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  คาํนํา (พมิพ์ครัง้ที่ 2) 
  

 ในช่วงแรกๆ ท่ีคนไทยเร่ิมสนใจเรียนภาษาจีนนัน้ การพฒันาส่ือเพ่ือใช้สําหรับการเรียน
การสอนภาษาจีนในประเทศไทยจงึจําเป็นต้องมุง่ผลติเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเป็น
หลกั เพราะภาษาเป็นปราการดา่นแรกท่ีจะเข้าสูค่วามรู้เก่ียวกบัจีนศกึษาด้านอ่ืนๆ แตปั่จจบุนั
ความสนใจภาษาจีนขยายวงกว้างมากขึน้ นกัวชิาการทางภาษาจีนมีเพิม่มากขึน้ จงึเร่ิมพบเห็นวา่
มีผลงานการเขียนท่ีเก่ียวกบัจีนศกึษาให้เห็นหลากหลายแง่มมุมากขึน้ด้วยเชน่กนั อาทิ  วฒันธรรม  
ประวตัศิาสตร์  อารยธรรม ชาตพินัธุ์  อาหาร  ดนตรี  การละเลน่  เทศกาลตา่งๆ เศรษฐกิจการค้า 
เทคโนโลยีสมยัใหม ่ตลอดจนการพฒันาของประเทศจีนในยคุใหมเ่ป็นต้น ผลงานทัง้หมดทัง้มวลนี ้
ล้วนเกิดขึน้มาจากปราชญ์ทางภาษาจีนทัง้เก่าและใหมข่องประเทศไทย ท่ีผนกึกําลงัร่วมกนัสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัองค์ความรู้ด้านจีนศกึษาในประเทศไทยโดยมิได้นดัหมาย ในขณะท่ีวง
การศกึษาด้านภาษาจีนและจีนศกึษาในประเทศไทย ก็กําลงัต้องการบคุลากรท่ีมีความสามารถ
และมีความคดิสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายเช่นนีเ้ป็นอยา่งมากด้วยเช่นกนั 
 
 หนทางการเข้าสูภ่าษาและการเรียนรู้ภาษามีหลากหลายวิธี  “เพลง” ก็เป็นอีกหนทางหนึง่
ท่ีผู้ เรียนภาษาสนใจและใช้ได้ผล เพราะผู้ เรียนไมเ่พียงสามารถเรียนรู้ภาษาจากเพลงเพียงเท่านัน้ 
หากแตย่งัสามารถเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความคดิ ความเช่ือ และประวตัศิาสตร์จาก
เพลงได้อีกด้วย ทัง้ยงัสร้างบรรยากาศการเรียนให้เป็นไปด้วยความร่ืนรมย์และผอ่นคลาย สามารถ
เข้าถึงภาษาและวฒันธรรมได้ง่ายและลกึซึง้แท้จริง  
 

หลงัจากการปฏิวตัวิฒันธรรมและเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสาธารณรัฐ นบั
ถึงปี 2009 เป็นปีครบรอบ 60 ปี  สมาคมวฒันธรรมและอารยธรรมแหง่ชาตจีินได้มีโครงการสํารวจ
ความนิยม “เพลงรักชาต”ิ ของชาวจีนทัง้ประเทศจํานวนร้อยอนัดบั จากการสํารวจมีประชาชน
ลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือเลือกเพลงรักชาตท่ีิอยูใ่นใจประชาชน โดยมีผู้ลงคะแนนเลือกเพลง
จํานวน 23,350,000 คน จากนัน้คณะกรรมการได้เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านเพลงและดนตรีระดบัชาติ
มาร่วมพิจารณาคดัเลือกบทเพลงอีกขัน้หนึง่ และได้ประกาศ “ร้อยเพลงรักชาต”ิ  อยา่งเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2009 เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนได้ฟังและศกึษาเรียนรู้  จดุประสงค์ของ
การสง่เสริม “ร้อยเพลงรักชาต”ิ สูป่ระชาชนนัน้  มิใช่เพียงเพ่ือให้ความร่ืนรมย์บนัเทิงเทา่นัน้ 
หากแตต้่องการสง่เสริมให้ประชาชนซมึซบัความเป็นชาต ิสง่เสริมให้เกิดจิตสํานกึรักชาต ิและสร้าง
ความภาคภมูใิจในความเป็นประชาชนพลเมืองของชาตใิห้เกิดขึน้ในหวัใจชาวจีนทกุดวง  
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เนือ้หาหลกัของหนงัสือเลม่นีคื้อ เพลงรักชาตขิองจีน จํานวน 100 เพลง แตล่ะเพลงมี
ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ประพนัธ์ ประวตัคิวามเป็นมา ความสําคญัของเพลง และเนือ้เพลง หนงัสือเลม่นี ้
หวงัท่ีจะให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียนภาษาจีนชาวไทย ตลอดจนนกัวิชาการท่ีไมรู้่ภาษาจีน 
ผู้ เขียนจงึได้เรียบเรียงโดยเอือ้ประโยชน์กบัผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ ดงันัน้คําภาษาจีนจะบอกคําอา่น
ภาษาไทย โดยมีอกัษรจีนและคําอา่นพนิอินกํากบัไว้ท้ายคํา สว่นเนือ้เพลงภาษาจีนทกุเพลง  จะมี
คําอา่นพนิอินกํากบั มีการอธิบายคําศพัท์ท่ีสําคญั นอกจากนีย้งัได้แปลเนือ้เพลงทกุเพลงแบบวรรค
ตอ่วรรค โดยพยายามคงความหมายเดิมให้ได้มากท่ีสดุ และท่ีสําคญั ผู้ เขียนพยายามแปลให้มี
ฉนัทลกัษณ์สมัผสัคล้องจอง เพ่ือให้เห็นถงึอารมณ์เพลงได้ลกึซึง้ยิ่งขึน้   ข้างท้ายของเพลงทกุเพลง
มีโน้ตเพลงสําหรับผู้สนใจด้านดนตรีอีกด้วย 

 
ความยากของการเรียบเรียงหนงัสือเลม่นีอ้ยูท่ี่การแปลเนือ้เพลง เพราะต้องคํานงึถึง

ข้อกําหนดสองประการคือ ความหมายของเนือ้เพลง  และฉนัทลกัษณ์ เน่ืองจากเพลงแตล่ะเพลงมี
ประวตัคิวามเป็นมาท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์จีน โดยเฉพาะประวตัศิาสตร์ช่วงการปฏิวตั ิ คํา
หนึง่คําในเนือ้เพลง  ส่ือหรือแฝงความหมายลกึซึง้มากกวา่คําท่ีปรากฏ เช่น เพลงอิง้ซานหง《映

山红 Yìnɡshānhónɡ》“ดอกชบาป่า”  ไมไ่ด้หมายถงึดอกไม้ชนิดหนึง่ท่ีมีสีแดง ขึน้อยูบ่นภเูขา 
หากแตเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทพัไกลของเหลา่ทหารแดงท่ีต้องผา่นหบุเขาเหลียงซาน ดอกไม้ชนิดนี ้
เจริญเตบิโตและงอกงามบนเขาเหลียงซาน ซึง่เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวเผา่อ๋ี เป็นดอกไม้มงคลท่ีชาวเผา่
อ๋ีนบัถือวา่เป็นดอกไม้ประจําเผา่ การกลา่วถึงดอกชบาป่าในเพลงนี ้จงึเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือรําลกึถึง
เหตกุารณ์ท่ีทพัทหารแดงเดนิทางผา่นเขาเหลียงซานและชมุชนชาวอ๋ีนัน่เอง เพลงเทียนลู ่ 《 天

路》Tiānlù  “ทางสายสวรรค์” ไมไ่ด้หมายถงึเส้นทางเพ่ือขึน้สูส่วรรค์ หรือเป็นเพียงเส้นทางรถไฟ
สูทิ่เบต หากแตห่มายถงึการเช่ือมสายสมัพนัธ์เพ่ือสง่ความรักความหว่งใยของมาตภุมูิจีน สู่
ดนิแดนทิเบต เพลงหนานหนีวาน 《南泥湾》Nánníwān “อา่วหนานหนี” ไมใ่ช่เพลงท่ีพรรณนา
ถึงอา่วแหง่หนึง่ท่ีช่ือ “หนานหนี” หากแตเ่ป็นเพลงท่ีบนัทกึถงึเหตกุารณ์สําคญัในการก่อตัง้กอง
กําลงัทหาร เพ่ือตอ่ต้านการรุกรานในช่วงสงครามการรุกรานของทหารญ่ีปุ่ น  ดงันัน้การแปลเนือ้
เพลงแตล่ะเพลงจงึต้องทําความเข้าใจท่ีมาของเพลงให้กระจ่าง จากนัน้แปลความหมายของเนือ้
เพลง แล้วจงึเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้คล้องจองกนั   แตอ่ยา่งไรก็ตาม  ด้วยข้อกําหนดของฉนัท
ลกัษณ์และการหาคําสมัผสั ทําให้เนือ้เพลงบางวรรคไมส่ามารถแปลแบบคําตอ่คําได้ อาจมีความ
คลาดเคล่ือนไปบ้างเลก็น้อย แตโ่ดยภาพรวมแล้ว ยงัคงความหมายตามต้นฉบบัเดมิทกุประการ 

 
การทํางานครัง้นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณแผน่ดนิ ประจําปี พ.ศ. 2553 ในสว่น

งบประมาณการบริการวิชาการของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี และเป็นผลงานในโครงการความ
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ร่วมมือทางวิชาการ “โครงการร่วมแตง่ตําราการเรียนการสอนภาษาไทย-จีน” ท่ีคณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี มีความร่วมมือกบั The Department of Thai Language and 
Literature, School of Southest and South Asia Language and Culture, Yunnan 
Nationalities University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (中国云南民族大学东南亚语言文

化学院泰语系 Zhōnɡɡuó Yúnnán mínzú dàxué,Dōnɡnányà yǔyán wénhuà      

xuéyuàn Tàiyǔ xì) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลูเ่ซงิ (陆生教授 Lù Shēnɡ Jiàoshòu) ให้
คําปรึกษาเก่ียวกบัการแปลภาษาจีนและภาษาไทย   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรีตน์ เรืองกาํเนิด      อาจารย์ประจําหลกัสตูรศลิปะการแสดง  

คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ให้คําปรึกษาและชีแ้นะความรู้เก่ียวกบัเพลงและ
ดนตรี   

อาจารย์หวางเวย Wang Wei (王薇 Wánɡ Wēi)   อาจารย์ประจําหลกัสตูรภาษาจีน     
คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี ช่วยให้คําปรึกษา ชีแ้นะ และไขความกระจ่างเก่ียวกบั
ภาษา วรรณคดีและประวตัศิาสตร์จีน 

ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล  อาจารย์ประจําหลกัสตูรภาษาจีน คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ   ให้คําปรึกษาด้านประวตัศิาสตร์จีน   

สุวชัญ ชาญเช่ียว  พิสจูน์อกัษร 
 

 หลังจากที่หนังสือเล่มนีไ้ด้เผยแพร่ให้กับสถาบันการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2553 แล้วนัน้ ได้รับความกรุณาจากผู้ รู้ช่วยเสนอข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ อีกทัง้มี
สถาบนัการศกึษาหลายแหง่แสดงความจํานงขอรับหนงัสือเพ่ือนําไปใช้ในการศกึษาค้นคว้าอีกเป็น
จํานวนมาก ในการจัดพมิพ์ครัง้ที่ 2 นี ้ ผู้ เขียนได้เพิ่มเตมิเนือ้หาให้มีความสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
และยงัได้เผยแพร่ข้อมลูทางเว็บไซต์เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เนต โดย
สามารถสืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์นี ้  http://metchs.blogspot.com พร้อมทัง้ยงัได้จดัทําส่ือวีดทิศัน์รวม
เพลงทัง้ 100 เพลงประกอบหนงัสือเลม่นีอี้กด้วย  
  

เหนือสิง่อ่ืนใด ขอความกรุณาท่านผู้ รู้โปรดเสนอข้อคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์และทรงคณุคา่
ให้แก่ผู้ เขียนด้วย เพ่ือจะได้เพิ่มเตมิและพฒันาให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตอ่ไป  

        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ 

มกราคม  2554  
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ความสัมพันธ์ของประวัตศิาสตร์กับเพลงรักชาตแิละสังเขปประวัตศิาสตร์จีน 
 

เพลง นบัได้วา่เป็นงานวรรณกรรมท่ีบนัทกึเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ชัน้เย่ียมอยา่ง
หนึง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “เพลงรักชาต”ิ ของจีนท่ีภาษาจีนเรียกวา่อ้ายกวอ๋เกอ (爱国歌 Ài     

ɡuóɡē) แตล่ะเพลงทําหน้าท่ีบนัทกึความทรงจําทางประวตัศิาสตร์ได้อยา่งชดัเจนและลกึซึง้ เป็น
เสมือนคําฝากฝังท่ีคนรุ่นก่อนสง่ผา่นกาลเวลาสูค่นรุ่นหลงั เพลงหลายเพลงแม้ไมไ่ด้รับความนิยม
เหมือนครัง้ท่ีโดง่ดงั แตก็่ไมเ่คยสญูหายไปตามกาลเวลา แม้นานๆครัง้ ไมว่า่เม่ือใดก็ตามท่ีมีโอกาส
ได้นําออกมาขบัร้องใหมห่รือนํากลบัมาฟังสกัครัง้ ความทรงจําเก่าๆ ทํานองเพลงก็ยงัคงไพเราะไม่
เส่ือมคลาย คําฝากฝังของคนรุ่นเก่าก็ยงัคงความศกัดิส์ทิธ์ิ มัน่คงเหมือนจารึกบนแผน่ศลิาท่ีไมอ่าจ
ลบเลือนไปได้เลย  
 เน่ืองจากเพลงรักชาต ิ เป็นเพลงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประวตัศิาสตร์ของชาต ิ ส่ือให้เห็นถึง
หนทางการตอ่สู้แตล่ะยคุสมยั สงครามการตอ่สู้ การกอบกู้ชาต ิ จนถงึการสร้างชาต ิ ดงันัน้การจะ
ทําความเข้าใจเนือ้หาของเพลงเหลา่นีไ้ด้ จงึจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของ
ชาตเิป็นอนัดบัแรก  เพลงรักชาตขิองจีนก็เช่นเดียวกนั เนือ้หาของเพลงทกุเพลงสะท้อนให้เห็นถงึ
ประวตัศิาสตร์และอารยธรรมอนัยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประวตัศิาสตร์ในยคุการปฏิวตัิ
วฒันธรรม จากเหตกุารณ์การแบง่ฝักแบง่ฝ่าย ความยากจนแร้นแค้นเดือดร้อนของประชาชน จน
เกิดการลกุฮือตอ่ต้านรัฐบาล การรุกรานจากตา่งประเทศ ก่อให้เกิดความโกลาหลวุน่วายไปทัว่ทกุ
หยอ่มหญ้าบนแผน่ดนิจีน หลงัจากท่ีทา่นประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง(毛泽东 Máo Zédōnɡ) 
ประกาศก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ประเทศจีนคอ่ยๆกลบัเข้าสูค่วามสงบ บ้านเมือง 
คอ่ยๆ เร่ิมพฒันาไปอยา่งช้า ๆ แตก่ารจะทําให้ประชาชนทัง้ประเทศยอมรับในระบอบการปกครอง
แบบใหมเ่ป็นเร่ืองยาก  ทกุก้าวยา่งท่ีเช่ืองช้าและเยาว์วยัของการปกครองในระบอบสงัคมนิยมใน
ยคุเร่ิมต้น มาจนถึงก้าวท่ีเข้มแข็งเกรียงไกรในปัจจบุนั  เพลงรักชาต ิ ทําหน้าท่ีประคบัประคองและ
ขบักลอ่มจิตใจชาวจีนให้เกิดสํานกึรักชาต ิ สามคัคี เช่ือมัน่ในระบอบการปกครอง และพร้อมท่ีจะ
ยืนหยดั ก้าวเดนิไปพร้อมกบัรัฐบาล เพ่ือร่วมกนัพฒันาประเทศให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในบรูพา 
 

ตอ่ไปนีจ้ะได้กลา่วถงึสงัเขปเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ชาตจีิน โดยแบง่เป็นยคุตา่งๆ ข้อมลู
เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ชาตจีินตอ่ไปนี ้ ปรับปรุงข้อมลูท่ีได้มาจากเว็บไซต์ช่ือ ไท่หวัหวา่ง (泰华网

Tài Huá Wǎnɡ) http://www.thaichinese.net  ดงันี ้ 
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ช่วงเวลา ยุคสมัย 朝代(cháodài) 

ก่อน 2000-1500 ยคุเซี่ย 夏(Xià) 

ก่อน 1700-1027 ยคุซาง 商(Shānɡ) 

ก่อน 1027-771 ยคุโจวตะวนัตก 西周(Xīzhōu) 

ก่อน 770-221 ยคุโจวตะวนัออก 东周(Dōnɡzhōu) 

  ยคุชนุชิว (770-476 ◌ฺB.C.) 春秋(Chūnqiū) 

  ยคุจ้านกวอ๋ (475-221 B.C.) 战国(Zhànɡuó) 

ก่อน 221-207 ราชวงศ์ฉิน 秦(Qín) 

ก่อน 206-9 ยคุฮัน่ตะวนัตก 西汉(Xīhàn) 

9-21 ยคุซนิ 新(Xīn) 

21-220 ราชวงศ์ฮัน่ตะวนัออก 东汉(Dōnɡhàn) 

220-280 ยคุซานกวอ๋(สามก๊ก) 三国(Sānɡuó) 

  ยคุเวย่(220-265) 魏(Wèi) 

  ยคุฉู่(221-263) 蜀(Shǔ) 

  ยคุอู(๋226-280) 吴(Wú) 

265-316 ยคุจิน้ตะวนัตก 西晋(Xī jìn)   

317-402 ยคุจิน้ตะวนัออก 东晋(Dōnɡ jìn)   

420-588 ยคุหนานฉาว(ฉาวใต้) 南朝(Náncháo) 

  ราชวงศ์ซง่(420-478) 宋(Sònɡ) 

  ราชวงศ์ฉี(479-501) 齐(Qí) 

  ราชวงศ์เหลียง(502-556) 梁(Liánɡ) 

  ราชวงศ์เฉิน(557-588) 陈(Chén) 

386-588 ยคุเป่ยฉาว(ฉาวเหนือ) 北朝(Běicháo) 

  เป่ยเวย่หรือเวย่เหนือ(386-533) 北魏(Běiwèi) 

  ตงเวย่หรือเวย่ตะวนัออก(534-549) 东魏(Dōnɡwèi) 
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  ซีเวย่หรือเวย่ตะวนัตก(535-557) 西魏(Xīwèi) 

  เป่ยฉีหรือฉีเหนือ(550-577) 北齐(Běiqí) 

  เป่ยโจวหรือโจวเหนือ(557-588) 北周(Běizhōu) 

581-617 ราชวงศ์สยุ 隋(Suí) 

618-907 ราชวงศ์ถงั 唐(Tánɡ) 

907-960 สมยัอูต้่ายหรือสมยัห้ายคุ 五代(Wǔdài) 

907-979 ยคุสือกวอ๋หรือยคุสบิรัฐ 十国(Shíɡuó) 

960-1279 ยคุซง่ 宋(Sònɡ) 

  ยคุเป่ยซง่หรือซง่เหนือ(960-1127) 北宋(Běisònɡ) 

  ยคุหนานซง่หรือซง่ใต้(1127-1279) 南宋(Nánsònɡ) 

907-1125 ยคุเหลียว 辽 (Liáo) 

1038-1227 ยคุซีเซี่ยหรือเซี่ยตะวนัตก 西夏(Xīxià) 

1115-1234 ยคุจิน 金(Jīn) 

1279-1368 ราชวงศ์หยวน 元(Yuán) 

1368-1644 ราชวงศ์หมงิ 明(Mínɡ) 

1644-1911 ราชวงศ์ชิง 清(Qīnɡ) 

1911-1949 ประเทศสาธารณรัฐจีน 中华民国(Zhōnɡhuá  

Mínɡuó) 

1949- ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 中华人民共和国(Zhōnɡ 

huá rénmín ɡònɡhéɡuó)

 
ประวัตศิาสตร์จีนยุคโบราณ 

 หากยดึตามตํานานจีน สามารถเร่ิมประวตัศิาสตร์อารยธรรมจีนมาตัง้แต ่ “ผานกู่” ซึง่เป็น
ผู้สร้างจกัรวาล ผู้ เป็นเจ้าแผน่ดนิและผู้ นําอนัชาญฉลาดในหมูพ่ระเจ้าแผน่ดนิยคุโบราณท่ีเป็นท่ี
รู้จกัคือ พระเจ้าหวงตี ้ (黄帝 HuánɡDì) ผู้ซึง่สอนชาวจีนยคุโบราณให้รู้จกัการส่ือสารระหวา่งกนั 
การหงุหาอาหาร การทําเคร่ืองนุง่ห่มและสร้างท่ีอยูอ่าศยั 
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ยุคเซ่ีย 夏朝 XiàCháo (2000-1500 B.C.) 
ยคุเซี่ย ถือเป็นราชวงศ์แรกในยคุประวตัศิาสตร์จีนโบราณ แตก่่อนหน้าท่ีนกัโบราณคดีจะ

ค้นพบหลกัฐานในยคุโลหะในบริเวณอานหยาง(安阳 Ānyánɡ ) มลฑลเหอหนาน(河南 Hé nán) 
ในปี 1928 นัน้ วงการประวตัศิาสตร์จีนยงัไมส่ามารถตดัสนิได้วา่ การก่อเกิดของราชวงศ์เซีย่เป็น
เพียงตํานานหรือเป็นเร่ืองจริงในประวตัศิาสตร์ แตห่ลงัจากนกัโบราณคดีได้ค้นพบหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ โดยเฉพาะใน ปี  1960 และ  1970 ได้ค้นพบภาชนะทองเหลืองและหลมุฝังศพใน
บริเวณเดียวกบัท่ีระบใุนหนงัสือท่ีเขียนไว้ตัง้แตย่คุโบราณ เป็นการยืนยนัชดัเจนถึงการดํารงอยูจ่ริง
ของราชวงศ์เซีย่  ซึง่นบัได้วา่เป็นยคุหวัเลีย้วหวัตอ่ก่อนการพฒันาวฒันธรรมแบบปลายยคุหินสู่
วฒันธรรมจีนในยคุราชวงศ์ซางตอ่มา 

 ยุคซาง 商朝 Shānɡcháo (1700-1027 B.C.) 
กลา่วกนัวา่ผู้ ก่อตัง้ราชวงศ์ซางเป็นผู้ นําตอ่ต้านท่ีโคน่ล้มราชวงศ์เซีย่ ความเจริญในยคุนี ้

อยูท่ี่การเกษตร การเลีย้งสตัว์ท่ีได้จากการลา่  การพฒันาท่ีสําคญัท่ีสดุในยคุนีคื้อ ระบบการเขียน
หนงัสือ เป็นการเขียนหนงัสือโดยการแกะสลกัลงบนกระดองเตา่หรือกระดกูสตัว์ท่ีเรียบแบน 
เรียกช่ือวา่เจ๋ียกู่เหวิน(甲骨文 jiǎɡǔwén) นอกจากนีพ้ฒันาการท่ีสําคญัประการหนึง่ท่ีเกิดขึน้ใน
ยคุนี ้ คือการทําภาชนะทองเหลือง ภาชนะเหลา่นีไ้ด้นําไปใช้ในงานพิธีตา่ง ๆ อยา่งแพร่หลาย 
อาณาจกัรของซาง อยูท่างตอนเหนือของประเทศจีน และมีเมืองหลวงตัง้อยูท่ี่อานหยาง  

ยุคโจว 周朝 Zhōucháo (1027-771 B.C.) 
ผู้ปกครองคนสดุท้ายของยคุซางได้ใช้วิธีการอนัโหดเหีย้มกบัประชาชน จนถกูโคน่ล้มโดย

หวัหน้าชนเผา่โจว(周 Zhōu) ซึง่ตัง้รกรากอยูบ่นท่ีราบเวย่(渭 wèi) ซึง่เป็นพืน้ท่ีเมืองสา่นซี(陕西

Shǎn xī)ในปัจจบุนั เม่ือสถาปนาอาณาจกัรโจวได้สําเร็จได้ตัง้เมืองหลวงอยูท่ี่เมืองก่าว(镐 Gǎo) 
ใกล้กบัเมืองซอีาน(西安 Xī’ān ) หรือฉางอาน(长安 Chánɡ’ān) ในยคุโจวนี ้ นบัวา่เป็นยคุท่ี
รุ่งเรืองท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ยคุโบราณ มีการยดึครองพืน้ท่ีสว่นใหญ่ทางตอนเหนือของแมนํ่า้ฉาง
เจียง(长江 Chánɡjiānɡ) แล้วนําเอาภาษาและประเพณีของสมยัซางไปใช้ร่วมกนักบัพืน้ท่ีท่ียดึ
ครองมาได้ จงึเป็นการกระจายภาษาและประเพณีของซางไปสูท่ัว่ดนิแดนจีน 

ยคุโจวเป็นยคุท่ีปกครองนานท่ีสดุในประวตัศิาสตร์จีนยคุโบราณ ในยคุนีเ้องท่ีมีการก่อเกิด
แนวคดิปรัชญาการปกครองเร่ืองเทียนมิง่(天命 Tiānmìnɡ) “บญัชาสวรรค์” และเรียกผู้ปกครอง
วา่ เทียนจ่ือ (天子 Tiānzǐ) “โอรสสวรรค์” โดยเช่ือวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับอาญาสทิธ์ิจากสวรรค์ลงมา
ปกครองโลกมนษุย์  ปรัชญาในการปกครองนีไ้ด้สืบทอดตอ่มา ทําให้ระบบศกัดนิาได้นํามาใช้ใน
ยคุโจว โดยการปกครองแบบกระจายอํานาจ  ในเวลาตอ่มา ยคุโจวมีความเจริญมากขึน้ทัง้
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เมืองใหญ่มีความเจริญและล้อมรอบด้วยเมืองบริวาร ระบบศนูย์กลาง
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การปกครองจงึถกูนํามาใช้เพ่ือประสทิธิภาพในการควบคมุเมืองตา่ง ๆ ระบบศกัดนิาจงึถกูแทนท่ี
ด้วยระบบภาษีตามผลผลติทางการเกษตร 

ในปี 771 ก่อนคริสตกาล  ราชวงศ์โจวถกูพวกชนป่าเถ่ือนรุกรานและฆา่กษัตริย์ จากนัน้ก็
ได้ย้ายเมืองหลวงไปทางตะวนัออก คือพืน้ท่ีบริเวณเมืองลัว่หยาง (洛阳 Luòyánɡ) หรือเหอหนาน
(河南 Hénán)  ในปัจจบุนั จากการย้ายเมืองหลวงน่ีเอง นกัประวตัศิาสตร์จงึแบง่ยคุโจวออกเป็น
ซีโจว(西周 Xīzhōu) คือยคุโจวตะวนัตก (1027-771 ปีก่อนคริสตกาล) และตงโจว(东周 Dōnɡ

zhōu) คือยคุโจวตะวนัออก (770-221ปี ก่อนคริสตกาล) หลงัจากนัน้ยคุโจวก็เร่ิมเข้าสูย่คุเส่ือม  ใน
ยคุโจว ตะวนัออกยงัแบง่ยคุยอ่ยอีกสองยคุคือชนุชิว(春秋 Chūnqiū) ในช่วง 770-476 ปีก่อน
คริสตกาล และยคุตอ่มาคือจ้านกวอ๋(战国 Zhànɡuó)  ในช่วง 475-221 ปีก่อนคริสตกาล 
 
ประวัตศิาสตร์จีนยุคจกัรพรรด-ิยุคที่หน่ึง 

ยุคราชวงศ์ฉิน 秦 Qín (221-206 B.C.)  
ในยคุนีเ้ป็นยคุแห่งการรวมชาตจีินหลงัจากท่ีแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหลา่ ในยคุจ้านกวอ๋ 

เม่ือรัฐฉินซึง่อยูท่างตะวนัตกของจ้านกวอ๋ ได้รวบรวมก๊กตา่งๆเป็นผลสําเร็จก็ได้สถาปนาตนเองขึน้
เป็นกษัตริย์องค์แรกของแผน่ดนิคือฉินส่ือหวง(秦始皇 Qínshǐhuánɡ)  ในปี 221 ก่อนคริสตกาล 
กษัตริย์ฉินได้ปฏิรูปการปกครองประเทศจีนขนานใหญ่   การรวมศนูย์อํานาจโดยไมคํ่านงึถึงรัฐท่ี
ถกูปกครอง  การใช้รูปแบบตวัหนงัสือ ระบบเงินตรา ระบบกฎหมาย ระเบียบงานใน
ราชการ รวมถงึระบบปรัชญาแนวคดิให้เป็นไปในแบบเดียวกนัหมด  นกัปราชญ์ท่ีมีแนวคดิตรงข้าม
จะถกูจบัลงโทษหรือสงัหารทิง้ ตําราของสํานกัขงจ่ือ(孔子 Kǒnɡzǐ) ถกูเผาทําลายทิง้ 

ในด้านการทหาร กษัตริย์ฉินได้สร้างแนวปราการป้องกนัพวกชนเผา่จากทางเหนือ โดย
การสร้างกําแพงเช่ือมตอ่กบักําแพงท่ีมีอยูเ่ดมิของรัฐตา่งๆในสมยัจ้านกวอ๋ การก่อสร้างครัง้นีเ้กิด
เป็นกําแพงขนาดยาวนบัหม่ืนลี ้ จงึเรียกกําแพงนีว้า่  วา่นหล่ีฉางเฉิง(万里长城 Wànlǐ chánɡ

chénɡ) “กําแพงหม่ืนลี”้ การก่อสร้างกําแพงต้องใช้เงินทองและแรงงานมหาศาล  เป็นเหตใุห้ผู้คน
ล้มตายเป็นจํานวนมาก สร้างความไมพ่อใจและเกลียดชงัขึน้ทกุท่ี ทนัทีท่ีกษัตริย์ฉินสิน้พระชนม์ลง
ในปี 210 ก่อนคริสตกาล ผู้คนท่ีไมพ่อใจเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้วก็ลกุขึน้มาล้มล้างราชวงศ์ฉินทนัที รวม
อายขุองราชวงศ์ฉินไมถ่งึ 20 ปี แตอ่ยา่งไรก็ตาม รูปแบบการปกครองของฉินก็ได้สืบทอดสูร่าชวงศ์
ตอ่มา   

 
 ยุคราชวงศ์ฮ่ัน 汉朝 Hàncháo (206 B.C.-A.D.9) 
หลงัจากท่ีผา่นสงครามกลางเมืองช่วงสัน้ๆ  ราชวงศ์ฮัน่ก็ได้สถาปนาขึน้มาโดยตัง้เมือง

หลวงขึน้ท่ีฉางอาน(长安 Ch á n ɡ ’ ā n )  ราชวงศ์ฮัน่สว่นใหญ่ยงัคงรูปแบบการปกครองแบบ
เดียวกบัฉิน  เพียงแตบ่างสว่นได้ปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ของฮัน่ เชน่ การปกครองแบบรวมศนูย์
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อํานาจ  มีการนําเอาระบบศกัดนิามาปรับใช้ในบางพืน้ท่ี แนวคดิของปรัชญาขงจ่ือถกูนํากลบัมาใช้
อีกครัง้ นกัปราชญ์ตา่งๆ ได้รับการเล่ือนสถานะเป็นข้าราชการ มีการกําหนดมาตรฐานในการสอบ
เพ่ือเข้ารับราชการ ยคุนีจ้งึนบัวา่เป็นยคุทองของศลิปะและวรรณกรรม  เป็นยคุท่ีนกัประวตัศิาสตร์
ชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุถือกําเนิดขึน้ คือ ซือหมาเฉ่ียน(司马遣 Sīmǎqi ǎ n) ซึง่ได้สร้าง
ผลงานบนัทกึประวตัศิาสตร์ชิน้สําคญัท่ีสดุของจีน คือ ส่ือจี(้史记 shǐjì, Historical Records) 
ซึง่เป็นการบนัทกึเหตกุารณ์ตัง้แตส่มยัราชวงศ์เซี่ยจนถึงราชวงศ์ฮัน่สมยัอูตี่(้武帝 Wǔdì 141-87 ปี
ก่อนคริสตกาล)เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามากในสมยันีคื้อ  เทคโนโลยีการผลติกระดาษและเคร่ืองปัน้ 
ดนิเผา เน่ืองจากประชาชนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีการปกครองของอาณาจกัรฮัน่ เป็นชนเผา่ฮัน่ จงึเรียก
ชาวจีนวา่ “ชาวฮัน่”    

ในยคุนี ้ มีการขยายอาณาเขตไปทางตะวนัตกจรดเขตปกครองตนเองซนิเจียงอยุกร์ู   การ
ขยายอาณาจกัรไปทางตะวนัตก สว่นหนึง่เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทางของกองคาราวาน
การค้าในเส้นทางสายไหม สว่นทางใต้นัน้ ได้ขยายอาณาเขตไปถึงตอนเหนือของเวียดนาม ทางทิศ
ตะวนัออกถึงเกาหลีเหนือ  แตก่ารยดึครองดนิแดนท่ีไมใ่ช่จีนนัน้ ยอ่มไมเ่ป็นการปลอดภยัสําหรับ 
การปกครอง ราชวงศ์ฮัน่จงึได้จดัระบบฉาวก้ง(朝贡 cháoɡònɡ) “ราชบรรณการ” คือยงัคงปลอ่ย
ให้รัฐท่ีไมใ่ช่รัฐจีนปกครองตนเองตอ่ไป แตต้่องสง่บรรณาการให้จีนเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งการ
ยอมรับการปกครองของราชวงศ์ฮัน่    

ราชวงศ์ฮัน่ดําเนินมาได้ 2 0 0  ปี ประวตัศิาสตร์ก็สะดดุไปช่วงสัน้ๆ ในช่วงปี  9 2 4  
เน่ืองจากถกู หวางหมา่ง(王莽 Wánɡ Mǎnɡ) หลานของฮองเฮาในอูตี่แ้ยง่ชิงอํานาจ  หลงัจากนัน้
ประวตัศิาสตร์ได้ดําเนินไปอีก 200 ปี ราชวงศ์ฮัน่ก็ถงึกาลลม่สลายอนัเน่ืองจากปัญหาสะสมใน
ด้านการเงิน  ปัญหาการปกครองหวัเมือง รวมถึงปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวง  

ยุคแห่งความขัดแย้ง 
หลงัการลม่สลายของฮัน่ ประเทศจีนก็เข้าสูย่คุแห่งการแตกแยกนานถึงส่ีศตวรรษ  

สงครามกลางเมืองเร่ิมต้นขึน้ในยคุของซานกวอ๋(三国 Sānɡuó) ถึงแม้ในยคุจิน้(晋 Jìn 265-
420) จะสามารถรวบรวมแผน่ดนิได้ในช่วงสัน้ๆ  แตส่ดุท้าย 晋 ก็ถกูพวกเลีย้งสตัว์เร่ร่อนโคน่ลงใน
ปี  317  จากนัน้ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองลัว่หยาง(洛阳 Luòyánɡ)ไปสูเ่มืองหนานจิง(南京  

Nánjīnɡ)  
ในสมยัฮัน่ พระพทุธศาสนาได้เร่ิมเผยแผเ่ข้าสูป่ระเทศจีนทัง้ทางเหนือและทางใต้ 

ประชาชนในยคุฮัน่เร่ิมนบัถือศาสนาพทุธ และสร้างพทุธศาสนสถานขึน้  
สิง่ประดษิฐ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงนีคื้อ การผลติดนิปืน(ใช้ในดอกไม้ไฟ) รถลากหรือรถเทียม

เกวียน ขณะเดียวกนัวทิยาการด้านการแพทย์ ดาราศาสตร์ และการทําแผนท่ีก็มีความก้าวหน้า
อยา่งมาก  
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ประวัตศิาสตร์จีนยุคจกัรพรรด-ิยุคฟ้ืนฟู 
ยุคราชวงศ์สุย 隋朝 Suícháo (A.D. 581-617) 
ประเทศจีนกลบัสูย่คุรวมชาตอีิกครัง้ในราชวงศ์สยุ ซึง่เป็นราชวงศ์ท่ีมีอายสุัน้ๆ ช่วง ค.ศ  

581-617 จงึหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีมกัจะถกูนําไปเปรียบเทียบกบัฉิน เพราะทัง้เหตกุารณ์และช่วงเวลา
สัน้ใกล้เคียงกนั ยคุสยุทุ่มเททรัพยากรจํานวนมากในการขดุคลอง สําหรับการลําเลียงหรือท่ีรู้จกัคือ
ต้ายวิน่เหอ(大运河 Dàyùnhé) หมายถึง Grand Canal การบรูณะกําแพงเมืองจีน การทุ่มเท
กําลงัทหารไปสู้รบกบัเกาหลี จงึต้องเพิ่มการเก็บภาษี ทําให้ประชาชนไมพ่อใจลกุฮือขึน้ตอ่ต้าน 
ข้าราชการไมจ่งรักภกัดี  

ยุคราชวงศ์ถัง 唐朝 Tánɡ cháo (A.D. 618-907) 
นกัประวตัศิาสตร์ถือวา่ ยคุของราชวงศ์ถงัเป็นยคุแห่งความเจริญรุ่งเรืองท่ีสดุใน 

ประวตัศิาสตร์จีน  มีอาณาเขตกว้างใหญ่กวา่สมยัฮัน่ จากการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัประเทศอินเดีย
และตะวนัออกกลาง ความเจริญรุ่งเรืองและการประดษิฐ์เฟ่ืองฟมูาก มีการผลติแมพ่ิมพ์ ทําให้
หนงัสือสามารถเข้าถงึชาวบ้านมากขึน้ อนัเป็นท่ีมาของยคุทองด้านวรรณกรรม พทุธศาสนา
เผยแพร่อยา่งแพร่หลาย  มีการอญัเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาสูป่ระเทศจีน ลทัธิขงจ่ือได้รับ
การฟืน้ฟ ูระบบการสอบเข้ารับราชการได้ปรับปรุงจนสมบรูณ์ เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีฉลาดท่ีสดุ และ 
สําคญัท่ีสดุคือ  การนําระบบราชการท่ีไมมี่อํานาจการปกครองพืน้ท่ีมาใช้ ซึง่การปกครองแบบนี ้
ดําเนินมาจนถงึการสิน้สดุของราชวงศ์ชิงในปี  1911 ในยคุถงั ข้าราชการทําหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ระหวา่งชาวบ้านกบัรัฐบาล  ในตอนกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 8 อํานาจของถงัเร่ิมเส่ือมถอยลง 
เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมสัน่คลอน การทหารสู้รบพา่ยแพ้แก่อาหรับในปี 751 เม่ืออํานาจออ่นแอลง 
ก็เป็นโอกาสให้พวกชนเผา่เร่ร่อนทางเหนือรุกรานเข้ามายดึครองในปี  907  เหตนีุทํ้าให้ประเทศจีน
แตกแยกออกเป็นก๊กตา่ง ๆ อีกครัง้  คือ แยกเป็นทางเหนือ 5 รัฐ ทางใต้อีก 10 รัฐ สถานการณ์นี ้
ดําเนินอยูเ่ป็นเวลาคร่ึงศตวรรษ 

ยุคราชวงศ์ซ่ง 宋朝 Sònɡcháo ( 960-1279) 
ในปี 960 ราชวงศ์ซง่ได้รวบรวมประเทศขึน้อีกครัง้ แตก็่ถกูแบง่ออกเป็นสองชว่ง คือเป่ยซง่ 

 (北宋 BěiSònɡ)หมายถึงซง่เหนือ (960-1127) และหนานซง่(南宋 NánSònɡ) หมายถงึซง่ใต้
(1127-1279) การท่ียคุซง่แบง่ออกเป็นสองยคุ เน่ืองจากถกูพวกเร่ร่อนทางเหนือเข้ารุกรานและไม่
สามารถตีโต้กลบัได้ ราชวงศ์ซง่ได้ใช้ระบบการรวมศนูย์อํานาจผสมกบัการแตง่ตัง้ข้าราชการจาก
สว่นกลางออกไปปกครองหวัเมือง  ทําให้ราชสํานกัมีเวลาดแูลกิจการในเมืองหลวงมากขึน้ การ
ก่อสร้างเมืองในยคุนี ้ เป็นการสร้างเมืองเพ่ือให้เป็นศนูย์กลางการพาณิชย์ พาณิชย์นาวี 
อตุสาหกรรม หวัเมืองชายฝ่ังถกูเช่ือมโยงกบัหวัเมืองในแผน่ดนิใหญ่ การพฒันานี ้ ทําให้สามญัชน
จํานวนมาก ร่ํารวยขึน้มาโดยไมต้่องรับราชการอยา่งในอดีต   
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ในด้านวฒันธรรมนัน้ นอกจากพฒันาสิง่ท่ีสืบทอดจากสมยัถงัแล้ว ยงัมีการบนัทกึ 
ประวตัศิาสตร์ ศลิปะการเขียนภาพ ศลิปะการเขียนพูก่นั และการทําเคร่ืองปัน้ดนิเผาเนือ้แข็ง  ลทัธิ
ขงจ่ือมีอิทธิพลเหนือพทุธศาสนา เน่ืองจากศาสนาพทุธถกูมองวา่เป็นของตา่งประเทศ และไม่มี
คําตอบให้กบัการปฏิบตัสํิาหรับแนวทางทางการเมืองและปัญหาพืน้ฐานทัว่ไป ในขณะท่ีสํานกั
ขงจ่ือได้พฒันาสูล่ทัธิขงจ่ือแนวใหม ่ โดยการนําเอาปรัชญาแนวคดิดัง้เดมิของขงจ่ือมาสอดแทรก
ความเห็น ผสมผสานแนวคดิทางศาสนาพทุธกบัลทัธิเตา๋ เป็นต้น ลทัธิขงจ่ือแนวใหมท่ี่มีอิทธิพล
อยา่งสงูคือแนวคดิของ จส่ีู(朱喜 Zhū Xǐ) ซึง่มีแนวคดิในการสอนให้เช่ือฟังฝ่ายเดียว และตําหนิ
การคดัค้านผู้ปกครอง กลา่วคือ ลกูต้องเช่ือฟังพอ่แม ่ภรรยาเช่ือฟังสามี ผู้ น้อยเช่ือฟังผู้อาวโุสกวา่
เป็นต้น แนวคดินีถ้กูฝังลกึอยูใ่นสงัคมจีนจนถึงศตวรรษท่ี 19 แตย่งัคงมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของชาว
เกาหลี และญ่ีปุ่ นจนถึงทกุวนันี ้
 
ประวัตศิาสตร์จีนยุคจกัรพรรด-ิการรุกรานจากมองโกล 

ยุคราชวงศ์หยวน 元朝 YuánCháo ( 1279-1368)  

ในตอนกลางศตวรรษท่ี 1 3  มองโกลได้เข้ายดึครองตอนเหนือของจีนเกาหลี และกลุม่ 
ประเทศมสุลมิในเอเชียกลาง  รวมถงึรุกเข้าไปตียโุรปถึงสองครัง้ ภายหลงักบุไลขา่น (1215-1294) 
หลานของเจงกิสขา่น( 1 1 6 7 - 1 2 2 7 )  ได้เข้ารุกรานอาณาจกัรซง่ใต้ และได้สถาปนาราช 
วงศ์หยวนขึน้ นบัเป็นราชวงศ์แรกของประวตัศิาสตร์ชาตจีินท่ีก่อตัง้โดยกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืน ไมใ่ช่ชาว
ฮัน่ แม้วา่ชาวมองโกลจะปกครองประเทศจีนด้วยระบบการปกครองของจีน  แตช่าวจีนฮัน่ก็รับรู้ถึง
ความไมย่ตุธิรรม  ความไมเ่สมอภาคในด้านสงัคมและการเมือง ตําแหนง่สําคญัตา่งๆ ในสว่นกลาง
และภมูิภาคจะถกูผกูขาดโดยชาวมองโกล หรือจ้างชาวตา่งชาต ิ เชน่ชาวเอเชียกลาง ตะวนัออก
กลางหรือแม้แตช่าวยโุรป มาทําหน้าท่ีในตําแหนง่ท่ีชาวมองโกลทําเองไมไ่ด้  ในทางกลบักนัก็มีการ
จ้างชาวจีนให้เข้าไปทําหน้าท่ีบริหารงานในดนิแดนท่ีไมใ่ช่แผน่ดนิของจีน ในยคุท่ีหยวนปกครอง
ประเทศจีนนัน้  กิจการด้านวฒันธรรมมีการพฒันาผสมผสานของวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั การ
พฒันาด้านการแสดง การประพนัธ์  และด้านการเขียนหนงัสือ ได้พฒันาสูป่ระชาชนทัว่ไปอยา่ง
กว้างขวาง มีการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัเอเชียตะวนัตกและยโุรปเพ่ือแลกเปล่ียนวฒันธรรม  เคร่ือง
ดนตรีตะวนัตกถกูนํามาใช้ในศลิปะการแสดงของจีน  ศาสนาตา่งๆ หลัง่ไหลเข้าสูป่ระเทศจีน เป็น
ผลให้ชาวจีนเปล่ียนแปลงการนบัถือศาสนาเป็นจํานวนมาก เช่น ศาสนาอิสลามซึง่แพร่หลายอยา่ง
มากในหมูช่าวจีนทางตะวนัตก ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาธอลคิ เนสโตเนียน เตา๋ ลามะ(พทุธ
แบบทิเบต)เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ลทัธิขงจ่ือและระเบียบการสอบเข้ารับราชการก็ได้รับการฟืน้ฟ ู
นํากลบัมาใช้ใหมด้่วยหวงัวา่จะสามารถรักษาความเป็นระเบียบในสงัคมชาวฮัน่อยา่งเดมิได้  
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ความก้าวหน้าทางวิทยาการในยคุนีคื้อ มีการบนัทกึการเดนิทาง  การทําแผนท่ีการศกึษา 
ทางภมูิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สิง่ประดษิฐ์ของชาวจีน เช่น ระบบการพิมพ์ การทํา
เคร่ืองปัน้ดนิเผา การเลน่ไพ ่ การแพทย์ วรรณกรรมมีการนําไปเผยแพร่ในยโุรป ขณะเดียวกนัก็ได้
นําเอาวทิยาการจากยโุรปกลบัสูป่ระเทศจีนเช่นกนั เช่น การเป่าแก้ว ซึง่เป็นท่ีนิยมอยา่งมากใน
เวลาตอ่มา มีการจดบนัทกึการเดนิทางโดยชาวตะวนัตกเป็นครัง้แรก  ซึง่นกัเดนิทางท่ีเป็นท่ีรู้จกั
มากท่ีสดุก็คือ มาร์โค โปโล (Marco Polo)    

นอกจากนี ้ ชาวมองโกลได้ขยายสว่นงานสาธารณปูโภคหลายด้าน เชน่ ถนน การ
คมนาคมทางนํา้ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้  มีการสร้างยุ้งฉางขึน้ทัว่อาณาจกัรเพ่ือป้องกนัการ
ขาดแคลนอาหาร  พระราชวงัในกรุงปักก่ิงได้รับการบรูณะสร้างขึน้ใหม ่  มีการสร้างสระนํา้ 
สวนหยอ่ม เนินเขาภายในวงัด้วย ในยคุของหยวนนัน้ กรุงปักก่ิงนบัได้วา่เป็นศนูย์กลางของการ
คมนาคมทางนํา้ เน่ืองจากการขดุคลองทกุสายจะมาบรรจบกนัท่ีน่ี จากความรุ่งเรืองของกรุงปักก่ิง
ในยคุนี ้ ทําให้ตา่งชาตมิุง่หน้าสูจี่น ทัง้ทางบกและทางทะเล  

ยุคราชวงศ์หมิง 明朝 Mínɡcháo ( 1368-1644) 
 การลม่สลายของราชวงศ์หยวน นอกจะเป็นผลมาจากภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิล้ว ยงั 

มีการลกุฮือขึน้ตอ่สู้ของชาวนาหลายตอ่หลายครัง้  ราชวงศ์หมิงก่อตัง้ขึน้มาโดยการนําของจหูยวน
จาง(朱元章 Zhū Yuánzhānɡ) ซึง่เป็นชาวนาและอดีตนกับวชในศาสนาพทุธ ตอ่มาได้ตัง้ตน
เป็นหวัหน้ากองกําลงัตอ่ต้านราชวงศ์หมิง ตัง้เมืองหลวงอยูท่ี่เมืองหนานจิง  ราชวงศ์นีเ้รืองอํานาจ
สงูสดุในช่วงต้นของศตวรรษท่ี 15  โดยได้ขยายอาณาเขตสูต่อนเหนือของเวียดนาม และยดึครอง
ประเทศมองโกลเลียกลบัคืน  พืน้ท่ีทางทะเลมีการสง่กองเรือสูท่ะเลจีนและมหาสมทุรอินเดีย แลน่
ไปจนถึงชายฝ่ังตะวนัออกของทวีปแอฟริกา ผู้ นํากองเรือนีมี้ช่ือวา่ เจิง้เหอ (郑和 Zh è n ɡ H é) 
ในขณะท่ีประเทศตา่งๆทางชายฝ่ังในแถบทวีปเอเชีย  ตา่งสง่ทตูพร้อมเคร่ืองราชบรรณาการเพ่ือ
ให้กบัจกัรพรรดจีิน มีการขดุคลองในประเทศขยายออกไปไกลเพ่ือใช้ในกิจการค้า แตก่ารใช้จ่าย
ทางนาวีได้หยดุลงทนัทีเม่ือการเดนิทางเท่ียวสดุท้ายในปี 1433   โดยนกัประวตัศิาสตร์สนันิษฐาน
วา่ เหตผุลนา่จะมาจากการใช้จ่ายจํานวนมหาศาลในการตอ่สู้กบัมองโกล การคดัค้านในราชสํานกั 
การสงครามอนัยาวนานกบัมองโกลและการรุกรานหวัเมืองชายฝ่ังจากญ่ีปุ่ น ล้วนเป็นเหตทํุาให้
ราชวงศ์หมงิออ่นแอ  ในท่ีสดุราชวงศ์หมิงก็ถกูยดึครองโดยชาวตา่งเผา่ คือชาวแมนจเูรียในปี 
1644  ตอ่มาผู้ยดึครองได้สถาปนาราชวงศ์ใหมข่ึน้ ซึง่ก็คือ ราชวงศ์ชิง(清朝 Qīnɡcháo) 

ยุคราชวงศ์ชงิ 清朝 Qīnɡcháo ( 1644-1911) 
 เหตท่ีุผู้ ก่อตัง้ราชวงศ์ชิงไมใ่ช่ชาวฮัน่ แตเ่ป็นชาวตา่งเผา่คือ ชาวแมนจ(ู满洲人 Mǎn  

zhōurén) ทําให้ถกูตอ่ต้านอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะจากชาวจีนทางใต้ แตช่าวแมนจก็ูได้ศกึษาและ
สามารถเข้าใจวฒันธรรมของชาวจีนเป็นอยา่งดี      มีการนําเอาลทัธิขงจ่ือและพิธีการเซน่ไหว้
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บรรพบรุุษมาใช้  สว่นในด้านการปกครองยงัคงนําระบบเดมิของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ก่อน ๆ 
มาใช้  ระบบการสอบคดัเลือกเข้ารับราชการแบบเดมิก็ยงัคงใช้อยู ่ ทําให้ชาวจีนมีโอกาสเข้ารับ
ราชการในระดบัสงูได้เช่นกนั  เพียงแตย่กเว้นตําแหนง่ทางทหาร ลทัธิขงจ่ือแนวใหมท่ี่สอนให้เช่ือ
ฟังโดยไมมี่ปากมีเสียง ได้เสริมความมัน่คงของรัฐ  การฟืน้ฟวูรรณกรรมโบราณได้รับการสนบัสนนุ
จากจกัรพรรดแิมนจ ู  จนเกิดความไมไ่ว้วางใจตอ่องค์จกัรพรรดอิยา่งกว้างขวาง  ชาวแมนจเูกรงจะ
ถกูชาวฮัน่กลืนวฒันธรรมไปเสียหมด จงึห้ามชาวฮัน่อพยพเข้าไปในเขตแมนจเูรีย และชาวแมนจู
เองก็ถกูห้ามเก่ียวข้องกบัการค้าและฝีมือแรงงาน การแตง่งานระหวา่งสองชนเผา่เป็นสิง่
ต้องห้าม  สําหรับตําแหน่งทางราชการหลาย ๆ ตําแหนง่ต้องแตง่ตัง้คูก่นัทัง้คนของแมนจแูละคน
จีนฮัน่ กลา่วคือ คนจีนฮัน่รับหน้าท่ีทางราชการ ขณะท่ีชาวแมนจมีูหน้าท่ีมาสอดสอ่งความ
จงรักภกัดีตอ่ราชวงศ์ชิง  ราชวงศ์ชิงได้ป้องกนัตนเองจากการถกูตอ่ต้านทัง้จากภายในและการ
รุกรานภายนอก หลงัจากท่ีจดัการภายในเรียบร้อยแล้ว แมนจก็ูสามารถเข้ายดึครองมองโกลเลีย 
นอกได้ในศตวรรษท่ี17  และตอ่มาในศตวรรษท่ี18 ก็สามารถควบคมุเอเชียตอนกลางจรดเทือกเขา
ปาเมอร์ (Pamir Moutains) และได้ก่อตัง้รัฐกนัชนท่ีซีจ้าง (西藏 XīZànɡ) “ทิเบต” 

 ไต้หวนั(台湾 Táiwān) ซึง่เป็นดนิแดนท่ีตอ่ต้านแมนจ ู ก็ถกูรวมเข้าในอาณตัเิป็นแหง่
สดุท้าย ทําให้อาณาจกัรภายใต้การปกครองของแมนจกูว้างใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีมา ในยคุนีภ้ยั
คกุคามของจีนไมไ่ด้มาจากในแผน่ดนิเหมือนในอดีต   แตก่ลบัมาจากทางทะเล  โดยเร่ิมจากฝ่ัง
ทะเลทางใต้ เม่ือพอ่ค้าชาวตะวนัตก นกัเผยแพร่ศาสนา ทหารรับจ้างจํานวนมากเข้าสูแ่ผน่ดนิชิง 
จนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 16 ราชวงศ์ชิงไมอ่าจประเมนิสถานการณ์ได้อยา่งถกูต้อง  จงึนําไปสูก่าร
ลม่สลายของราชวงศ์ชิงในท่ีสดุ 
 
ประวัตศิาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่-การท้าทายจากอาํนาจตะวันตก 

ความมัง่คัง่สมบรูณ์โดยไมต้่องพึง่พาคนอ่ืนของจีนนบัตัง้แตร่าชวงศ์หมิงเป็นต้นมา ทําให้
ชนชัน้ปกครองไมเ่คยปรับเปล่ียนทศันคต ิ ความเช่ือในลทัธิขงจ่ือแนวใหม ่  ทําให้ประเทศจีนเช่ือ
โดยไมต้่องถามหาเหตผุลวา่ วฒันธรรมและความเจริญของตนเองยิ่งใหญ่  ประเทศจีนเป็น
ประเทศศนูย์กลางของโลกท่ีเจริญยิ่งใหญ่เช่นกนั  ฉะนัน้การตัง้สมมตุฐิานแตกตา่งจากความเช่ือ 
การนําเสนอนวตักรรม การแนะนําเพ่ือปรับความสมัพนัธ์กบัตา่งชาตล้ิวนถกูมองวา่เป็นสิง่ท่ี
เหลวไหล  เป็นสิง่ท่ีพยายามตอ่ต้านและล้มล้างความเช่ืออยา่งไมอ่าจให้อภยั  ราชวงศ์ชิงจงึไมอ่าจ 
หลีกเล่ียงท่ีจะต้องเผชิญหน้ากบัอํานาจท้าทายของตะวนัตกท่ีมาจากทางทะเลในศตวรรษท่ี 19 ได้ 
แรงกดดนัจากภายในประเทศเร่ิมจากปัญหาทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองจากในขณะนัน้ประเทศจีนมี
ประชากรทัง้หมด 300 ล้านคน แตใ่นขณะท่ีประเทศไมมี่อตุสาหกรรมหรือการค้าเพียงพอท่ีจะ
รองรับแรงงานท่ีมีอยู ่ การไมมี่ท่ีดนิทํากิน การฉ้อราษฎร์บงัหลวง ล้วนก่อความไมพ่อใจและทําให้
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เกิดการลกุฮือตอ่ต้านและประท้วงในหลาย ๆ จดุของประเทศ สมาคมลบั เช่น สํานกัท่ีช่ือ ป๋าย
เหลียนเจีย้ว (白莲教 Báiliánjiāo) “สํานกับวัขาว” ของทางเหนือ และ เทียนตีฮุ้่ย(天地会  
Tiāndìhuì) “สมาคมฟ้าดนิ”ของทางใต้  ได้ก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือตอ่ต้านและโคน่ล้มราชวงศ์ชิง รวมทัง้
การรุกรานจากอํานาจตะวนัตก ในท่ีสดุประเทศจีนก็หลีกหนีไมพ้่นท่ีจะต้องเผชิญกบัอํานาจจาก
ตะวนัตกเหมือนอยา่งประเทศในเอเชียทัง้หลาย  โปรตเุกสเป็นชาตแิรกท่ีเข้ามารุกรานและ
วางรากฐานท่ีอ้าวเหมิน(澳门  Àom é n)  และผกูขาดการค้าตา่งประเทศของจีนทัง้หมดท่ีทา่เรือ
กวา่งโจว(广洲  Gu ǎ n ɡ zh ō u)  หลงัจากนัน้ สเปน องักฤษและฝร่ังเศสก็เดนิทางรุกเข้ามา
เช่นเดียวกนั  การค้าตา่งประเทศในสมยันัน้ ยงัไมมี่กฎหมายท่ียดึถือปฏิบตัเิป็นมาตรฐาน คงใช้วิธี
ปฏิบตัท่ีิสืบเน่ืองกนัมาเป็นร้อยๆ ปี ในขณะเดียวกนั ราชวงศ์ชิงเองก็มีทศันะวา่ไมมี่ความจําเป็นท่ี
จะต้องพึง่พาตา่งประเทศ จงึเพิกเฉยตอ่คําเรียกร้องของประเทศตะวนัตกท่ีประสงค์จะทํา
สนธิสญัญาข้อตกลงทางการค้าแบบเสมอภาคตอ่กนักบัจีน อยา่งไรก็ตาม ราชวงศ์ชิงกลบัให้
อภิสทิธ์ิแก่ประเทศรัสเซีย เน่ืองจากเกรงความปลอดภยัทางเหนือ เน่ืองจากพระเจ้าซาร์ได้สง่กําลงั
ทหารเข้ามารุกรานแถบเฮยหลงเจียง(黑龙江 Hēilónɡjiānɡ) แตใ่นท้ายท่ีสดุ ราชวงศ์ชิงก็พา่ย
แพ้ให้แก่รัฐเซยี และได้ลงนามข้อตกลงท่ีช่ือ“Treaty of Nerchinsk” (尼布楚条约 Níbùchǔ  

tiáo yuē) ในปี 1689 และข้อตกลงช่ือ“Treaty of Kiakhta” (恰克图条约 Qià kètú tiáo 

yu ē ) ในปี 1727 ซึง่สนธิสญัญาดงักลา่วล้วนเป็นข้อตกลงท่ีทางจีนเสียเปรียบประเทศตะวนัตก
ทัง้สิน้ ตอ่มาจงึต้องตดิตอ่ค้าขายเฉพาะท่ีเมืองทา่กวา่งโจวโดยผา่นตวัแทนท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพียง
ไมก่ี่ราย   

นอกจากสาเหตดุ้านการค้าแล้ว ในศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา ยงัมีปัญหาด้านศาสนา 
กลา่วคือ เม่ือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาธอลกิพยายามเข้าเผยแพร่ศาสนาในประเทศจีน แตจ่นถึง
ศตวรรษท่ี 19 มีคนจีนเพียงไมก่ี่แสนคนเทา่นัน้ท่ียอมหนัมานบัถือศาสนาคริสต์  แตก่ลบันบัถือ
นิกายเยซอิูตส์(Jesuits) ซึง่นิกายดงักลา่วเข้ามาโดยการทุ่มเทให้ความรู้ เก่ียวกบัวธีิการทํา
ปฏิทิน  ภมูิศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนท่ี ดนตรี ศลิปะ สถาปัตยกรรม ตลอดจนการทําปืนใหญ่ 
แนวทางของเยซอิูตส์ พยายามปรับให้เข้ากบัวถีิชีวิตของชาวจีน เหตกุารณ์นีถ้กูประนามจากผู้ นํา
ศาสนาของจีนในปี 1704 วา่เป็นการทําลายลทัธิขงจ่ือ  โดยเฉพาะการกราบไหว้บรรพบรุุษ เป็น
เหตใุห้ความเคล่ือนไหวของคริสเตียนออ่นแอลงอยา่งรวดเร็ว     

 
ประวัตศิาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่-สงครามฝ่ิน 

สงครามฝ่ิน ( 1839-1842) 
ในระหวา่งศตวรรษท่ี 18 ใบชาของจีน ซึง่เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหมสํ่าหรับโลกตะวนัตกเป็นท่ี 
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ต้องการอยา่งมหาศาลในตลาดยโุรปและอเมริกา รวมทัง้ความต้องการผ้าไหมจีนและเคร่ืองปัน้ 
ดนิเผาจีน  ก็มีความต้องการอยา่งตอ่เน่ือง แตป่ระเทศจีนยงัไมมี่กําลงัผลติท่ีเพียงพอตอ่ความ
ต้องการ ทําให้พอ่ค้าตะวนัตกซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวองักฤษเกิดความไมพ่อใจ  เพ่ือแก้ปัญหา
ดงักลา่ว ชาวองักฤษจงึหาวิธีทําการค้าใหมโ่ดยการนําสนิค้าไปแลกเปล่ียนกบัวตัถดุบิในประเทศ
อินเดียและประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ แล้วนําวตัถดุบิมาผลติเป็นสนิค้ากึง่สําเร็จรูปไปขายใน
กวา่งโจว ช่วงต้นศตวรรษท่ี19 ฝ้ายดบิและฝ่ินดบิจงึเป็นสนิค้าหลกัท่ีนําเข้าสูก่วา่งโจว แตเ่น่ืองจาก
ประเทศจีนมีกฎหมายห้ามนําเข้าฝ่ิน  องักฤษจงึลกัลอบนําฝ่ินเข้าจีนอยา่งลบัๆ โดยผา่นพอ่ค้าจีน
บางคนท่ีเห็นแก่ได้ หรือผา่นข้าราชการท่ีโกงกิน  หลงัจากรัฐบาลราชสาํนกัชิงประสบความล้มเหลว
ในการรณรงค์ตอ่ต้านฝ่ิน จงึได้แตง่ตัง้ หลนิเจ๋อสวี(林则徐 Lín Zéxú  1785-1850) ไปประจําท่ี
กวา่งโจว  เพ่ือปราบปรามเส้นทางการลําเลียงฝ่ิน  หลนิเจ๋อสวีได้ประกาศให้ผู้ ท่ีครอบครองฝ่ิน  นํา
ออกมามอบให้ทางการภายในสามวนั  เม่ือพ้นกําหนดแล้ว จงึได้เข้ายดึคลงัฝ่ินจากพอ่ค้าคน
จีน  และเข้าล้อมชมุชนชาวตา่งชาตเิพ่ือเข้ายดึฝ่ินของชาวองักฤษจํานวนถงึ 20,000 ลงั และเผาทิง้
ทัง้หมด เหตกุารณ์นีส้ร้างความไมพ่อใจให้ชาวองักฤษอยา่งมาก  รัฐบาลองักฤษจงึสง่เรือรบ 40 
ลํา พร้อมด้วยกําลงัทหารกวา่ 4,000 นายเข้าตีประเทศจีนจากปากอา่วจเูจียง(珠江 Zhūjiānɡ)  
จากการท่ีรัฐบาลชิงไมไ่ด้เตรียมการสาํหรับสงคราม         และประเมินกําลงัฝ่ายตรงข้ามต่ําเกินไป  
รัฐบาลชิงจงึพา่ยแพ้สงครามและถกูบงัคบัลงนามในสนธิสญัญาหนานจิง (南京条约 Nánjīnɡ 

tiáoyuē) ในปี 1842  สนธิสญัญาในครัง้นีก้ระทําบนเรือรบของมีสาระสําคญัดงันี ้
1. บงัคบัให้รัฐบาลจีนยกเกาะฮ่องกงให้องักฤษ   
2. บงัคบัให้เปิดเมืองทา่ 5 แห่งให้กบัองักฤษ  
3. บงัคบัให้เก็บภาษีเพียง 5 เปอร์เซน็ต์  
4. ให้สทิธิสภาพนอกอาณาเขตให้กบัองักฤษ  
5. ชดใช้คา่ปฏิกรรมสงครามจํานวนมาก  
6. บงัคบัให้เปิดชอ่งให้สทิธิพเิศษแก่องักฤษ   
7. ถ้าหากจีนให้สทิธิพเิศษใด ๆ แก่ประเทศอ่ืน ไมว่า่ในขณะนัน้หรือในอนาคต จะต้อง

ให้แก่องักฤษด้วย   
 
สนธิสญัญานีช้าวจีนเรียกวา่ “ความอปัยศแห่งชาต”ิ ซึง่เป็นมลูเหตนํุาไปสูส่งคราม 

การรุกรานและนําไปสูก่ารเกิดสนธิสญัญาความอปัยศแก่ตา่งชาตฉิบบัอ่ืนๆ ตอ่มา   
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ประวัตศิาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่-กบฏไท่ผิง (1851-1864) 

กบฏไท่ผิง (太平 Tàipínɡ) 
ระหวา่งกลางศตวรรษท่ี 19     ภยัพิบตัติา่ง ๆ รุมเร้าประเทศจีนอยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อน ทัง้ 

ความอดอยาก ภยัแล้งและนํา้ท่วม แตก่ลบัไมไ่ด้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลเลยแม้แตน้่อย 
เน่ืองจากรัฐบาลชิงกําลงัมุง่สะสางปัญหาทัง้การพา่ยแพ้สงครามกบัตา่งชาต ิ เศรษฐกิจท่ีถดถอย 
ทําให้เกิดการตอ่ต้านของประชาชนผู้ไมพ่อใจในเมืองตา่งๆ โดยเฉพาะเมืองทางใต้  ผู้ นํากบฏไท่ผิง 
นําโดยหงซิว่เฉวียน(洪秀全 Hónɡ Xiùquán,1814-1864)  คนผู้ นีเ้ป็นครูชนบทและอดีตผู้สอบ
ตกจากการสอบแขง่ขนัเข้ารับราชการ จงึได้ก่อตัง้ลทัธิใหมโ่ดยการนําเอาความเช่ือของขงจ่ือ 
ผสมผสานกบัศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ เรียกวา่ไท่ผิง(太平 Tàipínɡ) หมายถงึ “สนัตสิขุ
แห่งสวรรค์” มีผู้ เล่ือมใสเข้าร่วมในขบวนการของเขาจํานวนมาก สว่นใหญ่เป็นพวกท่ีตอ่ต้านแมนจ ู
นอกจากนัน้เขายงัเกณฑ์พรรคพวกชาวนา ร่วมมือกบัสมาคมลบัอ่ืนๆ ก่อตัง้กองกําลงัในรูปแบบ
ของกองทพัขึน้  

ในปี 1815 หงซิว่เฉวียนได้เร่ิมก่อการในเมืองกุ้ยโจว(贵州 Guìzhōu) และประกาศจดัตัง้
ประเทศไท่ผิงกวอ๋(太平国 Tàipínɡ ɡuó) “ประเทศสนัตสิขุแห่งสวรรค์”  โดยตัง้ตวัเองเป็น
กษัตริย์ ประกาศยกเลกิทาส โสเภณี การแตง่งานแบบคลมุถงุชน การสบูฝ่ิน ประเพณีการรัดเท้า
ของสตรี การลงโทษด้วยการทรมาน การกราบไหว้รูปเคารพและการยดึท่ีดนิคืนเพ่ือให้ชาวนา
ยากจนได้มีท่ีดนิทํากิน การประกาศของไท่ผิงจากทางใต้สะเทือนถึงราชสํานกัท่ีกรุงปักก่ิง ไทผิ่ง
กระจายตวัอยา่งรวดเร็ว และสามารถเข้ายดึหนานจิง(南京 Nánjīnɡ)และเทียนจิน(天津 Tiān 

jīn)ซึง่อยูท่างเหนือได้สําเร็จ แตก่องทพัไท่ผิงก็ไมส่ามารถสร้างฐานท่ีมัน่ได้ ภายในประเทศเองก็
เกิดการโกงกินและดําเนินแนวทางผิดพลาด ซึง่ในขณะนัน้องักฤษและฝร่ังเศสก็ยนิดีท่ีจะยืนอยูข้่าง
ราชวงศ์ชิงท่ีออ่นแอ  มากกวา่ท่ีจะสนบัสนนุไท่ผิงซึง่ไมมี่ความแนน่อน  จงึสง่กําลงัเข้าร่วมกบั
กองทพัชิงเข้าปราบ ในท่ีสดุไท่ผิงก็ถึงกาลอวสาน สญูเสียชีวิตผู้ ร่วมอดุมการณ์ไปกวา่ 30 ล้านคน 

สร้างความเข้มแข็ง 
บทเรียนอนัอปัยศจากสงครามฝ่ิน สนธิสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเสียเปรียบและการก่อกบฏในท่ี 

ตา่ง ๆ ทําให้ราชสํานกัชิงตระหนกัได้วา่  ถึงเวลาแล้วท่ีประเทศจีนจะต้องปรับปรุงสูค่วามเข้มแข็ง  
ในปี  1840 มีการกําหนดแนวทางท่ีเป็นแนวคดิสมยัใหมข่ึน้ ได้แก่ การศกึษาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาตะวนัตก  เปิดโรงเรียนพิเศษในเมืองใหญ่ โรงงานผลติอาวธุ อูต่อ่เรือ โรงงานตา่ง ๆ ได้สร้าง
ขึน้ตามรูปแบบตะวนัตก การปฏิบตัพิิธีทางการทตูแบบตะวนัตกได้นํามาใช้  รัฐบาลสง่นกัศกึษาไป
ศกึษาในตา่งประเทศด้วยความหวงัวา่จะนําวิทยาการสมยัใหมม่าปรับปรุงประเทศ ผู้ นําการปฏิรูป
ประเทศสูค่วามเข้มแข็งในครัง้นี ้  นําโดยผู้ซึง่มีบทบาทสําคญัในการปราบกบฏไทผิ่งนัน่เอง คือหล่ี
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หงจาง(李鸿章  Lǐ Hónɡzhānɡ,1823-1901) และจัว่จงถาง(左中堂 Zuǒ Zhōnɡtánɡ, 
1812-1885 )  ทัง้สองรับราชการในราชสํานกัชิง มีหน้าท่ีดแูลเก่ียวกบัการพฒันาอตุสาหกรรม การ
ส่ือสารคมนาคม และการปรับปรุงกองทพั ความเคล่ือนไหวในการปฏิรูปครัง้นี ้ แม้จะได้รับการ
เห็นชอบจากผู้ นําก็ตาม แตก็่ไมเ่ป็นท่ียอมรับ ซึง่จดุออ่นนีเ้องทําให้ความเคล่ือนไหวท่ีจะปฏิรูป
ล้มเหลว สถานการณ์ในประเทศจีนขณะนัน้จงึไมเ่อือ้ท่ีจะปฏิรูปสูค่วามทนัสมยั  เน่ืองจากฝ่าย
ปกครองเองก็ยงัยดึตดิกบัลทัธิขงจ่ือแนวใหม ่ สว่นสงัคมจีนเองก็กําลงัสบัสนกบัเหตกุารณ์ไท่ผิง
และเหตกุารณ์การตอ่ต้านในท่ีตา่งๆ  และท่ีสําคญัคือ การรุกรานของชาวตา่งชาตอิยา่งตอ่เน่ือง  
ทําให้ชาวจีนไมไ่ว้วางใจ   

ขณะนัน้ ประเทศทางตะวนัตกเข้าสูย่คุลา่อาณานิคม  ฝร่ังเศสยดึเอาเวียดนามใต้ ตอ่มา
หลงัจากจีนพา่ยแพ้สงครามแก่ฝร่ังเศสในปี 1884-1885 จงึต้องยกดนิแดนอานหนาน(安南 Ān 

nán) “เวียดนามเหนือ” ให้กบัฝร่ังเศส ขณะเดียวกนัองักฤษเข้าครอบครองพมา่ รัสเซียหลงัจากยดึ
ท่ีลุม่เฮยหลงเจียงไปแล้วก็เข้ายดึซนิเจียง  ฝ่ายญ่ีปุ่ นก็เข้ายดึครองไต้หวนั หลงัจากท่ีจีนพา่ยแพ้
สงครามทางทะเลกบัญ่ีปุ่ น  และญ่ีปุ่ นยงัถือโอกาสเข้ายดึครองเกาหลีและแมนจ ู ในปี 1898 
องักฤษได้ขอเช่าเกาะฮ่องกงจากจีนเป็นเวลา 99 ปี ประเทศตะวนัตกท่ีเหลืออยา่งเยอรมนั ฝร่ังเศส 
เบลเย่ียมตา่งได้ครอบครองพืน้ท่ีสทิธิสภาพนอกอาณาเขต  เทา่กบัวา่ประเทศจีนถกูแบง่แยก
ออกเป็นสว่น ๆ โดยท่ีรัฐบาลชิงออ่นแอเกินกวา่ท่ีจะดําเนินการใดๆได้    
 
