ ถีชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของคนไทยเชื ้อสายจีนมากมาย
26

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

27

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์เนื ้อหาในสารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกี ยรติ
2. เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของสารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติ
สมมุตฐิ านของการวิจัย
1. สารคดีของจิตรา นันทเกียรติ มีคณ
ุ ค่าในเชิญ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ซึ่งให้ ข้อมูล
และประวัตคิ วามเป็ นมาที่ชดั เจน น่าเชื่อถือ
2. คุณค่าของสารคดีที่เกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา นันทเกียรติ มีคณ
ุ ค่าด้ านการ
เสนอความรู้ ด้ านการให้ แง่คิด ด้ านการแสดงความคิดเห็น ด้ วยภาษาที่ เรี ยบง่ ายและเป็ นการ
บรรยายโวหารเป็ นสาคัญ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั คัดเลือกสารคดีที่เขียนโดยผู้เขียนจิตรา ก่อนันทเกียรติ ซึ่งเป็ นผลงาน
สารคดีที่เกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนจานวน 10 เรื่ อง จาแนกได้ ดงั นี ้
1 เกี ้ยซุงฮวดไช้ -ลูกหลานกตัญญูโชคดี
2 คูม่ ือกินเจยุคใหม่กินเจอย่างไรให้ ได้ สดุ ยอดประโยชน์
3 คูม่ ือไหว้ เจ้ ายุคใหม่ไหว้ อย่างไรให้ โชคดี
4 ความรู้เรื่ องจีนจากผู้เฒ่า เหล่า-อา-กง
5 ตึง่ หนัง่ เกี ้ย
6 ธรรมเนียมจีนมีเหมือน,มีตา่ งและมีแปลก
7 ธรรมเนียมจีนที่สว่ นใหญ่ไม่ร้ ู...แต่มีในเมืองไทย
8 ธรรมเนียมนี ้คือคาพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก
9 บ่วงสื่ออยูอ่ ี่ : ทุกเรื่ องให้ สมปรารถนา
10 สกุลกับชื่อจีนและความหมายให้ หายสงสัย
ผลการวิจัย
เนื ้อหาในสารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติ พบว่าปรากฏเนื ้อหา
4 ด้ าน คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลต่าง ๆ และพิธีศพ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. วัฒนธรรมของคนไทยเชือ้ สายจีน
ประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ ยิ่งใหญ่และยาวนานถึงราว ๆ 5 พันปี ซึ่งเป็ น
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ประเทศที่มีอารยธรรมโบราณของโลก มีวฒ
ั นธรรมโดดเด่นและมีลกั ษณะเฉพาะตัว ลูกหลานจีนได้
อนุรักษ์ วัฒนธรรมเก่าแก่ของจีนอย่างเข้ มงวดและสมบูรณ์ คนไทยเชือ้ สายจีนได้ สืบทอดรักษา
วัฒนธรรมจีนจากรุ่นสูร่ ุ่น ไม่วา่ พวกเขาจะอยูใ่ นดินแดนใดของโลกก็ตาม
1.1 มอบเงินเอี๊ยบส่ วยจี๋ในวันตรุ ษจีน
สารคดีเรื่ อง ธรรมเนียมจีนมีเหมือน มีตา่ ง มีแปลก กล่าวถึง คนไทยเชื ้อสายจีนมี
ธรรมเนียมมอบเงินเอี๊ยบส่วยจี๋ในวันตรุษจีนซึง่ กันและกัน เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทกุ คน ดังความว่า
ถ้าเป็ นผู้ใหญ่ ให้เด็ กเล็ ก ๆ นี ่คือการอวยพรให้เจ้ าตัวน้อยเจริ ญเติ บโต
แข็งแรง
ถ้าเป็ นผู้ใหญ่ ให้ลูกหลานที ่ทางานแล้ว ก็ เพื ่ออวยพรให้เจริ ญก้าวหน้า
สุขภาพแข็งแรง
หากเป็ นลูกที ท่ างานแล้วให้พ่อแม่ ก็คือเพือ่ อวยพรให้ท่านแข็งแรงอายุยืน
ยาว โดยการที ล่ ูกให้พ่อแม่ และพ่อแม่ให้ลูกนัน้ ต้องเป็ นเงิ นของใครของมัน ไม่ใช่
ว่าลูกให้พ่อแม่ เมื ่อพ่อแม่รับเงิ นแล้วอัง่ เปาจากลูกก็ ส่งคื นเงิ นทัง้ ซองกลับไป แต่
ต่างฝ่ ายต่างควรเตรี ยมเงิ นของตนไว้ให้เรี ยบร้อย
(ธรรมเนียมจี นมี เหมื อน มี ต่าง มี แปลก. 2547 : 29)
จากตัวอย่างแสดงให้ เ ห็นว่า การมอบเงิ นเอี๊ ยบส่วยจี๋ เป็ นธรรมเนี ยมส าคัญมากในวัน
ตรุษจีน และมีเรื่ องราวเล่าต่อกันว่า ในคืนวันส่งท้ ายปี เก่ามีปีศาจร้ ายมาทาร้ ายเด็ก ๆ พ่อแม่ผ้ ใู หญ่
จึงต้ องเตรี ยมเงินเอี๊ยบส่วยจี๋ให้ บุตรธิดาเพื่อปกป้องคุ้มครองบุตรธิดาและขับไล่ปีศาจร้ าย ธรรม
เนียมนี ้จึงได้ สืบทอดรักษาถึงปั จจุบนั เพื่อเป็ นสิริมงคล จึงพบว่าคนไทยเชื ้อสายจีน นิยมขอพรโดย
มอบเงินเอี๊ยบส่วยจี๋ซงึ่ กันและกัน และยังพบว่าคนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับครอบครัวและ
เครื อญาติและดาเนินตามวัฒนธรรมจีนเพื่อเป็ นสิริมงคลแก่คนในครอบครัวเป็ นสาคัญ
1.2 สิริมงคลวัฒนธรรมจีน-มังกร
สารคดีเรื่ อง บ่วงสื่อยูอ่ ี๋ : ทุกเรื่ องให้ สมปรารถนา กล่าวถึง มังกรเป็ นสัตว์ในจินตนาการบน
สวรรค์และมีความหมายเป็ นสิริมงคล ดังความว่า
คนจี นเรี ยกว่า “เล้ง”
มี ความหมายถึง พลัง อานาจ ความยิ่ งใหญ่ เพศชาย
(บ่วงสื อ่ ยู่อี๋ : ทุกเรื ่องให้สมปรารถนา. 2540 : 36)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า คนจีนถือว่ามังกรเป็ นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ และเป็ นสัญลักษณ์
ที่มงคลที่สดุ ในความคิดของคนจีน มังกรสามารถเดินบนดินได้ ว่ายในน ้าได้ และบินบนท้ องฟ้าได้
เต็มไปด้ วยอานาจของเทพเจ้ า และเป็ นสัญลักษณ์ของอานาจและเกียรติ จึงนิยมใช้ มงั กรบนเสื ้อผ้ า
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ของฝ่ ายชายในราชส านัก บนภาพเขี ย น ภาพฝาผนัง วัด จี น ศาลเจ้ า ในประเทศไทย ซึ่ง เป็ น
สัญลักษณ์ที่คนไทยเชื ้อสายจีนรู้จกั กันอย่างดี เนื ้อหาเรื่ องสิริมงคลวัฒนธรรมจีน -มังกร จึงแสดงให้
เห็นว่าคนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับอานาจ ความยิ่งใหญ่ เพื่อให้ ชีวิตประสบความสาเร็จ
1.3 การตัง้ ชื่อยี่ห้ออาหารจีน
สารคดีเรื่ อง สกุลกับชื่อจีนและความหมายให้ หายสงสัย กล่าวถึง ตามกฎหลักของคนไทย
เชื ้อสายจีนที่ตงชื
ั ้ ่อยี่ห้ออาหาร นิยมตังชื
้ ่อตามลักษณะของอาหารและชื่อของผู้ผลิต ดังความว่า
แล้วเคยสังเกตไหม ความนิ ยมในความอร่ อ ยของหมูแผ่นหมูหยองน่าจะ
สูงมากจนทุกตลาดสดจะต้องมี ร้านขายหมู แผ่ นหมู หยองอย่ างน้อย 1-2 ร้ าน
เสมอ แถมชื ่อ ก็ คล้ายคล้ายกัน มี ลิ้ ม จัง เฮี ยง ลิ้ ม งี ่เฮี ยง แล้วก็ กระจายสาขา
เป็ นเฟรนไชส์ของแท้แต่เก่าก่อน
อย่างงลิ้ มจิ งเฮี ยง ถ้าให้แปลง่าย ๆ ก็หมูแผ่นลิ้ มหอมจริ ง ๆ นะ
ลิ้ ม แปลว่า จริ ง ๆ สัจธรรม ของแท้
เฮี ยง แปลว่า หอม
(สกุลกับชื ่อจี นและความหมายให้หายสงสัย. 2547 : 81)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนนิยมตังชื
้ ่อยี่ห้อสินค้ าเป็ นชื่อ ร้ าน เพื่อได้
สอดคล้ องกับลักษณะโดดเด่นของสินค้ า จึงสะท้ อนให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงคุณภาพของสินค้ า และบาง
ร้ านนิยมเติมแซ่ของผู้ผลิตด้ วย เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ จาชื่อร้ านและชื่อสินค้ าได้ อย่างง่าย เพื่อให้ ผ้ โู บริ
โภคมาสนับสนุน
1.4 การดื่มนา้ ชา
ในสารคดีเรื่ อง ความรู้เรื่ องจีนจากผู้เฒ่า กล่าวถึง คนจีนมีธรรมเนียมชงชารับแขก คนไทย
เชื ้อสายจีนได้ สืบทอดรักษาวัฒนธรรมอย่างดี ดังความว่า
นักเลงชารายนี ้เคยได้นงั่ ชงชาจิ บชาอยู่ทกุ บ่อย อย่างน้อยอาทิ ตย์ ละครั้ง
เพราะทุกวันอาทิ ตย์จะมี ‘เล่าอิ้ ว’ (เพื อ่ นผู้ชรา) แวะมาเยี ่ยมคุยกัน ผู้เฒ่าก็ จะได้
โอกาสตัง้ วงชงชาเลีย้ งสหาย
(ความรู้เรื ่องจี นจากผูเ้ ฒ่า. 2541 : 21)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า การดื่มน ้าชาเป็ นงานอดิแรกของผู้เฒ่าและเพื่อนฝูง ซึ่งการดื่ม
น ้าชาและชงชารับแขกเป็ นวัฒนธรรมด้ านอาหารการกินอย่างหนึ่งที่มีลกั ษณะเฉพาะของคนจีน คน
ไทยเชื ้อสายจีนได้ รักษาวัฒนธรรมการดื่มน ้าชาของจีนอย่างดี และได้ เผยแพร่อยูใ่ นในสังคมไทย
2. ความเชื่อ
ความเชื่อ หมายถึง ความรู้สกึ นึกคิดที่สืบทอดกันมาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
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บุคคลหรื อกลุม่ ชนที่มีตอ่ สิ่งต่าง ๆ โดยไม่คานึงถึงเหตุผลหรื อพื ้นฐานความเป็ นจริ ง คนไทยเชื ้อสาย
จีนได้ สืบทอดความเชื่อของบรรพบุรุษที่เชื่อกันไว้ และปฏิบตั พิ ิธีกรรมต่าง ๆ สืบต่อมา
2.1 ความเชื่อเรื่องไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิม
สารคดีเรื่ อง ความรู้ เรื่ องจีนจากผู้เฒ่า กล่าวถึง คนไทยเชื ้อสายจีนที่นบั ถือพุทธศาสนา
นิยมบูชาเจ้ าแม่กวนอิมที่บ้าน เจ้ าแม่กวนอิมเป็ นเทพที่มีเมตตาช่วยเหลือและคุ้มครองคนดี ดัง
ความว่า
สาหรับตุ๊กตามงคลนี ้ ผู้เฒ่ าว่ามี อยู่องค์ หนึ่ งซึ่ งหลายบ้านนิ ยมบูชากัน
มากก็คือ เจ้าแม่กวนอิ ม เพราะเจ้าแม่เป็ นเทพเจ้าผู้ขจัดทุกข์ บารุงสุขว่ากันว่าใคร
มี เรื ่องทุกข์ร้อนอะไรแม้ไม่ตอ้ งอธิ ษฐานขอ ท่านก็ช่วย ถ้าเป็ นคนดี
(ความรู้เรื ่องจี นจากผูเ้ ฒ่า. 2541 : 46)
จากตัวอย่างแสดงให้ เ ห็ นว่า การบูช าเจ้ าแม่กวนอิม เป็ นความเชื่ ออย่างหนึ่ง ของพุท ธ
ศาสนาฝ่ ายมหายานของจีน และมีอิทธิพลสาคัญต่อความคิดและชีวิตความเป็ นอยู่ของลูกหลาน
คนจี น เจ้ าแม่กวนอิมเป็ นเทพที่ มีเมตตาคุ้มครองคนดีให้ ห่างจากทุกข์ ภัยและให้ ผ้ ทู ี่ ใจบริ สุทธิ์ ได้
สมหวัง จึงทาให้ คนไทยเชื ้อสายจีนนิยมบูชาเจ้ าแม่กวนอิมเป็ นพิเศษเพื่อมีชีวิตความสุขความเจริ ญ
ไม่มีทุกข์ภัยต่าง ๆ เนือ้ หานีจ้ ึงแสดงให้ เห็นว่ า คนไทยเชื อ้ สายจี นนับถื อและพึ่งพาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อให้ ตนและลูกหลานมีชีวิตและหน้ าที่การงานที่ดี
2.2 ความเชื่อฮวงจุ้ยกับการสร้ างฮ้ วงซุ้ย
สารคดีเรื่ อง ตึ่งหนั่งเกีย้ กล่าวถึง ตามธรรมเนียมจีน เมื่อคนเสียชีวิต คนจีนนิยมฝั งศพ
โดยฝั งศพที่มีสร้ างฮวงซุ้ยอยู่ การสร้ างฮวงซุ้ยในธรรมเนียมจีนถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญมากสาหรับ
ครอบครัว และคนจีนเชื่อว่าฮวงจุ้ยที่ดี จะมีพลังช่วยลูกหลานเจริญรุ่งเรื องในอนาคต ดังความว่า
สาหรับฮวงซุ้ยนี ้ คนจี นส่วนใหญ่มีความเชื ่อถื อมากเรื ่ องการเลื อกที ่และ
การสร้างบ้าน ว่าต้องให้ถูกโฉลก หรื อถูกต้องตามตาราฮวงจุ้ย
โดยเชื ่อกันว่า ในแต่ละที ่จะมี พลังลึกลับที ่เรี ยกว่า “แสที ่” แฝงอยู่ การ
เลื อกที ่ได้ถูกต้อง และสร้ างบ้านได้ถูกหลักฮวงจุ้ย แสงที ่จะยิ่ งช่ วยเสริ มให้ที่ตรง
ตรงนัน้ ถูกโฉลกกับเจ้าของ ทาให้ผอู้ าศัยอยู่เย็นเป็ นสุข เจริ ญก้าวหน้า
(ตึ่งหนัง่ เกี ้ย. 2539 : 57)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับเรื่ องฮวงซุ้ยมากและเชื่อ
กันว่า ฮวงจุ้ยที่ดีมีผลกระทบถึงผู้ตายและลูกหลานในอนาคต โดยกาหนดว่าการสร้ างฮวงจุ้ยต้ อง
ถูกโฉลกผู้ตายและลูกหลาน เนื ้อหาแสดงให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความกตัญญูตอ่ พ่อ แม่ ปู่
ย่า ตา ยาย โดยพยายามหาและจัดสร้ างสถานที่อยู่ให้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายที่ตายไปแล้ วเป็ นอย่าง
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ดี โดยใช้ ความเชื่อเรื่ องการสร้ างฮวงซุ้ยโดยเลือกหาฮวงจุ้ยที่ดีนบั เป็ นอุบายให้ ลกู หลานแสดงความ
กตัญญูตอ่ ผู้มีพระคุณที่ลว่ งลับไปแล้ ว
3. เทศกาลของจีน
เทศกาลต่างๆ ของจีนเป็ นเทศกาลเก่าแก่มีรูปแบบหลากหลายและเนื ้อหาสมบูรณ์ เป็ น
ส่วนประกอบสาคัญในประวัตศิ าสตร์ จึงเป็ นวัฒนธรรมอันยาวนานของประเทศจีน บรรพบุรุษตาม
ฤดูกาลต่างๆ ของจีน ความเชื่อ ตานาน และบุคคลสาคัญที่บนั ทึกไว้ ในประวัติศาสตร์ ได้ กาหนด
ธรรมเนียมประเพณีของจีน
3.1 เทศกาลตรุษจีน
สารคดีเรื่ อง ตึ่งหนัง่ เกีย้ กล่าวว่า วันตรุ ษจีนเป็ นวันขึ ้นปี ใหม่ของคนจีน ถื อเป็ นเทศกาล
สาคัญที่สุดส าหรั บคนจีนและลูกหลาน คนไทยเชื อ้ สายจี นได้ หยุดงานเพื่อฉลองวันตรุ ษจีน ดัง
