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Abstract 

     Error correction: treatment at intermediate and advanced ESL writing in this article 

suggests approaches that are effectively used in the language classroom teaching. 

Teacher may focus on direct and indirect (underline, circle, arrow, or question mark) 

error corrections, selective error—specific areas of error correction, peer feedback, 

and self-correction. Each has positive and negative reflection suitable for different 

levels of ESL students’ language competency. Error logs are advised, as a reminding 

correction. A study by Nettmann (1997)—learner-centered approach helps increase 

students’ motivation and competitiveness. Earlier, Semke (1991) analyzed an 

experimental group in a study of second language learners who received content-

focus comments that became more fluent in writing that those who receive error 

correction. There is no a single “best approach” for error correction. Teacher must 

experiment with different approaches dependent on the needs of students, and 

continue to use different error methods. 
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   ___________________________________________________________________ 

 

“การข้ามฝ่ัง” ในเวสสันตรชาดกสู่การอนุรักษ์ 

และพฒันาเร่ือง “ยานนาวา” 

 
นิธิอร พรอ าไพสกลุ 

 

บทคดัยอ่ 

    อุปมาธรรมเร่ือง “การขา้มฝ่ัง” เป็นฉากส าคญัในเวสสนัตรชาดก ตอนพระเวสสนัดรตรัสเปรียบเทียบเร่ืองยาน
นาวาในกณัฑก์มุาร เร่ืองยานนาวาพบหลกัฐานไดใ้นเวสสนัตรชาดกในพระไตรปิฎก อรรถกถาเวสสนัตรชาดก 
และเวสสนัตรทีปนี จนถึงวรรณคดีเร่ืองมหาชาติในชั้นหลงัก็ปรากฎเร่ืองยานนาวา เช่น มหาชาติค าหลวง กาพย์
มหาชาติ ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก และกมุารค าฉนัท ์ซ่ึงแสดงถึงการอนุรักษ ์“ยานนาวา” จนพฒันาเป็น 
“ส าเภานาวา” โดยมีหลกัฐานการพฒันาท่ีส าคญัคือศิลปกรรมวหิารส าเภาจีนท่ีวดัยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคญั: การขา้มฝ่ัง  เวสสนัดรชาดก  ยานนาวา 
 

   ___________________________________________________________________ 

 



 

การแปลงานและการตรวจงานแปล 
ในแง่มุมของบรรณาธิการ 

ดร.เตือนจิตต ์จิตตอ์ารี 
 

บทคดัยอ่ 

     การคดัเลือกคุณสมบติัของนกัแปล การเลือกงานแปล การวเิคราะห์ปัญหาในการแปล การตรวจงานแปล และ
การท างานร่วมกบันกัแปลเป็นหนา้ท่ีส าคญัยิง่ของบรรณาธิการ ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการท าหนงัสือแปลจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย การไดเ้รียนรู้ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท และงาน
ของบรรณาธิการ ซ่ึงเป็นแนวทางใหผู้ส้นใจการแปลและมีความสามารถทางการแปล ไดแ้นวทางในการพฒันา
ตนเองเพื่อการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลต่อไป 

 

ค าส าคญั: บรรณาธิการ  คุณสมบติัของนกัแปล  การตรวจงานแปล 

    ___________________________________________________________________ 

  
ครอบครัวไทย: ความเปลีย่นแปลง 

คณพศ สิทธิเลิศ 

 

บทคดัยอ่ 

       บทความน้ีมุ่งเสนอเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัวไทยในยตุปัจจุบนั โดยสถาบนัครอบครัวนั้นเป็นสถาบนัหน่วยยอ่ย
ท่ีสุดของสงัคม หรือระดบัรากหญา้ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความมัน่คงทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา 
ประกอบกบัใหก้ารอนุบาลดูแล เล้ียงดู ใหก้ารศึกษา และอบรมสมาชิกของสังคมจนโตข้ึนเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพ
และศกัยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือใหเ้ป็นทั้งคนดี คนเก่ง พร้อมทั้งสามารถปรับตวัอยูใ่นสงัคม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบทพ้ืนฐานของความเป็นไทย ธ ารงไวซ่ึ้งสังคม และ
ประเทศชาติ ในการน้ีครอบครัวไทยในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนไปมาก จากเดิมท่ีเคยเป็นครอบครัวใหญ่หรือเรียกวา่
ครอบครัวขยาย ซ่ึงใหค้วามรักความอบอุ่นอยา่งยาวนานและต่อเน่ือง ในวนัน้ีครอบครัวไทยมุ่งสู่ความเป็นสากล 
พอ่แม่ใหเ้วลากบัหนา้ท่ีการงานมากกวา่การอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน ท าใหก่้อเกิดปัญหาทางสงัคมตามมาอยา่ง
มากมาย 
 