 
ประวัตศิาสตร์จีนยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่-ปฏิรูปสู่การปฏิวัต ิ

ร้อยวันแห่งการปฏิรูป 
ระยะเวลา 103 วนันบัตัง้แตว่นัท่ี 11 มิถนุายน ถงึวนัท่ี 21 กนัยายนปี  1898 จกัรพรรดิ

กวางซว่ี(光绪 Guānɡxù,1875-1908)  แหง่ราชวงศ์ชิงได้มีคําสัง่ให้มีการปฏิรูป โดยมีจดุหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางสงัคม และสถาบนัตา่ง ๆ ความพยายามนีส้ะท้อนให้เห็นถงึ
แนวคดิของกลุม่นกัวิชาการหวัก้าวหน้าท่ีมีความมัน่ใจในราชสํานกั ท่ีมุง่สร้างความก้าวหน้าอยา่ง
เร่งดว่น เพ่ือความอยูร่อดของประเทศ แนวคดินีไ้ด้รับอิทธิพลจากความสําเร็จของประเทศญ่ีปุ่ นท่ี
ปรับประเทศสูค่วามทนัสมยั ประเทศจีนประกาศการปฏิรูปครัง้นีเ้น่ืองจากต้องการสร้างประเทศให้
ทนัสมยัมากกวา่การก้าวสูค่วามเข้มแข็งเทา่นัน้ นัน่ก็หมายความวา่จําเป็นจะต้องมีนวตักรรมใหม่ๆ  
เกิดขึน้  พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของสถาบนัและปรัชญาทางการเมือง  

คําสัง่การปฏิรูปนี ้รวมไปถึงการปราบปรามการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การปฏิรูปการศกึษา 
การปรับระบบการสอบข้าราชการ  ระบบกฎหมาย โครงสร้างรัฐบาล การป้องกนัประเทศ การ
บริการไปรษณีย์ นอกจากนี ้ ยงัมีความพยายามปฏิรูปประเทศให้เข้าสูค่วามทนัสมยัในด้าน
การเกษตร การแพทย์ อตุสาหกรรมเหมืองแร่ และสง่เสริมการศกึษาแนวปฏิบตัแิทนท่ีแนวทางของ
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ขงจ่ือแนวใหมท่ี่ใช้อยูแ่ตเ่ดมิ  ยิ่งไปกวา่นัน้ ราชสํานกัยงัวางแผนสง่นกัศกึษาไปศกึษาใน
ตา่งประเทศ  เพ่ือสงัเกตและศกึษาด้านเทคนิควิทยาการสมยัใหมต่า่งๆ  อีกด้วย  

แตแ่นวคดิการปฏิรูปนีก็้ถกูกลุม่อนรัุกษ์คดัค้าน  ซึง่สว่นใหญ่เป็นพวกแมนจ ู โดยแย้งวา่
การประกาศการปฏิรูปนีเ้กิดขึน้เร็วเกินไป ควรจะทําอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป การคดัค้านนีไ้ด้รับการ
สนบัสนนุจากฝ่ายอนรัุกษ์นิยมสดุขัว้อยา่งนกัฉวยโอกาสนามวา่ หยวนซ่ือขา่ย(袁世凯 YuánShì

kǎi, 1859-1916)  และพระนางซสีูไทเฮา(慈禧太后 Cíxǐ Tàihòu) ซึง่ได้วางแผนยดึอํานาจ
จากจกัรพรรดหิวัใจนกัปฏิรูปในวนัท่ี 21 กนัยายน 1898 และวา่ราชการแทน ความล้มเหลวในการ
ปฏิรูปนําไปสูก่ารประหารชีวิตผู้ นําการปฏิรูป 6 ราย ผู้ นําสําคญัอีกสองรายหนีไปอยูต่า่งประเทศ
คือ คางโหยว่เหวย(康有为 Kānɡ Yǒuwéi,1858-1927) และเหลียงฉ่ีชาว(梁啟超 Liánɡ Qǐ

chāo,1873-1929)  ทัง้สองได้ร่วมกนัก่อตัง้สมาคมช่ือป่าวหวงฮุ่ย(保皇会 BǎoHuánɡ Huì) 
“สมาคมพทิกัษ์ราชา” แตก็่ไมส่ามารถรักษาสถาบนัไว้ได้ หลงัจากการปฏิรูปล้มเหลว กลุม่นกั
อนรัุกษ์นิยมได้ให้การสนบัสนนุอยา่งลบัๆแก่กลุม่ตอ่ต้านชาวตา่งชาตแิละพวกคริสเตียน ซึง่
สมาคมลบัท่ีรู้จกักนัดีคืออีเ้หอถวน(义和团 Yìhé Tuán)  หรือท่ีชาวตะวนัตกรู้จกัในช่ือวา่อีเ้หอ
เฉวียน(义和拳 Yìhé Quán)หมายถึง กลุม่นกัมวย     

ปี  1900 พวกนกัมวยปักธงทัว่ภาคเหนือของประเทศจีน  เผาทําลายทรัพย์สนิของชาว
คริสต์ สงัหารคนจีนท่ีนบัถือศาสนาคริสต์  ในเดือนมถินุายน ปี  1900 พวกนกัมวยเข้าปิดล้อมเขต
ยดึครองของชาวตา่งชาตใินกรุงปักก่ิงและเทียนจิน เหตกุารณ์นีทํ้าให้ชาตติา่ง ๆ รวมตวักนั 8 ชาติ
เรียกช่ือวา่ปา-กวอ๋เหลียนจวนิ(八国联军  Bā Guó Liánjūn) “พนัธมิตรทหารแปดชาต”ิ เข้าบด
ขยี ้ ราชสํานกัชิงประกาศสงครามตอ่ต้านผู้ รุกรานและถกูตีพา่ยอยา่งงา่ยดาย เหตกุารณ์นีรั้ฐบาล
ถกูบงัคบัให้ดําเนินการหลายอยา่งเช่น  

1. ถกูบงัคบัให้จา่ยคา่ปฏิกรรมสงคราม  
2. ให้ประหารชีวติข้าราชการชัน้สงู 10 รายและคนอ่ืน ๆ อีกหลายร้อยคน  
3. ถกูบงัคบัให้อนญุาตให้ตา่งชาตมีิกองกําลงัทหารในประเทศจีนได้ ตามข้อตกลงใน 

The Protocol of 1901  
 
ทศวรรษตอ่มา ราชสํานกัได้ดําเนินการปฏิรูปในหลาย ๆ ด้าน เช่น ยกเลกิอตุสาหกรรมท่ี 

ล้าสมยั ยกเลกิระบบการสอบแบบแนวทางของขงจ่ือ  ปรับระบบการศกึษา ปฏิรูปการทหารโดยใช้
รูปแบบของประเทศญ่ีปุ่ น ทดลองระบบรัฐสภาและใช้ธรรมนญูการปกครอง  แตก็่มิได้เป็นมรรคผล
ท่ีเป็นรูปธรรม จากความพยายามในการดําเนินการเพ่ือการปฏิรูปในครัง้นี ้  การจดัตัง้กองทพั
สมยัใหม ่ เป็นช่องทางก่อให้เกิดระบบขนุศกึขึน้มา 
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การปฏิวัตสู่ิสาธารณรัฐในปี 1911 
มลูเหตจุากความล้มเหลวในการปฏิรูปของผู้กมุอํานาจ ความพา่ยแพ้ของพวกนกัมวย  ได้ 

กระตุ้นความคดิของชาวจีนจํานวนมากกวา่ การเปล่ียนแปลงท่ีจะเป็นไปได้คือ การปฏิวตัอิยา่ง
ถอนรากถอนโคนด้วยการล้มล้างระบบเก่าให้สิน้ซาก และสร้างสรรค์ระบบใหมข่ึน้มาแทน ซึง่
แนวคดินีย้งัคงยดึตามแบบของญ่ีปุ่ น ผู้ นําการปฏิวตัใินครัง้นีคื้อซนุอีเ้ซียน(孙逸仙 Sūn Yìxiā

n,1866-1926) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ดร.ซนุยดัเซน็ ผู้ เป็นนกัเคลื่อนไหวตอ่ต้านราชวงศ์ชิง ได้รับ
ความนิยมเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในหมูช่าวจีนโพ้นทะเล รวมถงึนกัศกึษาตา่งแดนโดยเฉพาะใน
ญ่ีปุ่ น  จนกระทัง่ในปี 1905 ซนุยดัเซน็ ได้ก่อตัง้สมาคมขึน้ในโตเกียวใช้ช่ือวา่ถงเหมิงฮุ่ย(同盟会

Tónɡ ménɡ Huì) “สมาคมสนันิบาตปฏิวตัแิห่งประเทศจีน” โดยได้นกัเคลื่อนไหวปฏิวตัชิาวจีนท่ี
ได้รับความนิยมอยา่งสงูในญ่ีปุ่ นช่ือ หวงซิง่(黄兴 HuánɡXìnɡ,1874-1916)  มารับหน้าท่ีเป็นรอง
หวัหน้า การเคลื่อนไหวได้รับเงินสนบัสนนุจากชาวจีนโพ้นทะเล และได้รับการสนบัสนนุด้าน
การทหารจากเจ้าหน้าท่ีทางทหารภมูิภาค และนกัปฏิรูปบางคนท่ีหนีออกจากประเทศจีนหลงัจาก
การล้มเหลวของการปฏิรูปร้อยวนั ปรัชญาการปฏิวตัขิองซนุยดัเซน็ ก็คือซานหมินจูอี่(้三民主义

Sān mín zhǔyì) ซึง่หมายถึง “ลทัธิสามประชานิยม” อนัได้แก่ ประชาชาต ิประชาธิปไตยและ
ประชาชน  

การปฏิวตัขิองซนุยดัเซน็ เร่ิมขึน้ในวนัท่ี 10 ตลุาคม 1911 ท่ีเมืองอูช่าง มณฑลหเูป่ย (武
昌，湖北 Wǔchānɡ，Húběi)           การก่อการขยายตวัอยา่งรวดเร็วสูเ่มืองตา่ง ๆ สมาชิกของ 
สมาคมสนันิบาตปฏิวตัแิห่งประเทศจีน ลกุขึน้มาก่อการพร้อมกนัทัว่ประเทศในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน พืน้ท่ีปฏิบตักิาร 15 จงัหวดัจากทัง้หมด 24 จงัหวดัได้ประกาศอิสรภาพจากราชวงศ์ชิง 
หนึง่เดือนตอ่มา ซนุยดัเซน็  ได้เดนิทางไปรับบริจาคจากชาวจีนโพ้นทะเลและชาวอเมริกนัท่ีเห็นใจ
การทํางานของเขา และได้เดนิทางกลบัจากอเมริกา ตอ่มาในวนัท่ี 1 มกราคม 1912 ซนุยดัเซน็ 
ประกาศจดัตัง้รัฐบาล  และเข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีชัว่คราวท่ีเมืองหลวงหนานจิงแต่
อํานาจในปักก่ิงยงัคงอยูใ่นมือของหยวนซ่ือขา่ย  ขนุศกึท่ีเข้มแข็งท่ีสดุ ณ เวลานัน้  เพ่ือป้องกนัการ
เกิดสงครามกลางเมืองและการแทรกแซงจากตา่งประเทศ ซนุยดัเซน็จงึยอมทําตามข้อเรียกร้อง
ของหยวนซ่ือขา่ยท่ีจะรวมประเทศจีนภายใต้การนําของหยวนซ่ือขา่ยในกรุงปักก่ิง ตอ่มาในวนัท่ี 
12 กมุภาพนัธ์ 1912 จกัรพรรดอิงค์สดุท้ายของแมนจช่ืูอ ผูอ๋ี่(溥儀 Pǔ  Yí)  ได้ประกาศสละราช
บลัลงัก์  และในวนัท่ี 10 มีนาคม ปีเดียวกนันัน้หยวนซ่ือขา่ย  ได้สาบานตนเข้ารับตําแหนง่เป็น
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีน 
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ประวัตศิาสตร์จีน-ประเทศสาธารณรัฐจีน 中华民国 ZhōnɡHuá MínGuó 
การปฏิวตัปิระเทศจีนสูส่าธารณรัฐของซนุยดัเซน็            และพรรคพวกเป็นไปอยา่งเช่ืองช้า 

เน่ืองจากขาดแคลนกองกําลงัของตนเอง ในขณะท่ีหยวนซ่ือขา่ย กลบัทําในสิง่ท่ีนอกลูน่อกทางของ
รัฐสภา โดยได้กระทําการแก้ไขรัฐธรรมนญูเพ่ือให้ตนเองมีอํานาจเดด็ขาด ในเดือนสงิหาคม ปี 
1912 เพ่ือนร่วมอดุมการณ์ของซนุยดัเซน็ คือซง่เจียวเหริน(宋教仁 Sònɡ Jiāorén) ได้ก่อตัง้
พรรคการเมืองใหมช่ื่อพรรคกวอ๋หมินตัง่(国民党 Guó mín dǎnɡ ) หมายถงึ “พรรคชาตนิิยม” ซึง่
เป็นการรวมตวัของกลุม่การเมืองยอ่ยตา่งๆ  รวมทัง้สมาคมสนันิบาตปฏิวตัแิห่งประเทศจีนด้วย      
  ในการเลือกตัง้ในเดือนกมุภาพนัธ์ปี  1913 ซง่เจียวเหรินได้รณรงค์การหาเสียงเลือกตัง้
ด้วยการชีใ้ห้เห็นถึงความไมช่อบพามากลในการบริหารประเทศของหยวนซ่ือขา่ย จนได้รับการ
เลือกตัง้เป็นอนัดบัหนึง่ กวาดท่ีนัง่เสียงสว่นใหญ่เข้ามา หลงัจากนัน้ ซง่เจียวเหริน ก็ถกูหยวนซ่ือ
ขา่ยลอบสงัหาร หลงัจากท่ีหยวนซ่ือขา่ยได้พยายามก่อการมิชอบมาแล้วหลายครัง้  ทําให้ความ
เกลียดชงัของประชาชนท่ีมีตอ่หยวนซ่ือขา่ยทวีมากขึน้  ในฤดรู้อนปี  1913  เจ็ดจงัหวดัทางใต้ของ
จีนได้ประกาศตนเป็นอิสระไมข่ึน้กบัรัฐบาลของหยวนซ่ือขา่ย เม่ือการก่อการลกุฮือขึน้ ซนุยดัเซน็
และคนใกล้ชิดหลบหนีไปอยูป่ระเทศญ่ีปุ่ น  จนเดือนตลุาคมปี 1913 รัฐสภาได้มีมตเิลือกหยวนซ่ือ
ขา่ยเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีนอยา่งเป็นทางการ และมอบอํานาจทัง้หมดให้อยูใ่นมือ
ของหยวนซ่ือขา่ย เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาต ิ แตห่ยวนซื่อขา่ยต้องยอมมอบอิสรภาพ
ให้กบัแก่ประเทศมองโกลเลียนอก (外蒙古 Wài Měnɡǔ) และทิเบต(西藏 Xīzànɡ)  

เดือนพฤศจิกายนหยวนซ่ือขา่ยในฐานะประธานาธิบดี ได้ออกคําสัง่ให้ยบุพรรคกวอ๋หมิน
ตัง่และให้สมาชิกรัฐสภาของพรรคกวอ๋หมนิตัง่ถอนตวัออกจากสภา จากนัน้ไมก่ี่เดือน หยวนซ่ือ
ขา่ยได้ประกาศยบุสภาและองค์กรปกครองท้องถ่ินทัง้หมด พร้อมกบัแก้ไขรัฐธรรมนญูให้ตน
สามารถอยูใ่นอํานาจได้ชัว่ชีวิต  แตก่ระนัน้หยวนซ่ือขา่ยกลบัยงัไมพ่อใจในอํานาจ  ปลายปี 1915 
หยวนซ่ือขา่ยได้ประกาศจะตัง้ตนเองขึน้เป็นกษัตริย์ ยงัผลให้ประชาชนเกิดความไมพ่อใจ พากนั
ลกุฮือตอ่ต้านเกิดความวุน่วายทัว่ประเทศ หลายจงัหวดัประกาศแยกตนเป็นอิสระ ทําให้ประเทศ
จีนแตกเป็นเส่ียงๆ พวกขนุศกึตา่งแยง่ชิงกนัเป็นใหญ่ สดุท้ายหยวนซ่ือขา่ยก็จบชีวิตลงในเดือน
มิถนุายน ปี  1916  

ลัทธิชาตนิิยมกับลัทธิคอมมิวนิสต์ 
หลงัจากการสิน้ชีวิตของหยวนซ่ือขา่ย พวกขนุศกึตามหวัเมืองตา่งๆ  พากนัแยง่ชิงอํานาจ 

ในการควบคมุรัฐบาลปักก่ิง  นอกจากความแตกแยกภายในแล้ว ประเทศจีนยงัถกูคกุคามจาก
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ปะทขุึน้ ในปี 1914  ญ่ีปุ่ นซึง่อยูฝ่่ายพนัธมิตรได้รับชยั
ชนะ  ได้เข้ายดึซานตง(山东 Shāndōnɡ) ซึง่เป็นเขตยดึครองเดมิของเยอรมนั  ญ่ีปุ่ นได้ย่ืนข้อ
เรียกร้องท่ีช่ือ  Twenty-one Demands  (21 ข้อเรียกร้อง )  โดยมีใจความหลกัๆ คือให้ญ่ีปุ่ น
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สามารถเข้าแทรกแซงกิจการภายใน และนําเอาทรัพยากรของจีนไปใช้ได้โดยไมมี่เง่ือนไข  ตอ่ข้อ
เรียกร้องดงักลา่วนี ้  รัฐบาลขนุศกึและรัฐบาลกรุงปักก่ิงปฏิเสธข้อเรียกร้องหลายข้อ แตต้่องยอม
ญ่ีปุ่ นในเร่ืองเก่ียวกบัการครอบครองซานตงซึง่ญ่ีปุ่ นได้ควบคมุอยูแ่ล้ว นอกจากนีรั้ฐบาลปักก่ิงยงั
ต้องยอมให้ญ่ีปุ่ นครอบครองภาคใต้ของแมนจเูรียและตะวนัออกของมองโกเลียใน ในปี  1917 มี
การตกลงกนัอยา่งลบั ๆ ระหวา่งองักฤษ ฝร่ังเศสและอิตาลี เพ่ือยกดนิแดนในเขตควบคมุให้แก่
ญ่ีปุ่ น ด้วยข้อท่ีอ้างวา่ เพ่ือให้ญ่ีปุ่ นสง่กองเรือรบตอ่สู้กบัเยอรมนั  

ปี 1917 ประเทศจีนประกาศสงครามกบัเยอรมนัด้วยความหวงัจะได้ดนิแดนในครอบครอง
กลบัคืนมา ซึง่ขณะนัน้ดนิแดนดงักลา่วตกอยูภ่ายในการควบคมุของญ่ีปุ่ นแล้ว แตใ่นปี 1918 
รัฐบาลปักก่ิงได้ลงนามข้อตกลงลบั ๆ กบัประเทศญ่ีปุ่ นยอมรับการอ้างสทิธิเหนือซานตง  และ
รัฐบาลจีนได้ยืนยนัข้อตกลงลบัท่ีมอบสทิธิเหนือดนิแดนให้กบัญ่ีปุ่ น เม่ือคราวการประชมุสนัตภิาพ
ท่ีกรุงปารีสในปี 1919  เม่ือข้อตกลงลบัของรัฐบาลกลายเป็นท่ีรับรู้ของสาธารณชน ทําให้ประชาชน
ทัง้ตกใจและสิน้หวงัตอ่รัฐบาล   

วนัท่ี 4 พฤษภาคม ปี 1919 นกัศกึษาและปัญญาชนจํานวนมากออกมาตอ่ต้านรัฐบาล
ปักก่ิงและประเทศญ่ีปุ่ น ความเคล่ือนไหวของเหลา่ปัญญาชนได้ปลกุจิตสํานกึความรักชาต ิและ
ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวอยา่งตอ่เน่ืองนบัตัง้แตปี่ 1917-1927 เหตกุารณ์ครัง้นีรู้้จกักนัในช่ืออูซ่ือ่
หยวิน่ต้ง(五四运动 Wǔ Sì Yùndònɡ)”เหตกุารณ์ความเคล่ือนไหว 4 พฤษภาฯ” จากเหตกุารณ์
นี ้ บรรดานกัศกึษาจํานวนมากท่ีกลบัมาจากตา่งประเทศ ตา่งเสนอแนวคดิในการปฏิรูปสงัคมและ
การเมืองจีน  ซึง่มีตัง้แตร่ะบบตะวนัตกสดุขัว้ จนถึงระบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์  

การต่อต้านขุนศึก 
ปี 1917 ขณะท่ีซนุยดัเซน็ประกาศจดัตัง้รัฐบาลท่ีเมืองกวา่งโจว(广洲  GuǎnɡZhōu)  

โดยได้พึง่พาทพักําลงัทหารของขนุศกึทางใต้  ปี  1919 ซนุยดัเซน็ ก่อตัง้พรรคกวอ๋หมินตัง่อีกครัง้
เพ่ือตอ่ต้านรัฐบาลปักก่ิง   ตอ่มาปี 1921 ซนุยดัเซน็ ได้ขึน้เป็นประธานาธิบดีของรัฐบาลทางใต้ เขา
ได้พยายามรวมประเทศให้เป็นหนึง่เดียว จงึได้ขอความช่วยเหลือจากทางตะวนัตก แตค่วาม
พยายามของเขาไมไ่ด้รับการตอบสนองจากประเทศตะวนัตก ปี 1921 เขาจงึหนัหน้าหาสหภาพโซ
เวียต  ซึง่ในขณะนัน้ก็เพิง่ประสบความสําเร็จในการปฏิวตัปิระเทศสูส่งัคมนิยม โซเวียต เองก็
ต้องการผกูมิตรกบันกัปฏิวตัจีิน จงึประนามและโจมตีพวก“จกัรวรรดนิิยมตะวนัตก”  ในทาง
การเมืองนัน้ ผู้ นําโซเวียตใช้นโยบายสนบัสนนุทัง้ซนุยดัเซน็และพรรคคอมมิวนิสต์จีน ท่ีเพิง่ก่อตัง้
ขึน้มาใหม ่โซเวียตคาดการณ์วา่ทัง้สองพรรคจะสามารถรวมตวักนัได้ แตก็่เตรียมพร้อมถ้าหากฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่ได้รับชยัชนะ  

ปี 1922 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพรรคกวอ๋หมินตัง่กบัพวกขนุศกึแตกหกัลง ซนุยดัเซน็หนีไป
เซี่ยงไฮ้ (上海 Shànɡhǎi) และเร่ิมตระหนกัวา่เขาต้องขอความช่วยเหลือจากโซเวียต ดงันัน้ ในปี 
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1923 ซนุยดัเซน็ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกบัตวัแทนของโซเวียตประจําเซ่ียงไฮ้ เก่ียวกบัความ
ช่วยเหลือการรวมชาตขิองประเทศจีน  โดยโซเวียตได้สง่ท่ีปรึกษาคือ นาย Mikail Borodin มา
ประเทศจีนในปี 1923  เพ่ือช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือเพิ่มความเข้มแข็งของ
พรรคกวอ๋หมนิตัง่กบัพรรคคอมมิวนิสต์  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับการแนะนําให้เข้า
ร่วมกบัพรรคกวอ๋หมนิตัง่แตใ่ห้คงสถานะของพรรคไว้  เน่ืองจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนขณะนัน้ยงั
เลก็มาก โดยในปี 1922  มีสมาชิกเพียง 300 คน  ในปี 1925 มีสมาชิกเพียง 1,500 คน  ในขณะท่ี 
ในปี 1922 พรรคกวอ๋หมนิตัง่มีสมาชิกมากถงึ 150,000 คน  นอกจากนี ้  โซเวียตยงัแนะนําให้
พรรคกวอ๋หมนิตัง่จดัตัง้สถาบนัการเมืองท่ีฝึกเทคนิคการปลกุระดมมวลชน และได้สง่เจ่ียงเจีย้สือ   
(蒋介石 Jiǎnɡ JièShí)  ท่ีรู้จกักนัในช่ือเจียงไคเช็ก ไปอบรมท่ีกรุงมอสโกว์ สหภาพโซเวียต ใน
ปี 1923 หลงักลบัจากการอบรมเจียงไคเช็ก ได้ร่วมกบัซนุยดัเซน็ก่อตัง้โรงเรียนการทหารช่ือ หวงผู ่ 
(黄埔 Huánɡ Pǔ )บริเวณนอกเมืองกวา่งโจว   

ปี 1924 เจียงไคเช็กได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนการทหาร  ซึง่เป็น
จดุเร่ิมต้นท่ีสง่ให้เจียงไคเช็กก้าวขึน้สูผู่้ นําระดบัสงูของพรรคกวอ๋หมนิตัง่ และจะเป็นผู้ สืบทอด
ตําแหนง่ตอ่จากซนุยดัเซน็ ดงันัน้บทบาทในการรวมชาตจิงึตกอยูใ่นมือของพรรคชาตนิิยมฝ่ายขวา 
หลงัจากท่ีซนุยดัเซน็เสียชีวติลงด้วยโรคมะเร็งในกรุงปักก่ิง เม่ือเดือนมีนาคม ปี 1925  เวลาตอ่มา 
ในช่วงฤดรู้อนปีเดียวกนันัน้เจียงไคเช็ก ในฐานะผู้บญัชาการทหารกองทพัปฏิวตัแิหง่ชาตไิด้เร่ิมทํา
การกวาดล้างพวกขนุศกึทางเหนือ  ภายในเวลาเก้าเดือนเจียงไคเช็ก ก็สามารถควบคมุพืน้ท่ีได้ถึง
คร่ึงประเทศ แตต่อ่มา ในปี 1926 พรรคกวอ๋หมนิตัง่กลบัแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายซ้าย
และฝ่ายขวา ในขณะท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ก็เร่ิมเตบิโต จนกระทัง่เดือนมีนาคมปี 1926  หลงั
เหตกุารณ์ท่ีเจียงไคเช็กถกูจบัควบคมุตวั เจียงไคเช็กได้ขบัไลท่ี่ปรึกษาโซเวียต และสัง่ห้ามไมใ่ห้
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เข้าร่วมเป็นสมาชิกระดบัสงูของพรรคกวอ๋หมินตัง่ ตอ่มาก็ได้ประกาศตน
เป็นหวัหน้าพรรคกวอ๋หมนิตัง่ ท่ีทรงอํานาจอยา่งเตม็ตวั 

สหภาพโซเวียตยงัคงหวงัลกึ ๆ  ท่ีจะไมใ่ห้เกิดการแตกแยกระหวา่งทัง้สองพรรค จงึสัง่ให้
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เคล่ือนไหวใต้ดนิแทน และให้การสนบัสนนุอยา่งลบั ๆ กบัการปราบขนุ
ศกึทางเหนือ  ในช่วงต้นปี 1927 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพรรคกวอ๋หมนิตัง่กบัพรรคคอมมิวนิสต์ถึง
จดุแตกหกั  สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และฝ่ายซ้ายของพรรคกวอ๋หมนิตัง่ ตดัสนิใจลาออกจากท่ีนัง่
ใน รัฐบาลชาตนิิยมท่ีเมืองอูฮ่ัน่(武汉 Wǔhàn) แตเ่จียงไคเช็กซึง่กําลงัปราบปรามขนุศกึทางเหนือ
จนใกล้จะประสบความสําเร็จแล้ว จงึได้สง่กองกําลงัเข้าเซี่ยงไฮ้เพ่ือทําลายพรรคคอมมิวนิสต์ และ
จดัตัง้รัฐบาลตอ่ต้านคอมมวินิสต์ขึน้ท่ีเมืองหนานจิง เป็นเหตใุห้ ในปี 1927 เมษายน ประเทศจีนมี
เมืองหลวงทัง้หมดสามแห่งด้วยกนั  คือ  เมืองหลวงปักก่ิง(北京 Běijīnɡ) เป็นเมืองหลวงของ
รัฐบาลขนุศกึท่ีได้รับการยอมรับจากนานาชาต ิ  เมืองหลวงหนานจิง  เป็นเมืองหลวงของรัฐบาล
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พรรคชาตนิิยมฝ่ายขวา เมืองหลวงอูฮ่ัน่  เป็นเมืองหลวงของพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคกวอ๋หมิน
ตัง่ฝ่ายซ้าย  เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นนี ้ พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต จงึกําหนดนโยบายให้พรรค
คอมมิวนิสต์จีนจดัตัง้กองกําลงัตอ่ต้านรัฐบาลทัง้ในเมืองและชนบท เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการ
ก่อการปฏิวตัท่ีิจะเกิดขึน้ แตพ่รรคคอมมิวนิสต์จีนก็ประสบความล้มเหลวในการเข้ายดึเมืองหนาน
ชาง(南昌 Nánchānɡ) ซวัเถา(汕头 Shàntóu) กวา่งโจว (广州 Guǎnɡzhōu) และหหูนาน (湖
南 Húnán) ซึง่เป็นกองกําลงัชาวนาชนบทท่ีรู้จกักนัในช่ือชิวโซวฉ่ีอี ้ (秋收起义 Qiūshōu qǐyì) 
“การก่อการในฤดใูบไม้ร่วง” ท่ีนําโดย เหมาเจ๋อตง   

กลางปี 1927 พรรคคอมมิวนิสต์จีนตกอยูใ่นสภาวะตกตํ่าสดุขีด  พรรคถกูพนัธมติรฝ่าย
ซ้ายของพรรคกวอ๋หมินตัง่ขบัออกจากอูฮ่ัน่   ปี 1928 เจียงไคเช็กสามารถควบคมุประเทศจีนได้
แบบเบด็เสร็จ  รัฐบาลหนานจิงได้รับการยอมรับจากนานาชาตใิห้เป็นรัฐบาลท่ีชอบธรรมของจีน 
ในขณะท่ี รัฐบาลพรรคกวอ๋หมนิตัง่ได้ประกาศเจตนารมณ์บริหารประเทศตามอดุมการณ์สาม
ประชานิยมของซนุยดัเซน็ 

 
ประวัตศิาสตร์จีน-การเตบิโตของพรรคคอมมิวนิสต์ 

ในทศวรรษ 1927-1937 ประเทศจีนภายใต้การปกครองของพรรคกวอ๋หมินตัง่ ได้พยายาม
ดําเนินทางการทตู เพิม่เตมิแก้ไขข้อตกลงและสนธิสญัญาท่ีเสียเปรียบตา่งๆ  รัฐบาลมุง่พฒันา
ประเทศสูค่วามทนัสมยัโดยการปรับปรุงกฎหมาย ควบคมุราคาสนิค้า การชําระหนี ้ การปฏิรูป
ระบบธนาคารและการเงิน  การสร้างทางถนนและทางรถไฟ การปรับปรุงด้านสาธารณสขุ ออก
กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพตดิ การปรับปรุงเพิ่มผลผลติด้านอตุสาหกรรมและการเกษตรและการ
ปฏิรูปการศกึษาเป็นต้น ในระหวา่งท่ีดําเนินการพฒันาประเทศอยูน่ัน้ มีแรงกดดนัหลายอยา่งท่ี
เป็นอปุสรรคบัน่ทอนการบริหารงานของรัฐบาล  หนึง่ในนัน้คือการเตบิใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์   

เหมาเจ๋อตง ซึง่เป็นพวกมาร์กซสิในช่วงเหตกุารณ์ความเคล่ือนไหว 4 พฤษภาคม   (ขณะ 
นัน้เหมาเจ๋อตง ทํางานเป็นบรรณารักษ์ห้องสมดุในมหาวทิยาลยัปักก่ิง 北京大学 Běijīnɡ      

Dàxué ) เหมาเจ๋อตงมีความเช่ือมัน่อยา่งสงูกบัแนวทางการปฏิวตัขิองชาวนา เขาประกาศวา่การ
ปฏิวตัขิองจีนต้องอาศยัชนชัน้ชาวนาแทนท่ีจะเป็นชนชัน้กรรมาชีพ ดงัท่ีกลา่วไว้ในลทัธิมาร์คซ์
เลนิน ถึงแม้จะประสบความล้มเหลวในเหตกุารณ์การลกุฮือในฤดใูบไม้ร่วง  ในปี 1927  แตเ่หมา
เจ๋อตงก็ยงัคงทํางานร่วมกบัชาวนาท่ีหหูนานอยา่งตอ่เน่ือง โดยไมร่อการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมิวนิสต์ จากนัน้เหมาเจ๋อตง ก็ได้จดัตัง้เขตงานพรรคคอมมิวนิสต์ในเซี่ยงไฮ้ โดย
อาศยัฐานชาวนาตลอดแนวเขตรอยตอ่ระหวา่งหหูนาน (湖南 Húnán) กบัเจียงซ ี (江西 Jiānɡ 

xī) เม่ือเหมาเจ๋อตงจบัมือกบัผู้ นํากําลงัทหารทา่นหนึง่นามวา่จเูตอ๋(朱德 ZhūDé, 1886-1976)  
เหมาเจ๋อตง ได้นํากองกําลงัชาวนาทัง้หมดเข้าร่วมเป็นกองกําลงัจรยทุธ์  และในฤดหูนาวปี 1927-
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1928 เหมาเจ๋อตงสามารถรวบรวมกําลงัพลท่ีผสมผสานระหวา่งชาวนาและกรรมกรมากถึง 
10,000 คน จากนัน้มาท่ีเหมาเจ๋อตงก็ได้รับการยอมรับมากขึน้ตามลําดบั หลงัจากท่ีเคยล้มเหลว
จากเหตกุารณ์การลกุฮือในฤดใูบไม้ร่วง    

ปลายปี 1931 เหมาเจ๋อตงประกาศจดัตัง้ประเทศสาธารณรัฐจีน-โซเวียต (中华苏维埃

共和国 Zhōnɡhuá Sūwéiāi Gònɡhéguó, The Chinese Soviet Republic) ในเจียงซี โดยมี
เหมาเจ๋อตงเป็นประธาน ถึงต้นปี 1930 คณะกรรมการกลางยงัคงตอ่ต้านแนวนโยบายและ
การทหารท่ีใช้กองกําลงัชาวนา  และทางฝ่ายเจียงไคเช็กก็ได้รณรงค์การกวาดล้างกองทพัแดงให้
สิน้ซาก พรรคคอมมิวนิสต์ท่ีควบคมุโดยเหมาเจ๋อตงยิ่งเคล่ือนไหวหนกัขึน้ การถอยร่นโดยการ
เดนิทพัทางไกลท่ีเรียกวา่ฉางเจิง (长征 ChánɡZhēnɡ) จงึได้เร่ิมขึน้ในเดือนตลุาคม ปี 1934 โดย
กองทพัแดงของเหมาเจ๋อตงและผู้สนบัสนนุทัง้หมดประมาณ 100,000 คน เดนิทางไกล 12,500 
กม. ผา่นจงัหวดั11 แห่ง เทือกเขา 18 ลกู แมนํ่า้ 24 สาย ตัง้แตภ่าคตะวนัตกเฉียงใต้ไปตะวนัตก
เฉียงเหนือ ระหวา่งทางท่ีเดนิทพัทางไกล ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ได้ออกคําสัง่แตง่ตัง้ให้เหมาเจ๋อตง
เป็นเลขาธิการพรรค  และให้ดําเนินยทุธวธีิการสงครามแบบกองโจรตอ่ไป  การเดนิทพัสิน้สดุลงท่ี
สา่นซี (陕 西 Sh ǎ nx ī) ในเดือนตลุาคมปี 1935 โดยมีกําลงัพลเหลือรอดมาเพียง 8,000 
คน  พรรคคอมมิวนิสต์จงึก่อตัง้ศนูย์บญัชาการขึน้ท่ีเหยียนอาน(延安 Yán’ān) อนัเป็นท่ีซึง่ทําให้
การเคลื่อนไหวของพรรคได้ดําเนินการและเตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วในเวลาสบิปีตอ่มา การเตบิโต
อยา่งก้าวกระโดดของพรรคคอมมิวนิสต์มีปัจจยัหนนุทัง้ภายในและภายนอก ปัจจยัท่ีน่าจะมีผล
อยา่งมากก็คือ ความขดัแย้งกบัญ่ีปุ่ นนบัตัง้แตปี่ 1930 จนกระทัง่ สิน้สดุลงในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
นบัเป็นกําลงัสําคญัท่ีกดักร่อนให้รัฐบาลชาตนิิยมของเจียงไคเช็กต้องออ่นแอลง 

 
ประวัตศิาสตร์จีน-สงครามต่อต้านญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่ นได้สร้างรอยแผลในใจของประชาชนจีนอยา่งหนกั การหิวกระหายท่ีจะยดึเอา
ทรัพยากรและวตัถดุบิตา่งๆ การเข้ายดึครองแมนจเูรียเม่ือเดือนกนัยายน ปี 1931 และแตง่ตัง้อดีต
จกัรพรรดแิห่งราชวงศ์ชิงผูอ๋ี่  ให้เป็นหวัหน้าของรัฐบาลหุ่นเชิดในชาตแิมนจ ู (满州国 Mǎnzhōu 

guó) ในปี 1932 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ถึงแม้จะมีการก่อตัง้สนันิบาตชาต ิ แตก็่ไมส่ามารถทํา
ให้ญ่ีปุ่ นทําตามกตกิาของสนันิบาตชาตไิด้ ญ่ีปุ่ นได้รุกรานจีนตัง้แตท่างตอนใต้ของแนวกําแพง
เมืองจีนขึน้ไปทางเหนือและออกไปทางชายฝ่ังทะเล ความโกรธแค้นของชาวจีนไมเ่พียงนําไปสูก่าร
ตอ่ต้านญ่ีปุ่ น ประชาชนชาวจีนยงัตอ่ต้านรัฐบาลกวอ๋หมนิตัง่ ซึง่ขณะนัน้หนัไปเขน่ฆา่คอมมิวนิสต์
อยา่งเอาเป็นเอาตายมากกวา่ท่ีจะตอ่ต้านญ่ีปุ่ นผู้ รุกราน  ในเดือนธนัวาคม ปี 1936 กองทพัของ
เจียงไคเช็กท่ีประจําการในซีอาน(西安 Xī’ān) ซึง่เคยถกูญ่ีปุ่ นตีพา่ยไปในแมนจเูรีย ก็ปฏิเสธท่ีจะ
เช่ือฟังคําสัง่ของเจียงไคเช็กอีกตอ่ไป เพราะมองเห็นสจัธรรมท่ีวา่ “ความสามคัคีภายในต้องสําคญั
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กวา่ภยัภายนอก” และได้ควบคมุตวัเจียงไคเช็กไว้ แล้วบีบบงัคบัให้ยอมตกลงหยดุการเขน่ฆา่พวก
คอมมิวนิสต์ในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ และบงัคบัให้มอบหมายภารกิจการสู้รบให้แก่คอมมิวนิสต์
เพ่ือตอ่ต้านการรุกรานของญ่ีปุ่ นด้วย 

การตอ่ต้านญ่ีปุ่ นทวีความรุนแรงขึน้หลงัจากวนัท่ี 7 กรกฎาคม ปี 1937 เป็นต้นมา  เม่ือ
การปะทะกนัระหวา่งกองทพัจีนกบัญ่ีปุ่ นนอกเมืองหลวงปักก่ิง (ขณะนัน้เปลีย่นช่ือเป็นเป่ยผิง      
北平 BěiPínɡ) ใกล้กบัสะพานมาร์โคโปโล เหตปุะทะครัง้นีเ้ป็นการประกาศสงครามระหวา่งจีน
กบัญ่ีปุ่ น  นํามาซึง่การเร่งให้มีการประกาศรวมตวัระหวา่งพรรคคอมมิวนิสต์กบักวอ๋หมนิตัง่เป็น
ครัง้ท่ีสองเพ่ือร่วมกนัตอ่ต้านญ่ีปุ่ น ความร่วมมือเกิดขึน้พร้อมกบัความไมไ่ว้วางใจซึง่กนัและกนั
ระหวา่งทัง้สองพรรค จนทําให้ความร่วมมือครัง้ใหมนี่ต้้องแตกหกัอีกครัง้ในช่วงปลายปี 1938  
ในขณะท่ีญ่ีปุ่ นเร่ิมเข้ายดึครองดนิแดนประเทศจีนอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตภ่าคเหนือ ชายฝ่ังทะเล และ
ท่ีลุม่ฉางเจียง(长江 Ch á n ɡ Ji ā n ɡ) อนัอดุมสมบรูณ์ ความขดัแย้งระหวา่งกวอ๋หมนิตัง่กบั
คอมมิวนิสต์เกิดขึน้บอ่ยครัง้นอกเขตครอบครองของญ่ีปุ่ น พรรคคอมมิวนิสต์ขยายอิทธิพลสู่
มวลชนด้วยการปฏิรูปองค์กร การถือครองท่ีดนิและระบบภาษี ซึง่เป็นท่ีช่ืนชอบของชนชัน้ชาวนา 
ในขณะท่ี กวอ๋หมินตัง่ก็พยายามป้องกนัการขยายตวัของคอมมิวนิสต์ทกุวถีิทางเช่นกนั  

ณ เมืองเหยียนอานและ “เขตปลดปลอ่ย” ท่ีอ่ืน ๆ เหมาเจ๋อตงสามารถนําแนวคดิของลทัธิ
มาร์กซ์-เลนินมาประยกุต์ใช้ภายใต้เง่ือนไขของสงัคมจีน เหมาเจ๋อตงได้สอนให้ผู้ นําพรรค 
ปฏิบตักิารนํามวลชนโดยใช้ชีวิตและทํางานร่วมกบัประชาชน กินอาหารแบบท่ีพวกเขากิน คดิใน
แนวความคดิของชาวบ้าน เหตนีุทํ้าให้ชาวบ้านมองวา่กองทพัแดงเป็นพวกผู้ นําสงครามจรยทุธ์เพ่ือ
ปกป้องชาวบ้านโดยแท้จริง กองทพัคอมมิวนิสต์ได้ปรับเปล่ียนเง่ือนไขสงครามเป็นการตอ่สู้ ด้วย
ความชํานาญ ในขณะท่ีเหมาเจ๋อตงก็ได้เร่ิมเตรียมการสาํหรับสร้างประเทศจีนใหม ่ โดยในปี 1940 
เหมาเจ๋อตงได้วางกรอบแผนการสําหรับการยดึอํานาจทัง้หมด คําสอนของเหมาเจ๋อตงได้
กลายเป็นทฤษฏีและความเช่ือท่ีเรียกวา่ “เหมาเจ๋อตงซือเส่ียง” (毛泽东思想  Máo Zédōnɡ       

Sīxiǎnɡ) ซึง่หมายถงึ “แนวคดิเหมาเจ๋อตง” และด้วยความชํานาญในการจดัตัง้งานมวลชนนีเ้อง 
ทําให้สมาชิกพรรคเพิ่มจํานวนขึน้จาก 100,000 คนในปี 1937 เป็น 1.2 ล้านคนในปี 1945 

ยคุปี 1945 ผลพวงจากสงคราม ทําให้เศรษฐกิจจีนอยูใ่นสภาวะย่ําแย ่การขาดแคลนเงิน
คงคลงัเน่ืองจากนําไปใช้จ่ายในสงคราม ทัง้กบัประเทศผู้ รุกราน และความขดัแย้งภายใน เงินเฟ้อ
เกิดขึน้อยา่งรุนแรง ความอดอยาก การไร้ท่ีอยูอ่าศยั ภยัพิบตัติา่ง ๆ กระจายไปในทัว่ทกุพืน้ท่ี ของ
ประเทศ เหตท่ีุทําให้สถานการณ์ทวีรุนแรงมากขึน้ก็คือ เม่ือประเทศพนัธมิตรได้ทําข้อตกลงท่ี
ประชมุยอลต้า (Yalta Conference) ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1945 ท่ีให้โซเวียตนํากองทพับกุเข้าสู่
แมนจเูรีย เพ่ือเร่งขจดัญ่ีปุ่ น ถึงแม้ประเทศจีนจะไมไ่ด้อยูใ่นท่ีประชมุ แตโ่ซเวียตก็ได้ปรึกษาทางจีน
แล้วและก็ได้รับความเห็นชอบ เม่ือโซเวียตขบัไลญ่ี่ปุ่ นออกจากแมนจเูรียได้สําเร็จแล้ว กวา่คร่ึงของ
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เคร่ืองมืออตุสาหกรรมตา่ง ๆ ถกูทิง้ร้างไว้  โซเวียตจงึมอบดนิแดนดงักลา่วให้กบัฝ่ายคอมมิวนิสต์ 
ทําให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์มีความเข้มแข็งขึน้ และมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะฟืน้ฟปูระเทศท่ีพงัพนิาศ
จากภยัสงคราม อยา่งน้อยก็เป็นจดุเร่ิมต้นของการก่อตัง้ประเทศได้  

กลับสู่สงครามกลางเมือง 
ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทตอ่กิจการภายใน 

ของประเทศจีนอยา่งมาก  อเมริกาเป็นผู้สนบัสนนุด้านการเงินและการทหารแก่รัฐบาลชาตนิิยม 
ตอ่มาในเดือนมกราคม ปี 1943 สหรัฐอเมริกาและองักฤษเป็นฝ่ายริเร่ิมท่ีจะทบทวนสนธิสญัญาท่ี
ไมย่ตุธิรรมกบัจีน  ทําให้ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีจีนเสียเปรียบมานบัร้อยปีสิน้สดุลง  หลงัจากนัน้เพียงไมก่ี่
เดือน ได้มีการลงนามระหวา่งรัฐบาลจีนกบัสหรัฐอเมริกาอีกหลายฉบบั ทัง้นีก็้เพ่ืออนญุาตให้
สหรัฐอเมริกามีสทิธ์ิตัง้ฐานทพัในจีน ด้วยข้ออ้างการป้องกนัการรุกรานจากญ่ีปุ่ น และเดือน
ธนัวาคม  1943 สหรัฐอเมริกาได้ยกเลกิกฎหมายท่ีประกาศใช้ในปี 1880  ท่ีเก่ียวกบัการห้ามไมใ่ห้
ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศ  

ถึงแม้การสู้รบระหวา่งพรรคคอมมิวนิสต์กบักวอ๋หมินตัง่จะสามารถเจรจาสงบศกึลงได้
ด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา แตส่หรัฐอเมริกาก็ไมอ่าจใช้กองกําลงัขนาดใหญ่มาบีบให้
ยตุกิารสู้รบกนัได้ ทัง้สองฝ่ายจงึเกิดการรบพุง่กนัขึน้อีกครัง้หลงัจากท่ีสงบศกึกนัไปได้ไมน่าน 
สหรัฐอเมริกานําโดยจอมพลมาร์แชล (General George C. Marshall) ถอนกําลงัออกจากประเทศ
จีนในต้นปี 1947 แต ่ ยงัคงให้การสนบัสนนุทางเศรษฐกิจอยา่งมหาศาลแก่ฝ่ายชาตนิิยม เพียงงด
เว้นความช่วยเหลือทางทหาร เหตขุองการรบพุง่ของสองฝ่าย ไมเ่ฉพาะเพียงต้องการเข้ายดึครอง
พืน้ท่ีเท่านัน้ หากแตย่งัหมายถึงการได้ประชาชนเข้ามาอยูฝ่่ายตนด้วย 

รัฐบาลชาตนิิยมพยายามเรียกความนิยมจากประชาชนด้วยการปฏิรูปภายใน แตก็่ไมเ่ป็น
ผล เน่ืองจากมีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงในรัฐบาลอยา่งกว้างขวาง ความวุน่วายทางเศรษฐกิจและ
ทางการเมืองเม่ือตอนปลายปี 1948 รัฐบาลชาตนิิยมตกต่ําถงึขีดสดุ กองทพัท่ีไร้ระเบียบวนิยัและ
ไร้ศีลธรรม เทียบไมไ่ด้กบักองทพัท่ีช่ือ เหรินหมนิเจ่ียฟ่างจวนิ (人民解放军 Rénmín jiěfànɡ 

j ū n) “กองทพัปลดแอกประชาชน”   แม้วา่ฝ่ายรัฐบาลชาตนิิยมจะได้เปรียบด้านกําลงัพลอาวธุ
ยทุธภณัฑ์ พืน้ท่ี และจํานวนประชากร ซึง่มีมากกวา่ฝ่ายคอมมวินิสต์ทกุด้าน แตก่ลบัเหน่ือยล้า
จากศกึสงครามกบัญ่ีปุ่ นท่ีกินเวลาอนัยาวนาน จนถึงเดือนมกราคม ปี 1949  พรรคคอมมิวนิสต์ได้
เข้ายดึเมืองหลวงเป่ยผิงได้โดยไมมี่การสู้รบ และเปล่ียนช่ือกลบัไปเป็นเป่ยจิง(北京 Běijīnɡ) 
ดงัเดมิ ตอ่มาช่วงระหวา่งเดือนเมษายนถงึพฤศจิกายน 1949 เมืองสําคญัๆ หลายแหง่ได้เปล่ียนไป
อยูใ่นการควบคมุของพรรคคอมมิวนิสต์โดยแทบจะไมมี่การตอ่ต้าน เจียงไคเช็ก นําพลพรรคพร้อม
กบัทรัพย์สนิในคลงัของชาตทิัง้หมดหนีไปตัง้หลกัท่ีเกาะไต้หวนัในเดือนธนัวาคม และตัง้เมือง     
ถายเป่ย (台北 Táiběi) “ไทเป” เป็นเมืองหลวงชัว่คราวของประเทศจีนขณะนัน้   
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
中华人民共和国 Zhōnɡhuá Rénmín Gònɡhéɡuó 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก่อตัง้อยา่งเป็นทางการ โดยประธานาธิบดีเหมาเจ๋อ
ตงได้ประกาศก่อตัง้ประเทศขึน้เม่ือวนัท่ี   1 ตลุาคม ปี 1949 ท่ีเมืองหลวงปักก่ิง   เหมาเจ๋อตงได้
แบง่สงัคมจีนเป็นส่ีชนชัน้ คือชนชัน้กรรมาชีพ ชนชัน้ชาวนา ชนชัน้ปัญญาชน และชนชัน้นายทนุ 
ชนชัน้ทัง้ส่ีจะนําโดยพรรคคอมมิวนิสต์ซึง่เป็นของชนชัน้กรรมาชีพ มีสมาชิกพรรคมากถึง 4.5 ล้าน
คน ในจํานวนนีเ้ป็นชาวนาเกือบ 90 เปอร์เซน็ต์ พรรคอยูภ่ายใต้การนําของประธาน เหมาเจ๋อตง
และมี โจวเอินหลาย (周恩来 Zhōu EnLái, 1898-1976) เป็นนายกรัฐมนตรี 

สหภาพโซเวียต ประกาศรับรองสาธารณรัฐประชาชาต ิในวนัท่ี 2 ตลุาคมปี 1949 
ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงประกาศนโยบาย “เอียงเข้าหาข้างหนึง่” หรือ Leaning to One Side  ซึง่
เป็นการให้คํามัน่สญัญากบักลุม่ประเทศสงัคมนิยม และตอ่มาในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1950 
ประเทศจีนกบัสหภาพโซเวียต ได้ลงนามสนธิสญัญาแห่งมิตรภาพ  สนธิสญัญาแห่งความ
ช่วยเหลือ   สนธิสญัญาดงักลา่วมีผลบงัคบัถึงปี1980  เนือ้หาของสนธิสญัญามีจดุมุง่หมายเพ่ือ
ตอ่ต้านญ่ีปุ่ นหรือประเทศใด ๆ ท่ีจะร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นในการคกุคามจีน  

หลายทศวรรษตอ่จากนัน้  ภายใต้การนําของเหมาเจ๋อตงท่ีมีระเบียบวินยัเคร่งครัด 
ประเทศจีนก็อยูใ่นภาวะสงบ หลงัจากท่ีผา่นพ้นภาวะสงครามและการตอ่ต้านจากภายในมา
นาน ในช่วงปีแรกของการบริหารประเทศ เหมาเจ๋อตงเน้นการเพิ่มความชํานาญและประสทิธิภาพ
ในการปฏิรูปทางสงัคมและเศรษฐกิจ โดยได้ให้ประชาชนทกุชนชัน้เข้ามามีสว่นร่วมในภารกิจนี ้
สร้างความประทบัใจ จนทําให้ได้รับการสนบัสนนุอยา่งกว้างขวาง    

ในปี 1950  นานาชาตเิร่ิมให้การยอมรับตอ่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนมากขึน้ตามลําดบั 
แตส่ิง่ท่ีทําให้การยอมรับจากนานาชาตต้ิองสะดดุลงคือ เหตกุารณ์สงครามเกาหลี เน่ืองจากในปี 
1950 สหประชาชาตไิด้สง่กองกําลงัเข้าไปเกาหลีเหนือ  จีนเกรงวา่จะเป็นภยัคกุคามตอ่ดนิแดน
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นหวัใจทางด้านอตุสาหกรรมของจีน รัฐบาลจีนจงึได้สง่กองทพั
ปลดแอกประชาชน แตเ่รียกช่ือตนเองวา่ “อาสาสมคัรประชาชนจีน” เข้าไปในเกาหลีเหนือ   

ในช่วงเวลาเดียวกนันัน้ กองทพัปลดแอกประชาชนก็ได้เข้าไปในทิเบตเพ่ือยดึอธิปไตยคืน
หลงัจากท่ีได้แยกตวัออกไปพร้อมกบัการลม่สลายของราชวงศ์ชิงในปี 1911  ตอ่มาใน ปี 1951 
สหประชาชาตปิระกาศให้จีนเป็นประเทศผู้ รุกราน  และประกาศไมข่ายอาวธุและยทุธปัจจยัให้แก่
จีน ซึง่เป็นช่วงเวลาเดียวกนัท่ีสหประชาชาตกํิาลงัพิจารณาความเป็นไปได้ ท่ีจะให้รัฐบาล
คอมมิวนิสต์เข้าไปแทนท่ีรัฐบาลชาตนิิยมของไต้หวนัในฐานะสมาชิกถาวร   
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การก้าวไปสู่สังคมนิยม 
การก้าวขึน้สูป่ระเทศสงัคมนิยม  เกิดขึน้อยา่งเป็นทางการในช่วงเวลาเดียวกบัท่ีจีนนําแผน 

ห้าปีฉบบัท่ีหนึง่(1953-1957)มาใช้  ซึง่เน้นระบบรวมศนูย์กลางในด้านอตุสาหกรรม เกษตรกรรม
และการเมือง  การพฒันาภายใต้แผนห้าปีนี ้  เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมหนกั โดยยดึรูปแบบของ
โซเวียต จงึจําเป็นต้องหาเงินทนุเพ่ือฝึกอบรม ซือ้เคร่ืองจกัร เทคโนโลยี รวมทัง้อาวธุยทุโธปกรณ์
ตา่ง ๆ แตส่ิง่ท่ีเป็นสิง่สําคญัเร่งดว่นคือ การจดัหาอาหารให้เพียงพอกบัประชากรจํานวนมาก การ
จดัสรรเงินทนุสําหรับสร้างอาชีพในชมุชน ซึง่ล้วนแตต้่องใช้เงินมหาศาล  รัฐบาลจงึนําระบบการ
ผลติรวมศนูย์โดยยดึกิจการทกุอยา่ง เช่นธนาคาร อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม และธุรกิจเอกชน 
การดําเนินการดงักลา่วประสบความสําเร็จมากถึงร้อยละ 90 ภายในสิน้ปี 1956 ในด้านการพฒันา
ทางการเมืองรวมถงึการรวมศนูย์อํานาจโดยพรรคและคณะรัฐบาล มีการจดัการเลือกตัง้ตวัแทน
ของสมชัชาประชาชนแหง่ชาตคิรัง้ท่ีหนึง่ในปี 1953 ตอ่มาในปี 1954 มีการจดัตัง้สภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตแิละประกาศใช้รัฐธรรมนญู โดยเลือกเหมาเจอ๋ตง เป็นประธานพรรคอยา่งเป็นทางการ  
เลือกหลวิซา่วฉี(刘少奇 Liú Shàoqí) เป็นประธานคณะกรรมการถาวรสภาประชาชนแหง่ชาติ 
(全国人大常委会委员长 Quánɡuó réndàchánɡwěihuì wěi yuánzhǎnɡ)  และแตง่ตัง้
โจวเอินหลายเป็นนายกรัฐมนตรี  

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในรัฐบาล ได้เกิดการดิน้รนแสวงหาอํานาจภายในพรรค
คอมมิวนิสต์ เหตกุารณ์นีไ้ด้นําไปสูก่ารปลดสมาชิกชัน้สงูหลายคนออกจากอํานาจ คือ กาวก่าง(高
岗 Gāo Gǎnɡ) สมาชิกกรรมการกลางพรรค และหราวซูสื่อ(饒漱石 Ráo Shùshí)  ผู้ถกู
กลา่วหาวา่เป็นผู้พยายามยดึอํานาจพรรค 

ในสว่นของการปรับปรุงโครงสร้างของพรรคก็มีทิศทางท่ีดีขึน้ ภายใต้การรับผิดชอบของ
เติง้เส่ียวผิง(邓小平 Dènɡ Xiǎopínɡ)  เลขาธิการพรรค โดยเติง้เส่ียวผิงเปิดรับสมาชิกพรรคท่ี
เป็นปัญญาชน ทําให้ในปี 1956 มีสมาชิกพรรคเพิ่มมากขึน้ถึงร้อยละ 12 จากจํานวนสมาชิก
ทัง้หมด 10.8 ล้านคน ในขณะท่ีสมาชิกท่ีมาจากชนชัน้ผู้ใช้แรงงานลดลงมาเป็นร้อยละ 69 เพ่ือเป็น
การชกัชวนเหลา่ปัญญาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคนัน้ ในกลางปี 1956  ได้มีความพยายามท่ีจะ
ผอ่นคลายบรรยากาศทางการเมือง  จงึเปิดโอกาสให้ปัญญาชนและบคุคลท่ีทํางานด้าน
ศลิปวฒันธรรม มีโอกาสได้ทําหน้าท่ีวิจารณ์พรรคอยา่งเปิดอก ภายใต้คําขวญัวา่ 

 

百花齐放 百家争鸣 
Bǎihuā qífànɡ bǎijiā zhēnɡmínɡ 

“ ร้อยบปุผาผงาด ร้อยปราชญ์ระดมปัญญา ” 
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จดุมุง่หมายของความนโยบายนีก็้เพ่ือถกปัญหาของประเทศอยา่งสร้างสรรค์ เป็นการ
กําหนดรูปแบบของศลิปะเพ่ือวฒันธรรมใหม ่ ซึง่เหมาเจ๋อตงมองเห็นแนวทางท่ีจะใช้ศลิปะในการ
สนบัสนนุการเผยแพร่ลทัธิสงัคมนิยม ในช่วงแรก พรรคมีการเชิญปัญญาชนให้มาแสดงความ
คดิเห็นอยา่งสร้างสรรค์ เสรีและเปิดกว้าง แตก็่ไมมี่ใครกล้าออกมาวพิากษ์ มีเพียงจดหมายท่ีเขียน
มาถงึนายกรัฐมนตรีในเชิงแนะนํา ตัง้แตร่ะหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน ถงึ 17 กรกฎาคม ปี  1957 
จดหมายวพิากษ์วิจารณ์พรรคอยา่งรุนแรงจํานวนนบัล้านฉบบั หลัง่ไหลเข้าไปท่ีสํานกังาน 
ของนายกรัฐมนตรีจนแทบจะควบคมุไมไ่ด้  เหมาเจ๋อตงเห็นวา่สิง่เหลา่นีเ้ป็นการวิพากษ์ท่ีไม่
สร้างสรรค์และเป็นการบอ่นทําลายพรรค กระทัง่เดือนกรกฎาคม ปี 1957 เหมาเจ๋อตงสัง่ให้ยตุิ
นโยบายดงักลา่ว และถือวา่พวกวิพากษ์พรรคเป็น“พวกขวาจดั” (右派份子 yòupài fènzi) 
จากนัน้ได้ก็รณรงค์ตอ่ต้านพวกขวาจดั (反右派运动 fǎn yòupài yùndònɡ) ได้จบักมุพวก
ตอ่ต้านการปฏิวตั ิ  ตามจดหมายวพิากษ์วิจารณ์ท่ีสง่เข้ามา  ปัญญาชนจํานวนมากถกูจบักมุ และ
เสียชีวิตจากการทรมาน 

ยุคก้าวกระโดดไปข้างหน้า (大跃进 DàYuèJìn) 
ปี 1938 พรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศรณรงค์แผนการก้าวกระโดดไปข้างหน้าท่ีช่ือวา่ ต้า 

เยวจิ่น้ (大跃进 Dà yuèjìn) เพ่ือพฒันาด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศให้เกิดผลเร็ว
และผลลพัธ์ท่ีมากกวา่ ด้วยความเช่ือท่ีวา่ ถ้าหากประชาชนได้รับการกระตุ้น และใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยจํานวนประชากรท่ีมีมากมาย ในต้นปี 1959  จงึเร่ิมเคลื่อนย้ายประชาชน
ไปอยูต่ามคอมมนู  โดยเร่ิมท่ีเหอหนาน  จากนัน้ก็กระจายไปทัว่ประเทศ  ซึง่มีทัง้หมดประมาณ 
25,000 คอมมนู  แตล่ะคอมมนูประกอบด้วย 5,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 22,000 คนแตล่ะคอม
มนูจะมีระบบจดัการการพึง่พาตนเอง ระบบการเกษตร  อตุสาหกรรม โรงเรียนโรงพยาบาล ระบบ
รักษาความปลอดภยัเป็นต้น อตุสาหกรรมท่ีขึน้ช่ือคือ การผลติเหลก็คณุภาพต่ํา จนแทบจะ
นําไปใช้ทําอะไรไมไ่ด้  เหลก็เหลา่นีถ้กูหลอมจากเตาหลอมเลก็ๆ หลงับ้านในคอมมนู  

ปี 1959  พรรคคอมมิวนิสต์ยอมรับวา่ ผลผลติตกต่ํากวา่ท่ีคาดหมายไว้ ขณะเดียวกนัยงั
เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอยา่งหนกั สว่นหนึง่เป็นผลมาจากภยัธรรมชาต ิ เกิดภาวะขาดแคลน
วตัถดุบิสําหรับอตุสาหกรรม  การผลติสนิค้าคณุภาพต่ํามากเกินไป  โรงงานเสียหายเน่ืองจากการ
จดัการท่ีผิดพลาด ความเหน่ือยล้าและการความสิน้หวงัในหมูช่าวนาและปัญญาชน รวมถงึ
เจ้าหน้าท่ีรัฐทกุระดบั  การก้าวกระโดดไปข้างหน้าจงึถือเป็นความล้มเหลวทางเศรษฐกิจอยา่ง
สิน้เชิง  

ในเดือนเมษายน ปี 1959  เหมาเจ๋อตงได้ประกาศก้าวลงจากตําแหน่งประธานแห่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สภาประชาชนได้เลือกหลิวซ่าวฉีขึน้มาแทน  แต่เหมาเจ๋อตงก็
ยงัคงอยู่ในตําแหน่งประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกเหนือจากนัน้ แผนก้าวกระโดดไปข้างหน้า
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ของเหมาเจ๋อตง ยงัถกูวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกัในท่ีประชมุพรรคท่ีเมืองหลซูาน มลฑณเจียงซี(庐
山，江西 Lúshān，Jiānɡxī)  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่ือ เผิงเต๋อหวย(彭德

怀     Pénɡ Déhuái)ซึง่การวิพากษ์วิจารณ์ดงักลา่ว มีเนือ้หาตรงกบัแนวความคิดของนิคิต้า 
ครุชชอฟ  (Nikita Khrushchev ) เม่ือ 1 ปีก่อน   แตข่ณะนัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างจีนกบัโซเวียตได้
ขาดสะบัน้ลงไปแล้ว หลงัจากประชมุพรรคท่ีหลซูาน เผิงเต๋อหวยได้รับการสนบัสนนุจากผู้ นําโซ-
เวียต คือ  นิคิต้า ครุชชอฟ (Nikita Khrushchev) ให้ตอ่ต้านเหมาเจ๋อตง แตใ่นท่ีสดุ เผิงเตอ๋หวยก็
ถกูปลดเสียก่อนโดยมีหลนิเปียว(林彪 Lín Biāo)  ขึน้มาดํารงตําแหน่งแทน 

การปรับปรุงและฟ้ืนฟู 
หลงัจากความล้มเหลวของนโยบายก้าวกระโดดไปข้างหน้า         รัฐบาลจีนเร่ิมทบทวนถึง 

ความผิดพลาด นโยบายทางเศรษฐกิจจงึมุง่ผลติให้เพียงพอกบัความต้องการของประชากรท่ี
นบัวนัจะเพิ่มมากขึน้ โดยให้ความสําคญัด้านการเกษตรเป็นอนัดบัแรก อตุสาหกรรมเบาเป็น
อนัดบัรองลงมา และอนัดบัสดุท้ายเป็นอตุสาหกรรมหนกั  โครงสร้างของคอมมนูท่ีเคยรวมศนูย์
อํานาจทกุอยา่งก็มอบอํานาจการตดัสนิใจแก่คอมมนูมากขึน้ คอมมนูมีอํานาจในการตดัสนิใจใน
การจดักิจกรรม การกระจายรายได้ในหมูส่มาชิก ธุรกิจสว่นตวัของเอกชนท่ีเคยยดึมาเป็นของรัฐ
ทัง้หมดในระหวา่งดําเนินนโยบายก้าวกระโดด ก็ได้ผอ่นผนัให้กบัครอบครัวชาวนา ภาษีด้าน
ผลติผลการเกษตรลดลง ขณะท่ีราคาผลผลติสงูขึน้ ในด้านอตุสาหกรรมนัน้ อตุสาหกรรมสําคญั
หลกั ๆ ยงัคงอยูภ่ายใต้การดําเนินการของรัฐบาลกลาง สําหรับอตุสาหกรรมทัว่ไปให้ควบคมุโดย
รัฐบาลท้องถ่ิน เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมทนัสมยัท่ีเคยหยดุการนําเข้าในช่วงก้าวกระโดด  ซึง่เป็นผล
มาจากการถอนความช่วยเหลือของโซเวียต ก็เร่ิมมีการนําเข้าอีกครัง้หนึง่ แตห่นัไปนําเข้าจากญ่ีปุ่ น
และประเทศตะวนัตกแทน  การปรับปรุงและฟืน้ฟใูนช่วงระหวา่งปี 1961-1965 นัน้ เศรษฐกิจเร่ิม
เข้าสูส่ภาวะท่ีมัน่คงมากขึน้ ผลผลติทางอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้เฉลี่ยร้อยละ 10.6 ตอ่ปี  สนิค้าเกษตร
มีผลผลติเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 9.6 ตอ่ปี ผลสําเร็จนีเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีเติง้เส่ียวผิงวางเอาไว้ 

ทศวรรษแห่งการปฏิวัตวัิฒนธรรม 1966-1976   
ต้นทศวรรษ 1960 เหมาเจ๋อตงถกูลดบทบาทในพรรคคอมมิวนิสต์ลง       จงึได้เร่ิมรุกกลบั  

โดยในปี 1962  เหมาเจ๋อตงเช่ือวา่การคืบคลานเข้ามาของทนุนิยม และการตอ่ต้านสงัคมนิยม
กําลงัเป็นภยัตอ่ประเทศ  เพ่ือ “ปกป้องพรรค” ในฐานะของนกัปฏิวตัท่ีิผา่นร้อนผา่นหนาวจาก
สถานการณ์อนัเลวร้าย  เหมาเจ๋อตงเช่ือวา่ระบบการให้รางวลัแก่ชาวนา ตามแนวทางการปรับปรุง
และฟืน้ฟขูองเติง้เส่ียวผิง เป็นวิธีการฉ้อราษฎร์บงัหลวงและเป็นการตอ่ต้านการปฏิวตั ิ การตอ่สู้
ทางความคดิในพรรคนําไปสูก่ารกวาดล้างพวกท่ีถกูเรียกวา่ “ฝักใฝ่ทนุนิยม” หรือฝ่ายท่ีไมเ่ห็นด้วย
กบัแนวความคดิสดุโตง่ของเหมาเจ๋อตงซึง่ตวัแทนฝ่ายนีก็้คือหลวิซา่วฉีและเติง้เส่ียวผิง   โดยเหมา
เจ๋อตงกลา่ววา่ “ขณะนี ้ เพียงมีเนือ้หมสูามกิโลกบับหุร่ีไมก่ี่ซอง ก็สามารถทําให้คนขายอดุมการณ์
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ได้แล้ว  มีเพียงการศกึษาแนวทางลทัธิสงัคมนิยมเทา่นัน้ ท่ีจะยบัยัง้ลทัธิแก้ท่ีเรียกวา่ ซวิเจิง้จู่อี(้修
正主义 Xiūzhènɡ Zhǔyì) ลงได้” 

 การศกึษาตามแนวทางลทัธิสงัคมนิยม จงึได้ดําเนินควบคูไ่ปกบัการรณรงค์ “เรียนรู้จาก
กองทพัปลดแอกประชาชน” ระบบการศกึษาได้รับการปฏิรูปใหม ่ โดยปรับให้ไปในแนวทางอยา่ง
ช่วงก้าวกระโดดไปสูข้่างหน้า คือระบบท่ีเรียกวา่เซ่ียฟ่าง(下放 Xi à F à n ɡ  ) ซึง่ก็คือ การให้
นกัศกึษาออกสูช่นบท เข้าทํางานในโรงงาน และในคอมมนู โดยมีจดุมุง่หมายสองประเดน็คือ  
    1.เพ่ือให้นกัศกึษามีโอกาสได้ศกึษามวลชน  
  2.เพ่ือเป็นแบบอยา่งสัง่สอนพวกปัญญาชนทัง้หลายให้เห็นความสําคญัของการมีสว่น
ร่วมกบัการใช้แรงงาน 

กาลียุคแห่งการปฏวัิต ิ
หลงัจากท่ีเหมาเจ๋อตงเข้าควบคมุอํานาจอยา่งเบด็เสร็จในพรรคได้อีกครัง้ ในปี 1966 

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ได้ตดัสนิใจแนวทางการปฏิวตัวิฒันธรรม   โดยมีผู้สนบัสนนุ
สําคญัคือหลนิเปียว，เจียงชิง(江青 Jiānɡ Qīnɡ ภรรยาคนท่ีส่ีของเหมาเจ๋อตง) และเฉินโป๋ตา๋  
(陈伯达 Chén Bódá) การปฏิวตัคิรัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือ “โคน่ล้มพวกลทัธิทนุนิยม และ วิพากษ์
ศลิปะวฒันธรรมท่ีแบง่แยกชนชัน้” โดยใช้วิธีการปฏิรูปการศกึษา ปฏิรูปศลิปวฒันธรรม  และ
ปฏิรูปทกุอยา่งท่ีขดักบัแนวทางลทัธิสงัคมนิยม  

ในวนัท่ี 18 สงิหาคม ปี 1966 เหมาเจ๋อตงกบัหลนิเปียวได้ปรากฏตวัท่ีจตัรัุสเทียนอาน -   
เหมนิ (天安门广场 Tiān’ānmén GuánɡChǎnɡ) พบกบัพวกหงเวย่ปิน(红卫兵 hónɡ wèi     

bīnɡ)  “ทหารพิทกัษ์แดง” ท่ีทยอยมาจากทัว่ประเทศจํานวนรวมสบิกวา่ล้านคน หลงัจากนัน้ ทัว่
ประเทศจีนก็เข้าสูก่าลียคุเม่ือพวกหงเวย่ปินกระจายไปทัว่สารทิศ แจกใบปลวิ ตดิโปสเตอร์ ป้ายคํา
ขวญั ตัง้เวทีอภิปราย บางสว่นก็บกุเข้าไปในวดั โบสถ์ พิพิธภณัฑ์สถาน ทําลายวตัถโุบราณ เผา
งานศลิปะ งานประพนัธ์ ภายหลงัยงัมีการบกุค้นบ้าน โดยเฉพาะพวกผู้ ดีเก่า ปัญญาชน ศลิปินหวั
อนรัุกษ์นิยม จะถกูจบัแห่ประจาน ทรมาน  แม้แตพ่ระสงฆ์ แมชี่และนกับวชก็ไมเ่ว้น พวกท่ีมีญาติ
อยูต่า่งประเทศก็โดนข้อหา “มีความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ” หลายคนทนรับเหตกุารณ์ไมไ่ด้ก็ฆ่า
ตวัตาย  