ความว่า
ครั้นพอถึงเทศกาล จะมี การหยุดงาน หยุดกิ จการค้า เพือ่ ทาพิ ธีไหว้เจ้าที ่
ต้องไหว้ 2 ซ้อน ซึ่งมี การไหว้กลางดึกด้วย
นอกจากนี ก้ ็จะได้ใช้เวลาในช่วงนี ไ้ ปเยี ่ยมคารวะผู้ใหญ่ญาติ มิตรที ่เคารพ
นับถือ และเทีย่ วพักผ่อน
จึงมี สานวน “วันจ่าย” “วันไหว้” “วันถือ”
(ตึ่งหนัง่ เกี ้ย. 2540 : 35)
จากตัวอย่างแสดงเห็นว่า วันตรุษจีนเป็ นเทศกาลใหญ่ที่สดุ ของจีนและมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งสาหรับคนไทยเชื ้อสายจีน ในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีน สมาชิกครอบครัวอยู่พร้ อมหน้ าพร้ อมตา
เพื่อฉลองวันขึน้ ปี ใหม่ของจีน จากเนือ้ หาแสดงให้ เห็นว่าคนไทยเชื อ้ สายจี นให้ ความส าคัญกับ
ตรุ ษจีนมากเพื่อต้ อนรับปี ใหม่และรับสิริมงคล ยังนิยมอยู่พร้ อมหน้ าพร้ อมตากับเครื อญาติและ
สมาชิกของครอบครัวทุกคน เพื่อสร้ างความอบอุน่ และความสามัคคีของครอบครัว
3.2 เทศกาลกินเจ
ในสารคดีเรื่ อง ตึง่ หนัง่ เกี ้ย กล่าวถึง เทศกาลกินเจเป็ นเทศกาลงดกินสัตว์ ซึ่งเป็ นเทศกาล
รู้จกั กันดีทงคนไทยและคนไทยเชื
ั้
้อสายจีน ดังความว่า
เทศกาลกิ นเจของคนจี น จะเริ่ มกันตัง้ แต่วนั ที ่ 1 เดื อน 9 หรื อหลังจาก
ไหว้พระจันทร์ ประมาณ 15 วัน เรี ยกเทศกาลกิ นเจนี ้ว่า “เก้าโหว่ยเจ” หรื อแปลง
ว่ากิ นเจเดือน 9 นัน่ เอง
กาหนดระยะเวลากิ นประมาณ 9-10 วัน
บางคนอาจนานกว่านี ้ 1-2 วัน แล้วแต่เวลาเริ่ มและเวลาเลิ ก เช่น บาง
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คนนัน้ พอวันที ่ 29 หรื อ 30 เดือน 8 ก็เริ่ มกิ นแล้ว เป็ นต้น
(ตึ่งหนัง่ เกี ้ย. 2540 : 95)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า คนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับเทศกาลกินเจมาก และ
ได้ สืบทอดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด พร้ อมได้ เผยแพร่อยูใ่ นสังคมไทยอย่างดี คนไทยเชื ้อสายจีนบางคน
จึงนิยมถือศีลกิ นเจก่อน 1 หรื อ 2 วัน เพื่อประพฤติตนให้ สะอาดทังกาย
้
วาจา ใจ เป็ นการกินเจที่
สมบูรณ์ ยังสะท้ อนให้ เห็นว่าคนไทยเชื ้อสายจีนให้ ความสาคัญกับความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ
เช่นกัน กินเจนอกจากเพื่อสุขภาพร่างกายแล้ ว ยังเพื่อได้ ขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
4.พิธีศพ
การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็ นวงจรชีวิตของมนุษย์ การถึงแก่ความตายนับเป็ นการเดินทางครัง้
สุดท้ ายของชีวิต คนไทยเชื ้อสายจีนถูกปลูกฝั งให้ ยึดมัน่ ในความเชื่อต่างๆ ในตานานเรื่ องราวของ
จิตวิญญาณ จึงมีธรรมเนียมจัดพิธีศพและทาพิธีกงเต็กตามลัทธิทางพุทธศาสนาเพื่อทาบุญอุทิ ศ
ส่วนกุศลแก่ผ้ ตู าย และเพื่อแสดงความกตัญญูของลูกหลานที่ตอ่ ผู้ที่เสียชีวิต
4.1 พิธีข้ามสะพานกงเต็ก
สารคดีเรื่ อง ธรรมเนียมนี ้คือคาพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเชื ้อสายจีนมีธรรม
เนียมในลูกหลานพาดวงวิญญาณของบุพการี ข้ามสะพานกงเต็ก เพื่อให้ ดวงวิญญาณของผู้ตายได้
ขึ ้นสวรรค์ ดังความว่า
พิ ธีเริ่ มจากการสวดมนต์ ของพระที ่ปะราหน้าศพ สวดจนได้จังหวะของ
บทตอน พระทัง้ หมดก็จะเดิ นนาขบวน โดยพระรู ปที ่ 2 จะเป็ นผู้ถือโคมวิ ญญาณ
ต่อจากแถวพระคื อขบวนลูกหลาน ที น่ ิ ยมไล่ตามศักดิ์ และอาวุโส
(ธรรมเนียมนีค้ ือคาพร. 2542 : 163)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า พิธีกรรมข้ ามสะพานกงเต็กของลูกหลานคนไทยเชื ้อสายจีน
คือการที่พระพาดวงวิญาณมาส่งยังเขตแดนสวรรค์ เนื ้อหานี ้แสดงให้ เห็นว่าคนไทยเชื ้อสายจีนมี
ความเชื่อว่าลูกหลานต้ องส่งวิญญาณของผู้ตายข้ ามสะพานกงเต็ก จึงสะท้ อนให้ เห็นว่าคนไทยเชื ้อ
สายจีนมีความเคารพและความกตัญญูตอ่ ผู้ที่เสียชีวิต พิธีกรรมข้ ามสะพานกงเต็กจึงเป็ นการแสดง
ความกตัญญูของลูกหลาน และแสดงออกต่อผู้มีพระคุณ
4.2พิธีส่งคนใช้ ให้ ผ้ ูตาย
ในสารคดีเรื่ อง ธรรมเนียมนี ้คือคาพร เฮง-เฮง-ฮง-ซก กล่าวถึง คนไทยเชื อ้ สายจีนเชื่อว่า
เมื่อคนตายไปแล้ วต้ องอยูใ่ นเมืองผี ลูกหลานจึงนิยมส่งคนใช้ ไปรับใช้ ผ้ ตู าย ดังความว่า
พระจะบอกบทให้ลูกสะใภ้ที่ต๊ กุ ตาชาวว่า “...ปั๊ กโหล่ว...แม่ใช้ให้ทาอะไร
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ต้องไปทานะ” ว่าแล้วก็เอาธูปที ่ติดไฟแดง ๆจิ้ มที ่ติ่งหูต๊ กุ ตาปั๊ กโหล่วหนึ่งที แล้วก็
ไปทาอย่างเดียวกันนีท้ ีต่ ๊กุ ตาคนใช้หญิ ง
(ธรรมเนียมนีค้ ือคาพร เฮง-เฮง-อง-ซก. 2542 : 150-151)
จากตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่า ตามพิธีกงเต็กของคนไทยเชื ้อสายจีน หลังจากพิธีข้ามสะพาน
กงเต็กเสร็ จ ยังมีพิธีส่ง คนใช้ ไปรั บใช้ ผ้ ูตาย เพื่อให้ ผ้ ูตายดาเนิ นชี วิตอยู่เมื องผีมี ความสุขสบาย
เหมือนยังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ ตามธรรมเนียมจีนลูกสะใภ้ เข้ าต้ องร่วมพิธี พิธีนี ้จึงแสดงให้ เห็น
ว่าลูกสะใภ้ มีหน้ าที่ต้องปรนนิบตั ิพ่อแม่สามีแทนลูกสาว ซึ่งเป็ นพิธีที่ลูกหลานแสดงความกตัญญู
อีกทีกบั ผู้ที่เสียชีวิตแล้ ว
อภิปรายผล
จากวิเคราะห์สารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติ ได้ พบว่า จิตรา
ก่อนันทเกียรติ มีการนาแสนอความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนไทยเชื ้อสายจีน พร้ อมได้ สอดแทรก
ประสบการณ์ ของตนเองในงานเขียนด้ วย จึงทาให้ งานเขียนมีความน่าเชื่อถื อมากขึน้ เนือ้ หาที่
เกี่ยวกับ คนไทยเชื ้อสายจีนของจิตรา ก่อนันทเกียรติสามารถแบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือวัฒนธรรม
ความเชื่อ เทศกาล และพิธีศพ เพื่อให้ ผ้ ูอ่านได้ เข้ าใจ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนาความเชื่อ เทศกาลและพิธีศพต่างๆ ของคนจีนอย่างชัดเจนขึ ้น จึงแสดงให้ เห็นว่า
คนไทยเชื อ้ สายจี น ได้ สื บ ทอดรั ก ษาวัฒ นธรรมที่ บ รรพบุรุ ษ ติด ตัว มาอย่า งดี และได้ ป ฏิ บัติใ น
ชี วิ ต ประจ าวัน อย่า งเคร่ ง ครั ด ยัง แสดงให้ เ ห็ น ว่า คนไทย
เชื อ้ สายจี น ให้ ค วามส าคัญ กับ
ครอบครัวเช่นกัน จึง ได้ สอดคล้ องกับแนวคิดกับวัฒนธรรมของคนจีนแต้ จิ๋วในประเทศไทยที่ พ.
สุว รรณ (2550 : 13) กล่าวว่า กลุ่ม คนจี น แต้ จิ๋ ว เป็ นกลุ่ม ที่ มั่น คงในการรั ก ษาขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีของตน และยืดถือคุณธรรมความดี เป็ นหลักในการดาเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของความซื่อสัตย์ ความมีน ้าใจ ความยึดมั่นในเรื่ องความกตัญญูร้ ู คุณผู้มีพระคุณต่อตน
และครอบครัว พร้ อมจะตอบแทนบุญคุณเสมอ
ข้ อเสนอแนะ
1. วิเคราะห์งานสารคดีของจิตรา ก่อนันทเกียรติในด้ านปรัชญา
2. วิเคราะห์การใช้ ภาษาในงานสารคดีของจิตรา ก่อนันทเกียรติ
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การวิเคราะห์ เชิงเปรี ยบเทียบเพลงกล่ อมเด็กของไทยกับจีน *
ป่ านแก้ ว**
บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบเนื ้อหาเพลงกล่อมเด็กของไทยกับ
จีน โดยเน้ นศึกษาและเปรี ยบเทียบการใช้ ภาษาในเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีน โดยคัดเลือกเพลง
กล่อมเด็กที่มีเนื ้อหาคล้ ายคลึงกัน ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ชาติละ 21 เพลง รวม 42 เพลง และคัดสรร
เพลงกล่อมเด็กไทยที่เด็กชอบ ด้ วยการสอบถามนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 –5 โรงเรี ยนถนอม
พิศ กรุ งเทพมหานคร และคัดเลือกเพลงกล่อมเด็กของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผู้วิจยั
แปลเป็ นภาษาไทยและตรวจสอบโดยการสอบถามนักศึกษาไทยที่เรี ยนหลักสูตรภาษาจีน ชันปี
้ ที่
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร นาเสนอผลการวิจยั ด้ วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า เนื อ้ หาของเพลงกล่อมเด็กสะท้ อนสภาพสัง คม วิถีชี วิ ต ความเชื่ อ
รวมทังวั
้ ฒนธรรมในด้ านต่าง ๆ แบ่งเป็ น 1) เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสัตว์ ทังเพลงของ
้
ไทยและจีนกล่าวถึงธรรมชาติของสัตว์ที่ร้ ู จักคุ้นเคย เพลงของไทยกล่าวถึงบทบาทของแม่ ส่วน
เพลงของจี นกล่าวถึง บรรยากาศที่ ช วนให้ เด็กนอนหลับ 2) เพลงกล่อ มเด็กที่ มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับ
ธรรมชาติ ทัง้ เพลงกล่ อ มเด็ ก ของไทยและจี น สะท้ อนภาพชาวบ้ า นและชนบทที่ เ ป็ นสัง คม
เกษตรกรรม เพลงของไทยมีเนื ้อหาที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทย เพลงของจีน
เป็ นเรื่ องของวิธีการกล่อมเด็กของคนจีน 3) เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก เพลงของไทยและจีน
สะท้ อนให้ เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูก เพลงของไทยสะท้ อนความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก ส่วน
เพลงของจีนนอกจากจะกล่าวถึงความรักของแม่ แล้ ว ยังสะท้ อนถึงความรักที่มีต่อคนอื่นด้ วย 4)
เพลงกล่อมเด็กที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับนิทานและวรรณกรรมของไทยกับจีน ส่วนใหญ่แต่งตามเรื่ อง
วรรณกรรมหรื อนิทานที่มีชื่อเสียง เพลงของไทยนิยมเลือกเนื ้อเรื่ องบางตอนหรื อตัวละครบางตัวมา
แต่งเป็ นเพลง ส่วนเพลงกล่อมเด็กของจีนนิยมย่อเรื่ องนิทานและปรับแต่งเป็ นเนื ้อเพลง
คาสาคัญ : เนื ้อหาเพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมเด็กไทย-จีน การวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
________________________
* บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ธิดา โมสิกรัตน์
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ 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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บทนา
ศิล ปวัฒนธรรมมี ความสัม พันธ์ กับมนุษย์ อย่างแน่นแฟ้ น ทาให้ ม นุษย์แตกต่างจากสัตว์
เพราะศิ ล ปวัฒ นธรรมเป็ นสิ่ ง ที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างสรรค์ ขึ น้ เพื่ อ แสดงความคิ ด ความรู้ สึก อารมณ์
ประสบการณ์และสิ่งอื่น ๆ ของมนุษย์ และในอีกด้ านหนึ่ง สันติ เล็กสุขมุ (2542 : 57)ได้ อธิบายว่า
ศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์หมายถึง กิจกรรมทางศิลปะประเภทต่าง ๆ รวมทังหั
้ ตถกรรมในครัวเรื อน
วรรณกรรม ประเพณี การละเล่น การร้ องราทาเพลง เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมเป็ นสิ่ง
ที่ได้ สะท้ อนวัฒนธรรม ประเพณี สังคมและด้ านอื่นของมนุษย์ด้วย
ศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์แบ่ง ได้ เป็ นหลายประเภท ตามลักษณะและการมีบทบาทหรื อมี
คุณค่าต่อมนุษย์ ดังเช่น บรรเลง สาคริ ก (2533 : 4)ได้ แบ่งประเภทของศิลปวัฒนธรรมเป็ น ศิลปะ
พื ้นบ้ านและศิลปะอันทรงคุณค่าในเชิงวิจิตรศิลป์ ถ้ าจาแนกประเภทตามลักษณะของกิจกรรมทาง
ศิ ล ปะ แบ่ ง ได้ เป็ น ทั ศ นศิ ล ป์ ศิ ล ปะการแสดง และวรรณศิ ล ป์ ส าหรั บ ศิ ล ปะการแสดง
ประกอบด้ วยดุริยางคศิลป์หรื อดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมทังการขั
้
บร้ อง
หรื อ “เพลง” ก็จดั เป็ นศิลปะประเภทหนึง่ ของศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ด้วย
มนุษย์ส ร้ างสรรค์เ พลงเพื่อความบันเทิง โดยการขับร้ อง มีท่วงทานองและเนื อ้ หาแสดง