ค าส าคญั: ครอบครัวไทย  ความเปล่ียนแปลง 
    ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ธรรมาธิปไตย: ทางออกของวกิฤตการณ์ 

แห่งความขดัแย้งของคนในชาติ 
ธีรโชติ เกิดแกว้ 

 

บทคดัยอ่ 

   บทความน้ี มุ่งน าเสนอปัยหาความขดัแยง้ของคนในชาติไทยจนน าไปสู่ความหายะทั้งในดา้นชีวติ จิตวญิญาณ 
เศรษฐกิจ และประเทศชาติโดยรวม ซ่ึงปัญหาน้ีมีมูลเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์และ
อ านาจ และปัจจยัภายในจิตวญิญาณของมนุษยท์ั้งในดา้นความคิดผิดท่ีพทุธศาสนาเรียกวา่ มิจฉาทิฐิ และจิตท่ีถูก
กิเลส ไดแ้ก่ มานะ อุปาทาน และอคติครอบง า ส่งผลใหค้นในชาติตอ้งมาขดัแยง้กนัเอง โดยผูเ้ขียนไดเ้สนอ
ทางออกของวกิฤตการณ์ความขดัแยง้ตามหลกัธรรมาธิปไตย หมายถึง การยดึธรรม ความถูกตอ้งเป็นเคร่ืองตดัสิน
เร่ืองต่างๆท่ีเกิดข้ึน แทนการใชอ้ารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดจากกิเลสเป็นเคร่ืองตดัสิน เม่ือทุกคน ทุกฝ่ายต่างยดึ
ธรรมเป็นหลกัในการตดัสินความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นหลกัยนืยนัไดว้า่ วกิฤตการณ์แห่งความขดัแยง้และความ
รุนแรงจะหมดไปจากสงัคมไทย และในท่ีสุดสงัคมไทยก็กลบัเขา้สู่สนัติภาพท่ีทุกชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข 

 

ค าส าคญั: ธรรมาธิปไตย วกิฤตการณ์ ความขดัแยง่ 
    ___________________________________________________________________ 

 

“ยดือกพกถุงฯ” ยุทธวธีิต้านเอดส์: 

อกีก้าวของการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมทางเพศ 

จริยาวฒัน์ โลหะพนูตระกลู 

 

บทคดัยอ่ 

      สถานการณ์การติดเช้ือเอดส์ในสงัคมไทย มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนในกลุ่มของวยัรุ่น จึงมีความพยายามของ
ภาครัฐและเอกชนท่ีจะรณรงคใ์หมี้การป้องกนัการติดเช้ือ HIV โดยใชถุ้งยางอนามยัในขณะท่ีมีเพศสมัพนัธ์มาก
ข้ึน โดยเฉพาะการโฆษณา “ยดือกพกถุงฯ” ท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั ยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นภาพการเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมทางเพศของสงัคมไทยไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งในดา้นพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มวยัรุ่นชายหญิง
ในวยัท่ีนอ้ยลง ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสมัพนัธ์กบัโครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีฝังลึกอยูใ่นแบบแผน
ความคิดความเช่ือ ท่ียงัปรับตวัไม่ทนักบัสถานการณ์ทางสงัคม ในโลกทุนนิยมท่ีมีการติดต่อส่ือสารและการ
แพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสาร และวฒันธรรมทางเพศอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการมี
เพศสมัพนัธ์จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการไปพร้อมๆกนัในหลายระดบั 

 

ค าส าคญั: ยดือกพกถุงฯ วฒันธรรมทางเพศ โครงสร้างทางวฒันธรรม 

    ___________________________________________________________________ 

 

 