ในสว่นของผู้ นําในพรรคคอมมิวนิสต์เองก็ใช่วา่จะได้รับการยกเว้นเติง้เส่ียวผิง กบั หลวิ
ซา่วฉี  ถกูปลดจากตําแหนง่ ซึง่ตอ่มาเสียชีวิตในท่ีคมุขงั สว่นเผิงเตอ๋หวย กบั เฮอ่หลง(贺龙 Hè   

Lónɡ)  ก็ถกูทรมานจนเสียชีวิต   
ตอ่มา ในวนัท่ี 22 สงิหาคม เหมาเจ๋อตงประกาศ “ห้ามตํารวจขดัขวางความเคลือ่นไหว

ของนกัศกึษาปฏิวตั”ิ  ในช่วงเวลาดงักลา่วเรียกวา่หงเสอ่ขง่ปู้  (红色恐怖 HónɡSè KǒnɡBù) 
“แดงทมฬิ” เฉพาะในปักก่ิง มีคนถกูฆา่ตายถึง 1,700 คน และทัว่ประเทศมีคนฆา่ตวัตายถึง 2 แสน
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คน วนัท่ี 5 กนัยายน  พรรคคอมมิวนิสต์ประกาศสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทัง้หมด สําหรับนกัศกึษาและ
อาจารย์ท่ีจะเข้ามาเคลื่อนไหวในปักก่ิง วนัท่ี 9 ตลุาคม หลนิเปียวกลา่วหาเติง้เส่ียวผิง กบัหลวิซา่ว
ฉี เป็นตวัแทนของกลุม่ทนุนิยม 

อวสานของหลินเปียว 1969-1971 
ในท่ีประชมุสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน ปี 1969          หลนิเปียวถือวา่เป็นผู้ 

ท่ีอยูใ่นอํานาจสงูสดุตอ่จากเหมาเจ๋อตง   ในขณะท่ีหลวิซา่วฉีถกูโคน่ลง สว่นโจวเอินหลายถกูลด
บทบาทลง ในท่ีประชมุสมชัชา หลนิเปียวกลา่วสดดีุเหมาเจ๋อตงด้วยคตพิจน์ของท่านเหมาเจ๋อตง
เอง และสนบัสนนุการใช้กองกําลงัอาวธุ กลา่วหาหลวิซา่วฉีวา่เป็นพวกตอ่ต้านการปฏิวตั ิโดยแก้ไข
ธรรมนญูพรรคเพ่ือให้ตนเองเป็นผู้ สืบทอดอํานาจตอ่จากเหมาเจ๋อตงในอนาคต หลงัจากนัน้ช่ือของ
หลนิเปียวกบัเหมาเจ๋อตงมกัจะปรากฏคูก่นัเสมอในท่ีตา่งๆ  ในการคดัเลือกผู้ นําพรรคใหมใ่นครัง้นี ้
ได้คดัเลือกเหมาเจ๋อตง  หลนิเปียว  เฉินโป๋ตา๋  โจวเอินหลาย และคางเซงิเป็นสมาชิกถาวร
คณะกรรมการกลางพรรค  โดยท่ีส่ีในห้าคนได้ตําแหน่งมาจากผลพวงของการปฏิวตัวิฒันธรรม 
ขณะท่ีโจวเอินหลายเป็นเพียงการคงสถานะของตนเอง หลงัจากได้รับการยืนยนัท่ีจะให้เป็นผู้ สืบ
ทอดของเหมาเจ๋อตง  การนีห้ลนิเปียวจงึขอฟืน้ฟตํูาแหน่งประธานประเทศขึน้มาใหม ่ หลงัจากท่ี
เหมาเจ๋อตงได้ยกเลกิไป โดยหลนิเปียวมุง่หวงัท่ีจะเข้ารับตําแหนง่รองประธานประเทศโดยมีเหมา
เจ๋อตงเป็นประธาน  

เม่ือวนัท่ี 23 สงิหาคม ปี  1970 การประชมุเตม็คณะครัง้ท่ีสองของสมชัชาพรรค 
ครัง้ท่ี 9 ได้จดัขึน้ท่ีหลซูาน(庐山 LúShān) อีกครัง้หนึง่ เฉินโป๋ตา๋เป็นคนแรกท่ีขึน้กลา่วในท่ีประชมุ 
เขาได้กลา่วยกยอ่งสดดีุเหมาเจ๋อตงเสียเลศิเลอ และตามด้วยการขอฟืน้ตําแหนง่ประธานประเทศ
ขึน้มาใหม ่ เหมาเจ๋อตงรู้ถงึเบือ้งลกึเป็นอยา่งดี จากนัน้ไมน่าน เฉินโป๋ตา๋ก็ถกูปลดออกจาก
คณะกรรมการกลางของพรรค  เร่ืองนีก่้อให้เกิดการวพิากษ์วิจารณ์ไปทัว่ประเทศ  เฉินโป๋ตา๋ก็กลาย
มาเป็นพวกตวัแทนของหลวิซา่วฉี ซึง่เป็นมาร์กซสิจอมปลอมและพวกปลิน้ปล้อนทางการเมือง การ
ปลดเฉินโป๋ตา๋ออกถือเป็นสญัญาณเตือนหลนิเปียว แตห่ลนิเปียวกลบัไมห่ยดุท่ีจะเรียกร้องให้
แตง่ตัง้ตําแหนง่ประธานประเทศ  ฝ่ายรัฐบาลกลางได้ชีใ้ห้เหมาเจ๋อตงเห็นถงึความทะเยอทะยาน
ของหลนิเปียวท่ีจะขจดัเหมาเจ๋อตงออกจากอํานาจ การขอเป็นรองประธานก็เพ่ือให้เขามี
ความชอบธรรมท่ีจะได้ขึน้เป็นประธานเม่ือเหมาเจ๋อตงถึงแก่อสญักรรม  เม่ือแผนการล้มเหลว หลนิ
เปียวจงึคดิท่ีจะก่อการยดึอํานาจด้วยการใช้กําลงั เน่ืองจากอํานาจในพรรคของเขานบัวา่ยิง่น้อยลง
ทกุวนั หลนิเปียวได้ร่วมกบัลกูชายหลนิล่ีกวอ่ (林立果 Lín Lìguǒ ) และคนสนิทใกล้ชิดก่อการ
ในเซ่ียงไฮ้  โดยวางแผนใช้กองทพัอากาศทิง้ระเบดิปพูรม  เม่ือยดึอํานาจสําเร็จก็จดัการจบักมุพวก
ฝ่ายตรงข้ามและเขาก็จะได้ก้าวขึน้สูอํ่านาจสงูสดุ ดงัท่ีเขาได้กลา่วไว้ในเอกสารช่ือ ’งานสําคญั 
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571” 1   (五七一工程记要 wǔqīyī ɡōnɡ chénɡ jìyào) ไว้วา่ “การตอ่สู้ เพ่ือแยง่ชิงอํานาจ
ครัง้ใหมเ่ป็นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้  ถ้าเราไมส่ามารถยดึอํานาจการนําปฏิวตัสํิาเร็จ   อํานาจก็จะตก
ไปอยูใ่นมือของคนอ่ืน” แตก่ารยดึอํานาจก็ทําไมสํ่าเร็จ  หลงัวนัท่ี 11 กนัยายน หลนิเปียวก็ไมเ่คย
ปรากฏตวัให้เห็นในท่ีสาธารณะอีกเลย  ในขณะท่ีผู้ใกล้ชิดของหลนิเปียวท่ีหนีไปทางฮ่องกงถกู
จบักมุทัง้หมด วนัท่ี 13 หลนิเปียวขึน้เคร่ืองบนิเตรียมหนีไปโซเวียต แตเ่คร่ืองบนิไปตกในมองโกล
ไมมี่ผู้ใดรอดชีวิต ในวนัเดียวกนัทางปักก่ิงได้เรียกประชมุดว่นเก่ียวกบัเร่ืองของหลนิเปียว จนถงึ
วนัท่ี 14 กนัยายน ขา่วหลนิเปียวเสียชีวิตจากเคร่ืองบนิตกจงึทราบถึงปักก่ิง ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 
ทางการจีนประกาศงดจดัฉลองวนัชาตท่ีิจตัรัุสเทียนอานเหมิน 

แก๊งส่ีคน 四人帮 1971-1976 
หลงัการเสียชีวิตของหลนิเปียว  ทา่นเหมาเจ๋อตงยงัมองไมเ่ห็นผู้ สืบทอดอํานาจ  จงึได้ย้าย  

หวางหงเหวิน (王洪文 Wánɡ Hónɡwén  ) จากเซ่ียงไฮ้มาปักก่ิงในเดือนกนัยายน ปี 1972 และ
ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการกลางของพรรคในอนัดบัสองรองจากโจวเอินหลายเหมือนหมาย
มัน่ท่ีจะให้เป็นผู้ สืบทอด ในขณะเดียวกนัเติง้เส่ียวผิง  ก็ได้กลบัคืนสูอํ่านาจอีกครัง้ภายใต้ความ
ช่วยเหลือของโจวเอินหลาย จากผลกระทบในการแยง่ชิงอํานาจของหลนิเปียว ทําให้เหมาเจ๋อตงไม่
อาจท่ีจะไมพ่ึง่พาโจวเอินหลายกบัเติง้เส่ียวผิงได้  แตเ่หมาเจ๋อตงก็ไมค่ดิท่ีจะถ่ายโอนอํานาจให้
เหมาเจ๋อตง หากเทียบกําลงัอํานาจ “ฝ่ายซ้ายจดั” ของฝ่ายตนแล้ว เหมาเจ๋อตงก็ยงัไมค่อ่ยชอบ
“ฝ่ายขวา”ของเติง้เส่ียวผิงนกั   

เดือนกรกฎาคม ปี  1973 เหมาเจ๋อตงวพิากษ์วา่ทัง้กวอ๋หมินตัง่ กบั หลนิเปียว  ล้วนเป็น
พวกฝักใฝ่ลทัธิขงจ่ือ  เดือนมกราคม ปี 1974 เจียงชิง   พร้อมกบัพวกท่ีฝักใฝ่เหมาเจ๋อตงท่ีแท้จริง ก็
เร่ิมเคลื่อนไหวท่ีเรียกวา่  “วพิากษ์หลนิวจิารณ์ขง่” (批林批孔运动 pī Lín pī Kǒnɡ yùn  

d ò n ɡ  หมายถงึการวิพากย์แนวคดิของหลนิเปียวและขงจ่ือ) โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่โจวเอินหลาย 
เน่ืองจากเป็นคูแ่ขง่คนสําคญัทางการเมืองหลงัจากหลนิเปียวเสียชีวติ  แตค่วามเคลื่อนไหวนีก็้
ไมไ่ด้รับความสนใจมากนกั จนกระทัง่เดือนตลุาคม ปี  1974 โจวเอินหลายป่วยหนกัเข้ารักษาตวั
ในโรงพยาบาล ภารกิจทัง้หมดจงึมอบหมายให้เติง้เส่ียวผิง  ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเป็นคน
รับผิดชอบแทน  เติง้เส่ียวผิงได้ดําเนินตามนโยบายท่ีช่ือ“ส่ีทนัสมยั” (四个现代化 sì ɡè xiàn 

dài huà) ของโจวเอินหลาย (ส่ีทนัสมยัคือความทนัสมยัด้านเกษตรกรรม ด้านอตุสาหกรรม ด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และด้านการทหาร) จนถงึเดือนกนัยายน ปี 1975  เหมาเจ๋อตงล้มป่วย
เข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลไปอีกคน 

                                                 
1 คําวา่ 五七一  หรือ 571 เป็นคําพ้องเสียงเพ่ือสื่อความหมายถึงคําวา่  武装起义 wǔzhuānɡ qǐyì คือก่อการด้วย
อาวธุ 
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สิน้สุดการปฏิวัตวัิฒนธรรม 
ปี 1976 เป็นปีท่ีสําคญัสําหรับการปฏิวตัวิฒันธรรม วนัท่ี 8 มกราคม          โจวเอินหลาย 

เสียชีวิตด้วยโรงมะเร็ง    ในวนัตอ่มาประชาชนตา่งหลัง่ไหลไปท่ีอนสุาวรีย์วีรชนเพ่ือไว้อาลยัให้กบั 
โจวเอินหลาย วนัท่ี 15 เป็นวนัจดังานศพ  เติง้เส่ียวผิงเป็นผู้กลา่วไว้อาลยัอยา่งเป็นทางการ  

เดือนกมุภาพนัธ์ปีนัน้  กลุม่แก๊งส่ีคนออกมาโจมตีเติง้เส่ียวผิงซึง่เป็นคูแ่ขง่ท่ีเหลืออยูเ่พียง
คนเดียวอีกครัง้ โดยได้รับไฟเขียวจากเหมาเจ๋อตง เป็นเหตใุห้เติง้เส่ียวผิงถกูลดอํานาจอีกครัง้ แต่
เหมาเจ๋อตงก็ไมไ่ด้แตง่ตัง้ใครจากกลุม่ส่ีคนเข้ารับตําแหน่งแทน กลบัหนัไปแตง่ตัง้หวักวอ๋เฟิง(华
国锋 Huá Guó  fēnɡ) แทน วนัท่ี 4 เมษายน ตรงกบัวนัเชงเม้ง(清明节 Qīnɡmínɡ jié) 
ตามประเพณีจีน  ประชาชนประมาณสองล้านคนรวมตวักนัท่ีจตัรัุสเทียนอานเหมิน เพ่ือรําลกึ
ถึงโจวเอินหลายขณะเดียวกนัก็มีกลุม่สนบัสนนุเติง้เส่ียวผิงและโจมตีแก๊งส่ีคนปรากฏภายในจตัรัุส 
เอกสารตอ่ต้าน แก๊งส่ีคนเผยแพร่ออกมาจํานวนมาก  กลุม่แก๊งส่ีคนจงึสัง่ให้ตํารวจเข้าไปสลายการ
ชมุนมุ แก๊งส่ีคนโจมตีเติง้เส่ียวผิง วา่เป็นผู้อยูเ่บือ้งหลงัการชมุนมุในครัง้นีเ้ติง้เส่ียวผิงถกูปลดออก
จากทกุตําแหน่งทางการเมือง และแตง่ตัง้หวักวอ๋เฟิงเป็นรองนายกรัฐมนตรีอนัดบัหนึง่แทน  ตอ่มา
ในเดือนกนัยายน  1976 เหมาเจ๋อตงถึงแก่อสญักรรม แก๊งส่ีคนเห็นวา่ หวักวอ๋เฟิงไมย่อมเช่ือฟัง จงึ
เตรียมการณ์ท่ีจะโคน่ล้มหวักวอ๋เฟิง  แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม  ด้วยการสนบัสนนุของกองทพั หวักวอ๋เฟิง
ก็ชิงลงมือเสียก่อน โดยสง่ตํารวจเข้าจบักมุสมาชิกแก๊งส่ีคนทัง้หมด การปฏิวตัวิฒันธรรมจงึปิดฉาก
ลงอยา่งสมบรูณ์  
 

รายช่ือบุคคลที่ปรากฏในสังเขปประวัตศิาสตร์จีน  
 

 ช่ือ คาํอ่านพนิ
อนิ 

ช่วงเวลา คาํอธิบาย 

1. 黄帝  Huánɡ 

dì 
ประวติัศาสตร์จีนยคุ
โบราณ 
 

ผู้ซึง่สอนชาวจีนยคุโบราณให้รู้จกัการส่ือสาร
ระหวา่งกนั การหงุหาอาหาร การทําเคร่ืองนุ่งหม่
และสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

2. 秦始皇 
 

Qínshǐ 

huánɡ 
 221 ปีก่อนคริสตกาล รัฐฉินซึง่อยูท่างตะวนัตกของจ้านกวอ๋ (战国  

Zhàn ɡuó) ได้รวบรวมก๊กตา่ง ๆ สําเร็จและ
สถาปนาตนเองขึน้เป็นกษัตริย์องค์แรกของแผน่ดิน 

3. 司马遣   Sīmǎ 
qiǎn 

ยคุราชวงศ์ฮัน่ 汉朝

Hàncháo (206 B.C.-
A.D.9) 

 นกัประวติัศาสตร์ชาวจีนท่ีสร้างผลงานบนัทกึ
ประวติัศาสตร์ชิน้สําคญัท่ีสดุของจีน คือ ส่ือจี ้史

记 shǐjì Historical Records ซึง่เป็นการบนัทกึ
เหตกุารณ์ตัง้แต่สมยัราชวงศ์เซ่ียจนถงึราชวงศ์ฮัน่ 

4. 王莽 Wánɡ  

Mǎnɡ 
 924  หลานของฮองเฮาในอูตี่แ้ยง่ชิงอํานาจจากฮัน่อูตี่ ้
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และดําเนินราชวงศ์ฮัน่มาได้ 200 ปี  ราชวงศ์ฮัน่ก็ถงึ
กาลลม่สลาย 

5. 朱喜  Zhū Xǐ ยคุราชวงศ์ซง่ 宋朝

Sònɡcháo ( 960-
1279) 

 ผู้ นําแนวคิดขงจ่ือแนวใหม ่เป็นแนวคิดในการสอน
ให้เช่ือฟังฝ่ายเดียว และตําหนิการคดัค้าน
ผู้ปกครอง กลา่วคือ ลกูต้องเช่ือฟังพอ่แม ่ภรรยาเช่ือ
ฟังสามี ผู้ น้อยเช่ือฟังผู้อาวโุสกว่า เป็นต้น แนวคิดนี ้
ถกูฝังลกึอยูใ่นสงัคมจีนจนถงึศตวรรษท่ี 19 

6. มาร์โค 
โปโล  

Marco 
Polo    

ยคุราชวงศ์หยวน 元
朝 Yuáncháo 
( 1279-1368) 

ชาวตะวนัตกคนแรกท่ีเดินทางเข้ามาสํารวจ
ตะวนัออก และประเทศจีน 

7. 朱元章 Zhū  

Yuán  

Zhānɡ 

ยคุราชวงศ์หมิง  
明朝 
Mínɡcháo ( 1368- 
1644) 

เดิมเป็นชาวนาและอดีตนกับวชในศาสนาพทุธ 
ตอ่มาได้ตัง้ตนเป็นหวัหน้ากองกําลงัตอ่ต้าน
ราชวงศ์หมิงและเป็นผู้ นําในการก่อตัง้ราชวงศ์หมิง  

8. 郑和  Zhènɡ 

Hé   
ยคุราชวงศ์ หมิง 明朝 

Mínɡcháo (1368-
1644) 
 

ราชวงศ์หมิงเรืองอํานาจสงูสดุในช่วงต้นของ
ศตวรรษท่ี 15  โดยได้ขยายอาณาเขตสูต่อนเหนือ
ของเวียดนาม และยดึครองประเทศมองโกลเลีย 
กลบัคืน  พืน้ท่ีทางทะเลมีการสง่กองเรือสูท่ะเล
จีน มหาสมทุรอินเดีย แลน่ไปจนถงึชายฝ่ัง
ตะวนัออกของทวีปแอฟริกา ผู้ นํากองเรือนีมี้ช่ือว่า
เจิง้เหอ  

9. 林则徐 Lín  

Zéxú   
1785-1850 
(ประวติัศาสตร์จีนยคุ 
สงครามฝ่ิน) 

องักฤษ ลกัลอบนําฝ่ินเข้าจีนอย่างลบัๆ โดยผา่น
พอ่ค้าจีนบางคนท่ีเหน็แก่ได้ หรือผา่นข้าราชการท่ี
โกงกิน   รัฐบาลราชสํานกัชิง จงึได้แตง่ตัง้หลนิ
เจ๋อสว่ี ไปประจําท่ีกวา่งโจว  เพ่ือปราบปราม
เส้นทางการลําเลียงฝ่ิน  

10. 洪秀全 Hónɡ 

Xiù 

quán 

1814-1864 
(ประวติัศาสตร์จีนยคุ 
กบฏไทผิ่ง ) 

คนผู้ นีเ้ป็นครูชนบทและอดีตผู้สอบตกจากการ
สอบแข่งขนัเข้ารับราชการ  จงึได้ก่อตัง้ลทัธิใหม่ 
โดยการนําเอาความเช่ือของขงจ่ือ ผสมผสานกบั
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ เรียกวา่ไทผิ่ง(太
平 tàipínɡ)“สนัติสขุแหง่สวรรค์” 

11. 李鸿章    Lǐ  
Hónɡ 

zhānɡ 

1823-1901 
(ประวติัศาสตร์จีนยคุ 
กบฏไทผิ่ง ) 
 

ผู้ นําการปฏิรูปประเทศสูค่วามเข้มแข็ง    มีบทบาท
สําคญัในการปราบกบฏไทผิ่ง  

12. 左中堂   Zuǒ  1812-1885 ผู้ นําการปฏิรูปประเทศสูค่วามเข้มแข็ง    มีบทบาท
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Zhōnɡ 

tánɡ 
(ประวติัศาสตร์จีนยคุ 
กบฏไทผิ่ง ) 

สําคญัในการปราบกบฏไทผิ่ง 

13. 光绪 Guānɡ 

xù 
1875-1908 
ยคุก้าวสูจี่นยคุใหม-่
ปฏิรูปสูก่ารปฏิวติั 

จกัรพรรดิแหง่ราชวงศ์ชิง ได้มีคําสัง่ให้มีการปฏิรูป 
โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม และสถาบนัตา่ง ๆ 

14. 袁世凯   Yuán 
Shìkǎi 

1859-1916 ฝ่ายอนรัุกษ์นิยมสดุขัว้อยา่งนกัฉวยโอกาสท่ีร่วมมือ
กบัพระนางซสีูไทเฮาวางแผนยดึอํานาจจาก
จกัรพรรดิและวา่ราชการแทน  

15. 慈禧太

后 
Cíxǐ  

Tàihòu 
ยคุก้าวสูจี่นยคุใหม-่
ปฏิรูปสูก่ารปฏิวติั 

วางแผนยดึอํานาจจากจกัรพรรดิหวัใจนกัปฏิรูปใน
วนัท่ี 21 กนัยายน 1898 และวา่ราชการแทน  

16. 康有为    Kānɡ  
Yǒuwéi 

1858-1927 ผู้ นําสําคญัท่ีร่วมกนัก่อตัง้สมาคมช่ือ ป่าวหวงฮุ่ย    
(保皇会 BǎoHuánɡ Huì) “สมาคมพิทกัษ์
ราชา” 

17. 梁啟超   Liánɡ  
Qǐchāo 

1873-1929 ผู้ นําสําคญัท่ีร่วมกนัก่อตัง้สมาคมพิทกัษ์ราชา  

18. 孙逸仙   Sūn  
Yìxiān 

1866-1926 ดร.ซนุยดัเซน็ ผู้ นําคนสําคญัท่ีมีแนวคิดการปฏิวติั
อยา่งถอนรากถอนโคนด้วยการล้มล้างระบบเก่าให้
สิน้ซาก และสร้างสรรค์ระบบใหมข่ึน้มาแทน ซึง่
แนวคิดนีย้ดึตามแบบของญ่ีปุ่ น    

19. 黄兴  Huánɡ 

Xìnɡ 
1874-1916 นกัเคล่ือนไหวปฏิวติัชาวจีนท่ีได้รับความนิยมอย่าง

สงูในญ่ีปุ่ น เป็นรองหวัหน้าสมาคม ถงเหมิงฮุ่ย(同
盟会 Tónɡménɡ Huì) “สมาคมสนันิบาต
ปฏิวติัแหง่ประเทศจีน”ก่อตัง้ขึน้ในโตเกียว   

20. 溥儀 Pǔ  Yí ยคุก้าวสูจี่นยคุใหม-่
ปฏิรูปสูก่ารปฏิวติั 

จกัรพรรดิองค์สดุท้ายของแมนจช่ืูอ  ผูอ๋ี่ 

21. 宋教仁 Sònɡ  

Jiāo 

rén 

1912 เพ่ือนร่วมอดุมการณ์ของซนุยดัเซน็ผู้ ก่อตัง้พรรค
การเมืองใหมช่ื่อพรรค  กวอ๋หมินตัง่  (国民党

Guó mín dǎnɡ ) หรือ หมายถงึ “พรรค
ชาตินิยม” 

22. Mikail 
Borodin 

Mikail 
Borodin 

1923   ท่ีปรึกษาท่ีรัฐบาลโซเวียตสง่มาให้ความช่วยเหลือ
การรวมชาติของประเทศจีน      

23 蒋介石 Jiǎnɡ 

JièShí 
(เจียงไค
เช็ก) 

1923 โซเวียตแนะนําให้พรรคกวอ๋หมินตัง่  จดัตัง้สถาบนั
การเมืองท่ีฝึกเทคนิคการปลกุระดมมวลชน และได้
สง่เจียงไคเช็ก ไปอบรมท่ีกรุงมอสโกว์ สหภาพโซ
เวียต หลงักลบัจากการอบรม เจียงไคเช็ก ได้ร่วมกบั 
ซนุยดัเซน็ก่อตัง้โรงเรียนการทหารช่ือ หวงผู่ (黄埔
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Huánɡ Pǔ) บริเวณนอกเมืองกวา่งโจว   
24 毛泽东 Máo  

Zédōnɡ 
เหมาเจ๋อ
ตง 

1927-1928 เป็นพวกมาร์กซิสในช่วงเหตกุารณ์ 4 พฤษภาฯ (五

四运动 wǔsìyùndònɡ) จดัตัง้เขตงานพรรค
คอมมิวนิสต์ ในเซ่ียงไฮ้  รวบรวมกําลงัพลท่ี
ผสมผสานระหวา่งชาวนาและกรรมกรมากถงึ 
10,000 คน     

25 朱德 Zhū Dé 1886-1976 เหมาเจ๋อตงจบัมือกบัผู้ นํากําลงัทหารทา่นหนึง่นาม
วา่จเูตอ๋จากนัน้ได้นํากองกําลงัชาวนาทัง้หมดเข้า
ร่วมเป็นกองกําลงัจรยทุธ์   

26 周恩来 Zhōu  

Enlái 
1898-1976 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ก่อตัง้อยา่งเป็น

ทางการ โดย ประธานาธิบดี เหมาเจ๋อตงได้ประกาศ
ก่อตัง้ประเทศขึน้เม่ือวนัท่ี   1 ตลุาคม ปี 1949 ท่ี
เมืองหลวงปักก่ิง  โดยมีโจวเอินหลายเป็น
นายกรัฐมนตรี 

27 刘少奇 Liú  
Shàoqí 
 

1954 มีการจดัตัง้สภานิติบญัญติัแหง่ชาติและประกาศใช้
รัฐธรรมนญู โดยเลือก เหมาเจ๋อตงเป็นประธาน
พรรคอยา่งเป็นทางการ  เลือก  หลวิซา่วฉี  เป็น
ประธานคณะกรรมการถาวรสภาประชาชน 
แหง่ชาติ 

28 高岗  Gāo  

Gǎnɡ 
1954 สมาชิกกรรมการกลางพรรค  ท่ีถกูปลดออกจาก

พรรค เพราะถกูกลา่วหาวา่เป็นผู้พยายามยดึ
อํานาจพรรคคอมมิวนิสต์         

29 饒漱石 Ráo  

Shùshí 
1954 ถกูปลดออกจากพรรค เพราะถกูกลา่วหาวา่เป็นผู้

พยายามยดึอํานาจพรรคคอมมิวนิสต์       
 

30 邓小平 Dènɡ  

Xiǎo 

pínɡ 

1956 เลขาธิการพรรค ผู้ รับผิดชอบการปรับปรุงโครงสร้าง
ของพรรค ทําให้ในปี 1956 มีสมาชิกพรรคเพิ่มมาก
ขึน้ถงึ 12 เปอร์เซน็ต์ 

31 刘少奇 Liú 
Shàoqí 

1959   ในเดือนเมษายน ปี 1959  เหมาเจ๋อตงได้ประกาศ
ก้าวลงจากตําแหน่งประธานแหง่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สภาประชาชนได้เลือก 
หลวิซา่วฉี  ขึน้มาแทน 

32 彭德怀 Pénɡ  

Dé 

huái  

1959 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ได้รับการ
สนบัสนนุจากผู้ นําโซเวียต นิคิต้า ครุชชอฟ (Nikita 
Khrushchev) ให้ตอ่ต้านเหมาเจ๋อตง  
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33 林彪 Lín Bi

āo 
1959 เผิงเตอ๋หวยได้รับการสนบัสนนุจากผู้ นําโซเวียต 

นิคิต้า ครุชชอฟ (Nikita Khrushchev) ให้ตอ่ต้าน
เหมาเจ๋อตง แตใ่นท่ีสดุ เผิงเตอ๋หวยก็ถกูปลด
เสียก่อนโดยมี  หลนิเปียว  ขึน้มาดํารงตําแหน่งแทน 

34 江青 Jiānɡ  

Qīnɡ 
1966 ภรรยาคนท่ีส่ีของเหมาเจ๋อตง หนึง่ในแก๊งค์ส่ีคน ท่ี

ก่อการปฏิวติัโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ “โคน่ล้มพวก
ลทัธิทนุนิยม และ วิพากษ์ศิลปะ วฒันธรรมท่ี
แบง่แยกชนชัน้” 

35 陈伯达  Chén  

Bódá   
1966 หนึง่ในแก๊งค์ส่ีคน ท่ีก่อการปฏิวติัโดยมีจดุมุง่หมาย

เพ่ือ “โคน่ล้มพวกลทัธิทนุนิยม และ วิพากษ์
ศิลปวฒันธรรมท่ีแบง่แยกชนชัน้” 

36 贺龙  Hè  

Lónɡ 
1966 หนึง่ในนกัปฏิวติัวฒันธรรม ของกลุม่ผู้ นําในพรรค

คอมมิวนิสต์ท่ีถกูปลดออกจากตําแหน่ง ถกูจบักมุ 
และทรมานจนเสียชีวิตในท่ีคมุขงั  

37 康生 Kānɡ  

Shēnɡ 
1969 ได้รับเลือกให้เป็น สมาชิกถาวรคณะกรรมการกลาง

พรรค ในการคดัเลือกผู้ นําพรรคใหมใ่นท่ีประชมุ
สมชัชาพรรคครัง้ท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน ปี 1969   

38 林立果  Lín Lì
guǒ   

1970 บตุรชายของหลินเปียว ร่วมมือกบับิดาวางแผนใช้
กําลงัยดึอํานาจเพ่ือจดัการจบักมุพวกฝ่ายตรงข้าม 
และจะได้ก้าวขึน้สูอํ่านาจสงูสดุ แตไ่มสํ่าเร็จ 

39 王洪文 Wánɡ  

Hónɡ 

wén   

1972 เหมาเจ๋อตงได้ย้ายให้มาจากเซ่ียงไฮ้เพ่ือมาประจําท่ี
ปักก่ิง ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการกลางของ
พรรคในอนัดบัสองรองจากโจวเอินหลายหมายมัน่ท่ี
จะให้เป็นผู้ สืบทอด 

40 华国锋 Huá  

Guó  

fēnɡ 

1976 หลงัจากท่ีเติง้เส่ียวผิงถกูปลดออกจากทกุตําแหน่ง 
ทางการเมือง และแตง่ตัง้ หวักว๋อเฟิงเป็นรอง
นายกรัฐมนตรีอนัดบัหนึง่แทน   
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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน1 
The People’s Republic of China 

中华人民共和国 

Zhōnɡhuá Rénnín Gònɡhéɡuó 
 

ที่ตัง้: ประเทศจีนตัง้อยูท่างตะวนัออกของทวีปเอเชีย ทางตะวนัตกของมหาสมทุรแปซฟิิก 
มีพืน้ท่ีทัง้หมด 9,600,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก รองจาก
ประเทศรัสเซยีและแคนาดา 

 
ประเทศจีนมีชายแดนตดิกบัประเทศอ่ืนถึง 22,800 กิโลเมตร มีชายแดนตดิกบัประเทศ

ตา่ง ๆ ดงันี ้
     ทิศตะวนัออก : ตดิประเทศเกาหลี 
   ทิศเหนือ : ตดิประเทศมองโกลเลีย 
    ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ : ตดิประเทศรัสเซีย 
     ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ : ตดิประเทศคาซสัสถาน Kazakhstan, เคอกิสสถาน 
Kyrgyzstan และทาจิคสิสถาน Tajikistan 
    ทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใต้: ตดิประเทศอินเดีย อฟักานิสสถาน เนปาล ภฐูาน และ
ปากีสถาน  

ทิศใต้: ตดิประเทศพมา่ ลาว และเวียดนาม  
    ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้: ตดิประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ บรูไน 
มาเลเซีย และอินโดเนียเซีย  

เมืองหลวง: ปักก่ิง (Beijing) 北京 มีพืน้ท่ี 16,800 ตารางกิโลเมตร   
วันสถาปนาประเทศ: วนัท่ี 1 ตลุาคม 1949  
 

                                                 
1 ข้อมลูสว่นนีค้ดัลอกมาจาก สารานกุรมออนไลน์  wikipedia 
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ประธานเหมาเจ๋อตงประกาศให้ชาวโลกได้รับทราบวา่ประเทศจีนยคุใหมไ่ด้สถาปนาขึน้

อยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 1949 ท่ีจตรัุสเทียนอานเหมิน  
 
ประชากร: มีจํานวนทัง้สิน้1.30756 ล้านล้านคนในปี 2005 หรือเท่ากบั 22% ของจํานวน

ประชากรโลก 
 
การแบ่งเขตการปกครอง : ประกอบด้วย  

23 มณฑล  
5 เขตปกครองตนเอง  
4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
2 เขตปกครองพิเศษ (ฮ่องกงและมาเก๊า) 

 
ธงชาต ิ ธงท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัเร่ิมประกาศใช้อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน ปี 

1949 โดยมีความหมายคือ สีแดงหมายถึงการปฏิวตั ิ สีเหลืองหมายถึงแสงสีทองผอ่งอําไพท่ีสาด
สอ่งลงบนผืนแผน่ดนิจีน(พืน้ธงสีแดง) ดาวส่ีดวงเลก็ท่ีล้อมดาวดวงใหญ่หมายถึงความสามคัคีของ
ประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ รวมเข้าเป็นประเทศจีน    
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ตราสัญลักษณ์ประเทศ: ตราสญัลกัษณ์ประเทศเป็นรูปประตเูทียนอานเหมิน ใต้ดาวห้า 
ดวงล้อมรอบด้วยรวงข้าวและตวัเฟืองอยูข้่างลา่ง โดยท่านประธานเหมาเจ๋อตง ประกาศให้ใช้
สญัญลกัษณ์ดงักลา่ว เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน ปี 1950   

ศาสนา:ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีนบัถือศาสนาตา่ง ๆ หลากหลาย เช่น พทุธ เตา๋ อิสลาม
คาธอลคิและโปรเทสแตนท์ โดยมีสามศาสนาแรกท่ีกระจายสูว่งกว้างมากท่ีสดุ แตช่าวฮัน่สว่นใหญ่
จะนบัถือศาสนาพทุธ คริสต์ และเตา๋ 

แม่นํา้:ประเทศจีนมีแมนํ่า้มากกวา่ 50,000 สาย แตล่ะสายท่ีไหลผา่นจะครอบคลมุพืน้ท่ี
มากกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร  และมีถึง 1,500 สายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีมากกวา่ 1,000 ตาราง
กิโลเมตร แมนํ่า้สว่นใหญ่จะไหลจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกและลงสูท่ะเล แมนํ่า้สายหลกัคือ แมนํ่า้
แยงซีหรือฉางเจียง(长江 Chánɡjiānɡ) แมนํ่า้หวงเหอหรือแมนํ่า้เหลือง ( 黄河 Huánɡhé) 
แมนํ่า้เฮยหลง (黑龙江 Hēilónɡjiānɡ), แมนํ่า้จเูจียงหรือแมนํ่า้ไขม่กุ (珠江 Zhūjiānɡ)   
แมนํ่า้หลานชางหรือแมนํ่า้โขง (澜沧江，湄公河 Láncānɡjiānɡ，Méiɡōnɡhé) 

แมนํ่า้ฉางเจียง(ฉางแปลวา่ยาว) มีความยาวถึง 6,300 กม. ซึง่เป็นแมนํ่า้ท่ียาวท่ีสดุของ
ประเทศจีน รองลงมาคือแมนํ่า้หวงเหอซึง่มีความยาว 5,464 กม. สําหรับคลองขดุท่ีช่ือต้า-ยวิน่เหอ
大运 dà  yùnhé (Grand Canal) ท่ีไหลจากหางโจว (杭州 Hánɡzhōu)ถึงปักก่ิง มีความยาวถึง
1,794กม. และถือเป็นโครงการสง่นํา้ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุในยคุโบราณและเป็นคลองขดุท่ียาวท่ีสดุในโลก 

สภาพทางภมิูศาสตร◌์:ประเทศจีนเป็นดนิแดนท่ีมีสภาพทางภมูิศาสตร์สลบัซบัซ้อน 
สภาพโครงสร้างพืน้ดนิลาดสงูชนัทางตะวนัตก และคอ่ย ๆ ลาดต่ําลงทางตะวนัออก ร้อยละ 65
ของแผน่ดนิเป็นพืน้ท่ีภเูขาสงู  มีเทือกเขาหลกัทัง้หมด 5 แห่ง ยอดเขาสงูท่ีมีความสงูมากกวา่ 
8,000 เมตรจากระดบันํา้ทะเล 7 แห่ง ทะเลรอบชายฝ่ังตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้มี 4 แหง่
คือ ทะเลโป๋หา่ย (渤海 Bóhǎi) ทะเลจีนตะวนัออก (东海 Dōnɡhǎi,East China Sea) ทะเล
เหลือง (黄海 Huánɡhǎi,Yellow Sea)  และทะเลจีนใต้ (南海 Nánhǎi，SouthChina Sea) 
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ความเป็นมาของร้อยเพลงรักชาตจิีน 
 

ปี  2009 เป็นปีครบรอบ 60 ปี ของการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากการปฏิวตัิ
วฒันธรรมและเปล่ียนแปลงจากระบอบศกัดนิามาเป็นระบอบสาธารณรัฐ สมาคมวฒันธรรมและ
อารยธรรมแหง่ชาตจีิน ได้มีโครงการสํารวจความนิยม “เพลงรักชาต”ิ ของชาวจีนทัง้ประเทศร้อย
อนัดบั จากการสํารวจ มีประชาชนลงคะแนนทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเลือกเพลงรักชาตท่ีิอยูใ่นใจ
ประชาชน มีผู้ลงคะแนนเลือกเพลง 23,350,000 คน จากนัน้ คณะกรรมการได้เชิญผู้ เช่ียวชาญ
ด้านเพลงและดนตรีระดบัชาตมิาร่วมพิจารณาคดัเลือกบทเพลงอีกขัน้หนึง่ และได้ประกาศ “ร้อย
เพลงรักชาต”ิ  อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2009  
 โครงการนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้สง่เสริม ปลกูฝังให้ประชาชนเกิดความรู้สกึและมีสํานกึใน
ความรักชาต ิ เพลงรักชาตท่ีิประชาชนร่วมกนัเลือก จะได้จดัทําเป็นวสัดเุพลง ดนตรี รวมไปถึงการ
แสดงคอนเสร์ิตตา่งๆ เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั ตอ่สาธารณชนทัว่ไป     
 บทเพลงท่ีได้รับการคดัเลือก เป็นเพลงท่ีมีท่วงทํานองไพเราะ ได้รับความนิยมกว้างขวาง 
และมีประวตัคิวามเป็นมาท่ีทรงคณุคา่ตอ่วงการเพลงและดนตรีของประเทศ ทัง้ยงัทรงคณุคา่ตอ่
การสร้างจิตสํานกึรักชาตอิยา่งมาก เพราะเป็นเพลงท่ีส่ือถึงความรู้สกึสว่นลกึของจิตใจชนชาวจีน 
ท่ีมีตอ่การปฏิวตัวิฒันธรรม และการสร้างชาต ิทําให้ประเทศมีความยิง่ใหญ่เกรียงไกรจนทกุวนันี ้
 เพลงรักชาตร้ิอยอนัดบั มีดงันี ้ 

 
1 《十送红军》  Shí sònɡ hónɡjūn   สบิสง่ทหารแดง   
2 《红军战士想念毛

泽东》  
Hónɡjūn zhànshì  

xiǎnɡniàn Máozédōnɡ   

ทหารแดงราญศกึคิดถงึเหมาเจ๋อ
ตง 

3 《红星歌》  Hónɡxīnɡ ɡē  เพลงดาวแดง 
4 《映山红》  Yìnɡshānhónɡ  ชบาป่า 
5 《情深谊长》        Qínɡshēn yì chánɡ        รักลกึซึง้ไมตรียืนยง 
6 《过雪山草地》      Guò xuěshān cǎodì      ข้ามผา่นขนุเขาหิมะทุง่หญ้ากว้าง 
7 《五月的鲜花》  Wǔyuè de xiānhuā  ดอกไม้งามยามพฤษภา 
8 《保卫黄河》  Bǎowèi huánɡhé   ปกป้องแมนํ่า้หวงเหอ 
9 《在太行山上》  Zài tàixínɡ shānshànɡ  บนเขาไทส่งิซาน 
10 《二月里来》  èryuè lǐlái   กมุภามาแล้ว 
11 《游击队歌》    Yóujī duìɡē    เพลงมาร์ชกองจรยทุธ 
12 《延安颂》  Yánān sònɡ  สรรเสริญเหยียนอาน 
13 《南泥湾》  Nánníwān  อา่วหนานหนี 
14 《东方红》   Dōnɡfānɡhónɡ   บรูพาแดง 
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15 《歌唱二小放牛

郎》  
ɡēchànɡ èrxiǎo fànɡniúl

ánɡ  
ลํานําเพลงหนุ่มเลีย้งววั 

16 《团结就是力量》  Tuánjié jiùshì   

lìliànɡ  
สามคัคีคือพลงั 

17 《谁不说俺家乡

好》   
Shuí bùshuō ǎn jiāxiānɡ 

hǎo   

ใครไมว่า่บ้านข้าดี 

18 《红梅赞》  Hónɡméizàn  ชมดอกเหมยแดง 
19 《没有共产党就没

有新中国》   
Méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù 

méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó   
ไมมี่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ไมมี่
ประเทศจีนใหม่ 

20 《咱们工人有力

量》   
Zánmen ɡōnɡ rényǒu  

lìliànɡ   

เราเหลา่กรรมกรมีพลงั 

21 《革命人永远是年

轻》  
ɡé mìnɡrén yónɡyuǎn shì 

niánqīnɡ  

นกัปฏิวติัหนุ่มสาวตลอดกาล 

22 《歌唱祖国》   Gēchànɡ zǔɡuó   ลํานํามาตภุมิู 
23 《草原上升起不落

的太阳》   
Cǎoyuán shànɡ shēnɡqǐ  

búluò de tàiyánɡ   

พระอาทิตย์ท่ีไม่ตกดินขึน้บนผืน
หญ้ากว้าง 

24 《我的祖国》  Wǒ de zǔɡuó  มาตภุมิูของฉนั 
25 《英雄赞歌》  Yīnɡxiónɡ zànɡē  สดดีุวีรชน 
26 《毛主席的话儿记

心上》   
Máozhǔxí de huàr jì  

xīnshànɡ   

คําของทา่นเหมาจดจําไว้ในใจ 

27 《远方的客人请你

留下来》  
Yuǎnfānɡ de kèrén  

qǐnɡnǐ liú xiàlái  

แขกจากแดนไกลโปรดอยูต่อ่
ด้วยกนัเถิด 

28 《快乐的节日》  Kuài lède jiérì  เทศกาลแหง่ความสขุ 
29 《我们的田野》  Wǒmen de tiányě ท้องทุง่ของเรา 
30 《让我们荡起双

桨》  
Rànɡ wǒmen dànɡqǐ  

shuānɡjiǎnɡ  

ขยบัฝีพายกนัเถิดผองเรา 

31 《人民军队忠于

党》  
Rénmín jūnduì zhōnɡyú  

dǎnɡ  

กองทหารประชาชนภกัดีตอ่พรรค 

32 《我爱祖国的蓝

天》  
Wǒ àizǔɡuó de lántiān  ข้ารักฟ้าครามแหง่มาตภุมิู 

33 《我们走在大路

上》  
Wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ เราเดินอยูบ่นหนทางอนักว้างใหญ่ 

34 《唱支山歌给党

听》 
Chànɡ zhī shānɡē ɡěi  

dǎnɡ tīnɡ 
ร้องเพลงชาวเขาให้ทา่นฟังสกัเพลง 

35 《翻身农奴把歌

唱》 
Fānshēn nónɡnú bǎ ɡēchà

nɡ 
ทาสเป็นไทขบัร้องลํานํา 

36 《我为祖国献石

油》 
Wǒ wéi zǔɡuó xiàn  

shíyóu 
ฉนัขอมอบหินนํา้มนัแดม่าตภุมิู   

37 《边疆处处赛江

南》 
Biānjiānɡ chùchù sài  

jiānɡnán 
ชายแดนทัว่ถ่ินงามลํา้เจียงหนาน 

38 《工人阶级硬骨 Gōnɡrén jiējí yìnɡɡǔtou ชนชัน้กรรมกรกระดกูเหลก็ 
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头》 

39 《我爱北京天安

门》 
Wǒ ài běijīnɡ tiānānmén ฉนัรักปักก่ิง เทียนอานเหมิน 

40 《北京颂歌》 Běijīnɡ sònɡɡē สดดีุปักก่ิง 
41 《祖国颂》 Zǔɡuó sònɡ สดดีุมาตภุมิู 
42 《我爱这蓝色的海

洋》 
Wǒ ài zhè lánsè de  

hǎiyánɡ 
ฉนัรักทะเลครามผืนนี ้

43 《太阳最红毛主席

最亲》 
Tàiyánɡ zuì hónɡ Máo  

zhǔxí zuì qīn  
ตะวนัแดงสดุสดใส รักสดุใจเหมา
เจ๋อตง 

44 《我为伟大祖国站

岗》 
Wǒ wéi wěidà zǔɡuó  

zhànɡǎnɡ 
ฉนัยืนหยดัในสมรภมิูเพ่ือมาตภุมิู
อนัย่ิงใหญ่ 

45 《我爱五指山，我

爱万泉河》 
Wǒ ài wúzhǐshān，wǒài  

wànquánhé 

ฉนัรักเขาอูจ่ื๋อ ฉนัรักแมนํ่า้วา่น
เฉวียน 

46 《中国，中国，鲜

红的太阳永不落》 
Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó， 

xiān hónɡde tàiyánɡ  

yǒnɡ búluò 

ชาติจีน ชาติจีน ตะวนัแดงท่ีไมเ่คย
ตกดิน 

47 《边疆泉水清又

纯》 
Biānjiānɡ quán shuǐqīnɡ 

yòu chún 

นํา้พชุายแดนใสและบริสทุธ์ิ 

48 《我爱你，中国》 Wǒ ài nǐ ，Zhōnɡɡuó ฉนัรักเธอ ประเทศจีน 
49 《我们的生活充满

阳光》 
Wǒmen de shēnɡhuó chōnɡ

mǎn yánɡɡuānɡ 
ชีวิตของเรา เป่ียมด้วยแสงตะวนั
ฉาย 

50 《美丽的草原我的

家》 
Měilì de cǎoyuán wǒde 

jiā 

ทุง่หญ้าแสนงาม บ้านของฉนั 

51 《我们美丽的祖

国》 
Wǒmen měilì de zǔɡuó มาตภุมิูแสนงามของฉนั 

52 《党啊，亲爱的妈

妈》  
Dǎnɡ ā，qīn àide māmɑ  ตัง่เอย๋ แม่ผู้ เป็นท่ีรัก 

53 《在希望的田野

上》  
Zài xīwànɡ de tiányě  

shànɡ  

บนทุง่หญ้าแหง่ความหวงั 

54 《长江之歌》  Chánɡjiānɡ zhīɡē  ลํานําแหง่ลํานํา้ฉางเจียง 
55 《我爱你，塞北的

雪》  
Wǒ ài nǐ ，sāiběi de  

xuě  
ฉนัรักเธอ ปยุหิมะพราวแดนเหนือ 

56 《鼓浪屿之波》  Gǔlànɡyǔ zhī bō  คล่ืนทะเลแหง่เกาะกู่ลา่ง 
57 《嘀哩嘀哩》  Dī lǐ dī lǐ  ต้อยตะริดต๊ิดต่ี 
58 《少年，少年，祖

国的春天》  
Shàonián，shàonián，zǔɡ

uó de chūntiān  

เดก็น้อย เดก็น้อย เจ้าคือฤดใูบไม้
ผลขิองมาตภุมิู 

59 《歌声与微笑》  Gēshēnɡ yǔ wēixiào  เสียงเพลง และรอยยิม้ 
60 《东方之珠》  Dōnɡfānɡ zhī zhū  มกุงามแหง่บรูพา 
61 《我的中国心》  Wǒ de Zhōnɡɡuó xīn  หวัใจชาติจีนของฉนั 
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62 《龙的传人》  Lónɡdechuánrén  ผู้ สืบทอดเผา่พนัธุ์มงักร 
63 《大海啊，故乡》  Dàhǎi ā，ɡùxiānɡ  โอ้ ทะเลเอย๋บ้านเกิด 
64 《祖国，慈祥的母

亲》  
Zǔɡuó，cíxiánɡ de mǔqīn  มาตภุมิู  มารดาผู้การุณย์ 

65 《难忘今宵》  Nánwànɡ jīnxiāo  ราตรีนีย้ากจะลืมเลือน 
66 《小白杨》  Xiǎo báiyánɡ  ต้นไป๋หยาง 
67 《说句心里话》  Shuōjù xīnlǐhuà  พดูความในใจสกัคํา 
68 《万里长城永不

倒》  
Wànlǐ chánɡchénɡ yǒnɡ  

bùdǎo  
กําแพงหม่ืนลียื้นยงนิรันดร์ 

69 《少年壮志不言

愁》 
shàonián zhuànɡzhì  

bùyán chóu 
เยาวชนผู้แกร่งกล้าไมท้่อถอย 

70 《共和国之恋》 Gònɡhéɡuó zhīliàn รักแหง่สาธารณรัฐจีน 
71 《亚洲雄风》 Yàzhōu xiónɡfēnɡ พลงัพายเุอเชีย 
72 《超越梦想》 Chāoyuè mènɡxiǎnɡ ก้าวข้ามความฝัน 
73 《今天是你的生

日》 
Jīntiān shì nǐ de  

shēnɡrì 

วนันีเ้ป็นวนัเกิดทา่น 

74 《大中国》  Dà Zhōnɡɡuó  ประเทศจีนย่ิงใหญ่ 
75 《当兵的人》 Dānɡbīnɡ de rén คนเป็นทหาร 
76 《中国人》 Zhōnɡɡuórén คนจีน 
77 《五星红旗》 Wǔxīnɡ hónɡqí ธงแดงห้าดาว 
78 《红旗飘飘》 Hónɡqí piāopiāo ธงแดงโบกสะบดั 
79 《青藏高原》  Qīnɡzànɡ ɡāoyuán  ท่ีราบสงู ชิง - จ้าง 
80 《在中国大地上》 Zài zhōnɡ ɡuódà dìshànɡ บนผืนแผน่ดินจีนอนักว้างใหญ่ 
81 《我和我的祖国》 Wǒ hé wǒ de zǔɡuó ฉนักบัมาตภุมิูของฉนั 
82 《春天的故事》 Chūntiān de ɡùshi นิทานในฤดใูบไม้ผลิ 
83 《走进新时代》 Zǒujìn xīnshídài ก้าวเข้าสูย่คุใหม่ 
84 《祝福祖国》 Zhùfú zǔɡuó อวยพรมาตภุมิู 
85 《同一首歌》 Tónɡ yìshǒu ɡē เพลงเดียวกนั 
86 《爱我中华》 ài wǒ zhōnɡhuá รักชาติจีนของฉนั 
87 《为了谁》 Wèile shuí เพ่ือใครกนั 
88 《好日子》 Hǎo rìzi วนัดี 
89 《最美还是我们新

疆》 
Zuì měi háishì wǒmen  

xīnjiānɡ 

งามท่ีสดุยงัเป็นซินเจียงบ้านฉนั 

90 《七子之歌－－澳

门》  
Qī zǐ zhī ɡē －－Àomén ลํานําบตุรทัง้เจ็ด- มาเก๊า 

91 《天路》   Tiānlù    ทางสวรรค์ 
92 《祖国不会忘记》  Zǔɡuó búhuì wànɡjì  มาตภุมิูไมเ่คยลืม 
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93 《说中国》  Shuō Zhōnɡɡuó  จํานรรจ์ประเทศจีน 
94 《红船向未来》  Hónɡ chuán xiànɡ wèilái เรือแดงมุง่สูอ่นาคต 
95 《光明行》  Guānɡmínɡ xínɡ  เส้นทางแสงทอง 
96 《共和国选择了

你》  
Gònɡhéɡuó xuǎnzé le nǐ สาธารณรัฐเลือกทา่นแล้ว 

97 《江山》  Jiānɡshān  ธารา ภเูขา 
98 《旗帜颂》  Qízhì sònɡ  สรรเสริญธงไสว 
99 《和谐家园》 Héxié jiāyuán  บ้านเกิดเมืองนอนอนักลมเกลียว 
100 《国家》  Guójiā  ประเทศ 
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1.《十送红军》 
 

สือ ซง่ หง จวนิ《十送红军》Shí sònɡ hónɡjūn เพลง “สบิสง่ทหารแดง” ประพนัธ์
คําร้องโดยจางซ่ือเซี่ย (张士燮 Zhānɡ Shìxiè) ประพนัธ์ทํานองโดยจเูจิง้เป่ิน (朱正本 Zhū  

Zhènɡběn)   
เพลงนีส้ะท้อนให้เห็นถงึภาพความผกูพนัอนัลกึซึง้ของประชาชนกบักองทพัทหารแดง ท่ี

กําลงัก้าวสูเ่ส้นทางแห่งสมรภมูิ (ทหารแดงในประวตัศิาสตร์จีน หมายถงึ กองทพัทหาร
คอมมิวนิสต์)  เร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์จีนเม่ือ เดือนตลุาคม ปี  1934  เป็นการเดนิทางไกลของ
ฝ่ายจีนคอมมวินิสต์ หรือจีนนิยมโซเวียต (Jiangxi Soviet) ระหวา่งสงครามกลางเมือง เม่ือฝ่าย
คอมมิวนิสต์ถกูจีนคณะชาตปิิดล้อมท่ีมัน่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ ทหารคอมมิวนิสต์ 100,000 คน 
จงึตีฝ่าวงล้อมออกมาในวนัท่ี 15 ตลุาคม 1934 ชาวเมืองซชูวี(จีนนิยมโซเวียต) นบัหม่ืนนบัพนัร่ํา
ไห้สง่ทหารด้วยความอาลยัไกลนบัสบิลี ้ เหลา่ทหารแดงต้องเดนิทางรอนแรมไปท่ีมัน่ใหมใ่นมณฑล
สา่นซี (ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน) เป็นระยะทางไกลถงึ 6,000 ไมล์ ต้องเดนิทางผา่นเขต
ทรุกนัดาร ข้ามหบุเขา แมนํ่า้ลําธาร บกุป่าฝ่าดงข้ามแมนํ่า้หลายสาย ฝ่าพายฝุนฟ้า แดดแผดเผา 
ภายใต้การบญัชาการนําทพัของ เหมาเจ๋อตง  ในท่ีสดุก็ได้เดนิทางถงึท่ีมัน่ในสา่นซีในเดือนตลุาคม 
1935 มีทหารเสียชีวิต และถกูสงัหารไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ 

เนือ้เพลงพรรณนาถงึความรัก ความอาลยั มิตรภาพความผกูพนัท่ีชาวเมืองซชูวีมีตอ่ทหาร
กรรมกรและทหารชาวนาแหง่กองกําลงัทหารแดง ท่ีเป็นมิตรแท้ดจุดัง่ปลากบันํา้ เลือดกบัเนือ้ ร่วม
เป็นร่วมตาย ร่วมทกุข์ร่วมสขุ ร่วมสร้างร่วมเสพ ร่วมรบร่วมต้านกนัมา  ภมูิลําเนาท่ีกองกําลงัทหาร
แดงหลัง่เลือดรดปฐพีเพ่ืออาหารท่ีอดุมสมบรูณ์ เพ่ือปกป้องพอ่แมพ่ี่น้องชาวซชูวี บดันีจํ้าต้องจาก
กนัชัว่ชีวิต เหลือไว้เพียงเพลงท่ีร่วมร้องกนัมา ยงัคงดงัก้องมิมีวนัเส่ือมคลาย   

นบัแตปี่  1961 นกัประพนัธ์เพลงสองทา่นคือจางซื่อเซีย่ และ จเูจิง้เป่ิน ประพนัธ์เพลงนีข้ึน้ 
เป็นเวลากวา่ 40 ปีมาแล้ว  เพลง สือ ซง่ หง จวิน ไมเ่พียงไมไ่ด้ลบเลือนหายไปตามกาลเวลา 
หากแตย่งัยิง่ใหญ่ และได้รับความนิยมกว้างขวางมากขึน้ 

ด้วยความท่ีเพลงนีแ้ตง่ขึน้มานานแล้ว ผา่นการขบัร้องบรรเลงหลายสบิปี สืบทอดหลาย
ร้อยวงดนตรี ทําให้มีทางดนตรีและเนือ้เพลงใหม่ๆ  หลากหลายมากขึน้ ไมไ่ด้เป็นแบบเดียวกนั
เหมือนต้นฉบบัดัง้เดมิเสียทัง้หมด ในด้านเพลงร้อง มีแบบฉบบัท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ แบบฉบบัของซง่
จู่อิง (宋祖英 Sònɡ Zǔyīnɡ) เผิงล่ีหยวน(彭丽媛 Pénɡ Lìyuán) หล่ีหลงิยว่ี(李玲玉 Lǐ   

Línɡyù) จัว๋อีถิง(卓依婷 Zhuó Yītínɡ) น่าอิง(那英 Nà Yīnɡ) 梦之旅组合(Mènɡ zhī  
lǚ zǔhé  ช่ือวง“โครจรแห่งนิมิตร”)        北京男孩摇滚 (ช่ือวง Běijīnɡ nánhái yáoɡǔn 
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“วงเป่ยจิงบอยแร็พ”) นอกจากนีย้งัมีการนําทํานองดนตรีไปปรับทางบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีอีก
หลายฉบบั เชน่ ทางบรรเลงกู่เจิง ทางบรรเลงเปียโน ทางบรรเลงป่ีสัว่นา่เป็นต้น 

ท่วงทํานองเพลง “สือ ซง่ หง จวนิ”  ไพเราะ งดงาม หวานซึง้ แวว่ก้อง เสียงประสานต่ําทุ้ม
สอดคล้อง ราวกบัเสียงร่ําระงมร้องของชาวซชูวีท่ีกู่ก้องตะโกนเสียงโหยไห้สง่ทหารแดง ประกอบ
กบัเนือ้เพลงท่ีลกึซึง้กินใจ ร้องเพลงร่ําพร่ําสง่ ไมว่า่ไกลเพียงใดก็จําใจต้องจากจร การจากลาท่ีแม้
ความตายก็ไมเ่ปรียบปาน หากแม้นตายจากก็เพียงครวญคร่ําพิไรชัว่ครู่ชัว่คราว มนิานวนัก็เลือน
คลายหายโศกลงได้  แตก่ารจากลาไปไกลบนเส้นทางแห่งความตายท่ีมิรู้ดีร้าย จะทรมานบาดลกึ
ในหวัใจให้สาหสัเพียงไร        

ทํานองเพลงนี ้ ผู้แตง่ได้แรงบนัดาลใจ และปรับปรุงมาจากเพลงยาวพืน้เมืองกัน้หนาน 
ของเจียงซี (江西赣南民歌 Jiānɡxī Gànnán mínɡē) ช่ือเพลง ฉางเกอ《长歌 Chánɡ     

ɡē》  เหตท่ีุนําเพลงพืน้เมืองนีม้าแตง่เป็นทํานอง ก็เน่ืองมาจากวา่ เจียงซ ี เป็นพืน้ท่ีสมรภมูิในยคุ
การปฏิวตัคิรัง้ท่ีสอง เกิดการสู้รบในพืน้ท่ีจ่ิงกงัซานของเจียงซีเป็นนิจ ทกุครัง้ท่ีทหารแดงออกรบ 
ชาวบ้านชาวเมือง จะออกไปสง่กองทหารตามถนนหนทาง  ริมสองฝ่ังแมนํ่า้ ชายแดนหมูบ้่าน เพ่ือ
ออกสูส่มรภมูิ ทกุครัง้ท่ีสง่ทหาร ก็จะร้องเพลงยาวพืน้เมืองดงักลา่วนี ้ ดงันัน้เนือ้เพลงมกัเป็นภาษา
พืน้ๆ มีภาษิต สํานวนชาวบ้านแทรกอยูม่ากมาย  คําร้องสง่ของชาวซชูวีบอกกลา่วความรักสง่ผา่น
ไปสูท่หารแดงด้วยนํา้ตา  ส่ือถึงภาพของชีวิตชาวจีนในยคุปฏิวตัไิด้ชดัเจนยิง่นกั  
 

เนือ้เพลง      

一送(里格)红军(介支个)下了山   秋风(里格)细雨(介支个)缠绵       

山上(里格)野鹿声声哀号   树树(里格)梧桐叶呀叶落光    

问一声亲人红军啊！   几时(里格)人马(介支个)再回山  

三送(里格)红军(介支个)到哪山  山上(里格)包谷(介支个)金灿灿   

包谷种子(介支个)红军种   包谷棒棒咱们穷人掰  

紧紧拉着红军手红军啊！   撒下的种子(介支个)红了天   

五送(里格)红军(介支个)过了坡  鸿雁(里格)阵阵(介支个)空中过   

鸿雁(里格)能够捎书信   鸿雁(里格)飞到天涯海角    

千言万语嘱咐红军啊！   捎信(里格)多把(介支个)革命说            

七送(里格)红军(介支个)五斗江  江上(里格)船儿(介支个)穿梭忙   

千军万马(介支个)江畔站   十万百姓泪汪汪     

恩情似海不能忘红军啊！   革命成功(介支个)早回乡   

九送红军上大道    锣儿无声鼓不敲，鼓不敲    
双双(里格)拉着长茧的手   心像(里格)黄连脸在笑    



 

 

46 

血肉之情怎能忘红军啊！   盼望(里格)早日(介支个)传捷报   

十送(里格)红军(介支个)望月亭  望月(里格)亭上(介支个)搭高台   

台高(里格)十丈白玉柱   雕龙(里格)画凤放呀放光彩    

朝也盼来晚也想红军啊   这台(里格)名叫(介支个)望红台  
  
คาํอ่านพนิอนิ    
yī sònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)xiàle shān, 

qiūyǔ(lǐ ɡé)miánmián,(jiè zhī ɡè)qiū fēnɡhán. 

shù shù(lǐ ɡé)wútónɡ,yèluò jìn, 

chóuxù(lǐ ɡé)wànqiān,yāzài xīnjiān, 

wèn yìshēnɡ qīnrén,hónɡjūn ā, 

jǐshí(lǐ ɡé)rénmǎ,(jiè zhī ɡè)zài huíshān. 

sānsònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)dào ná shān, 

shānshànɡ(lǐ ɡé)bāoɡǔ,(jiè zhī ɡè)jīncàncàn, 

bāoɡǔ zhǒnɡzi(jiè zhī ɡè)hónɡ jūnzhǒnɡ, 

bāoɡǔ bànɡbànɡ,zánmen qiónɡrén bān, 

jǐnjǐn lāzhù hónɡjūn shǒu,hónɡjūn ā, 

sǎxià de zhǒnɡzi,(jiè zhī ɡè)hónɡle tiān. 

qī sònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)wǔdòu jiānɡ, 

jiānɡshànɡ(lǐ ɡé)chuánr,(jiè zhī ɡè)chuānsuō mánɡ. 

qiānjūn wànmǎ(jiè zhī ɡè)jiānɡpàn zhàn, 

sìfānɡ bǎixìnɡ lèiwānɡwānɡ,ēnqínɡ sì hǎi bùnénɡ wànɡ, 

hónɡjūn ā,ɡémìnɡ chénɡɡōnɡ,(jiè zhī ɡè)zǎoɡuī xiānɡ. 

jiǔ sònɡ hónɡjūn,shànɡ dàdào. 

luó ér wúshēnɡ ɡǔ bú qiāo,ɡǔ bú qiāo. 

shuānɡshuānɡ(lǐ ɡé)lāzhe chánɡjiǎn de shǒu, 

xīn xiànɡ(lǐ ɡé)huánɡlián,liǎn zài xiào. 

xuèròu zhīqínɡ zěnnénɡ wànɡ,hónɡjūn ā, 

pànwànɡ(lǐ ɡé)zǎorì,(jiè zhī ɡè)chuán jiébào. 

shí sònɡ(lǐ ɡé)hónɡjūn,(jiè zhī ɡè)wànɡyuè tínɡ, 

wànɡyuè(lǐ ɡé)tínɡ shànɡ,(jiè zhī ɡè)dā ɡāotái. 

tái ɡāo(lǐ ɡé)shí zhànɡ,bái yùzhù, 

diāolónɡ(lǐ ɡé)huà fènɡ,fànɡ yɑ fànɡ ɡuānɡcǎi, 

cháo yě pàn lái wǎn yě xiǎnɡ,hónɡjūn ā, 

zhè tái(lǐ ɡé)mínɡjiào(jiè zhī ɡè)wànɡ hónɡ tái.  
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ความหมายของเนือ้เพลง 
สง่หนึง่ สง่ทหารแดงลงจากเขา    แผว่ลมหนาวพราวสายฝนคนเศร้าหงอย  
กวางน้อยสง่เสียงร่ําคํายงัคอย    ต้นอถูงใบร่วงลอยคอยท่านคืน  
ถามหน่อยเถิด ทหารแดง ญาตขิองข้า   เม่ือใดหนาทหารม้าคืนลําเนา 
 
สง่สาม ทหารแดงถึงเขาไหน    ข้าวโพดทองอร่ามไปทัว่ทัง้เขา      
แตล่ะเม็ดทหารแดงปลกูให้เรา    แตล่ะฝักคนจนเอามาแบง่ปัน       
ทหารแดงเอย๋ สองมือกมุมือท่าน   มือท่านหวา่นพืชพรรณแดงทัว่หล้า  
  
สง่ห้า ทหารแดงข้ามภแูล้ว   หงส์ฟ้าแถวทิวร่อนข้ามขอบฟ้า  

หงส์ฟ้านําถ้อยคําจํานรรจา   ข้ามขอบฟ้าทะเลครามนําคําไป  

ร้อยดวงใจหม่ืนหว่งใยให้ทหารแดง   บอกท่านให้ “เปล่ียนแปลง” สําเร็จได้ 
 

สง่เจ็ด ณ แมนํ่า้อูโ๋ตว่ สง่ทหารแดง   เรือรบแผลงแสนยามาขวกัไขว ่ 
พนัทหารหม่ืนม้าลอ่งลําธารไป    หม่ืนแสนใจร่ําอาลยัไกลลบัตา  
คณุทหารแดงดัง่ทะเลกว้าง มิสร่างคลาย    ปฏิวตัไิด้ชยั ให้รีบคืน 

 

สง่เก้า ทหารแดงสูห่นทาง    ทางเวิง้ว้าง โหมง่กลองไมเ่ริงร่ืน  
สองมือสง่สายใยรักทกุวนัคืน   หน้ายิม้ฝืนยืนสง่ทา่นแสนโศกศลัย์  
ทหารแดงดัง่เลือดเนือ้ จะลืมได้อยา่งไรกนั   เฝ้ารอวนัสง่ขา่วดี มาสูก่รุง  
 

สง่สบิ ณ หอชมจนัทร์ ทหารแดง    หอชมแสงจนัทร์ยกเดน่เป็นหอสงู  
สามสบิเมตรเสาหยกขาวสลกัเป็นหงส์ยงู   มงักรฝงูไลล้่อคลอเคียงกนั  
 รอทหารแดงกลบัมาทกุคืนวนั    ไมเ่ปล่ียนผนั ตัง้ช่ือหอ“ รอทหารแดง” 

 
คาํศัพท์ 
秋 qiū ฤดใูบไม้ร่วง 

缠绵       chánmián      เกาะกมุ รุมเร้า 

鹿 lù กวาง 

哀号    āiháo   ร่ําไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ 

梧桐 wútónɡ ต้นอถูง 

包谷 bāoɡǔ ข้าวโพด 
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种子 zhǒnɡzi เมลด็ 

掰  bāi  บิออก  

鸿雁 hónɡyàn หา่นหงส์ 

捎 shāo แบกเอามา ถือเอามาให้ 

天涯海角   tiānyá hǎijiǎo สดุหล้าฟ้าดิน 

嘱咐 zhǔfu กําชบัสัง่  

畔    pàn     ริม 

泪汪汪   lèiwānɡwānɡ  นํา้ตาคลอเบ้า 

恩情 ēnqínɡ บญุคณุ พระคณุ 

锣 luó โหมง่ ฆ้อง 

茧 jiǎn รังไหม 

盼望 pànwànɡ ปรารถนารอคอย 

捷报    jiébào   ข่าวชยัชนะ 
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2.《红军战士想念毛泽东》 

หงจวิน จ้านซ่ือ เส่ียงเน่ียน เหมาเจ๋อตง 《红军战士想念毛泽东》Hónɡjūn zhàn 

shì xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ เพลง “ทหารแดงราญศกึคดิถึงเหมาเจ๋อตง” ประพนัธ์คําร้อง
โดย เฉินยา่ตงิ(陈亚丁 Chén Yàdīnɡ) และ เร่ินหงจว่ี(任红举 Rèn Hónɡjǔ) ประพนัธ์ทํานอง
โดย สือเยวเ่หมิง(时乐濛 Shí Yuèménɡ) และเหยียนเคอ่ (彦克 Yàn Kè)  

เพลงพรรณาถึงจิตใจของทหารแดงท่ีคดิถึงท่านเหมาเจ๋อตง  หวงัให้ทา่นหวนกลบัมา
บญัชาการการรบดงัเดมิ  ในช่วงปี  1930 -1933 ทา่นเหมาเจ๋อตงและท่านจเูตอ๋ ได้นํากองทพัแดง
ต้านการล้อมปราบครัง้ใหญ่ของกวอ๋หมนิตัง่ 4 ครัง้ จากการปราบกองโจรของกองทพัทหารแดง
ภายใต้การบญัชาการของท่านเหมาเจ๋อตง ครัง้ท่ีหนึง่ สอง สาม ส่ี ได้รับชยัชนะมาโดยตลอด แต่
การรบครัง้ท่ีห้า อํานาจการนํากองทพัถกูพวกลทัธิซุม่เส่ียงหวางหมิงแยง่ชิงไป การบญัชาการท่ี
ถกูต้องของท่านเหมาเจ๋อตงไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากสว่นกลาง ทําให้การรบปราบกองโจรครัง้ท่ี
ห้าของกองกําลงัทหารแดงเสียท่า จําต้องปรับเปล่ียนยทุธวธีิหลายตอ่หลายครัง้ จนกระทัง่ถึงการ
ประชมุการปกครองสว่นกลาง ท่ีเมืองจนุอี ้ มณฑลกุ้ยโจวเม่ือวนัท่ี 15 – 17 มกราคม ปี 1935 
สว่นกลางกีดกนั ขดัขวาง ไมย่อมรับฟังยทุธวธีิท่ีถกูต้องของทา่นเหมาเจ๋อตง กองทพัทหารแดงต้อง
ประสบกบัความท้อแท้และเสียท่ายอ่ยยบั  จนต้องละทิง้ฐานท่ีมัน่ นํากองกําลงัประมาณ 100,000 
คน เดนิทพัทางไกล 25,000 ลี ้หรือประมาณ12,500 กม. ท่ีเรียกวา่ ฉางเจิง (长征 chánɡzhēnɡ) 
ไปทางเหนือซึง่ใช้เวลาทัง้หมด 3 ปี ทําให้เหลา่ทหารแดง คดิถงึการบญัชาการรบของทา่นเหมาเจ๋อ
ตง เพลงนีพ้รรณานาถึงความคดิถึงคําบญัชาการรบของทา่นเหมาเจ๋อตงของเหลา่ทหารแดง ท่ีตก
อยูใ่นสภาวะท่ีหนทางรบมืดมน จิตใจท่ีท้อแท้เหลือคณา  

ในเพลงกลา่วถึงเมืองรุ่ยจิน (瑞金城 Ruìjīn chénɡ) เร่ืองราวของบอ่นํา้บอ่หนึง่ เม่ือ
วนัท่ี 7 – 20 พฤศจิกายน ปี 1931 เร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ยคุปฏิวตัเิกิดขึน้ท่ีเมืองรุ่ยจิน  หา่ง
จากเขตเมืองออกไป 6 กิโลเมตร ณ หมูบ้่านเยผิ่ง (叶坪村 Yè pínɡ cūn) ทา่นเหมาประกาศ
จดัตัง้ประเทศสาธารณรัฐจีน-โซเวียต (中华苏维埃共和国 Zhōnɡhuá Sūwéiāi ɡònɡhé  

ɡuó)  หรือ The Chinese Soviet Republic ในเจียงซ ีโดยท่านเหมาเป็นประธาน การประชมุครัง้ท่ี
หนึง่ เกิดขึน้ ณ ท่ีแห่งนี ้ ชว่งท่ีทา่นเหมาเจ๋อตงพกัอาศยัอยูท่ี่น่ี ไมมี่บอ่นํา้ และขาดนํา้ใช้ด่ืมกิน 
ท่านจงึนําทหารแดงขดุบอ่นํา้เพ่ือให้ประชาชนได้มีนํา้ไว้ใช้ด่ืมกิน แก้ปัญหาการขาดแคลนนํา้ของ
ชาวบ้านไปได้  เร่ืองราวการขดุบอ่นี ้ เกิดเป็นเร่ืองเลา่ทางประวตัศิาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคณุความดีของ
ท่านเหมาเจ๋อตงอีกเร่ืองหนึง่ช่ือ 吃水不忘挖井人 chīshuǐ búwànɡ wā jǐnɡ rén “ด่ืมนํา้ 
อยา่ลืมคนขดุบอ่”   
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“โจรเจียง” (蒋匪 Jiǎnɡ fěi) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ เจียงไคเช็ค โดยในช่วงปี 
1946 –1948 ท่านเหมาได้นํากองทพัปลดแอกและประชาชนจีน ทําสงครามทําลายการรุกโจมตี
ของฝ่ายเจียงไคเช็ค โดยท่านเหมาเป็นผู้บญัชาการสู้รบในยทุธการใหญ่ 3 ครัง้และได้รับชยัชนะขัน้
เดด็ขาด ทําการรุกไลท่หารเจียงตอ่ไปจนสามารถยดึอํานาจรัฐได้ทัว่ประเทศ  

หลงัได้รับชยัชนะแล้ว ประธานเหมาเจ๋อตงประกาศสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 
จตรัุสเทียนอานเหมิน ในกรุงปักก่ิงใน วนัท่ี 1 ตลุาคม ปี 1949 
 

เนือ้เพลง 

抬头望见北斗星   心中想念毛泽东 想念毛泽东   

迷路时想你有方向     黑夜里想你照路程   

黑夜里想你照路程   湘江岸 你燃起火炬冲天亮  

号召工农闹革命   井岗山 你率领我们打天下  

红旗一展满地红 抬头望见指路星  

心中想念毛泽东 想念毛泽东 困难时想你有力量  

胜利时想你心里明 胜利时想你心里明 瑞金城  

你首创革命根据地 工农掌权好威风  

赣江边 你率领我们反围剿 杀败蒋匪百万兵 啊...  