อารมณ์และความรู้สกึ นึกคิดของผู้ร้องหรื อผู้แต่ง บทเพลงในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง จะสะท้ อนภาพวิถี
ชีวิตและสังคมในด้ านต่าง ๆ ซึ่งทาให้ คนในรุ่ นต่อ ๆ มาสามารถเข้ าใจความรู้ สึกนึกคิดของผู้แต่ง
และสังคมผ่านเนื ้อเพลง เพลงจึงมีคณ
ุ ค่าต่อมนุษย์ทงในด้
ั ้ านการพักผ่อนและการเข้ าใจสังคมใน
มุมมองต่าง ๆ เพลงจึงเป็ นวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาในความบันเทิงและความรู้ในยุคสมัยหนึง่ ๆ
เพลงพื ้นบ้ านเป็ นประเภทหนึ่งของเพลง ซึ่งสืบทอดโดยปากต่อปากตังแต่
้ สมัยโบราณแล้ ว
มนตรี ตราโมท (2447 : 50) ได้ ให้ ความหมายของเพลงพืน้ บ้ านว่า เป็ นเพลงของชาวบ้ านใน
ท้ องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละท้ องถิ่นประดิษฐ์ แบบแผนของการร้ องเพลงของตนไปตามความนิยม และ
ขับร้ องตามสาเนียงภาษาที่เพี ้ยนแปร่งแตกต่างกันไป เพลงพื ้นบ้ านนี ้มักจะนิยมร้ องกันในเทศกาล
หรื องานที่ มี การชุม นุม ผู้คนในหมู่บ้านที่ ม าร่ วมรื่ นเริ ง กันตามโอกาส เช่น สงกรานต์ ขึน้ ปี ใ หม่
ทอดผ้ าป่ า และการลงแขกเอาแรงกันในกิจกรรมที่เป็ นอาชีพเกษตร เช่น ในเวลาเกี่ยวข้ าว นวดข้ าว
เป็ นต้ น แม้ ว่า เพลงพืน้ บ้ านจะลดบทบาททางสังคมลงไปในโลกสมัยใหม่เช่นทุกวันนี ้ แต่เพลง
พื ้นบ้ านยังเป็ นศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ในแต่ละท้ องถิ่นและความเป็ น
ชาตินนั ้ ๆ
ในด้ านคติชนวิทยา เพลงพื ้นบ้ านแบ่งประเภทเป็ น 1) เพลงสาหรับเด็ก ได้ แก่ เพลงกล่อม
เด็ก เพลงประกอบการเล่น และเพลงร้ องเล่น 2) เพลงสาหรับผู้ใหญ่ ได้ แก่ เพลงโต้ ตอบ เพลงร้ อง
ราพัน เพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ และเพลงประกอบพิธีกรรม สาหรับเพลงกล่อมเด็ก เป็ น
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เพลงพื ้นบ้ านที่สร้ างความอบอุน่ ภายในครอบครัว เพลงประเภทนี ม้ ีมาตังแต่
้ สมัยโบราณ เป็ นเพลง
ที่ผ้ ใู หญ่ร้องหรื อว่าให้ เด็กเล็ก ๆ ฟั ง เพื่อกล่อมให้ เด็กนอนหลับ ส่วนใหญ่เป็ นเพลงที่แม่ร้อง เพลง
กล่อมเด็กมีเนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นการราพึงราพันถึงความรู้สึกของแม่ที่มีตอ่ ลูก และแทรกวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ค่านิย ม ความเชื่ อ และสภาพการณ์ การดารงชี วิตของชนชาติที่เป็ น
เจ้ าของเพลงนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า เพลงกล่อมเด็กเป็ นสื่อที่แสดงความรักของแม่ที่มีตอ่ ลูกและความ
รักเช่นนี ้เป็ นลักษณะประจาของมนุษย์ทกุ ยุคสมัย
เพลงกล่อมเด็กมี บ ทบาทและมี ค วามส าคัญ ต่อเด็กเช่นเดี ย วกับ เพลงและดนตรี ทั่ว ไป
นอกจากเป็ นเพลงที่มีท่วงทานองขับกล่อมช้ า ๆ ชวนให้ ง่วงนอน เด็กเกิดความอบอุ่นใจ หลับอย่าง
มีความสุขแล้ ว ยังช่วยให้ เด็กมีพฒ
ั นาการที่ดี ทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ช่วย
ส่งเสริมบุคลิกภาพ อีกทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ใช้ ความคิดของตนเอง ช่วยให้ ระบายความรู้สึก ทา
ให้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีสมาธิดีขึ ้น เพลงกล่อมเด็กมีคณ
ุ ค่าจากการแสดงออกทางอารมณ์
ของผู้ขบั ร้ อง บางเพลงไม่ได้ ม่งุ แต่งคาให้ สละสลวย แต่เป็ นการพรรณนาออกมาจากส่วนลึกของ
จิตใจ ระบายความคับข้ องใจสอดแทรกตานานหรื อเรื่ องราวในอดีต หรื อแสดงให้ เห็นความรักความ
เอาใจใส่ของพ่อแม่ตอ่ ลูก
ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบศิลปวัฒนธรรมประเภทเพลงกล่อมเด็กของไทยและจีน
ที่ปรากฏในเนื อ้ เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจี นเพื่ อจะได้ เข้ าใจวิถีชี วิตที่ สัม พันธ์ กับความรั กใน
ครอบครัวและสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ที่มีความคล้ ายคลึงและความแตกต่างกันระหว่างไทย
กับจีน ซึง่ จะช่วยให้ เข้ าใจภาพสะท้ อนของสังคมไทยและสังคมจีนในแง่มมุ ต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบลักษณะของเนื ้อหาเพลงกล่อมเด็กของไทยและ
จีนและสิ่งที่สะท้ อนออกในเนื ้อหาเพลงประเภทต่าง ๆ
สมมุตฐิ านของการวิจัย
เนื อ้ หาของเพลงกล่อมเด็กสะท้ อนภาพสังคมไทยและจีนในด้ านต่างๆ เช่น วิถีชีวิตของ
ชุมชน วัฒนธรรม ศาสนา เป็ นต้ น โดยเนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนมีความคล้ ายคลึง
และความแตกต่างตามสภาพสังคมของแต่ละชาติ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิจยั เป็ นเพลงกล่อมเด็กภาคกลางของไทยและเพลงกล่อมเด็กของจีน ซึ่ง
เป็ นเพลงที่ ร้ ู จักและนิย มร้ องกล่อมเด็กในประเทศจี น โดยนักวิ ช าการได้ ร วบรวมและจัดพิม พ์
เผยแพร่ในหนังสือต่อไปนี ้
1.1 “เพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการเล่ นของเด็กภาคกลาง 16 จังหวัด” ของผะอบ
โปษะกฤษณะ และคณะ มีเพลงกล่อมเด็กจานวน 60 เพลง ได้ แก่ เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสัตว์ 4
เพลง เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ 4 เพลง เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ ยวกับความรัก 45 เพลง และ
เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องราวนิทาน 7 เพลง
1.2 “วิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กจังหวัดฉะเชิงเทรา” ของ ศรี ประภา ปาลสุทธิ์ มีเพลงกล่อม
เด็ก จ านวน 40 เพลง ได้ แ ก่ เพลงที่ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ สัต ว์ 12 เพลง เพลงที่ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ
ธรรมชาติ 6 เพลง เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก 12 เพลง และเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ย วกับเรื่ อง
นิทาน 10 เพลง
1.3 เอี ๋ยวหลานฉวี ่จิ่นจี ๋ (摇篮曲锦集รวมเพลงกล่อมเด็ก) ของสวีหล่าง (徐朗) มีเพลง
กล่อมเด็กจานวน 15 เพลง ได้ แก่ เพลงที่ มีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับธรรมชาติ 2 เพลง เพลงที่ มีเนื อ้ หา
เกี่ยวกับความรัก 9 เพลง และเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องนิทาน 4 เพลง
1.4 โย่วเอ๋ อรจิ งเตี ่ยนปี ้ ตู๋ เอ๋ อรเกอป่ ายโส่ว (幼儿经典必读 儿歌百首 คัมภี ร์ของเด็กที ่
จาเป็ นต้องอ่าน เพลงสาหรับเด็กร้ อยเพลง) ของป๋ ายปิ ง (白冰) มีเพลงกล่อมเด็กจานวน 6 เพลง
ได้ แก่ เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสัตว์ 1 เพลง เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ 4 เพลง
เพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรัก 1 เพลง
2. กลุม่ ตัวอย่าง
เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนที่ใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีจานวนชาติละ 21 เพลง รวมทังสิ
้ ้น
42 เพลง เป็ นเพลงที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ ความรัก และเรื่ องนิทาน ผู้วิจยั คัดเลือกแบบ
เจาะจงโดยใช้ เกณฑ์จานวนเพลงและลักษณะของเนื ้อร้ องที่คล้ ายคลึงกัน โดยกาหนดจานวนเพลง
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพลงด้ วยจานวนเพลงของจีนเป็ นหลัก แล้ วคัดเลือกเพลงกล่อมเด็กไทยที่ มี
จานวนมากกว่าเพลงจีนโดยใช้ แบบสอบถามนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 –ปี ที่ 5 ของโรงเรี ยน
ถนอมพิศ กรุ งเทพมหานคร จานวน 50 คน คัดเลือกได้ เพลงกล่อมเด็กที่ชอบมากที่สดุ ได้ จานวน
เพลงกล่อมเด็กตามจานวนเท่ากับเพลงกล่อมเด็กของจีน ได้ กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
1) เพลงที่มีเนื ้อร้ องเกี่ยวกับสัตว์ จานวน 2 เพลง
2) เพลงที่มีเนื ้อร้ องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ จานวน 5 เพลง
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3) เพลงที่มีเนื ้อร้ องที่แสดงถึงความรัก จานวน 10 เพลง
4) เพลงที่มีเนื ้อร้ องที่นาเรื่ องราวของนิทานมาร้ อง จานวน 4 เพลง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเพลงกล่อมเด็ก ความหมายของเพลงกล่อมเด็ก
และเนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็ก
2. รวบรวมและศึกษาข้ อมูลเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีน
3. คัดเลื อกเพลงกล่อมเด็กของไทยและจี นในด้ านเพลงกล่อมเด็กเกี่ ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ
ความรักที่มีตอ่ ลูก นิทานและวรรณคดี
4. กาหนดกลุ่มตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กของจีนโดยผู้วิจัยแปลและให้ นักศึกษาไทยที่ เรี ยน
ภาษาจีน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ชันปี
้ ที่ 4 จานวน 4 คนตรวจสอบความเข้ าใจคาแปล และนา
ข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
5. ก าหนดเพลงกลุ่ม ตัว อย่า งเพลงกล่อ มเด็ก ของไทย โดยใช้ แ บบสอบถามนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 2 –ปี ที่ 5 โรงเรี ยนถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร จานวน 50 คน เพื่อคัดเลือกเพลง
กล่อมเด็กของไทยได้ ตามจานวนและเนื ้อร้ องที่สอดคล้ องกับเพลงกล่อมเด็กของจีน
6. วิเคราะห์เนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กของจีนในด้ านเพลงกล่อมเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ
ความรักที่มีตอ่ ลูกและนิทานและวรรณคดี
7. ศึกษาและเปรี ยบเทียบเนือ้ หาของเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนในด้ านเพลงกล่อมเด็ก
เกี่ยวกับสัตว์ ธรรมชาติ ความรักที่มีตอ่ ลูก นิทานและวรรณคดี
8. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบการใช้ ภาษาในเพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีน
9. นาเสนอผลการศึกษาวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบลักษณะของเนื ้อหาเพลงกล่อมเด็กไทยและจีน ซึ่งแบ่งเป็ น
4 ประเภท คื อ เพลงกล่ อ มเด็ ก ที่ มี เ นื อ้ หาเกี่ ย วกับ สัต ว์ ธรรมชาติ ความรั ก และนิ ท านหรื อ
วรรณกรรม มีผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. เพลงกล่ อมเด็กที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับสัตว์
เพลงกล่อมเด็กทัง้ ประเทศไทยและประเทศจีนมี เนื อ้ หาที่มีลักษณะร่ วมกันคือ กล่ าวถึง
ธรรมชาติของสัตว์ที่เด็กคุ้นเคยและชอบ เช่น นกในท้ องถิ่นที่ออกหากินตอนเช้ าและกลับรังตอนเย็น
เพลง “กาเหว่า ” ของไทยกล่า วถึ ง แม่ก าเลี ย้ งดูแ ละสอนลูกกาเหว่า เพลง “นกเขา” กล่า วถึ ง
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ธรรมชาติของนกเขาคือมีเสียงร้ องไพเราะ และร้ องขันตังแต่
้ เช้ าจนถึงเที่ยง ส่วนเพลงกล่ อมเด็ก
“เอี๋ยวหลานฉวี่ ” (摇篮曲 เพลงกล่อมเด็ก) ของจีนกล่าวถึงตอนเย็นนกจากบินกลับรัง ปลาก็กลับ
บ้ าน ซึ่งเป็ นธรรมชาติของสัตว์ จากเนื ้อหาของเพลงแสดงให้ เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูก ทาให้
เด็กรู้สกึ อบอุน่
เนื อ้ หาที่ มี ลักษณะต่างคือเพลงกล่อมเด็กไทยเปรี ยบเที ยบสัตว์ กับ มนุษย์ ดังเช่น เพลง
กล่อมเด็ก “กาเหว่า” นาเรื่ องราวมาแต่งในเพลง นานกมาเปรี ยบเทียบกับมนุษย์
แม่กาก็หลงรัก
คาบเอาข้าวมาเผือ่
ถนอมไว้ในรังนอน
ปี กเจ้ายังอ่อนคลอแคล
แม่กาพาไปกิ น
ตีนเจ้าเหยี ยบสาหร่ าย
กิ นกุ้งแลกิ นกัง้
กิ นแล้วก็โผมา