การอรรถาธิบายศิลปะการประพนัธ์เร่ืองส้ันของซือหม่ากง 
นพิกานต ์แสงอนนัต ์

 

บทคดัยอ่ 

     ซือหม่ากงเป็นนามปากกาของคุณเกรียงเชาว ์ดุรงคแ์สง นกัประพนัธ์เล่ืองช่ือของวรรณกรรมจีนในไทย มี
ผลงานเขียนประเภทต่างๆออกเผยแพร่เช่น นวนิยาย ร้อยกรอง บทความวเิคราะห์และวจิารณ์ ร้อยแกว้ บทความ
สารคดี อารัมภบทถา บทส่งทา้ยและเร่ืองสั้น โดยเฉพาะอฉัริยภาพดา้นการประพนัธ์ร้อยแกว้และเร่ืองสั้นมีความ
โดดเด่นล ้าเลิศ ไดรั้บยกยอ่งเป็นแนวหนา้ของวงการวรรณกรรมจีนในไทย บทความฉบบัน้ีเป็นการวเิคราะห์
วจิารณ์ศิลปะการประพนัธ์เร่ืองสั้นของซือหม่ากงสามดา้นคือ ประสงคช์มเชยแต่ติเตียนก่อน เสียดสีอยา่งออ้ม
คอ้ม กระชบัดว้ยแก่นสาร หวงัวา่สามารถจุดประกายความสสนใจใหผู้ค้นมาร่วมศึกษาวรรณกรรมจีนในไทย 
    ___________________________________________________________________ 

 

การเผยแผ่ของนิยายจีนก าลงัภายในในประเทศไทย 
ดรุณี ธีระกิตติพงษ ์

 

บทคดัยอ่ 

       นวนิยายก าลงัภายในเป็นงานเขียนประเภทหน่ึงซ่ึงมีเอกลกัษณ์พิเศษดว้ยลีลาการใชภ้าษาและการด าเนินเร่ือง
ท่ีสอดแทรกปรัชญา ประเพณี วถีิการด าเนินชีวติและความเช่ือแบบโบราณของจีนไวส้อนใจอยา่งแยบคาย นว
นิยายจีนก าลงัภายในจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัสองประการคือบู ๊(การต่อสู่) และเฮ๊ียบ (ความกลา้หาญมี
คุณธรรม) หมายถึงการเนน้ช่วยเหลือคนอ่อนแอดว้ยความกลา้หาญและคุณธรรมตามค่านิยมและประเพณีจีน 