红军是你亲手创 战略是你亲手定  

革命战士怀念你 伟大的领袖毛泽东  

革命战士怀念你 伟大的领袖毛泽东 

 

คาํอ่านพนิอนิ   
táitóu wànɡjiàn běidǒuxīnɡ xīnzhōnɡ  

xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ xiǎnɡniàn Máozédōnɡ   

mílù shí xiǎnɡ nǐ yǒu fānɡxiànɡ  

hēi yèlǐ xiǎnɡ nǐ zhào lùchénɡ  

hēi yèlǐ xiǎnɡ nǐ zhào lùchénɡ  

xiānɡ jiānɡ àn nǐ ránqǐ huǒjù chōnɡ tiānliànɡ  

hàozhào ɡōnɡnónɡ nàoɡémìnɡ  

jǐnɡɡǎnɡshān nǐ shuàilǐnɡ wǒmen dǎtiānxià  

hónɡqí yìzhǎn mǎndì hónɡ  

táitóu wànɡjiàn zhǐlù xīnɡ  
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xīnzhōnɡ xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ xiǎnɡniàn Máo Zédōnɡ  

kùnnɑn shí xiǎnɡ nǐ yǒu lìliànɡ  

shènɡlì shí xiǎnɡ nǐ xīnlǐ mínɡ  

shènɡlì shí xiǎnɡ nǐ xīnlǐ mínɡ  

Ruì jīnchénɡ nǐ shǒuchuànɡ ɡémìnɡ  

ɡēnjùdì ɡōnɡnónɡ zhǎnɡquán hǎo wēifēnɡ  

ɡàn jiānɡbiān nǐ shuàilǐnɡ wǒmen fǎn wéijiǎo  

shā bài jiǎnɡ fěi bǎiwàn bīnɡ ā...  

hónɡjūn shì nǐ qīnshǒu chuànɡ zhànlüè shì nǐ qīnshǒu dìnɡ  

ɡémìnɡ zhànshì huáiniàn nǐ wěidà de lǐnɡxiù Máo Zédōnɡ 

ɡémìnɡ zhànshì huáiniàn nǐ wěidà de lǐnɡxiù Máo Zédōnɡ. 
 

ความหมายของเนือ้เพลง 
แหงนมองดาวคดิถึงทา่นเหมาเจ๋อตง   คดิถึงทา่นเหมาเจ๋อตง  

เดนิพลดัหลงคืนมืดมิด     คดิถึงทา่นมาช่วยชี ้    
คดิถึงทา่นช่วยชีท้างกลางราตรี    ท่านสอ่งฟ้าริมนทีสวา่งโชน 

เรียกร้องให้กรรมกรชาวนามาร่วมกนั     จ่ิงกงัซานท่านนํารบทัว่แหง่หน 
ธงแดงโบก ทัว่ผืนดนิ ยืนหยดัทน   แหงนมองฟ้าดาราดลคอยชีนํ้า  
คราลําบากแสนทกุข์ยากคดิถึงท่าน   เหมาเจ๋อตงสร้างแรงใจอบอุน่ลํา้   
คราชนะคดิถงึท่านสร้างเขตคาม    ในยามท่ีท่านสร้างเมืองรุ่ยจิน  
ท่านนํากรรมกรชาวนามาร่วมสร้าง   รุ่ยจินร้างกลบัเรืองรองไปทัว่ถ่ิน  
นําปราบโจรริมนํา้กัน้ เลือดหลัง่ริน สงัหารสิน้พวกโจรเจียงถมดนิแดน    
ทพัทหารแดงสร้างด้วยสองมือของท่าน   ยทุธการสองมือมัน่ทา่นวางแผน   
พลพรรคปฏิวตั ิ คดิถึงเหลือแสน   ผู้ นํา ยิ่งใหญ่ทัว่แดน  เหมาเจ๋อตง   
พลพรรคปฏิวตั ิ คดิถึงเหลือแสน   ผู้ นํา ยิ่งใหญ่ทัว่แดน  เหมาเจ๋อตง  
 
คาํศัพท์  
北斗星 běidǒuxīnɡ กลุม่ดาวไถ 
迷路 mílù หลงทาง 
路程   lùchénɡ   ระยะทาง 
燃起 ránqǐ จดุไหม้ เผาไหม้ 
火炬 huǒjù คบเพลงิ 
号召 hàozhào เรียกร้อง 
率领 shuàilǐnɡ นําหน้า 
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困难 kùnnɑn ลําบาก 
胜利 shènɡlì ชยัชนะ 
威风  wēifēnɡ  ลกัษณะทา่ทางน่าเกรงขาม 
反围 fǎn wéi หมนุย้อนกลบั 
剿 杀 jiǎo shā ปราบปราม สงัหาร 
战略 zhànlüè ยทุธศาสตร์ 
领袖 lǐnɡxiù ผู้ นํา 
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3. 《红星歌》 

หง ซงิ เกอ《红星歌》Hónɡ xīnɡ gē  เพลง “เพลงดาวแดง” ประพนัธ์คําร้องโดยอตู้า
เหวย(邬大为 Wū Dàwéi) และเวย่ป่าวกุ้ย(魏宝贵 Wèi Bǎoguì) ประพนัธ์ทํานองโดยฟู่ เกิง
เฉิน (傅庚辰 Fù Gēnɡchén)  เพลงนีแ้ตง่ขึน้ในฤดรู้อน ปี 1973  เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์
เร่ือง สานสา่นเตอะหงซงิ 《闪闪的红星》shánshǎn de hónɡ xīnɡ “ระยิบพราวดาวแดง” 
อตู้าเหวยและเวย่ป่าวกุ้ยได้รับเชิญจากฟู่ เกิงเฉิน นกัประพนัธ์เพลงของสํานกัสร้างภาพยนตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสดุในขณะนัน้ แตง่เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองดงักลา่ว หนึง่ปีให้หลงั  เพลง หง ซงิ 
เกอ  ได้รับความนิยมไปทัว่ประเทศ ในปี 1981 เพลงนีไ้ด้รับรางวลัท่ีหนึง่ในการประกวดเพลง
สําหรับเยาวชน และได้รับการบรรจใุห้เป็นเพลงสําหรับสอนนกัเรียนในหลกัสตูรประถมศกึษา  

ในช่วงท่ีผู้ประพนัธ์ประพนัธ์เพลงนีข้ึน้ในท่ีทํางานซึง่เป็นกองอนามยัในขณะนัน้ ไมมี่เคร่ือง
ดนตรีสกัชิน้ การถ่ายภาพยนตร์เร่ือง ระยบิพราวดาวแดง  ในปี 1974 นบัเป็นภาพยนตร์ท่ีเป็นดาว
ประดบัฟ้าในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม เพลงประกอบภาพยนตร์ส่ีเพลง อนัได้แก่ เพลง หงซงิ เจ้า หวอ่ 
ชว่ี จ้านโต้ว 《红星照我去战斗》Hónɡxīnɡ zhào wǒ qù zhàndòu “ดาวแดงสอ่งทาง
ประจญัศกึ”  เพลง อิง้ซานหง 《映山红》Yìnɡshānhónɡ “ชบาป่า” และเพลง หงซงิเกอ《红

星歌》“เพลงดาวแดง” เป็นเพลงท่ีได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนมากท่ีสดุ    
การประพนัธ์เพลงในยคุนัน้ลําบากยากเยน็เพียงใด ฟู่ เกิงเฉิน เจ้าของผลงานเพลงนีรํ้าลกึ

ถึงเร่ืองราวเม่ือครัง้แตง่เพลงนีข้ึน้ ในสมยันัน้ เพ่ือปรับปรุงทํานองเพลง ทา่นเดนิทางไปท่ีกองพนั
ทหารท่ีเมืองเสิน่หยาง(沈阳 Shěnyánɡ)ด้วยตนเอง เพ่ือพบกบัผู้ประพนัธ์เนือ้ร้องเพลงอิง้ซานหง 
《映山红》“ชบาป่า” หลงัจากเสวนาเนือ้หาเพลง ทา่นได้ทิง้ร่างทํานองเพลงท่ีแตง่มาแล้ว แล้ว
เร่ิมเขียนใหมท่ัง้หมด ในยคุนัน้การเดนิทางก็ไมไ่ด้สะดวกสบายอยา่งทกุวนันี ้ทา่นนัง่ท้ายรถบรรทกุ
เบียดเสียดไปกบักรงเป็ดกรงไก่ หนทางขรุขระหวัสัน่หวัคลอนรวม 7 ชัว่โมงเพ่ือกลบับ้าน ในขณะ
นัน้เอง ท่านจงึเกิดจินตนาการและแรงบนัดาลใจในการเขียนเพลงนีอ้อกมาได้สําเร็จ  

การประพนัธ์เพลงในชนบท ไมไ่ด้มีท่ีสะดวกสบาย ทา่นได้ใช้ห้องทํางานในอนามยัชมุชน
เขียนเพลง ท่ามกลางผู้คนขวกัไขว ่ เสียงร้องโอดครวญของคนท่ีมาหาหมอ ทกุวนัท่านทํางาน
ประพนัธ์เพลงจนถงึดกึด่ืน  แตแ่รงบนัดาลใจนัน้ กลบัสง่ผลให้ทา่นแตง่เพลงแล้วเพลงเลา่ขึน้ท่ีน่ี    
 คําวา่ ตัง่ (党 dǎnɡ) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
  คําวา่ หงซงิ (红星 hónɡxīnɡ) ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถงึ ดาวแดง เป็นสญัลกัษณ์การ
ตอ่สู้ของประชาชน ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม ตอ่มาใช้เป็นสญัลกัษณ์บนธงชาตจีิน โดยในวนัท่ี 1 
ตลุาคม 1949 เม่ือประธานประเทศเหมาเจ๋อตงได้ประกาศตอ่มวลชนก่อตัง้ประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนบนหอประตเูทียนอานเหมนิ และเชิญธงดาวแดงขึน้สูย่อดเสา เป็นการเร่ิมต้นนบั
ศกัราชใหมแ่หง่สาธารณรัฐประชาชนจีน   

ธงชาตจิีน 1  ในท่ีนีห้มายถึงธงประจําชาตขิองสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือเรียกทัว่ไปวา่ 
อู ่ซงิ หง ฉี (五星红旗 พนิอิน : wǔ xīng hóng qí) “ธงแดงห้าดาว” มีต้นแบบมาจากธงชาติ
จีนท่ีเจิงเหลียนซง(曾联松 Zēnɡ Liánsōnɡ) นกัเศรษฐศาสตร์และศลิปินชาวรุ่ยอาน (瑞安   

Ru ì ’Ān) ออกแบบและสง่เข้าประกวดตอ่สภาท่ีปรึกษาทางการเมืองของจีน(ซึง่เป็นหนึง่ในธง
ชาตจํิานวน 3,012 แบบท่ีสง่เข้าประกวดจากทัว่ประเทศ) ภายหลงัสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองได้
ปรับปรุงแบบธงบางประการ จงึได้ประกาศรับรองแบบธงเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2492 และ
ประกาศใช้เป็นธงชาตอิยา่งเป็นทางการในวนัสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 1 
ตลุาคม ปีเดียวกนั พร้อมกนันัน้ยงัได้มีการประกาศใช้เพลงชาต ิ และตราสญัลกัษณ์ประจําชาติ
ร่วมกนัอีกด้วย  

ธงชาตสิาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นธงรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง 2 สว่น ยาว 3 สว่น พืน้สี
แดง ท่ีมมุธงบนด้านต้นธงมีรูปดาวสีเหลือง 5 ดวง ลกัษณะเป็นรูปดาวดวงใหญ่ 1 ดวง ล้อมรอบ
ด้วยดาวดวงเลก็อีก 4 ดวง 

 
ความหมายของธงชาตจินี  

 พืน้สีแดง หมายถึง สญัลกัษณ์ของการปฏิวตัจีิน  
 ดวงดาวสีเหลือง 5 ดวง ซึง่เรียงกนัคล้ายกบัลกัษณะแผนท่ีประเทศจีน หมายถึง ความเป็น

หนึง่เดียวกนัของชาวจีนทัง้ประเทศ ภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาตจีิน  
 ดาวดวงใหญ่ หมายถงึ ผู้ นําแห่งกิจการงานทัง้ปวง ได้แก่ พรรคคอมมิวนิสต์แหง่ชาตจีิน  
 ดาวดวงเลก็ 4 ดวง มีนยัสําคญัหลายประการ ดงัท่ีเจิงเหลียนซง ผู้ออกแบบธงชาต ิได้

อธิบายไว้ดงันี ้ 
o ประชาชนชาวจีนซึง่ขณะนัน้มีราว 400 ล้านคน  
o ชนชัน้หลกัทัง้ 4 ในสงัคม คือ ชนชัน้กรรมกร ชนชัน้เกษตรกร ชนชัน้นายทนุน้อย 

(หรือเจ้าของกิจการขนาดเลก็) และชนชัน้นายทนุแหง่ชาต ิ 
o กําลงัสําคญัของประเทศ 4 ฝ่าย ได้แก่ พรรคการเมืองจากมวลชน ประชาชนทกุ

หมูเ่หลา่ในสงัคม บคุคลจากทกุวงการ ชาวจีนชนเผา่ตา่งๆ ทัง้ 56 ชนเผา่และชาว
จีนโพ้นทะเล  

o ประวตัศิาสตร์ชนชาตจีินอนัยาวนานกวา่ 4,000 ปี  

                                                 
1
 คดัลอกข้อความจากเวบ็ไซต์วกิิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki 
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 สีเหลือง หมายถึง ชาวจีนซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่คนผิวเหลือง และประเทศท่ีมีดนิสีเหลืองเป็น
ผืนแผน่ดนิสว่นใหญ่  

 
เนือ้เพลง  
红星闪闪放光彩     红星灿灿暖胸怀  

红星是咱工农的心   党的光辉照万代  

红星是咱工农的心   党的光辉照万代  

长夜里红星闪闪驱黑暗  寒冬里红星闪闪迎春来  

斗争中红星闪闪指方向  征途上红星闪闪把路开  

红星闪闪放光彩   红星灿灿暖胸怀  

跟着毛主席跟着党   闪闪的红星传万代  

跟着毛主席跟着党   闪闪的红星传万代  
 

คาํอ่านพนิอนิ  
hónɡxīnɡ shǎn shǎn fànɡ ɡuānɡcǎi   

hónɡxīnɡ càncàn nuǎn xiōnɡhuái   

hónɡxīnɡ shì zán ɡōnɡnónɡ de xīn   

dǎnɡ de ɡuānɡ huīzhào wàndài   

hónɡxīnɡ shì zán ɡōnɡnónɡ de xīn 

dǎnɡ de ɡuānɡ huīzhào wàndài   

chánɡ yèlǐ hónɡxīnɡ shǎn shǎn qū hēi àn   

hándōnɡ lǐ hónɡxīnɡ shánshǎn yínɡchūn lái   

dòuzhēnɡ zhōnɡ hónɡxīnɡ shánshǎn zhǐ fānɡxiànɡ 

zhēnɡ túshànɡ hónɡxīnɡ shánshǎn bǎ lù kāi   

hónɡxīnɡ shǎn shǎnfànɡ ɡuānɡcǎi  

hónɡxīnɡ càncàn nuǎn xiōnɡhuái   

ɡēnzhe máo zhǔxí ɡēnzhe dǎnɡ 

shánshǎn de hónɡxīnɡ chuán wàndài   

ɡēnzhe máo zhǔxí ɡēnzhe dǎnɡ   

shánshǎn de hónɡxīnɡ chuán wàndài 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
ดวงดาวแดงพราวระยิบกระพริบแสง   แสงดาวแดงอุน่ทรวงทัว่แหง่หน 
ดาวแดงคือหวัใจแห่งปวงชน          พรรครุ่งโรจน์ในใจชนตลอดไป  
ดาวแดงคือหวัใจเราทัง้ผอง           พรรครุ่งโรจน์เรืองรองแสงสกุใส      
คืนมืดมิดริบหร่ีไลไ่ปไกล     ยามหนาวเหน็บกระพริบพรายอุน่ใจเรา    
รับศกึฤดใูบไม้ผลสิอ่งทัว่ทิศ    ทางแสนไกลมืดมิดดาวแดงเฝ้า   
สอ่งชีนํ้าหนทางให้กบัเรา     ดาวแดงเฝ้าสอ่งรุ่งโรจน์อุน่ในใจ  
ตามทา่นเหมาตามพรรคไปใจอบอุน่  แสงละมนุสอ่งระยิบทกุสมยั    
ตามประธาน “ท่านเหมา” ตามพรรคไป   ทกุสมยัตามทา่นเหมา ตามพรรคจีน 
 
คาํศัพท์ 
闪闪 shánshǎn กระพริบระยิบระยบั 
灿灿 càncàn เจิดจ้า 
暖 nuǎn อบอุน่ 
胸怀  xiōnɡhuái  ปณิธาน ความมุ่งมาดปรารถนา 
光辉 ɡuānɡhuī แสงอนัรุ่งโรจน์ 
驱 qū ไล ่(สตัว์) 
黑暗   hēiàn   คืนมืดมิด 
寒冬 hándōnɡ อากาศหนาวเหน็บในฤดหูนาว 
斗争 dòuzhēnɡ ตอ่สู้ สู้รบ 
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4.《映山红》 

อิง้ ซาน หง 《映山红》Yìnɡshānhónɡ เพลง “ดอกชบาป่า” ประพนัธ์คําร้องโดย ลูจู่้
กวอ๋ (陆柱国 Lù Zhùguó) ประพนัธ์ทํานองโดย ฟู่ เกิงเฉิน  (傅庚辰 Fù Gēnɡchén)     

  อิง้ ซาน หง เป็นช่ือพันธุ์ ไม้มีดอกชนิดหนึ่งของจีน มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ตู้ เจวียน 
ฮวา(杜鹃花 dùjuānhuā) “ดอกนกแขกเต้า” เจริญงอกงามได้ดีตามป่าเขา ดอกสีแดงหรือ 
ชมพูเข้ม  

เพลงนีใ้ช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง สานส่านเตอะหงซิง 《闪闪的红星》

Shánshǎn de hónɡxīnɡ (ระยิบพราวดาวแดง) ท่วงทํานองท่ีไพเราะงดงาม เนือ้เพลงท่ีลกึซึง้
กินใจ  แสดงออกถึงความรักท่ีประชาชนมีตอ่ทหารแดง และความเทิดทนูท่ีมีตอ่วีรบรุุษ (อา่น
เร่ืองราวความสมัพนัธ์ของดอกชบาป่ากบัวีรบรุุษของกองทพัทหารแดงได้ในเพลงท่ี 5 )  

  

เนือ้เพลง  
夜半三更哟盼天明  寒冬腊月哟盼春风    

若要盼得哟红军来    岭上开遍哟映山红    
 

คาํอ่านพนิอนิ Yìnɡshānhónɡ 
yèbàn sānɡēnɡ yō pàn tiānmínɡ   

hándōnɡ làyuè yō pàn chūnfēnɡ   

ruòyào pàn dé yō hónɡjūn lái   

lǐnɡshànɡ kāibiàn yō yìnɡshānhónɡ 
 

ความหมายของเนือ้เพลง 
ดกึด่ืนคอยรุ่งอรุณฉายสอ่งหล้า  เดือนธนัวารอใบไม้ผลมิาคลายหนาว 
หากคอยจนทหารแดงคืนลําเนา     ชบาป่าทัง้ยอดเขาชชู่อบาน   
 



 

 

60 

คาํศัพท์ 
 腊月 làyuè เดือนสบิสอง 
若 ruò ถ้าหากวา่ แม้นว่า 
岭  lǐnɡ  สนัเขา 
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5.《情深谊长》 

ฉิง เซนิ อี ้ ฉาง《情深谊长》Qínɡshēn yì chánɡ เพลง “รักลกึซึง้ไมตรียืนยง” 
ประพนัธ์คําร้องโดย หวางอิน้เฉวียน  (王印泉 Wánɡ YìnQuán)  ประพนัธ์ทํานองโดย จางตงเซงิ  
(臧东升 Zānɡ DōnɡShēnɡ)     

เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีตดัตอนมาจากนาฏละครอิงประวตัศิาสตร์ชดุ ตงฟางหง《东方红》  

Dōnɡ fānɡ hónɡ “บรูพาแดง” นกัร้องต้นฉบบัคือนกัร้องโอเปราเสียงสงูอนัดบัหนึง่ของจีน ช่ือ 
เติง้ยว่ีหวั (邓玉华 Dènɡ Yùhuá)  เนือ้เพลงบรรยายเหตกุารณ์ในช่วงท่ีกองทพัแดงเดนิทางไกล
สองพนักวา่ลี ้  ช่วงท่ีเดนิทพัผา่นหบุเขาเส่ียวเหลียงซาน (小凉山 Xiǎo liánɡ shān) ซึง่ถ่ินท่ี
อยูอ่าศยัของชาวเผา่อ๋ี นายพลหลงิป่าวเฉิง ได้ผกูไมตรีเป็นพนัธมิตรกบัหวัหน้าเผา่อ๋ี  อนัเป็น
เร่ืองราวและสญัญาณการรวมชาตจีินเป็นปึกแผน่อีกเร่ืองหนึง่   

ในอดีตเม่ือวนัท่ี 2 เดือนตลุาคม 1964 คณะเยาวชนผู้ มีเลือดรักชาตกิลุม่หนึง่  จดัการ
แสดงนาฏละครประวตัศิาสตร์เร่ือง “บรูพาแดง” อนัเป็นเร่ืองราวแห่งการปรับเปล่ียน ปฏิวตัิ
วฒันธรรม เปล่ียนแปลงการปกครองจากเก่าเข้าสูใ่หม ่ เป็นเร่ืองราวของการเดนิทางของ 
“สาธารณรัฐประชาชนจีน” นบัแตน่ัน้มาเพลงประกอบการแสดงละครชดุนีด้งัก้องในหวัใจชาวจีน
ทกุดวง และเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายไปทัว่ประเทศจีน  ท่อนหนึง่ของเพลงในชดุนีเ้ป็นเพลงของชาวเผา่
อ๋ี ช่ือวา่ ฉิง เซนิ อี ้ฉาง  ซึง่หมายถึง “รักลกึซึง้ไมตรียืนยง” ทัง้ทว่งทํานองเพลง และเนือ้เพลงดงั
แวว่จบัจิตจบัใจผู้คนลกึซึง้เหมือนดัง่ช่ือเพลง กลายเป็นเพลงพิเศษแห่งศตวรรษเพลงหนึง่     

ดอกสวัหมา่ (索玛花 suǒ mǎ huā) ช่ือนีเ้ป็นภาษาอ๋ี ซึง่ก็คือดอกชบาป่า ท่ีภาษาจีน
เรียกวา่ อิง้ ซาน หง หรือดอกแขกเต้านัน่เอง ดอกไม้ชนิดนีเ้จริญเตบิโตและงอกงามบนเขาเหลียง
ซาน ถ่ินท่ีอยูข่องชาวเผา่อ๋ี เป็นดอกไม้มงคลท่ีชาวเผา่อ๋ีนบัถือวา่เป็นดอกไม้ประจําเผา่ ดงัมีภาษิต
ภาษาอ๋ีวา่ “ยามใดดอกสวัหมา่บาน ยามนัน้ความร่ืนเริงก็มาถึง” การกลา่วถงึดอกสวัหมา่ในเพลง
นี ้ก็เป็นสญัลกัษณ์ท่ีทพัทหารแดงเดนิทางผา่นชมุชนชาวอ๋ีนัน่เอง   

ชนกลุม่น้อยเผา่อ๋ีนบัเป็นชนเผา่ท่ีมีประวตัศิาสตร์วฒันธรรมยาวนานท่ีสดุเผา่หนึง่ของจีน 
มีช่ือเรียกตวัเองตา่งกนัไปตามแตล่ะท้องท่ี เชน่ นัว่ซ ู(诺苏 nuò sū)  น่าซ ู(纳苏 nà sū)   หลวั
อู ่(罗武 luó wǔ)   หม่ีซาโพ (米撒泼 mǐ sāpō)   ซาหนี (撒尼 sāní)  อาซี   (阿西 ā xī)  
เป็นต้น มีถ่ินฐานอยูท่ี่มณฑลหยนุหนาน เสฉวน กุ้ยโจว กวา่งซ ี ชาวอ๋ีอาศยัอยูอ่ยา่งกระจดั
กระจายเป็นบริเวณกว้าง แตล่ะท่ีมีอยูไ่มม่าก บริเวณท่ีมีชาวอ๋ีอาศยัอยูม่ากได้แก่มณฑลเสฉวนมี
ชาวอ๋ีอยูท่ี่กลุม่ปกครองตนเองชาวอ๋ีเขาเหลียงซาน(凉山 liánɡshān) ท่ีมณฑลหยนุหนานมีชาว
อ๋ีอยูท่ี่กลุม่ปกครองตนเองชาวอ๋ีเมืองฉู่สยง (雄彝 xiónɡ yí) และกลุม่ปกครองตนเองเผา่ฮานี
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เมืองหงเหอ (红河 hónɡhé) ท่ีมณฑลกุ้ยโจวมีชาวอ๋ีอยูท่ี่เมืองปีเ้จ๋ีย (毕节 bìjié) และลิว่
ผานสุย่ (六盘水 liùpánshuǐ) จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2,000 ชน
กลุม่น้อยเผา่อ๋ี   มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 7,762,286  คน  พดูภาษาอ๋ี  จดัอยูใ่นตระกลูภาษาจีน
ทิเบต สาขาทิเบตพมา่ แขนงภาษาอ๋ี มี 6 สําเนียงภาษา เดมิมีภาษาเขียนท่ีเป็นอกัษรภาพ ช่ือวา่ 
อกัษรหนาง  (囊文 nánɡ wén)  ในปี 1975 มณฑลเสฉวนพฒันาอกัษรภาษาอ๋ีให้กบัชาวอ๋ีท่ีกลุม่
ปกครองตนเองชาวอ๋ีเหลียงซาน     
 

เนือ้เพลง 
五彩云霞空中飘,    天上飞来金丝鸟,  哎............   

红军是咱们的亲兄弟   长征不怕路途遥 

索玛花一朵朵   红军从咱家乡过,  哎............   

红军走的是革命的路 革命的花儿开在咱心窝。  
 

คาํอ่านพนิอนิ   
wúcǎi yúnxiá kōnɡzhōnɡ piāo,   

tiānshànɡ fēilái jīnsīniǎo,  āi............   

hónɡjūn shì zánmen de qīnxiōnɡdi,   

chánɡzhēnɡ búpà lùtú yáo 

suǒ mǎ huā yī duǒduǒ,   

hónɡjūn cónɡ zán jiāxiānɡ ɡuò,  āi............   

hónɡjūn zǒude shì ɡémìnɡ de lù,   

ɡémìnɡ de huār kāi zài zán xīnwō. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง 
เรืองรองแสงพยบัเมฆลอยเดน่ฟ้า   คีรีบนูโบยบนิมาฟ้าสดใส 
ทหารแดงคือพ่ีน้องรักร่วมใจ      เดนิทพัไกลไมห่วัน่พร่ันทางยาว   
ดอกสวัหมา่ เจ้าเอย        ทหารแดงเดนิทพัผา่นมาบ้านเรา 
หนทางทหารแดงเปล่ียนแปลงชีวิตเจ้า    ชีวิตใหมผ่องเรา เบง่บานทัว่ หวัใจชน    
 
คาํศัพท์ 
 云霞 yúnxiá เมฆสีเรืองรอง แดงเร่ือดัง่แสงเงินแสงทอง 
路途 lùtú เส้นทาง 
遥 yáo ไกล 
心窝  xīnwō  ในหวัใจ 
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6.《过雪山草地》 

กัว้ เสว่ีย ซาน ฉ่าว ตี《้过雪山草地》Guò xuěshān cǎodì เพลง “ข้ามผา่นขนุเขา
หิมะทุ่งหญ้ากว้าง” ประพนัธ์คําร้องโดย เซียวหวั (肖华 Xiāo Huá) ประพนัธ์ทํานองโดย เฉินเกิง 
เซงิมา่ว ถางเฮอ และ ยว่ีชิว  (晨耕、生茂、唐诃、遇秋 Chén Gēnɡ、Shēnɡ Mào、    

Tánɡ Hē、Yù Qiū)     

เป็นหนึง่ในชดุเพลง  หงจวนิ ปู๋  พา่ หยว่นเจิง หนาน 《红军不怕远征难》Hónɡjūn 

búpà yuǎnzhēnɡ nán ”  ทหารแดงไมก่ลวัหนทางรบแสนไกล”   
เพลง “กัว้ เสว่ีย ซาน ฉ่าว ตี”้  นี ้พรรณนาภาพเหตกุารณ์ท่ีกองทพัทหารแดงรอนแรมเดนิ

ทางไกล ตลอดระยะทางต้องพบกบัความทกุข์ยากลําบากนานปัการ ต้องเดนิข้ามภเูขาหิมะท่ี
หนาวเหน็บลกูแล้วลกูเลา่ ต้องเดนิผา่นทุง่หญ้าเวิง้ว้างท่ีมีแตค่วามแห้งแล้งกนัดาร และเตม็ไปด้วย
ขวากหนาม แสดงให้เห็นถงึความมุง่มัน่ และจิตวิญญาณของทหารแดงท่ีพร้อมจะรบและตอ่สู้
เพ่ือให้ได้มาซึง่ระบอบ “สาธารณรัฐ”  
 ปมูหลงัการแตง่เพลงนี ้ มีท่ีมาจากการเดนิทางไกลของกองกําลงัทหารแดงในปี 1937 
กองทพัแนวหน้าท่ีหนึง่ ท่ีสอง และท่ีหก เร่ิมเดนิทางขึน้เหนือ ฝ่าระยะทางแสนไกลและลําบาก จน
ในท่ีสดุก็เดนิทางมาถงึฐานทพั  ในปีครบรอบ 30 ปี เพลงนีน้บัเป็นบทเพลงแหง่การเฉลมิฉลองชยั
ชนะอีกบทหนึง่ของการเดนิทพัทางไกลของกองทพัทหารแดง   
 

เนือ้เพลง         
雪皑皑野茫茫， 高原寒,炊断粮。 

红军都是钢铁汉， 千锤百炼不怕难。  
雪山低头迎远客， 草毯泥毡扎营盘。  
雪皑皑,野茫茫， 高原寒,炊断粮。     

红军都是钢铁汉， 千锤百炼不怕难。  
雪山低头迎远客， 草毯泥毡扎营盘。 
风雨侵衣骨更硬， 野菜充饥志越坚,志越坚。  

官兵一致同甘苦， 革命理想高于天,高于天。  
 

คาํอ่านพนิอนิ   
xuě áiái,yě mánɡmánɡ,    ɡāoyuán hán,chuī duànliánɡ. 

hónɡjūn dōushì ɡānɡ tiěhàn, qiānchuí bǎiliàn búpà nán. 

xuěshān dītóu yínɡ yuǎnkè,  cǎo tǎn ní zhān zhā yínɡpán. 

xuě áiái,yě mánɡmánɡ,   ɡāoyuán hán,chuī duànliánɡ. 

hónɡjūn dōushì ɡānɡ tiěhàn, 
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qiānchuí bǎiliàn búpà nán. 

xuěshān dītóu yínɡ yuǎnkè, 

cǎo tǎn ní zhān zhā yínɡpán. 

fēnɡyǔ qīn yī ɡǔ ɡènɡyìnɡ, 

yěcài chōnɡjī zhì yuè jiān,zhì yuè jiān. 

ɡuānbīnɡ yízhì tónɡɡānkǔ, 

ɡémìnɡ líxiǎnɡ ɡāoyú tiān,ɡāoyú tiān. 

fēnɡyǔ qīn yī ɡǔ ɡènɡyìnɡ, 

yěcài chōnɡjī zhì yuè jiān,zhì yuè jiān. 

ɡuānbīnɡ yízhì tónɡɡānkǔ, 

ɡémìnɡ líxiǎnɡ ɡāoyú tiān,ɡāoyú tiān. 
 

ความหมายของเนือ้เพลง 
หิมะพราว สดุเวิง้ว้าง    ทุ่งหญ้ากว้างไกลสดุตา 
ทหารแดงแกร่ง ดัง่เหลก็กล้า    พนัหม่ืนแรง หลอมข้า มิได้เกรง     
ภหิูมะ คํานบั รับแขกไกล   บนพรมหญ้า ผืนใหญ่ ตัง้คา่ยเคร่ง 
เขาหิมะสงูลบิ ไมเ่คยเกรง   ทัง้เหน็บหนาวเสบียงขาดผงาดมิคลาย       
ทหารแดงดัง่เหลก็กล้ามิเคยท้อ    พนัหม่ืนร้อนหลอมหลอ่ไมห่วัน่ไหว      
ภหิูมะหนาวเหน็บรับแขกไกล   บนพรมหญ้า ตัง้คา่ยพร้อมโรมรัน 
พายหุนาว เสียดแทง กายแกร่งกล้า    อาหารป่า ประทงัชีพ ปณิธานมัน่   
แมท่พั ทหาร มีสขุทกุข์ร่วมกนั     ปฏิวตั ิ คงมัน่ เทียมเมฆา  
 
คาํศัพท์ 
 皑皑  áiái  ขาวผอ่ง 
茫茫 mánɡmánɡ กว้างใหญ่ไพศาลสดุลกูหลูกูตา 
炊  chuī  หงุหาอาหาร 
钢铁 ɡānɡtiě เหลก็กล้า 
毯 tǎn พรม 
泥 ní โคลน 
毡 zhān ผ้าสกัหลาด 
侵 qīn รุกลํา้ 
志 zhì ปณิธาน 
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7.《五月的鲜花》 

อู ่เยว ่เตอะ เซียน ฮวา《五月的鲜花》Wǔyuè de xiānhuā เพลง “ดอกไม้งามยาม
พฤษภา” ประพนัธ์คําร้องโดย กวางเวย่หราน  (光未然 Guānɡ Wèirán) ประพนัธ์ทํานองโดย 
เหยียนซูซ่ือ (阎述诗 Yán Shùshī) 

ในปี 1935 กวางเวย่หราน แตง่กลอนบทเลก็ๆบทหนึง่ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ เม่ือ เหยียนซู่
ซือ ได้อา่นกลอนบทนีจ้งึเกิดแรงบนัดาลใจคดิถึงภาพเม่ือครัง้ร่วมการชมุนมุปฏิวตัขิองกลุม่
นกัศกึษารักชาต ิกลอนบทนีมี้เนือ้หาวา่  

 
敌人用刺刀阻止同学们的脚步，许多人付出了鲜血的代价， 
但大家仍然情绪高涨，没有一点退缩 

Dírén yònɡ cìdāo zǔzhǐ tónɡxuémen de jiǎobù， 

Xǔduōrén fùchū le xiānxuè de dàijià， 

Dàn dàjiā rénɡrán qínɡxù ɡāozhǎnɡ，méiyǒu yìdiǎn tuìsuō 

“ศตัรูหยดุก้าวยา่งของเพ่ือนข้า หลายชีวาหลัง่เลือดฝ่าคมกระบ่ี  
มิได้เกรงกลบัฮกึเหิมเข้าโจมตี   หาได้มีใครคดิถอยแม้ก้าวเดียว”  
 
ครัน้แล้วเขาก็หยิบปากกาแตง่ทํานองเพลงให้กบักลอนบทนี ้  และมอบทํานองเพลงนี ้

ให้กบักลุม่นกัศกึษาในคืนวนัเดียวกนันัน้ ตอ่มากลายมาเป็นเพลงลัน่กลองศกึ ปลกุใจท่ีทรงพลงั 
และช่ืนชอบของผู้คนในไมช้่า ซึง่ก็คือทํานองเพลง อู ่เยว่ีย เตอะ เซียน ฮวา ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมใน
ปัจจบุนันีน่ี้เอง   

ในขณะนัน้ผู้แตง่เพลงนี ้ เหยียนซูซ่ือ เองก็ไมไ่ด้คาดคดิวา่ทํานองเพลงท่ีแตง่ขึน้จะได้รับ
ความนิยมมากขนาดนี ้เพราะวา่เป็นเพลงท่ีแตง่ร้องกนัในโรงเรียนเทา่นัน้ แตต่อ่มา  เน่ืองจากเพลง
นีถ้กูนําไปใช้ในคณะตอ่ต้านการรุกรานของญ่ีปุ่ นในสมยันัน้ โดยใช้เป็นเพลงลัน่กลองศกึให้ทพั
ทหารหาญมีจิตใจฮกึเหิม ทรนง  

ในปี 1950 ภาพยนตร์เร่ือง ชิงชนุจือเกอ《青春之歌》Qīnɡchūn zhīɡē” บทเพลง
เม่ือเยาว์วยั” ได้ใช้เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ ทําให้เพลงนีเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายไปทัว่  
     ทว่งทํานองเพลงนีแ้ตกตา่งจากเพลงปลกุใจ และเพลงต้านศกึสงครามทัว่ๆไปท่ีล้วน
แล้วแต ่ มีทํานองเข้มแข็ง บกุโหมโรมรัน อารมณ์รุกเร้า แตเ่น่ืองจากผู้แตง่เพลงนี ้ เป็นครูสอน
คณิตศาสตร์ แนวเพลงจงึเป็นทว่งทํานองท่ีมีเง่ือนงําดัง่เส้นโค้งขึน้ลงอยา่งอารมณ์ของเพลงกลอน  
เร่ิมต้นตัง้แต่ “พฤกษพรรณยามพฤษภา   ท้องทุ่งหญ้าทัว่หล้างาม หมูม่วลบปุผาบาน กลบเลือด
ราญทาปฐพี” กลอนวรรคนีส่ื้อถึงอารมณ์หวนรําลกึถงึเหลา่ทหารกล้า  พอมาถึงวรรคที่สอง เขียน



 

 

68 

ถึงดนิแดนตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีถกูข้าศกึยดึครองวา่ “ครานีอี้สานถกูรานรุก ส่ีปีทนทกุข์เจ็บมหนัต์  
อดสทูกุข์อยูท่กุว่ีวนั  รอคืนเปล่ียนวนัผนัไป  อิสระเสรีสญูสิน้  จะกิน ชามข้าวสญูยงั  อปัยศอดสสูู้
ทนไป  แส้ฟาดกายพวกไร้ใจมนัย่ํายี”   ทํานองเพลงส่ือถึงภาวะจิตใจท่ีถกูกดดนัเคล้าตอ่ต้านในที  
วรรคที่สาม “ศตัรูก้าวข้ามกําแพง  กําแหงหาญย่ําศกัดิศ์รี  เสียงเพลงกึกก้องปฐพี  ระบําดนตรี
สนัตคิง” ผู้ นําร้องเพลงสกดักลัน้อารมณ์โกรธเคืองขุน่แค้นพร้อมประจญั  วรรคสุดท้ายของเพลง 
“เสียงคํารามท่ีเราคอยเฝ้า  อดทนผองเราสู้ไป แผดเสียงคํารามดงัลัน่    โรมรัน ให้มนัโชคร้าย” เป็น
จดุกระหึม่ของเพลงทัง้เพลง ด้วยทว่งทํานองอนัทรงพลงั กกึก้องกระจายทัว่ฟ้าราวกบัการได้รับการ
ปลดปลอ่ยจากพนัธนาการท่ีถกูรุมรัดกดข่ีรังแกอยา่งแสนสากรรจ์    
 
เนือ้เพลง 
五月的鲜花，开遍了原野， 鲜花掩遮盖着志士的鲜血。 
为了挽救这垂危的民族，      他们正顽强地抗战不歇。     
 如今的东北已沦亡了四年， 我们天天在痛苦中熬煎。      
失掉自由更失掉了饭碗,         屈辱地忍受那无情的皮鞭。 
敌人的铁蹄 已越过了长城，  中原大地依然歌舞升平。    
‘亲善睦邻’呵卑污的投降，  忘掉了国家更忘掉了我们。 
再也忍不住这满腔的愤怒    我们期待着这一声怒吼。       
怒吼惊起这不幸的一群        被压迫者一起挥动拳头。       
 
คาํอ่านพนิอนิ    
wǔyuè de xiānhuā ，kāibiàn le yuányě ，  

xiānhuā yǎnzhē ɡàizhe zhìshì de xiānxuè.  

wèile wǎnjiù zhè chuíwēi de mínzú ，  

tāmen zhènɡ wán qiánɡdì kànɡzhàn bú xiē.  

rújīn de dōnɡběi yǐ lúnwánɡ le sìnián ，  

wǒmen tiāntiān zài tònɡkǔ zhōnɡ áojiān.  

shīdiào zìyóu ɡènɡ shī diàole fànwǎn,  

qūrǔ dì rěnshòu nà wúqínɡ de píbiān .  

dírén de tiětí yǐ yuè ɡuòle chánɡchénɡ ，  

zhōnɡyuán dàdì yīrán ɡēwǔ shēnɡpínɡ.  

qīnshàn mùlín'hē bēiwū de tóuxiánɡ ，  

wànɡ diàole ɡuójiā ɡènɡ wànɡ diàole wǒmen.  

zàiyě rěnbúzhù zhè mǎnqiānɡ de fènnù，  

wǒmen qīdài zhe zhè yìshēnɡ nùhǒu.  

nùhǒu jīnɡqǐ zhè búxìnɡ de yìqún，  

bèiyāpò zhě yìqǐ huīdònɡ quántou. 
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ความหมายของเนือ้เพลง 
พฤกษพรรณ ยามพฤษภา   ท้องทุ่งหญ้า ทัว่หล้างาม 
หมูม่วล บปุผาบาน  กลบเลือดราญ ทาปฐพี  
ในห้วง ภยนัตราย         ช่วยพ้นภยั ผองน้องพ่ี       
ท่านแกร่ง กร้าวต้านตี    ศกึใดมี ตีต้านมนั  
ครานี ้ แดนอีสาน ถกูรานรุก   ส่ีปี  ทนทกุข์  เจ็บมหนัต์ 
อดส ูทกุข์อยู ่ทกุว่ีวนั       รอคืน  เปล่ียนวนั  ผนัไป  
อิสระ เสรี  สญูสิน้       จะกิน ชามข้าว สญูหาย 
อปัยศ อดส ูสู้ทนไป       แส้ฟาดกาย  พวกไร้ใจ มนัย่ํายี  
ศตัรู ก้าวข้าม กําแพง    กําแหง  หาญย่ํา ศกัดิศ์รี  
เสียงเพลง  กกึก้อง ปฐพี    ระบํา ดนตรี  สนัตคิง 
เมตตา เกือ้กลู สมานฉนัท์    ถกูเย้ยหยนั ต่ําช้า ไมป่ระสงค์ 
ลืมสิน้ แม้ชาต ิไมดํ่ารง    ทิง้ปวงชน ลืมสิน้ ทิง้ผองเรา    
เรามิอาจ อดรน ทนได้   ในใจ โกรธแค้น แผดเผา   
เสียงคําราม ท่ีเรา คอยเฝ้า   อดทน ผองเรา สู้ไป 
แผดเสียง คําราม ดงัลัน่      โรมรัน ให้มนั โชคร้าย   
ผู้ถกู กดข่ี  ร่วมใจ      กํามือ ชชูยั ร่วมโรมรัน 
 
คาํศัพท์ 
 掩遮 yǎnzhē บดบงั ปกปิด 
志士 zhìshì บคุคลท่ีมีใจอนัเดด็เด่ียว 
挽救 wǎnjiù กอบกู้  
垂危 chuíwēi ใกล้จะตาย อาการร่อแร่ 
顽强 wánqiánɡ แข็งแกร่ง แกร่งกร้าว 
沦亡 lúnwánɡ ลม่จม สญูเสียเอกราช 
痛苦 tònɡkǔ เจ็บปวด ทกุข์ใจ 
熬煎      áojiān      ทกุข์ทรมาน 
屈辱 qūrǔ ความอปัยศอดสกูารเหยียดหยาม 
皮鞭 píbiān แส้หนงั 
铁蹄 tiětí การย่ํายีประชาชนอยา่งโหดร้าย 
升平    shēnɡpínɡ    สงบสนัติ 
睦邻 mùlín สมานฉนัท์ เพ่ือนบ้านปรองดองกนั 
卑污 bēiwū ต่ําช้า 
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投降 tóuxiánɡ ยอมจํานน ยอมแพ้ 
愤怒     fènnù    โกรธเดือดดาล 
怒吼       nùhǒu       เสียงคํารามด้วยความโกรธ 
不幸 búxìnɡ โชคร้าย 
压迫 yāpò กดข่ีข่มเหงรังแก 
挥动 huīdònɡ โบกสะบดั 
拳头       quántou      กําปัน้ 

 



 

 
71 

8.《保卫黄河》 

ป่าว เวย่ หวง เหอ《保卫黄河》Bǎowèi huánɡhé เพลง “ปกป้องหวงเหอ” ประพนัธ์คํา
ร้องโดย กวางเวย่หราน (光未然 Guānɡ WèiRán) ประพนัธ์ทํานองโดย เส่ียนซงิห่าย (冼星海

Xiǎn Xīnɡhǎi) 
เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีเจ็ดในเพลงชดุ หวงเหอ ต้า เหอ ชัง่《黄河大合唱》Huánɡhé dà hé

ch à n ɡ  “เพลงประสานเสียงหวงเหอ” แนวทางเพลงเป็นแบบการร้องประสานเสียง และการร้อง
โต้ตอบสลบักนั จงึทําให้เพลงนีมี้ลกัษณะของการมีสว่นร่วมของทัง้การร้องบนเวที และการร่วมร้อง
ของผู้ชม เป็นเพลงท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายอยา่งมากอีกเพลงหนึง่ในยคุสงครามตอ่ต้านการ
รุกรานของญ่ีปุ่ น 

ทัง้เพลงใช้ทํานองแบบเพลงมาร์ชสวนสนาม จงัหวะหนกัแน่น มีพลงั เพ่ือการก้าวยา่งท่ีสัน้
และกระชบั ปลกุเร้าจิตใจให้เต้นเป็นจงัหวะท่ีมัน่คง เพ่ือบอกสญัญาณการรุกไปข้างหน้าพร้อม
ประจญับาน  ใช้เสียงแบบรวดเร็วราวการวิ่งเข้ารวมพล จากนัน้คอ่ย เพิม่ความดงักระหึม่ ทําให้
เพลงนีไ้มว่า่จะเป็นทํานอง จงัหวะ และการใช้เสียง ฟังแล้วเตม็ไปด้วยพละกําลงัมหาศาลของเหลา่
ทหารหาญท่ีเตรียมพร้อมอยา่งเตม็ท่ีทัง้พลงัใจและอาวธุ พร้อมท่ีจะรุกบกุโหมโรมรัน ประจญัข้าศกึ
ทกุเม่ือ 

 เพลงนีใ้ช้เคร่ืองประกอบจงัหวะของดนตรีพืน้เมือง และใช้ท่วงทํานองการเชิดสงิโตของวง
ดนตรีพืน้เมืองกวางตุ้ง ทําให้ดนตรีมีความกระฉบักระเฉงคลอ่งแคลว่วอ่งไว และยงัแฝงไปด้วย
อารมณ์ของดนตรีจีนพืน้เมืองได้อยา่งชดัเจน และลงตวั  

 ท่อนแรกของเพลงเป็นการร้องประสานเสียง หลงัจากนัน้ท่อนท่ีสอง สาม และส่ีเป็นการร้อง
สลบั ไลล้่อ ให้ความรู้สกึกระหึม่เหมือนกบัคล่ืนลกูแล้วลกูเลา่ซดัสาด ให้จินตนาการของคล่ืนลกู
ใหญ่แห่งแมนํ่า้หวงเหอสาดซดัถาโถม หาได้มีพลงัแข็งแกร่งอนัใดจะต้านทานได้  เนือ้เพลงท่ีเป็น
สร้อยเพลงร้องสอดประสานตลอดเวลา ให้ความรู้สกึถงึการเปล่ียนแปลง บรรยากาศแหง่ความ
เคล่ือนไหวอนัทรงพลงัอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ  เป็นกลเม็ดท่ีผู้แตง่สอดแทรกไว้ในเพลง จากหนึง่พลงั
เลก็ๆจดุหนึง่ คอ่ยๆรวมตวักนั ก่อตวัเป็นขมุพลงัยิ่งใหญ่มหาศาลท่ีใครก็มิอาจทดัทานได้ เป็นพลงั
สู้ศกึท่ีไมอ่าจมีใครเอาชนะได้ วีรบรุุษแหง่หวงเหอเหยียบศตัรูจมธรณี  ทํานองเพลงบรรเลงช่วง
กลาง ราวกบัสลกัภาพวีรบรุุษ ราวกบัจารึกความยิง่ใหญ่และพลงัอํานาจ  ท้ายท่ีสดุของเพลงจบลง
อยา่งสงบแตแ่ฝงด้วยความแข็งแกร่ง บง่บอกวา่ชาวชาตจีินมิให้ใครขม่เหงรังแก หากมีใครรุกรานก็
จะถกูหํา้หัน่ประหตัประหารจนจมธรณีเย่ียงนี ้    
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เนือ้เพลง 
但是,       

中华民族的儿女啊, 谁愿意像猪羊一般    

任人宰割?   我们抱定必胜的决心,   

保卫黄河!    保卫华北!      

保卫全中国!  风在吼      

马在叫   黄河在咆哮      

黄河在咆哮   河西山冈万丈高     

河东河北   高粱熟了      

万山丛中,   抗日英雄真不少!     

青纱帐里,   游击健儿逞英豪!     

端起了土枪洋枪,  挥动着大刀长矛,     

保卫家乡!   保卫黄河!       

保卫华北!   保卫全中国!  

 
คาํอ่านพนิอนิ   
dànshì,        

zhōnɡhuá mínzú de érnǚ ā, shuí yuàn yìxiànɡ zhū yánɡ yìbān     

rènrén zǎiɡē?       wǒmen bàodìnɡ bìshènɡ de juéxīn,   

bǎowèi huánɡhé!     bǎowèi huáběi!       

bǎowèi quánZhōnɡɡuó!  fēnɡ zài hǒu       

mǎ zài jiào    huánɡhé zài páoxiāo       

huánɡhé zài páoxiāo   héxī shānɡānɡ wànzhànɡ ɡāo     

hédōnɡ héběi    ɡāoliɑnɡ shóule       

wànshān cónɡzhōnɡ,   kànɡrì yīnɡxiónɡ zhēn bùshǎo!   

qīnɡshāzhànɡ lǐ,    yóujī jiàn ér chěnɡ yīnɡháo!      

duān qǐle tǔqiānɡ yánɡqiānɡ,  huī dònɡzhe dàdāo chánɡmáo,      

bǎowèi jiāxiānɡ!    bǎowèi huánɡhé!       

bǎowèi huáběi!     bǎowèi quánZhōnɡɡuó!  
 
ความหมายของเนือ้เพลง 

แต.่....         
ลกูหลานชาวจีนเอย๋    ใครเลยยอมเป็นอยา่งผกัปลา 
ให้ผู้ อ่ืน ตามใจ เขน่ฆา่    เราท้า พร้อมสู้  เอาชยั   
ปกป้อง หวงเหอ เรานี ้   พืน้ท่ี ทางเหนือ เอาไว้ 
ประเทศ จีนเรา ไมย่อมใคร  เสียงพายไุล ่ ขูคํ่าราม   
ม้าโหมฮกึ ราญศกึลัน่     คล่ืนหวงเหอ ซดั น่าเกรงขาม  
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คล่ืนไลค่ล่ืน ขูเ่สียง  คําราม   ซดัหบุเหว ทะยาน สงูเสียดฟ้า 
ตะวนัออกและทางเหนือ    ข้าวเกาเหลียงร้อนแล้วหนา  
หม่ืนแสนหบุเขา รวมกนัมา   พร้อมใจต้านข้าศกึญ่ีปุ่ นราญ     
ในป่าข้าวโพดใบเรียว    จรยทุธปราดเปรียวอาจหาญ   
แบกปืนผา หน้าไม้ ร่วมต้าน   ดาบโล ่เข้าประจญั หามา  
ปกป้อง บ้านช่อง พ่ีน้อง    หวงเหอ ทัว่ท้อง ทิศศา    
ปกป้องแดนเหนือยิ่งชีวา    รักษาพสธุาแผน่ดนิจีน   

 
คาํศัพท์ 
任 rèn ยอมให้ทําตามอําเภอใจ 

宰割 zǎiɡē ฆา่แกง จะฆา่จะแกง 

决心   juéxīn   ตัง้ใจแน่วแน่  

咆哮     páoxiāo   คําราม 

万丈     wànzhànɡ  สงูหรือลกึอยา่งย่ิง เป็นหม่ืนๆฟตุ  

丛中 cónɡzhōnɡ รวมกนั ชมุนมุ  

纱帐 shāzhànɡ มุ้ง 

游击 yóujī จรยทุธ์ ทหารกองโจร 

逞 chěnɡ อวด แสดงให้เห็น 

英豪     yīnɡháo     วีรบรุุษผู้อาจหาญ 

挥动 huīdònɡ โบก สะบดั 

矛     máo      หอก หลาว  
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9.《在太行山上》 
 

จ้าย ไท่ สงิ ซาน ซา่ง《在太行山上》Zài tàixínɡ shānshànɡ เพลง “บนเขาไท่
สงิซาน” ประพนัธ์คําร้องโดย กุ้ยทาวเซงิ (桂涛声 Guì Tāoshēnɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย เส่ียนซงิ
ห่าย  (冼星海 Xiǎn Xīnɡhǎi)  

เพลงนีแ้ตง่ขึน้ในเดือนกรกฎาคม ปี 1935 ผู้แตง่แตง่เพลงนีเ้พ่ือสรรเสริญชาวเมืองซานซี ท่ี
อาบเลือดท่วมกาย ต้านการรุกรานของทหารญ่ีปุ่ นเพ่ือปกป้องดนิแดนมาตภุมูิอยา่งกล้าหาญ 
ท่วงทํานองเพลงเป็นการประสมประสานระหวา่งทํานองไพเราะหวานละมนุ กบัทํานองเพลงมาร์ช 
สวนสนามท่ีเข้มแข็งมีพลงัได้อยา่งกลมกลืน จงึเป็นเพลงท่ีมีทัง้ความงดงามออ่นหวาน แตแ่ฝงด้วย
อารมณ์ฮกึเหิมทรงพลงัอยูใ่นที เป็นท่ีช่ืนชอบและได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย ปลกุใจรักชาติ
ให้เกิดขึน้ในหวัใจชาวจีนถ้วนทัว่  

  เนือ้เพลงนี ้ เดมิทีเป็นเพียงถ้อยคํารําพนัท่ีนกัแตง่เพลง กุ้ยทาวเซงิ เขียนไว้บนซองบหุร่ี  
จากนัน้ก็เผยแพร่จนได้รับความนิยมไปทัว่  เส่ียนซงิหา่ย ผู้ประพนัธ์ทํานองเพลงนีก้ลา่วไว้ในบนัทกึ
การแตง่เพลงวา่ “บดันีก้องทพัท่ีเขาไทส่งิซานได้ใช้เพลงนีเ้ป็นเพลงมาร์ชสวนสนาม ประชาชน 
จนถงึลกูเลก็เดก็แดง ใครก็ร้องเพลงนีไ้ด้ ใครก็รู้จกัเพลงนี ้ เพลงนีไ้ด้ยินถงึท่ีใด ข้าศกึรุกรานท่ีใด 
มนัก็จะถกูทําลาย ดนิกลบหน้าตายไปด้วยเพลงรักชาตเิพลงนี”้ ท่วงทํานองอนัองอาจ เร้าใจให้ฮกึ
เหิมผงาด จงัหวะท่ีปลกุเร้าเรียกพลงั  เพลง   “บนเขาไท่สงิซาน”  จงึเตือนสตลิกูหลานชาวจีนให้
ระลกึอยูเ่สมอวา่ “คนเรามีชีวิตอยู ่ต้องมีความกระตือรือร้นให้เลือดในกายร้อนผา่วอยูเ่สมอ”   

ลกัษณะเดน่ของเพลงนีก็้คือ มีทํานองท่ีไพเราะ จงัหวะท่ีเร้าใจ ส่ือถงึความรักความสขุสด
ช่ืน แตแ่ฝงด้วยอารมณ์ฮกึเหิมแกร่งกล้าพร้อมรบอยูเ่สมอ โครงสร้างเพลงเป็นการร้องประสาน
เสียงสองสว่น  สว่นแรกมีทํานองหลกัสองวรรค วรรคแรกท่วงทํานองฟังสบาย ปลอดโปร่ง ราบร่ืน 
วรรคท่ีสองใช้วิธีซํา้ทํานองกลบัไปกลบัมาเป็นห้วงๆ เหมือนกบัเสียงสะท้อนในหบุเขาระลอกแล้ว
ระลอกเลา่ ราวกบัเสียงกู่ก้องร้องเรียกกนัให้พร้อมใจสามคัคี  

สว่นท่ีสองเป็นจงัหวะเพลงมาร์ช มีท่วงทํานองราบเรียบ แตโ่ออ่า่ ยิง่ใหญ่ เข้มแข็ง พร้อม
เพรียง แสดงออกถงึความรักลกึซึง้ของมาตภุมูิท่ีมีตอ่เหลา่ประชาชน และของประชาชนทกุหมู่
เหลา่ท่ีมีตอ่ประเทศชาต ิ ส่ือจินตภาพของวีรบรุุษนกัรบและประชาชนท่ีพร้อมใจกนัออกรบตอ่ต้าน
การรุกรานของข้าศกึศตัรูอยา่งน่าเกรงขาม ผลกัเพลงขึน้สูจ่ดุกระหึม่สดุยอด จนถึงท่อนจบเพลงใช้
ทํานองสงบราบเรียบเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในตอนขึน้ต้นเพลง และจบเพลงลงอยา่งสมบรูณ์   
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เนือ้เพลง  
红日照遍了东方（照遍了东方） 

自由之神在纵情歌唱（纵情歌唱） 

看吧千山万壑铜壁铁墙 

抗日的烽火燃烧在太行山上（太行山上） 

气焰千万丈（千万丈） 

听吧母亲叫儿打东洋妻子送郎上战场（上战场） 

我们在太行山上，我们在太行山上 

山高林又密兵强马又壮 

敌人从那里进攻我们就要它在那里灭亡 

敌人从那里进攻我们就要它在那里灭亡 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
hónɡ rìzhào biàn le dōnɡfānɡ  

（zhào biàn le dōnɡfānɡ） 

zìyóu zhīshén zài zònɡqínɡ ɡēchànɡ  

（zònɡqínɡ ɡēchànɡ） 

kànbɑ qiānshānwànhè tónɡ bì tiě qiánɡ 

kànɡrì de fēnɡhuǒ ránshāo zài tàixínɡshān shànɡ  

（tàixínɡ shānshànɡ） 

qìyàn qiān wànzhànɡ （qiān wànzhànɡ） 

tīnɡbɑ mǔqīn jiào ér dǎ dōnɡyánɡ qīzi sònɡ lánɡ shànɡ  

zhànchǎnɡ （shànɡ zhànchǎnɡ） 

wǒmen zài tàixínɡ shānshànɡ ， 

wǒmen zài tàixínɡ shānshànɡ 

shānɡāo lín yòu mì bīnɡqiánɡ mǎ yòu zhuànɡ  

dírén cónɡ nàlǐ jìnɡōnɡ  

wǒmen jiùyào tā zài nàlǐ mièwánɡ 

dírén cónɡ nàlǐ jìnɡōnɡ  

wǒmen jiùyào tā zài nàlǐ mièwánɡ 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
อาทิตย์แดง สอ่งทัว่พืน้ บรูพา  (สอ่งทัว่พืน้บรูพา) 
จิตวิญญา เสรีกู่ก้อง ร้องเพลงมัน่ (กู่ก้องร้องเพลงมัน่) 
ล้านหบุเขา ตัง้กําแพงบน ไท่สงิซาน  
ไฟสงคราม โหมหาญ รุกรานรอน (บนเขาไท่สงิซาน) 
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ทหารญ่ีปุ่ นเหิมเกริม สดุกําลงั (เหิมเกริมสดุกําลงั) 
ฟังเถิดฟังแมเ่รียกลกู  สง่พอ่ไปราญสมร (ราญสมร) 
ศกึทะเล บรูพา ไมน่ิ่งนอน  เราตัง้มัน่รานรอนบนไท่สงิซาน  
เขาตระหง่าน ป่าทบึทหารหาญอาชาแกร่ง   
ข้าศกึบกุทกุแห่ง เข้าประหาร  
มาทางใดตีพา่ยให้แหลกลาญ     
ผลาญให้มนั วอดวาย ลม่จมดนิ  
 
คาํศัพท์  

纵情 zònɡqínɡ อยา่งเตม็ท่ี สดุกําลงั 

千山万壑 qiānshānwànhè หบุเขานบัพนันบัหม่ืนลกู 

烽火 fēnɡhuǒ ไฟสงคราม ไฟสญัญาณแจ้งเหต ุ

燃烧 ránshāo เผาไหม้ 

气焰 qìyàn มาดอนัใหญ่โต โอหงั 

战场 zhànchǎnɡ สนามรบ สมรภมิู 

敌人 dírén ข้าศกึศตัรู 

进攻 jìnɡōnɡ เข้าโจมตี 

灭亡 mièwánɡ สญูสิน้เอกราช ดบัสญู 
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79 



 

 

80 

10.《二月里来》 

เอ้อร์ เยว ่หล่ี หลาย《二月里来》Èryuè lǐlái เพลง “กมุภามาแล้ว” ประพนัธ์คํา
ร้องโดย ซา่ยเคอ่ (赛克 Sài Kè) ประพนัธ์ทํานองโดย เส่ียนซงิห่าย (冼星海 Xiǎn Xīnɡhǎi) 

เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1939 เป็นหนึง่ในชดุเพลงขบัร้องประสานเสียงชดุ 
“เพลงเพาะปลกู” นําออกแสดงครัง้แรกท่ีเมืองเหยียนอาน ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอนัมาก 
ตอ่มาจงึแยกออกมาเป็นเพลงขบัร้องเด่ียว ด้วยท่วงทํานองนุ่มนวล ร่ืนห ู มีชีวิตชีวา ให้ความรู้สกึ
ของชีวิตชาวนา วถีิการเพาะปลกูและทํานองเพลงพืน้บ้านของชาวเจียงหนานได้อยา่งลกึซึง้ชดัเจน   

โครงสร้างของเพลงมีกลเม็ดท่ีมีลกัษณะพิเศษตา่งจากเพลงทัว่ไป คือ มีทัง้หมดส่ีตอน 
จงัหวะเพลงแตล่ะตอนไมเ่หมือนกนั สองตอนแรกเป็นกลเม็ดแบบการเรียกและการขานรับซึง่กนั
และกนั ท้ายวรรคเพลงทกุวรรค ซึง่ก็คือเสียงสดุท้ายจะลงท้ายด้วยเสียง “徵”  (zhǐ)1 วรรคท่ีสาม
จะลงท้ายด้วยเสียง “角” (jiǎo)  เรียงร้อยสอดประสานเป็นห้วง ๆ ตอ่กนัไปเป็นคู่ๆ  เช่นนี ้วรรคท่ี
ส่ีหกัเหเปล่ียนเป็นเสียงสงู จงัหวะเหมือนถกูตดัแบง่เป็นท่อนๆ สดุท้ายตกลงท่ีโน้ตเสียง 宫(ɡōnɡ) 
และจบเพลงอยา่งสมบรูณ์  นบัเป็นฉนัทลกัษณ์เพลงท่ีมีลกัษณะพเิศษท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมี  
 เนือ้เพลงพรรณนาเหตกุารณ์ ในช่วงการรุกรานของทหารญ่ีปุ่ น ชาวบ้านเขตชายแดน
ตรากตรําทุ่มเทเพาะปลกูพืชอาหารเพ่ือสง่ให้ทหารกล้าแนวหน้าท่ีทําหน้าท่ีปกป้องรักษาบ้านเมือง  
 เพลงนีเ้ป็นเพลงแรกในชดุเพลงประสานเสียง “เพลงเพาะปลกู” ท่ีผู้แตง่ เส่ียนซงิห่าย  แตง่
ขึน้หลงัจากท่ีได้เดนิทางมาท่ีเมืองเหยียนอาน  คีตกวีทา่นนีไ้ด้บนัทกึเก่ียวกบัการแตง่เพลงนีไ้ว้วา่ 
“เป็นเพลงท่ีร้องออกมาทา่มกลางลมออ่นๆ แดดอุน่ๆ สงบและสขุใจ”   
 
เนือ้เพลง   
二月里来呀好春光， 家家户户种田忙， 
指望着今年的收成好， 多捐些五谷充军粮。  
二月里来呀好春光， 家家户户钟田忙， 
种瓜的得瓜呀种豆得豆， 谁种下仇恨他自己遭殃。  
加紧生产哟加紧生产， 努力苦干努力苦干， 
年老的年少的在后方， 多出点劳力也是抗战。 
 

 
 

                                                 
1 徵  (zhǐ)เป็นช่ือโน้ตดนตรีจีนแบบพืน้เมืองโบราณ เทียบเท่าเสียง  G    角 (jiǎo)   เทียบเท่าเสียง  E   宫 (ɡōnɡ)  

เทียบเท่าเสียง  C  
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คาํอ่านพินอิน    

èryuè lǐ láiyɑ hǎo chūnɡuānɡ， 

jiājiā hùhù zhònɡtián mánɡ， 

zhǐ wànɡzhe jīnnián de shōuchenɡ hǎo， 

duō juān xiē wúɡǔ chōnɡ jūnliánɡ.  