คิ ดว่าลูกในอุทร
ไปคาบเอาเหยื ่อมาป้ อน
ซ่อนเหยื ่อมาให้กิน
ท้อแท้จะสอนบิ น
ที ่ปากน้าพระคงคา
ปากก็ไซ้หาปลา
กิ นหอยกระพังแมงดา
จับที ่ตน้ หว้าโพธิ์ ทอง

สะท้ อนให้ เห็นบทบาทของแม่ในการเลี ้ยงดูและการสอนเด็กให้ มีความสามารถและ
ให้ ความรู้ ให้ เด็กมีชีวิตของตัวเอง เป็ นการเปรี ยบเทียบกับลักษณะชีวิตของสัตว์ บางเพลง
แสดงให้ เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูก เปรี ยบกับชีวิตของนก เป็ นวิธีการแต่งเนื ้อหาเพลง
โดยมีการชวนนกไปนอน แต่มีความหมายที่จริ งคือชวนเด็ กไปนอน ส่วนเพลงกล่อมเด็ก
ของจีน กล่าวถึงวิถีชีวิตของสัตว์ ดังเช่นเพลง
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！

คาแปล
อี กาน้อยบิ นกลับรัง ต้นไม้ใหญ่โยกกิ่ งไม้ พูดเบา ๆ ว่า：ราตรี สวัสดิ์
ดอกไม้ปิดตาแล้ว ลมเฉื ่อย ๆ แกว่งใบไม้ไปมา พูดเบา ๆ ว่า：ราตรี สวัสดิ์
ปลาว่ายเข้าต้นกก นกน้ ากระพือปี ก พูดเบา ๆ ว่า：ราตรี สวัสดิ์
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มีเนื ้อหากล่าวถึงสัตว์ที่จะกลับรังในเวลาเย็นหรื อกลับรังเพื่อพักผ่อนนอนหลับ เนื ้อเพลงจะ
สร้ างบรรยากาศที่สงบเงียบ ทาให้ เด็กรู้สกึ สงบ มีความสุขและอบอุ่น ทาให้ เด็กเข้ าใจและรู้สึกได้ ว่า
ถึง เวลาที่ ค วรนอนได้ แ ล้ ว นอกจากนี ้ เพลงกล่อมเด็กจี น ยัง มี เ นื อ้ หาที่ แตกต่างกับเพลงกล่อ ม
เด็กไทย คือ ใช้ คาพูดว่า “ราตรี สวัสดิ์” ถือว่าเป็ นการบอกเวลาโดยตรง และเนื ้อเพลงบางเพลงยังมี
คาพูดที่ชกั ชวนให้ นอนอีกด้ วย
2. เพลงกล่ อมเด็กที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ทงชาวไทยและชาวจี
ั้
นนิยมนามาแต่งเป็ นเพลงกล่อมเด็ก สะท้ อนให้ เห็น
สิ่งแวดล้ อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ในแง่มมุ ต่าง ๆ เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีนที่มีลกั ษณะร่วมกัน
เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งแวดล้ อมชีวิตและความเป็ นอยู่ของคนไทยและคนจีน มีเนื ้อเพลงกล่าวถึง
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ านและสภาพในชนบทที่เป็ นสังคมเกษตรกรรม เช่น เพลง “เขาสูง” กับ
เพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉวี่ ” ( 麦苗摇篮曲เพลงกล่อมเด็กต้ นกล้ าข้ าวสาลี) มีเนือ้ เพลง
กล่าวถึง การปลูก ข้ า วสาลี ที่ ใช้ บริ โ ภค นอกจากนี ้ ไทยกับ จี น ก็ มี เ พลงที่ กล่า วถึ ง ลัก ษณะขอ ง
ภูมิอากาศ เช่น ฝน ในเพลง “ฝนฟ้า” และหิมะ ในเพลง “ม่ายเหมียวหยาวหลานฉวี่ ” (麦苗摇篮
曲เพลงกล่อมเด็กต้ นกล้ าข้ าวสาลี)
ส่วนธรรมชาติที่นามาแต่งในเนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กไทยกับจีน เป็ นธรรมชาติแวดล้ อม
ในชีวิตที่พบเห็นและคุ้นเคยในชีวิตประจาวัน เช่น พระจันทร์ ดวงดาว พระอาทิตย์ ฯลฯ นามา
ถ่ายทอดในเนื ้อเพลง สะท้ อนให้ เห็นถึงการสังเกตสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่รอบตัว และเด็กรู้ สึกคุ้นเคย
นามาแต่งเป็ นเนื ้อเพลงที่ทาให้ เด็กรู้สกึ มีความสุข นอกเหนือจากการแสดงให้ เห็นความรักของแม่ที่
มีตอ่ ลูก
ในด้ านความแตกต่างกัน นอกจากเพลงกล่อมเด็กของไทยเป็ นเพลงที่แต่งโดยเล่าเรื่ องราว
ของธรรมชาติแล้ วยังมีเนื ้อหาแสดงให้ เห็นวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทย เช่น เพลง“เขาสูง”
กล่าวว่า เขาสูงเอย มี แต่ฝงู กิ นริ น เป็ นตัวอย่างที่กล่าวถึง กิ นริ น ซึ่งหมายถึง สัตว์ในป่ าหิมพานต์
ชนิดหนึ่ง มีลกั ษณะครึ่งนกครึ่ งคน สะท้ อนให้ เห็นความเชื่อของชาวไทยจากอิทธิพลของวรรณคดี
สมัยสุโขทัยเรื่ องไตรภูมิพระร่วง
ส่วนเพลงกล่อมเด็กของจีนที่แตกต่างจากเพลงกล่อมเด็กไทย คือ มีเนื ้อเพลงสะท้ อนให้ เห็น
วิธีการกล่อมเด็กของชาวจีน เช่นเพลง “麦苗摇篮曲” (เพลงกล่อมเด็กต้ นกล้ าข้ าวสาลี)
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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คาแปล
พีส่ าวเกล็ดหิ มะได้ปลิ วว่อนเต็มท้องฟ้ า
คลุมผ้าห่มหนา ๆ ให้ท่งุ นา
ย่าลมเหนือกาลังร้องเพลงกล่อมเด็ก
เด็ก ๆ กล้าข้าวสาลีนอนอย่างอุ่น ๆ ในผ้าห่ม
เพลงนี ้กล่าวถึงฤดูกาล ที่มีหิมะ นา และลม สะท้ อนให้ เห็นสภาพของธรรมชาติในฤดูหนาว
ของประเทศจีน นอกจากนี ้ ยังแสดงให้ เห็นวัฒนธรรมการกล่อมเด็กที่ชาวจีนนิยม ได้ แก่ คาเรี ยก
บุคคลที่ เ ด็กคุ้น เคย เช่น ย่า พี่ นอกจากนี เ้ นื อ้ หาของเพลงส่วนใหญ่ ยัง กล่าวถึ ง ธรรมชาติที่ มี
ความสัม พันธ์ กัน ซึ่ง เป็ นธรรมชาติในตอนค่า เช่น พระจันทร์ กับดาว เพื่อสร้ างบรรยากาศและ
ความรู้ สึกที่สงบเงียบ เป็ นการบอกเวลาและชักชวนให้ เด็กนอน โดยพรรณนาทิวทัศน์ที่เงียบสงบ
และทาให้ เข้ าใจว่าเป็ นเวลาที่เด็กควรไปนอนได้ แล้ ว
3. เพลงกล่ อมเด็กที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับความรัก
เพลงกล่อมเด็กเป็ นเพลงที่แม่ร้องเพื่อกล่อมให้ เด็กนอนหลับ ทังประเทศไทยและประเทศจี
้
น
จึงมีเพลงกล่อมเด็กที่เกี่ ยวกับความรักจานวนมาก เพลงกล่อมเด็กไทยกับเพลงกล่อมเด็กจีน ที่มี
ลักษณะร่วมคือ เนื ้อหาที่เกี่ยวกับความรัก ส่วนใหญ่กล่าวถึงความรักของแม่ที่มีตอ่ ลูก ในเพลงบาง
บท มีเนื อ้ เพลงที่ แม่จ ะบอกให้ เด็กไปนอนโดยตรง อย่างเช่น “เจ้ าเนือ้ อ่อน” และ “อวี๋ ต่าวเหยา
หลานฉวี่ ” (渔岛摇篮曲เพลงกล่อมเด็กเกาะชาวประมง) มีเนื ้อหาที่ง่าย ๆเด็กจะรู้เรื่ องและเข้ าใจ
ง่าย เพราะเนื ้อหาของเพลงแต่งด้ วยสิ่งที่เด็กคุ้นเคยและอยู่ในวิถีชีวิต สะท้ อนให้ เห็นการดารงชีวิต
วัฒนธรรม ความเชื่อ ของมนุษย์
เพลงกล่อมเด็กของไทยที่ มี ลักษณะเนื อ้ หาต่างจากเพลงกล่อมเด็กของจี น คือ เนื อ้ หา
เกี่ยวกับการแสดงความรักในบทเพลง จะพบได้ จากการตังชื
้ ่อเพลง ซึ่งมักจะใช้ คาว่า “เจ้ า” เป็ นคา
เรี ย กเด็ก ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความรั ก ของแม่ที่ มี ต่อ ลูก นอกจากนี แ้ ล้ ว ยัง มี เ พลงบางบทใช้ ค าที่ มี
ความหมายว่า รัก เอ็นดูและห่วงใยที่มีตอ่ ลูก โดยใช้ คาแทนตัวเด็ก เช่น “เจ้ าทองคา” และ “เจ้ าเนื ้อ
เย็น”
เจ้าทองคาเอย ไปไหนยังค่าแดดร้อน
หยุดพักร่ มกิ นนมก่อน แดดอ่อนจึงค่อยไปเอย
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เนื ้อหาของเพลงกล่าวถึงอากาศร้ อนมีแสงอาทิตย์ร้อนแรง เมื่ อจะไปที่ไหนก็จะรู้สึกร้ อน ไม่
สบายตัว แม่จงึ ห่วงใยว่าลูกจะร้ อน ได้ รับความลาบาก จึงขอให้ อยู่ในที่ร่มพักผ่อนให้ เย็นสบายและ
กิ นนมก่ อน จนถึง เวลาเย็น พระอาทิ ตย์ อ่อ นแสงหรื อ แดดอ่อ นแล้ ว จึง ไปเที่ ย วเล่นข้ างนอกได้
สะท้ อนให้ เห็นความรักและความห่วงใยของแม่ที่มีตอ่ ลูก ที่ไม่ต้องการให้ ลกู เดือดร้ อนและไม่สบาย
ใจ
นอกจากเนื ้อหาของเพลงสะท้ อนให้ เห็นความรักที่มีต่อเด็กแล้ ว คาที่ใช้ ยงั แสดงถึงความ
นิยมของไทยในด้ านต่าง ๆ ด้ วย เช่น เพลง “เจ้ าเนื ้ออุน่ ”
เจ้าเนือ้ อุ่นเอย
เก็บดอกพิกลุ บานเย็น
เก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองข้าเล่น เนื ้อเย็นแม่คนเดียวเอย
เนื ้อหาของเพลงกล่าวถึงความรักของแม่ โดยใช้ คา เจ้ าเนื ้ออุ่น เจ้ าเนื ้อทอง และเนื ้อเย็น ยัง
สะท้ อนให้ เห็นความนิยมของคนไทย ที่นิยมเก็บดอกพิกลุ ดอกบานเย็นมาร้ อยเป็ นพวงมาลัย นาไป
ถวายพระ ตามความศรัทธาพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญของวิถีชีวิตคนไทย
เพลงกล่อมเด็กของจีนที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรักของแม่ มีลกั ษณะที่แตกต่างกันคือการ
แสดงให้ เห็นความหวังของแม่ปรากฏในเนื ้อเพลงด้ วย ดังเช่น
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

คาแปล
ลูกเอ๋ยลูกรัก ลูกรักของแม่ เจ้าตัวน้อย
แสงไฟของพ่อจะพาเจ้าสู่ความฝั น เจ้าตัวน้อย
ในฝั นของเจ้าคงจะมี แต่รอยยิ้ ม เจ้าตัวน้อย
เหมื อนกับได้โบยบิ นไปกับพ่อ ลูกรัก
พวกเจ้าบิ นสู่วงั วิ ทยาศาสตร์ ผูเ้ ฒ่าความรู้ยิ้ม
ส่งแจกกันดอกไม้แห่งสิ ดิปัญญาให้เจ้า เจ้าคื อดอกตูมแห่งสวนดอกไม้วิทยาศาสตร์
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เนื ้อหาของเพลงกล่าวถึงความหวังของแม่ คือ ต้ องการให้ เด็กเรี ยนหนังสือให้ ดี มีความรู้
และความสามารถ นอกจากนี ้ ยังต้ องการให้ ลกู เป็ นเด็กที่ฉลาด สะท้ อนให้ เห็นความคิดของคนจีน
ที่มีเป้าหมายที่ต้องการให้ เด็กมีสติปัญญาดี เพื่อจะได้ มีชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้
เพลงกล่อมเด็กของจีนที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความรักนันยั
้ งกล่าวถึงความรักของพ่อที่มีตอ่ ลูก ความรัก
ที่มีตอ่ ทหาร และความรักระหว่างพ่อแม่ ดังนัน้ เนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กของจีนจึงสะท้ อนให้ เห็น
วิถีชี วิตของคนในสัง คมหรื อชุม ชนที่ แวดล้ อ มเด็ก ท าให้ เด็กรู้ จักบุค คลต่าง ๆ นอกจากคนใน
ครอบครัว เช่น ทหาร ชาวประมง เป็ นต้ น
4. เพลงกล่ อมเด็กที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับนิทานและวรรณกรรม
นิทานและวรรณคดีเป็ นวัฒนธรรมที่สาคัญและมีคณ
ุ ค่าประเภทหนึ่ง เพลงกล่อมเด็กทัง้
ของไทยและจีนจึงนิยมนานิทานและวรรณกรรมมาแต่งเป็ นเนื ้อเพลงกล่อมเด็ก มีลกั ษณะร่วมกัน
คือส่วนใหญ่นามาจากนิทานหรื อวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและมีความนิยมในแต่ละสังคม สะท้ อนให้
เห็นวัฒนธรรมและสภาพสัง คมในด้ านต่าง ๆ เช่น เพลง “รามเกี ยรติ์”นามาจากวรรณคดีเรื่ อง
รามเกียรติ์ ซึ่งเป็ นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เพลง “หม่าเป้ยเหยาหลาน” (马背摇篮
เปลบนหลังม้า) มาจากวรรณกรรมที่นาไปสร้ างภาพยนตร์ เรื่ อง 啊！摇篮 (โอ เปล) ซึ่งมีชื่อเสียง
ในประเทศจีน
เนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กไทยและจีนที่มีลกั ษณะต่างกันคือ เพลงกล่อมเด็กไทย
นิยมเลือกชื่อของตัวละครมาแต่งเนื ้อเพลงตามเรื่ องราวบางส่วนของวรรณกรรม เช่น “นาง
ปทุมเกสร” ในวรรณคดีเรื่ อง พระอภัยมณี
มาข้าจะขอกล่าว
รู ปสวยรวยรุ่น
ฤาษี ลงสรง
ฤาษี เลีย้ งไว้
ฤาษี ไปป่ า
ร้อยเอยร้อยแล้ว
เนื อ้ คู่อยู่ไหน
สวมข้อพระหัตถ์
ร่ วมฟูกร่ วมหมอน
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ถึงเรื ่องราวนางปทุม
เกิ ดในพุ่มบุษบา
เก็บได้องค์นางมา
เติ บใหญ่กายา
เจ้าก็ร้อยพวงมาลัย
นางแก้วก็พิษฐานไป
ขอพวงมาลัยสวมกร
รัดข้อพระกร
ร่ วมที น่ อนเดี ยวเอย
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เพลงนี ้กล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของนางปทุมเกสร ที่เกิดในดอกบัว ฤาษี เก็บมา
เลี ้ยง จนเติบโตเป็ นสาว นางทาพิธีเสี่ยงทายหาคูค่ รอง
ส่วนเพลงกล่อมเด็กของจีนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันคือ นิยมนานิทานหรื อเรื่ องราวที่ปรากฏ
ซ้ อนอยู่ในวรรณกรรม ซึ่งไม่ใช่เนื ้อเรื่ องของวรรณกรรมโดยตรง ดังเช่นเพลง “เสี่ยวหงเม่า” (小红
帽 หนูน้อยหมวกแดง) เป็ นนิทานที่เล่าเรื่ องราวซ้ อนอยูใ่ นวรรณกรรมประเภทภาพยนตร์
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。