       นวนิยายจีนก าลงัภายในเขา้สู่ประเทศไทยพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ซ่ึงแบ่งเป็นสามยคุตามจุดหกั
เหและความเปล่ียนแปลงของการเผยแผ ่คือยคุแรกก่อนปี พ.ศง 2500 ยคุแรกน้ีการเผยแผย่งัไม่ชดัเจน เน่ืองจาก
ลกัษณะพิเศษของนวนิยายก าลงัภายในไดป้รากฎอยูใ่นรูปแบบของนิยายอิงพงศาวดาร ต่อมาคือยคุเฟ่ืองฟตูั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2500-2543 ยคุท่ีสองน้ีเป็นยคุเฟ่ืองฟซ่ึูงมีฐานคนอ่านนวนิยายก าลงัภายในมากมายจนก่อใหเ้กิดนกัแปล
นามอุโฆษในเวลาต่อมา และยคุปัจจุบนัคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นตน้มา ปีพ.ศ. 2543 เป็นปีท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงของนวนิยายก าลงัภายใน เน่ืองจากมีลิขสิทธ์ิเขา้มาเก่ียวขอ้งและเร่ิมแปลเป็นภาษาจีนกลาง ยคุท่ีสาม
น้ีแมจ้ะไม่โด่งดงัเหมือนยคุเฟ่ืองฟ ูแต่นวนิยายก าลงัภายในไม่เคยหายไปจากทอ้งตลาด นัน่ก็หมายถึงวา่ยงัมีคน
ติดตามอ่านอยา่งต่อเน่ืองนัน่เอง 
        การเผยแผข่องนวนิยายก าลงัภายในเกิดผา่นผูแ้ปล ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือนฑูตวฒันธรรม ผูแ้ปลท่ีนกัอ่านใหก้าร
ยอมรับเช่น จ าลอง พิศนาคะ ว ณ เมืองลุง และ น.นพรัตน์ ต่างมีฝีมือการแปลท่ีโดดเด่น การเลือกเร่ืองแปลมกัจะ
ข้ึนอยูก่บันกัแปลและตีพิมพด์ว้ยความเห็นของส านกัพิมพ ์ตลอดเวลาท่ีผา่นมา นวนิยายก าลงัภายในยอดนิยมของ
นกัเขียนดงัอยา่งกิมยง้ โกวเลง้ เน่ียอูเ้ซ็ง อุนสุยอนั หวงอ้ี และหลงเหยนิ ทยอยผา่นสายตานกัอ่านชาวไทย
ตามล าดบั แมปั้จจุบนัจะเหลือเพยีง น.นพรัตน์เพียงผูเ้ดียว แต่ส านกัพิมพต์่างๆก็ใหค้วามส าคญักบัการสร้างนกั
แปลใหม่ๆข้ึนมาดว้ย คาดวา่ต่อไปนวนิยายก าลงัภายใน แมจ้ะมีนกัอ่านกลุ่มหน่ึง แต่ดว้ยอิทธิพลของการ์ตูนท่ีได้
โครงเร่ืองจากนวนิยายก าลงัภายใน จะดึงนกัอ่านใหเ้พ่ิมข้ึนในอนาคต ผูเ้ขียนไดต้ั้งขอ้สงัเกตุวา่นกัอ่านนวนิยาย
ก าลงัภายใน มกัจะเป็นนกัอ่านท่ีภกัดีและติดตามเป็นเวลานาน กระทัง่บางคนสามารถเลียนแบบการแต่งนวนิยาย
ก าลงัภายในแบบจีนและสร้างผลงานนวนิยายก าลงัภายในข้ึนมาเองได ้ปัจจุบนัน้ีวรรณกรรมบนอินเตอร์เน็ต



แพร่หลายเป็นอยา่งมาก นกัเขียนออนไลน์หลายท่านไดแ้ต่งนวนิยายก าลงัภายในของตนเลียนแบบนวนิยายก าลงั
ภายในของจีนออกเผยแพร่ และบางเร่ืองไดรั้บความนิยมไม่นอ้ย กล่าวไดว้า่การเผยแผข่องนวนิยายก าลงัภายใน
ของจีนในประเทศไทยนั้นจะด าเนินต่อไปตามการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 

ค าส าคญั: ก าลงัภายใน นวนิยายก าลงัภายใน วรรณกรรมจีน การเผยแผ ่

    ___________________________________________________________________ 

 

มองวฒันธรรมไทยจีน ทางด้านความคิดทีแ่ตกต่างและ 
สอดคล้องจากเร่ือง จดหมายจากเมืองไทย 

ศิริวรณ ฉายางามมงคล 

 