èryuè lǐ láiyɑ hǎo chūnɡuānɡ， 

jiājiā hùhù zhōnɡ tián mánɡ， 

zhǒnɡɡuā de dé ɡuā yɑ zhònɡdòudédòu， 

shuí zhǒnɡxià chóuhèn tā zìjǐ zāoyānɡ.  

jiājǐn shēnɡchǎn yō jiājǐn shēnɡchǎn， 

nǔlì kǔɡàn nǔlì kǔɡàn， 

nián lǎode nián shǎode zài hòufānɡ， 

duō chū diǎn láolì yěshì kànɡzhàn. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
แสงแดดอ่อนเดือนกุมภา   ทุกบ้านมาร่วมไถหว่าน 
เป่ียมหวังข้าวรวงงาม   เก็บเก่ียวเติมเสบียงทหาร 
กุมภามาแดดเรืองรอง   เราทัง้ผองยุ่งการงาน 
ปลูกแตงถั่ว ผลเบ่งบาน   ใครปลูกกรรมรับผลไป   
รีบปลูกกันเร็วเข้า     ช่วยศึกเร่ง เอาใจใส่   
เด็กเล็กคนแก่ได้    อยู่แนวหลงัหวังพึ่งพา 
 
คาํศัพท์  
家家户户 jiājiā hùhù ทุกบ้าน ทุกครัวเรือน 
种田 zhònɡtián ทํานาเพาะปลูก 
指望 zhǐwànɡ มุ่งหวัง ปรารถนา 
收成 shōuchenɡ การเก็บเก่ียว  
捐 juān บริจาค  
五谷 wúɡǔ ธัญญาหารห้าชนิด (ดูรายละเอียดได้ในเพลงท่ี  80) 
粮  liánɡ  พืชอาหาร 
仇恨 chóuhèn ความโกรธแค้น 
遭殃  zāoyānɡ  ประสบความหายนะ ประสบภัยพิบัติ 
加紧 jiājǐn เร่ง รีบเร่งเตรียมการ 
生产 shēnɡchǎn ผลิต เพาะปลูกผลผลิต 
苦干 kǔɡàn ทุ่มเททํางานหนัก 
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劳力 láolì แรงงาน 
抗战 kànɡzhàn ต้านสงคราม การรบต่อต้านสงคราม 
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11.《游击队歌》 

โหยวจี ตุ้ยเกอ《游击队歌》Yóujī duìɡē เพลง “เพลงมาร์ชกองจรยทุธ์” ประพนัธ์
คําร้องและทํานองโดย เฮ่อลว่ีทิง  (贺绿汀 Hè Lǜtīnɡ)   

เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือปลายปี 1937 และในต้นปี 90 แห่งศตวรรษท่ี 20 เพลงมาร์ชกองจรยทุธ์ 
นี ้ ได้ขึน้อนัดบัเป็นเพลงยอดนิยมของจีนได้อยา่งไมมี่ข้อโต้แย้งใด ๆ  

หลงัจากการประทขุองสงครามญ่ีปุ่ น  ชาวจีนถกูรุกรานจนต้องตกอยูใ่นสภาพท่ีแร้นแค้น
และทกุข์ยากลําเคญ็แสนสาหสั แตค่วามองอาจ กล้าแกร่ง และจิตวิญญาณแหง่นกัรบของแมท่พั 
จอมพลและเหลา่ทหารกล้า เป็นแรงบนัดาลใจอนัแรงกล้าในการประพนัธ์เพลง   ผู้แตง่เร่ิมจากการ
แตง่ทํานองเพลงขึน้ก่อน แล้วจงึแตง่เนือ้ร้องสวมทํานอง หลงัจากทํานองและเนือ้ร้องสําเร็จเป็น
เพลงแล้ว ได้นําไปเผยแพร่ในหมูท่หาร จากนัน้ก็ได้ขยายออกไปจนได้รับความนิยมจากเหลา่ทหาร
ทกุหมู ่ทกุกอง ตลอดจนประชาชนทัว่ไปอีกด้วย   

โครงสร้างเพลงประกอบด้วยท่อนเพลงส่ีวรรค วรรคท่ี 1 วรรคท่ี 2 และวรรคท่ี 4 เป็น
ทํานองคล้ายกนั แตว่รรคท่ีสามมีการเปล่ียนแนว ไมว่า่จะเป็นทํานอง จงัหวะ ระดบัเสียง ผู้แตง่
ตัง้ใจแตง่ให้มีความแตกตา่งจากวรรคอ่ืนๆอยา่งชดัเจน   

อารมณ์เพลงเป็นเพลงมาร์ชเดนิสวนสนาม แสดงจินตนาการได้ชดัแจ้งยิ่งนกั ท่วงทํานองท่ี
แข็งแกร่งทรงพลงั กระฉบักระเฉง อีกทัง้คําร้องท่ีใช้ภาษาสามญัธรรมดา ทําให้เข้าถึงจิตใจผู้คนได้
อยา่งลกึซึง้และง่ายดาย  ตอ่มาผู้แตง่ได้เรียบเรียงเป็นแนวเสียงประสาน ยิ่งเพิ่มเสน่ห์และอรรถรส
ให้ผู้ ได้ยินได้ฟังรู้สกึฮกึเหิมลําพอง   พร้อมสู้ศกึท่ีขวางหน้าอยา่งไมห่วัน่เกรงภยัอนัตรายใดใด 

เนือ้เพลง         

我们都是神枪手，  每一颗子弹消灭一个敌人，  

我们都是飞行军， 哪怕那山高水又深。  

在密密的树林里， 到处都安排同志们的宿营地，  

在高高的山岗上， 有我们无数的好兄弟。  

没有吃，没有穿， 自有那敌人送上前，  

没有枪，没有炮， 敌人给我们造。  

我们生长在这里， 每一寸土地都是我们自己的，  

无论谁要强占去， 我们就和他拼到底！ 

哪怕日本强盗凶， 我们的兄弟打起仗来真英勇，  

哪怕敌人枪炮狠， 找不到我们人和影。  

让敌人横冲撞， 我们的阵地建在敌人侧后方，  

敌人战线越延长， 我们的队伍越扩张。  
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不分穷，不分富， 四万万同胞齐武装，  

不论党，不论派， 大家都来抵抗。  

我们越打越坚强， 日本强盗一定走向灭亡，  

看最后胜利日， 世界和平现曙光。  
 

คาํอ่านพนิอนิ  
wǒmen dōushì shénqiānɡshǒu， 

měi yìkē zǐdàn xiāomiè yíɡè dírén，  

wǒmen dōushì fēi xínɡjūn， 

nǎpà nà shānɡāo shuǐ yòu shēn.  

zài mìmìde shùlín lǐ， 

dàochù dōu ānpái tónɡzhì men de sù yínɡdì，  

zài ɡāoɡāode shān ɡǎnɡshànɡ， 

yǒu wǒmen wúshù de hǎo xiōnɡdi.  

méiyǒu chī，méiyǒu chuān， 

zìyǒu nà dírén sònɡ shànɡqián，  

méiyǒu qiānɡ，méiyǒu pào， 

dírén ɡěi wǒmen zào.  

wǒmen shēnɡ chánɡzài zhèlǐ， 

měiyícùntǔdì dōushì wǒmen zìjǐde，  

wú lùnshuí yàoqiánɡ zhànqù， 

wǒmen jiù hé tā pīn dàodǐ！ 

nǎpà rìběn qiánɡdào xiōnɡ， 

wǒmen de xiōnɡdi dǎqǐ zhànɡ lái zhēn yīnɡyǒnɡ，  

nǎpà dírén qiānɡpào hěn， 

zhǎo búdào wǒmen rénhé yǐnɡ. 

rànɡ dírén hénɡ chōnɡzhuànɡ， 

wǒmen de zhèn dìjiàn zài dírén cè hòufānɡ，  

dírén zhànxiàn yuè yánchánɡ， 

wǒmen de duìwu yuè kuòzhānɡ.  
bùfēn qiónɡ，bùfēn fù， 

sì wànwàn tónɡbāo qí wǔzhuānɡ，  

búlùn dǎnɡ，búlùn pài， 

dàjiā dōulái dǐkànɡ.  

wǒmen yuè dǎ yuè jiānqiánɡ， 

rìběn qiánɡdào yídìnɡ zǒuxiànɡ mièwánɡ，  

kàn zuìhòu shènɡlìrì， 

shìjiè hépínɡ xiàn shǔɡuānɡ.  
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ความหมายของเนือ้เพลง  
พวกเราแบกปืน มือจบัมัน่   ลกูปืนทกุลกูฆา่พวกมนั    
ลกูทพัอากาศรักผกูพนั   แม้เขาสงูชนั นํา้ลกึสกัเท่าไร  
ในทา่มกลางป่าขนุเขา    ผองเราแรมนอน รอนไป  
หบุเขาสงูใหญ่เพียงไร   ล้วนพ่ีน้องท้องเดียวกนั 
ไร้อาหาร เสือ้กนัหนาว   มุง่แนวหน้า เข้าหํา้หัน่ 
ไร้ปืน แยง่จากมนั   ศตัรูเอามาให้เอง  
เราเกิดอยูท่ี่น่ี    ทกุธุลี ใครขม่เหง  
แยง่ชิง เราไมเ่กรง   สู้สดุแรงลมหายใจ  
แม้ญ่ีปุ่ นร้ายทารุณ   พ่ีน้องเราผจญไมห่นีหาย  
ปืน ระเบดิถลม่ทลาย   มนัไมเ่จอเราแม้เงา  
ให้มนัขวางเข้ามา   เราตัง้ขนาบอยูข้่างเขา   
มนัยิง่ไกลยิง่ถลําเข้า  เราย่ิงกว้างแผอ่อกไป 
ไมแ่บง่วา่จน รวย   พ่ีน้องช่วยรบขบัไล ่ 
ทัง้พรรคเลก็ และพรรคใหญ่  เราร่วมใจร่วมต้านมนั   
ยิ่งรบเรายิง่แกร่ง   ญ่ีปุ่ นต้อง  สิน้เผา่พนัธุ์ 
สดุท้ายสิน้ภยัพาล   โลกสงบสขุ แสงเรืองรอง  
 
คาํศัพท์  
子弹 zǐdàn ลกูกระสนุ 

消灭 xiāomiè สญูสิน้ สญูสลายไป  

宿营 sù yínɡ  คา่ยพกัทหาร 

山岗 shānɡǎnɡ ภเูขา เนินเขา 

强占 qiánɡzhàn ใช้กําลงัเข้ายดึครอง 

拼 pīn ตอ่สู้สดุแรง 

强盗 qiánɡdào โจรผู้ ร้าย 

英勇  yīnɡyǒnɡ  วีรบรุุษผู้กล้าหาญ 

狠 hěn ดรุ้าย โหดเหีย้ม 

冲撞 chōnɡzhuànɡ ซดัสาด 

阵地 zhèndì สนามรบ สนามปฏิบติัการรบ 

队伍 duìwu กองกําลงั  

扩张 kuòzhānɡ  ขยาย 

同胞 tónɡbāo พ่ีน้องร่วมสายเลือด พ่ีน้องร่วมท้อง 
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武装  wǔzhuānɡ ติดอาวธุ  

抵抗  dǐkànɡ ตอ่ต้าน ต้านทาน 

曙光 shǔɡuānɡ แสงอรุณ 
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12.《延安颂》 

เหยียนอาน ซง่《延安颂》Yán’ānsònɡ เพลง “สรรเสริญเหยียนอาน” ประพนัธ์คําร้อง
โดย โมเ่ย  (莫耶 Mò Yē) ประพนัธ์ทํานองโดย เจิง้ลว่ีเฉิง  (郑律成 Zhènɡ Lǜchénɡ)  

เพลงนีเ้ป็นเพลงย่ิงใหญ่แหง่การปฏิวตัวิฒันธรรมจีน  ส่ือถึงภาพของวีรบรุุษ ภาพแห่งห้วง
เวลาและเหตกุารณ์แห่งประวตัศิาสตร์อนัยิ่งใหญ่ของจีน และจิตวิญญาณแห่งสมรภมูิเหยียนอาน         
 บทเพลงแหง่การ “สรรเสริญนกัรบแหง่สมรภมูิเหยียนอาน” นี ้ เนือ้เพลงถ่ายทอดภาพ
เหตกุารณ์ท่ีผู้คนท่ีมีจิตใจและจิตวิญาณอนัเตม็เป่ียมไปด้วยความรัก ความหวงั ความซื่อสตัย์ 
ความจงรักภกัดีท่ีมีตอ่เหยียนอาน นบัหม่ืนนบัล้านคนมุง่หน้าสูเ่มืองเหยียนอาน   
 ในตอนดกึของเดือนเมษายน ปี 1938 นกัประพนัธ์เพลง  เจิง้ลว่ีเฉิง  หลงัจากท่ีกลบัจาก
การแสดงคอนเสร์ิตแล้ว เขามองเห็นมิตรสหายท่ีเป็นวีรบรุุษสงครามกําลงัซ้อมรบเพ่ือตอ่ต้านกอง
กําลงัทหารญ่ีปุ่ นกนัอยา่งหนกั พร้อมกบัเสียงฝึกท่ีดงักกึก้อง หนกัแนน่ เข้มแข็ง นา่เกรงขามดงัก้อง
ไปทัว่ทิศ ภาพการซ้อมรบของกองกําลงัทหารหาญนีส้ร้างแรงบนัดาลใจอยา่งแรงกล้าในการ
ประพนัธ์เพลงขึน้  ท่านได้ขอให้กวีท่านหนึง่ช่ือ โมเ่ย ซึง่เป็นเพ่ือนนกัเรียนร่วมรุ่น และในขณะนัน้
รับราชการท่ีสาขาวรรณคดี วิทยาลยัวรรณคดีและศลิปกรรมหลูซ่วิน่ แตง่เนือ้เพลงให้ หลงัจากได้
เนือ้เพลงมาแล้ว ท่านก็ได้แตง่ทํานองสวมเข้ากบัเนือ้เพลงท่ีได้มาสําเร็จลงในเวลาอนัรวดเร็ว 
จากนัน้ได้นําออกเผยแพร่ครัง้แรกในคอนเสร์ิตหนึง่ โดยขบัร้องด้วยตวัทา่นเอง ระยะเวลาแปดปี
แห่งศกึสงคราม เพลงนีแ้ม้จะไมไ่ด้ออกเผยแพร่อยา่งเป็นทางการ  แตก็่ราวกบัมีปีกโบยบนิ  บนิ
จากเมืองเหยียนอานไปข้างหน้า บนิจากกองกําลงัทหารร่อนสูก่องทพัศนูย์กลาง  ลอ่งลอยเหิรบนิ
ไปทัว่ทัง้ประเทศตลอดจนตา่งประเทศ  ในขณะเวลานัน้ ผู้คนร่วมร้องเพลงนีบ้กุฝ่าอนัตราย รุดสูเ่ห
ยียนอาน ร่วมใจสามคัคีเพ่ือการปฏิวตั ิ  เหตท่ีุเพลงนีไ้ด้รับความนิยมและจารึกในใจผู้คนอยา่ง
ลกึซึง้ แนบแน่น และรวดเร็วเช่นนีก็้เป็นเพราะวา่ เมืองเหยียนอานเป็นเมืองศนูย์กลางการรบ
ตอ่ต้านทหารญ่ีปุ่ น เป็นเมืองศนูย์กลางแห่งการปฏิวตั ิ เป็นศนูย์รวมความศรัทธาและความหวงั
ของผู้คนถ้วนหน้า      
 

เนือ้เพลง  
 夕阳照耀着山头的塔影，  月色映照着河边的流萤，  

春风吹遍了坦平的原野，  群山结成了坚固的围屏。啊！延安！  

你这庄严雄伟的古城，  到处传遍了抗战的歌声， 啊！延安！  

你这庄严雄伟的古城，  热血在你胸中奔腾。  

千万颗青年的心，   埋藏着对敌人的仇恨，  

在山野田间长长的行列，  结成了坚固的阵线。  
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看群众已抬起了头，  看群众已扬起了手，  

无数的人和无数的心，  发出了对敌人的怒吼，  

士兵瞄准了枪口，   准备和敌人搏斗。 啊！延安！  

你这庄严雄伟的城墙，  筑成坚固抗日的阵线，  

你的名字将万古流芳，  在历史上灿烂辉煌。 
 

คาํอ่านพนิอนิ    
xīyánɡ zhàoyào zhe shāntóu de tǎ yǐnɡ，  

yuèsè yìnɡ zhàozhe hébiān de liúyínɡ，  

chūnfēnɡ chuībiàn le tǎnpínɡ de yuányě，  

qúnshān jié chénɡle jiānɡù de wéipínɡ. ā！yán’ān！  

nǐ zhè zhuānɡyán xiónɡwěi de ɡǔchénɡ，  

dàochù chuánbiàn le kànɡzhàn de ɡēshēnɡ，ā！yán’ān！  

nǐ zhè zhuānɡyán xiónɡwěi de ɡǔchénɡ，  

rèxuè zài nǐ xiōnɡzhōnɡ bēnténɡ.  

qiānwàn kē qīnɡnián de xīn，  

mái cánɡzhe duì dírén de chóuhèn，  

zài shānyě tiánjiān chánɡ chánɡde hánɡliè，  

jié chénɡle jiānɡù de zhènxiàn.  

kàn qúnzhònɡ yǐ tái qǐle tóu，  

kàn qúnzhònɡ yǐ yánɡqǐ leshǒu，  

wúshù de rénhé wúshù de xīn，  

fā chūle duì dírén de nùhǒu，  

shìbīnɡ miáozhǔn le qiānɡkǒu，  

zhǔnbèi hé dírén bódòu. ā！yánān！  

nǐ zhè zhuānɡyán xiónɡwěi de chénɡqiánɡ，  

zhùchénɡ jiānɡù kànɡrì de zhènxiàn，  

nǐde mínɡzi jiānɡ wànɡǔ liúfānɡ，  

zàilìshǐshànɡ cànlàn huīhuánɡ. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง 
สายณัห์สอ่งเงาหอสงูบนยอดเขา   แสงจนัทร์พราวสอ่งห่ิงห้อยลอยริมฝ่ัง 
ลมรําเพยพดัโชยทุง่หญ้ากว้าง   หบุเขาร้อยเรียงเป็นทางดัง่ปราการ  โอ้..เหยียนอานเอย  
เจ้าเป็นเมืองโบราณท่ีหาญแกร่ง   ทกุหนแห่งเพลงต้านศกึฮกึเหิมขลงั  โอ้..เหยียนอานเอย  
เมืองโบราณอนัหาญแกร่งทรงพลงั  ร้อนเลือดหลัง่ซา่นเตม็ทรวงกลางดวงใจ    
นบัพนัหม่ืนดวงใจเราทัง้ผอง  เลือดแค้นเนืองนองฝังลกึมิเลือนหาย 
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เขาตระหง่านเป็นทิวแถวปกป้องภยั เป็นหน้าดา่นปราการใหญ่ท่ีแข็งแรง  
ดเูถิดผองเราเงยหน้าขึน้   ผองเราย่ืนชมืูอกล้ากําแหง  
หม่ืนล้านคนรวมใจมัน่ไมเ่ปล่ียนแปลง คํารามแรงรุกไลขู่ศ่ตัรูพาล        
ทหารกล้าเลง็ปืนมัน่ไมห่วัน่ศกึ  ใจเหิมฮกึคกึไลบ่กุผจญผลาญ   โอ้...เหยียนอานเอย  
เจ้ายิง่ใหญ่โอบล้อมเป็นปราการ  เป็นหน้าดา่นต้านญ่ีปุ่ นรุกรานเรา  
ประวตัศิาสตร์ต้องจารึกช่ือของเจ้า  เรืองรองนานเนา รุ่งโรจน์โชตชิัว่กาล       
 
คาํศัพท์  

照耀 zhàoyào สอ่งแสงสวา่งรุ่งโรจน์ 

映照 yìnɡzhào สอ่งสะท้อน  

萤  yínɡ  หิ่งห้อย 

坦平 tǎnpínɡ ราบเรียบ ราบ 

坚固 jiānɡù แข็งแกร่ง 

围屏  wéipínɡ  ฉากกัน้ล้อม  

庄严 zhuānɡyán สง่าน่าเกรงขาม 

雄伟 xiónɡwěi โออ่า่ ใหญ่โต 

奔腾  bēnténɡ  วิ่งห้อตะบงึ นํา้ท่ีไหลคร่ันครืน 

埋藏 máicánɡ ฝัง ซอ่น 

仇恨  chóuhèn  ความแค้น ความโกรธแค้น 

行列   hánɡliè   แถว ขบวน 

瞄准 miáozhǔn เลง็  

搏斗  bódòu  ตะลมุบอน 

流芳 liúfānɡ ช่ือเสียงเล่ืองลือ 
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13.《南泥湾》 

หนานหนีวาน《南泥湾》Nánníwān เพลง “อา่วหนานหนี” ประพนัธ์คําร้องโดย เฮ่อจิง้จือ  
(贺敬之 Hè Jìnɡzhī) ประพนัธ์ทํานองโดย หมาเขอ่  (马可 Mǎ Kě) 

เพลงเก่าหลายเพลงเป็นส่ือบนัทกึความรู้สกึนกึคดิ อารมณ์และจิตวิญญาณของผู้คนร่วม
สมยันัน้ เพลงจงึเป็นเสมือนสมดุบนัทกึประวตัศิาสตร์ชิน้หนึง่ก็วา่ได้ เม่ือกาลเวลาผา่นไป หวน
กลบัมาฟังเพลงเก่านัน้อีกครัง้ ราวกบัสามารถย้อนห้วงเวลา และภาพแหง่ความทรงจําตา่งๆ ให้
ปรากฏขึน้มาอีกครัง้อยา่งชดัเจน  อยา่งเช่นเพลง หวอ่ เหอ หวอ่ เตอะ จูก่วอ๋ 《我和我的祖

国》Wǒ hé wǒ de zǔɡuó “ฉนักบัมาตภุมูิของฉนั” เพลง  “อา่วหนานหนี” ซึง่ไมว่า่จะเป็น
ท่วงทํานองเพลง เนือ้หาของเพลงท่ีถ่ายทอดภมูิหลงัของสงัคม ผู้คน วฒันธรรมในขณะนัน้ ล้วน
ได้รับการจารึกไว้ในบนัทกึประวตัศิาสตร์เลม่นี ้ และแน่นอนวา่จะยงัคงสืบทอดตอ่ไปตราบท่ีผู้คน
ยงัคงช่ืนชมนิยมเพลงอยูอ่ยา่งไมมี่วนัสญูหายจืดจางเลือนรางไป     

 นกัประพนัธ์เพลงเฮ่อจิง้จือ และ หมาเขอ่  แตง่คําร้องและทํานองเพลงนีข้ึน้เม่ือปี1943  ณ 
เมืองเหยียนอาน ในขณะนัน้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน คณะคีตศลิปินจากวทิยาลยัศลิปะหลูซ่วิ่น 
แห่งเมืองเหยียนอาน มาเปิดการแสดงท่ีอา่วหนานหนี เพ่ือสดดีุวีรบรุุษแห่งกองจรยทุธ59 ท่ีกําลงั
เดนิทางมุง่หน้าสูด่นิแดนทางใต้ ผา่นมาทางเมืองเหยียนอานแหง่นี ้  โดยใช้เพลง เทียวฮวาหลาน
《挑花篮》Tiāo huālán “หาบกระเช้าบปุผา” และเพลงอา่วหนานหนีนีเ้ป็นเพลงพิเศษ
สําหรับการแสดงครัง้นี ้  เน่ืองจากเป็นเพลงท่ีมีทํานองไพเราะ ร่ืนห ู เนือ้หาลกึซึง้กินใจ โดยเฉพาะ
เพลงอา่วหนานหนี เป็นเพลงท่ีส่ือถงึกองทพัทหารท่ีเดนิทางจากดนิแดนอนัหนาวเหน็บ และ
ยากลําบากของทางเหนือ เข้าสูด่นิแดนท่ีอบอุน่ งดงามแห่งดนิแดนใต้ท่ีเรียกวา่เจียงหนาน ทัง้ยงั
สดดีุสรรเสริญการก่อตัง้กองทพัทหารสายท่ี 8 กองจรยทุธท่ี 359 ท่ียิง่ใหญ่เกรียงไกร       

โครงสร้างของเพลงนีป้ระกอบด้วยท่อนหลกัสองสว่น  สว่นหน้าเป็นทํานองไพเราะ แช่มช้อย 
งดงาม นุ่มนวล สว่นท่อนหลงัเป็นทํานองรุกเร้า สนกุสนาน ร่ืนรมย์ และใช้วิธีสะบดัคูห้่าเป็นวรรค
จบเพลง  ทํานองเพลงนีป้ระยกุต์มาจากจงัหวะและทํานองเพลงระบําพืน้เมือง เพ่ือให้เป็นเพลงท่ี
เหมาะทัง้ร้องทัง้เต้น รวมอารมณ์เพลงท่ีมีความนุ่มนวลด้วยทํานองเพลงท่ีไพเราะ แตส่นกุสนาน
เร้าใจด้วยจงัหวะระบําสอดประสานกลมกลืนกนัอยา่งลงตวั สร้างความน่าสนใจและความนิยม
ชมชอบของผู้ ท่ีได้ยิน นบัได้วา่เพลงนีไ้ด้รับความนิยมตัง้แตเ่ร่ิมนําออกแสดง ด้วยความพิเศษของ
เพลงนี ้ ปัจจบุนัมีการนําไปประยกุต์ใหมเ่ป็นเพลงยอดนิยมสมยัปัจจบุนัหลายรูปแบบ   

เหตท่ีุเพลงนีไ้ด้รับความนิยมชมชอบไปทัว่นัน้ ก็ด้วยความไพเราะร่ืนห ู จบัจิตจบัใจของ
ท่วงทํานองเพลง  แตส่ิง่สําคญัท่ีสดุก็คือ เพลงนีเ้ป็นบทเพลงท่ีสามารถถ่ายทอดพลงักายและพลงั 
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ใจท่ีเข้มแข็งของประชาชนและทหารแห่งเมืองเหยียนอาน การอบรมสัง่สอนบตุรหลานให้สํานกึ
รําลกึถึงจิตวญิญาณการตอ่สู้ ระลกึถงึความทกุข์ยากลําบากของบรรพบรุุษท่ีตอ่สู้ เพ่ือการปฏิวตัิ
เปล่ียนแปลงการปกครอง จนเป็นประเทศจีนใหมท่ี่ยิง่ใหญ่เกรียงไกรในปัจจบุนั   

อา่วหนานหนี เป็นพืน้ท่ีสว่นหนึง่ของเมืองเหยียนอาน หา่งออกไป 45 กิโลเมตร เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาต ิดนิดี อดุมสมบรูณ์ การเพาะปลกูได้ผลติผลมหาศาล ในปี  1941 เพ่ือตอ่ต้าน
การรุกรานของญ่ีปุ่ น บริเวณชายแดนของเมืองหลายเมืองถกูปิด โดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณสา่นซี 
กานซู ่หนานจิง รวมถึงบริเวณเมืองเหยียนอานและหนานหนีนีด้้วย          โดยในปีเดียวกนันีข้บวน         
จรยทุธ์ 359 แห่งกองทพัสายแปดเข้าประจําการท่ีอา่วหนานหนี    

  
เนือ้เพลง  
花篮的花儿香   听我来唱一唱 唱一呀唱  

来到了南泥湾   南泥湾好地方 好地呀方  

好地方来好风光   好地方来好风光  

到处是庄稼 遍地是牛羊  往年的南泥湾  

到处呀是荒山 没呀人烟  如今的南泥湾  

与往年不一般 不一呀般  如呀今的南泥湾  

与呀往年不一般   再不是旧模样  

是陕北的好江南   陕北的好江南  

鲜花开满山 开呀满山  学习那南泥湾  

处处是江南 是江呀南  又战斗来又生产  
359旅是模范    咱们走向前  

鲜花送模范    咱们走向前  
 

คาํอ่านพนิอนิ  
huālán de huār xiānɡ   

tīnɡwǒ láichànɡ yī chànɡ chànɡ yī yɑ chànɡ  

lái dàole nánníwān    

nánníwān hǎo dìfɑnɡ hǎo dì yɑ fānɡ  

hǎo dì fānɡlái hǎo fēnɡɡuānɡ    

hǎo dì fānɡlái hǎo fēnɡɡuānɡ  

dàochù shì zhuānɡjiɑ biàndì shì niúyánɡ   

wǎnɡnián de nánníwān  

dàochù yɑ shì huānɡshān méi yɑ rényān   

rújīn de nánníwān  

yǔ wǎnɡnián bùyìbān bùyī yɑ bān   

rú yɑ jīn de nánníwān  
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yǔ yɑ wǎnɡnián bùyìbān    

zàibúshì jiù múyànɡ  

shì shǎn běide hǎo jiānɡnán    

shǎn běide hǎo jiānɡnán  

xiān huākāi mǎnshān kāi yɑ mǎnshān   

xuéxí nà nánníwān  

chùchù shì jiānɡnán shì jiānɡ yɑ nán   

yòu zhàndòu lái yòu shēnɡchǎn  

359lǚ shì mófàn     

zánmen zǒu xiànɡqián  

xiānhuā sònɡ mófàn     

zánmen zǒu xiànɡqián  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ดอกไม้ในกระเช้าแสนหอม   ฟังฉนัร้องเพลงกลอ่มเจ้าเอย๋  
ถึงอา่วหนานหนีวานแล้วเอย   อา่วหนานหนีวานแสนงาม  
ดนิแดนแสนงาม ธรรมชาตแิสนสวย  ดนิแดนแสนสวย นามหนานหนีวาน  
สตัว์เลีย้งไร่นาเรือกสวนเบง่บาน  หนานหนีวานก่อนกาล พืชพรรณสมบรูณ์ดี  
ไร้บ้านผู้คน ป่าเขาอดุม   หนานหนีวานสขุสม ไมเ่หมือนตอนนี ้ 
หนานหนีวานถ่ินท่ี    ยามนีเ้ปล่ียนไป  ไมเ่หมือนเช่นเดมิ    
ยามนีเ้ปล่ียนไป ไมเ่หมือนอยา่งเคย แบบเก่านัน้เลย ไมเ่หมือนแรกเร่ิม 
หนานหนีวานแตเ่ดมิ    ไมเ่หมือนก่อนกาล ทกุวนัเปลี่ยนไป 
ถ่ินสานเป่ย เจียงหนานแสนงาม  สานเป่ยเขตคาม  เจียงหนานถ่ินงามแดนใต้ 
ดอกไม้บานทัว่เขา สดุสายตาแสนไกล ถ้วนทัว่แดนได้ เอาอยา่งหนานหนีวาน      
ทัว่แคว้นเจียงหนาน ถ้วนทัว่ถ่ินนี ้  ผู้คนทกุท่ี ปลกูพืช ต้านศกึหาญ  
เอาอยา่งกองจรยทุธ์ 359 จรราญ  เรารุกผจญผลาญ มุง่เดนิหน้าไป  
ขอมอบดอกไม้นีใ้ห้   เรารุกหน้าไป กล้าหาญ ราญผจญ  
    
คาํศัพท์  

篮 lán  กระเช้า ตะกร้า 

庄稼   zhuānɡjiɑ   พืชไร่เกษตร 

荒山  huānɡshān หบุเขาท่ีรกร้างว่างเปลา่ 

战斗 zhàndòu รบ รบสู้ 

模范 mófàn แบบอยา่ง แบบฉบบั 
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14.《东方红》  

ตง ฟาง หง 《东方红》Dōnɡfānɡhónɡ เพลง “บรูพาแดง” ประพนัธ์คําร้องโดย หลีโหยว่ 
หยวน และ กงมู(่李有源 Lǐ Yǒuyuán、公木 Gōnɡ Mù) ทํานองเพลงได้มาจากเพลงพืน้เมือง
มณฑลสานเป่ย(陕北 Sh ǎ nb ě i) ใช้เป็นเพลงประกอบนาฏละครอิงประวตัศิาสตร์ และละคร
โทรทศัน์เร่ืองเดียวกนักบัช่ือเพลงคือ บรูพาแดง 

เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือแสดงความสดดีุตอ่ท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง สรรเสริญ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ในยคุตอ่ต้านสงครามญ่ีปุ่ น ด้วยความรู้สกึสํานกึในบญุคณุอยา่งสดุซึง้ ใน
ยคุหลงัจากท่ีประเทศจีนปฏิวตักิารปกครองช่วงหลายสบิปีมานี ้ ประเทศจีนใหมไ่ด้พฒันาไปอยา่ง
รุ่งเรือง ยิ่งใหญ่เกรียงไกรและแข็งแกร่ง เม่ือประชาชนรัก เคารพศรัทธาในตวัทา่นเหมาเจ๋อตง และ
ความรักชาตทิวีความเข้มข้น เพลงนีจ้งึได้รับความนิยมอยา่งสงูไปพร้อมๆกนั  

  เพลงนีนํ้าทํานองมาจากเพลงพืน้เมืองสานเป่ยช่ือเพลง ฉี ไป๋ หมา่《骑白马》Qí bái  

mǎ ”ข่ีม้าขาว” ในฤดหูนาวของปี1943 ศลิปินพืน้บ้านแห่งอําเภอเจียเซ่ียน (葭县 Jiā xiàn)
ปัจจบุนัใช้ช่ือ 佳县 อา่นวา่ Jiā xiàn เหมือนกนั นกัประพนัธ์ ช่ือหลีโหยว่หยวน   เป็นชาวสา่นซี  
มีอายชุว่งปี 1903 – 1955 ได้ใช้ทํานองเพลงพืน้บ้าน “ข่ีม้าขาว” แตง่เนือ้เพลงพืน้บ้านขึน้เพลงหนึง่ 
ความยาวถึงสบิท่อน ตัง้ช่ือวา่ อ๋ีหมนิเกอ《移民歌》yí mínɡē “เพลงอพยพ” เป็นเพลงท่ีมี
ลกัษณะการพรรณนาเลา่เร่ืองราว และอารมณ์ความรู้สกึของชาวนาท่ีเดนิตามรอยเท้าของทา่น
ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ยกยอ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีทกุข์ยากลําบากร่วมกนั ในท่ีสดุก็
สามารถมีชีวิตท่ีดีขึน้ บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีชีวิตเป็นสขุทัว่ถ้วน  หลงัจากท่ีแตง่เพลงนี ้
เสร็จแล้ว หลานชายของ  หลีโหยว่หยวน  ช่ือ หล่ีเจิงเจิง้ (李增正 Lǐ Zēnɡzhènɡ)  ซึง่เป็น
นกัร้องศลิปินพืน้บ้านท่ีมีช่ือเสียง นําออกแสดงในงานแสดงดนตรีหลายครัง้ จนได้รับความนิยม
ชมชอบอยา่งกว้างขวาง ตอ่มาฝ่ายศลิปากรเมืองเหยียนอานได้นําเพลงนีม้าปรับปรุงใหมใ่ห้มี
ความถกูต้องเป็นระเบียบยิ่งขึน้ ตดัทอนเนือ้เพลงออกเป็นสามท่อน และเปล่ียนช่ือใหมว่า่ ตง ฟาง 
หง (บรูพาแดง) และนําออกเผยแพร่อยา่งเป็นทางการในหนงัสือพิมพ์ช่ือ เจ่ียฟ่าง ร่ือป้าว《解放

日报》jiěfànɡ rìbào “หนงัสือพมิพ์ปลดแอกประชาชน” ในปี 1994  
 
เนือ้เพลง 
东方红 太阳升   中国出了个毛泽东    

他为人民谋幸福    他是人民大救星   

他为人民谋幸福  他是人民大救星   

毛主席 爱人民   他是我们的带路人   

为了建设新中国   领导我们向前进 
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为了建设新中国   领导我们向前进   

共产党 像太阳   照到那里那里亮   

哪里有了共产党 那里人民得解放   

哪里有了共产党   那里人民得解放   

东方红 太阳升   中国出了个毛泽东 

他为人民谋幸福   他是人民大救星   

他为人民谋幸福   他是人民大救星   
 

คาํอ่านพนิอนิ  
dōnɡfānɡhónɡ tàiyánɡ shēnɡ   Zhōnɡɡuó chūle ɡè Máozédōnɡ   
tā wèirénmín móu xìnɡfú      tā shì rénmín dà jiùxīnɡ   

tā wèirénmín móu xìnɡfú     tā shì rénmín dà jiùxīnɡ   

máozhǔxí àirenmín       tā shì wǒmen de dàilùrén   
wèile jiànshè xīnZhōnɡɡuó    línɡdǎo wǒmen xiànɡqiánjìn 

wèile jiànshè xīnZhōnɡɡuó    línɡdǎo wǒmen xiànɡqiánjìn   

ɡònɡchǎndǎnɡ xiànɡ tàiyánɡ   zhàodào nàlǐ nàlǐ liànɡ   

nǎlǐ yǒule ɡònɡchǎndǎnɡ  nàlǐ rénmín dé jiěfànɡ   

nǎlǐ yǒule ɡònɡchǎndǎnɡ    nàlǐ rénmín dé jiěfànɡ   

dōnɡfānɡhónɡ tàiyánɡ shēnɡ   Zhōnɡɡuó chūle ɡè Máozédōnɡ 
tā wèirénmín móu xìnɡfú    tā shì rénmín dà jiùxīnɡ   

tā wèirénmín móu xìnɡfú    tā shì rénmín dà jiùxīnɡ   
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
อาทิตย์ขึน้แดนบรูพา  ชาตจีินกําเนิดเหมาเจ๋อตง  
แสวงสขุเพ่ือปวงชน  ดัง่ดาวลงมาชว่ยเรา   
แสวงสขุเพ่ือปวงชน  ดัง่ดาวลงมาชว่ยเรา   
ประธานเหมารักปวงชน  ท่านเป็นคนชีท้างให้  
เพ่ือสร้างชาตจีินใหม ่  นําเราไปทางข้างหน้า 
เพ่ือสร้างชาตจีินใหม ่  นําเราไปทางข้างหน้า  
พรรคคอมมนูดัง่แสงตะวนั สอ่งลงพลนัสวา่งทัว่หล้า  
ท่ีใดมีพรรคคอมมนูมา  ปวงประชาได้เสรี  
ท่ีใดมีพรรคคอมมนูมา  ปวงประชาได้เสรี 
อาทิตย์ขึน้แดนบรูพา  ชาตจีินกําเนิดเหมาเจ๋อตง  
แสวงสขุเพ่ือปวงชน  ดัง่ดาวลงมาชว่ยเรา   
แสวงสขุเพ่ือปวงชน  ดัง่ดาวลงมาชว่ยเรา   
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คาํศัพท์  
谋 móu เจตนารมณ์ แผนการณ์ 
建设 jiànshè สร้าง สร้างสรรค์ 
领导 línɡdǎo ผู้ นํา 
解放 jiěfànɡ ปลดปลอ่ย 

 

《东方红》
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15.《歌唱二小放牛郎》 

เกอ ชา่ง เอ้อร์ เส่ียว ฟ่าง หนิว หลาง《歌唱二小放牛郎》Gēchànɡ èrxiǎo fànɡ 

niúlánɡ เพลง “ลํานําเอ้อร์เส่ียวเดก็เลีย้งววั” ประพนัธ์คําร้องโดย ฟางปิง  (方冰 Fānɡ Bīnɡ) 
ประพนัธ์ทํานองโดย เจ๋ียฟ ู (劫夫 Jié Fū)  

เพลงนีเ้ป็นเพลงเยาวชนเพลงหนึง่ท่ีมีเนือ้หาปลกุใจให้รักชาตท่ีิลกึซึง้กินใจอยา่งมาก โดย 
เฉพาะวรรคแรกท่ีวา่ “ววัน้อยเลม็หญ้าริมเชิงเขา คนเลีย้งเลา่หายไปอยูห่นไหน” ทํานองเพลงนีก็้
ไพเราะลกึซึง้จบัใจ เนือ้เพลงพรรณนาเลา่เร่ืองราวท่ีน่าประทบัจบัใจยิ่งนกั วีรบรุุษท่ีกลา่วถึงใน
เพลง คือ “หวางเอ้อร์เส่ียว” เป็นบคุคลท่ีชาวจีนเลา่สืบทอดตอ่กนัมารุ่นแล้วรุ่นเลา่  

ในปี 1942  ซึง่เป็นยคุต้านสงครามกวาดล้างของทหารญ่ีปุ่ น  หวางเอ้อร์เส่ียว ในขณะท่ีมี
อายเุพียง 13 ปี  ลอ่ลวงข้าศกึเข้าสูห่ลมุพราง  แตถ่กูศตัรูยิงสงัหารเสียชีวิต หนงัสือพิมพ์ช่ือ จิน้ฉา
จี ้ ร่ือป้าว《晋察冀日报》Jìnchájì rìbào ในขณะนัน้ลงพาดหวัขา่วหน้าหนึง่เพ่ือสดดีุ
วีรกรรมของหวางเอ้อร์เส่ียว คีตกรนกัประพนัธ์เพลง ฟางปิง และ เจ๋ียฟ ู เม่ือได้เห็นขา่วนีรู้้สกึ
ซาบซึง้ใจมาก จงึได้ประพนัธ์เพลงนีข้ึน้ตามขา่วท่ีเสนอในหนงัสือพิมพ์ และตัง้ช่ือเพลงวา่ “ลํานํา
เอ้อร์เส่ียวเดก็เลีย้งววั”  

เพลงนีส้ง่ผา่นจากรุ่นสูรุ่่นมาแล้วกวา่ 60 ปี เรียกได้วา่เป็นเพลงสามญัประจําบ้านเลยก็วา่ได้ 
เสียงเพลง “ววัน้อยเลม็หญ้าริมเชิงเขา” ดงัก้องมากวา่ 60 ปี มิรู้วา่บาดลกึจิตใจคนท่ีเตม็ไปด้วย
เลือดรักชาตไิปเท่าใด แตห่ลายคนเข้าใจไปวา่ หวางเอ้อร์เส่ียว เป็นเพียงนิทานท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา 
แท้จริงแล้ว เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จริงในประวตัศิาสตร์ชาตจีิน  

  เร่ืองราวมีอยูว่า่ ในยคุท่ีชาวจีนเผชิญกบัการรุกรานของทหารญ่ีปุ่ นท่ีทําสงครามกวาดล้าง
ชาวจีนให้สิน้ซากนัน้ ท่ีอําเภอโมห่ยวน มณฑลเหอเป่ย ได้มีวีรบรุุษท่ีชาวจีนทกุคนรู้จกัในช่ือ 
วีรบรุุษน้อยต้านทหารญ่ีปุ่ น  เดก็คนนีมี้ช่ือวา่ หวางเอ้อร์เส่ียว ในขณะนัน้ เขาเพิง่จะมีอายไุด้เจ็ดปี 
(บางตํานานวา่เจ็ดปี บางตํานานวา่ สบิสามปี) ในช่วงท่ีกองทหารญ่ีปุ่ นกวาดล้างประชาชนตาม
ชายเขาอยูน่ัน้ เพ่ือปกป้องชาวเมืองนบัพนัในหมูบ้่าน รวมทัง้ทหารชาตจีิน  หวางเอ้อร์เส่ียวได้
ลอ่ลวงทหารญ่ีปุ่ นเข้าสูห่ลมุพรางอยา่งไมค่ดิถึงชีวิต ด้วยความเดือดดาลโทสะของทหารญ่ีปุ่ น จึง
ใช้มีดปลายปืนสงัหารหวางเอ้อร์เส่ียวจนเสียชีวิตบนก้อนหินท่ีเนินผา ชาวบ้านและทหารจีน
ปลอดภยัจากการถกูไลล่า่สงัหารของทหารญ่ีปุ่ นท่ีแลกมาด้วยชีวิตและไหวพริบอนัชาญฉลาดของ
หวางเอ้อร์เส่ียว หลงัจากขา่วการพลีชีพของหวางเอ้อร์เส่ียวแพร่สะพดัออกไป และหลงัจากเพลง 
เกอ ชา่ง เอ้อร์เส่ียว ฟ่าง หนิว หลาง  ได้เผยแพร่บนหน้าหนงัสือพมิพ์แล้ว เพลงนีก็้กลายเป็นเพลง
เดก็ท่ีพอ่แมใ่ช้สอนลกูสอนหลานถงึจิตวิญญาณแห่งความรักชาต ิ และนิยมสืบทอดตอ่มาจน
ปัจจบุนั  
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เนือ้เพลง  

牛儿还在山坡吃草，  放牛的却不知道哪儿去了。  

不是他贪玩耍丢了牛，  那放牛的孩子王二小。  

九月十六那天早上，  敌人向一条山沟扫荡，  

山沟里掩护着后方机关，  掩护着几千老乡。  

正在那十分危急的时候，  敌人快要走到山口，  

昏头昏脑地迷失了方向，  抓住了二小要他带路。  

二小他顺从地走在前面，  把敌人带进我们的埋伏圈，  

四下里乒乓乒乓响起了枪炮，敌人才知道受了骗。  

敌人把二小挑在枪尖，  摔死在大石头的上面，  

我们那十三岁的王二小，  英勇的牺牲在山间。  

干部和老乡得到了安全，  他却睡在冰冷的山间，  

他的脸上含着微笑，  他的血染红蓝的天。  

秋风吹遍了每个村庄，  它把这个动人的故事传扬，  

每一个老乡都含着眼泪，  歌唱着二小放牛郎。 
 

คาํอ่านพนิอนิ   
niúér háizài shānpō chīcǎo ，  

fànɡniú de quèbú zhīdào nǎr qùle.  

búshì tā tān wánshuǎ diūle niú ，  

nà fànɡniú de háiziwánɡ èrxiǎo.  

jiǔyuè shíliù nàtiān zǎoshɑnɡ ，  

dírén xiànɡ yìtiáo shānɡōu sǎodànɡ ，  

shānɡōu lǐ yǎn hùzhe hòufānɡ jīɡuān ，  

yǎn hùzhe jǐqiān lǎoxiānɡ .  

zhènɡzài nà shífēn wēi jíde shíhou ，  

dírén kuàiyào zǒudào shānkǒu ，  

hūntóu hūnnǎo dì míshī le fānɡxiànɡ ，  

zhuā zhùle èrxiǎo yào tā dàilù .  

èrxiǎo tā shùncónɡ dì zǒuzài qiánmiɑn ，  

bǎ dírén dàijìn wǒmen de máifú quān ，  

sìxiàlǐ pīnɡpānɡ pīnɡpānɡ xiǎnɡ qǐle qiānɡpào ，  

dí réncái zhīdào shòule piàn .  

dírén bǎ èrxiǎo tiāo zài qiānɡjiān ，  

shuāisǐ zài dà shítou de shànɡmiɑn ，  

wǒmen nà shí sānsuì de wánɡ èrxiǎo ，  

yīnɡyǒnɡ de xīshēnɡ zài shānjiān .  
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ɡànbù hé lǎoxiānɡ dé dàole ānquán ，  

tāquè shuìzài bīnɡ lěnɡde shānjiān ，  

tāde liǎnshànɡ hánzhe wēixiào ，  

tāde xuè rǎnhónɡ lán de tiān .  

qiūfēnɡ chuībiàn le měiɡè cūnzhuānɡ ，  

tā bǎ zhèɡe dònɡrén de ɡùshi chuányánɡ ，  

měi yíɡè lǎoxiānɡ dōu hánzhe yǎnlèi ，  

ɡē chànɡzhe èrxiǎo fànɡniúlánɡ. 

 

ความหมายของเนือ้เพลง 
ววัน้อยเลม็หญ้าริมเชิงเขา  คนเลีย้งเลา่ หายไป อยูห่นไหน 
วิ่งเลน่หลงลืมววัไปหรือไร  หวางเอ้อร์เส่ียว ช่ือเดก็ชาย ไลเ่ลีย้งววั  
ในวนันัน้สบิหกกนัยาเวลาเช้า  ศตัรูบกุเข้าหบุเขากวาดล้างทัว่ 
เดก็น้อยคุ้ม กนัแนวหลงั มิเกรงกลวั มวลชนทัว่ นบัพนั พ้นภยัพาล 
เวลานัน้ คบัขนั ภยัพาลรุก   ศตัรูบกุ ถึงปากเขา มุง่เผาผลาญ   
ไมรู้่เหนือ รู้ใต้ วิ่งลนลาน   จบัมือมัน่ เอ้อร์เส่ียว ชว่ยนําทาง 
เอ้อร์เส่ียว สดุกล้าหาญ เดนินําหน้า ลอ่ศตัรู เข้ามา หลมุพรางขงั 
พลนัเสียงปืน ยิงกราด เปรีย้งปร้างดงั จงึรู้วา่ พลาดพลงั ทัง้ถกูลวง 
ศตัรูผลกั เอ้อร์เส่ียวไป ท่ีปลายปืน  กราดยิงครืน ดัง่ฟ้าฟาด ปลดิชีพร่วง 
วยัสบิสาม พลีชีพเพ่ือ เราทัง้ปวง  วีรบรุุษน้อย ลบัลว่ง ในห้วงเขา 
เหลา่ข้าราชการ ชาวบ้านมี ชีวิตรอด  เขานอนกอด นํา้แข็ง ยะเยือกหนาว 
แตใ่บหน้า หลบัพริม้ ด้วยยิม้พราว เลือดของเขา ฉานอาบ ฉาบฟ้าแดง 
ลมหนาวเหน็บ พดัโหม ไปทัว่ถ่ิน  เลา่เร่ืองราว ให้ได้ยิน ไปทกุแห่ง 
ชนทัว่แคว้น อาลยัรัก ไมเ่ปล่ียนแปลง ลํานําเพลง เอ้อร์เส่ียว เดก็เลีย้งววั  
 

คาํศัพท์  

贪 tān โลภ ละโมบ ชอบมากเกินไป 

玩耍 wánshuǎ เลน่ 

丢 diū หาย ทิง้ 

山沟 shānɡōu หบุเขา 

扫荡  sǎodànɡ  กวาดล้าง(ข้าศกึ) 

掩护 yǎnhù คุ้มกนั กําบงั คุ้มครอง 

危急 wēijí อนัตราย ลอ่แหลม 

迷失 míshī หลงทาง  หายไป 
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顺从 shùncónɡ คล้อยตาม ปฏิบติัตาม 

埋伏 máifú ซุม่ ดกัซุม่ 

圈  quān , juàn วง ล้อมวง คอก  

英勇 yīnɡyǒnɡ อาจหาญ ห้าวหาญ 

牺牲 xīshēnɡ อทุิศ พลีชีพ 

干部 ɡànbù เจ้าหน้าท่ีของราชการ 

冰冷 bīnɡlěnɡ เหน็บหนาว 

传扬  chuányánɡ  เล่ืองลือ 

牛郎 niúlánɡ หนุ่มเลีย้งววั  
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16.《团结就是力量》 

ถวนเจ๋ีย จิว้ ซือ่ ล่ีเล่ียง《团结就是力量》Tuánjié jiùshì lìliànɡ เพลง “สามคัคี
คือพลงั” ประพนัธ์คําร้องโดย มูห่ง (牧虹 Mù Hónɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย หลซูู ่  (卢肃 Lú Sù) 
เพลงนีน้บัวา่เป็นเพลงท่ีนิยมขบัร้องในการแสดงดนตรีแบบหมูค่ณะมากท่ีสดุเพลงหนึง่ ทัง้เนือ้
เพลงตดิปาก ทํานองตดิห ู  ยิ่งร้องยิ่งมีพลงั ยิง่ฟังยิง่ฮกึเหิม ตัง้แตเ่พลงนีอ้อกเผยแพร่ในปี 1943 
สืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั นบัเป็นเวลาเจ็ดสบิกวา่ปีมาแล้ว 

เพลงนีถื้อกําเนิดขึน้ท่ีเขตเมืองหวงหนี อําเภอผิงซาน ใกล้กบับริเวณชายแดนเขตเมืองจิน้ฉาจี ้
ในเดือนมถินุายน 1943  ซึง่ในขณะนัน้เป็นช่วงเวลาท่ีข้าศกึศตัรูรุกรานอยา่งหนกัหน่วง ชาวเมืองมี
ชีวิตอยา่งทนทกุข์ทรมานแสนสาหสั ในขณะท่ีชาวนาต้องเช่าท่ีดนิจากชนชัน้ศกัดนิาทํากิน สง่
ดอกเบีย้และคา่จ้างสงูลิว่ ผลติผลท่ีได้แทบจะไมเ่พียงพอท่ีจะสง่เป็นคา่เช่าและดอกเบีย้ได้ การทํา
นาให้กบัเจ้าของท่ีเป็นไปแบบประทงัชีวิตรอดเท่านัน้ เรียกได้วา่ เป็นช่วงเวลาอนัมืดสนิท มองไม่
เห็นหนทางรอดของประชาชนชาวจีนเลยก็วา่ได้ เม่ือกองทพัทหารญ่ีปุ่ นโจมตีเข้ามาทางชายแดน 
แยง่ชิงเสบียงอาหาร เผาทกุอยา่งท่ีขวางหน้าราบเป็นหน้ากลอง หมายฆา่ทําลายล้างเผา่พนัธุ์ชาว
จีนให้สิน้ซาก ชนชัน้เกษตรกรชาวนาของจีนจากซีเป่ย สมทบเข้ากบักองกําลงัเหอเป่ยร่วมต้านศกึ  
และเพ่ือสนบัสนนุการออกศกึครัง้นี ้  คีตกร มูห่ง  และ หลซูู ่  ได้ร่วมกนัแตง่คีตละครเกร็ดขนาดเลก็
ขึน้เพ่ือปลกุใจให้ฮกึเหิม การตอ่ต้านเรียกร้องการลดคา่เช่าท่ี ดอกเบีย้คา่เช่าท่ี รวมทัง้การสร้าง
พลงัสนบัสนนุการออกศกึสงครามในครัง้นี ้เพลงนัน้ก็คือ เพลง ถวนเจ๋ีย จิว้ ซ่ือ ล่ีเล่ียง (สามคัคีคือ
พลงั)น่ีเอง ชว่งการฝึกซ้อมก่อนนําออกแสดงนัน้ คณะศลิปินรู้สกึวา่เนือ้เร่ืองใช้ได้ดีแล้ว เพียงแต่
ตอนจบยงัไมเ่ดน่มากนกั ขาดความรู้สกึการจบคีตละครท่ีสมบรูณ์แบบ จงึเห็นชอบให้นําเพลง 
“สามคัคีคือพลงั” มาใช้ร้องเป็นตอนปิดฉากละคร  และเพลงนีก็้สามารถให้ความรู้สกึถึงการปิด
ฉากละครได้อยา่งสมบรูณ์ เพลงสามคัคีคือพลงั จงึถือกําเนิดขึน้นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา  

 
ในเนือ้เพลงกล่าวถงึ 法西斯 Fǎxīsī หมายถงึ ลัทธิฟาสซสิต์ 

ฟาสซสิต์ 1  (องักฤษ: Facism) เป็นหนึง่ในลกัษณะการปกครองของรัฐในฟาสซสิต์ ซึง่
ปรากฏในช่วงก่อนและระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง โดยมีแนวคดิสําคญัวา่ รัฐเป็นสิง่ท่ีสําคญั
กวา่ตนหรือบคุคล ฟาสซสิต์จะมีบคุคลคนหนึง่ปกครองประเทศเรียกวา่ ผู้ นําเผดจ็การ มีอํานาจ

                                                 
1
 คดัลอกมาจาก http://th.wikipedia.org 
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สทิธิในการควบคมุรัฐบาลและประชาชน ซึง่ประชาชนภายในรัฐจะต้องเช่ือฟังผู้ นําสงูสดุ เพ่ือให้
ประเทศชาตอิยูร่อดปลอดภยั และพฒันาไปอยา่งตอ่เน่ือง 

ฟาสซสิต์ แตกตา่งจากคอมมิวนิสต์ เน่ืองจากฟาสซสิต์ไมต้่องการจะเป็นเจ้าของท่ีดนิ หรือ
โรงงานผลติสนิค้า แตล่ทัธิฟาสซสิต์จะทํางานอยา่งใกล้ชิดกบัสิง่เหลา่นัน้และใช้เป็นทรัพยากรใน
การผลติกองทพัท่ีแข็งแกร่ง หรือสว่นอ่ืนของลทัธิฟาสซสิต์ สําหรับลทัธิฟาสซสิต์แล้วถือวา่เป็นเร่ือง
ท่ีสําคญัมากท่ีโรงเรียนทกุโรงในประเทศจะสอนเดก็วา่ผู้ นําเผดจ็การเป็นบคุคลท่ีสําคญัท่ีสดุในโลก 
เม่ือโตขึน้แบบอยา่งท่ีควรทําคือเข้ารวมกลุม่กบัลทัธิฟาสซสิต์ โดยบคุคลท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัลทัธิจกั
ต้องถกูสงัหารหมูท่ัง้หมด ผู้ นําลทัธิฟาสซสิต์มกัจะเป็นบคุคลท่ีมียศสงูในกองทพั ถงึแม้พวกเขาจะ
ไมมี่ยศมาก่อนก็ตาม และมกัปรากฏตวัในชดุกองทพับกหรือกองทพัเรือตอ่หน้าสาธารณชน 

ลทัธิฟาสซสิต์ ถกูใช้ขึน้ครัง้แรกโดย เบนิโต มสุโสลนีิ ผู้ นําเผดจ็การชาวอิตาลี จากปี 1922 
ถึงปี 1943 รัฐบาลของ เอ็นกิลเบริต ดอลฟิว ในออสเตรีย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ในนาซีเยอรมนี และ 
ฟรานซสิโก ฟรังโก ในสเปน คําขวญัของฟาสซสิต์ คือ "สามคัคีคือพลงั" 

ในเนือ้เพลงกล่าวถงึ 民主 Mínzhǔ  หมายถงึ ลัทธิประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตย1 (องักฤษ: democracy) คือ ระบอบการปกครองของรัฐ ซึง่บริหารอํานาจ
รัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง โดยพลเมืองอาจใช้อํานาจของตนโดยตรงหรือผา่นผู้แทนท่ีตน
เลือกไปใช้อํานาจแทนก็ได้ หรืออาจถือตามคํากลา่วของอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา อบั
ราฮมั ลนิคอล์น ท่ีวา่ ประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน นบัเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเกิดขึน้ ณ นครรัฐกรีกโบราณในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 5 
ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในกรุงเอเธนส์ภายหลงัการก่อจลาจลเม่ือ 508 ปีก่อนคริสตกาล 

เนือ้เพลง  
团结就是力量   团结就是力量 

这力量是铁    这力量是钢  
比铁还硬,比钢还强   向着法西斯的开火  

让一切不民主的制度死亡!  向着太阳,向着自由  

向着新中国发出万丈光芒! .... 团结就是力量，  

团结就是力量，   这力量是铁，  

这力量是钢，   比铁还硬，比钢还强，  

向着法西斯的开火，  让一切不民主的制度死亡，  
                                                 
1
 คดัลอกมาจาก http://th.wikipedia.org   
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向着太阳，向着自由，  向着太阳，向着自由，  

向着太阳，向着自由，  向着新中国发出万丈光芒！ 发出万丈光芒！ 
 

คาํอ่านพนิอนิ   

tuánjié jiùshì lìliànɡ      

tuánjié jiùshì lìliànɡ  

zhè lìliànɡ shì tiě     

zhè lìliànɡ shì ɡānɡ  

bǐ tiě hái yìnɡ,bǐ ɡānɡ hái qiánɡ   

xiànɡzhe fǎxīsī de kāihuǒ  

rànɡ yìqiè bù mínzhǔ de zhìdù sǐwánɡ!   

xiànɡzhe tàiyánɡ,xiànɡzhe zìyóu  

xiànɡzhe xīn Zhōnɡɡuó fāchū wànzhànɡ ɡuānɡmánɡ! ....  

tuánjié jiùshì lìliànɡ ，  

tuánjié jiùshì lìliànɡ ，  

zhè lìliànɡ shì tiě ，    

zhè lìliànɡ shì ɡānɡ ，   

bǐ tiě hái yìnɡ ，   

bǐ ɡānɡ hái qiánɡ ，  

xiànɡzhe fǎxīsī de kāihuǒ ，     

rànɡ yìqiè bùmínzhǔ de zhìdù sǐwánɡ，  

xiànɡ zhe tàiyánɡ ，xiànɡzhe zìyóu ，   

xiànɡ zhe tàiyánɡ ，xiànɡzhe zìyóu ，  

xiànɡ zhe tàiyánɡ ，xiànɡzhe zìyóu ，    

xiànɡ zhe xīn Zhōnɡɡuó fāchū wànzhànɡ ɡuānɡmánɡ！  

fāchū wànzhànɡ ɡuānɡmánɡ！ 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
สามคัคีคือพลงั    สามคัคีคือพลงั 
พลงันีคื้อเหลก็กล้า  กล้าแกร่ง ขงึขงั 
แกร่งกวา่เหลก็ ทรงพลงั  มุง่โรมรัน เหลา่ฟาสซสิต์ 
สิง่ท่ีไมป่ระชาธิปไตย ทลายให้สิน้ มุง่สูแ่สงสวา่ง และเสรี 
สูจี่นใหม ่รุ่งโรจน์  ผองเรามี สามคัคีคือพลงั 
สามคัคีคือพลงั    พลงันีคื้อเหลก็กล้า 
กล้าแกร่ง ขงึขงั   แกร่งกวา่เหลก็ ทรงพลงั  
มุง่โรมรัน เหลา่ฟาสซสิต์  สิง่ท่ีไมป่ระชาธิปไตย ทลายให้สิน้ 
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มุง่สูแ่สงสวา่ง และเสรี  มุง่สูแ่สงสวา่ง และเสรี 
มุง่สูแ่สงสวา่ง และเสรี  สูจี่นใหม ่รุ่งโรจน์  รุ่งโรจน์ ชชัวาล  
 
คาํศัพท์  

团结 tuánjié สมคัรสมานสามคัคี 

制度 zhìdù ระบบ ระบอบการปกครอง 

死亡 sǐwánɡ ตาย สญูสิน้ไป 

开火 kāihuǒ ยิง เปิดฉากยิง 

民主 mínzhǔ ประชาธิปไตย 
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 17.《谁不说俺家乡好》 

สยุ ปู้  ซวั อา่น เจียเซียง หา่ว《谁不说俺家乡好》Shuí bùshuō ǎn jiāxiānɡ hǎo 
เพลง “ใครไมว่า่บ้านข้าดี” ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย หลว่ีฉีหมงิ หยางซูเ่จิง้ และ เซียวเผยเหิง 
(吕其明、杨庶正、肖培珩 Lǚ Qímínɡ、Yánɡ Shùzhènɡ、Xiāo Péihénɡ) 

เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง หง ร่ือ 《红日》Hónɡrì “วนัแดง” ถ่ายทําในปี 
1961 และเม่ือวนัท่ี 24 เดือนตลุาคม ปี 2007  การสง่ยานอวกาศ“ฉางเออ๋” (嫦娥 chánɡ é) ขึน้สู่
ดวงจนัทร์ เพลงนีเ้ป็นหนึง่ใน 31 รายการเพลงท่ีใช้ในกิจกรรมการปลอ่ยยาน 

 ชาวจีนถ้วนทกุคน ไมว่า่จะเคยชมภาพยนตร์เร่ือง “หงร่ือ” หรือไมก็่ตาม แตไ่ด้ช่ือวา่ลกูหลาน
ชาวจีนแล้ว ไมว่า่ใครจะต้องฮมัเพลง “ใครไมว่า่บ้านข้าดี” ได้ตดิปากสกัท่อนสองทอ่น หรือประโยค
สองประโยคเป็นอยา่งน้อย โดยเฉพาะท่อนเร่ิมต้นท่ีพรรณนาถงึมาตภุมูิท่ีเข้าถึงจิตใจผู้ ฟัง สร้าง
ความภาคภมูิเหลือแสนท่ีวา่  

 
一座座青山紧相连   一朵朵白云绕山间  
一片片梯田一层层绿   一阵阵歌声随风传  
哎 谁不说咱家乡好   得儿哟依儿哟  
yī zuòzuò qīnɡshān jǐn xiānɡlián    
yī duǒduǒ báiyún rào shānjiān  
yī piànpiàn tītián yī cénɡcénɡ lǜ    
yī zhènzhèn ɡēshēnɡ suí fēnɡchuán  
āi shuí bùshuō zán jiāxiānɡ hǎo ，dé ér yō yī ér yō  

        เขาขจี เรียงร้อยยอด สอดประสาน   ปยุเมฆซา่นแทรกซ้อนซอนช่องผา   
        ขัน้บนัไดนบัร้อยแผน่ผืนทุง่นา เสียงเพลงแวว่ก้องฟ้าตามลมไป  
        ใครไมว่า่บ้านฉนัดี    (สร้อย) 

 
การถือกําเนิดของเพลงนีต้้องยกความดีให้กบัผู้ กํากบัภาพยนตร์ช่ือ ทางเส่ียวตาน (汤晓丹

Tānɡ Xiǎodān) ผู้ กํากบัทา่นนีพ้ถีิพถินัมากกบัเพลงประกอบภาพยนตร์ ให้ความสําคญักบัเพลง
ประกอบภาพยนตร์พอๆกบัการถ่ายภาพยนตร์เลยทีเดียว หลงัจากท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ือง        
“หงร่ือ” จบแล้ว ทางเส่ียวตาน ได้ไปพบคีตกรท่ีเคยแตง่เพลงท่ีมีช่ือเสียงหลายเพลง อยา่งเพลง 
หงฉีซง่《红旗颂》Hónɡqí sònɡ  “สรรเสริญธงแดง” และนกัประพนัธ์เพลงช่ือ หลว่ีฉีหมงิ         
ก็รับปากวา่จะแตง่เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองนีใ้ห้  ผู้ กํากบักลา่วกบั หลว่ีฉีหมิง วา่ “ฉาก
ยทุธการรบเม่ิง    เหลียงกู้ ล้อมแมท่พั 74 หวางผายจวิน ของกวอ๋หมินตัง่ เป็นฉากท่ียิง่ใหญ่มาก 
การรบก็ดเุดือดเลือดพลา่นรุนแรงเหลือคณา ก่อนเข้าสูฉ่ากสงครามยทุธนี ้ควรจะมีเพลงท่ีประกาศ
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ศกัดาและจิตวิญญาณหาญกล้าแหง่ความรักชาตรัิกกองทพั และการมุง่มัน่ในชยัชนะของกอง
กําลงัทหารปลดแอกประชาชนจีน”  หลงัจากได้เค้าโครงของเพลงแล้ว หลว่ีฉีหมิง ได้ไปพบกบันกั
แตง่เพลง หยางซูเ่จิง้ และ เซียวเผยเหิง ร่วมกนัแตง่เพลงนีอ้ยา่งมุง่มัน่ ทกุครัง้ท่ีคีตกร หลว่ีฉีหมิง  
ประพนัธ์เพลง ท่านจะทุ่มเททัง้จิตวิญญาณลงในเพลง  โดยเฉพาะเพลงประกอบภาพยนตร์  
เพ่ือให้ทํานองเพลงและเนือ้เพลงนีป้ระสานกลมกลืนสอดคล้องกนั หลว่ีฉีหมงิ  อา่นบทภาพยนตร์
เร่ือง “หงร่ือ”  แล้วเข้าไปใช้ชีวิตอยูใ่นกองกําลงัทหาร เพ่ือให้ได้ความรู้สกึ อารมณ์ของภาพยนตร์ 
และเหตกุารณ์อยา่งแท้จริง  จากนัน้ร่วมทํางานกบัผู้ กํากบัภาพยนตร์หลายครัง้จนกําหนดทํานอง
หลกัของเพลงได้  เพลงนีจ้ะต้องสะท้อนความรักชาตขิองประชาชนชาวเมิง่เหลียงกู้  และใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัต้องสะท้อนความรักชาต ิ จิตวิญญาณการปกป้องบ้านเมืองของทหารปลดแอก
ประชาชน และอดุมการณ์แห่งการปฏิวตัอินัแน่วแน่    ทํานองและจงัหวะเพลงของทัง้สองท่อนนี ้
จะต้องแสดงถงึความดดุนั รุนแรง รุกไลป่ระจญั ดงึผู้ชมเข้าสูภ่าพบรรยากาศและอารมณ์ของ
สมรภมูิอนัโออ่า่ ฮกึเหิม นา่เกรงขาม  หลงัทําเพลงสําเร็จ  ทกุคนช่ืนชอบเพลงนีม้าก และได้นํา
เพลง “ใครไมว่า่บ้านข้าดี” ไปประกอบการถ่ายทําภาพยนตร์เร่ืองนีถ้งึ 300 ฉาก  แตห่ลงัจากถ่าย
ทําเสร็จ คณะผู้ กํากบัและผู้ ถ่ายทํารู้สกึวา่ เพลงนีมี้ความยาวเกินไป   ควรจะตดัทอนลงบ้าง  หลว่ีฉี
หมิง  รู้ขา่วก็เดือดดาลเป็นฟืนเป็นไฟ  และไปพบกบัผู้ กํากบัภาพยนตร์หารือเร่ืองดงักลา่ว  แตผู่้
กํากบั ทางเส่ียวตาน มีความตัง้ใจท่ีจะรักษาทํานองและเนือ้เพลงดงัเดมิอยูแ่ล้ว  ดงันัน้การถือ
กําเนิดของเพลงนีต้้องยกคณุความดีให้กบัผู้ กํากบัภาพยนตร์ ทางเส่ียวตาน ท่ีทําให้เพลงนีค้ง
สํานวนเดมิตามความตัง้ใจของผู้แตง่  หลว่ีฉีหมิง   

หลงัจากตกลงกนัเร่ืองทํานองเพลง เนือ้เพลงได้ลงตวัแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปก็จะต้องหานกัร้อง
เพ่ือมาเป็นผู้ ถ่ายทอดเพลงนี ้ จากการคดัสรร เฟ้นหานกัร้องอยา่งพถีิพิถนั สดุท้ายก็มุง่เจตจํานง
ตรงไปท่ีนกัร้องของสถาบนัคีตนาฏศลิป์แห่งเมืองเซ่ียงไฮ้ ช่ือ เร่ินกุ้ยเจิน (任桂珍 Rèn Guìzhēn)  
นกัร้องท่านนีมี้วิธีการร้องเพลงพืน้เมืองแบบดัง้เดมิท่ีเป็นเย่ียม ไมว่า่จะเป็นการเก็บคํา นํา้เสียง 
การบงัคบัควบคมุเสียง การเปล่ียนเสียงล้วนมีเอกลกัษณ์เป็นพิเศษ นอกจากนีย้งัฉลาดหลกัแหลม
ในการนําเอาวธีิการขบัร้องแบบตะวนัตก มาประสมประสานกบัการขบัร้องแบบจีนได้อยา่งลงตวั
และกลมกลืน เกิดเป็นเอกลกัษณ์และลีลาเฉพาะตวัท่ีหาตวัจบัยากทา่นหนึง่  เม่ือคณะผู้ กํากบั 
ผู้ประพนัธ์เนือ้ร้อง ผู้ประพนัธ์ทํานองเพลงได้ฟัง เร่ินกุ้ยเจิน ทดลองร้องครัง้แรก ก็ช่ืนชมและตดัสนิ
กนัเด๋ียวนัน้เลยวา่ เพลงนีต้้องเป็น เร่ินกุ้ยเจิน ขบัร้องเทา่นัน้  

หลงัจากภาพยนตร์เร่ือง หงร่ือ ออกฉาย เพลง สยุปู้ ซวั อา่น เจียเซียง หา่ว  “ใครไมว่า่บ้านข้า
ดี” ท่ีขบัร้องโดย เร่ินกุ้ยเจิน ก็ดงัไปทัว่ประเทศจีน จนเม่ือไมน่านมานี ้ในเดือนตลุาคม ปี 2007 การ
สง่ยานอวกาศ“ฉางเออ๋” (嫦娥 chánɡ é) ขึน้สูด่วงจนัทร์ เพลงนีเ้ป็นเพลงใน อนัดบัต้นๆ ของ 31 
รายการเพลง ท่ีใช้ในกิจกรรมการปลอ่ยยานดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว    
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เนือ้เพลง   
一座座青山紧相连   一朵朵白云绕山间  

一片片梯田一层层绿  一阵阵歌声随风传  

哎 谁不说咱家乡好   得儿哟依儿哟  

一阵阵歌声随风传   弯弯的河水流不尽  

高高的松柏万年青   解放军是咱的亲骨肉  

鱼水难分一家人   哎 谁不说咱解放军好  

得儿哟依儿哟   鱼水难分一家人    

绿油油的果树满山岗  望不尽的麦浪闪金光    

看好咱们的胜利果   幸福的生活千年万年长  
 

คาํอ่านพนิอนิ    

yī zuòzuò qīnɡshān jǐn xiānɡlián    

yī duǒduǒ báiyún rào shānjiān  

yī piànpiàn tītián yī cénɡcénɡ lǜ    

yī zhènzhèn ɡēshēnɡ suí fēnɡchuán  

āi shuí bùshuō zán jiāxiānɡ hǎo    

dé ér yō yī ér yō  

yī zhènzhèn ɡēshēnɡ suí fēnɡchuán    

wānwān de hé shuǐliú bújìn  

ɡāo ɡāode sōnɡbǎi wànniánqīnɡ    

jiěfànɡjūn shì zán de qīnɡǔròu  

yúshuǐ nánfēn yìjiārén    

āi shuí bùshuō zán jiěfànɡjūn hǎo  

dé ér yō yī ér yō     

yúshuǐ nánfēn yìjiārén    

lǜ yóuyóude ɡuǒshù mǎn shānɡǎnɡ    

wànɡ bújìn de màilànɡ shǎn jīnɡuānɡ    

kànhǎo zánmen de shènɡlì ɡuǒ    

xìnɡfú de shēnɡhuó qiānnián wàn niánzhǎnɡ  

 

ความหมายของเนือ้เพลง 
เขาขจี เรียงร้อยยอด สอดประสาน   ปยุเมฆซา่นแทรกซ้อนซอนช่องผา   
ขัน้บนัไดนบัร้อยแผน่ผืนทุ่งนา  เสียงเพลงแวว่ก้องฟ้าตามลมไป  
ใครไมว่า่บ้านฉนัดี    (สร้อย) 
ระลอกแล้วระลอกเลา่เคล้าเพลงหวาน ธาราซา่น  กระเซน็ไมส่ิน้ สายนํา้ไหล  
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สนหม่ืนปี สงูชะลดู เขียวไมค่ลาย  ทพัทหารปลดปลอ่ย ร่างกาย เลือดเนือ้เรา 
ดัง่ฝงูปลารักนํา้ไมอ่าจแยก  ใครไมว่า่ ทหารปลดแอกดี ก็ช่างเขา 
(สร้อย)     ผองพ่ีน้องรักมัน่ดัง่ปลารักนํา้  
ผลไม้ลกูระย้าอยูเ่ตม็เขา   แสงเรืองรอง ทุ่งข้าว เหลืองอร่าม 
เป็นผลแหง่ชยัชนะอนังดงาม  เราสขุสนัต์ พนัหม่ืนปี นิรันดร  
 
คาํศัพท์  
绕 rào วน ล้อมรอบ 

梯田 tītián ทุง่นาขัน้บนัได 

家乡 jiāxiānɡ บ้านเกิดเมืองนอน 

弯弯 wānwān โค้งเป็นคุ้งนํา้ คดเคีย้วไปมา 

松柏 sōnɡbǎi ต้นสน 

骨肉 ɡǔròu เลือดเนือ้เชือ้ไข 
 

《谁不说俺家乡好》 
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18.《红梅赞》 

หงเหมย จ้าน《红梅赞》Hónɡméizàn เพลง “ชมดอกเหมยแดง” ประพนัธ์คําร้องโดย    
เหยียนซู ่(阎肃 Yán Sù) ประพนัธ์ทํานองโดย หยางหมิง เจียงชนุหยาง และ จินซา (羊鸣、 姜

春阳、金砂 YánɡMínɡ、Jiānɡ ChūnYánɡ、Jīn Shā) เป็นเพลงบรรเลงประกอบคีต
ละครเร่ือง เจียงเจ่ีย《江姐》Jiānɡ Jiě “พ่ีสาวเจียง” ท่ีชาวจีนทัง้ประเทศรู้จกั ประทบัใจและ
หลงใหล  แตใ่ครจะรู้บ้างวา่ เพลงนีเ้กิดขึน้โดยบงัเอิญ  

ในช่วงท่ีสร้างคีตละครเร่ืองนีน้ัน้ ผู้บญัชาการช่ือ หลวิยา่โหลว (刘亚楼 Liú Yàlóu) 
เสนอแนะข้อคดิเห็นในการสร้างคีตละครครัง้นีส้ัน้ๆ วา่ จะต้องสร้างผลงานท่ี “精雕细琢，打

造精品 jīnɡ diāo xìzhuó，dǎzào jīnɡpǐn”  หมายความวา่ “สลกัเสลาเจียรไนย สร้าง
งานชิน้เอก” แตเ่ดมิคีตละครเร่ือง เจียงเจ่ีย ไมไ่ด้คดิท่ีจะมีเพลงประกอบแตอ่ยา่งใด ตอ่มาผู้
บญัชาการหลวิยา่โหลว ได้ไปพบกบันกัประพนัธ์เหยียนซู ่ และสนทนากนัเก่ียวกบัคีตละคร โดยได้
เสนอความเห็นวา่ ในช่วงท่ีท่านชมมหาอปุรากรโอเปร่า ช่ือ 《卡门》kǎmén

1 ท่ีแม็กซโิกก็มีเพลง
ประกอบละคร  และขอให้คีตกรเหยียนซูช่ว่ยเขียนเพลงให้กบัคีตละครเจียงเจ่ียสกัเพลง  ตอ่มาคีต
กรเหยียนซู ่ได้เขียนเนือ้เพลงขึน้มาก่อนวา่ 行船长江上，哪怕风和浪… xínɡ chuán Chá
nɡ jiānɡ shànɡ，nǎ pà fēnɡ hé lànɡ…… หมายความวา่ “รอนแรมเรือตามลํานํา้ฉาง
เจียง ไหนฤาจะกลวัคล่ืนลมแรง”  แตท่่านผู้บญัชาการหลวิยา่โหลวก็ยงัรู้สกึไมค่อ่ยถกูใจเท่าใดนกั 
ท่านเหยียนซู ่ เอากระดาษท่ีเขียนร่างเนือ้เพลงเพลงหนึง่ออกมาจากกระเป๋า บอกกบัท่านผู้
บญัชาการวา่ “น่ีเป็นร่างเนือ้เพลงท่ีเพ่ือนของทา่นท่ีวทิยาลยัดนตรีเมืองเซ่ียงไฮ้ขอให้ท่านเขียนให้ 
เจตนาแรกเร่ิมก็คือเขียนเก่ียวกบัดอกเหมย และตัง้ช่ือเพลงวา่ หง เหมย จ้าน ท่านลองดวูา่ใช้ได้
หรือเปลา่”  เม่ือท่านผู้บญัชาการหลวิยา่โหลว ได้เห็นเนือ้เพลงก็รู้สกึถกูอกถกูใจมาก  และตกลง
เลือกเอามาเป็นเพลงเอกประกอบคีตละครเจียงเจ่ียทนัที   