คาแปล
ฉันเดิ นอยู่บนถนนนอกชานเมื องเพียงคนเดี ยว
ฉันจะเอาขนมไปให้คณ
ุ ย่าชิ มซะหน่อย
บ้านของเธออยู่ในสถานที ท่ ี ท่ งั้ ไกลและเงียบเชี ยบ
ฉันเป็ นกังวลว่ารอบข้างมี หมาป่ าตัวใหญ่อยู่ไหม
เมื ่อเวลาพระอาทิ ตย์ตกดิ น
ฉันจะต้องรี บกลับบ้าน
เข้าไปในความฝั นอันแสนหวานกับแม่
เนื ้อหาของเพลงนี ้มาจากนิทานที่นิยมในทัว่ โลก เรื่ อง “หนูน้อยหมวกแดง” เล่าว่าหนูน้อย
หมวกแดงเอาขนมไปเยี่ยมยาย นอกจากนี ้ เพลงกล่อมเด็กของจีนยังนิยมนาเรื่ องนิทานมาสรุปและ
ปรับแต่งเป็ นเพลงกล่อมเด็ก ไม่ใช่เพียงกล่าวถึงตัวละครหรื อเรื่ องในวรรณคดีบางส่วน เช่น “หม่า
เป้ยเหยาหลาน” (马背摇篮เปลบนหลังม้ า) ที่กล่าวถึงเวลามีสงคราม พ่อแม่ต้องไปต่อสู้ จึงพาลูก
ไปด้ วย โดยเอาลูกไว้ ในเปลที่อยูบ่ นหลังม้ า เด็กกลุม่ นี ้จึงถือว่าเป็ นกลุม่ เด็กที่เติบโตในสงคราม เป็ น
คนมีประสบการณ์สงครามและเห็นประเทศจีนเกิดขึ ้นใหม่
อภิปรายผล
เพลงกล่อมเด็กเป็ นเพลงที่ผ้ ใู หญ่ร้องเพื่อกล่อมให้ เด็กนอนหลับ เนื ้อหาของเพลงส่วนใหญ่
เป็ นชาวบ้ านแต่งขึ ้นและสืบทอดโดยปากต่อปาก เพลงกล่อมเด็กจึงถือเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
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แต่ละชาติ ในอีกด้ านหนึ่ง เนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กยังสะท้ อนให้ เห็นสภาพสังคมในด้ านต่าง ๆ
ของชนชาตินนั ้ ๆ
จากผลการวิจยั จะเข้ าใจได้ ว่าเพลงกล่อมเด็กส่วนใหญ่เป็ นเพลงสัน้ ๆ และง่าย ๆ เพื่อให้
ผู้คนจาเพลงได้ ง่ายและทาให้ เด็กนอนหลับง่าย เนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กทังของไทยและจี
้
นส่วน
ใหญ่ นามาจากธรรมชาติที่แวดล้ อมเด็ก รวมทัง้ สิ่ง ที่เด็กคุ้นเคยและรู้ จักดีม าแต่งเป็ นเนื อ้ เพลง
ดังเช่น สัตว์ที่เด็กรู้จกั ฝน หิมะ ต้ นไม้ เป็ นต้ น ทาให้ เด็กเข้ าใจได้ ง่ายและสนใจด้ วย
เพลงกล่อมเด็กมีเนือ้ หาที่ เข้ าใจง่ายสะท้ อนภาพสังคมได้ อย่างชัดเจน โดยที่เนือ้ หาของ
เพลงกล่อมเด็กแต่ละท้ องถิ่นและแต่ละชาติ มีความแตกต่างกันและความคล้ ายคลึงกัน ซึ่งสะท้ อน
ให้ เ ข้ าใจความรู้ สึกนึกคิด ของคนชนชาตินัน้ ๆ ได้ กัน อย่า งดี ดัง เช่น เพลงกล่อมเด็ก ของไทย
กล่าวถึง อากาศร้ อนผู้ค นก็ ต้อ งการให้ ฝนตก ท าให้ อ ากาศเย็ นสบาย และเพลงกล่อ มเด็กของ
ประเทศจี นก็ กล่าวถึง อากาศในฤดูหนาว ที่ หนาวเย็นและมี หิม ะตก แสดงถึง ความต้ องการให้
อากาศอบอุน่ สบายเพลงกล่อมไทยมีบทเพลงกล่าวถึง “กรรม” ซึ่งเป็ นความเชื่อของชาวไทย และมี
บทเพลงที่ ก ล่า วถึ ง บรรตคนเก็ บ ดอกไม้ ม าท าเป็ นหมอน สะท้ อนให้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทย
เช่นเดียวกับเพลงกล่อมเด็กของจีน ก็ที่สะท้ อนถึงวิถีชีวิตของชาวบ้ านตามลักษณะของวัฒนธรรม
จีน ภาพสะท้ อนที่ปรากฏในเนื ้อเพลงกล่อมเด็กเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นศิลปวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้ างสรรค์
และสืบทอดกันมาถึงปั จจุบนั จากการจดจาด้ วยการฟั ง มาเป็ นการบันทึกและตีพิมพ์เผยแพ่ร ซึ่งใน
ปั จจุบนั เพลงกล่อมเด็กทังสองชาติ
้
มีการบันทึกเสียงและภาพด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย
สรุปได้ วา่ แม้ วา่ เพลงกล่อมเด็กจะเป็ นเพียงส่วนประกอบย่อย ๆ ในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ไทยและจีน แต่ในเนื ้อหาของเพลงกล่อมเด็กของทังสองชาติ
้
ได้ บนั ทึกสิ่ งต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ซึ่งถ้ านามาประกอบกันเป็ นภาพใหญ่ ก็จะสามารถรู้ และเข้ าใจเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึง
ผู้คนและสังคมของทังสองชาติ
้
ได้ อย่างชัดเจน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเพลงกล่อมเด็กที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา
2. ควรศึกษาและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพลงกล่อมเด็กของไทยกับของชาวไตที่สิบสอง
ปั นนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ควรเปรี ยบเทียบกระบวนการสืบทอดและการอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็กของไทยกับจีน
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การศึกษาเปรียบเทียบคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน *
เพชร **
บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการสร้ าง ลักษณะการใช้ คา
สแลงและปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน โดยได้ เก็บคาสแลงไทย 247 คา
จากนิตยสารไทย a day และคาสแลงจีน 208 คาจากนิตยสารจีน “Youth Literary DigestKuaidian” ในเดือนมิถนุ ายน 2554 - พฤษภาคม 2555 ผลการวิจยั พบว่า 1. คาสแลงในภาษาไทย
และภาษาจีนมี 6 ชนิด ได้ แก่ คาคานาม คากริ ยา คาวิเ ศษณ์ คาสรรพนาม คาอุท าน และวลี
หรื อ อนุประโยค คาสแลงไทยส่วนมากเป็ นคากริ ยาและคาวิเศษณ์ ส่วนคาสแลงจีนส่วนมากเป็ น
คานามและคาวิเศษณ์ 2.วิธีการสร้ างคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนต่างก็เน้ นเปลี่ยนแปลงคา
ที่มีอยู่ และมีวิธีการสร้ างที่คล้ ายคลึงกัน 9 วิธี ได้ แก่ การขยายความหมายจากเดิม การย่อคา การ
สร้ างเป็ นตัวเลข การพ้ องเสียง การเกิดใหม่ การประสมคาใหม่ การยืมภาษาต่างประเทศ การยืม
ภาษาถิ่ น การเลี ย นแบบ ส่ว นวิ ธี ก ารสร้ างค าที่ แ ตกต่า งกัน คื อ วิ ธี ก ารสร้ างค าสแลงไทยจะ
หลากหลายกว่า ซึง่ ยังมีอีก 5 วิธีในการสร้ างคาสแลงไทย ได้ แก่ การซ ้าคา การตัดคา การเติมสร้ อย
การผวนค า การสร้ างค าพัง เพย และอี ก 1 วิ ธี ใ นการสร้ างค าสแลงจี น คื อ การสร้ างค าเป็ น
ภาษาอังกฤษ 3. ลักษณะการใช้ คาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนได้ พบว่า คาสแลงในสองภาษา
นันส่
้ วนมากใช้ สื่อความหมายโดยนัยและใช้ สื่ออารมณ์ โดยเฉพาะใช้ สื่ออารมณ์เชิงนิเสธเป็ นหลัก
แต่ก็มีบางส่วนที่สื่อความหมายโดยตรงและใช้ เพื่อการสื่อสาร นอกจากนัน้ คาสแลงไทยและคา
สแลงจีนยังมีการใช้ อปุ มาโวหาร อติพจน์ นามนัย บุคคลวัต นัยเฉพาะ 4. ปั จจัยร่วมกันที่ทาให้ เกิด
คาสแลงได้ แก่ เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ในสังคม ความต้ องการของผู้ใช้ ภาษา ผลกระทบจากกระแส
โลกาภิ วัต น์ และการเผยแพร่ ข องข้ อ มูล ข่า วสารโดยเฉพาะการเผยแพร่ ที่ ผ่า นสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนปั จจัยที่แตกต่างกัน คือ ปั จจัยจากตัวภาษา ปั จจัยจากสภาพสังคมและการศึกษา
ปั จจัยจากวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้ใช้ ภาษา
คาสาคัญ: การศึกษาเปรี ยบเทียบ คาสแลงไทย คาสแลงจีน
__________________________________
*บทความวิจัย นี เ้ ป็ นส่ว นหนึ่ง ของวิท ยานิ พ นธ์ “การศึก ษาเปรี ย บเทีย บคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน ”
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์. ดร. นริศ วศินานนท์

** นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
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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บทนา
ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่ผลักดันให้ สงั คมเจริ ญก้ าวหน้ า และเป็ นเครื่ องสื่อสารที่มนุษย์สร้ าง
ขึ ้นเพื่อแสดงความรู้สกึ อารมณ์และสื่อความคิดให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ และสะท้ อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรมของ
กลุม่ คนในสังคม แต่ละสังคมก็มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ภาษาเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
กลุ่ม คนในสัง คมและมี ค วามสาคัญ ต่อ ผู้ใ ช้ ภ าษากลุ่ม นัน้ ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจี น เป็ น
ต้ น (จินตนา พุทธเมตะ. 2546 : 2) และสุชาดา เทวะผลิน (2531 : 1) ได้ กล่าวว่า การที่ภาษาของ
สังคมมีความแตกต่างกันออกไปนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น วัย ภูมิหลังทางสังคม อาชีพ
หรื อความสนใจ เป็ นต้ น ได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2533 : 14-15)
กล่าวคือ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ผ้ ูคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันใช้ ภาษาแตกต่างกันไปมีหลายประการ
อาทิ อายุ เพศ อาชีพ ถิ่นฐาน ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาจีนก็ย่อมมีการใช้ ภาษา
แตกต่างกันตามวัย เช่น ภาษาวัยรุ่ น ซึ่ง เป็ นคาสแลงใช้ ในเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น และวัยรุ่ นยุคนี ไ้ ด้
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ ตและสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ทาให้ ถ้อยคาหรื อภาษา
ของผู้คนกลุม่ นี ้
มีความโดดเด่นในสังคมและมีลกั ษณะเชิงสแลง
แม้ วา่ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1140) ได้ อธิบายความหมายของคา
สแลงไว้ วา่ ถ้ อยคาหรื อสานวนที่ใช้ เข้ าใจกันเฉพาะกลุ่มหรื อชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับ
กันว่า ถูกต้ อง และพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ ด เวอร์ ดเพาเวอร์ (2441 : 744) อธิบายว่า ถ้ อยคาหรื อ
สานวนที่ใช้ แพร่ หลายภาษาพูด โดยเฉพาะระหว่างคนในกลุ่มกันและมักจะอยู่ในความนิยมเป็ น
ช่วงสัน้ ๆ บางคาไม่เป็ นคาสุภาพ แต่คาสแลงเป็ นคาที่เป็ น “พลังแห่งความสวยงาม” ในการสื่อสาร
สาหรับกลุ่มคนนัน้ และด้ วยสาเหตุว่า ภาษามีไว้ เพื่อการสื่อสาร ถ้ าภาษานันสามารถสื
้
่อสารกัน
ได้ ผลสมความมุง่ หมาย ก็ต้องนับว่าใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปั จจุบนั ลักษณะของคาสแลง
กระชับชัดเจนมากขึ ้น และไม่ว่าจะเป็ นคาสแลงไทยหรื อคาสแลงจีน ก็ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
มากขึ ้น เช่น
คาสแลงที่ปรากฏในนิตยสารวัยรุ่นไทย a day
1. ยังมีวิธีประดิษฐ์ อปุ กรณ์แบบ D.I.Y. (ดีไอวาย) เพื่อความอยูร่ อด
(a day. ฉบับ 141 : 38)
D.I.Y. (ดีไอวาย) ย่อมาจากคาอังกฤษ do it yourself มีความหมายว่า ทาด้ วยตัวเอง ไม่
พึ่งพาคนอื่น ยังไม่ได้ พบในพจนานุกรมคาใหม่ล่าสุด นอกจากนัน้ ยังมีอีกหลายคาที่ยงั ไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรมคาใหม่ เช่น อินดี ้ หลัน่ ล้ า แมส ๆ ตายห่า เตี๊ยม ทอล์กโชว์ เบอร์ ดี ้ บ๊ วย เป็ นต้ น
2. เรากวนตีนมาก เอาใจวัยรุ่น ใส่มขุ กันเลย
(a day. ฉบับ 141 : 149)
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กวนตีน หมายถึงชวนให้ หมัน่ ไส้ จนอยากทาร้ าย เป็ นคาไม่สภุ าพ (พจน.คาใหม่. 2550 : 7)
คาสแลงปรากฏในพจนานุก รมค าใหม่ก็มี จ านวนไม่น้ อ ย เช่น กูรู เนี ย้ บ แชร์ หัว ขี เ้ ลื่ อ ย สัต ว์
ประหลาด เป๋ ๆ เปรี ย้ ว จัมโบ้ ขันเทพ
้
โคตร ไฟแรง แห้ ว เจ๋ง กางร่ม นุย เป็ นต้ น
คาสแลงที่พบในนิตยสารจีน 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 คานี ม้ าจากไต้ หวัน หมายถึง แสดงความคิด เห็ น เสนอข้ อ สงสัย ให้ ค าเสนอหรื อ
วิจารณ์ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ น้ ในสังคม เป็ นคาใหม่ที่ยังไม่ปรากฏในพจนานุกรมคาจีนใหม่ คา
ประเภทนี ้จานวนไม่น้อย 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 เป็ นต้ น
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 ถ้ อยคาที่นา่ สะเทือนใจ หรื อการใช้ ถ้อยคาแปลกๆ
(พจน.คาจีนใหม่. 2553 : 102)
คาสแลงที่ยงั พบในนิตยสารจีนและปรากฏในพจนานุกรมคาจีนใหม่ยงั มีอีกมากมาย 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 เป็ นต้ น