บทคดัยอ่ 

      เ)นความจริงท่ีทราบกนัดีวา่ในประเทศท่ีต่างกนัและชนชาติท่ีต่างกนันั้นยอ่มจะมีความคิดในดา้นวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ย และความคิดเห็นในดา้นวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนันั้นก็จะไปปรากฎใหเ้ห็นท่ีท่ีวฒันธรรมของ
ชาติตวัเองและชาติอ่ืนๆ ปรกติแลว้วฒันธรรมมิอาจจะอยูไ่ดเ้พียงล าพงัมนัจะตอ้งมีการตอบสนองและเก้ือกลูซ่ึง
กนัและกนั ดงัเช่นท่ีจะไดเ้ห็นจากนิยายเร่ืองยาว จดหมายจากเมืองไทย ของคุณโบตัน๋ ก็เป็นหน่ึงในตวัอยา่งน้ีดว้ย 
โดยความแตกต่างและความสอดคลอ้งกนัของสองวฒันธรรมไทยจีนนั้นจะปรากฎออกมาในรูปแบบของความเคย
ชินในชีวติประจ าวนั การประพฤติปฎิบติัท่ีถูกธรรมนองครองธรรม จริยธรรม ค่านิยม และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 
โดยแสดงผา่นตวัละครเองของเร่ือง ตวัละครเอกของเร่ืองนั้นเป็นคนจีนท่ีเป็นแบบฉบบัของการแสดงออกทาง
วฒันธรรมจีนท่ีโดนเด่นและเห็นไดช้ดั ในความคิดของเขานั้น จะเนน้ถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชนชาติ 
ครอบครัวและประเทศ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง เขาไดข้อใหญ้าติสนิทมิตรสหาย และชนรุ่นหลงัไดส้ านึก
ไวเ้สมอวา่ตวัเองเป็นคนจีน และไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน เวลาใด สถานการณ์อยา่งไร ความรู้สึกของความเป็นคนจีนนั้น
จะไม่มีวนัเปล่ียนแปลง ดงัท่ีมีค  ากล่าวไวว้า่ วฒันธรรมนั้นจะฝังลึกในสมองไม่อาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ในโลก
ปัจจุบนัน้ี เป็นยคุของการแลกเปล่ียนทางดา้นวฒันธรรมและการคบหาสมาคม ซ่ึงแน่นอนวา่จะท าใหเ้กิดการ
กระทบกนัของวฒันธรรมตวัเองและวฒันธรรมชาติอ่ืน โดยการกระทบน้ีจะออกมาในรูปแบบของการเสียดสี 
สนบัสนุน รักษา และผสมผสานกนัก็มี ผลของการกระทบน้ี แทจ้ริงแลว้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากตวัเองท่ีเป็นผูห้กัเห แต่
เป็นผลจากธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงนัน่เอง โดยธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงหรือการถูกกลืนไปนั้น จะ
ปรากฎออกมาใหเ้ห็นในชีวติประจ าวนัของคนยคุปัจจุบนัในแต่ละดา้น โดยผูไ้ดรั้บผลกระทบนั้นแทบไม่รู้ตวัเลย
วา่ตนเองไดซึ้มซบัเอาวฒันธรรมอ่ืนเขา้ไปแลว้ เพราะวฒันธรรมเหล่าน้ีไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงใหเ้ห็นในวนัสองวนั 
ในนิยายเร่ืองยาวน้ีไดแ้บ่งความเปล่ียนแปลงใหเ้ห็นในสามดา้นดว้ยกนั คือ ดา้นจริยธรรมในครอบครัว ดา้นชน
ชั้นในสงัคม และดา้นคุณค่าในชีวติตนเอง และต่อไปน้ีคือบทความท่ีไดว้จิยัในสามดา้นท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

    ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



วถิีมนุษย์ในปรัชญาขงจื่อ 
อรรถสิทธ์ิ สุนาโท 

 

บทคดัยอ่ 

     เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ชีวิตมนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตก้ฎแห่งความไม่เท่ียง เป็นทุกขแ์ละเป็นอตัตานา คือความ
ไม่มีตวัตนท่ีแทจ้ริง เป็นเพียงแตก่ารรวมกนัเขา้ของธาตุ 4 คือ ดิน น ้ า ลม ไฟ เท่านั้น ชีวติมนุษยจึ์งด าเนินไปตาม
กระบวนการแห่งการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ซ่ึงความจริงของชีวติเหล่าน้ีถึงแมม้นุษยจ์ะไม่เรียนรู้ แตทุ่กคนก็หนีไม่
พน้ แต่ส่ิงท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ไปมากกวา่นั้นก็คือวา่ ขณะท่ีมีชีวติอยู ่มนุษยค์วรจะเรียนรู้วถีิชีวติดว้ยกนัเอง
อยา่งไร สงัคมท่ีแทจ้ริงควรจะเป็นไปในลกัษณะใด เพราะการเรียนรู้หลกัการและแนวปฎิบติัท่ีถูกตอ้งของชีวติ จะ
สามารถท าใหม้นุษยป์ฎิบติัต่อส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะการปฎิบติัต่อมนุษยด์ว้ยกนัเองซ่ึงจะ
น าไปสู่สงัคมท่ีสงบสุขได ้ดงัจะไดศึ้กษาแนวคิดทางปรัชญาของขงจ่ือวา่ดว้ยเร่ืองวถีิมนุษย ์ซ่ึงอาจเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีจะท าใหม้นุษยไ์ดเ้รียนรู้เพ่ือเป็นแนวปฎิบติัต่อไป 

 

ค าส าคญั: วถีิมนุษย ์ปรัชญาขงจ่ือ 

    ___________________________________________________________________ 

 