นกัประพนัธ์เพลงนีอี้กท่านหนึง่คือ หยางหมิง เป็นผู้แตง่โครงร่างทํานองท่อนแรกให้กบัเนือ้
ร้องท่อนท่ีวา่ “红岩上红梅开 hónɡyán shànɡ hónɡméi kāi บนผาแดง ดอกเหมยบาน”  
ทํานองนีส้ร้างแรงบนัดาลใจให้กบั จินซา ซึง่เป็นผู้ ร่วมประพนัธ์เพลงอีกท่านหนึง่  ได้เพิ่มทํานอง
การร้องด้วยการสะบดัลกูคอ เพิม่ช่วงหา่งของตวัโน้ต ทอนตวัโน้ต เพิ่มลกูเลน่ท่ีเป็นวิธีการร้องแบบ
เอกลกัษณ์ของเพลงพืน้เมืองเจียงหนาน  ประกอบการบรรเลงด้วยขิมท่วงทํานองเสฉวน เกิดเป็น

                                                 
1 มหาอปุรากร ช่ือ 《卡门》ภาษาจีนออกเสียงวา่ kǎmén คือมหาอปุรากร  Carmen  เป็นศิลปกรรมชัน้เอก ผลงานการ
ประพนัธ์ของชอร์ช บีเซ (Georges Bizet) (25 ตลุาคม พ.ศ. 2381 – 3 มิถนุายน พ.ศ. 2418) คีตกวีชาวฝร่ังเศส ซึง่เกิดใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 19  เป็นหนึง่ในโอเปร่าท่ีมีการเปิดการแสดงมากท่ีสดุเร่ืองหนึง่ในโลก (ข้อมลูจาก http://th.wikipedia.org)  
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ท่วงทํานองทัง้เข้มแข็ง ทัง้ออ่นโยนอยูใ่นที เพลง “ชมดอกเหมยแดง”  ท่ีมีความไพเราะออ่นหวาน 
สดสวยงาม ในขณะท่ียงัแฝงความเข้มแข็ง เหมือนกบัคณุลกัษณะเฉพาะตวัของดอกเหมยนัน่เอง 

 ในเพลงกลา่วถึงคําวา่ “三九 sānjiǔ”  แปลวา่  “สาม เก้า” หมายความวา่  ชว่งเวลาท่ี
หลงัจากฤดหูนาวมาถึงแล้วนบัไป 3 ช่วง แตล่ะช่วงแบง่เป็นเก้าวนั ซึง่ก็ประมาณชว่งสปัดาห์ท่ีสาม
ปลายๆ ของเดือนท่ีฤดหูนาวมาถึงนัน่เอง ชาวจีนถือกนัวา่เป็นช่วงท่ีหนาวท่ีสดุของฤดหูนาว ท่ีเป็น
เช่นนีเ้พราะวา่ ในช่วงฤดหูนาว เวลากลางวนัสัน้ กลางคืนยาว จงึเป็นช่วงเวลาท่ีพืน้ดนิดดูซบัความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ได้น้อยท่ีสดุ ในขณะเดียวกนัเม่ือถงึเวลากลางคืน พืน้ดนิก็จะระบายความร้อน
ออกมาตามปกต ิ ซึง่มากกวา่ความร้อนท่ีดดูซบัเข้าไปในตอนกลางวนั อณุหภมูิในพืน้ดนิจงึเร่ิม
ลดลงไปเร่ือยๆ จนถึงช่วงท่ีพืน้ดนิปลอ่ยความร้อนออกมาสูพื่น้โลกเทา่กบัหรือน้อยกวา่ความร้อนท่ี
ดดูซบัเข้าไป จะทําให้โลกขาดความร้อนทัง้จากดวงอาทิตย์และจากพืน้โลก จงึเป็นช่วงเวลาท่ี
หนาวเย็นมากท่ีสดุ ชว่งเวลาดงักลา่วกินเวลาประมาณ “สามเก้า” จงึเป็นคําเรียกช่วงเวลาท่ีหนาว
เหน็บมากท่ีสดุในฤดหูนาว      
 ฤดใูบไม้ผล ิ เป็นฤดท่ีูต้นไม้ใบหญ้า สตัว์น้อยใหญ่ต่ืนจากการหลบัใหลหลบลีห้นีภยัหนาว
ยาวนาน ได้เบง่บานแตกหน่อชชู่อไสว นกน้อย กวางเก้ง เสือ ม้า ลา สตัว์ป่าน้อยใหญ่ รวมถึงผู้คน
ได้ออกมารับแสงตะวนัใหมด้่วยใจกายท่ีชุ่มฉ่ําเบกิบาน ถือเป็นการเร่ิมต้นชีวิตของสรรพสิง่ในรอบ
ปี ดงันัน้ กวีจงึมกันําฤดใูบไม้ผลมิาใช้เปรียบเทียบ และใช้เป็นสญัลกัษณ์ของการเร่ิมต้นสิง่ใหมท่ี่
สดใสเบกิบาน ร่ืนรมย์ และรุ่งเรือง ในเพลงนีก็้มีคําวา่ “新春来 xīnchūn lái” หมายถึง ฤดู
ใบไม้ผลคิรัง้ใหมม่าถงึแล้ว เป็นสญัลกัษณ์ของการเร่ิมต้นชีวิตใหม ่ สิง่ใหม ่ และการเปล่ียนแปลง
ใหม่ๆ ในหนทางท่ีดีขึน้ เช่นเดียวกนั      
 
เนือ้เพลง 
红岩上红梅开   千里冰霜脚下踩   

三九严寒何所惧   一片丹心向阳开  

向阳开   红梅花儿开 

朵朵放光彩  昂首怒放花万朵  

香飘云天外 唤醒 百花齐开放   

高歌欢庆新春来    
 

คาํอ่านพนิอนิ   
hónɡyán shànɡ hónɡméi kāi   qiānlǐ bīnɡshuānɡ jiǎoxià cǎi   

sānjiǔ yánhán hé suǒ jù     yípiàn dānxīn xiànɡyánɡ kāi  

xiànɡyánɡ kāi      hónɡméi huār kāi 

duǒduǒ fànɡ ɡuānɡcǎi    ánɡshǒu nùfànɡ huā wàn duǒ  
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xiānɡ piāo yún tiānwài    huànxǐnɡ bǎihuā qí kāifànɡ   

ɡāoɡē huānqìnɡ xīnchūn lái  xīnchūn lái 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ยอดผาแดงเหมยแดงเบง่บาน  องอาจย่ําแข็งขนัไปไกลพนัลี ้  
สามเก้า คราวหนาวเหน็บไมป่รานี ใจดวงนีด้วงแดงตามแสงตะวนั      

เบง่บาน ชะเง้อแหงน ไปตามแสง  ดอกเหมยแดงแขง่กนับานสะพร่ัง  
หม่ืนพนัดอกอวดสีชาดประกาศดงั ชชู่อตัง้องอาจผงาดงาม 
กรุ่นกลิน่ หอมไกล ไซ้เมฆขาว   ร้อยดอกกราวปลกุชีวาพาช่ืนฉ่ํา  
กระหึม่ร้องเริงร่ืนช่ืนเพลงยาม  ฤดใูหมไ่ม้ผลงิามฉ่ําชีวี      
 
คาํศัพท์ 
岩  yán หน้าผา 
梅花  méihuā ดอกเหมย 
冰霜   bīnɡshuānɡ  อปุมาวา่หย่ิงในศกัด์ิศรี เคร่งขรึมน่าเกรงขาม   
踩   cǎi   เหยียบย่ํา   
严寒   yánhán เหน็บหนาวเยน็ยะเยือก   
何  hé วางไว้หน้าคํานามบอกความหมายถงึคําถาม วา่  “ใด”เช่น 何

所 hé suǒ ท่ีใด     
惧   jù หวาดกลวั 
花开  huākāi  ดอกไม้บาน 
朵  duǒ  คําลกัษณนามของดอกไม้   
光彩  ɡuānɡcǎi สีสนัแวววาว อปุมาถงึ เกียรติยศศกัด์ิศรี   
昂首   ánɡshǒu  องอาจ ผึง่ผาย 
百花怒放  bǎihuā nùfànɡ อปุมาวา่ดอกไว้เบง่บานสะพร่ัง 
香  xiānɡ กลิน่หอม 
飘   piāo  ลอย 
唤醒   huànxǐnɡ ร้องปลกุให้ต่ืน   
欢庆  huānqìnɡ เฉลมิฉลอง 
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《红梅赞》 
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19. 没有共产党就没有新中国 

เหมยโหยว่ ก้งฉานตัง่ จิว้ เหมยโหยว ซนิ จงกัว๋《没有共产党就没有新中国》Méiyǒu 

ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó เพลง “ไมมี่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ไมมี่ประเทศจีน
ใหม ่” ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย ฉาวหัว่ซงิ (曹火星Cáo Huǒxīnɡ)   

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 1943 นกัการเมืองช่ือ เจ่ียง เจีย้ สือ(蒋介石 Jiǎnɡ Jièshí เจียงไค
เช็ก) ตีพิมพ์หนงัสือเลม่หนึง่ช่ือ จงกัว๋ มิง่ยวิ่น 《中国之命运》Zhōnɡɡuó zhī mìnɡyùn 
“ชะตาชาตจีิน” ในหนงัสือเลม่นีมี้คําขวญัสําคญัคือ   

 

没有共产党就没有中国  
méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu Zhōnɡɡuó  

“ไม่มีพรรค ก็ไม่มีประเทศจีน”  
 
ตอ่มาพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนัน้ได้ตีพิมพ์บทความลงในหนงัสือพิมพ์ช่ือ เจ่ียฟ่าง ร่ือ

ป้าว 《解放日报》Jiěfànɡ rìbào “หนงัสือพมิพ์ปลดแอก” ฉบบัวนัท่ี 25 สงิหาคม ในปี
เดียวกนัในหวัข้อ  “没有共产党就没有中国” เนือ้หาสําคญัคือการวิจารณ์หนงัสือเลม่ดงักลา่ว 
และสรุปประเดน็สําคญัตอนจบของบทความวา่  

 
如果今日的中国，没有中国共产党，那就是没有了中国” 
rúɡuǒ jīnrì de Zhōnɡɡuó ，méiyǒu Zhōnɡɡuó  
ɡònɡchǎndǎnɡ ，nà jiùshì méi yǒule Zhōnɡɡuó 

“หากแมน้ประเทศจีนในวนันี ้ไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก็ประหน่ึงว่า ไม่มีประเทศจีน”  
 
ฉาวหัว่ซงิ  ในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนหนึง่ ซึง่ในขณะนัน้มีอายเุพียง 19 ปี  ได้

แรงบนัดาลใจจากเหตกุารณ์ดงักลา่วนี ้จงึประพนัธ์คําร้องเพลงนีข้ึน้  ตัง้ช่ือวา่ 《没有共产党就

没有中国》méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu Zhōnɡɡuó “ไมมี่พรรค ก็ไมมี่ประเทศ
จีน” จากนัน้ทา่นเหมาเจ๋อตงได้ปรับแก้เลก็น้อย โดยให้ความเห็นวา่ ก่อนหน้าท่ีจะมีพรรค
คอมมิวนิสต์ ประเทศจีนก็ยงัคงเป็นประเทศจีน แตห่ลงัจากมีการปฏิวตัขิองพรรค ประเทศจีนได้
เข้าสูก่ารเปล่ียนแปลงเป็นประเทศจีนใหม ่  จงึเสนอให้เตมิคําวา่  新 xīn “ใหม”่ เป็น 《没有共

产党就没有新中国》méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó 

หมายความวา่ ไมมี่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ไมมี่ประเทศจีนใหม่ ดงัปรากฏเป็นช่ือเพลงและใช้มาจน
ปัจจบุนั 
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เก่ียวกับผู้ประพันธ์เพลง  
หลงัจากการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ฉาวหัว่ซงิ ทุ่มเทกายใจให้กบัการทํางานรับใช้

กองดริุยางค์สงัคีตของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นบัตัง้แตปี่ 1952 ถึงปี 1966 ได้ขึน้ดํารงตําแหน่งรอง
หวัหน้า และตอ่มาขึน้เป็นหวัหน้าของกองนาฏดริุยางค์ประชาชนแห่งเมืองเทียนจิน  มีผลงานการ
ประพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียง เช่น เพลงช่ือ คานท่าน กงเหริน จือ เกอ 《勘探工人之歌》Kāntàn 

ɡōnɡrén zhīɡē “ บทเพลงค้นหากรรมกร” เพลงช่ือ หวอ่เมนิ เตอะ จู่กวอ๋ ต้าวชู่ ซื่อ ชนุเทียน 

《我们的祖国到处是春天》Wǒmen de zǔɡuó dàochù shì chūn tiān “มาตภุมูิ
ของเราทัว่แคว้นเป็นแดนแห่งใบไม้ผล”ิ เพลงช่ือ อ๋ิงเจีย จู่กวอ๋ เตอะ จาวฮ่วน《迎接祖国的召

唤》Yínɡjiē zǔɡuó de zhàohuàn “รับเสียงเพรียกหาจากมาตภุมูิ” เป็นบทเพลงท่ีมีเนือ้หา
พรรณนาความทกุข์ยากลําบากของเหลา่ประชาชนชาวจีน ท่ีถกูกดข่ีขม่เหงรังแกจากชนชัน้ศกัดนิา 
ก่อนการปฏิวตั ิ และการตอ่สู้ เพ่ือให้ได้มาซึง่อิสรเสรีภาพของพรรคคอมมิวนิสต์ ผู้สร้างชีวิตใหม่
ให้กบัประชาชน  

ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม ฉาวหัว่ซงิ ได้รับความลําบากจากการรังแกของฝ่ายตรงข้ามอยา่ง
หนกั กระทัง่หลงัการประชมุคณะรัฐมนตรีครัง้ท่ี 13 ท่านก็ได้ขึน้ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการ หวัหน้ากอง
ดริุยางค์ หวัหน้าคณะนาฏดริุยางค์ตา่งๆมากมาย เช่น  คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่เมืองเทียนจิน 
ประธานคณะกรรมการดริุยางค์แหง่เมืองเทียนจิน คณะกรรมการสมาคมคีตกวีแหง่ชาต ิ  เป็นต้น   
ในช่วงเวลาดงักลา่ว ท่านได้ประพนัธ์เพลงท่ีทรงคณุคา่อีกหลายเพลง ได้แก่ เพลงช่ือ หวอ่ อ้าย จู่
กวอ๋《我爱祖国》Wǒài zǔɡuó “ฉนัรักมาตภุมู”ิ เพลงช่ือ เซงิหวั จ้านเกอ《生活赞歌》 

Shēnɡhuó zànɡē “บทเพลงแห่งชีวิต” ปี 1984 ตีพิมพ์ผลงานช่ือ หวัซงิ เกอฉว่ี เสวียนจ๋ี 《火星

歌曲选集》Huǒxī n ɡ  ɡ ēq ǔ  xu ǎ nj í  “เพลงเอกคดัสรรของหัว่ซงิ” และในปีเดียวกนั  
คณะกรรมการบริหารเมืองเทียนจินได้จดัคอนเสร์ิตช่ือ หัว่ซงิ จัว้ผ่ิน อินเยว ่ฮุย่《火星作品音乐

会》Huǒxīnɡ zuòpǐn yīnyuèhuì “คอนเสร์ิตผลงานเพลงของหัว่ซงิ”  
 หลงัจากเกษียณอายรุาชการแล้ว  ฉาวหัว่ซงิ ยงัได้ประพนัธ์เพลงอีกนบัร้อยเพลง เช่น  

เพลงช่ือ สุย่ จือ เกอ《水之歌》Shuǐ zhīɡē “บทเพลงแห่งสายนํา้” เพลงช่ือ เจียงหนานหลิว่
《江南柳》Jiānɡnán liǔ “ต้นหลวิแหง่เจียงหนาน” แม้ในขณะเจ็บป่วยรักษาตวัอยูใ่น
โรงพยาบาลก็ยงัอดรนทนไมไ่ด้ ฝืนร่างกายท่ีเจ็บป่วยประพนัธ์เพลงให้กบัการคืนสูม่าตภุมูิของ
ฮ่องกงและมาเก๊าด้วย  
 วนัท่ี 16 เมษายน ปี 1999 ท่วงทํานองเพลงชีวิตของนกัประพนัธ์ผู้ยิ่งใหญ่ได้บรรเลงถึง
วาระสดุท้าย แผว่เบาและจบลง แสงดาวองัคาร (คําวา่ 火星 huǒxīnɡ ซึง่เป็นช่ือของนกั
ประพนัธ์ทา่นนี ้ หมายถึง ดาวองัคาร) สอ่งแสงประกายสวา่งพร่างพราวดัง่ช่ือของทา่น ยงัคงสอ่ง
แสงอยูต่ราบชัว่นิจนิรันดร์ ดจุดงัผลงานเพลงมากกวา่ 1,600 เพลง ท่ีบรรเลงขบักลอ่มชาวจีนไมส่ิน้
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ทํานอง แม้ก่อนริบหร่ีดบัแสงบนเตียงผู้ ป่วยในโรงพยาบาล ท่านยงัทิง้ผลงานชิน้สดุท้ายเพ่ือร่วม
ฉลองครบรอบสาธารณรัฐประชาชนจีน 50 ปี ช่ือเพลง อา หวอ่ เจีย้ว จงกวอ๋ 《啊，我叫中

国！》ā，wǒ jiào Zhōnɡɡuó  “โอ้ ! ฉนัช่ือ ชาตจีิน”  

 

เนือ้เพลง 
没有共产党就没有新中国  没有共产党就没有新中国  

共产党辛劳为民族    共产党他一心救中国 

他指给了人民解放的道路   他领导中国走向光明   

他坚持抗战八年多    他改善了人民生活 

他建设了敌后根据地  他实行了民主好处多  

没有共产党就没有新中国 没有共产党就没有新中国 
 

คาํอ่านพนิอนิ   

méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó 

méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó  

ɡònɡchǎndǎnɡ xīnláo wéi mínzú   

ɡònɡchǎndǎnɡ tā yìxīn jiù Zhōnɡɡuó 

tāzhǐ ɡěile rénmín jiěfànɡ de dàolù   

tā línɡdǎo Zhōnɡɡuó zǒuxiànɡ ɡuānɡmínɡ   

tā jiānchí kànɡzhàn bānián duō   

tā ɡǎishàn le rénmín shēnɡhuó 

tā jiànshè le díhòu ɡēnjùdì  

tā shí xínɡle mínzhǔ hǎochu duō  

méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó 

méiyǒu ɡònɡchǎndǎnɡ jiù méiyǒu xīn Zhōnɡɡuó 
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
ไมมี่พรรคคอมมิวนิสต์  ก็ไมมี่ประเทศจีนใหม ่ ไมมี่พรรคคอมมิวนิสต์  ก็ไมมี่ประเทศจีนใหม ่ 
พรรคมุง่มัน่เพ่ือมวลชนตรากตรําไป    ด้วยหนึง่ใจ กู้ชาต ิทา่นนําทาง  
ชีห้นทางปลดปลอ่ยให้ปวงประชา   ท่านนําพาชาตจีินสูแ่สงสวา่ง  
แปดปีมัน่ต้านศกึสู้ทกุทาง   ท่านช่วยสร้างชีวิตสขุให้ปวงชน 
สร้างฐานมัน่หลงัศตัรูมนัปราชยั     ดําเนินแนวประชาธิปไตยไปทกุหน   
ไมมี่พรรคคอมมิวนิสต์  ไร้ชาตจีินประชาชน   ชาตจีินใหม ่เป็นผล พรรคคอมมิวนิสต์จีน  
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คาํศัพท์ 
共产党 ɡònɡchǎndǎnɡ พรรคคอมมิวนิสต์ 
辛劳 xīnláo เหน็ดเหน่ือย เหน่ือยล้า  
民族 mínzú   ชนชาติ  
解放 jiěfànɡ ปลดปลอ่ย  
道路 dàolù   หนทาง เส้นทาง 
领导 línɡdǎo  นํา ผู้ นํา 
光明 ɡuānɡmínɡ   แสงสวา่ง 
坚持 jiānchí ยืนหยดั  
抗战 kànɡzhàn   สงครามตอ่ต้านการรุกราน  
改善 ɡǎishàn  ปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้ดีขึน้  
生活 shēnɡhuó  ชีวิต 
建设 jiànshè  สร้าง สร้างสรรค์  
根据地 ɡēnjùdì ฐาน เขตฐานปฏิบติัการ   
实行 shíxínɡ ปฏิบติัการ ดําเนินการ  
民主 mínzhǔ  ประชาธิปไตย 
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20.咱们工人有力量 

        จ๋านเมนิ กงเหริน โหยว่ ล่ีเล่ียง《咱们工人有力量》Zánmen ɡōnɡrén yǒu lìliànɡ 
เพลงเราเหลา่กรรมกรมีพลงั  ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย หมาเขอ่ (马可 Mǎ Kě)  เป็นเพลงท่ี
มีท่วงทํานองแข็งแกร่งทรงพลงั องอาจและผึง่ผาย แสดงออกถึงผู้คนชนชัน้กรรมกรท่ีทุ่มเทกําลงั 
กายและใจตอ่สู้อดทนเพ่ือสนบัสนนุการปลดแอกประชาชนของรัฐบาลจีนใหม ่ สร้างภาพพจน์ใหม่
ให้กบัชนชัน้กรรมกรในภาพของวีรบรุุษผู้กล้าท่ีทุ่มเทสดุพลกําลงัเพ่ือปวงชน  

ต้นฤดรู้อนของปี 1947 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้รับการปลดปลอ่ย  โรงงานน้อย
ใหญ่ตา่งๆ เร่ิมเปิดดําเนินการผลติในกิจการอตุสาหกรรมอยา่งแข็งขนัอีกครัง้ หมาเขอ่ผู้แตง่เพลงนี ้
ได้เดนิทางพร้อมกบัคณะกรรมกรและนกัเขียนมาท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือร่วมการฉลองเปิด
กิจการอตุสาหกรรมผลติเหลก็ของโรงงานถลงุเหลก็อานซาน หมาเขอ่เดมิทีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีชนบท
ทรุกนัดาร เม่ือเดนิเข้าสูโ่รงงาน ได้เห็นเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลท่ีใหญ่โตมโหฬาร เสียงดงั
กึกก้องกงัวาน อณุหภมูิความร้อนท่ีเกิดจากการถลงุเหลก็ ตลอดจนกรรมกรท่ีทํางานอยูท่่ามกลาง
ไฟร้อนระอ ุ เปลวเพลงิลกุทว่มฟ้าทว่มดนิ ก็รู้สกึต่ืนตาต่ืนใจ และถกูภาพเหตกุารณ์ในโรงงานนัน้
ดงึดดูตรึงใจ  จนเม่ือได้เห็นแร่เหลก็แตล่ะก้อนๆ ถกูถลงุสกดัเนือ้เหลก็ออกมา นํามาขึน้รูปเป็น
เคร่ืองจกัรกล ผลติภณัฑ์สําเร็จรูปตา่งๆ ก็ถึงกบัตะลงึในความสามารถของเหลา่กรรมกรในโรงงาน 
ได้แตอ่ทุานออกมาวา่ “ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน ช่างยิง่ใหญ่เหลือเกิน” จากแรงบนัดาลใจนีเ้อง  หมา
เขอ่จงึได้จรดปากกาแตง่เพลงสงครามขึน้หนึง่เพลง เพ่ือเป็นการยกยอ่งกรรมกรผู้อยูแ่นวหลงัของ
ทหารหาญท่ีราญศกึในสมรภมูิอยา่งไมย่อ่ท้อเช่นเดียวกนั และใช้ช่ือเพลงวา่ จ๋านเมนิ กงเหริน 
โหยว่ ล่ีเล่ียง《咱们工人有力量》Zánmen ɡōnɡ rényǒu lìliànɡ “เราเหลา่กรรมกรมี
พลงั” 

ในบรรดาเพลงท่ีนิยมขบัร้องเป็นหมูค่ณะ เพลงจ๋านเมิน กงเหริน โหยว่ ล่ีเล่ียงนี ้นบัเป็นเพลง
ท่ีมีทํานองท่ีกระฉบักระเฉง เข้มแข็ง องอาจ ทรงพลงัเหมือนดัง่เหลา่กรรมกรท่ีทุม่เทกําลงักายเพ่ือ
ประชาชนและประเทศชาต ิ เป็นสญัลกัษณ์ของความแข็งแกร่งอดทนของเหลา่กรรมกรทัง้มวล 
นบัตัง้แตเ่พลงนีไ้ด้นําออกเผยแพร่มาจนถงึปัจจบุนั ได้รับความนิยมชมชอบของเหลา่กรรมกรผู้ใช้
แรงงานเป็นอนัมาก ทัง้ยงัเผยแพร่ไปสูก่ลุม่หนว่ยงาน สถาบนัการศกึษาและกองทพัตา่งร้องกนัจน
ตดิปากและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่  

บนเส้นทางของการปฏิวตัวิฒันธรรม พร้อมๆกบัการถือกําเนิดของประเทศจีนใหม ่ เสียงเพลง        
จ๋านเมิน กงเหริน โหยว่ ล่ีเล่ียง กู่ก้องร้องดงัข้ามไปทัว่พืน้ท่ีเหนือใต้แมนํ่า้แยงซีเกียง  ทว่งทํานอง
เพลงนีผู้้ประพนัธ์ใช้ทํานองและจงัหวะเพลงพืน้เมืองท่ีช่ือ ยางเกอ (秧歌 yānɡɡe) และ  ฮ่าวจ่ือ 

(号子 hàozǐ) ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของเพลงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผสมผสานกนัเข้าอยา่งลง



 

 
119 

ตวั ท่อนแรกของเพลงใช้วิธีการตดัแบง่เสียงและจงัหวะแยกออกจากกนัเป็นสองสว่น นกัร้องนําร้อง
เสียงเด่ียว อีกสว่นหนึง่เป็นทํานองประสานท่ีร้องแบบประสานเสียง ทําให้ฟังดมีูพลงั องอาจ
ลําพอง เตม็ไปด้วยบรรยากาศของการร่วมลงแรงสร้างงานด้วยจิตวิญญาณท่ีมุง่มัน่ เดด็เด่ียว ไม่
ยอ่ท้อตอ่ความเหน็ดเหน่ือยและความยากลําบากใดๆ ยอมทุ่มเทแรงกายเพ่ือสร้างชาตใิห้ยิง่ใหญ่
เกรียงไกร   ท่อนหลงัเป็นทํานองครึกครืน้ร่ืนเริง ผู้แตง่ใช้ทํานองสัน้ๆ ร้องซํา้ๆ กลบัไปกลบัมา
หลายๆรอบ แสดงภาพของเปลวไฟท่ีลกุโหมเปลวแล้วเปลวเลา่ สดุท้ายจบเพลงด้วยประโยคท่ีวา่ 
为了咱全中国彻底解放  wèile zán quán Zhōnɡɡuó chèdǐ jiěfànɡ  “เพ่ือปลอด
ปลอ่ยทัว่ทัง้ผืนแผน่ดนิจีนของเรา”  ราวประหนึง่เสียงประกาศก้องของเหลา่กรรมกรท่ีมีใจเดียวกนั
ในการ “ร่วมสร้างชาต”ิ ให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร  
 

歌词： 
咱们工人有力量,   嗨! 咱们工人有力量! 

每天每日工作忙,  嗨!每天每日工作忙, 

盖成了高楼大厦,  修起了铁路煤矿, 

发行得世界变呀么变了样! 哎嗨! 

发动了机器轰隆隆的响, 举起了铁锤响叮当! 

造成了犁锄好生产,  造成了枪炮送前方! 

哎嗨! 哎嗨! 哎呀! 

咱们的脸上放红光,  咱们的汗珠往下淌! 

为什么?为了求解放!  为什么?为了求解放! 

哎!嗨!哎!嗨!   为了咱全中国彻底解放! 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
zánmen ɡōnɡ rényǒu lìliànɡ,     

hēi!zánmen ɡōnɡ rényǒu lìliànɡ! 

měitiān měirì ɡōnɡzuò mánɡ,    

hēi!měitiān měirì ɡōnɡzuò mánɡ, 

ɡài chénɡle ɡāolóu dàshà,    

xiū qǐle tiělù méikuànɡ, 

fāxínɡ dé shìjiè biàn yɑ me biànle yànɡ! āi hēi! 

fā dònɡle jīqì hōnɡlōnɡlónɡ de xiǎnɡ,   

jǔ qǐle tiěchuí xiǎnɡ dīnɡdānɡ! 

zàochénɡle lí chú hǎo shēnɡchǎn,   

zào chénɡle qiānɡpào sònɡ qiánfānɡ!  

āi hēi! āi hēi! āiyɑ! 

Zánmen de liǎnshànɡ fànɡ hónɡɡuānɡ,   

Zánmen de hànzhū wǎnɡxià tǎnɡ! 
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wèishénme? wèile qiú jiěfànɡ!    

wèishénme? wèile qiú jiěfànɡ! āi!hēi!āi!hēi!     

wèile zán quánZhōnɡɡuó chèdǐ jiěfànɡ! 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  

หมูเ่ราเหลา่กรรมกรมีพลงั   อ้าว เฮ้ ! หมูเ่ราเหลา่กรรมกรมีพลงั  

ทกุวนัตัง้หน้าทํางานยุง่หนกัหนา   อ้าว เฮ้ !   ทกุวนัทํางานยุง่หนกัหนา 

สร้างตกึสงูระฟ้า    ทางรถไฟเหมืองแร่  มา！เราช่วยกนั  

สง่ไปให้ ทัว่โลกเปล่ียนเร็วพลนั   ฮยุ เล ฮยุ！ 

โครมโครมเคร่ืองจกัรดงัสนัน่   โป้งป้าง ลัน่เสียงค้อนตีเหลก็กล้า  
จอบเสียมไถคราดดีทําออกมา   สง่แนวหน้าปืนอาวธุยทุธครบครัน  

 ฮยุเล! ฮยุเล! อ้าว เฮ! 
ใบหน้าเราเปลง่แสงเป็นประกาย  หยาดเหง่ือเรารินไหลไมเ่คยหวัน่ 
เพราะอะไร ทําไปเพ่ือใครกนั  เพ่ือปลดปลอ่ยทกุชนชัน้สูเ่สรี  

ฮยุเล! ฮยุเล! อ้าว เฮ!   ปลดปลอ่ยสิน้ทัว่แผน่ดนิชาตจีินเอย 
 
คาํศัพท์ 
工人 ɡōnɡrén กรรมกร  
力量 lìliànɡ  พลงั กําลงั 
盖 ɡài ปิด คลมุ ก่อสร้าง 
大厦 dàshà ตกึสงู 
铁路 tiělù ทางรถไฟ 
煤矿 méikuànɡ เหมืองแร่ 
世界 shìjiè โลกมนษุย์ ในโลก  
机器 jīqì เคร่ืองจกัรกล 
轰隆 hōnɡlōnɡ เสียงดงัครึกโครม  
响 xiǎnɡ เสียงดงั 
举起 jǔqǐ ยกขึน้ ชขูึน้ 
铁锤 tiěchuí ค้อนเหลก็  
犁,锄 lí, chú ไถ (น.) , จอบ เสียม  
枪炮 qiānɡpào ปืน ปืนใหญ่  
汗珠 hànzhū เมด็เหง่ือ หยาดเหง่ือ  
淌 tǎnɡ รินไหล 
彻底 chèdǐ ถงึท่ีสดุ ลกึ ถงึแก่นแท้ 
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21.《革命人永远是年轻》 
 

เก๋อมิ่งเหริน หยงหยว่น ซื่อ เหนียนชิง《革命人永远是年轻》Gé mìnɡrén yónɡyuǎn 

shì niánqīnɡ เพลง “นกัปฏิวตัหินุม่สาวตลอดกาล” ประพนัธ์คําร้องโดย เจ๋ียฟ ู(劫夫Jié Fū) 

ประพนัธ์ทํานองโดย เจ๋ียฟ ูและ จงอี ้  (劫夫  ,中艺  Jié Fū,Zhōnɡ Yì) 
เพลงเอกของชาตจีินเพลงนีไ้มว่า่จะผา่นกาลเวลานานสกัเพียงใด แตก็่ยงัคงรักษาความ

เยาว์วยัไว้ได้อยา่งช่ือเพลง  ความเยาว์วยัมิได้หมายถึงใบหน้าท่ีเตง่ตงึไร้ริว้รอยเห่ียวยน่ มิได้
หมายถงึเสียงท่ีสดใสเจือ้ยแจ้ว และก็มิได้หมายถงึผิวพรรณท่ีนุ่มนวลออ่นละมนุ  แตค่วามเยาว์วยั
ของเพลงนีคื้อการท่ีสามารถดํารงอยูเ่หนือกาลเวลาท่ีแม้ปฏิทินจะพลกิผนัผา่นศตวรรษท่ี 20 ไป
หมาด ๆ แตชี่วิตท่ีเยาว์วยัตลอดกาลนัน้ สมัพนัธ์กบัการปฏิวตัสิงัคม ความคดิ ความรัก เพลง
กลอนและอารมณ์แห่งความฮกึเหิมสอดคล้องเก่ียวข้องอยูด้่วยกนัอยา่งแยกกนัไมอ่อก  หากมอง
ย้อนไปในทกุช่วงของประวตัศิาสตร์ชาตจีิน เราก็จะสามารถมองเห็นเงาของ “ความเยาว์วยั” ยงัคง
โลดโผนโจนทะยานอยา่งไมเ่คยหยดุหยอ่น เม่ือการปฏิวตัท่ีิไมว่า่ยคุสมยัใดยงัคงเยาว์วยั  ความ
เยาว์วยัของการปฏิวตัก็ิยงัคงดํารงอยูเ่ช่นเดียวกนั 

เฉินตูซ๋ิว่ (陈独秀 Chén Dúxiù) หนึง่ในคณะผู้ ร่วมก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนแรก กลา่วไว้วา่  

 
“青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎”  

qīnɡnián rú chūchūn ，rú zhāorì ，rú bǎi huì zhī ménɡdònɡ， 
rú lìrèn zhī xīnfā yú xínɡ. 

วยัเยาว์ดัง่แรกเร่ิมฤดูใบไมผ้ลิ ดจุอรุณรุ่งเบิกฟ้า ราวพฤกษาแตกหน่อชูช่อไสว เสมือนมีดคม
กริบทีเ่พ่ิงลบัจากหิน  
  

ในช่วงปฏิวตัวิฒันธรรม กลุม่นกัศกึษาเยาว์วยัเรียกร้อง ตอ่สู้ เพ่ือความเป็นตวัของตวัเอง และ
สทิธิพลเมือง  ความเยาว์วยัจงึมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิวตั ิ และการปลดปลอ่ยอยา่งแนน่แฟ้น 
สนิทชิดใกล้ โดยเฉพาะในยคุสงัคมนิยม ความเยาว์วยัในทกุหวัใจร่วมแรงร่วมสร้างชาต ิ เยาวชน
คนหนุ่มสาวทัว่ผืนแผน่ดนิจีน  ทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณเพ่ือสร้างมาตภุมูแิห่งนีร่้วมกนั   

ความชราร่วงโรย เป็นไปตามกฏเกณฑ์แหง่ธรรมชาต ิวนันีเ้รายงัเยาว์วยั พรุ่งนีอ้าจจะบอกลา
ความเยาว์วยัท่ีมีอยูใ่นวนันีอ้ยา่งสิน้เชิง แตห่ากมีอดุมการณ์มัน่คง ฮกึเหิมไมห่วัน่ ไมท้่อถอย ร่วม
สร้างสิง่ใหมท่ี่ดีกวา่เดมิ ลบล้างสิง่เลวร้ายเก่าๆ เราก็จะสามารถยืนหยดัอยูไ่ด้ด้วยหวัใจท่ีเข้มแข็ง
และเยาว์วยัตลอดกาล เฉกเช่นหวัใจของนกัปฏิวตั ิ     
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ในยคุปี 50 ประเทศจีนใหมไ่ด้ถือกําเนิดขึน้ในบรูพทิศของโลก ดจุดัง่พระอาทิตย์ของรุ่งอรุณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เร่ิมเปิดบนัทกึหน้าใหมข่ึน้ ณ บดันัน้ เสียงกู่ร้องของมวลชนท่ีจตัรัุส
เทียนอานเหมิน ประกาศก้องให้โลกรู้วา่ “ณ บดันี ้ ชนชาวจีนลกุขึน้ยืนแล้ว” นกึถึงการตอ่สู้ เพ่ือ
เสรีภาพในห้วงเวลานัน้ขึน้มาคราใด  จิตใจท่ีเตม็เป่ียมด้วยวิญญาณของหนุม่สาวแรกรุ่นยงัคงคุ
กรุ่นอยูใ่นใจมเิส่ือมคลาย พร้อมๆกบัเสียงเพลง เก๋อมิง่เหริน หยงหยว่น ซื่อ เหนียนชิง ท่ียงัคง
กึกก้องร้องป่าวความเยาว์วยัไมเ่คยจางหายไปจากใจชาวจีนทกุผู้ทกุคน เป็นเสมือนบนัทกึ
ประวตัศิาสตร์หน้าหนึง่ ท่ีเป็นจริงท่ีสดุ ท่ีไมมี่การบดิเบือน และดํารงมัน่คงตลอดมา 

ตลอดระยะเวลาหกสบิกวา่ปีแห่งการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน เพลง เก๋อมิง่เหริน หยง
หยว่น ซื่อ เหนียนชิง เปรียบประหนึง่คานหลกัสําคญัท่ีลกูหลานชาวจีนรุ่นแล้วรุ่นเลา่ร่วมกนัสร้าง
ความยิง่ใหญ่เกรียงไกรให้แก่มาตภุมูิ  ทว่งทํานองเพลงอนัไพเราะ ร่ืนเริง เตม็ไปด้วยพลงัแหง่วยั
หนุ่มสาว ปลกุผู้คนให้มีใจฮกึเหิม  ทกุครัง้ท่ีได้ยนิเพลงนี ้  ความสขุสนกุสนานในอดีตแสดงออกให้
เห็นเป็นรอยยิม้ท่ีเกิดจากการหวนรําลกึถงึความทรงจําในวยัเยาว์  เพลงนีไ้ด้รับความนิยมอยา่ง
มาก ถือเป็นตวัแทนของสงัคม ในยคุ 50 เลยก็วา่ได้  เห็นได้จากมกันําเพลงนีไ้ปใช้ประกอบสารคดี
เก่ียวกบัเหตกุารณ์  บคุคลสําคญัในช่วงเวลาดงักลา่ว  ใช้ประกอบภาพยนตร์และการแสดงละคร
เวทีตา่งๆ ทําให้เพลง เก๋อมิง่เหริน หยงหยว่น ซื่อ เหนียนชิง จะยงัคงดงัก้องในใจของนกัปฏิวตัท่ีิ
เยาว์วยัตลอดกาล      

 
เนือ้เพลง   
革命人永远是年轻    革命人永远是年轻 
它好比大松树冬夏常青  它不怕风吹雨打 
它不怕天寒地冻    它不摇也不动 
永远挺立在山巅    革命人永远是年轻 
它好比大松树冬夏常青   它不怕风吹雨打 
它不怕天寒地冻    它不摇也不动 
永远挺立在山巅。 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
ɡémìnɡrén yónɡyuǎn shì niánqīnɡ     

ɡémìnɡrén yónɡyuǎn shì niánqīnɡ 

tā háobǐ dà sōnɡshù dōnɡxià chánɡqīnɡ    

tā búpà fēnɡchuī yǔdǎ 

tā búpà tiānhándìdònɡ      

tā bú yáo yě búdònɡ 

yónɡyuǎn tǐnɡlì zài shāndiān      

ɡémìnɡrén yónɡyuǎn shì niánqīnɡ 



 

 

124 

tā háobǐ dà sōnɡshù dōnɡxià chánɡqīnɡ    

tā búpà fēnɡchuī yǔdǎ 

tā búpà tiānhándìdònɡ      

tā bú yáo yě búdònɡ 

yónɡyuǎn tǐnɡlì zài shāndiān. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
นกัปฏิวตัหินุม่สาวตลอดกาล   นกัปฏิวตัหินุม่สาวตลอดกาล 
ดัง่ต้นสนทนทาน ร้อนหนาว ยงัขจี  ฝนกระหน่ํา ลมกระโชกตี ยงัหยดัยืน 
ฤดหูนาวหนาวเหน็บยงัสู้ทน  ยงัยืนต้นตระหง่านอยูสู่้ทนฝืน 
บนยอดเขาตัง้มัน่หยัง่รากยืน  นกัปฏิวตัหินุม่สาวตลอดกาล 
ดัง่ต้นสนทนทาน ร้อนหนาว ยงัขจี  ฝนกระหน่ํา ลมกระโชกตี ยงัหยดัยืน 
ฤดหูนาวหนาวเหน็บยงัสู้ทน  ยงัยืนต้นตระหง่านอยูสู่้ทนฝืน 
บนยอดเขายืนต้นแกร่งอยูช่ัว่กาล         
 
คาํศัพท์  
革命 ɡémìnɡ การปฏิวติั  
永远 yónɡyuǎn ตลอดกาล  
年轻 niánqīnɡ   คนหนุ่มสาว  วยัเยาว์   
好比 háobǐ เปรียบเสมือน 
松树 sōnɡshù ต้นสน  
冬 dōnɡ ฤดหูนาว 
夏 xià  ฤดรู้อน 
青 qīnɡ  เขียว ขจี   
风雨 fēnɡyǔ ลม ฝน หนาว  
寒 hán หนาวเหน็บ 
冻 dònɡ   แข็งตวัเป็นนํา้แข็ง  
摇动 yáodònɡ สัน่ไหว  
挺立 tǐnɡlì ยืนหยดั  
山巅 shāndiān   ยอดเขา 
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《革命人永远是年轻》 
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22. 《歌唱祖国》 

 
เกอช่าง จู่กวอ๋《歌唱祖国》Gēchànɡ zǔɡuó เพลง “ลํานํามาตภุมูิ” ประพนัธ์คําร้องและ

ทํานองโดย หวางเซนิ    (王莘 Wánɡ Shēn)  
เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือเดือนกนัยายน ปี 1950 เพลงนีส่ื้อให้เห็นถงึบรรยากาศของความรุ่งเรือง

ก้าวหน้า การลกุขึน้มาผงาดยิ่งใหญ่ลําพอง เป็นการเร่ิมต้นถือกําเนิดของชาตจีินใหม ่  เป็นเสมือน
บนัทกึการก้าวเดนิไปข้างหน้าของจีนใหมอ่ยา่งยิ่งใหญ่เกรียงไกร หลงัการปฏิวตัปิลดปลอ่ย  เนือ้
เพลงมีความกระชบักระฉบักระเฉง  ส่ือให้เห็นภาพของความมีชีวิตชีวา ความสดใหม ่ทว่งทํานอง
องอาจผึง่ผาย หนกัแนน่ด้วยเลือดรักชาตท่ีิเตม็เป่ียม เป็นผลงานการประพนัธ์ท่ีพลกิโฉมหน้าใหม่
ของรูปแบบเพลงของจีน  ทํานองเพลงประกอบด้วยทํานองหลกัและทํานองรองท่ีมีความยาว
เทา่ๆกนั  ทํานองเพลงหลกัมีเนือ้เพลงท่ีแบง่เป็นท่อนๆ แตล่ะท่อนตา่งกนั ส่ือถงึความแตกตา่ง
หลายมมุมอง หลายแง่มมุ หลากหลายด้าน ภายใต้หลกัยดึเดียวกนั ทํานองรองใช้เนือ้เพลงเดมิ 
แสดงออกถึงการรวมกลุม่ท่ีแน่นหนกั ไมว่า่จะเป็นทํานอง จงัหวะ เนือ้เพลง ทําให้เพลงนีเ้ป็นเพลง
สองสว่นท่ีแตกตา่งกนัอยา่งเห็นได้ชดั แตร่วมอยูใ่นหลกัยดึใหญ่เดียวกนั  นบัได้วา่เป็นเพลงท่ีส่ือ
ความคดิท่ีลกึซึง้ เป็นผลงานวรรณกรรมเพลงอนัทรงคณุคา่ของวงการเพลงปลกุใจ และเป็น
สญัลกัษณ์การปลดปลอ่ยชาตจีินใหมชิ่น้สําคญั   

คีตกวี หวางเซนิ สร้างสรรค์ศลิปะดนตรีชิน้เอกนีข้ึน้ด้วยความประณีตละเมียดละไม และ
ละเอียดออ่น โดยการใช้ทํานองเพลงสวนสนามแบบยโุรปท่ีช่ือ 欧洲凯旋式进行曲 ōuzhōu 

Kǎixuánshì jìnxínɡqǔ
1 ผสมผสานกบัดนตรีและเพลงพืน้เมืองของจีน เพ่ือแสดงออกถงึการ

รวมพลงัเป็นหนึง่และลกุขึน้ยืนของประชาชนชาวจีนท่ีเป่ียมด้วยใจท่ีรักชาต ิ ร่วมใจสรรเสริญสดดีุ
ประเทศชาตด้ิวยความองอาจภาคภมูิ ในบรรยากาศของการเร่ิมต้นใหมท่ี่แข็งแกร่ง ภายใต้การ
ปกครองแบบสงัคมนิยม ด้วยความวิริยะอนัชาญฉลาดของผู้แตง่ท่ีทํานองเพลงทนัสมยัผสม
กลมกลืนความเป็นสากลและยงัดํารงเอกลกัษณ์ของตนได้อยา่งกลมกลืน เนือ้เพลงท่ีบรรยาย
ภาพพจน์ชดัเจน กระชบัฉบัไว ท่องจําได้ง่าย หลงัจากท่ีเพลงนีเ้ผยออกมา ก็ฝังรากลกึลงในจิตใจ
ของชาวจีนได้ทนัที  จงึนบัได้วา่ เพลงนีเ้ป็นวรรณกรรมชัน้เย่ียมของชาตจีิน ท่ีมิอาจประเมินคา่ได้  
       เพลงนีเ้ผยแพร่ครัง้แรกในหนงัสือพิมพ์ช่ือเหรินหมนิ ร่ือป้าว《人民日报》Rénmín rìbào  
“หนงัสือพมิพ์ ประชาชน” ฉบบัวนัท่ี 15 กนัยายน ปี 1950 และนําออกแสดงครัง้แรกท่ี กองสงัคีต

                                                 
1  凯旋式 kǎixuánshì มาจากคําวา่ triumphus มีท่ีมาจากภาษากรีกโบราณคําวา่ θρίαμβος, thríambos เป็นเพลงท่ีใช้ในพิธี

เฉลิมฉลองความสําเร็จ และชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ของทหารกรีกโรมนั โดยเฉพาะการได้รับชยัชนะในศกึสงคราม  การได้รับการสดดีุด้วยพิธีกรรมนี ้
ถือเป็นเกียรติยศอนัสงูสง่ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มชนชัน้สงู      
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ศลิป์แห่งชาต ิ  โดยวงขบัร้องประสานเสียงวงใหญ่ จากนัน้เผยแพร่ในลกัษณะแผน่เสียง โทรทศัน์ 
วิทย ุ กระทรวงกลาโหม ได้ใช้เพลงนีเ้ป็นเพลงสวนสนามประกอบการตรวจกําลงัพลในพิธีการ
สําคญั ๆ  นบัถึงปัจจบุนัเพลง เกอชา่ง จูก่วอ๋《歌唱祖国》ถกูใช้เป็นเพลงในพธีิการสําคญัชอง
ชาต ิการประชมุคณะรัฐมนตรี  การเปิดและปิดงานเฉลมิฉลองตา่งๆ มากมายนบัครัง้ไมถ้่วน 
     

 แรงบนัดาลใจในการแตง่เพลง เกอชา่ง จู่กวอ๋《歌唱祖国》นี ้  หวางเซนิ บอกวา่ 

 

“回顾我多年来歌曲创作并无奥妙，时代的步伐是节奏， 

祖国的脉搏是音符，人民的心声是旋律，这就是我的歌。”  
"huíɡù wǒ duōniánlái ɡēqǔ chuànɡzuò bìnɡwú àomiào， 

shídài de bùfá shì jiézòu ，zǔɡuó de màibó shì yīnfú， 
rénmín de xīnshēnɡ shì xuánlǜ，zhè jiùshì wǒde ɡē."  

หวนคิดดูเพลงทีฉ่นัแต่งในช่วงหลายปีมานี ้ หาไดล้ํ้าลึกมหศัจรรย์อะไรไม่ กา้ว
เดินของกาลเวลาเป็นจงัหวะ ชีพจรของมาตภูุมิคือตวัโนต้ หวัใจของประชาชนคือทํานอง 
นีแ่หละ คือเพลงของฉนั 

 

เนือ้เพลง  
五星红旗迎风飘扬， 胜利歌声多么响亮； 
歌唱我们亲爱的祖国， 从今走向繁荣富强。 
越过高山，越过平原， 跨过奔腾的黄河长江； 
宽广美丽的土地，  是我们可爱的家乡； 
我们爱和平，我们爱家乡，我们团结友爱坚强如钢。 
五星红旗迎风飘扬， 胜利歌声多么响亮； 
歌唱我们亲爱的祖国， 从今走向繁荣富强。 
歌唱我们亲爱的祖国， 从此走向繁荣富强！ 
 

คาํอ่านพนิอนิ   
wǔxīnɡ hónɡqí yínɡfēnɡ piāoyánɡ ，  

shènɡlì ɡēshēnɡ duōme xiǎnɡliànɡ ； 

ɡēchànɡ wǒmen qīn àide zǔɡuó ，  

cónɡjīn zǒuxiànɡ fánrónɡ fùqiánɡ. 

yuèɡuò ɡāoshān ，yuèɡuò pínɡyuán ，  

kuàɡuò bēnténɡ de huánɡhé chánɡjiānɡ ； 

kuānɡuǎnɡ měilì de tǔdì ，   

shì wǒmen kě àide jiāxiānɡ ； 

wǒmen ài hépínɡ ，wǒmen ài jiāxiānɡ ， 

wǒmen tuánjié yǒuài jiānqiánɡ rú ɡānɡ. 
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wǔxīnɡ hónɡqí yínɡfēnɡ piāoyánɡ ，  

shènɡlì ɡēshēnɡ duōme xiǎnɡliànɡ ； 

ɡēchànɡ wǒmen qīn àide zǔɡuó ，  

cónɡjīn zǒuxiànɡ fánrónɡ fùqiánɡ. 

ɡēchànɡ wǒmen qīn àide zǔɡuó ，  

cónɡcǐ zǒuxiànɡ fánrónɡ fùqiánɡ ！ 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ธงแดงห้าดาวรับลมปลวิไสว  เสียงร้องเพลงชยักึกก้องหนกัหนา 
มาตภุมูิท่ีรัก มาพวกเรามา  แตนี่เ้ดนิหน้า รุ่งเรืองเกรียงไกร 
ข้ามภเูขาสงู ข้ามทุง่หญ้ากว้าง  หวงเหอ แยงซขีวาง นํา้เช่ียวกรากไหล 
แผน่ดนิงดงามกว้างใหญ่สดุไกล  ผืนดนินีไ้ซร้  บ้านเรางามตา    
เรารักสนัต ิเรารักบ้านเกิด   รักกนัไว้เถิด แกร่งดงัเหลก็กล้า 
ธงแดงห้าดาว ปลวิไสวไปมา  เพลงชยัก้องฟ้า เสียงดงักงัวาน 
มาตภุมูิท่ีรัก มาพวกเรามา  แตนี่เ้ดนิหน้า รุ่งเรืองเกรียงไกร 
มาตภุมูิท่ีรัก มาพวกเรามา  แตนี่เ้ดนิหน้า รุ่งเรืองเกรียงไกร 
 
คาํศัพท์ 
飘扬 piāoyánɡ ปลวิสะบดั โบกสะบดั  
胜利 shènɡlì ชยัชนะ  
响亮 xiǎnɡliànɡ เสียงดงักงัวาน  
亲爱 qīnài ท่ีรัก อนัเป็นท่ีรัก 
祖国 zǔɡuó มาตภุมิู 
繁荣富强 fánrónɡ fùqiánɡ   เจริญรุ่งเรือง และยิ่งใหญ่เกรียงไกร 
越过 yuèɡuò  ข้าม  
高山 ɡāoshān ภเูขาสงู  
平原 pínɡyuán ทุง่หญ้า 
跨过 kuàɡuò  ก้าวข้าม  
奔腾 bēnténɡ วิ่งห้อตะบงึ นํา้ท่ีไหลทะลกั  
黄河 huánɡhé  แมนํ่า้หวงเหอ 
长江 chánɡjiānɡ  แมนํ่า้แยงซี 
宽广 kuānɡuǎnɡ  กว้างใหญ่  
美丽 měilì งดงาม  
土地 tǔdì ผืนดิน  
家乡 jiāxiānɡ บ้านเกิดเมืองนอน  
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和平 hépínɡ สงบสนัติ  
团结 tuánjié สามคัคี  
友爱 yǒuài มิตรภาพ 
坚强 jiānqiánɡ แข็งแกร่ง 
钢 ɡānɡ  โลหะ 
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23.《草原上升起不落的太阳》 

ฉ่าวหยวน ซา่ง เซงิฉ่ี ปู๋ ลัว่ เตอะ ไท่หยาง《草原上升起不落的太阳》Cǎoyuán  

shànɡ shēnɡqǐ búluò de tàiyánɡ เพลง “พระอาทิตย์ท่ีไมต่กดนิขึน้บนผืนหญ้ากว้าง” 
ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย เหมย่ล่ี ฉีเก๋อ (美丽其格 Měilì Qíɡé บ้างก็เขียนวา่ 美利其

格)  เป็นนกัประพนัธ์เชือ้สายมองโกล (ชนเผา่มองโกล ในท่ีนีห้มายถึงมองโกเลียใน) 
เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือต้นยคุ 50 เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะเดน่กวา่เพลงจีนอ่ืนทัว่ไป ผู้แตง่ใช้

ทํานองเพลงพืน้เมืองของชนเผา่มองโกลเป็นหลกั สว่นเนือ้เพลงเป็นบทกวีท่ีมีความหมายลกึซึง้กิน
ใจ เพียงประโยคแรกของเพลงก็พรรณนาภาพภมูทิศัน์และอารมณ์ของความเป็นมองโกลได้อยา่ง
ลํา้ลกึและชดัเจน วา่  

 

蓝蓝的天上白云飘，白云下面马儿跑。 
lánlán de tiānshànɡ báiyún piāo，báiyún xiàmiɑn mǎr pǎo. 

ปยุเมฆขาวพราวผืนฟ้า   ใตเ้มฆามา้ว่ิงฉิว   
 
กลอนสองประโยคนี ้ เขียนพรรณนาบรรยากาศและกลิน่ไอของทุ่งหญ้าอนักว้างไหญ่

ไพศาลของมองโกล เม่ือได้ยินเพลงสองประโยคนี ้ เพียงแคห่ลบัตา ก็เหมือนกบักําลงัยืนอยู่
ท่ามกลางความเขียวขจีของทุ่งหญ้าท่ีกว้างไกลสดุลกูหลูกูตา ฝงูม้าฮ้อตะบงึอยา่งอิสระเสรี ปยุ
เมฆขาวบริสทุธ์ิอยูห่า่งจากเราเพียงเอือ้มมือ แสงแดดรําไรแทรกลําแสงสอ่งผา่นชัน้ฟ้าและกลีบ
เมฆลงมาสูพื่น้หญ้าท่ีเพิง่ต่ืนจากการหลบัใหลในราตรีอนัหนาวเหน็บ แสงทองกระทบกบันํา้ค้าง
ยอดหญ้าเป็นประกายไปทัว่ทัง้บริเวณ ราวกบัทุง่แห่งอญัมณีท่ีแขง่กนัเปลง่รัศมีระยิบระยบัจบัตา     

ทํานองเพลงทัง้เพลงมีทัง้หมด 12 วรรค แตใ่ช้ทํานองพืน้เมืองหลกัเพียงทํานองเดียว
สามารถถ่ายทอดจินตภาพของมองโกลได้อยา่งน่าอศัจรรย์  ทกุครัง้ท่ีร้องหรือได้ยินเพลงนี ้  จะรู้สกึ
เหมือนกบัวา่ตนเองยืนอยูท่า่มกลางทุ่งหญ้าอนักว้างแห่งมองโกล เลือดความรัก ความผกูพนัท่ีมี
ตอ่บ้านเกิดเมืองนอนแผซ่า่นทัว่กาย จิตวญิญาณรักชาตแิผข่ยายขจรขจายไปทัว่ทกุหนแห่ง  ความ
สํานกึท่ีมีตอ่บญุคณุของพรรคและมาตภุมูิยิ่งใหญ่เหนือสิง่อ่ืนใด ฉ่ําเยน็ดจุสายนํา้หลอ่เลีย้งทุง่
หญ้าให้ชุ่มช่ืนเตบิโตท่ีไมเ่คยหยดุไหล อบอุน่ดัง่แสงตะวนัท่ีสอ่งให้ไออุน่ไมเ่คยสิน้แสง แม้เมฆทึบ
ทะมนึ หรือพายฝุนกระหน่ําก็มิอาจทาน เหมือนกบัท่ีพรรคคอมมนูและท่านประธานเหมาเจ๋อตง มี
ตอ่พ่ีน้องชาวจีนทัว่ถ้วนหน้า ทําให้เพลงนีไ้ด้รับความนิยมถงึขีดสดุ จนได้รับรางวลัเพลงยอดนิยม
แห่งชาตใินปี 1954 
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 ทุ่งหญ้ามองโกลท่ีกลา่วถึงในเพลง คือ บริเวณตอนกลางของภาคเหนือของประเทศจีน 
ครอบคลมุเนือ้ท่ี118.3 ตารางกิโลเมตร ความสงูจากระดบันํา้ทะเล 1,000 เมตรขึน้ไป มีลกัษณะ
เป็นผืนทุง่หญ้ากว้างตอ่กนั 6 ผืน และมีแหลง่นํา้กวา่ 1,000 แห่ง  เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนเผา่
มองโกล ครอบคลมุพืน้ท่ีเขตปกครองตนเองมองโกล เชน่ ซนิเจียง(新疆Xīnjiānɡ) ชิงหา่ย(青海 

Q ī n ɡ h ǎ i) กานซู(่甘肃G ā n s ù) เฮยหลงเจียง(黑龙江  H ē i l ó n ɡ j i ā n ɡ) จ๋ีหลนิ  

(吉林Jílín) เหลียวหนิง (辽宁Liáonínɡ) เป็นต้น จากการสํารวจจํานวนประชากรในปี 2,004 
ชนกลุม่น้อยเผา่มองโกล มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 4,800,000 คน พดูภาษามองโกล บรรพบรุุษ
ของชาวมองโกลมีถ่ินกําเนิดอยูบ่ริเวณลุม่นํา้วัง่เจีย้น (望建河Wànɡjiàn hé) ปัจจบุนัคือบริเวณ
ท่ีราบลุม่แมนํ่า้เออ๋เออ่ร์กู่นา่ (额尔古纳河éěrɡǔnà hé) มีช่ือปรากฏครัง้แรกในบนัทกึสมยัถงั
คือ จิว้ถงัซ ู《旧唐书》jiùtánɡshū คริสต์ศกัราช 840 หลงัจากท่ีประเทศหยุกู่ฮัน่ (回鹘汗国

Huíɡǔ hàn ɡuó)ลม่สลาย  กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่วนีอ้พยพไปอาศยัอยูท่างทิศ
ตะวนัตก  อยูร่่วมกบักลุม่คนท่ีพดูภาษาเทอร์จิคในพืน้ท่ีราบลุม่มองโกล  ในช่วงนีไ้ด้รับอิทธิพลทาง
ภาษาจากชนกลุม่เทอร์จิค และพฒันาอกัษรภาษามองโกลขึน้ ภาษาอกัษรท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัคือ
ภาษาท่ีประดษิฐ์ขึน้จากภาษาอยุกร์ูในต้นศตวรรษท่ี 13 และพฒันามาเร่ือยๆโดยนกัภาษาศาสตร์
ชาวมองโกล จนพฒันาเป็นภาษามองโกลท่ีสมบรูณ์ดงัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั ชาวมองโกลดํารงชีพด้วย
การเลีย้งสตัว์ตามทุง่หญ้ามองโกล อนักว้างใหญ่ 

ในปี 1206 เตมจิูนรวบรวมชนเผา่มองโกลและก่อตัง้เป็นชาตมิองโกลขึน้ในบริเวณฝ่ังแมนํ่า้ 
โวห่นาน (斡难河 Wònán hé) ถือเป็นการก่อตัง้ชาตมิองโกลครัง้สําคญั เพราะนบัเป็นชนชาติ
ยิ่งใหญ่มัน่คงและมีกําลงัเข้มแข็งมากชนชาตหินึง่ในบริเวณภาคเหนือของจีน ทัง้ยงัขยายอาณา
เขตความเจริญรุ่งเรืองออกไปไมห่ยดุยัง้ อาณาเขตท่ีชนชาตมิองโกลปกครอง รวมเรียกวา่อาณา
เขตมองโกล และรวมเรียกประชาชนในพืน้ท่ีปกครองวา่ชนชาวมองโกลทัง้หมด  

จนถงึปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ชนชาตมิองโกลตกอยูใ่นสภาพบ้านเมืองแตกแยก 
โดยแตล่ะภาคแบง่ตวักนัตามเขตทะเลทรายเป็น 3 ภาคชดัเจน คือ มองโกลเหนือ  มองโกล
ตะวนัตก และมองโกลใต้ มองโกลใต้มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัราชสํานกัหมงิ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง 
เป็นศนูย์กลางการปกครอง วฒันธรรม เศรษฐกิจของมองโกล ตอ่มาราชสํานกัหมิงใช้เวลากวา่คร่ึง
ศตวรรษ และกองกําลงัทหารจํานวนมหาศาลรวบรวมชนชาตมิองโกลทัง้หมดเข้าอยูใ่นการ
ปกครองของประเทศจีนในท่ีสดุ 
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เนือ้เพลง    
蓝蓝的天上白云飘   白云下面马儿跑   
挥动鞭儿响四方   赞歌更嘹亮  要是有人来问我 
这是什么地方   我就骄傲地告诉他   
这是我的家乡   这里的人们爱和平   
也热爱家乡    歌唱自己的新生活   
歌唱共产党    毛主席啊共产党   
抚育我们成长   草原上升起不落的太阳 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
lánlán de tiānshànɡ báiyún piāo    

báiyún xiàmiɑn mǎr pǎo   

huīdònɡ biān ér xiǎnɡ sìfānɡ     

zànɡē ɡènɡ liáoliànɡ   

yàoshì yǒurén lái wèn wǒ         

zhè shì shénme dìfɑnɡ     

wǒ jiù jiāoào dì ɡàosu tā   

zhè shì wǒde jiāxiānɡ     

zhèlǐ de rénmen ài hépínɡ   

yě rèài jiāxiānɡ     

ɡēchànɡ zìjǐde xīnshēnɡhuó   

ɡēchànɡ ɡònɡchǎndǎnɡ     

máozhǔxí ā ɡònɡchǎndǎnɡ   

fǔyù wǒmen chénɡzhǎnɡ     

cǎoyuán shànɡ shēnɡqǐ búluò de tàiyánɡ 
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
ปยุเมฆขาวพราวผืนฟ้า      ใต้เมฆา  ม้าวิง่ฉิว   
เสียงสะบดั ฟาดแส้ ตีลมปลวิ  เสียงเพลงหวิวแวว่ยิง่ดงั ท่ีใดกนั   
ถ้าใครถามฉนัวา่ท่ีใดหนอ   ฉนัเชิดหน้าชคูอตอบดงัลัน่ 
น่ีคือบ้าน เกิดฉนั อยูร่่วมกนั  คนท่ีน่ียดึมัน่สนัตภิาพครอง 
เราทกุคนรักบ้านเกิด รักเมืองนอน  แวว่เพลงกลอนชีวิตใหมเ่รายกยอ่ง 
สดดีุพรรคคอมมนูด้วยใจปอง  เรายกยอ่งท่านประธานเหมาเจ๋อตง 
หลอ่เลีย้งเราขึน้มาจนเตบิใหญ่   บนทุ่งหญ้ากว้างไกล อาทิตย์อทุยัไมเ่คยตกดนิ   
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คาํศัพท์ 
蓝 lán สีฟ้า  
云 yún เมฆ  
马 mǎ ม้า  
跑 pǎo   วิ่ง 
挥动 huīdònɡ  โบกสะบดั 
鞭 biān แส้  
赞歌 zànɡē เพลงสดดีุ เพลงสรรเสริญ  
嘹亮 liáoliànɡ  ดงักงัวาน 
要是 yàoshì หากวา่ ถ้า  
骄傲 jiāoào  ภาคภมิู  
告诉 ɡàosu   บอก 
热爱 rèài  รักอยา่งลกึซึง้  
自己 zìjǐ ตวัเอง  
生活 shēnɡhuó   ชีวิต   
共产党 ɡònɡchǎndǎnɡ พรรคคอมมิวนิสต์ 
抚育 fǔyù  โอบอุ้ม เลีย้งด ู 
成长 chénɡzhǎnɡ เติบโต 
草原 cǎoyuán ทุง่หญ้า  
升起 shēnɡqǐ ลอยสงูขึน้ ลอยขึน้  
落 luò ตก ลง ร่วง  
太阳 tàiyánɡ พระอาทิตย์ 
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《草原上升起不落的太阳》 
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24. 《我的祖国》  

หวอ่ เตอะ จูก่วอ๋《我的祖国》Wǒ de zǔɡuó เพลง “มาตภุมูขิองฉนั” ประพนัธ์คําร้อง
โดยกวีช่ือ เฉียว หยว่ี  (乔羽 Qiáo Yǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิช่ือ (刘炽 Liú Chì) 

เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือฤดรู้อน ปี 1956 เดมิช่ือเพลง อี ้ เถียว ต้าเหอ《一条大河》Yì tiáo  

dà hé “หนึง่มหานที” เป็นเพลงท่ีประพนัธ์ขึน้เพ่ือใช้ประกอบภาพยนตร์เร่ือง ซา่งกานหลิง่《上甘

岭》Shànɡ ɡān lǐnɡ “ขึน้เขากานหลิง่”1  ผู้ขบัร้องคนแรกคือ กวัหลานอิง  (郭兰英 Guō Lán 

yīnɡ) ผู้แตง่ใช้ท่วงทํานองท่ีไพเราะนุ่มนวล ผสานกบัทํานองท่ีฮกึเหิมแกร่งกร้าว เพ่ือแสดงออกถึง
ความองอาจรักชาตขิองเหลา่ทหารหาญ และจิตวิญญาณความรักความศรัทธาของมวลชนท่ีมีตอ่
การปฏิวตัปิระเทศ  

 บทเพลงท่ีถ่ายทอดความรู้สกึจากก้นบึง้หวัใจของชาวจีนเพลงนี ้ ส่ือถึงเลือดรักชาตรัิกพรรค
คอมมนูท่ีเข้มข้น ได้รับความนิยมชมชอบและฝังรากลกึในจิตใจชาวจีนอยา่งเหนียวแน่น ท่อนแรก
ของเพลงใช้เสียงสงูของนกัร้องหญิงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึท่ีงดงาม   และความรู้สกึคดิคํานงึ
ห่วงหาอาวรณ์ท่ีมีตอ่บ้านเกิดเมืองนอน ระลอกเสียงท่ีแวว่หวานชวนให้คดิถึงคล่ืนท่ีซดัสาดไลล้่อ
ระลอกแล้วระลอกเลา่ของแมนํ่า้สายใหญ่ท่ีหลอ่เลีย้งบรรพชนชาวจีนทัง้ชาตมิาแตบ่รรพกาล   สาย
ลมบริสทุธ์ิโชยเอ่ือยเร่ือยรินพดัพากลิน่หอมของรวงข้าวสีทองในท้องทุง่กว้างท่ีเวิง้ว้างสดุสายตามา
กระทบความรู้สกึพาใจให้ชุ่มฉ่ํา  ท่อนหลงัของเพลงใช้การขบัร้องประสานเสียงหมู ่  เปรียบตา่งกบั
ท่อนแรกอยา่งชดัเจน กู่ร้องประกาศก้องทัว่แผน่พสธุา กมัปนาทลัน่ผืนฟ้าอนักว้างใหญ่ไพศาล 
ด้วยท่อนเพลงเอกท่ีวา่ “น่ีคือมาตภุมูิอนังดงามของฉนั”   ราวกบัเลือดรักชาตท่ีิถกูเพลงิโหมให้
เดือดพลา่นซา่นทรวง ยงัความปลาบปลืม้ปิต ิความภาคภมูิ และทรนงในความเป็นชาตจีิน สดุจะ
หาใดเปรียบปาน 
 
 
 
 

                                                 
1 คําวา่ 岭 lǐnɡ หมายถึงเทือกเขา  เทือกเขานีช่ื้อวา่ 甘 ɡān หากแปลให้ชดัเจนก็คือ เทือกเขากนั แตคํ่าในภาษาจีนนิยมคํา
พยางค์คู ่ ในท่ีนีจ้งึแปลวา่ เทือกขากนัหลิ่ง ภาพยนตร์เร่ืองนีบ้อกเลา่เหตกุารณ์ในประวติัศาสตร์สงครามของจีน คือสงครามกบัเฉา
เส่ียน หรือสงครามเกาหลียคุปลาย ช่ือภาษาองักฤษคือ   Battle of Triangle Hill สงครามครัง้นีป้ระกาศศกึโดยกองกําลงัท่ี 9 ของ
กองทพัทหารอเมริกนั เป็นการรบเพ่ือแย่งชิงสิทธิการครอบครองดินแดนตอนกลางของเกาหลีเหนือ  ซึง่ครอบคลมุบริเวณเทือกเขา 
กนัหล่ิงนัน่เอง  สงครามครัง้นีกิ้นเวลา 43 วนั สมรภมิูรบครอบคลมุพืน้ท่ี 3.7 ตารางกิโลเมตร  ยิงระเบิดปะทะกนักวา่ 2,300,000 
ครัง้ ทัง้สองฝ่ายมีผู้ เสียชีวิตรวม 30,000  คน สงครามครัง้นีส้ร้างผลกระทบตอ่ความร้าวฉานของจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างสาหสั   
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เนือ้เพลง  
一条大河波浪宽   风吹稻花香两岸 
我家就在岸上住   听惯了艄公的号子 
看惯了船上的白帆  
这是美丽的祖国  是我生长的地方   
在这片辽阔的土地上   到处都有明媚的风光   
姑娘好像花儿一样   小伙儿心胸多宽广 
为了开辟新天地   唤醒了沉睡的高山 
让那河流改变了模样   这是英雄的祖国 
是我生长的地方   在这片古老的土地上 
到处都有青春的力量  好山好水好地方 
条条大路都宽畅   朋友来了有好酒 
若是那豺狼来了   迎接它的有猎枪 
这是强大的祖国   是我生长的地方 
在这片温暖的土地上   到处都有和平的阳光 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
yìtiáo dàhé bōlànɡ kuān      

fēnɡchuī dào huāxiānɡ liǎnɡàn 

wǒjiā jiùzài ànshànɡ zhù      

tīnɡ ɡuànle shāoɡōnɡ de hàozǐ 

kàn ɡuànle chuánshànɡ de báifān   

   

zhè shì měilì de zǔɡuó   

shì wǒ shēnɡ chánɡde dìfɑnɡ     

zài zhè piàn liáokuò de tǔ dìshànɡ      

dàochù dōu yǒu mínɡmèi de fēnɡɡuānɡ     

ɡūniɑnɡ hǎoxiànɡ huār yíyànɡ      

xiǎo huǒr xīnxiōnɡ duō kuānɡuǎnɡ 

wèile kāipì xīntiāndì      

huàn xǐnɡle chénshuì de ɡāoshān 

rànɡ nà héliú ɡǎi biànle múyànɡ      

zhè shì yīnɡ xiónɡde zǔɡuó 

shì wǒ shēnɡ chánɡde dìfɑnɡ      

zài zhè piàn ɡǔ lǎode tǔ dìshànɡ 

dàochù dōu yǒu qīnɡchūn de lìliànɡ    

hǎo shān hǎo shuǐ hǎo dìfɑnɡ 

tiáotiáo dàlù dōu kuānchànɡ      

pénɡyou lái le yǒu hàojiǔ 

ruòshì nà cháilánɡ lái le      
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yínɡjiē tāde yǒu lièqiānɡ 

zhè shì qiánɡdà de zǔɡuó      

shì wǒ shēnɡ chánɡde dìfɑnɡ 

zài zhè piàn wēnnuǎn de tǔ dìshànɡ      

dàochù dōu yǒu hépínɡ de yánɡɡuānɡ 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
สายนํา้ใสกว้างใหญ่เกลียวคล่ืนขาว ลมรําเพยพดัดอกข้าวฟุ้ งสองฝ่ัง  
บ้านฉนัอยูริ่มนํา้ทกุวนัฟัง   เสียงไต้ก๋งร้องสัง่เรือไมเ่คยคลา  
ภาพชินตา เหนือสายนํา้ ลําเรือใบ         
 