บทความวิจยั นี ้เก็บข้ อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี คณ
ุ ภาพที่ดีและได้ รับความนิยมมากที่สดุ ใน
กลุ่มวัยรุ่นและมีคาสแลงปรากฏอยู่เป็ นจานวนมาก ได้ แก่ นิตยสารไทย “a day” และนิตยสารจีน
“Youth Literary Digest -Kuaidian” （青年文摘-快点）
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ จะมีการวิจยั ที่เกี่ยวกับคาสแลงไทยและจีนบ้ างแล้ วก็ตาม แต่การวิจยั
ที่เกี่ ยวข้ องกับคาสแลงไทยส่วนมากเกี่ ยวกับการศึกษาประเภทและการสร้ างคาของคาสแลงที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน (สุชาดา เทวะผลิน.2531)และลักษณะการใช้ และความหมายของคา
สแลงในนิตยสารวัยรุ่น(สธนสรณ์ ยุตบิ รรพ์.2553) และศึกษาคาสแลงในด้ านวิธีการสร้ าง ที่มาและ
ด้ านสื่อความรู้สกึ (มนัญญา สุดสวาท.2550) ยังมีอรอุษา ถีวนั ดี (2551) และงานวิจยั ด้ านคาสแลง
จีนนันก็
้ มี จางเสวียเหมย (张雪梅2548) และเฉินฟาชิง ( 陈发青2539) ศึกษาสาสแลงในด้ าน
การสร้ างคาและความหมายมาแล้ ว กล่า วคือ นักวิจัยไทยและนักวิจัย จี นต่างก็ ทางานวิจัย ที่
เกี่ยวกับคาสแลงในด้ านความหมายและการสร้ างคามาแล้ ว ฉะนัน้ เห็นได้ ว่า คาสแลงเป็ นประเด็น
ที่นา่ สนใจและยังไม่มีนกั วิจยั ท่านใดศึกษาคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนในแง่เชิงเปรี ยบเทียบ
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จากเหตุผ ลข้ างต้ นทาให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาเปรี ยบเทียบคาสแลงในด้ าน
วิธีการสร้ างคาสแลงและลักษณะการใช้ คาสแลงและปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลงในปั จจุบนั เพื่อช่วย
ให้ ชาวไทยและชาวจีนได้ เข้ าใจภาษาและวัฒนธรรมของกันและกัน ทังอี
้ กช่วยให้ มนุษย์เห็นถึงภาพ
สะท้ อนสังคมในปั จจุบนั โดยการศึกษาถ้ อยคาที่ใช้ สื่อสารในยุดสมัยปั จจุบนั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อรวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกับคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจี นที่ปรากฏในสื่ อสิ่ง พิม พ์
ศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการสร้ างคา ลักษณะการใช้ ของคาสแลง และปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลงใน
ภาษาไทยและภาษาจีน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั คัดเลือกข้ อมูลแบบเจาะจงโดยรวบรวมเฉพาะข้ อมูลที่ มีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้
1. แหล่ งข้ อมูล
การวิจยั ศึกษาคาสแลงจากนิตยสารฉบับรายเดือน 2 รายชื่อ ซึ่งงออกเผยแพร่ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555ทังหมด
้
24 ฉบับ นิตยสารไทยและนิตยสารจีนอย่างละ
12 ฉบับ ได้ แก่
1.1 นิตยสารไทย “a day” ผลิตโดย บริ ษัท เดย์ โพเอ็ทส์ จากัด Day Poets Co.
Ltd. บริ ษัทก่อตังขึ
้ ้นโดยบุคคล 3 คน ได้ แก่ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ นิติพฒ
ั น์ สุขสวย และ ภาสกร
ประมูลวงศ์ในปี พ.ศ.2546 เป็ นนิตยสารวัยรุ่ นที่วงการนิตยสารไทยยกย่องเป็ นดัง่ “ขวัญใจเด็ก
แนว” และ “a day” เป็ นนิตยสารวัยรุ่ นนิยมอ่านมากที่สุด (สธนสรณ์ ยุติบรรพ์. 2552 : 48)
นิตยสารฉบับนี ้ออกเป็ นรายเดือน มีเนื ้อหาประกอบด้ วยสาระวงการบันเทิง และสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ การท่องเที่ยว พร้ อมสอดแทรกความรู้ตา่ ง ๆ
1.2 นิตยสารจีน “Youth Literary Digest- Kuaidian”（青年文摘-快点）
ก่อตังขึ
้ น้ ในปี พ.ศ.2524 ควบคุมโดยสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และจัดทาโดยสานักพิมพ์จงกัว๋ ชิงเหนียน เป็ นนิตยสารวัยรุ่ นที่จดั จาหน่ายมากที่สดุ ในประเทศจีน
นิ ต ยสารเป็ นนิ ต ยสารรายเดื อ นฉบับ ออนไลน์ มี ค อลั ม น์ เ ฉพาะภาษานิ ย ม และมี เ นื อ้ หา
ประกอบด้ วยข่าวสารสด ๆ และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคนสมัยใหม่ การท่องเที่ยว
และสิ่งของยอดนิยม เป็ นต้ น
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2. การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ หลักเกณฑ์คดั เลือกคาสแลงตามต่อไปนี ้
2.1. เป็ นคาที่มีความแปลกใหม่จากคาปกติ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปคา ความหมายหรื อ
การออกเสียง หรื อการเรี ยงคาก็ตาม ส่วนหนึ่งจะเป็ นคาให้ ความหมายเชิงอารมณ์ที่ช่วยบอกความ
มีชีวิตชีวา ตลกขบขัน หรื อสร้ างพจน์ใหม่ ทาให้ มีพลังภาษามากขึ ้น
2.2. เป็ นภาษาที่จดั อยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน ดังนันจึ
้ งอาจจะเปลี่ยนเป็ นคาที่
เป็ นภาษามาตรฐานที่มีความหมายเหมือนหรื อใกล้ เคียงได้ โ ดยใช้ วิธีทดสอบด้ วยการใช้ คาที่เป็ น
มาตรฐานมาแทนที่ ถ้ าแทนที่ได้ ก็นบั ว่า เป็ นคาสแลง (สุชาดา เทวะผลิน. 2531 : 4)
2.3. เป็ นคาที่ได้ รับความนิยมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง แม้ ว่าจะเป็ นคาที่สะกด
ผิดหรื อสร้ างผิดหลักไวยากรณ์ก็ตามก็นบั ว่า เป็ นคาสแลง
3. ข้ อลงเบือ้ งต้ น
3.1. การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเอกสารและงานวิจยั จากข้ อมูลทังภาษาไทย
้
และภาษาต่างประเทศ ดังนัน้ ผู้วิจยั จะอ้ างอิงข้ อมูลตามมาตรฐานของภาษานันๆ
้
3.2 ารจัดทาตารางรวบรวมคาสแลงในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดใช้ อกั ษรย่อใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อจัดระบบการนาเสนอผลการวิจยั ให้ เหมาะสมและครบถ้ วน ดังต่อไปนี ้
ก. = คากริยา จ. = ภาษาจีน อ. = ภาษาอังกฤษ
น. = คานาม ญ. = ภาษาญี่ปนุ่ ฝ. = ภาษาฝรั่งเศส
ว. = คาวิเศษณ์ (1. คาที่ขยายกริยา 2. คาที่ขยายคาวิเศษณ์ด้วยกัน)
พจน. = พจนานุกรม
ส.= คาสรรพนาม
3.3 อักษรไทยที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ยึดถือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2444
เป็ นมาตรฐาน และอักษรจีนยึดถือตาม “พจนานุกรมจีนปั จจุบนั ฉบับที่ 6”（现代汉语词典第6版）
เป็ นมาตรฐาน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาด้ า นภาษาและวัฒ นธรรม ผู้ วิ จัย จึ ง เลื อ กวิ ธี วิ จัย เอกสาร
(Documentary Research) และดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับคาสแลงในสิ่ง พิม พ์ต่าง ๆ
คัดเลือกสิ่งพิมพ์หรื อวรรณกรรมที่เหมาะสมเป็ นกลุม่ ตัวอย่างมาทางานวิจยั
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2. รวบรวมคาสแลงไทยจากนิตยสารวัยรุ่นไทย a day และเก็บรวบรวมคาสแลงจีนจาก
นิตยสารวัยรุ่นจีน Youth Literary Digest-Kuaidian（青年文摘-快点）โดยจัดทาเป็ นตาราง
และวิเคราะห์คาสแลงเบื ้องต้ น
3. ศึกษาวิธีการสร้ างคา ลักษณะการใช้ ของคาสแลงและปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลงจาก
ตารางที่วิเคราะห์แหล่งข้ อมูล ตังหลั
้ กเกณฑ์เปรี ยบเทียบคาสแลงในด้ านต่าง ๆ และดาเนินการ
เปรี ยบเทียบ
4. สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
จาการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ปรากฏผล 4 ประการหลักดังนี ้
1. ผลของการรวบรวมข้ อมูล
จากการรวบรวมคาสแลงครัง้ นี ้ พบว่า คาสแลงไทยและคาสแลงจีนได้ แบ่งออกเป็ น 6 ชนิด
ดังนี ้
ชนิดของคาสแลง

คาสแลงไทย
คาสแลงจีน
จานวนคา สัดส่วน จานวนคา สัดส่วน
คานาม
42
21.04%
97
46.63%
คากริ ยา
94
38.46%
38
18.27%
คาวิเศษณ์
90
36.44%
60
28.84%
คาสรรพนาม
2
0.82%
1
0.48%
คาอุทาน
3
1.21%
4
1.92%
วลี หรื ออนุประโยค
4
2.02%
8
3.84%
รวม
247
208
ตารางที่ 3.1 จานวน สัดส่วนของชนิดของคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน
จากตารางข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า คาสแลงในทัง้ สองภาษาประกอบด้ วย คานาม คากริ ยา คา
วิเศษณ์ คาสรรพนาม คาอุทาน และวลีหรื ออนุประโยค คาสแลงไทยส่วนมากประกอบด้ วยคากริ ยา
และคาวิเศษณ์ ส่วนคาสแลงจีนส่วนมากประกอบด้ วยคานามและคาวิเศษณ์
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2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้ างคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน
เนื่องจากคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจี นต่างก็มีวิธีการสร้ างที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ ว
ผู้วิจยั จึงนาทฤษฎีของสจ๊ วร์ ต เฟล๊ กซ์เนอร์ (Stuart Flexner. 2418: 596-608) เป็ นเกณฑ์การ
เปรี ยบเทียบวิธีการสร้ างคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน เพื่อให้ ความแตกต่างของคาสแลงใน
สองภาษานันกระชั
้
บยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ได้ เปรี ยบเทียบดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้
60
50
40


30



20
10
0
A

B

C

D

หมายเหตุ: A = การเปลี่ยนแปลงคาทีม่ ีอยู่ B= การสร้ างใหม่

C = การยืม D = วิธีการอื่น ๆ

แผนภูมิที่ 3.1 ผลการเปรี ยบเทียบวิธีการสร้ างคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน
สรุปวิธีการสร้ างคาของคาสแลงในภาพรวมได้ วา่ คาสแลงไทยที่สร้ างจากการเปลี่ยนแปลง
คาที่มีอยู่มีจาจวน54.40% คาสแลงไทยจากการสร้ างคาใหม่มีจาจวน 25.60% คาสแลงไทยจาก
การยืมคามีจานวน 14% และคาสแลงไทยสร้ างด้ วยวิธีอื่นมีจานวน 6% ซึ่งรวมถึงวิธีการเลียนแบบ
และสร้ างเป็ นคาพังเพย คาสแลงจีนที่สร้ างจากการเปลี่ยนแปลงคาที่มีอยู่มีจาจวน 51.21% คา
สแลงไทยจากการสร้ างคาใหม่มีจาจวน 31.88% คาสแลงไทยจากการยืมคามีจานวน 11.11%
และคาสแลงไทยสร้ างด้ วยวิธีอื่น ๆ มีจาจวน 5.80% ซึง่ เป็ นวิธีการเลียนแบบ
จากแผนภูมิข้างต้ นได้ พบว่า คาสแลงไทยและคาสแลงจีนสร้ างด้ วยวิธีการเปลี่ยนแปลงคา
ที่มี อยู่เ ป็ นหลัก ยัง ได้ ประสมคาสแลงใหม่ขึน้ มาเรื่ อย ๆ แต่คาสแลงจี นที่ สร้ างขึน้ มาใหม่นัน้ มี
จานวนมากกว่าคาสแลงไทย
นอกจากนี ้ ยังได้ พบอีกว่า วิธีการสร้ างคาสแลงไทยในด้ านการเปลี่ยนแปลงคาที่มีอยู่นนั ้
หลากหลายกว่าคาสแลงจีน คาสแลงไทยและคาสแลงจีนมีวิธีการสร้ างที่ร่วมกัน 9 วิธี ได้ แก่

56

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

57

1. การขยายความหมายของคา หมายถึง คาที่ ใช้ ความหมายใหม่หรื อใช้ ความหมาย
โดยเฉพาะ ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น สลวก หน้ าเงือก อบกบ เวร จอแบน ติ่ง ปลวก ลีล ามาก งาม
ไส้ เป็ นต้ น ส่วนคาสแลง 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เป็ นต้ น
2. การพ้ องเสียง หมายถึง คาที่ออกเสียงคล้ ายคลึงกัน ตัวเขียนกับความหมายต่างกัน คา
เหล่านีม้ กั เป็ นคาสแลงที่ใช้ ในอินเทอร์ เน็ต ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น ชิบหาย จุงเบย ถั่วต้ ม แหล่ม
แว้ ว เฮียก เวล่า ฮิโซ กิจกาม ไป 4 (ฉี่ ) เค้ า (เขา) ชัน้ (ฉัน) 55 (เสียงหัวเราะ ห้ าๆ) ง่าว เบ้ อเริ่ ม เป็ นต้ น ส่วน
คาสแลงจีน 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เป็ นต้ น
3. การย่อคา หมายถึง การย่อคาเดิมที่มีอยู่เป็ นตัวเลขหรื อ เป็ นรู ปต่างๆ โดยไม่ เปลี่ยน
ความหมายของคาเดิม ตัวอย่างคาสแลงไทยเช่น ดีไอวาย(อ.) โบโบ้ (ฝ.) G.B.(อ.) กทค. เป็ นต้ น
ส่วนคาสแลงจีน เช่น PK、SB、悲催、BT、MM、TMD、NC、愤青、潮、正เป็ นต้ น
4. การสร้ างคาเป็ นตัวเลข ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น ห้ าๆ (555) ส่วนคาสแลงจีน เช่น 520
(หว่ออ้ ายหนี่) 886 (บายๆ แล้ ว)
5. การยืมภาษาต่างประเทศ หมายถึง การนารู ปคา การออกเสียง หรื อความหมายของ
ภาษาอื่น ๆ มาเป็ นคาสแลง ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น แกตสบี ้ อิน อินเลิ ้ฟ อินดี ้ อัฟเฟรด บิ๊กบึ ้ม
ไฮโซ บูม เซอร์ ไพรส์ ชิลล์ ๆ อีเว้ นต์ เป็ นต้ น ส่วนคาสแลงจีน 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.) เป็ นต้ น
6. การยืมภาษาถิ่น หมายถึง การยืมคาศัพท์ที่ใช้ กนั ในหมู่ผ้ คู นที่อยู่ในพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์
ต่างๆ กัน ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น ขี ้จุ๊เบเบ๊ (เหนือ) สี่ (อีสาน) อย่างแรง (ถิ่นใต้ ) และคาสแลงจีน
เช่น 给力、（เหนือ）有木有、（ยูนนาน）无厘头、(กวางตุ้ง) 机车女孩、 (ถิ่นไต้ หวัน) 黄
牛票、(เซี่ยงไฮ้ )（不）折腾、(แมนจู) 2B (อีสาน) 把妹 (ไต้ หวัน) เป็ นต้ น
7. การประสมคาใหม่ หมายถึง การประสมคาเก่ากับคาเก่า หรื อส่วนประกอบของคาเก่า
แต่คาเก่าอาจเป็ นคาไทยหรื อทับศัพท์ที่มีอยู่แล้ วก็ได้ ตัวอย่างคาสแลงเช่น ชัวร์ ป้าบ สวยเป๋ อ เหงื่อ
แตก เจาะแนะ ฟาดแข้ ง กิ๊บเก๋ เก๋ไก๋ ออนป้า ตายห่า จิตตก น ้าพระเอก เสือผู้หญิง จัดหนัก ซื่อบื ้อ
กอดเสาเข่าทรุ ด มือสอง ซีเครี ยด ตีขอร์ ดยอดสาว และคาสแลงจีนเช่น 见光死、房奴、Hold（
不）住、蛋定、卖萌、天然呆、傲娇 เป็ นต้ น
8. การเกิดคาใหม่ หมายถึง คาที่สะกดขึ ้นมาใหม่และมีความหมายด้ วย ตัวอย่างคาสแลง
ไทย เช่น เช่น เนี ้ยบ จิ๊บจ๊ อย สุย ห่วย ซะงัน้ อะจี๊อะจ๊ ะ เจ๋ง สก๊ อย (ก๊ อย) ลันลา
้ เซี ้ยว เกร์ ป โจ๊ ะๆ
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งีด โจ๋ วื่นวือ วิน วีน ตุ๊มต่อม โก๊ ะๆ ส่วนคาสแลงจีน เช่น Cfan, Diaods, Geilivable, Eggstable
เป็ นต้ น
9. การเลียนแบบ หมายถึง เลียนแบบเสียงธรรมชาติและคาเดิมที่มีอยู่โดยใช้ คานาหน้ า
หรื อคาประกอบหลังเป็ นส่วนประกอบ สร้ างคาสแลงที่มีลักษณะคล้ ายคลึงในด้ านรู ปคาขึ น้ มา
ตัวอย่างคาสแลง เช่น คอXX บ้ าXX ใจร่ มๆ ขันเซี
้ ยน วิฮี ้ว ฉึกๆ เป็ นต้ น ส่วนคาสแลงจีน 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เป็ นต้ น