น่ีคือมาตภุมูิอนัแสนงาม    คือเขตคามถ่ินกําเนิดและเตบิใหญ่ 
ผืนแผน่ดนิแหง่นีก้ว้างสดุไกล  มองท่ีใดล้วนงดงามอร่ามตา 
สาวน้อยงามดจุดอกไม้ในยามเช้า  ชายหนุ่มเลา่ก็ใจกว้างและแกร่งกล้า  
เพ่ือบกุเบกิถ่ินท่ีใหมใ่นดนิฟ้า  ปลกุภผูาเขาสงูใหญ่ให้ต่ืนพลนั  
ทําสายนํา้ท่ีเคยไหลให้แปรเปล่ียน  วีรบรุุษมาตภุมูิเพียรปลกุขวญั 
ให้กําเนิดหลอ่เลีย้งอยูท่กุคืนวนั  นานแสนนานแผน่ดนินีท่ี้โตมา 
พลงัคนหนุ่มสาวอยูท่ัว่ถ่ิน  นํา้ใสรินเขาขจีดีหนกัหนา  
ถนนกว้างทกุหนทางแสนปรีดา  รับสหายมีสรุา เปรมปรีดิก์นั  
หากมีพวกโฉดชัว่มารานรุก  เลง็ปืนรอพวกมนับกุเข้าหํา้หัน่ 
ชนถ่ินนีแ้กร่งกล้ายืนหยดัมัน่  มาตภุมูิทา่น ให้กําเนิดเกิดเป็นคน   
อาทิตย์สอ่งแสงสนัต ิทัว่ทกุหน  อุน่ชีวาทกุคน มิเคยคลาย        
  
คาํศัพท์     
波浪 bōlànɡ คล่ืน  
稻 dào ต้นข้าว  
岸 àn ฝ่ัง 
艄公 shāoɡōnɡ  ไต้ก๋ง คนคมุหางเสือเรือ  
号子 hàozǐ  เสียงสญัญาณ  
帆 fān  ใบเรือ 
生长 shēnɡzhǎnɡ เติบโต 
辽阔 liáokuò  กว้างใหญ่ไพศาล 
明媚 mínɡmèil  สวยงามวิจิตร   
风光 fēnɡɡuānɡ   ทิวทศัน์ ทศันียภาพ 



 

 

138 

姑娘 ɡūniɑnɡ เดก็สาว  
小伙 xiǎohuǒ เดก็หนุ่ม   
心胸 xīnxiōnɡ นํา้จิตนํา้ใจ    
宽广 kuānɡuǎnɡ  กว้างใหญ่  
开辟 kāipì เปิดทาง ก่อตัง้ 
唤醒 huànxǐnɡ ปลกุให้ต่ืน  
沉睡 chénshuì หลบัใหล  
英雄 yīnɡxiónɡ วีรบรุุษ  
古老 ɡúlǎo เก่าแก่ โบราณกาล 
青春 qīnɡchūn  วยัหนุ่มสาว  
宽畅 kuānchànɡ  เกิดความปิติยินดี     
豺狼 cháilánɡ  คนชัว่ โฉดชัว่  
迎接 yínɡjiē ต้อนรับ  
猎枪 lièqiānɡ ปืนลา่สตัว์  
温暖 wēnnuǎn อบอุน่  
和平 hépínɡ สงบสนัติ  
阳光 yánɡɡuānɡ แสดงอาทิตย์ 
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25.《英雄赞歌》 

อิงสยง จ้าน เกอ《英雄赞歌》Yīnɡxiónɡ zànɡē เพลง “เพลงสดดีุวีรชน” ประพนัธ์คํา
ร้องโดย กงมู ่(公木 Gōnɡ Mù) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิช่ือ (刘炽 Liú Chì)  

เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือปี 1964 เพ่ือใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง อิงสยง เออ๋ร์หนว่ี《英雄

儿女》Yīnɡxiónɡ érnǚ “ลกูหลานวีรชน” หลงัจากภาพยนตร์เร่ืองนีอ้อกฉาย เพลงนีก็้ได้รับ
ความนิยมอยา่งสงูในทนัที และได้นําไปใช้ในการอบรมสัง่สอนลกูหลาน รวมถงึกิจการบนัเทิง การ
แสดงละครและกิจกรรมท่ีสง่เสริมความรักชาตอิยา่งกว้างขวาง  

ในยคุปี 60 เป็นยคุแหง่การถือกําเนิดของวีรชนจํานวนมากมายนบัไมถ้่วน เชน่ ตง่ฉนุรุ่ย(董
存瑞 Dǒnɡ Cúnruì)หวัหน้ากองทหารวีรชนแนวหน้าผู้พลีชีพในสมรภมูิหลงฮวา่ มณฑลเหอ
เป่ย เม่ือปี 1948 หวงจีก้วาง (黄继光 Huánɡ Jìɡuānɡ)ทหารอาสาสมคัรผู้พลีชีพในสงคราม
เกาหลีท่ีแนวเขากนัหลิง่ในปี 1952 ชิวซา่วหยวนิ  (邱少云 Qiū Shàoyún) วีรชนผู้หาญกล้าใน
สมรภมูิสงครามเกาหลีท่ีเขากนัหลิง่ในปี 1952 ถกูระเบดิจนไฟลกุทว่มตวั แตเ่พ่ือไมใ่ห้ศตัรูเห็น
เป้าหมายฐานทพั อดทนแนน่ิ่งจนชีพวาย เหลยเฟิง (雷锋 Léi Fēnɡ) วีรชนต้นแบบในยคุปฏิวตัิ 
ผู้ทุ่มเทสิน้ทัง้กําลงักายใจเพ่ือช่วยเหลือมวลชนท่ีอบัจนทกุข์ยากนบัไมถ้่วน ให้พ้นทกุข์เข็ญและ
เภทภยั  ภาพยนตร์เร่ือง อิงสยง เออ๋ร์หนว่ี นีเ้กิดขึน้ตามกระแสการสดดีุวีรชนผู้หาญกล้า ในขณะท่ี
เพลงประกอบภาพยนตร์ก็กลายมาเป็นตวัแทนของเคร่ืองสดดีุวีรชนแหง่ยคุด้วยเช่นกนั 

ผู้ ถ่ายทอดเคร่ืองสดดีุวีรชนผา่นเพลง อิงสยง เออ๋ร์หนว่ี คือนกัร้องหญิงช่ือ หวางฟาง 

(王芳 Wánɡ Fānɡ) เธอไมเ่พียงเป็นผู้ขบัร้องเพลงนี ้  แตย่งัเป็นนกัแสดงนําในภาพยนตร์เร่ืองนี ้
ด้วย โดยแสดงเป็นศลิปินในกองดริุยางค์ และเป็นน้องสาวของ หวางเฉิง (王成 Wánɡ Chénɡ)   
วีรชนผู้พลีชีพเพ่ือชาต ิ มีหน้าท่ีเผยแพร่เพลงปลกุใจ เพลงสดดีุ แตด้่วยความเสียใจท่ีสญูเสียพ่ีชาย
ไป ทําให้การทํางานครัง้นีไ้มสํ่าเร็จเสียที  ในท่ีสดุได้รับคําสัง่จากผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นบดิาแท้ๆ ท่ีไม่
เคยพบกนัมาก่อน สัง่การให้เขียนเพลงนีใ้ห้สําเร็จโดยเร็ว ในท่ีสดุ หวางฟาง ก็เขียนเพลงนีไ้ด้สําเร็จ 
ท่ามกลางเปลวเพลงิแหง่สงครามท่ีผลาญคร่าชีวิตทหารหาญคนแล้วคนเลา่  เธอได้ร้องเพลงนี ้
ให้กบัวีรชน เม่ือเพลงนีด้งัขึน้ ภาพพ่ีชาย หวางเฉิง ตะเกียกตะกายในท่ามกลางฝุ่ นควนัระเบดิและ
ดนิปืน ปลกุทหารกล้าท่ีบาดเจ็บล้มตายให้กลบัฟืน้ขึน้มาอีกครัง้ด้วยความซาบซึง้ท่ีมีตอ่   วีรชน 
หวางเฉิง และได้พากนักลา่วสดดีุ “เธอคือน้องสาวของวีรบรุุษผู้กล้า” หวางฟาง ในเร่ืองจงึ
กลายเป็นเสมือนสญัลกัษณ์และเจ้าของเพลงนีไ้ปโดยปริยาย แตแ่ท้ท่ีจริงแล้ว เพลงนีเ้กิดจากการ
ทุ่มเทจิตวิญญาณความสามารถของ กงมู ่ และ หลวิช่ือ ผู้ประพนัธ์เพลงตวัจริง  
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 เพลงนีไ้ด้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนทัว่ประเทศอยา่งรวดเร็ว  เหมือนกบัเพลง หวอ่ เตอะ 
จู่กวอ๋《我的祖国》Wǒ de zǔɡuó  “มาตภุมูิของฉนั” บรรดานกัร้องหญิงตา่งโปรดปราน
นําไปใช้ในการนําไปฝึกขบัร้อง และนําเพลงนีอ้อกแสดงเพ่ืออวดความสามารถขัน้สงู เน่ืองจาก
เพลงนีร้้องยากและใช้เสียงสงูมาก     

 
เนือ้เพลง  
烽烟滚滚唱英雄， 四面青山侧耳听，侧耳听 
青天响雷敲金鼓， 大海扬波作和声 
人民战士驱虎豹， 舍生忘死保和平 
为什么战旗美如画，英雄的鲜血染红了她 
为什么大地春常在，英雄的生命开鲜花； 
英雄猛跳出战壕， 一道电光裂长空，裂长空 
地陷进去独身挡， 天塌下来只手擎 
两脚熊熊趟烈火， 浑身闪闪披彩虹 
为什么战旗美如画，英雄的鲜血染红了她 
为什么大地春常在，英雄的生命开鲜花； 
一声呼叫炮声隆， 倒海翻江天地崩，天地崩 
双手紧握爆破筒， 怒目喷火热血涌 
敌人腐烂变泥土， 勇士辉煌化金星 
为什么战旗美如画，英雄的鲜血染红了她 
为什么大地春常在，英雄的生命开鲜花！ 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
fēnɡyān ɡúnɡǔn chànɡ yīnɡxiónɡ，  

sìmiàn qīnɡ shāncè ěrtīnɡ，cè ěrtīnɡ 

qīnɡtiān xiǎnɡléi qiāo jīnɡǔ，  

dàhǎi yánɡ bō zuò héshēnɡ rénmín zhànshì qū hǔbào，  

shěshēnɡwànɡsǐ bǎo hépínɡ wéi shénme zhànqí měi rúhuà，  

yīnɡxiónɡ de xiānxuè rǎn hónɡle tā 

wéi shénme dàdì chūn chánɡzài，  

yīnɡxiónɡ de shēnɡmìnɡ kāi xiānhuā； 

yīnɡxiónɡ měnɡ tiào chū zhànháo， 

yídào diànɡuānɡ liè chánɡkōnɡ，liè chánɡkōnɡ 

dìxiàn jìnqù dúshēn dǎnɡ，tiān tā xiàlái zhǐshǒu qínɡ 

liǎnɡjiǎo xiónɡxiónɡ tànɡ lièhuǒ， 

húnshēn shánshǎn pī cǎihónɡ wéi shénme zhànqí měi rúhuà， 

yīnɡ xiónɡde xiān xuèrǎn hónɡle tā 

wéi shénme dàdì chūn chánɡzài，  

yīnɡ xiónɡde shēnɡmìnɡ kāi xiānhuā； 
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yìshēnɡ hūjiào pàoshēnɡ lónɡ ，  

dǎohǎi fānjiānɡ tiāndì bēnɡ，tiāndì bēnɡ 

shuānɡshǒu jǐnwò bàopòtǒnɡ，nùmù pēnhuǒ rèxuè yǒnɡ 

dírén fǔlàn biàn nítǔ，yǒnɡshì huīhuánɡ huà jīnxīnɡ 

wéi shénme zhànqí měi rúhuà， 

yīnɡ xiónɡde xiān xuèrǎn hónɡle tā 

wéi shénme dàdì chūn chánɡzài ，  

yīnɡ xiónɡde shēnɡmìnɡ kāi xiānhuā ！ 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
กลางสมรภมูิควนัตลบร้องสดดีุ   ทิศทัง้ส่ีเขาขจีรอฟังเสียง 
ฟ้าครามฟาดสาดสายฟ้าสนัน่เปรีย้ง  ทะเลพลา่นคลื่นลัน่เสียงประสานกนั  
ปวงชนร่วมพลทหารเข้าประจญั  สละชีพอาสญัปกป้องสวสัดี  
 
ใยธงศกึชา่งงดงามราวภาพวาด  วีรชนสาดเลือดแดงละเลงสี 
ใยพฤกษาผลดิอกงามตลอดปี  ดอกไม้บานในชีวีวีรชน  
      
วีรชนกระโจนจากหลมุหลบภยั  สายฟ้าฟาดไฟผลาญราบทัว่แห่งหน 
ผืนดนิแยกใช้กายบงัยงัอดทน   ฟ้าถลม่ถมบนกายยงัชมืูอ 
เพลงิโชนท่วมสองเท้าน่ิงโลกระบือ  ทัว่กายคือแสงรุ้งรัศมีงาม 
  
ใยธงศกึชา่งงดงามราวภาพวาด  วีรชนสาดเลือดแดงละเลงร่ํา 
ใยพฤกษาผลดิอกทัง้ปีงาม    ทกุโมงยาม  ใจวีรชน ไม้เบง่บาน 
  
สิน้เสียงสัง่ระเบดิลัน่กมัปนาท  ก้องผงาดเขาถลม่สะเทือนทะเลลัน่ 
สองมือกอดปืนแนน่จ้องโรมรัน  เลือดเดือดพลา่นลกุเป็นไฟในแววตา  
ศตัรูพา่ยแหลกเป็นจลุจมพสธุา  วีรชนผู้กล้าดัง่แสงดาวพราวเรืองรอง  
 
ใยธงศกึชา่งงดงามราวภาพวาด  วีรชนสาดเลือดแดงผงาดก้อง 
 ใบไม้ผลพิฤกษาบานเรืองรอง  ในใจของ วีรชน ดอกไม้บาน  
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คาํศัพท์ 
烽烟 fēnɡyān ไฟสญัญาณ  
滚滚 ɡúnɡǔn โหมซดัสาด กลิง้ไลห่ลงั ควนั ฝุ่ นตลบ ฟุ้ ง 
英雄 yīnɡxiónɡ วีรบรุุษ วีรชน  
和声 héshēnɡ เสียงประสาน   
战士 zhànshì นกัรบ 
驱 qū ไล ่ขบัไล ่ต้อน (ใช้กบัสตัว์) 
虎 豹 hǔ bào เสือ เสือดาว  
舍生 shě shēnɡ สละชีพ   
和平 hépínɡ สงบ สนัติ   
染 rǎn ย้อม 
猛 měnɡ รุนแรง ดดุนั 
战壕 zhànháo สนามเพลาะ1 
电光 diànɡuānɡ แสงฟ้าแลบ   
天塌 tiān tā ฟ้าถลม่ 
熊熊 xiónɡxiónɡ ไฟคโุชน ลกุโชน  
趟 tànɡ  ครัง้ จํานวนครัง้ รอบ   
呼叫 hūjiào  เรียก  ร้องเรียก   
腐烂 fǔlàn เน่าเป่ือย ผพุงั  
泥土 nítǔ โคลนตม  
辉煌 huīhuánɡ รุ่งเรือง โชติช่วง   

 

 

                                                 
1

 สนามเพลาะคือแนวตัง้รับในการทําสงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่ด้วยการขดุหลมุเพลาะเป็นแนวยาวเหยียดหลายแนวสลบัซบัซ้อนกนัไป 

ด้านหน้าสร้างลวดหนามไว้ต้านทานทหารของฝ่ายข้าศกึ  ทหารจะอาศยัอยูใ่นรูท่ีขดุเข้าไปใต้ดินเพ่ือหลบลกูกระสนุปืนใหญ่ของข้าศกึ 
และใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยั  พอข้าศกึบกุ ก็จะเข้าไปประจําในสนามเพลาะ เพ่ือยิงปืนยาวสกดัข้าศกึท่ีดาหน้าฝ่าแนวลวดหนามเข้ามา  รวมทัง้
ใช้ปืนกลและปืนใหญ่ของฝ่ายเดียวกนัชว่ยยิงสกดัข้าศกึด้วย พอจะทําการรุกทหารก็จะขึน้จากสนามเพลาะของตนวิ่งข้ามเขตปลอดคน
(No man land)เข้าหาแนวสนามเพลาะของข้าศกึ  ถงึจะสามารถตีแนวหน้าของข้าศกึแตกได้  ก็ยงัจะต้องเจอสนามเพลาะแนวตอ่ๆไปของ
ข้าศกึอีก  ทําให้การรบเป็นไปอยา่งยาวนานหลายปี (ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ข้อมลูทางการทหาร http://www.tanarmy.com)  
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26.《毛主席的话儿记心上》 

เหมา จู่สี เตอะ ฮวา่ร์ จี ้ซนิซา่ง《毛主席的话儿记心上》Máo zhǔxí de huàr jì 

xīnshànɡ  เพลง “คําท่านเหมาจํามัน่ไว้ในใจ” ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย ฟู่ เกิงเฉิน (傅庚

辰 Fù Gēnɡchén ) ผู้ขบัร้องคนแรกคือ เติง้ยว่ีหวั (邓玉华 Dènɡ Yùhuá)   
เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองเอกเร่ืองหนึง่ของจีน ช่ือเร่ือง ตีต้้าวจ้าน 《地道

战》dìdào zhàn ”สงครามอโุมงค์” เป็นเพลงสรรเสริญท่านเหมาเจ๋อตง ท่ีได้รับความนิยมมา
ตลอด ไมเ่คยจางหายไปจากใจชาวจีนแม้สกัครา และได้รับการบรรจเุป็นหนึง่ในเพลงสําคญัของ
ประวตัศิาสตร์การปฏิวตัชิาตจีิน ในชดุเพลง Times Lover Vague Impression 
 ภาพยนตร์เร่ือง ตีต้้าวจ้าน “สงครามอโุมงค์” เป็นภาพยนตร์เร่ืองเอกเร่ืองหนึง่ของจีนท่ี
สร้างขึน้เม่ือปี 1960 ซึง่เป็นยคุเร่ิมแรกของวงการภาพยนตร์จีน  ถ่ายทอดเร่ืองราวในยคุท่ีญ่ีปุ่ น
รุกรานจีน  ในปี 1942 – 1944  บริเวณท่ีราบของเมืองเกาเจีย มณฑลเหอเป่ย  ด้วยยทุธวิธี “กวาด
ล้างให้สิน้ ฆา่ฟันให้เรียบ เผาผลาญให้วอด แยง่ชิงไมใ่ห้เหลือ” เพ่ือตอ่ต้านการรุกราน วีรชนชาย
หญิงคนหนุ่มสาวผู้กล้าท่ีมาจากทัว่สารทิศ รวมตวักนัท่ีหน้าเมือง ด้วยจิตวิญญาณท่ีพร้อมรบ และ
พร้อมพลีชีพเพ่ือชาต ิ  ภายใต้การนําทพัของพรรคคอมมนู โดยใช้ยทุธวิธีการรบแบบใหม ่ คือ การ
รบในอโุมงค์ ชาวเมืองได้ช่วยกนัขดุอโุมงค์ แล้วใช้ป่ารกชฏัเป็นอบุายอนัแยบยล ลอ่หลอกให้ทหาร
ฝ่ายข้าศกึหลงกลเข้ามาตกอยูใ่นวงัวนวงล้อม แล้วสงัหารพร้อมกนัทัง้กอง ในท่ีสดุระฆงัแห่งชยั
ชนะก็ลัน่ก้องไปทัว่ทุ่งท้องเมืองเหอเป่ย จิตวิญญาณแห่งความหาญกล้า เผชิญภยนัตรายอยา่ง
องอาจ สู้ศกึศตัรูไมข่ลาดเกรงนีเ้อง ทําให้สามารถทําลายล้างรุกไล ่ และตอ่ต้านการขม่เหงย่ํายีจน
ได้รับชยัชนะในท่ีสดุ และสามารถรักษาดนิแดนมาตภุมูิไว้ได้ ความสามคัคีและจิตวิญญาณแหง่
ความรักชาตนีิเ้องเป็นสิง่ท่ีทรงคณุคา่ ควรแก่การศกึษาเอาแบบอยา่งของอนชุนรุ่นหลงัอยา่งยิ่ง                   
 ในระหวา่งท่ีชมภาพยนตร์ ผู้ชมจะมีความรู้สกึคล้อยตามอยูต่ลอดเวลา ทัง้หวาดกลวั ทัง้
ฮกึเหิม รวมพลงัร่วมต้าน ไชโยโห่ร้องในชยัชนะ หวัเราะครืน้เครงไปกบัอารมณ์ขนั ในขณะเดียวกนั 
เสียงปรบมือเกรียวกราวให้กบัความองอาจกล้าหาญของพระเอกก็ไมเ่คยสิน้เสียง   สถานีโทรทศัน์
สว่นกลาง ได้นําภาพยนตร์เร่ืองนีม้าฉายในฐานะภาพยนตร์เอกของแผน่ดนิ ซํา้แล้วซํา้เลา่ สถิติ
การรับชมก็ยงัเป็นท่ีนิยมอยา่งสงูมาตลอด 
 ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม ภาพยนตร์เร่ืองนีใ้ช้เป็นหนึง่ในภาพยนตร์สามเร่ือง ท่ีกําหนดให้
ฉายเพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัการศกึสงครามของประเทศ ซึง่นบัตัง้แตปี่ 1966 – 1970 ทัว่ประเทศ
กําหนดให้ฉายภาพยนตร์เพียงสามเร่ือง ได้แก่ ภาพยนตร์ช่ือ ตีต้้าวจ้าน “สงครามอโุมงค์” 
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ภาพยนตร์ช่ือ หนาน เจิง เป่ย จ้าน《南征北战》Nán zhēnɡ běi zhàn “ศกึใต้สงคราม
เหนือ” และ ภาพยนตร์ช่ือ ตี ้เหลย จ้าน《地雷战》Dì léi zhàn  “สงครามกบัระเบดิ”  
 สิง่ท่ีภาพยนตร์เร่ือง ตีต้้าวจ้าน “สงครามอโุมงค์” ให้กบัผู้ชมก็คือ เสียงสํานกึแห่งความรัก
ชาต ิ ท่ีดงัระทกึกกึก้อง ยํา้เตือนใจผู้ชมไมเ่คยสงบแม้เสีย้ววินาที คือเสียงแหง่จิตวิญญาณ และ
พลงัรักชาตอินัมหาศาล ท่ีฝังลกึในใจ และจดจําไปตราบนานเทา่นาน  เหมือนกบัเพลง เหมา จู่สี 
เตอะ ฮวา่ร์ จี ้ซนิซา่ง “คําทา่นเหมาจํามัน่ไว้ในใจ” ท่ีใช้ประกอบภาพยนตร์เร่ืองนี ้ ก็ทําหน้าท่ีเป็น
ทัง้เพลง และเป็นเคร่ืองบนึทกึเตือนใจให้ผู้คนจดจําวีรบรุุษแห่งชาต ิ ท่ีช่วยพลกิฟืน้ชีวิตใหมใ่ห้กบั
ชนชาวจีนนามวา่ “เหมาเจ๋อตง”   
  

เนือ้เพลง  
太阳出来照四方  毛主席的思想闪金光 
太阳照得人身暖哎  毛主席思想的光辉照得咱心里亮 
照得咱心里亮 
 
主席的思想传四方   革命的人民有了主张  
男女老少齐参战哎    人民战争就是那无敌的力量  
无敌的力量  
 
主席的话儿记心上   哪怕敌人逞凶狂  
人人埋下了天落地网哎  要把那些强盗 豺狼全都埋葬 
全都埋葬    把他们全埋葬!  
 
คาํอ่านพนิอนิ 
tàiyánɡ chūlái zhào sìfānɡ, 

Máozhǔxí de sīxiǎnɡ shǎn jīnɡuānɡ 

tàiyánɡ zhào de rénshēn nuǎn āi   

Máo zhǔxí sīxiǎnɡ de ɡuānɡhuī zhào de zán xīnlǐ liànɡ 

zhào de zán xīnlǐ liànɡ 

 

zhǔxí de sīxiǎnɡ chuán sìfānɡ, 

ɡémìnɡ de rénmín yǒule zhǔzhānɡ  

nánnǚ lǎoshào qí cānzhàn āi      

rénmín zhànzhēnɡ jiùshì nà wúdí de lìliànɡ，wúdí de lìliànɡ  

 

zhǔxí de huàr jì xīnshànɡ,nǎpà dírén chěnɡ xiōnɡkuánɡ  

rénrén mái xià le tiān luò dìwǎnɡ āi   

yàobǎ nàxiē qiánɡdào cháilánɡ quándōu máizànɡ 

quándōu máizànɡ bǎ tāmen quán máizànɡ!  
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ความหมายของเนือ้เพลง  
อาทิตย์ขึน้สาดแสงไปทัว่ทิศ  เหมือนข้อคดิเหมาเจ๋อตงสวา่งไสว  
แสงอาทิตย์สอ่งอุน่ไปทัว่กาย  เหมาเจ๋อตงสอ่งให้ใจคลายมืดมน      
สอ่งให้ใจคลายมืดมน     
 
ความคดิทา่นประธานแผซ่า่นทัว่  นกัปฏิวตัมีิผู้ นําไปทกุหน  
ทัง้ชายหญิง เดก็ชรา พร่อมทกุคน  หมูม่วลชนมีพลงัเหนือศตัรู  
มีพลงัเหนือศตัรู 
 
คําท่านเหมาจดจําไว้ในใจ   ศตัรูพาลหาญรุกไลไ่มอ่ดส ู 
ใต้แผน่ฟ้าผืนดนิฝังมนัทัง้หมู ่  พวกศตัรูโจรโฉดชัว่ฝังจมดนิ   
ฝังจมดนิ      ฝังพวกมนัให้จมดนิ 
  
คาํศัพท์  
太阳 tàiyánɡ พระอาทิตย์   
思想 sīxiǎnɡ ความคิด  
照 zhào สอ่ง 
主张 zhǔzhānɡ เสนอความคิดเหน็  
无敌 wúdí ข้อคิดเหน็ 
力量 lìliànɡ พลกําลงั  
话儿 huàr ภาษา คําพดู  
记 jì จดจํา   
哪怕 nǎpà ถงึแม้  
敌人 dírén ศตัรู  
逞 chěnɡ โอ้อวด  แสดงบารมี 
凶狂 xiōnɡkuánɡ  ดรุ้ายโหดเหีย้ม 
埋 mái ฝัง กลบไว้ใต้ดิน 
盗 dào โจร ขโมย 
豺狼 cháilánɡ โฉดชัว่  
葬 zànɡ ฝังศพ 
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毛主席的话儿记心上 

（影片《地道战》插曲） 
（1=G 2/4 任旭东词 傅庚辰曲） 
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27.《远方的客人请你留下来》 

 หยว่นฟาง เตอะ เคอ่เหริน ฉิง หน่ี หลวิ เซ่ีย หลาย《远方的客人请你留下来》Yuǎn 

fānɡ de kèrén qǐnɡnǐ liú xià lái เพลง “แขกจากแดนไกลโปรดอยูต่อ่ด้วยกนัเถิด” 
ประพนัธ์คําร้องโดย ฟ่านหยว่ี  (范禹Fàn Yǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย จินกวอ๋ฟู่  (金国富Jīn Guó

Fù) เรียบเรียงเสียงประสานโดย มา่ยตงิ (麦丁Mài Dīnɡ) แตง่ขึน้เม่ือเดือนเมษายน ปี1953 โดย
ได้รับแรงบนัดาลใจจากความกระตือรือร้นดีอกดีใจในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนของชนกลุม่น้อย
ชาวอ๋ี ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณมณฑลหยนุหนาน โดยนําทํานองเพลงพืน้เมืองของชาวอ๋ีกลุม่ซานีมาใช้
เป็นทํานองหลกั เพลงต้นแบบท่ีนํามานีมี้ช่ือวา่ เพลง ฟ่าง หยาง เตีย้ว 《放羊调》Fànɡyánɡ 

diào “เพลงเลีย้งแกะ”  
 ปี 1953  นกัประพนัธ์ ฟ่านหยว่ี และ มา่ยตงิ   มีโอกาสมาเยือนอําเภอลูห่นาน ของมณฑล
หยนุหนาน ซึง่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชนกลุม่น้อยเผา่อ๋ี  ระยะเวลาท่ีพํานกัอยูท่ี่อําเภอลูห่นาน  
ได้รับการต้อนรับขบัสู้จากชาวบ้านเป็นอยา่งดี ชาวอ๋ีรักและเช่ียวชาญการร้องรําทําเพลง สิง่หนึง่ท่ี
นกัประพนัธ์ทัง้สองได้รับการต้อนรับนอกเหนือจากความกระตือรือร้นของชาวอ๋ี ก็คือ เพลงพืน้เมือง
ของชาวเผา่อ๋ี  อนัเป็นการร้องเลน่เต้นรําขบักลอ่มบนัเทิงต้อนรับแขกผู้มาเยือน ยงัความประทบัใจ
แก่นกัประพนัธ์ทัง้สองเป็นอยา่งมาก  ฟ่านหยว่ี และ มา่ยตงิ   เลา่วา่ ชนชาวเผา่อ๋ีมีจิตใจโอบอ้อม
อารี ขยนัอดทน แม้ยามเหน็ดเหน่ือยจากการงาน แตก็่ยงัมีจิตใจท่ีร่าเริงสนกุสนานอยูต่ลอดเวลา  
เพลงและดนตรีของชาวเผา่อ๋ี แม้จะเป็นดนตรีพืน้บ้านท่ีไมมี่การเสริมแตง่เจือปน มีแตค่วามบริสทุธ์ 
ตรงไปตรงมา แตช่่างเป็นดนตรีท่ีดงึดดูใจของผู้ได้ยินได้ฟังยิง่นกั เป็นดัง่นํา้ทิพย์เย็นชุ่มฉ่ําชโลมใจ
ให้หายเหน็ดเหน่ือยจากการรอนแรมเดนิทางไกลมาเยือนถงึถ่ินได้อยา่งวิเศษและอศัจรรย์  ความ
อศัจรรย์ของเพลงพืน้บ้านเผา่อ๋ีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัประพนัธ์เพลงทัง้สองอยา่งอดไมไ่ด้ท่ี
จะหยิบปากกาขึน้มาเขียนเพลงในบดัดล  
  ช่วงกลางวนั ฟ่านหยว่ี ได้มีโอกาสใกล้ชิดกบัชาวเผา่อ๋ี ท่ีเก็บเก่ียวผลผลติ เลีย้งสตัว์ตาม
ทุ่ง เพาะปลกูพืชกล้า จนตกเยน็ล้อมวงสงัสรรค์  ด่ืมด่ําบรรเลง ปรบมือครืน้เครงร่วมกบัชาวเผา่อ๋ี 
ตามประสากวีก็มกัอดไมไ่ด้ท่ีจะเขียนเป็นกลอนออกมาวา่   
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“路旁的花正在开，树上的果儿等人摘，远方的客人请你留下来”  
lùpánɡ de huā zhènɡ zàikāi，shùshànɡ de ɡuǒ ér děnɡrén zhāi， 
yuǎnfānɡ de kèrén qǐnɡnǐ liú xiàlái 

 ณ  ริมทางมวลบปุผาบานแยม้พราย  เถาลูกไมพ้วงพร้อยหอ้ยระยา้   
 แขกมาเยือนไดเ้ด็ดชิมอ่ิมอรุา  โปรดเถิดหนาอยู่ก่อนเถิดอย่ารีบไป     
 
      เม่ือ มา่ยตงิ ได้เห็นเนือ้เพลง   ทว่งทํานองเพลงชาวอ๋ีก็ดงักู่ก้องร้องเรียกขึน้มาใน
จินตนาการ ราวกบัรบเร้าให้นํามาแตง่เป็นทํานองเพลง  บรรยากาศท่ีอบอวลด้วยความสนกุสนาน 
และความสขุในยามค่ําคืนรอบกองไฟอยูน่ัน้ ใครเลยจะอดใจได้ท่ีจะไมฮ่มัเพลง เคาะจงัหวะตาม  
เพลง หยว่นฟาง เตอะ เคอ่เหริน ฉิง หน่ี หลวิ เซี่ย หลาย  “แขกจากแดนไกลโปรดอยูต่อ่ด้วยกนั
เถิด” จงึได้ถือกําเนิดขึน้ในค่ําคืนนัน้เอง   
 เพลงนีมี้ท่วงทํานองสนกุสนานร่ืนเริง  เป็นการขบัร้องประสานเสียง สลบักบัเสียงร้องเด่ียว
ท่ีออ่นหวานสดใส แสดงถึงเม่ือมีแขกมาเยือน ชาวเผา่อ๋ีจะต้อนรับผู้มาเยือนอยา่งพร้อมหน้าพร้อม
ตา และอบอุน่ ด้วยความยนิดีปรีดายิ่ง    
 หลงัจากเพลงนีไ้ด้รับการเผยแพร่แล้ว ก็ได้รับความนิยมไปทัว่ประเทศ  ยิ่งไปกวา่นัน้ การ
แขง่ขนัเพลงของนกัประพนัธ์เพลงรุ่นเยาว์ระดบัโลกครัง้ท่ี 6  ในปี 1947  ซึง่จดัขึน้ท่ีกรุงมอสโกว์  
เพลงนีก็้ได้รับรางวลัชนะเลศิเหรียญทองอีกด้วย     

 

เนือ้เพลง  
路旁的花儿正在开，  树上果儿等人摘，等人摘， 
远方的客人请你留下来。 
  
丰润的谷穗迎风摆，  期待人们割下来，割下来， 
远方的客人请你留下来。 
  
姑娘们赶着白色的羊群，  踏着晚霞她们要回来，要回来， 
远方的客人请你留下来。 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
lù pánɡ de huār zhènɡzài kāi，   

shùshànɡ ɡuǒr děnɡ rén zhāi，děnɡrén zhāi， 

yuǎnfānɡ de kèrén qǐnɡnǐ liú xiàlái.  

fēnɡrùn de ɡǔsuì yínɡfēnɡ bǎi， 

qīdài rénmen ɡē xiàlái，ɡē xiàlái， 

yuǎnfānɡ de kèrén qǐnɡnǐ liú xiàlái.  

ɡūniánɡmen ɡǎn zhe báisè de yánɡqún，   
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tà zhe wǎnxiá tāmen yào huílái，yào huílái， 

yuǎnfānɡ de kèrén qǐnɡnǐ liú xiàlái. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ณ  ริมทางมวลบปุผาบานแย้มพราย  เถาลกูไม้พวงพร้อยห้อยระย้า   
แขกมาเยือนได้เดด็ชิมอ่ิมอรุา   โปรดเถิดหนาอยูก่่อนเถิดอยา่รีบจร 
 
รวงข้าวไหวเอนตามลมโชยช่อสลอน รอคนเก็บ เก่ียวรวงทอง กองเป็นฟ่อน   
เราขอวอน แขกแดนไกลอยา่ไคลคลา    
 
ฝงูแกะขาวเหลา่สาวน้อยต้อนกลบัมา ยามสายณัห์ตะวนัลาลบัเหล่ียมฟ้า 
อยูต่อ่เถิดหนา มิตรผู้มาจากแดนไกล   
  
คาํศัพท์ 
正在 zhènɡzài (กริยาช่วย) กําลงั  
树 shù ต้นไม้   
果儿 ɡuǒr ผลไม้  
等 děnɡ รอ 
摘 zhāi เดด็ 
远方 yuǎnfānɡ แดนไกล  
客人 kèrén แขกผู้มาเยือน 
留 liú หยดุ  อยู ่ พํานกัอยู่ 
丰润 fēnɡrùn  อวบอิ่ม  
谷穗 ɡǔsuì รวงข้าว 
摆 bǎi สา่ยไปสา่ยมา แกวง่ 
期待 qīdài รอคอย 
割 ɡē เก่ียวข้าว  ตดัให้ขาด   
姑娘 ɡūniɑnɡ  คําเรียกหญิงสาว สาวน้อย   
赶 ɡǎn ไล ่ต้อน 
羊 yánɡ แกะ 
踏 tà เหยียบย่ํา 
晚霞 wǎnxiá แสงสายณัห์ ตะวนัรอน  
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28.《快乐的节日》 

ไควเ่ลอ่ เตอะ เจ๋ียร่ือ《快乐的节日》Kuàilè  de jiérì เพลง “เทศกาลแหง่ความสขุ” 
ประพนัธ์คําร้องโดย กวา่นฮวา่管桦(Guǎn Huà) ประพนัธ์ทํานองโดย 李群(Lǐ Qún)  เป็นเพลง
เดก็ท่ีร้องสืบทอดตอ่กนัมาหลายชัว่อายคุน แตง่ขึน้ในปี 1953 โดยเผยแพร่ครัง้แรกในนิตยสารช่ือ
《歌曲》ɡēqǔ “เพลง” ฉบบัท่ี 4 ปี 1954 การนําออกเผยแพร่ในครัง้แรกนัน้ เพลงนีเ้ดมิเป็นเพลง
ร้องเด่ียว จากนัน้จงึปรับปรุงมาเป็นเพลงเดก็ ขบัร้องหมูโ่ดยใช้เสียงเดก็เป็นหลกั    เนือ้เพลงใช้นก
น้อย ทุง่หญ้า กงัหนัลมและต้นไม้ เป็นสญัลกัษณ์ส่ือถงึภาพของบรรยากาศท้องทุง่หญ้าท่ีเตม็ไป
ด้วยเหลา่เดก็น้อยท่ีมีแตค่วามอยากรู้อยากเห็น วิ่งเลน่ เต้นรํา กระโดดโลดเต้น หวัเราะร่าเริงด้วย
อิสระเสรีและเบกิบานครืน้เครง ราวกบัจะโลดแลน่ไปสูชี่วิตข้างหน้าท่ีแสนงดงาม ทํานองเพลงมี
ความร่าเริงสดใส กระโดดโลดโผน กระชบัฉบัไว บรรยายภาพบรรยากาศงานฉลองร่ืนเริงท่ีสนกุ
ครึกครืน้ในเทศกาลแหง่ความสขุได้อยา่งชดัเจน 

เพลงประกอบด้วยสามท่อนท่ีไมซ่ํา้กนั แตต่วัโน้ตเป็นโน้ตในระดบัเสียงเดียวกนั ไมมี่การ
เปล่ียนบนัไดเสียง ทําให้ฟังดเูหมือนเป็นเพลงท่ีมีทํานองเดียวกนัทัง้เพลง ทํานองหลกัของเพลง
แบง่เป็นสองทํานอง ทํานองแรกเป็นทํานองท่ีสนกุสนานร่ืนเริง และกระโดดโลดเต้น ส่ือถึงภาพของ
เดก็ๆกลุม่หนึง่ กระโดดโลดโผน ทัง้วิง่เลน่ ทัง้ร้องเพลงอยา่งไร้เดียงสา ทํานองท่ีสองใช้จงัหวะแบบ 
¾ เพ่ือให้เปรียบตา่งกบัทํานองท่ีหนึง่ ส่ือภาพของเดก็ๆท่ีกําลงัเต้นรํา ท่อนท่ีสามเป็นท่อนเสริม  ก็
ยงัใช้จงัหวะสัน้ๆ กระชบั แสดงถึงการกระโดดโลดเต้นร่ืนเริงในเทศกาลแห่งความสขุ  

  เพลงนีไ้ด้รับรางวลัท่ีสองในการประกวดเพลงเดก็แห่งชาตปิระจําปี 1954  ตัง้แตรุ่่นแม ่ รุ่น
ยาย หรืออาจจะถึงรุ่นทวด ล้วนรู้จกัเพลงนี ้ และร้องสอนลกูสอนหลานตอ่ๆกนัมารุ่นแล้วรุ่นเลา่ 
จนถงึทกุวนันี ้ เวลาตะวนัคล้อย ตามถนนหนทาง ตรอกซอกซอย ภาพชมุชนท่ีเห็นจนชินตาก็คือ 
เดก็ๆ เลกิเรียนวิง่กลบับ้าน และสิง่ท่ีไมเ่คยเงียบไปจากปากของเดก็ๆ ก็คือเสียงเพลง ไควเ่ลอ่ เตอะ 
เจ๋ียร่ือ  “เทศกาลแห่งความสขุ” น่ีเอง  

 

เนือ้เพลง 
小鸟在前面带路  风啊吹向我们 

我们像春天一样  来到花园里来到草地上 

鲜艳的红领巾  美丽的衣裳 

像许多花儿开放  跳啊跳啊跳啊 跳啊跳啊跳啊 

亲爱的叔叔阿姨  同我们一齐过呀 过这快乐的节日 

花儿向我们点头  白杨树哗啦啦地响 

它们象美丽的小鸟  向我们祝福 向我们歌唱 

它们都说世界上  有我们更美丽 
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世界上有我们就更美丽 感谢亲爱的祖国 

让我们自由地成长  我们像小鸟一样 

等身上的羽毛长得丰满 就勇敢地向着高空去飞翔 

飞向我们的理想 

 

คาํอ่านพนิอนิ  
xiǎoniǎo zài qiánmiɑn dàilù   

fēnɡ ā chuīxiànɡ wǒmen 

wǒmen xiànɡ chūntiān yíyànɡ   

láidào huā yuánlǐ láidào cǎo dìshànɡ 

xiānyàn de hónɡlǐnɡjīn   

měilì de yīshɑnɡ 

xiànɡ xǔduō huār kāifànɡ   

tiào ā tiào ā tiào ā tiào ā tiào ā tiào ā 

qīnàide shūshu āyí   

tónɡ wǒmen yìqí ɡuò yɑ ɡuò zhè kuài lède jiérì 

huār xiànɡ wǒmen diǎntóu   

báiyánɡshù huá lālā dìxiǎnɡ 

tāmen xiànɡ měilì de xiǎoniǎo   

xiànɡ wǒmen zhùfú xiànɡ wǒmen ɡēchànɡ 

tāmen dōushuō shìjièshànɡ   

yǒu wǒmen ɡènɡ měilì 

shìjiè shànɡyǒu wǒmen jiù ɡènɡ měilì  

ɡǎnxiè qīn àide zǔɡuó 

rànɡ wǒmen zìyóu dì chénɡzhǎnɡ   

wǒmen xiànɡ xiǎoniǎo yíyànɡ 

děnɡ shēnshànɡ de yǔmáo zhǎnɡdé fēnɡmǎn  

jiù yónɡɡǎn dì xiànɡzhe ɡāokōnɡ qù fēixiánɡ 

fēixiànɡ wǒmen de líxiǎnɡ 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  

เจ้านกน้อยบนินําทางอยูข้่างหน้า  ลมเอย๋ลม พดัมา ชา่งสขีุ 
พวกเราเหมือนฤดใูบไม้ผล ิ มาถงึท่ีทุ่งหญ้าดอกไม้บาน   
ผ้าพนัคอสีสดใส   ฉนัสวมใสแ่สนสขุสนัต์ 
เหมือนมวลหมูด่อกไม้บาน ลา ลนั ลนั ฉนักระโดดโลดไป 
คณุน้าคณุอา มาเลน่กนั   สนกุสขุสนัต์ฉลองวนัใหม ่
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ดอกไม้พยกัหน้าเบกิบานใจ  ลมพดัต้นไม้ใหญ่ดงัเกรียวกราว 
นกน้อยเอย บนิร่อน โลกร้องเพลง เสียงบรรเลง อวยพรเรา 
เพราะโลกมีพวกเจ้า   โลกของเราจงึเบกิบาน 
เพราะมีฉนัโลกนีย้ิง่สดใส  แผน่ดนิให้ไออุน่ ไมเ่ปล่ียนผนั  
ให้เราได้เตบิใหญ่ ทกุว่ีวนั  เหมือนนกน้อย พากนัเร่ิมหดับนิ 
รอปีกกล้า ขาแข็ง และแกร่งกล้า บนิขึน้ฟ้า กล้าหาญ ร่อนโผผนิ  
ตีปีกบนิทะยานสูอ่ดุมการณ์      
 
คาํศัพท์    
带路 dàilù นําทาง   
春天 chūntiān ฤดใูบไม้ผล ิ 
鲜艳 xiānyàn สวยสดงดงาม 
领巾 lǐnɡjīn ผ้าพนัคอ  
衣裳 yīshɑnɡ เสือ้ผ้า  
许多 xǔduō มากมาย 
亲爱的 qīnàide ท่ีรัก อนัเป็นท่ีรัก  
叔叔，阿姨 shūshu，āyí คณุอา คณุน้า 
快乐 kuàilè มีความสขุ  
节日 jiérì เทศกาล 
点头 diǎntóu พยกัหน้า 
响 xiǎnɡ เสียงดงั   
祝福 zhùfú อวยพร 
歌唱 ɡēchànɡ ขบัร้อง ร้องเพลง  
世界 shìjiè โลก  
感谢 ɡǎnxiè ขอบคณุ 
祖国 zǔɡuó มาตภุมิู   
自由 zìyóu อิสระ เสรี 
成长 chénɡzhǎnɡ เติบโต  
羽毛 yǔmáo ขนนก 
丰满 fēnɡmǎn เตม็ท่ี  
勇敢 yónɡɡǎn กล้าหาญ  
飞翔 fēixiánɡ โบยบิน  
理想 líxiǎnɡ อดุมการณ์ อดุมคติ 
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 29.《我们的田野》 

หวอ่เมนิ เตอะ เถียนเหย《่我们的田野》Wǒmen de tiányě เพลง “ท้องทุ่งของเรา” 
ประพนัธ์คําร้องโดยจิตรกรช่ือ กวา่นฮวา่ (管桦 Guǎn Huà) ประพนัธ์ทํานองโดย จางเหวินกาง  
(张文纲 Zhānɡ Wénɡānɡ) เป็นเพลงท่ีขบัร้องประสานเสียงโดยใช้เสียงเดก็ เป็นเพลงท่ีสามใน
ชดุเพลง เซีย่เทียน หลว่ีสงิ จือ เกอ 《夏天旅行之歌》Xiàtiān  lǚxínɡ zhī ɡē “เพลง
ท่องเท่ียวฤดรู้อน” ด้วยเหตท่ีุเพลงมีท่วงทํานองไพเราะ แสนอภิรมย์ เนือ้เพลงได้จงัหวะกลมกลืน  
จดจําได้ง่ายกวา่เพลงอ่ืนๆ จงึได้รับความนิยมไปทัว่ และกลายมาเป็นเพลงเด่ียวในเวลาตอ่มา   
 ด้วยความท่ีผู้แตง่เนือ้เพลงเป็นทัง้จิตรกร และเป็นทัง้กวี เนือ้เพลงจงึเป็นภาษาท่ีสละสลวย 
บรรยายอารมณ์ความรู้สกึเป็นกลอนท่ีไพเราะ งดงาม พรรณนาภาพท่ีถ่ายทอดจากสายตาของเดก็
น้อยคนหนึง่ท่ียืนมองท้องทุง่อนังดงามแหง่มาตภุมูท่ีิอยูเ่บือ้งหน้า จากไกลสดุสายตาเข้ามาถึงสิง่
รอบกาย บรรยายความเงียบสงบจนคอ่ยๆแวว่เสียงแผว่พลิว้จนดงัก้อง  ถ่ายทอดความสดช่ืนบน
ผืนหญ้าเขียวชอุม่จนถึงท้องฟ้าสีครามสดใส  ในเพลงเลา่ถงึขนุเขา นํา้ใสไหลริน  อาทิตย์สอ่งแสง
กระทบเกลด็ปลาสะท้อนแสงสีทองระยิบระยบัจบัตา แหวกวา่ยใต้กอบวัไหวๆ  แกะ ม้า ลา เก้ง 
กวางเลม็หญ้า ณ ทุง่ขจีท่ีเชิงเขา กอรปกบัทํานองเพลงท่ีไพเราะ อ้อยสร้อย ดัง่การบรรเลงทิพย์
ดนตรีจากฝีมือธรรมชาต ิและภาพวาดด้วยภาษาของจิตรกวี  สามารถดงึดดูผู้คนให้หลงใหลภิรมย์
ร่ืนอยูใ่นวงัวนของจินตภาพแห่งธรรมชาตอินังดงามได้อยา่งไมรู้่เนือ้รู้ตวั 
 ทํานองเพลงใช้รูปแบบทํานองแบบดัง้เดมิ คือ ประกอบด้วยทํานองส่ีวรรค แตล่ะวรรคเป็น
ทํานองเช่ืองช้า แผว่เบา บริสทุธ์ิ แล้วคอ่ยๆ กระชบัเน้นหนกัขึน้ ให้ความรู้สกึสขุสบายแตย่งัคงมี
พลงัอยูต่ลอดเวลา ทัง้เนือ้เพลงและทํานองเพลง สอดประสานได้อยา่งลงตวั ผู้ ท่ีได้ยินได้ฟัง จะ
สมัผสัได้ถึงความรู้สกึท่ีอธิบายได้ด้วยคําวา่ “งดงาม”  เนือ้เพลงแทรกซมึฝังลกึในจิตใจให้เกิดความ
ภาคภมูิในความงดงาม และความรักท่ีมีตอ่มาตภุมูิ บ้านเกิดเมืองนอนของตน 
 นบัหลงัจากท่ีเพลงนีแ้ตง่ขึน้ เม่ือปี 1953 เป็นต้นมา ผู้คนให้ความสําคญักบัเพลงนีม้าก 
และได้รับความนิยมอยา่งสงู ในเวลาตอ่มาได้รับการบรรจใุห้เป็นเพลงท่ีใช้สอนนกัเรียนในระดบั
ประถมศกึษา และใช้อบรมสัง่สอนลกูหลาน ด้วยเหตท่ีุเพลงนีไ้มใ่ช่เพียงเพลงเดก็ท่ีร้องเลน่
สนกุสนาน ไร้เดียงสาธรรมดา ๆ เหมือนเพลงเดก็ทัว่ๆ ไปเท่านัน้ หากแตเ่นือ้เพลงยงัแฝงความคดิ 
และสํานกึรักชาตผิา่นความงามของภาษา ท่ีบรรยายความงามของมาตภุมูิและท่วงทํานองเพลงท่ี
ไพเราะได้อยา่งดีเย่ียม จนตอ่มาในปี 1983 มีการสร้างภาพยนตร์ช่ือเร่ืองเดียวกนักบัเพลง ช่ือเร่ือง 
หวอ่เมนิ เตอะ เถียนเหย ่  ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีบรรยายถึงเหตกุารณ์ภายหลงัยคุปี 60 ถ่ายทอด
ประวตัศิาสตร์ความวุน่วายระส่ําระสายของชาตจีิน             เยาวชนผู้ รักชาตหิวนรําลกึถึงความสขุ 
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สนกุสนานในวยัเดก็บนแผน่ดนิอนัแสนสงบสขุ แตม่ลายไปด้วยเหตกุารชมุนมุต้านการรุกรานของ
ญ่ีปุ่ น ภาพการตอ่สู้ เพ่ือให้ได้มาซึง่การปฏิวตัเิปล่ียนแปลงและชีวิตใหม ่  ภาพยนตร์เร่ืองดงักลา่ว  
ก็ใช้เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเชน่กนั   
 ในปี 1980 เพลงนีไ้ด้รับรางวลัท่ีหนึง่ในการประกวดเพลงเยาวชนแหง่ชาต ิ เป็นเพลงท่ี
ยงัคงได้รับความนิยมนําออกเผยแพร่ทางสื่อตา่งๆ มากท่ีสดุมาตลอด จงึได้รับการจดัอนัดบัเป็น
หนึง่ใน ร้อยเพลงรักชาตจีิน ในปี 2009     

เนือ้งเพลง  

美丽的田野     碧绿的河水   

流过无边的稻田   好像起伏的海面    

平静的湖中  开满了荷花     

金色的鲤鱼    长得多么的肥大    

湖边的芦苇中   藏着成群的野鸭   

风吹着森林  雷一样的轰响     

伐木的工人    请出一棵棵大树    

去建造楼房    去建造矿山和工厂    

高高的天空  雄鹰在飞翔     

好像在守卫    辽阔美丽的土地    

一会儿在草原   一会儿又向森林飞去 
 

คาํอ่านพนิอนิ   
měilì de tiányě     bìlǜ de héshuǐ   

liúɡuò wúbiān de dàotián  hǎoxiànɡ qǐfú de hǎimiàn     

pínɡ jìnɡde húzhōnɡ  kāi  mǎnle héhuā      

jīnsè de lǐyú     zhǎnɡdé duōme de féidà     

húbiān de lúwěi zhōnɡ   cánɡzhe chénɡqún de yěyā    

fēnɡchuī zhe sēnlín  léi yíyànɡ de hōnɡxiǎnɡ     

fámù de ɡōnɡrén    qǐnɡ chū yī kēkē dàshù     

qù jiànzào lóufánɡ    qù jiànzào kuànɡshān hé ɡōnɡchǎnɡ   

ɡāo ɡāode tiānkōnɡ  xiónɡyīnɡ zài fēixiánɡ     

hǎoxiànɡ zài shǒuwèi   liáokuò měilì de tǔdì     

yíhuìr zài cǎoyuán   yíhuìr yòu xiànɡ sēnlín fēiqù 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ท้องทุ่งแสนงาม    นํา้ครามสวยใส 
ไหลลงทุง่ข้าวไป  ดัง่คล่ืนทะเลคราม 
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สายธารเงียบสงบ  บวับานเตม็นํา้ 
ปลาใหญ่เกลด็งาม ทองอร่ามระยบิตา 
เป็ดนํา้ฝงูใหญ่  ซอ่นในอ้อกอหนา 
ลมโชยทิวป่า   ดัง่ฟ้าฟาดดงั  
 เห็นคนตดัไม้   ลากซงุใหญ่ไปสร้าง  
เหมืองแร่และโรงงาน       บ้านเมืองเราให้พฒันา   
ผืนฟ้าสงูลบิลิว่  เหย่ียวโฉบฉิวเวหา  
เด๋ียวบนิเฝ้าทุง่หญ้า        เด๋ียวบนิเฝ้าผืนป่า 
 โฉบเฉ่ียวปกป้องหล้า โบยบนิมาปกป้องเรา 
 
คาํศัพท์ 
田野 tiányě  ทุง่นา   
碧绿 bìlǜ เขียวขจี 
河水 héshuǐ  แมนํ่า้ลําคลอง  
稻田 dàotián  นาข้าว  
起伏 qǐfú เป็นคล่ืนสงูๆต่ํา ๆ 
平静 pínɡjìnɡ สงบเงียบ  
荷花 héhuā   ดอกบวั  
肥大 féidà   สมบรูณ์ อ้วนท้วน 
芦苇 lúwěi  ต้นอ้อ ต้นกก 
藏 cánɡ ซกุซอ่น  
伐木 fámù ตดัไม้  
建造 jiànzào ก่อสร้าง  
楼房 lóufánɡ  ตกึ บ้าน 
矿山 kuànɡshān เหมืองแร่ 
工厂 ɡōnɡchǎnɡ   โรงงาน 
鹰 yīnɡ เหย่ียว 
守卫 shǒuwèi ปกป้อง เฝ้า  
辽阔 liáokuò กว้างใหญ่   
草原 cǎoyuán  ทุง่หญ้า      
森林 sēnlín ป่าไม้     
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30.《让我们荡起双桨》 

ร่าง หวอ่เมนิ ต้าง ฉ่ี ซวง เจ่ียง《让我们荡起双桨》Rànɡ wǒmen dànɡqǐ shuānɡ  

ji ǎ n ɡ เพลง “ขยบัฝีพายกนัเถิดผองเรา” ประพนัธ์คําร้องโดย เฉียวหยว่ี (乔羽Qiáo Y ǔ ) 
ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิช่ือ (刘炽 Liú Chì) เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีดงัท่ีสดุในยคุปี 50 ในยคุนัน้ไม่
มีใครไมรู้่จกัเพลงนี ้ และก็ไมมี่ใครท่ีไมช่ื่นชอบเพลงนี ้ เดมิเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง จู่กวอ๋ 
เตอะ ฮวาตัว่ 《祖国的花朵》Zǔɡuó de huāduǒ  “บปุผาแห่งมาตภุมูิ” เป็นภาพยนตร์ท่ี
สร้างโดยโรงถ่ายภาพยนตร์เมืองฉางชนุ ถ่ายทําในปี 1955 ภาพยนตร์เร่ืองนีน้บัเป็นภาพยนตร์เดก็
เร่ืองแรกของจีน  ด้วยเหตท่ีุเป็นเพลงท่ีแตง่เพ่ือประกอบภาพยนตร์  ก็เป็นท่ีแน่นอนวา่  เนือ้หาและ
ความหมายของเพลงก็ต้องส่ือถึงเร่ืองราวของภาพยนตร์อยา่งไมต้่องสงสยั   สิง่ท่ีแฝงอยูใ่นเพลงท่ี
ผู้แตง่ต้องการนําเสนอคือ   

 
“我问你亲爱的伙伴，谁给我们安排下幸福的生活”  
wǒ wènnǐ qīn àide huǒbàn，shuí ɡěi wǒmen ānpái xià  
xìnɡfú de shēnɡhuó. 
 “ถามเพือ่นพอ้งหน่อยเถิดว่าใครนะใคร วาดสขุวนัหนา้ไวใ้หพ้วกเรา ”   
 
ผูที้อ่ยู่ในยคุนัน้ ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดง ไม่ตอ้งมีใครบอก ก็รู้ว่า คําตอบคือ  
中国共产党给我们安排下了幸福的生活。 
Zhōnɡɡuó ɡònɡchǎndǎnɡ ɡěi wǒmen ānpái xiàle xìnɡfú de shēnɡhuó 

“พรรคคอมมิวนิสต์จีนนัน้ไซร้ ลิขิตชีวิตสขุสนัต์วนัหนา้ใหผ้องเรา”  
 
ก่อนการปฏิวตัเิป็นประเทศสาธารณรัฐ  ในยคุปี 30 ถึง ยคุปี 40 ก็มีการสร้างภาพยนตร์โดย

โรงภาพยนตร์เมืองเซ่ียงไฮ้ แตด้่วยเหตท่ีุประชาชนยงัตกอยูใ่นภาวะยากลําบาก ประเทศยงัไมส่งบ
สขุ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ียงัไมท่นัสมยั ทําให้ภาพยนตร์ท่ีสร้างออกมา ไมไ่ด้รับความนิยมมากเทา่ใด
นกั แตภ่ายหลงัก่อตัง้สาธารณรัฐ รัฐบาลกลางน้อมรับข้อคดิเห็นของทา่นเหมาเจ๋อตงท่ีวา่ 
ศลิปวฒันธรรมมีคณุคา่ตอ่จิตใจและชีวิตของประชาชนอยา่งยิ่งยวด และเพ่ือแสดงออกถึงการ
เปล่ียนแปลงเข้าสูป่ระเทศจีนใหม ่  ทกุสิง่ทกุอยา่งเปล่ียนไปจากหน้ามือเป็นหลงัมือ ไมว่า่จะเป็น 
การแบง่ชนชัน้ การแบง่แยกเชือ้ชาต ิ พฒันาการของประเทศในแตล่ะยคุ ล้วนได้รับการถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพยนตร์หลายตอ่หลายเร่ือง  และสิง่ท่ีนบัได้วา่เป็นอนาคตท่ีสดใสของมาตภุมู ิ ก็คือ 
“เยาวชน” ดงันัน้ ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัเยาวชนจงึเกิดขึน้มากมาย โดยเร่ิมจากภาพยนตร์เร่ือง  “บปุ
ผาแห่งมาตภุมูิ” เป็นปฐมฤกษ์  
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เหตผุลท่ีเพลง ร่าง หวอ่เมนิ ต้าง ฉ่ี ซวง เจ่ียง “ขยบัฝีพายกนัเถิดผองเรา” สามารถยืนหยดั
ครองความนิยมและครองใจผู้คนจนกระทัง่ร้องถ่ายทอดสืบตอ่กนัมาหลายสบิปีก็ด้วยความไพเราะ
จบัใจ และความหมายท่ีลกึซึง้ของเพลงนัน่เอง ผู้ประพนัธ์นําทํานองเพลงพืน้เมืองของชนเผา่ตา่งๆ 
ซึง่มีความแตกตา่งหลากหลาย ทัง้ยงัถกูกําหนดด้วยเอกลกัษณ์ของเพลงสําหรับเดก็ท่ีจะต้องส่ือถึง
ความไร้เดียงสาและความบริสทุธ์ิ แตผู่้แตง่ก็สามารถนํามาเรียงร้อยสอดประสานกนัได้อยา่ง
กลมกลืนและชาญฉลาด ในขณะเดียวกนัรูปแบบของเนือ้เพลงท่ีใช้วิธีการตัง้คําถามท่ีทกุคนรู้
คําตอบ ยิ่งมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ และต้องจิตต้องใจผู้ ฟังยิง่นกั ความสงบ ราบร่ืน เสียงแห่ง
ความสขุของเดก็ ๆ กบัคณุปูการของวีรบรุุษ ก็ส่ือออกมาในเนือ้เพลงได้อยา่งแนบเนียน เพลงนีจ้งึ
ทําหน้าท่ีเป็นภาพบนัทกึหน้าประวตัศิาสตร์ความทรงจําแห่งการปฏิวตัวิฒันธรรมของประเทศจีนท่ี
งดงามและทรงคณุคา่อเนกอนนัต์ และสมบรูณ์   

 
เนือ้เพลง  

让我们荡起双桨,    小船儿推开波浪。 

  海面倒映着美丽的白塔, 四周环绕着绿树红墙。 

  小船儿轻轻,飘荡在水中 迎面吹来了凉爽的风。 

  红领巾迎着太阳,  阳光洒在海面上, 

  水中鱼儿望着我们,  悄悄地听我们愉快歌唱。 

  小船儿轻轻,飘荡在水中 迎面吹来了凉爽的风。 

  做完了一天的功课,  我们来尽情欢乐, 

  我问你亲爱的伙伴,    谁给我们安排下幸福的生活。 

  小船儿轻轻,飘荡在水中 迎面吹来了凉爽的风。 

 
คาํอ่านพนิอนิ  
rànɡ wǒmen dànɡqǐ shuānɡjiǎnɡ,       

xiǎo chuánr tuīkāi bōlànɡ. 

hǎi miàn dǎo yìnɡ zhe měilì de báitǎ,  

sìzhōu huán ràozhe lǜshù hónɡqiánɡ. 

xiǎo chuánr qīnɡqīnɡ,piāodànɡ zài shuǐzhōnɡ  

yínɡmiàn chuīlái le liánɡshuǎnɡ de fēnɡ. 

hónɡlǐnɡjīn yínɡzhe tàiyánɡ,   

yánɡɡuānɡ sǎ zài hǎi miànshànɡ, 

shuǐzhōnɡ yúér wànɡzhe wǒmen,   



 

 
163 

qiāoqiāo de tīnɡ wǒmen yúkuài ɡēchànɡ. 

xiǎo chuánr qīnɡqīnɡ,piāodànɡ zài shuǐzhōnɡ  

yínɡmiàn chuīlái le liánɡshuǎnɡ de fēnɡ. 

zuò wánliǎo yìtiān de ɡōnɡkè,   

wǒmen lái jìnqínɡ huānlè, 

wǒ wènnǐ qīn àide huǒbàn,       

shuí ɡěi wǒmen ānpái xià xìnɡfú de shēnɡhuó. 

xiǎo chuánr qīnɡqīnɡ,piāodànɡ zài shuǐzhōnɡ  

yínɡmiàn chuīlái le liánɡshuǎnɡ de fēnɡ.  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
มาขยบัฝีพายเถิดผองเรา    เจดีย์ขาวสะท้อนเงาบนนํา้ใส 
เรือลําน้อยแหวกคล่ืนทะยานไป     ต้นไม้ใหญ่กําแพงแดงรอบขอบค ู
(สร้อย) เรือลําน้อยปลวิคว้างกลางธารา รับลมเย็นพดัโชยมาช่ืนฉ่ําใจ 
ผ้าแพรแดงต้องแสงสายแดดสอ่ง    ผืนนํา้ต้องแดดระยบัระยิบอยู ่   
ฝงูปลาน้อยในนํา้ใสวา่ยมาด ู  เราร้องเพลงเฝ้าฟังอยูแ่สนเพลนิใจ   
(สร้อย)เรือลําน้อยปลวิคว้างกลางธารา รับลมเย็นพดัโชยมาช่ืนฉ่ําใจ 
ทํางานมาทัง้วนัเหน็ดเหน่ือยนกั  เรามาพกัร่วมสขุสนัต์วนัสดใส  
ถามเพ่ือนพ้องหน่อยเถิดวา่ใครนะใคร วาดสขุวนัหน้าไว้ให้พวกเรา  
(สร้อย)เรือลําน้อยปลวิคว้างกลางธารา รับลมเย็นพดัโชยมาช่ืนฉ่ําใจ 
 
คาํศัพท์   
荡 dànɡ สัน่ไหว ขยบั แกวง่ไกว   
桨 jiǎnɡ ไม้พายเรือ  
波浪 bōlànɡ คล่ืน 
倒映 dàoyìnɡ สอ่งสะท้อนเงา  
塔 tǎ เจดีย์  
四周 sìzhōu รอบๆด้าน     
环绕 huánrào วนรอบ  
船 chuan เรือ  
飘 piāo ปลวิ  
凉爽 liánɡshuǎnɡ เยน็สบาย 
迎 yínɡ ต้อนรับ  
太阳 tàiyánɡ พระอาทิตย์  
阳光 yánɡɡuānɡ แสงอาทิตย์  
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洒 sǎ สาด หวา่น 
望 wànɡ  มอง   
悄悄 qiāoqiāo เบา ๆ อยา่งเงียบ ๆ  
愉快 yúkuài สขุสนกุสนาน  
功课 ɡōnɡkè การบ้าน การเรียน 
欢乐 huānlè  ร่ืนเริงบนัเทิงใจ   
伙伴 huǒbàn พรรคพวก   
安排 ānpái วางแผน จดัการ 
幸福 xìnɡfú  ความสขุ 
生活 shēnɡhuó  ชีวิต 

 

让我们荡起双桨 

(1=F 2/4    ) 
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 31.《人民军队忠于党》 

เหรินหมนิ จวนิตุ้ย จ้งหยวี ตัง่ 《人民军队忠于党》Rénmín jūnduì zhōnɡyú    

dǎnɡ เพลง “กองทหารประชาชนภกัดีตอ่พรรค” ประพนัธ์คําร้องโดย จางหยง่เหมย (张永枚    

Zhānɡ Yǒnɡméi) ประพนัธ์ทํานองโดย เซียวหมิน (肖民 Xiāo Mín) เป็นหนึง่ในชดุเพลงทหาร
ท่ีสําคญัอีกเพลงหนึง่ เบือ้งหลงัการแตง่เพลงนีเ้กิดขึน้ในฤดใูบไม้ผลเิม่ือปี 1960 นกัประพนัธ์ จาง
หยง่เหมย และ เซยีวหมิน กบัพรรคพวกนกัประพนัธ์อีกหลายคนได้เดนิทางไปใช้ชีวิตอยูใ่นป่าลกึ 
ได้สมัผสัชีวิตทหารแดงท่ีตกอยูใ่นสภาพท่ีลําบากแร้นแค้นอยา่งหนกัหน่วง แตจิ่ตใจยงัคงเตม็เป่ียม
ไปด้วยความเข้มแข็ง พร้อมรบ และความเช่ือมัน่ในชยัชนะท่ีรออยูข้่างหน้า จิตใจท่ีเป่ียมพลงันีเ้อง
สร้างแรงบนัดาลใจให้นกัประพนัธ์ทัง้สอง เพลงนีมี้จงัหวะกระฉบักระเฉง เข้มแข็ง เนือ้เพลงสดดีุ
ทหารหาญท่ีสู้รบภายใต้การนําของท่านเหมาเจ๋อตง และความมุง่มัน่ในชยัชนะ ยกยอ่งพรรค
คอมมิวนิสต์จีนอนัยิ่งใหญ่เกรียงไกร และกองกําลงัทหาร 81 ท่ีปฏิวตักิารปกครองตอ่สู้ ทําสงคราม
ยาวนานด้วยความทรหดอดทน เพ่ือความผาสกุของปวงชน หลงัจากแตง่เพลงนีสํ้าเร็จได้นําออก
เผยแพร่ครัง้แรกในหนงัสือช่ือ เจ่ียฟ่างจวนิ เกอฉว่ี 《解放军歌曲》Jiěfànɡjūn ɡēqǔ 

“เพลงทหารปลดแอกประชาชน” และได้รับความนิยมตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา  ตอ่มาในปี 1961 
คณะกรรมการกิจการทหารได้จดัให้เป็นหนึง่ใน 13 เพลงสําคญัท่ีกองทพัต้องร้อง ในปี 1964 ได้รับ
รางวลัเชิดชเูกียรตใิห้เป็นเพลงยอดเย่ียมของกิจการทหาร นบัตัง้แตเ่พลงนีไ้ด้ถือกําเนิดขึน้จน
ปัจจบุนั ก็ยงัคงสง่เสียงดงักึกก้องทัว่ผืนแผน่ดนิจีน และได้รับการคดัเลือกให้ร้องในงานย่ิงใหญ่
ระดบัชาตมิาตลอด ในพธีิตรวจพลสวนสนามในวนัเฉลมิฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวนัชาตจีิน 1 ตลุาคม ปี 2009 เพลงนีก็้ได้ดงักระหึม่ประกาศความ
เกรียงไกรอีกครัง้ 
  หบุเขาจ่ิงกงั (井冈山 Jǐnɡɡānɡshān) ท่ีกลา่วถงึในเพลง เป็นพืน้ท่ีด้านตะวนัตกเฉียง
ใต้ของมณฑลเจียงซ ี เป็นดนิแดนประวตัศิาสตร์การปฏิวตัวิฒันธรรมของจีนท่ีสําคญัแห่งหนึง่ 
เพราะเป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัของกองกําลงักรรมกร และกองกําลงัชาวนาเม่ือครัง้เร่ิมแรกการปฏิวตัิ
วฒันธรรมของจีน เป็นศนูย์กลางการก่อตัง้กองกําลงัชาวนาเพื่อการปฏิวตัใินชนบทเป็นแห่งแรก 
โดยได้ก่อตัง้ศนูย์ดงักลา่วขึน้ท่ีตําบลหนิงกงั ทําการรบด้วยยทุธวธีิชนบทล้อมเมือง ระยะเวลาการ
ตอ่สู้ เพ่ือแยง่ชิงเขาจ่ิงกงั เร่ิมตัง้แต ่ เดือนตลุาคม ปี  1927  และได้ชยัชนะเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ ปี  
1930 สถานท่ีแห่งนีจ้งึได้รับการยกยอ่งให้เป็นหนึง่ในสถานท่ีประวตัศิาสตร์แห่งการปฏิวตัิ
วฒันธรรมของจีน โดยได้รับขนานนามวา่เป็น “เปลไกวท่ีกลอ่มเกลีย้งเลีย้งดกูารปฏิวตัวิฒันธรรม
จีน”  และเป็น “ป้ายเคารพของสาธารณรัฐประชาชนจีน”  
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 เนือ้เพลง     

雄伟的井冈山，    八一军旗红，  
开天辟地第一回，    人民有了子弟兵。  
从无到有靠谁人    伟大的共产党， 
伟大的毛泽东，       伟大的毛泽东！  
二万五千里万水千山，  突破重围去抗日，  
高举红旗上延安。    转危为安靠谁人？     
伟大的共产党，   伟大的毛泽东，             
伟大的毛泽东！            抗战八年整，          
打败侵略者，    解放战争得胜利，     
建立人民新中国。     成长壮大靠谁人？         
伟大的共产党，  伟大的毛泽东，   
伟大的毛泽东！    万里长江水，         
奔腾向海洋，   保卫祖国作栋梁，     
人民军队忠于党。    共产主义定胜利，      
伟大的共产党，   伟大的毛泽东，伟大的毛泽东！ 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
xiónɡwěi de jǐnɡɡānɡshān，  bāyī jūnqí hónɡ ，  

kāitiān pìdì dì yìhuí，     rénmín yǒule zǐdìbīnɡ.  

cónɡwú dào yǒukào shuírén   wěidà de ɡònɡchǎndǎnɡ ，  

wěidà de máozédōnɡ，    wěidà de máozédōnɡ ！  

èrwàn wǔ qiānlǐ wànshuǐ qiānshān ， 

tūpò chónɡwéi qù kànɡrì，   ɡāojǔ hónɡqí shànɡ yánān.  

zhuǎnwēiwéiān kào shuírén ？  wěidà de ɡònɡchǎndǎnɡ， 

wěidà de máozédōnɡ，     wěidà de máozédōnɡ！              

kànɡzhàn bānián zhěnɡ ，  dǎbài qīnlüèzhě ，        

jiěfànɡ zhàn zhēnɡdé shènɡlì， jiànlì rénmín xīnZhōnɡɡuó.      

chénɡzhǎnɡ zhuànɡdà kào shuírén？wěidà de ɡònɡchǎndǎnɡ， 

wěidà de máozédōnɡ，   wěidà de máozédōnɡ！     

wànlǐ chánɡ jiānɡshuǐ，      bēnténɡ xiànɡ hǎiyánɡ ，   

bǎowèi zǔɡuó zuò dònɡliánɡ， rénmín jūnduì zhōnɡyú dǎnɡ.   