วิธีการสร้ างคาสแลงไทยยังมีอีก 5 วิธีที่แตกต่างกับคาสแลงจีนได้ แก่
1. การซ ้าคา หมายถึง การสร้ างคามูลเดิม 2 ครัง้ ให้ เกิดความหมายใหม่ ๆ ขึ ้นมาเป็ นคา
สแลง เช่น กากๆ บ้ านๆ หมาๆ กล้ วยๆ เด็กๆ ชัดๆ เป๋ ๆ เด็ดๆ แหงมๆ จิ๊บๆ งันๆ
้ หมูๆ่ เป็ นต้ น
2. การผวนคา หมายถึง การผวนคาเดิมที่มีอยู่เป็ นคาสแลงโดยสลับสระและ ตัวสะกดของ
พยางค์หน้ าและพยางค์สดุ ท้ าย ทาให้ เกิดคาใหม่ที่อาจไม่มีความหมาย แต่การออกเสียงจะคล้ อง
จองกับรูปเดิม เช่น ซุย ปิ๊ งวิ ้ง หมาแพนดี ้ หว่าเว้ เป็ นต้ น
3. การตัดคา หมายถึง การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของคาเดิมออกไปเป็ นคาสแลง แม้ ว่าอาจ
เป็ นคาผิดแต่ยงั มีความหมายเดิม เช่น หนุกหนาน แจ่ม ฟั่ น งี่เง่า นอยด์ ๆ(อ.) จอก ๆ ซิ่ง (อ.) แปบ
จี๊ด วีตๆ (อ.) โอ(อ.) ฟิ น(ฝ.) จิ ้น(อ.) เวอร์ (อ.) สเป๊ ค (อ.) งุงิ เดิ ้น(อ.) แฮป (อ.) มหา’ลัย เป็ นต้ น
4. การเติ ม สร้ อย หมายถึ ง เติ ม พยัญ ชนะหรื อ หน่ ว ยเสี ย งอยู่ ข้ างหลัง ของค าเดิ ม
ความหมายจากเปลี่ยนจากเดิมหรื อไม่เปลี่ยนจากเดิมก็เป็ นไปได้ เช่น หน้ าโง่ ว์ มันส์ ยากส์ ซ่าส์ ขออภัย
มณีศรี สวุ รรณ เป็ นต้ น
5. การสร้ างเป็ นคาพังเพย หมายถึง การสร้ างเป็ นถ้ อยคาที่ แสดงความจริ ง ไม่ได้ สอน
โดยตรง เช่น เอาเชือกมา (จูงควาย)-โง่จริ งๆ ละครหลังข่าว-ใครๆ ก็ร้ ู ถ้ วยถังกะละมังหม้ อ-ไร้ สาระ
ไปวันๆ 7-11ดับไฟ-เป็ นไปไม่ได้ เป็ นต้ น
แต่วิธีการสร้ างคาสแลงจีนมีวิธีเด่น 1 วิธีคือ การสร้ างคาจีนเป็ นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคา
สแลงจีน เช่น Cfan Diaods Geilivable Eggstable เป็ นต้ น
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ คาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน
คาสแลงไทยและคาสแลงจีนเป็ นภาษาที่แตกต่างกัน แต่ก็มีลกั ษณะการใช้ ที่คล้ ายคลึงกัน
และแตกต่างกัน ผู้วิจยั จึงนาแนวคิดของของ Gudykunst และ Ting Toomey (2431: 99-115) เป็ น
หลักเกณฑ์การเปรี ยบเทียบและเทียบตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี ้
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หมายเหตุ:

A=คาสแลงที่ใช้สื่ออารมณ์ B=คาสแลงที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร
C= คาสแลงที่สื่อความหมายโดยนัย D= คาสแลงที่สื่อความหมายโดยตรง

แผนภูมิที่ 3.2 ผลการเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ คาสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน
คาอธิบาย: คาสแลงไทยที่ใช้ สื่ออารมณ์ 66.13% ประกอบด้ วยคาสื่ออารมณ์ เชิงบวก
24.70% และคาสื่ออารมณ์เชิงลบ 41.43% และการใช้ เพื่อการสื่อสาร 33.87% คาสแลงที่ใช้ สื่อ
ความหมายโดยนัย 70.97 % และคาที่ใช้ สื่อความหมายโดยตรง 29.03% ส่วนคาสแลงจีนที่ใช้ สื่อ
อารมณ์ 61.35% ประกอบด้ วยคาสื่ออารมณ์เชิงบวก 22.22% และอารมณ์เชิงลบ 39.12% และคา
สแลงจีนที่ใช้ เพื่อการสื่อสาร 38.65% คาสแลงจีนที่ใช้ สื่อความหมายโดยนัย 72.46% และคาสแลง
จีนที่ใช้ สื่อความหมายโดยตรง 27.54%
ผลการเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้ คาสแลงในภาพรวม พบว่า คาสแลงในทังสองภาษา
้
ต่างเน้ นการสื่อความหมายโดยนัยและสื่ออารมณ์เป็ นหลัก และในการสื่ออารมณ์นนเน้
ั ้ นไปที่การ
สื่ออารมณ์เชิงลบ ลักษณะการใช้ ที่ตา่ งกันคือ อัตราการใช้ คาสแลงจีนสื่อความหมายโดยตรงนันจะ
้
มากกว่าคาสแลงไทย นอกจากนัน้ ยังได้ พบลักษณะการใช้ คาสแลงในแง่โวหารภาพพจน์ที่ร่วมกัน 7
ลักษณะ ได้ แก่
1. การใช้ อุปมาโวหาร หมายถึง การใช้ คาสแลงเชิงเปรี ยบเทียบ ซึ่งเปรี ยบเทียบสิ่งหนึ่ง
เป็ นอีกสิ่งของหนึง่ ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงการโดยใช้ ความหมายแฝงในการสื่อความหมาย ตัวอย่าง
คาสแลงไทย เช่น จอแบน ติ่ง ปลวก หัวขี ้เลื่อย ห่าน ชะชี เพชร ชาวเกาะ แรด ฟองสบู่ หมาแพนดี ้
เป็ นต้ น และคาสแลงจีน เช่น花瓶、油水、软柿子、门槛、瓶颈、咸鱼、狗仔队、鸵鸟
เป็ นต้ น
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2. การใช้ อติ พ จน์ หมายถึ ง การเปรี ย บเที ย บโดยการกล่ า วข้ อความที่ เ กิ น จริ ง มัก
เปรี ยบเทียบในเรื่ องปริ มาณว่ามีมากเหลือเกิน มีเจตนาเน้ นข้ อความที่กล่ าวนันให้
้ มีน ้าหนักยิ่งขึ ้น
ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น ขันเทพ
้
ขัน้ เซียน สเมลเวลคัม ช้ างกูอยู่ไหน ออนป้า เหงื่อแตก กวนตีน
กอดเสาเข่าทรุด ไฟแรง เนื ้อหอม ยาวไป ร้ อยแปด เมพขิง ๆ ส่วนคาสแลงจีน 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เป็ นต้ น
3. การใช้ นามนัย หมายถึง การใช้ คาสแลงที่บง่ ลักษณะหรื อคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา
แสดงความหมายแทนสิ่งนันทั
้ งหมด
้
ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น เก้ าอี ้ กึ๋น น ้าพระเอก ไฟแดง เลือดใหม่
เป็ นต้ น ส่วนคาสแลงจีน เช่น萝莉、正太、黑木耳、光棍、交椅、小强 เป็ นต้ น
4. การใช้ สญ
ั ลักษณ์ หมายถึง การใช้ รูปภาพ ตัวเลขต่าง ๆในการสื่อสารการแสดงอารมณ์
เพื่อสะดวกสบายในการพิมพ์ ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น 555 ไป 4 เป็ นต้ น ส่วนคาสแลงจีน เช่น 886
520 เป็ นต้ น
5. การใช้ บคุ ลวัต การสมมุติสิ่งต่าง ๆ ให้ มีกิริยาอาการ ความรู้ สึกเหมือนมนุษย์ในการสื่อ
ความหมาย เพิ่มความหนักแน่นของภาษา ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น หัวโกร๋ น ชะโงกทัวร์ จืด เป็ น
ต้ น ส่วนคาสแลงจีน เช่น蛋疼、猴急、露脸、杀时间、房奴เป็ นต้ น
6. การใช้ คาผิ ด หมายถึง การใช้ คาสะกดขึน้ มาตามการออกเสี ยงของคาเก่าหรื อคาที่
สะกดคาไม่สมบูรณ์หรื อมีความหมายผิดจากคาเดิมในการสื่อสาร เช่น สนุกสนาน-หนุกหนาน,
แป๊ บ-แปบ, แล้ ว-แว้ ว ,แจ่ม-แหล่ม, ถูกต้ อง-ถัว่ ต้ ม, ไม่ใส่ใจ-ไม่ใส่จิว เป็ นต้ น ส่วนคาสแลงจีน เช่น杯具
（悲剧）、酱紫（这样子）、呕像（偶像）、尼玛（你妈）、神马（什么）เป็ นต้ น
7. การใช้ ค วามหมายเฉพาะ การใช้ ค าสแลงในความหมายใดความหมายหนึ่ง ตาม
กาลเทศะและบริ บทโดยไม่อาศัยโวหารต่าง ๆ ตัวอย่างคาสแลงไทย เช่น ขยาย สาวก จีบี ดีไอวาย
แกตสบี ้ อิน เวรเป็ นต้ น ส่วนคาสแลงจีน เช่น接招、大叔、鸡肋、黑马、白骨精、来电、潮
、穿越เป็ นต้ น
แต่ยงั มีลกั ษณะการใช้ ที่แตกต่างกันคือ ยังมีคาสแลงไทยใช้ เป็ นคาซ ้า (เช่น หมู ๆ,ชิลล์ ๆ )
คาผวน (เช่น ซุยขีข้ ิง) และคาพังเพย (เช่น 7-11ดับไฟ - เป็ นไป ไม่ได้ ) และยังมีคาสแลงจีนลด
ความหยาบคายโดยใช้ คาย่อและคาพ้ องเสียง เช่น TMD（他妈的）、SJB (神经病)、尼玛（
你妈）、 狗血（够shit）เป็ นต้ น
4. ผลการศึกษาในปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลง
ก่อนจะศึกษาปั จ จัยที่ ทาให้ เกิ ดคาสแลงในภาษาไทยและภาษาจี นครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ พ บ
เงื่อนไขที่เป็ นคาสแลง 2 เงื่อนไข และขันตอน
้
3 ขั น้ ตอน 2 เงื่อนไข ได้ แก่ 1. ต้ องเป็ นคาที่มีความ
เปลี่ยนแปลงจากคาเดิมที่มีอยู่หรื อเป็ นคาที่สร้ างขึ ้นมาใหม่ 2. คาที่มีความเปลี่ยนแปลงนัน้ ต้ อง
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ได้ รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง 3 ขันตอนได้
้
แก่ 1. เป็ นคาเดิมที่มีอยู่ 2. การเปลี่ยนแปลงเป็ นคา
แปลกใหม่ 3. ได้ เป็ นคาสแลงในสุดท้ าย ผู้วิจยั จัดทาเป็ นภาพภูมิดงั นี ้

คำเดิมทีม่ ีอยู่
การเปลี่ยนแปลง
ล้ าสมัยไป เหลืออยูส่ ว่ นหนึง่
(ปั จจัยจากสังคมและตัวภาษา)
ตายไปส่วนหนึง่
คำแปลกใหม่ เผยแพร่ให้ ได้ รับความนิยม
คำสแลง
(ปั จจัยจากสื่อต่าง ๆ ,ผู้ใช้ ภาษา)
จากภาพข้ างต้ นเห็นได้ ว่า ภาษาใดภาษาหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงนันย่
้ อมได้ รับอิทธิพล
จากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมและรูปแบบของคาที่สร้ างขึ ้นมาใหม่นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ตัวภาษาเอง คาที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมและสร้ างขึ ้นมาใหม่นนจะถู
ั ้ กผู้ใช้ นาไปใช้ ในวงการต่าง ๆ ตามความต้ องการ
และเผยแพร่ผา่ นสื่อต่าง ๆ ไปสูส่ งั คม ฉะนัน้ ปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลงนันได้
้ แบ่งเป็ น 4 ปั จจัยหลัก
และตังเป็
้ นหลักเกณฑ์การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้ วย ได้ แก่
๑. ปั จจัยจากภายในสังคมและสังคมภายนอก
๒. ปั จจัยจากตัวภาษาเอง
๓. ปั จจัยจากผู้ใช้ ภาษา
๔. ปั จจัยจากสื่อเผยแพร่ตา่ ง ๆ
การเปรี ยบเทียบปั จจัยทาให้ เกิดคาสแลงในสองภาษานันพบว่
้
า ปั จจัยที่ทาให้ เกิดคาสแลง
ในภาษาไทยและภาษาจีนนัน้ มีทงปั
ั ้ จจัยร่วมกันและปั จจัยแตกต่างกัน ได้ แก่
1. ปั จจัยที่ร่วมกันในด้ านผู้ใช้ ภาษา ซึง่ เป็ นกลุม่ คนที่รับรู้ไวต่อสิ่งแปลกใหม่แต่ความคิดยัง
ไม่สมบูรณ์ รอบคอบ และได้ รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตั น์เป็ นอย่างมาก ยังได้ รับอิทธิพลจาก
สื่ อต่าง ๆในด้ านเทคโนโลยี เช่น ละครโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ การ์ ตูน เพลงยอดฮิ ต วรรณกรรม
โฆษณา อินเทอร์ เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และยังมีปัจจัยที่มาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นใน
สังคม
2. ปั จจัยที่แตกต่างกันนันคื
้ อ วัยรุ่นไทยและวัยรุ่ นจีนต่างเติบโตขึ ้นในสังคมที่มีวฒ
ั นธรรม
แตกต่า งกัน ได้ รั บการศึก ษาที่ แตกต่า งกัน ทาให้ ค าสแลงไทยที่ ส ร้ างขึน้ มานัน้ เน้ น ไปที่ ความ
สนุกสนาน และคาสแลงจีนที่สร้ างขึ ้นมานันเน้
้ นไปที่ประชดประชันเสียดสีสภาพสังคม อนึ่ง คาใน
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ภาษาไทยนันประกอบด้
้
วยพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ เป็ นคาที่รวมการออกเสียงและรู ปคาใน
ตัว สามารถสร้ างเป็ นค าสแลงแท้ ไ ด้ เช่ น นุย , เฝ่ ย, มัน ส์ ฟิ น เป็ นต้ น แต่ค าในภาษาจี น นัน้
ประกอบด้ วย รูปอักษรจีน และพินอิน (การออกเสียงของอักษรจีน) 2 ส่วน เนื่องจากอักษรจีนเป็ น
อักษรภาพและอักษรจีนที่ใช้ ในปั จจุบนั นันได้
้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองมาหลายพันปี ดังนัน้ จึง
เป็ นการยากที่จะไปสร้ างรูปอักษรใหม่ขึ ้นมาในระยะเวลาสันๆ
้ อนึง่ ภาษาจีนมีลกั ษณะเด่นคือ หนึ่ง
คาเป็ นหนึ่งพยางค์ แม้ ว่าแต่ละอักษรจีนก็มีส่วนประกอบแต่ไม่สามารถนาส่วนประกอบของคา
เหล่านี ม้ าประกอบเป็ นรู ปอักษรใหม่ได้ ในการพิม พ์ แต่พินอินประกอบด้ วยพยัญชนะ สระและ
วรรณยุกต์นนท
ั ้ าให้ คาสแลงจีนได้ กลายเป็ นอีกหลายรูปแบบโดยย่อพินอินเป็ นพยัญชนะและสร้ าง
คาสแลงจีนเป็ นคาอังกฤษแบบจีน (Chinesenglish) เช่น SJB BT ungeilivable adiaos ฉะนัน้
ตัวภาษาเป็ นปั จจัยแตกต่างที่ทาให้ เกิดคาสแลงเป็ นหลาย ๆ รู ปแบบในแต่ละภาษา อนึ่ง ปั จจัย
จากความเชื่อและวัฒนธรรม เช่น คนไทยมีความเชื่อในเรื่ องกรรมและผีสางเทวดานัน้ ทาให้ คา
สแลงไทยมีความแตกต่างกับคาสแลงจีน
บทสรุป
การศึกษาคาสแลงเชิงเปรี ยบเทียบนันเป็
้ นวิธีการสาคัญในการแสวงหาลักษณะเด่นต่ างๆ
ของคาสแลงในสองภาษาหรื อมากกว่า 2 ภาษา เนื่องจากอักษรไทยเป็ นระบบอักษรวิธีทาให้ วิธีการ
สร้ าง ลักษณะการใช้ ของคาสแลงไทยหลากหลายกว่าคาสแลงจีน และคนไทยมีความเชื่อในเรื่ อง
กรรมและเทวดาผีสางจึงอิทธิพลต่อคาสแลงไทย อนึ่ง ความกดดันอีนหนักหน่วงจากสังคมจีน ทา
ให้ วยั รุ่ นจีนเครี ยดหงุดหงิดนันก็
้ ย่อมมีผลกระทบต่อการใช้ ภาษาของวัยรุ่ นจีน ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทา
ให้ มี คาสแลงที่ สื่ ออารมณ์ เ ชิ ง ลบนัน้ มากกว่าค าสแลงไทย แม้ ว่า กระแสโลกาภิ วัตน์ ท าให้ โลก
กลายเป็ น “หมู่บ้านโลก” และได้ ติด ต่อสื่ อสาร เรี ยนรู้ กัน อย่างรวดเร็ ว สะดวก โดยผ่า นสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม แต่ความแตกต่างในด้ านวัฒนธรรมและตัวภาษานันยั
้ งเป็ นปั จจัยหลัก
ที่ทาให้ คาสแลงไทยและคาสแลงจีนมีความแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
แม้ ว่า มีการวิจัยที่ เกี่ ยวกับคาสแลงไทยในด้ านความหมาย การสร้ างคา การประยุกต์
ลักษณะของคา หรื อ คาสแลงจีนในด้ านวัฒนธรรม วิธีการสร้ าง การใช้ ความหมาย อิทธิพลต่อ
สังคม แต่การวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ พบว่า คาสแลงที่เกิดจากอินเทอร์ เน็ตและการ์ ตูนญี่ ปนนั
ุ่ น้ เป็ น
จานวนมาก แต่คาที่ถกู นามาใช้ เป็ นคาสแลงในแต่ละภาษามีลกั ษณะแตกต่างกัน อนึ่ง แม้ ว่ามีการ
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วิจัยที่เกี่ ยวกับคาสแลงในทัง้ สองภาษาบ้ างแล้ ว ก็ ตาม แต่ยังไม่มีการศึกษาคาสแลงเชิ งเฉพาะ
อาชีพ ฉะนัน้ ผู้วิจยั จึงขอเสนอในแง่มองดังนี ้ เพื่อเป็ นประเด็นใหม่ที่ควรค่าศึกษาต่อไป
๑. การศึกษาคาสแลงไทยที่ปรากฏในอินเทอร์ เน็ต
๒. การศึกษาเปรี ยบเทียบคาสแลงในสองภาษา ที่มาจากการ์ ตนู ญี่ปนุ่
๓. การศึกษาคาสแลงเชิงเฉพาะอาชีพ
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การศึกษานิยายเรื่ องสัน้ เชิงสัจนิยมของเจิงซิน *
ศิริวรรณ เจริญธรรมรักษา **
บทคัดย่ อ
เจิงซินเป็ นนักประพันธ์ชาวไทยเชื ้อสายจีนท่านหนึง่ ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ โดยเฉพาะ
การประพันธ์นิยายสันขนาดสั
้
น้ เจิงซินมีประสบการณ์ด้านหนังสือมากมาย ประกอบธุรกิจ มี
อาชีพเป็ นหมอ ชื่นชอบการประพันธ์ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถหลายด้ าน บทประพันธ์ของเขา
มีทงเรื
ั ้ ่ องสัน้ นิยายสันขนาดสั
้
น้ นิยายสัน้ กลอน และการวิเคราะห์บทประพันธ์ ด้ านนิยายสัน้
ขนาดสัน้ นิยายสันขนาดสั
้
นรวมเล่
้
มของเขา “หลานเหยี่ยนจิง” ได้ รวบรวมนวนิยายทังหมด
้
40
เรื่ องที่เขาประพันธ์ตงแต่
ั ้ ปี 1993 ถึง 2005 นิยายสันขนาดสั
้
นของเขามี
้
การใช้ ภาษาที่เรี ยบง่าย
ชัดเจน แฝงมุมมองความคิด มีรูปแบบการเขียนที่ดี ได้ รับการชื่นชมอย่างแพร่หลาย มีงาน
ประพันธ์บางชิ ้นที่ได้ รับเลือกในตาราการสอนภาษาจีนกลาง
นิยายสันขนาดสั
้
นของเขาด
้
าเนิน
เรื่ องแบบเน้ นความเป็ นจริง ตัวละครหลากหลาย ใช้ การดาเนินเรื่ องและภาษาที่เรี ยบง่ายในการ
สะท้ อนภาพมุมมองทางสังคม ทังต
้ าหนิ และชื่นชม หลักๆแบ่งได้ เป็ น 4 ด้ านหลักๆ คือด้ านสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านครอบครัว ด้ านการศึกษาภาษาจีน เนื่องจากที่เขาเป็ นนักเขียนชาวไทยเชื ้อ
สายจีน งานประพันธ์จงึ มีลกั ษณะกลิ่นอายของความเป็ นชาวไทยเชื ้อสายจีนอยู่ ให้ ความสาคัญกับ
คุณธรรมจริยธรรม เจิงซินมีอาชีพเป็ นนายแพทย์ จึงมีความชานาญในเรื่ องเกี่ยวกับโรคต่างๆที่
เกิดขึ ้น รักษาตรวจชีพจรให้ กบั ชาวไทยเชื ้อสายจีนต่างๆด้ วยจิตใจที่คณ
ุ ธรรม และทาการจดบันทึก
เรื่ องราวต่างๆในสังคม สืบทอดเจตนาการประพันธ์ที่แข็งแกร่งลงสูป่ ลายปากกา
คาสาคัญ: เจิงซิน นิยายสันขนาดสั
้
น้ ความเป็ นจริงของสังคม เทคนิคการประพันธ์
______________________
*บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การศึกษานิยายเรื่องสันเชิ
้ งสัจนิยมของเจิงซิน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาศาสตราจารย์สวี จ่ง

**นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

65

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

66

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
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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
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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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ราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช และนวนิยายเรื่ อง “บ้ าน”ของปาจิน ซึ่งพบว่า วรรณกรรมทังสองเรื
้
่ องนี ้
เป็ นวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นมากในประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันออกสมัยใหม่การพรรณานันได้
้
เห็นถึงความตกต่า ของครอบครัวสังคมศักดินา สภาพบุคคลและเรื่ องราวต่างๆภายใต้ ผลกระทบ
ของอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่จากแง่มุมมนุษยธรรม นวนิยายทังสองเรื
้
่ องได้ พรรณนาถึงสตรี
จานวนมากที่มีความคิดของตนเองที่แตกต่างจากตัวละครอื่นและมีความปรารถนาในการแสวงหา
ความรักที่แท้ จริงและดีงามการศึกษาครัง้ นี ้ได้ เปรี ยบเทียบตัวละครหญิงจากวรรณกรรมทังสองเรื
้
่ อง
ในประเด็นต่างๆ คือศึกษาการเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย นอกจากคุณธรรมสากล
ที่ว่าด้ วยความจริ ง ความดี ความงาม ที่ผ้ คู นล้ วนต่างเเสวงหากันนัน้ ในวรรณกรรมทังสองเรื
้
่ องนี ้
ยังได้ สมั ผัสถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างรุ นแรงในยุคนัน้
โดยพบได้ ในวรรณกรรมทังสองเรื
้
่ องนี ้ ดังเช่นความแตกต่างในบทบาททางสังคมของสตรี ความ
แตกต่างตามสภาพบุคคลและความแตกต่างกันในด้ านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน ซึ่ง ความ
แตกต่างกันในระบบสังคมนัน้ สรุ ปได้ ว่าบทบาทของสตรี เพศในระหว่างสองประเทศนี ม้ ีความ
แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง และสิ่งที่สา คัญยิ่งไปกว่านันก็
้ คือบ่อเกิดมาจากมุมมองที่แตกต่ างกันใน
ผลงานการประพันธ์ของผู้ประพันธ์
คาสาคัญ : เปรี ยบเทียบ ภาพลักษณ์สตรี สี่แผ่นดิน บ้ านของปาจิน
-----------------------------------------------------------------------------* บทความนี เ้ ป็ นสวนหนึ่งของวิทยานิ พนธ์ “ศึกษาเปรี ยบเที ยบภาพลักษณ์ ส ตรี ระหว่า งสี่แ ผ่น ดิน ของหม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช และนวนิยายเรื่ องบ้ านของปาจิน ” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่ วมสมัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์สวี จ่ง
** นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์สวี จ่ง
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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
[1]

治经济主体的有意识追求 。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
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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
[1]

色经济独立和婚姻美满是女性生命历程圆满的条件 ，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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วิพากษ์ เรื่ องสัน้ ขนาดสัน้ ของเจิง้ ยั่วเซ่ อ*
อรชพร เอี ้ยมสกุล**
บทคัดย่ อ
เจิ ้งยัว่ เซ่อคือนักเขียนจีนโพ้ นทะเลของประเทศไทยที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตบันปลาย
้
ปรากฏขึ น้ ในแวดวงวรรณกรรมของนั ก เขี ย นจี น ในประเทศไทยสมั ย ศตวรรษที่
เรื่ องสันขนาดสั
้
น้
เรื่ อง ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่าน
มาส่ง ผลต่อข้ อมูล ในการสร้ างผลงานของเขา ดังนัน้ จึง ทาให้ เรื่ องสัน้ ขนาดสัน้ ของเจิ ง้ ยั่วเซ่อมี
ลักษณะที่โดดเด่นในแวดวงวรรณกรรมของนักเขียนจีนในประเทศไทย ผลงานของเขาไม่เพียงแต่
เกี่ยวข้ องถึงเรื่ องราวในประเทศจีนทังยั
้ งผสมผสานการดารงชีวิตในสังคมของเมืองไทยอีกด้ วย ทา
ให้ ผลงานของเจิ ้งยัว่ เซ่อมีความหมายที่ลกึ ซึ ้งและมองเห็นถึงปั ญหาของแต่ละยุคสมัย
ผู้วิจัยเริ่ มงานวิจัยจากประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้ประพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึง ที่ม าของแนวคิดจากวรรณกรรม ซึ่ง มีอิทธิ พลทางสังคมและใช้ ความหมายแฝงจาก
แนวคิดดังกล่าวเพื่อค้ นหาศิลปะอันเป็ นเอกลักษณ์ของผู้ประพันธ์
คาสาคัญ

ยัว่ เซ่อ เรื่ องสันขนาดสั
้
น้ วรรณคดีจีนในประเทศไทย

--------------------------------------------------* บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ “วิเคราะห์การสร้ างสรรค์งานประพันธ์เรื่ องสัน้
ขนาดสันของเจิ
้
้งยัว่ เซ่อ” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และ
ร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หม่าฮว๋าเสียง
**นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ

88

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

89

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。
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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。

97

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

98

参考文献：

㈠.

郑若瑟.情债[M]. 香港：获益出版事业有限公司.2004.

2. 郑若瑟.情节[M].泰国：泰华文学出版社.2000.
3. 郑若瑟.情味[M].时代论坛出版社.2001.
4. 赵朕.尺水兴波的情愫[M].曼谷：时代论坛出版社.2001.
5. 张国培.20世纪泰国华文文学史[M].汕头大学出版社.2007.
6. 犁青主编.文学世界：泰华文学—东南亚华文文学系列[M].香港汇信出版
社.1991.
7. 赵朕.论郑若瑟的微型小说创作[J].华文文学.2008.
8. 高伟光.泰华文学面面观[M].曼谷：留中大学出版社.2009.
9. 张国培.华文文学史[M].广东：汕头大学出版社.2007.
10.泰国华文作家协会主办.泰华文学[M].泰国：《泰华文学》出版社.2009.
11.洪林.泰国华文文学史探[M].汕头大学出版社.2008.

98

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

99

การวิเคราะห์ ศิลปะและแนวคิดจากนวนิยายเรื่ องแลไปข้ างหน้ าของศรี บูรพา *
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โดยเริ่มจากศึกษาประวัตสิ ว่ นตัวและผลงานของนักประพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเข้ าใจถึง
แนวคิด วัฒนธรรมจากผลงานวรรณกรรม ที่มีอิทธิพลทางสังคมและใช้ ความหมายแฝงจากแนวคิด เพื่อ
ค้ น หาศิ ล ปะอัน เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องผู้ป ระพัน ธ์ ศึก ษาเกี่ ย วกับ วรรณกรรมเพื่ อ เชื่ อ มโยงกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางประวัตศิ าสตร์ ของสังคมไทย
จากการศึกษาวิจยั เชิงลึก ทาให้ เข้ าใจภาพลักษณ์และแนวคิดของคนรุ่ นใหม่ใ นการลุกขึ ้นสู้เพื่อ
เอกราชของประเทศและประชาธิปไตยของประชาชน และยังเข้ าใจถึงภูมิหลังของการเกิดระบบศักดินา
ภาพลักษณ์ปัญญาชน ภาพลักษณ์ของคนในแต่ละระดับชันและการจั
้
ดระเบียบในสังคม
คาสาคัญ : ภาพลักษณ์ของปั ญญาชน ต้ นกาเนิด อิทธิพลทางสังคม ศิลปวิธี

---------------------------------------------------* บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ “การวิเคราะห์ศลิ ปะและแนวคิดจากนวนิยายเรื่ อง
แลไป ข้ างหน้ า ของศรี บรู พา” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วม
สมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศาสตรจารย์ ดร. เหมา ฮัน่
**นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วม
สมัย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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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
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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(กุหลาบ สายประดิษฐ์ —ศรี บรู พา
（，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。
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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。
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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

107

ปีที่ 8 ฉบับ ที่ 15 มกราคม – มิถุนายน 2556

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์

108

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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การศึกษาเปรี ยบเทียบประเพณีดัง้ เดิมของวรรณกรรมไทย-จีน
กรณีศึกษา：สี่แผ่ นดินใหญ่ และตระกูลใหญ่ ในม่ านเมฆ*
เหวย ซ่านหย่ง**
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีดงเดิ
ั ้ มจากนวนิยายเรื่ องสี่แผ่นดินใหญ่และตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ และ
วิเ คราะห์ คุณ ค่า ทางวัฒ นธรรมร่ วมกันของทัง้ สองประเทศ ซึ่ง จะช่วยส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ การ
แลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม และเชื่ อ มความสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กั น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณีดงเดิ
ั ้ มของไทยและจีนนันมาจากปั
้
จจัยพื ้นฐานหลายอย่าง เช่น ลักษณะ
ภูมิประเทศ การผลิต หรื อลักษณะทางอากาศ เป็ นต้ น ผู้เขียนนวนิยายทังสองเรื
้
่ องได้ ใช้ ลกั ษณะ
เด่นที่เป็ นปั จจัยแวดล้ อมทางสังคมเหล่านี ้บรรยายถึงขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี ดงเดิ
ั ้ มผ่าน
นวนิยายทังสองเรื
้
่ องได้ อย่างน่าสนใจ
คาสาคัญ : วรรณกรรมไทย-จีน สี่แผ่นดินใหญ่ ตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ "การศึกษาเปรี ยบเที ยบประเพณี ด้ งั เดิ มของวรรณกรรม
ไทย-จีน : สี่ แผ่นดินใหญ่และตระกูลใหญ่ในม่านเมฆเป็ นกรณี ศึกษา" หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่ วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่ปรึ กษา หวางเจี้ยนเซ่อ
**
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่ วมสมัย คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
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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

115

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
i

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 ，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
ii

译作为泰语教员。 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
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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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