ɡònɡchǎn zhǔyì dìnɡ shènɡlì， wěidà de ɡònɡchǎndǎnɡ ，  

wěidà de máozédōnɡ，       wěidà de máozédōnɡ ！ 
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ความหมายของเนือ้เพลง 
จ่ิงกงัซาน สงูตระหง่าน ภเูขาใหญ่  ธงแดงไสวทพั 81 ทหารหาญ  
บกุเบกิขึน้ครัง้แรกในประวตักิารณ์ ทหารหาญลกูหลานของประชาชน  
ในอดีตเรายากไร้  พึง่ใครกนั  เดนิรอนราญรุกรบไลท่กุแหง่หน  
พรรคคอมมนูผู้ยิ่งใหญ่ของมวลชน  เรายกยอ่ง เหมาเจ๋อตง ผู้ นําเรา  เหมาเจอ๋ตง ผู้ นําเรา   
สองหม่ืนห้าพนัลี หม่ืนลําธาร พนัภเูขา รุกยา่งก้าวต้านญ่ีปุ่ นแหวกดงหนาว 
ชธูงแดงปีนเหยียนอานถ่ินลําเนา  ยามมีภยัรุกไลเ่ราพึง่ใครกนั  
พรรคคอมมนูผู้ยิ่งใหญ่ของมวลชน  ลือนาม  เหมาเจ๋อตง ผู้ นําท่ีแสนดี   
ต้านศกึแปดปีถ้วน   ศตัรูล้วนแพ้ภยัพา่ยถอยหนี  
ปฏิวตัปิลดปลอ่ยชยั ชนะมี   สาธารณรัฐจีนใหมนี่เ้ราสร้างมา  
เตบิโตขึน้และสงูใหญ่เราพึง่ใคร  พรรคคอมมนูยิ่งใหญ่ดงัแผน่ผา   
เหมาเจ๋อตงย่ิงใหญ่เหลือคณา   ยิ่งใหญ่ดัง่ผืนฟ้า เหมาเจ๋อตง 
สายนํา้แยงซีเกียงเช่ียวกรากไหล  สูม่หาสมทุรใหญ่คล่ืนไลส่ง่ 
เป็นเสาคํา้มาตภุมูิให้ยืนยง  ชนมัง่คงรักมัน่พรรคคอมมนู 
สาธารณรัฐจีนต้องมีชยั   สาธารณรัฐต้องยิ่งใหญ่ไมด่บัสญู 
เหมาเจ๋อตง เรารักใคร่ ใฝ่อาดรู  ผู้ เกือ้กลูสร้างชาต ิให้เกรียงไกร     
 
คาํศัพท์ 
雄伟 xiónɡwěi  ย่ิงใหญ่ มโหฬาร 
旗 qí  ธง 
开天辟地 kāitiān pìdì บกุเบิกขึน้เป็นครัง้แรกในประวติัการณ์ 
子弟兵 zǐdìbīnɡ   ทหารท่ีเป็นลกูหลานของประชาชน 
无 wú ใช้เป็นคําปฏิเสธวา่ ไมไ่ด้ ไมมี่  
靠 kào พึง่พา  
伟大 wěidà ย่ิงใหญ่  
共产党 ɡònɡchǎndǎnɡ พรรคคอมมิวนิสต์ 
突破 tūpò ตีฝ่า บกุทะลวง  
重围 chónɡwéi ล้อมรอบ 
抗 kànɡ  ต้าน 
举 jǔ ยกขึน้ ชขูึน้  
危 wēi อนัตราย ภยนัตราย 
安 ān สงบ 
侵略 qīnlüè รุกลํา้  



 

 

168 

战争 zhànzhēnɡ สงคราม 
胜利 shènɡlì ชยัชนะ 
建立 jiànlì สร้างขึน้ ก่อตัง้ขึน้ 
壮大 zhuànɡdà เติบใหญ่ เข้มแข็ง 
奔腾 bēnténɡ วิ่งตะบงึไป 
海洋 hǎiyánɡ มหาสมทุร 
保卫 bǎowèi ปกป้อง 
栋梁 dònɡliánɡ เสาหลกั 
忠 zhōnɡ  ซ่ือสตัย์ สจุริต  

 《人民军队忠于党》
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32.《我爱祖国的蓝天》 
 

หวอ่ อ้าย จู่กวอ๋ เตอะ หลานเทียน《我爱祖国的蓝天》Wǒ ài zǔɡuó de lántiān 
เพลง “ข้ารักฟ้าครามแหง่มาตภุมูิ” ประพนัธ์คําร้องโดย เหยียนซู ่ (阎肃Yán Sù) ประพนัธ์ทํานอง
โดย หยางหมงิ  (羊鸣 Yánɡ Mínɡ) แตง่ขึน้ในยคุปี 60 ของศตวรรษท่ี 20 เนือ้เพลงส่ือถึงความ
รักและความภาคภมูิใจของทหารอากาศท่ีมีตอ่ประเทศชาต ิ ยอมสละชีพสู้ศกึทกุสมรภมูิอยา่งไม่
หวาดหวัน่ เพ่ือปกป้องฟ้าครามแห่งมาตภุมูิด้วยความองอาจ ผู้แตง่กลา่วถงึเพลงนีว้า่ “เป็นเพลง
ทหารท่ีไมเ่หมือนเพลงทหารเลยสกันิด” ด้วยเป็นเพลงท่ีถ่ายทอดจิตวิญาณและสํานกึรักชาตขิอง
ทหารอากาศ เป็นเพลงท่ีร้องออกมาจากก้นบึง้หวัใจของทหารอากาศสง่ผา่นผืนแผน่ฟ้าแวว่ก้องทัว่
ผืนแผน่ดนิสูห่วัใจชาวจีนทกุดวง แม้กาลเวลาผา่นเลยเน่ินนาน แตเ่พลงนีย้งัคงได้รับความนิยม
และช่ืนชอบ ทัง้ในเหลา่ทพัอากาศและประชาชนทัว่ไปอยา่งไมเ่ส่ือมคลาย 

 ในปี 1961 นกัประพนัธ์ทัง้สองเลา่ให้ฟังวา่ ขณะนัน้ได้เข้ารับราชการทหารในกองสรรพาวธุ
ทหารท่ีกองทพัอากาศกวา่งโจว การทํางานทกุวนัมีกําหนดระยะเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอน  ต่ืนเช้า
มาก็มองเห็นแตท้่องฟ้าครามกบัปยุเมฆขาว ทหารช่างซอ่มบํารุงเคร่ืองบนิวนัๆก็มีแตแ่หงนหน้าเช็ด
ล้างทําความสะอาดเคร่ืองบนิ  ทหารทัง้สองก็ได้แตช่่วยหยิบจบัอยูข้่างๆ  เม่ือทหารอากาศนํา
เคร่ืองบนิออกฝึกบนิ นําเคร่ืองกลบัมาตอนเยน็ เราก็คอยเก็บลากเคร่ืองบนิเข้าโรงเก็บเป็นอนัเสร็จ
ภาระในแตล่ะวนั คร่ึงปีให้หลงั  ทัง้สองก็เร่ิมสนิทสนมกบัทหารในกอง คืนวนัหนึง่ก็นัง่อยูท่า่มกลาง
ทุ่งกว้าง ท้องฟ้ามืดสนิทเวิง้ว้างไกลสดุลกูหลูกูตา ไกลสดุท่ีจินตนาการจะไปถึง เหลา่ทหารเสวนา
สพัเพเหระกบัทหารท่ีมาจากทัว่สารทิศ การสนทนาสรวลเสเฮฮาจนดกึด่ืนก็แยกย้ายเข้าโรงนอน 
นกัประพนัธ์เหยียนซู ่ ซึง่ในขณะนัน้อายไุด้ 30 ปี นอนอยูบ่นทุง่หญ้าคนเดียว มองขึน้ไปบนท้องฟ้า
อนักว้างใหญ่ไพศาลในยามค่ําคืน  เกิดจินตนาการคํากลอนขึน้ในใจ  เพลง  “ข้ารักฟ้าครามแหง่
มาตภุมูิ” ก็ถือกําเนิดขึน้ ณ บดันัน้  เม่ือฝึกเสร็จ เหยียนซู ่และ หยางหมิง ก็กลบัไปท่ีปักก่ิง  หนึง่ปี
ให้หลงั  เหยียนซู ่ ได้ขอให้ หยางหมิง แตง่ทํานองให้กบัเนือ้เพลงท่ีเขาเขียนขึน้เม่ือปีท่ีแล้วใน
กองทพัทหารอากาศ  หลงัจากท่ีได้รับเนือ้เพลง ภาพท้องฟ้าคราม เวิง้ฟ้ากว้างใหญ่ ปยุเมฆขาว 
แสงอาทิตย์ยามสายณัห์ผดุขึน้ในสมองของหยางหมิง ราวกบัภาพยนตร์ท่ีฉายซํา้แล้วซํา้เลา่  ไมถ่ึง
หนึง่ชัว่โมง ทํานองเพลงนีก็้ดงัขึน้จากปากของหยางหมิง 

เพลงนีใ้ช้จงัหวะ Waltz ซึง่เป็นจงัหวะเพลงท่ีพบไมบ่อ่ยนกัในเพลงมาร์ชของทหาร เพราะมี
ท่วงทํานองเหมือนกบัเพลงท่ีใช้สําหรับการเต้นรํา  แตผู่้แตง่บอกวา่ ในขณะท่ีแตง่ทํานองเพลงนี ้ได้
แรงบนัดาลใจมาจาก  การตดิเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบนิท่ีดใูหญ่โตอยูเ่บือ้งหน้า แตเ่พียงชัว่พริบตาก็
บนิผงาดลบัขอบฟ้าหายไปเลก็ลงราวกบัวา่วท่ีลอ่งลอยล้อปยุเมฆ  ให้อารมณ์เข้มแข็ง ทัง้นุม่นวล
อยูใ่นที 
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หลงัจากเพลงนีเ้รียบเรียงเสียงประสานทัง้คําร้องและทํานองเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองดริุยางค์
ทหารอากาศจะเปิดการแสดงคอนเสร์ิตทหารขึน้ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้ จงึได้บรรจเุพลงนีใ้ห้เป็นหนึง่ใน
เพลงท่ีใช้แสดงด้วย โดยมีนกัร้องเสียงสงูของจีนช่ือ ฉินวา่นถาน (秦万坛 Qín Wàntán) เป็นผู้
ขบัร้องคนแรก หลงัจากนําออกแสดงก็ได้รับความนิยมไปทัว่ประเทศตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา   เพลง
นีไ้ด้รับยกยอ่งจากประชาชนทัว่ไปวา่ เป็นเพลงท่ีเขียนออกมาจากหวัใจของทหารอากาศท่ีอยูใ่น
อ้อมกอดของแผน่ฟ้าครามโดยแท้ เยาวชนหลายตอ่หลายคนท่ีหลงใหลใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร
อากาศ ก็ด้วยพลานภุาพของเนือ้เพลงและความไพเราะของทํานองเพลงนีน่ี้เอง 

ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม เพลงนีก็้หนีไมพ้่นการตําหนิตเิตียนของฝ่ายตรงข้ามท่ีมุง่ทําลายพรรค
คอมมนู มุง่ทําลายเหมาเจ๋อตง และโจมตีกองทพัอากาศวา่ มีแตจิ่นตนาการอยูก่บัความงามของ
ท้องฟ้า บนิไปแล้วไปลบัไมก่ลบัมา  แตห่ลงัพรรคคอมมนูได้ชยัชนะ ในปี 1994 เพลงนีถ้กูบรรจไุว้
ในอลับัม้เพลงชดุ หง ไท่หยาง《红太阳》Hónɡ TàiYánɡ “ตะวนัแดง”  ซึง่เป็นอลับัม้เพลงท่ี
รวบรวมเพลงเพ่ือระลกึถงึการปฏิวตัวิฒันธรรมและเพลงปลกุใจเพ่ือยกยอ่งผู้ นําเหมาเจ๋อตง เรียก
ได้วา่ ในบรรดาเพลงของกองทพัทหารอากาศทัง้หมด เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีประชาชนคุ้นเคยและช่ืน
ชอบมากท่ีสดุ            
 
เนือ้เพลง 

我爱祖国的蓝天，   晴空万里阳光灿烂，  

白云为我铺大道，   东风送我飞向前。  

金色的朝霞在我身边飞舞，  脚下是一片锦绣河山。  

啊！啊！水兵爱大海，  骑兵爱草原，  

要问飞行员爱什么？  我爱祖国的蓝天。  

我爱祖国的蓝天，   云海茫茫一望无边，  

春雷为我敲战鼓，   红日照我把敌歼。  

美丽的长虹搭起彩门，   迎接着雄鹰胜利凯旋。  

水兵爱大海,    骑兵爱草原， 

要问飞行员爱什么？  我爱祖国的蓝天。  

美丽的长虹搭起彩门，  迎接着雄鹰胜利凯旋。  

水兵爱大海，   骑兵爱草原，  

要问飞行员爱什么？  我爱祖国的蓝天。 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
wǒ àizǔɡuó de lántiān，qínɡkōnɡ wànlǐ yánɡɡuānɡ cànlàn，  

báiyún wéiwǒ pū dàdào，dōnɡfēnɡ sònɡ wǒ fēi xiànɡqián.  

jīnsè de zhāoxiá zài wǒ shēnbiān fēiwǔ，  
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jiǎoxià shì yípiàn jǐnxiù héshān.  

ā！ā！shuǐbīnɡ ài dàhǎi，qíbīnɡ ài cǎoyuán，  

yào wèn fēihánɡyuán ài shénme？wǒ àizǔɡuó de lántiān.  

wǒ àizǔɡuó de lántiān，yúnhǎi mánɡmánɡ yíwànɡ wúbiān ，  

chūnléi wéiwǒ qiāo zhànɡǔ ，hónɡ rìzhào wǒ bǎ dí jiān.  

měilì de chánɡhónɡ dāqǐ cǎimén，  

yínɡ jiēzhe xiónɡyīnɡ shènɡlì kǎixuán.  

shuǐbīnɡ ài dàhǎi,qíbīnɡ ài cǎoyuán，  

yào wèn fēihánɡyuán ài shénme？wǒ àizǔɡuó de lántiān.  

měilì de chánɡhónɡ dāqǐ cǎimén，  

yínɡ jiēzhe xiónɡyīnɡ shènɡlì kǎixuán.  

shuǐbīnɡ ài dàhǎi，qíbīnɡ ài cǎoyuán，  

yào wèn fēihánɡyuán ài shénme？wǒ àizǔɡuó de lántiān. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
รักฟ้าครามแหง่มาตภุมูิของข้า   ไกลสดุตาหม่ืนลีอ้าทิตย์สอ่ง  
เมฆขาวปทูางระยิบพราว แสงทอง  ลมพดัลอ่งวาดเส้นยาวให้มุง่ไป 
แสงอรุโณทยัเริงระบําอยูข้่างกาย  เบือ้งลา่งสายธารนํา้ไหลดัง่แพรทอ   
 
โอ้  ทหารนาวี รักธารา   ทหารม้า รักทุง่หญ้า รักยิง่หนอ   
ถามนกับนิรักสิง่ใด ไมรี่รอ   รักจริงหนอ ฟ้าครามมาตภุมูิเรา   
 
ฉนัรักมัน่มาตภุมูิ รักผืนฟ้า    ไกลสดุตา ผืนฟ้าปดู้วยเมฆขาว  
สายฟ้าลัน่กลองรบดงัเกรียวกราว  ตะวนัเฝ้าสอ่งนําทางล้างศตัรูไกล  
 
สายรุ้งทอดริว้สีเป็นซุ้มรับ   กรีฑาทพัรับชยัชนะอนัยิง่ใหญ่   
นาวีรักสายสมทุรสดุหวัใจ    ทุ่งกว้างใหญ่คือหวัใจทหารม้า    
 
หากถามวา่ทหารอากาศรักสิง่ใด   ท้องฟ้าครามกว้างใหญ่รักหนกัหนา 
สายรุ้งโค้งเป็นซุ้มรับเรากลบัมา   กราวกรีฑายิ่งใหญ่รับทพัชนะชยั  
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คาํศัพท์  
阳光 yánɡɡuānɡ แสงอาทิตย์  
灿烂 cànlàn เจิดจ้า สวา่งไสว 
铺 pū ป ู(กริยา) 
朝霞 zhāoxiá แสงรุ่งอรุณ แสงอรุโณทยั 
锦绣 jǐnxiù งดงาม วิจิตร ตระการตา 
水兵 shuǐbīnɡ ทหารเรือ 
骑兵 qíbīnɡ ทหารม้า 
草原 cǎoyuán ทุง่หญ้า 
飞行员 fēihánɡyuán นกับิน 
云海 yúnhǎi ทะเลเมฆ เมฆท่ีกว้างใหญ่ไพศาล 
茫茫 mánɡmánɡ ใช้บรรยายภาพท่ีไกลสดุลกูหลูกูตา 
雷 léi ฟ้าร้อง 
敲 qiāo ตี เคาะ 
战鼓 zhànɡǔ กลองรบ 
歼 jiān กวาดล้าง ทําลายล้าง 
虹 hónɡ รุ้ง  
搭 dā ก่อ สร้าง 
迎接 yínɡjiē ต้อนรับ 
胜利 shènɡlì ชยัชนะ 
凯旋 kǎixuán กรีฑาทพักลบัด้วยชยัชนะ  
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《我爱祖国的蓝天》 
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33.《我们走在大路上》 

 หวอ่เมนิ โจ่ว จ้าย ต้าลู ่ ซา่ง《我们走在大路上》Wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ 
เพลง “เราเดนิอยูบ่นหนทางอนักว้างใหญ่” ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย หล่ีเจ๋ียฟ ู (李劫夫 Lǐ 

Jiéfū) เพลงนีก้ลัน่กรองออกมาจากหวัใจของผู้ประพนัธ์ในฤดรู้อนปี 1962 และนําออกเผยแพร่
ครัง้แรกในฤดใูบไม้ผลปีิ 1963 ผู้แตง่ได้แรงบนัดาลใจในการแตง่เพลงนี ้ จากการท่ีได้พบกบัท่าน
นายกรัฐมนตรี โจวเอินหลาย (周恩来 Zh ō u Enl á i) ในช่วงสามปีแหง่การเผชิญกบัความ
โหดร้ายจากภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ ประชาชนถ้วนทัว่ทกุผู้คนต้องก้มหน้ากดัฟันตอ่สู้ชะตากรรม
ชีวิตอยา่งลําบากยากเข็ญ เหตกุารณ์ดงักลา่วสร้างแรงบนัดาลใจอนัแรงกล้าให้ผู้แตง่กลัน่กรอง
เรียงร้อยถ้อยคําพรรณาออกมาเป็นภาษาเพลง เพ่ือให้กําลงัใจเพ่ือนร่วมชาตใิห้ยืนหยดัฟันฝ่า
ความลําบากนีไ้ปให้จงได้ เพลงนีจ้งึกลายเป็นเพลงท่ีมีพลงักระตุ้นให้ผู้คนมีกําลงัใจและมีความ
เข้มแข็งฮดึสู้กบัความท้อแท้ตอ่ไปได้ ท่านนายกรัฐมนตรีโจวเอินหลาย ก็ช่ืนชอบเพลงนีเ้ป็นอยา่ง
มาก ในปี 1966 การแสดงคอนเสร์ิตเพ่ือมวลชนของกองกําลงัปกป้องพลเรือนท่ีจตัรัุสเทียนอาน   
เหมนิ  ทา่นโจวเอินหลาย ลงมือเป็นผู้ กํากบัและนําการขบัร้องเพลงนีด้้วยตนเอง 
 เพลงนีถื้อกําเนิดขึน้ด้วยความตัง้อกตัง้ใจของผู้ประพนัธ์ หาได้เกิดจากความบงัเอิญ
เหมือนเพลงหลายๆเพลงท่ีได้รับความนิยมไม ่  ในปี 1962 อนัเป็นปีแห่งความทกุข์ยากแสนสาหสั
ของชาตจีินและประชาชนชาวจีน  เน่ืองจากเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตท่ีิกินเวลายาวนานถึงสามปี 
ผู้ประพนัธ์ก็เป็นผู้หนึง่ท่ีตกอยูใ่นภยัธรรมชาตนีิด้้วย และได้สมัผสัชีวิตท่ีต้องตอ่สู้กบัภยันีด้้วย
ตวัเอง เม่ือครัง้ท่ีท่านโจวเอินหลาย ได้เดนิทางไปสํารวจพืน้ท่ีประสบภยัพิบตักิบัคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัท่ีเมืองเสิน่หยาง  ทา่นได้มีโอกาสสนทนากบันกัประพนัธ์  หล่ีเจ๋ียฟ ู

เก่ียวกบัความย่ําแยท่างเศรษฐกิจของชาต ิอนัเน่ืองมาจากการล้มเลกิสนธิสญัญาของรัสเซีย  แตก็่
ได้แสดงความมัน่ใจกบัประชาชน โดยกลา่ววา่ “ขอให้ทกุทา่นเช่ือมัน่ในพลงัของพรรค เช่ือมัน่ใน
พลงัของรัฐบาล ท่ีจะสามารถนําพาประเทศชาตแิละประชาชน ฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าเพ่ือชยัชนะ
และความผาสกุของมวลชน” การสนทนาดําเนินไปจนดกึด่ืนแล้วตา่งแยกย้ายกนัพกัผอ่น แตด้่วย
คําพดูของทา่นโจวเอินหลาย ทําให้นกัประพนัธ์หล่ีเจ๋ียฟ ู ยงัคงมีจิตใจท่ีเตม็เป่ียมด้วยสํานกึรักชาติ
และห่วงใยประชาชน จงึมุง่มัน่แตง่เนือ้เพลงและทํานองหลกัจนสําเร็จในคืนนัน้เอง หลงัจากนัน้ใช้
เวลาเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเวลาหนึง่ปีเตม็จงึสําเร็จ และนําออกเผยแพร่เป็นครัง้แรกใน
นิตยสารเพลงช่ือ เกอฉว่ี 《歌曲》Gēqǔ  “เพลง”  
 บทเพลงท่ีมีโครงสร้างสองทอ่น ทําให้ง่ายแก่การจดจําและร้องตดิปากได้ง่าย หลงัจาก
เผยแพร่ไมน่านเพลงนีก็้ได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวางและกลายเป็นเพลงยอดนิยมท่ีร้องตอ่กนัก่ี
ชัว่อายคุนก็ไมรู้่จกัเบ่ือ  ในช่วงต้นยคุปี 60 แห่งศตวรรษท่ี 20 แม้ประเทศจีนจะตกอยูใ่นภาวะ
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วิกฤต ิ ดัง่เมฆทมนึปกคลมุ ไร้สิน้แสงทองสอ่งสวา่งนําทางชีวิต แตเ่ม่ือใดท่ีท้อแท้หมดสิน้เร่ียวแรง
ตอ่สู้  ร้องเพลงนีข้ึน้มาคราใด ความเข้มแข็งของท่วงทํานอง และความองอาจของเนือ้เพลง ปลกุ
จิตใจให้ฮกึเหิมลําพองเดนิหน้าสู้ตอ่ไปด้วยจิตใจแกร่งกล้า ราวจะมุง่ทะยานสูฟ้่า แหวกหมอกเมฆ
ทบึดําให้สญูสลายทลายไป นบัเป็นเพลงปลกุใจท่ีสามารถรวมพลงัปวงชนท่ีตกอยูใ่นความออ่นแอ 
พา่ยแพ้ ให้ลกุขึน้ยืนหยดัตอ่ไปเพ่ือชยัชนะท่ีรออยูข้่างหน้าได้อยา่งวิเศษเพลงหนึง่ 

 

เนือ้เพลง       
我们走在大路上   意气风发斗志昂扬  

毛主席领导革命队伍  披荆斩棘奔向前方 

向前进!向前进!   革命气势不可阻挡  

向前进!向前进!   朝着胜利的方向  

五星红旗迎风飘扬   劳动人民发奋图强  

勤恳建设锦绣河山   誓把祖国变成天堂 

向前进!向前进!   革命气势不可阻挡  

向前进!向前进!   朝着胜利的方向 

我们的道路多么宽广  我们的前程无比辉煌  

我们献身这壮丽的事业  无限幸福无限荣光 

向前进!向前进!   革命气势不可阻挡  

向前进!向前进!   朝着胜利的方向 

我们走在大路上   我们走在大路上  

我们走在大路上   我们走在大路上  

向前进!向前进!   革命气势不可阻挡(不可阻挡)  

向前进!向前进!  

 

คาํอ่านพนิอนิ 
wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ    

yìqì fēnɡfā dòuzhì ánɡyánɡ  

máo zhǔxí línɡdǎo ɡémìnɡ duìwu  

pījīnɡ zhǎnjí bènxiànɡ qiánfānɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!   

ɡémìnɡ qìshì bùkě zúdǎnɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!   

cháozhe shènɡlì de fānɡxiànɡ  

wǔxīnɡ hónɡqíyínɡfēnɡ piāoyánɡ  

láodònɡ rénmín fāfèn túqiánɡ  

qínkěn jiànshè jǐnxiù héshān   
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shì bǎ zǔɡuó biànchénɡ tiāntánɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!   

ɡémìnɡ qìshì bùkě zúdǎnɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!   

cháozhe shènɡlì de fānɡxiànɡ  

wǒmen de dàolù duōme kuānɡuǎnɡ  
wǒmen de qiánchénɡ wúbǐ huīhuánɡ  
wǒmen xiànshēn zhè zhuànɡlì de shìyè   

wúxiàn xìnɡfú wúxiàn rónɡɡuānɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!    

ɡémìnɡ qìshì bùkě zúdǎnɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!    

cháozhe shènɡlì de fānɡxiànɡ  

wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ    

wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ  

wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ    

wǒmen zǒuzài dà lùshɑnɡ  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!    

ɡémìnɡ qìshì bùkě zúdǎnɡ(bùkě zúdǎnɡ)  

xiànɡqiánjìn!xiànɡqiánjìn!  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
เราเดนิบนหนทางอนักว้างใหญ่  ด้วยจิตใจปณิธานอนัฮกึเหิม 
ท่านเหมานําปฏิวตัเิปล่ียนสิง่เดมิ  ท่านริเร่ิมฟันฝ่ารุกหน้าไป 
(สร้อย) รุกหน้าไป  รุกหน้าไป  พลงัปฏิวตัยิิ่งใหญ่มิอาจต้าน 
รุกหน้าไป  รุกหน้าไป   มุง่สูช่ยัข้างหน้าบกุฝ่าฟัน    
ธงแดงห้าดาวรับลมโบกสะบดัวอ่น เหลา่กรรมกรแข็งขนัใต้ธงแดงไสว 
มานะสร้างแมนํ่า้ภเูขาให้   มาตภุมูิได้เป็นดัง่สวรรค์บนดนิ 
 (สร้อย) รุกหน้าไป  รุกหน้าไป  พลงัปฏิวตัยิิ่งใหญ่มิอาจต้าน 
รุกหน้าไป  รุกหน้าไป   มุง่สูช่ยัข้างหน้าบกุฝ่าฟัน      
หนทางของเราช่างกว้างใหญ่  อนาคตรุ่งโรจน์สดใสเหนือทกุถ่ิน  
เราทุ่มเททัง้ใจกายจนหมดสิน้  ให้ทกุถ่ินเรืองรองชัว่นิรันดร์   
(สร้อย) รุกหน้าไป  รุกหน้าไป  พลงัปฏิวตัยิิ่งใหญ่มิอาจต้าน 
รุกหน้าไป  รุกหน้าไป   มุง่สูช่ยัข้างหน้าบกุฝ่าฟัน        
เราเดนิบนหนทางอนักว้างใหญ่  เราเดนิบนหนทางอนักว้างใหญ่ 
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เราเดนิบนหนทางอนักว้างใหญ่  เราเดนิบนหนทางอนักว้างใหญ่ 
(สร้อย) รุกหน้าไป  รุกหน้าไป  พลงัปฏิวตัยิิ่งใหญ่มิอาจต้าน 
รุกหน้าไป  รุกหน้าไป   มุง่สูช่ยัข้างหน้าบกุฝ่าฟัน    

 

คาํศัพท์ 
意气风发 yìqì fēnɡfā จิตใจท่ีเร่าร้อนฮึกเหิม 
斗志昂扬 dòuzhì ánɡyánɡ จิตใจแหง่การต่อสู้ฮกึเหิม 
领导 línɡdǎo ผู้ นํา 
革命 ɡémìnɡ การปฏิวติั เปล่ียนแปลง 
队伍 duìwu กองกําลงั ขบวน  
披荆斩棘 pījīnɡ zhǎnjí ฟันฝ่าขวากหนาม 
奔 bēn ตะบงึ 
气势 qìshì พลงั อํานาจ  
阻挡 zúdǎnɡ  กีดขวาง ขวางกัน้ 
胜利 shènɡlì ชยัชนะ 
飘扬 piāoyánɡ ปลวิไสว 
劳动 láodònɡ แรงงาน 
发奋 fāfèn เร้าใจตวัเอง มมุานะ  
图强 túqiánɡ  เจตจํานงท่ีแข็งแกร่ง 
勤恳 qínkěn ขยนัหมัน่เพียรอยา่งจริงจงั 
建设 jiànshè ก่อสร้าง 
锦绣 jǐnxiù งดงาม วิจิตรตระการตา 
誓 shì ปฏิญาณ สาบาน  
天堂 tiāntánɡ สวรรค์ 
宽广 kuānɡuǎnɡ  กว้างขวาง  
程 chénɡ เส้นทาง 
无比 wúbǐ ไมมี่อะไรสามารถเปรียบได้ 
辉煌 huīhuánɡ  รุ่งโรจน์ชชัวาล 
献身 xiànshēn สละชีพ พลีชีพ 
壮丽 zhuànɡlì สง่างาม  โออ่า่  
无限 wúxiàn ไร้ขีดจํากดั 
荣光 rónɡɡuānɡ เกียรติยศเกรียงไกร 
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《我们走在大路上》 
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34.《唱支山歌给党听》 

ช่าง จือ ซานเกอ เก๋ย ตัง่ ทิง 《唱支山歌给党听》Chànɡ zhī shānɡē ɡěi dǎnɡ  

tīnɡ เพลง “ร้องเพลงชาวเขาให้พรรคฟังสกัเพลง” ประพนัธ์คําร้องโดย เจียวผิง (焦萍 Jiāo    

Pínɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย จเูจีย้นเออ่ร์  (朱践耳 Zhū Jiàn’ěr) แตง่ขึน้ในปี 1964  ผู้ขบัร้อง
ครัง้แรกคือนกัร้องหญิงช่ือดงัชาวทิเบต ฉายตัน้จัว๋หมา่ (才旦卓玛 Cáidàn Zhuómǎ) จากนัน้ก็
โดง่ดงัและได้รับความนิยมไปทัว่ในชัว่พริบตา และกลายเป็นเพลงท่ีสืบทอดตอ่มาถงึปัจจบุนัท่ี
ยงัคงความอมตะลกึซึง้กินใจ ฝังลกึในจิตใจชาวจีนทกุคนอยา่งไมเ่คยจืดจาง เนือ้เพลงถ่ายทอด
ความจงรักภกัดีท่ีผู้คนมีตอ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และกลา่วเปรียบเทียบสงัคมท่ีแร้นแค้นในอดีต 
กบัสงัคมท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ชบุชีวิตใหมใ่ห้ชนชาวจีน 

ในปี 1964 เป็นยคุท่ีนิยมศกึษาและดําเนินรอยตามแนวคดิของนกัปฏิวตัผิู้ยิง่ใหญ่นามวา่ 
เหลยเฟิง (雷锋 Léi Fēnɡ) ผู้แตง่ได้ปรับปรุงเนือ้ความมาจากกลอนของกวีทา่นหนึง่ช่ือ เหยา
เส่ียวโจว (姚筱舟 Yáo Xiǎozhōu) ท่ีจดไว้ในบนัทกึของนกัปฏิวตัทิ่านนี ้  เนือ้เพลงมีเพียงแปด
ประโยคเทา่นัน้ แตแ่ฝงไว้ด้วยแนวคดิมากมาย  เป็นบทกลอนท่ีถ่ายทอดความรู้สกึอยา่งลกึซึง้ของ
เหลยฟงท่ีมีตอ่พรรคคอมมนู  

นกัประพนัธ์ เจียวผิง เดมิทีเป็นเพียงกรรมกรเหมืองแร่ธรรมดาๆคนหนึง่ท่ีไมมี่ใครรู้จกัเทา่นัน้  
ช่ือเดมิคือ เหยาเส่ียวโจว เนือ้เพลงนี ้ หรือกลอนบทนีแ้ตง่ขึน้ในขณะท่ีทํางานในเหมืองแร่ร่วมกบั
กรรมกรคนอ่ืน ๆ  เหยาเส่ียวโจว เลา่วา่ แตล่ะวรรคของกลอนเขียนในเวลาสัน้ ๆ  มีทอ่นหนึง่ กลอน
ต้นฉบบัเขียนวา่  

 
旧社会三座大山 1压我身 推倒大山做主人   
jiùshèhuì sān zuò dàshān yā wǒ shēn tuīdǎo dàshān zuò zhǔrén 

สงัคมเก่า เขาสามลูกกดขีเ่รา  ทลายภูเขาลกุข้ึนเป็นเจ้าของ  
 
 นกัประพนัธ์  เจียวผิง ได้คดิไตร่ตรองดแูล้วยงัรู้สกึวา่ กลอนวรรคนีย้งัไมส่ื่ออารมณ์เท่าใด
นกั แตก็่ยงัไมรู้่วา่จะหาคําใดท่ีเหมาะสมมากกวา่มาแทนท่ี  ในขณะท่ีจิตใจร้อนรนอยูน่ัน้ ได้เปิด
อา่นหนงัสือของผู้แตง่นิรนามเลม่หนึง่  ก็เห็นภาพเจ้าของท่ีดนิถือแส้หวดเหลา่ทาสชาวนา จงึเกิด

                                                 
1
三座大山 sān zuò dàshān ในท่ีนีห้มายถึง ลทัธิสามอย่างท่ีกดข่ีข่มเหงประชาชนอย่างทารุณ ยากท่ีจะทลายลงได้  อนัได้แก่ 

จกัรวรรดินิยม (帝国主义 dìɡuó zhǔyì) ชนชัน้นายทนุ (官僚资本主义ɡuānliáo zīběn zhǔyì) และชนชัน้ 

ศกัดินา (封建主义 fēnɡjiàn zhǔyì ก่อนการปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครอง ประชาชนชาวจีนต้องถกูกดข่ีจากชนชัน้ทัง้สามนี ้
อย่างไมมี่ทางลืมตาอ้าปากได้เลย   
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แรงบนัดาลใจนําคําวา่ “แส้” มาใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนการกดข่ีขม่แห่ง รีดนาทาเร้นอยา่งแสน
สาหสัของ “สงัคมเก่า และสงัคมศกัดนิา” จงึเปลี่ยนกลอนวรรคนีเ้ป็น  
  

旧社会鞭子抽我身……夺过鞭子揍敌人！ 
jiù shèhuì biānzi chōu wǒ shēn duóɡuò biānzi zòu dírén！ 

สงัคมเก่าฟาดแสล้งบนกายฉนั แย่งแสพ้ลนัตีประจญัสูศ้ตัรู  
 
 เหยาเส่ียวโจว เขียนกลอนทัง้หมดได้สามวรรค สิง่สําคญัอยา่งหนึง่ท่ีปรากฏในกลอนนี ้คือ 
ผู้ประพนัธ์ใช้คําวา่ หมูชิ่น (母亲 mǔqīn) “แม”่ เป็นคําเรียก “พรรคคอมมิวนิสต์จีน” ซึง่เป็นคําท่ี
เหลา่ กรรมกรเหมืองแร่ใช้เรียกพรรค เหยาเส่ียวโจว ได้ใช้นามแฝงวา่ เจียวผิง สง่กลอนบทนีไ้ปท่ี
นิตยสาร ช่ือ สา่นซีเหวนิอี《้陕西文艺》Shǎnxī wényì “สา่นซี” และได้รับคดัเลือกให้ตีพมิพ์
ลงในคอลมัน์ช่ือ ซือจ้วนตาน《诗传单》shī zhuàndān “บนัทกึกลอน”  ตอ่มาได้รับคดัเลือก
จากสํานกัพิมพ์อกัษรศลิป์ชนุเฟิง  (春风文艺出版社 chūnfēnɡ wényì chūbǎnshè) ตีพิมพ์
ในหนงัสือช่ือ《新民歌三百首》Xīn mínɡē sān bǎishǒu “สามร้อยเพลงพืน้เมืองใหม”่ 
 เหลยเฟิง คดัลอกกลอนบทนีล้งในสมดุบนัทกึ และแก้ไขคํากลอนบางสว่น แล้วสง่ไป
ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ช่ือ เฉียนจิน้ร่ือป้าว《前进报》Qiánjìn bào “หนงัสือพิมพ์ก้าวหน้า”  
ตอ่มาได้รับการตีพิมพ์ในสิง่พิมพ์อีกหลายตอ่หลายเลม่ จนกระทัง่ในปี 1962 เหลยเฟิง ต้องสละชีพ
เพ่ือการปฏิวตั ิ ในปี 1963 ท่านประธานเหมา ยกยอ่งให้เป็นผู้ยิง่ใหญ่แห่งการปฏิวตั ิ และให้
ประชาชนเรียนรู้และเอาแบบอยา่งของเหลยเฟิง ตอ่มาหนงัสือช่ือ เหลยเฟิงร่ือจี《้雷锋日记》  

Léifēnɡ rìjì “บนัทกึของเหลยเฟิง” ก็ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง   
 ในปี 1962 อาจารย์วทิยาลยัการดนตรีแห่งเมืองเซ่ียงไฮ้ช่ือ จเูจีย้นเออ่ร์  ได้อา่นบทกลอนนี ้
และช่ืนชอบเป็นอยา่งมาก จงึได้แตง่ทํานองเพลงเพ่ือให้ประชาชนได้นําไปขบัร้องรําลกึถึงเหลยเฟิง 
และกลอนของเหลยเฟิง ให้กว้างขวางยิ่งขึน้  หลงัจากแตง่ทํานองเสร็จ  จเูจีย้นเออ่ร์ ได้สง่ไปตีพมิพ์
ในหนงัสือพิมพ์ช่ือ เหวนิฮุย่ป้าว《文汇报》Wénhuìbào “หนงัสือพิมพ์รวมอกัษร” ฉบบัวนัท่ี 21 
เดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1963 ด้วยเหตท่ีุ จเูจีย้นเออ่ร์ ไมแ่น่ใจวา่เป็นกลอนท่ี เหลยเฟิง คดัลอกมา จงึ
ระบตุอนต้นเพลงวา่ เพลงของเหลยเฟิง และเพิ่มคําวา่ คดัลอกมาจากบนัทกึของเหลยเฟิง  จนเม่ือ
เพลงนีอ้อกเผยแพร่ และในเดือน กรกฎาคม ปี 1963 เหยาเส่ียวโจว ได้ยินเพลงนีท้างสถานี 
โทรทศัน์สว่นกลางเป็นครัง้แรกก็รู้สกึต่ืนเต้นดีใจเป็นอยา่งมากจงึได้เขียนจดหมายถงึ จเูจีย้นเออ่ร์ 
ทนัที เนือ้ความในจดหมายเพ่ือบอกวา่ เนือ้เพลงบนัทกึของเหลยเฟิงนี ้ เป็นกลอนท่ีจดมาจาก
กลอนของตวัเองท่ีตีพมิพ์ในหนงัสือพมิพ์  ตอ่มาสมาคมดนตรีแหง่ชาต ิ จะนําเพลงนีตี้พมิพ์ใน
วารสารช่ือ เกอฉว่ี《歌曲》ɡēqǔ “เพลง” และได้ติดตอ่กบัจเูจีย้นเออ่ร์เพ่ือสอบถามถึงผู้แตง่เนือ้



 

 
181 

เพลงท่ีแท้จริง หลงัได้รับการยืนยนัท่ีแน่นอนแล้ว เพลงนีจ้งึได้เผยแพร่อยา่งเป็นทางการในวารสาร 
เกอฉว่ี โดยระบช่ืุอผู้แตง่ทํานองเพลงวา่ “เจียวผิง”  
 โครงสร้างของเพลงเป็นแบบ สามท่อน ทํานองเพลงท่อนแรก ถ่ายทอดอารมณ์ลกึซึง้กินใจ 
ถ่ายทอดความรักท่ีเหลยเฟิงมีตอ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน  ท่อนท่ีสองเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
สงัคมเก่ากบัสงัคมใหม ่บางวรรคมีท่วงทํานองรันทดเศร้าสร้อย  ดจุดัง่ผู้คนร่ําร้องโหยไห้ระทมทกุข์  
เตม็ไปด้วยความโกรธแค้นตอ่สงัคมเก่า บางวรรคก็เร่าร้อนรุนแรง แสดงถึงความเดด็เด่ียวท่ี
ประชาชนมุง่มัน่ร่วมกบัพรรคเพ่ือตอ่สู้กบัสงัคมเก่า  ทอ่นท่ีสามเป็นทํานองไพเราะร่ืนรมย์ของทอ่น
แรก แตเ่พิ่มความหนกัแนน่ของจงัหวะและทํานองเพ่ือส่ือถึงความคดิและอดุมการณ์ท่ีมัน่คง       

  

เนือ้เพลง    
唱支山歌给党听，  我把党来比母亲； 

母亲只生了我的身，  党的光辉照我心。 

旧社会鞭子抽我身，  母亲只会泪淋淋； 

共产党号召我闹革命，  夺过鞭子揍敌人。 

唱支山歌给党听，  我把党来比母亲； 

母亲只生了我的身，  党的光辉照我心。 

 

คาํอ่านพนิอนิ   

chànɡ zhī shānɡē ɡěi dǎnɡ tīnɡ， 

wǒbǎ dǎnɡ lái bǐ mǔqīn； 

mǔqīn zhǐ shēnɡle wǒde shēn， 

dǎnɡ de ɡuānɡ huīzhào wǒxīn. 

jiù shèhuì biānzi chōu wǒ shēn. 

mǔqīn zhǐhuì lèi línlín, 

ɡònɡchǎndǎnɡ hàozhào wǒ nàoɡémìnɡ， 

duóɡuò biānzi zòu dírén. 

chànɡ zhī shānɡē ɡěi dǎnɡ tīnɡ， 

wǒbǎ dǎnɡ lái bǐ mǔqīn； 

mǔqīn zhǐ shēnɡle wǒde shēn， 

dǎnɡ de ɡuānɡ huīzhào wǒxīn. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  

ร้องเพลงให้พรรคฟังสกัเพลง   ฉนัเปรียบพรรคดัง่มารดา 
แมผู่้ให้กําเนิดกายฉนัมา  แสงแห่งพรรคแผท่ัว่หล้ามาสอ่งใจ 
สงัคมเก่าฟาดแส้ลงบนกายฉนั แมส่ดุกลัน้นํา้ตาพร่ังรินไหล 
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พรรคคอมมนูเรียกร้องเรามารวมใจ  แยง่แส้ได้ฟาดประจญัสู้ศตัรู 
ร้องเพลงให้พรรคฟังสกัเพลง   ฉนัเปรียบพรรคดัง่มารดาคา่ควรคู ่
แมผู่้ให้กําเนิดกายาโลกรับรู้  คา่สงูคูแ่สงเรืองรองสอ่งใจเรา   

 
คาํศัพท์ 
山歌 shānɡē เพลงชาวเขา เพลงลกูทุง่ 
母亲 mǔqīn มารดา แม่  
光辉 ɡuānɡhuī แสงอนัรุ่งโรจน์ ชชัวาล  
鞭子 biānzi แส้ 
抽 chōu ตี หวด  
泪 lèi นํา้ตา 
淋淋 línlín สาด ราด รดให้เปียก 
共产党 ɡònɡchǎndǎnɡ พรรคคอมมิวนิสต์ 
号召 hàozhào เรียกร้อง  
闹 nào อกึทกึ ทะเลาะ ก่อการ 
革命 ɡémìnɡ ปฏิวติั เปล่ียนแปลง 
夺 duó แยง่ชิง 
揍 zòu ตี ฟาด 
敌人 dírén ศตัรู 
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35.《翻身农奴把歌唱》 

ฟานเซนิ หนงหน ู ป่า เกอ ช่าง《翻身农奴把歌唱》Fānshēn nónɡnú bǎ ɡēchànɡ 
เพลง “ทาสเป็นไทขบัร้องลํานํา” ประพนัธ์คําร้องโดย หล่ีคนุ  (李堃 Lǐ Kūn) ประพนัธ์ทํานองโดย 
เหยียนเฟย (阎飞 Yán Fēi)  หลงัจากการปฏิวตัวิฒันธรรมและการปลดปลอ่ยเสร็จสิน้ลง การ
รวมชาตกิบัทิเบตเป็นผลสําเร็จ ในปี 1965 โรงถ่ายภาพยนตร์ของสํานกับนัทกึสารคดีสว่นกลาง ได้
ถ่ายทําภาพยนตร์สารคดีขนาดใหญ่เก่ียวกบัชนชาวทิเบตขึน้ คือตอน จินร่ือ ซีจ้าง《今日西藏》

Jīnrì Xīzànɡ “ทิเบตวนันี”้ และสารคดีเร่ือง ฟานเซนิ หนงหน ูป่า เกอ ชา่ง《翻身农奴把歌

唱》Fānshēn nónɡnú bǎ ɡēchànɡ “ทาสเป็นไทขบัร้องลํานํา” ซึง่เพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือใช้
ประกอบสารคดีเร่ืองนีก็้คือเพลงท่ีมีช่ือเดียวกนันีน่ี้เอง ผู้ขบัร้องคนแรกเป็นนกัร้องหญิงชาวทิเบต
ช่ือ ฉายตัน้จัว๋หมา่ (才旦卓玛 Cáidàn Zhuómǎ) ซึง่ใช้วิธีขบัร้องแบบทิเบต ยิง่ถ่ายทอดจิตใจ
ของชาวทิเบตได้อยา่งลกึซึง้ เนือ้เพลงเรียงร้อยเร่ืองราวประวตัศิาสตร์การปลดปลอ่ย การรวมชาติ
ของจีนกบัทิเบต ความรู้สกึภกัดี ความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และท่ีสําคญัคือความเป็นชาติ 
ซึง่เป็นความรู้สกึสว่นลกึในใจของชนชาวทิเบตท่ีอยากจะบอกเลา่ให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ฟัง 
ความรู้สกึตา่งๆ เหลา่นี ้ได้บอกเลา่ไว้ในเพลงนีท้ัง้หมดแล้ว 

เนือ้หาของเพลงนี ้ ผู้แตง่ส่ือถึงการปลดปลอ่ยของทิเบตและชนชาวจีนทัง้ชาตใิห้ได้รับอิสระ
จากการถกูกดข่ีรังแกของชนชัน้ศกัดนิาได้อยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา  ถ่ายทอดอารมณ์จากก้นบึง้
จิตใจของทาสท่ีได้รับอิสรภาพได้อยา่งลกึซึง้ และความสํานกึในบญุคณุของท่านประธานเหมาเจ๋อ
ตง ท่ีตอ่สู้ปฏิวตัจินได้รับชยัชนะ และให้ชีวิตใหมแ่ก่ประชาชนชาวจีนทัง้ชาต ิ ด้วยเนือ้หาท่ีกินใจ 
จบัใจผู้คน จงึทําให้เพลงนีไ้ด้รับความนิยมชมชอบจากบคุคลทัว่ไป  และคงความเป็นวรรณกรรม
เพลงท่ีไมมี่วนัลดความนิยมลงได้ตราบนานเทา่นาน 

สญัลกัษณ์ท่ีกลา่วถงึในเพลงคือ “ภเูขาหิมะ” (雪山 xuěshān) เหย่ียว (雄鹰 xiónɡ   

yīnɡ)  และแมนํ่า้หยาหลูจ้่างปู้  (雅鲁藏布江 Yǎlǔzànɡbù jiānɡ ,Yanlung Tsangpo river)   
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของดนิแดนทิเบตได้อยา่งชดัเจน “ภเูขาหิมะ” เป็นสญัลกัษณ์ของ
ทิเบตซึง่เป็นดนิแดนท่ีราบสงู อากาศเหน็บหนาวตลอดทัง้ปี มองไปทางใดก็มีแตย่อดทิวเขาสีขาวท่ี
ปกคลมุไปด้วยหิมะเป็นทิวแถว โอบกอดแนบแน่นด้วยปยุเมฆขาวท่ีคลอเคลียโลมไล้ งดงามดัง่
สรวงสวรรค์  “เหย่ียว” เป็นทตูสวรรค์ ท่ีชาวทิเบตนบัถือ ในการประกอบพิธีศพของชาวทิเบต
กระทําโดยนําศพไปตัง้ไว้บนภเูขา แล้วให้เหย่ียวซึง่เช่ือวา่เป็นทตูสวรรค์มาจิกกินเนือ้ ด้วยเช่ือวา่
วิญญาณจะได้ตดิตามเหย่ียวขึน้สูส่รวงสวรรค์  และ “แมนํ่า้หยา หลู ่ จ้าง ปู้ ” เป็นแมนํ่า้สายหลกั
ของทิเบต แมนํ่า้สายนีอ้ยูส่งูจากระดบันํา้ทะเลมากกวา่ 3,000 เมตร ซึง่นบัเป็นแมนํ่า้ท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก มีความยาวตลอดสาย 2,900 กิโลเมตร   
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เนือ้เพลง  
雪山啊霞光万丈 雄鹰啊展翅飞翔 
高原春光无限好 叫我怎能不歌唱 

高原春光无限好 叫我怎能不歌唱 

雪山啊闪银光 雅鲁藏布江翻波浪 

驱散乌云见太阳 革命道路多宽广 

驱散乌云见太阳 革命道路多宽广 

雪山啊闪银光 雅鲁藏布江翻波浪 

翻身农奴把歌唱 幸福的歌声传四方 

翻身农奴把歌唱 幸福的歌声传四方 

翻身农奴把歌唱 幸福的歌声传四方 

 

คาํอ่านพนิอนิ  
xuěshān ā xiáɡuānɡ wànzhànɡ xiónɡyīnɡ ā zhǎnchì fēixiánɡ 

ɡāoyuán chūnɡuānɡ wúxiàn hǎo jiàowǒ zěnnénɡ bú ɡēchànɡ 

ɡāoyuán chūnɡuānɡ wúxiàn hǎo jiàowǒ zěnnénɡ bú ɡēchànɡ 

xuěshān ā shǎn yínɡuānɡ  yǎlǔcánɡbùjiānɡ fān bōlànɡ 

qūsàn wūyún jiàn tàiyánɡ  ɡémìnɡ dàolù duō kuānɡuǎnɡ 

qūsàn wūyún jiàn tàiyánɡ  ɡémìnɡ dàolù duō kuānɡuǎnɡ 

xuěshān ā shǎn yínɡuānɡ  yǎlǔcánɡbùjiānɡ fān bōlànɡ 

fānshēn nónɡnú bǎ ɡēchànɡ xìnɡfú de ɡēshēnɡ chuán sìfānɡ 

fānshēn nónɡnú bǎ ɡēchànɡ xìnɡfú de ɡēshēnɡ chuán sìfānɡ 

fānshēn nónɡnú bǎ ɡēchànɡ xìnɡfú de ɡēshēnɡ chuán sìfānɡ 

 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ภเูขาหิมะเอย๋พราวแสงทองสอ่งทัว่หล้า เหย่ียวฟ้าเอย๋กางปีกวอ่นร่อนถลา 
ทุ่งราบสงูงามลํา้เหลือพรรณนา  ไมใ่ห้ข้าขบัลํานํา อยา่งไรกนั 
ทุ่งราบสงูงามลํา้เหลือพรรณนา  ไมใ่ห้ข้าขบัลํานํา อยา่งไรกนั 
ภเูขาหิมะเอย๋สีเงินดัง่แสงสวรรค์  เกลียวคลืน่นํา้หยาหลูจ้่างปู้ ซูด่งัลัน่ 
เมฆทมนึซา่นแลเห็นอาทิตย์ฉาน  หนทางปฏิวตัชิ่างกว้างไกล    
เมฆทมนึซา่นแลเห็นอาทิตย์ฉาน  หนทางปฏิวตัชิ่างกว้างไกล    
ภเูขาหิมะเอย๋สีเงินดัง่แสงสวรรค์  เกลียวคลืน่นํา้หยาหลูจ้่างปู้ ซูด่งัลัน่ 
ทาสเป็นไทกู่ก้องร้องเพลงกนั  เสียงเพลงนัน้สง่สขุไปทัว่แดนดนิ 
ทาสเป็นไทกู่ก้องร้องเพลงกนั  เสียงเพลงนัน้สง่สขุไปทัว่แดนดนิ 
ทาสเป็นไทกู่ก้องร้องเพลงกนั  เสียงเพลงนัน้สง่สขุไปทัว่แดนดนิ 
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คาํศัพท์  
雪山 xuěshān ภเูขาหิมะ  
霞光 xiáɡuānɡ แสงอรุโณทยั แสงสายณัห์ 
万丈 wànzhànɡ หม่ืนแสนฟตุ ใช้บรรยายวา่ อยา่งมาก  
雄 xiónɡ ตวัผู้ โออ่า่  
鹰 yīnɡ เหย่ียว 
展 zhǎn แผก่ระจาย ขยาย  
翅 chì ปีก 
飞翔 fēixiánɡ โบยบิน 
高原 ɡāoyuán ท่ีราบสงู 
闪 shǎn กระพริบ ระยิบระยบั 
银光 yínɡuānɡ แสงสีเงิน 
雅鲁藏布江 Yǎlǔcánɡbùjiānɡ ช่ือแมนํ่า้สายหนึ่งในดินแดนทิเบต ช่ือ  Yanlung 

Tsangpo river  
翻 fān พลกิ กลบั  
波浪 bōlànɡ คล่ืนทะเล  
驱散 qūsàn ขบัไลใ่ห้กระจายแยกย้ายกนัไป 
乌云 wūyún เมฆดํา 
道路 dàolù หนทาง เส้นทาง  
农奴 xìnɡfú ทาส 
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36.《我为祖国献石油》 

หวอ่ เวย่ จู่กวอ๋ เซี่ยน สือโหยว《我为祖国献石油》Wǒ wèi zǔɡuó xiàn  

shíyóu เพลง “ฉนัขอมอบหินนํา้มนัแดม่าตภุมูิ” ประพนัธ์คําร้องโดย เซวียจู้กวอ๋ (薛柱国Xuē 

Zhùguó) ประพนัธ์ทํานองโดย ฉินหยง่เฉิง (秦咏诚 Qín Yǒnɡchénɡ) ผู้ขบัร้องคนแรกคือ หลวิ
ป่ิงอี ้ (刘秉义Liú Bǐnɡyì) เนือ้เพลงถ่ายทอดความรู้สกึสว่นลกึในใจทกุดวงของกรรมกรเหมือง
ถ่านหินนํา้มนั  ในขณะเวลาท่ีกิจการถลงุหินนํา้มนักําลงัพฒันารุ่งเรือง  เพลงนีถื้อได้วา่เป็นเพลงท่ี
ทรงพลงั  จบัจิตจบัใจของกรรมกรเหมืองถ่านหินนํา้มนั ยากท่ีจะหาคําบรรยายใดๆมาเปรียบเปรย 
กรรมกรเหมืองแร่ถ่านหินนํา้มนั ผู้อทิุศทุ่มเท สละสิน้เลือดเนือ้และแรงกาย ฝ่าฟันอนัตราย ทุม่เท
เพ่ือประเทศชาตอิยา่งไมเ่คยยอ่ท้อ เป็นเสียงแหง่ตวัแทนของกรรมกรทกุคนท่ีกู่ก้องร้องประกาศ
ด้วยนํา้เสียงท่ีองอาจ วา่ ข้าไมก่ลวัฟ้า ไมห่วัน่ดนิ  เป็นเพลงท่ีกระหึม่ในใจเหลา่กรรมกร และ
สะเทือนวงการเพลงปลกุใจอีกเพลงหนึง่ท่ีไมอ่าจละเลยได้เลย    
 ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม เพลงนีถ้กูมองวา่ “เห็นเพียงหินนํา้มนั แตไ่ร้ซึง่หนทาง” จนเกือบจะ
ถกูทําลายทิง้ไปเสียแล้ว ในเวลานัน้ ผู้ประพนัธ์ทํานองเพลงทัง้สองครุ่นคดิวา่จะหาทางช่วยชีวติ
เพลงนีไ้ว้ได้อยา่งไร  จงึได้ตกลงกนัวา่จะปรับเปล่ียนเนือ้เพลงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ
ปฏิวตั ิ ทําให้เพลงนีมี้ชีวติรอดอยูม่าได้ถึงทกุวนันี ้ หลงัการปฏิวตัผิู้ประพนัธ์ทํานองทัง้สองได้
เดนิทางไปพบผู้ประพนัธ์เนือ้เพลงท่ีเมืองต้าช่ิง เพ่ือขอขมาท่ีถือวิสาสะแก้ไขเนือ้เพลง แต ่ เซวียจู้
กวอ๋ ผู้ประพนัธ์เนือ้เพลงกลบัแสดงความขอบคณุอยา่งลกึซึง้ เพราะสํานกึในบญุคณุของนกัแตง่
เพลงทัง้สองท่ี “ช่วยชีวิตเพลงนีเ้อาไว้”  
   
เนือ้เพลง  
锦绣河山美如画   祖国建设跨骏马  

我当个石油工人多荣耀  头戴铝盔走天涯  

头顶天山鹅毛雪   面对戈壁大风沙  

嘉陵江边迎朝阳   昆仑山下送晚霞  

天不怕地不怕   风雪雷电任随它  

我为祖国献石油   哪里有石油哪里就是我的家  

红旗飘飘迎彩霞   迎风扬鞭崔战马  

我当个石油工人多荣耀  头戴铝盔走天涯  

茫茫草原立井架   云雾深处把井打  

地下原油见青天   祖国盛开石油花  

天不怕地不怕   改造世界雄心大  

我为祖国献石油   石油滚滚流我的心里乐开了花 
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คาํอ่านพนิอนิ 
jǐnxiù hé shān měi rúhuà    

zǔɡuó jiànshè kuà jùnmǎ  

wǒ dānɡɡè shíyóu ɡōnɡ rénduō rónɡyào   

tóudài lǚ kuī zǒu tiānyá  

tóudǐnɡ tiānshān émáoxuě    

miànduì ɡēbì dà fēnɡshā  

jiālínɡ jiānɡbiān yínɡ zhāoyánɡ    

kūnlún shānxià sònɡ wǎnxiá  

tiān búpà dì búpà    

fēnɡxuě léidiàn rèn suí tā  

wǒ wéi zǔɡuó xiàn shíyóu    

nǎlǐ yǒu shíyóu nǎlǐ jiùshì wǒde jiā  

hónɡqí piāopiāo yínɡ cǎixiá    

yínɡfēnɡ yánɡbiān cuī zhànmǎ  

wǒ dānɡɡè shíyóu ɡōnɡ rénduō rónɡyào   

tóudài lǚ kuī zǒu tiānyá  

mánɡmánɡ cǎoyuán lì jǐnɡjià    

yúnwù shēnchù bǎ jǐnɡ dǎ  

dìxià yuányóu jiàn qīnɡtiān    

zǔɡuó shènɡkāi shí yóuhuā  

tiān búpà dì búpà    

ɡǎizào shìjiè xiónɡxīn dà  

wǒ wéi zǔɡuó xiàn shíyóu    

shíyóu ɡúnɡǔn liú wǒde xīnlǐ lè kāile huā 
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
เขาขจีธารนํา้ใสงามดัง่วาด   มาตภุมูิเร่งสร้างชาตผิงาดมัน่ 
รักศกัดิศ์รีกรรมกรถ่านหินนํา้มนั         สวมหมวกเหลก็มุง่มัน่สูส่ดุฟ้าคราม 
เหนือหวัเป็นภเูขาหิมะพราว  เบือ้งหน้าเลา่ทรายโกบีโหมกระหน่ํา 
ธารเจียมูรั่บอรุณเบกิฟ้าคราม  เขาคนุหลนุสง่ฟ้ายามย่ําสายณัห์  
ไมเ่กรงดนิ ไมก่ลวัฟ้า   พายหิุมะฟ้าผา่ไมเ่คยหวัน่ 
มาตภุมูิ ฉนัขอมอบหินนํา้มนั  ท่ีใดมีหินนํา้มนั ท่ีนัน่คือบ้านเรา  
ธงแดงปลวิไสวรับแสงอรุณ  รับลมอุน่เร่งม้าศกึฟาดแส้เข้า 
คนงานเหมืองนํา้มนัศกัดิศ์รีของผองเรา   สวมหมวกเหลก็มุง่มัน่ก้าวสูป่ลายฟ้า 
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บนทุง่หญ้ากว้างใหญ่ตัง้ร้านขึน้  เมฆทมนึเร่งขดุบอ่ไมร่อช้า 
อยูใ่ต้เหมืองนํา้มนัแหงนหน้ามา   เห็นท้องฟ้ามาตภุมูิแสงเรืองรอง 
ไมเ่กรงดนิ ไมก่ลวัฟ้า   เปล่ียนโลกหล้าให้ยิง่ใหญ่หวัใจผยอง 
หินนํา้มนันีม้อบให้มาตภุมูิครอง  หินนํา้มนั เนืองนองไหล ใจปรีดา  

คาํศัพท์  

锦绣 jǐnxiù งดงาม วิจิตตระการตา 
建设 jiànshè ก่อสร้าง 
跨 kuà ก้าว ข้าม  
骏马 jùnmǎ ม้าฝีเท้าดี 
石油 shíyóu ถ่านหินนํา้มนั 
工人 ɡōnɡrén กรรมกร 
天涯 tiānyá  ขอบฟ้า 
荣耀 rónɡyào เกียรติยศ เกียรติภมิู 
戈壁 ɡēbì ทะเลทรายโกบี 
风沙 fēnɡshā  พายทุราย 
嘉陵江 jiālínɡjiānɡ ช่ือแมนํ่า้เจียหลิง เป็นช่วงแรกของต้นสายนํา้แยงซี ต้นนํา้

เกิดมาจากหบุเขาในมณฑลสา่นซีและกานซูไ่หลมาบรรจบ
กนัก่อกําเนิดเป็นต้นนํา้  

朝阳 zhāoyánɡ  แสงตะวนัในยามเช้า 
昆仑山 Kūnlúnshān ช่ือภเูขาคนุหลนุ เป็นแนวเขาในท่ีราบสูงพามีร์  (帕米尔

高原Pamirs)  ความยาวของแนวเขากว่า 2,500 
กิโลเมตร  

献 Xiàn เสียสละ  
彩霞 cǎixiá  แสงอรุโณทยั หรือแสงยามสายณัห์ 
崔 cuī เร่ง 
战马 zhànmǎ  ม้าศกึ 
茫茫 mánɡmánɡ กว้างใหญ่ไพศาล สดุลกูหลูกูตา 
云雾 yúnwù หมอกเมฆ 
盛开 shènɡkāi เจริญขึน้ รุ่งเรืองขึน้ 
改造 ɡǎizào ปรับปรุง  
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《我为祖国献石油》 
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37.《边疆处处赛江南》  
 

เปียนเจียง ชูชู่่ ซา่ย เจียงหนาน《边疆处处赛江南》Biānjiānɡ chùchù sài   

jiānɡnán เพลง “ชายแดนทัว่ถ่ินงามลํา้เจียงหนาน” ประพนัธ์คําร้องโดย หยวนอิง (袁鹰 Yuán 

Yīnɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย เถียนเกอ(田歌 Tián Gē)  เป็นเพลงท่ีใช้ประกอบภาพยนตร์สารคดี
เร่ือง จวนิเข่ิน จ้านเกอ《军垦战歌》Jūnkěn zhàn ɡē “เพลงแห่งสงครามกองพลชายแดน” 
สารคดีเร่ืองนีถ่้ายทอดวิถีชีวิตการเพาะปลกูของชาวซนิเจียง(新疆 Xīnjiānɡ) และการก่อตัง้
กองพลทหารรักษาชายแดนในพืน้ท่ีมณฑลซนิเจียง  ดงันัน้ทํานองเพลงนีจ้งึมีทว่งทํานองเพลงท่ี
เป็นกลิน่ไอของเพลงพืน้เมืองซนิเจียง หลงัจากภาพยนตร์สารคดีนีอ้อกเผยแพร่ เพลงนีจ้งึเป็นท่ี
รู้จกักนัอยา่งกว้างขวาง และได้รับความนิยมอยา่งสงูไปในขณะเดียวกนั เนือ้เพลงถ่ายทอดความ
งดงามของดนิแดนซนิเจียง ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ และจิตวญิญาณของกองกําลงัทหาร
รักษาชายแดนท่ีแกร่งกล้า ทุ่มเทและเสียสละทัง้เพ่ือปกป้องดนิแดน บําบดัทกุข์ บํารุงสขุให้กบั
ประชาชน และยงัถ่ายทอดความรู้สกึของประชาชนท่ีมีตอ่กองทหารรักษาชายแดน ตลอดทัง้ทา่น
เหมาเจ๋อตง ท่ีนําการปฏิวตั ิ พฒันา และความเจริญก้าวหน้า คณุภาพชีวิตท่ีอยูดี่กินดีมาสู่
ประชาชนในเขตชายแดนทรุกนัดารให้ทดัเทียมกบัชาวจีนในดนิแดนอ่ืน ๆ  

นบัตัง้แตเ่พลงนีไ้ด้นําออกเผยแพร่ ก็กลายเป็นเพลงท่ีมีผู้ นําไปขบัร้องมากท่ีสดุเพลงหนึง่ ทัง้
ท่ีเป็นนกัร้องมีช่ือและนกัร้องสมคัรเลน่นบัไมถ้่วน แตผู่้ ท่ีนําเพลงนีไ้ปขบัร้องและมีช่ือเสียงโดง่ดงั
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางได้แก่ หวางซิว่เฟิน (王秀芬 Wánɡ Xiùfēn) อูปี๋เ้สีย (吴碧霞 Wú  

Bìxiá) และปาฮาร์กู่ล่ี (巴哈尔古丽 Bā Hāěr Gǔlì)   

 เจียงหนาน (江南 JiānɡNán) ท่ีกลา่วถึงในเพลงนี ้หมายถงึ บริเวณลุม่แมนํ่า้ฉางเจียง
ตอนใต้ ได้แก่ เจียงซ ูอนัฮยุ เจ้อเจียง (江苏 Jiānɡsū，安徽 Ānhuī，浙江 Zhèjiānɡ) ซึง่
ถือเป็นเขตท่ีมีความอดุมสมบรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าและงดงามท่ีสดุในประเทศจีน จงึมกั
นํามาเปรียบเปรยวา่เป็นดนิแดนสวรรค์บนดนิ  
 ซนิเจียง 新疆 (Xīnjiānɡ) คือช่ือมณฑลซนิเจียงเป็นดนิแดนทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจีน เป็นเขตปกครองตนเองชนเผา่เวยอร์ู มีพืน้ท่ี 1,660,000 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นหนึง่ในหก
ของพืน้ท่ีทัง้หมดของจีน นบัเป็นมณฑลท่ีมีพืน้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน มีชายแดนตดิตอ่กบั
ประเทศเพ่ือนบ้านถึงแปดประเทศ มีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูม่ากถึง 47 ชนเผา่ และเป็นดนิแดนท่ี
เคยเป็นเส้นทางการค้าท่ีสําคญัในอดีต คือ “เส้นทางสายไหม”  นัน่เอง    
 
เนือ้เพลง    
人人都说江南好  我说边疆赛江南  
诶来来来  赛呀赛江南 
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朝霞染湖水  雪山倒影映蓝天 ，啊呀勒   
黄昏烟波里  战士归来鱼满船  
鱼呀鱼满船  牛羊肥来瓜果鲜  
红花如火遍草原 诶来来来 
 

人人都说江南好 我说边疆赛江南  
诶来来来  赛呀赛江南   
林带千百里  万古荒原变良田，啊呀勒   
渠水滚滚流  红旗飘处绿浪翻  
绿呀绿浪翻  汽车飞奔变成娟  
棉似海来粮如山 诶来来来 
   

伟大的领袖毛泽东 
领导我们永远向前永远向前  
边疆胜江南   
边疆处处胜江南 
 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
rénrén dōushuō jiānɡnán hǎo  

wǒ shuō biānjiānɡ sài jiānɡnán  

ēi lái láilái  sài yɑ sài jiānɡnán 

zhāoxiá rǎn húshuǐ   

xuěshān dàoyǐnɡ yìnɡ lántiān ，āyɑ lè   

huánɡhūn yānbō lǐ zhànshì ɡuīlái yú mǎn chuán  

yú yɑ yú mǎn chuán niúyánɡ féi lái ɡuāɡuǒ xiān  

hónɡhuā rúhuǒ biàn cǎoyuán,ēi lái láilái 

 

rénrén dōushuō jiānɡnán hǎo 

wǒ shuō biānjiānɡ sài jiānɡnán, 

ēi lái láilái  sài yɑ sài jiānɡnán   

líndài qiān bǎilǐ wànɡǔ huānɡyuán biàn liánɡtián， 

āyɑ lè   

qúshuǐ ɡúnɡǔn liú hónɡqí piāo chù lǜ lànɡ fān  

lǜ yɑ lǜ lànɡ fān qìchē fēibēn biànchénɡ juān  

mián sì hǎi lái liánɡ rúshān,ēi lái láilái 

   

wěidà de lǐnɡxiù máozédōnɡ 

línɡdǎo wǒmen yónɡyuǎn xiànɡqián yónɡyuǎn xiànɡqián  

biānjiānɡ shènɡ jiānɡnán biānjiānɡ chùchù shènɡ jiānɡnán 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
ใครใครก็ร่ําลือวา่เจียงหนานงาม แตฉ่นัวา่ชายแดนเขตคามนีเ้หนือเจียงหนาน   
(สร้อย) ไฮ้  มาเถิดมา   แขง่ เรามาแขง่เจียงหนาน  
สายณัห์สอ่งย้อมผืนแพรธาร เงาภเูขาหิมะฉายฉาน สอ่งสะท้อนผืนนภา (สร้อย อา ยา เล )   
ในมา่นนํา้ยามสายณัห์ตะวนัลบั เหลา่นกัรบหวนกลบัคืนมาหา 
หาปลามาเตม็เรือท่านหามา เนือ้แกะแพะผลไม้หามาเตม็เรือ   
ชบาแดงงามเหลือเตม็ทุง่บาน   (สร้อย) ไฮ้  มาเถิดมา อา ยา เล  
ใครใครก็ร่ําลือวา่เจียงหนานงาม แตฉ่นัวา่ชายแดนเขตคามนีเ้หนือเจียงหนาน   
(สร้อย) ไฮ้  มาเถิดมา   แขง่ เรามาแขง่เจียงหนาน 
ทิวป่าทัว่เขตคาม   ท้องทุ่งงาม เลีย้งชีวี  (สร้อย อา ยา เล ) 
สายนํา้หลัง่รินไหล  ธงแดงโบกถึงท่ีใด  ป่าเขียวไปทกุทกุท่ี 
นํา้ใสไหลรินเอย ทิวป่าเขียวขจี  รถรามี ถนนหนทาง  
ต้นฝ้ายขาวมองไกลลบิสดุทาง ผลผลติวางเป็นกองโต (สร้อย) ไฮ้  มาเถิดมา 
เหมาเจ๋อตง ผู้ นําท่ียิง่ใหญ่ นําพาเราก้าวหน้าไป ตลอดกาล ก้าวหน้าตลอดกาล  
ชายแดนเราเหนือเจียงหนาน   ชายแดนเราทัว่ถ่ินเหนือเจียงหนาน  
   

คาํศัพท์ 
边疆 biānjiānɡ ชายแดน 
赛 sài แข่งขนั 
染 rǎn ย้อมสี  
雪山 xuěshān ภเูขาหิมะ 
倒影 dàoyǐnɡ เงาสะท้อนกลบัหวั 
映 yìnɡ สอ่ง สะท้อน 
黄昏 huánɡhūn ยามสายณัห์ 
战士 zhànshì นกัรบ พลรบ 
归来 ɡuīlái คืนกลบั  
草原 cǎoyuán ทุง่หญ้า 
林带 líndài แนวป่า  
万古 wànɡǔ เป็นหม่ืนๆปี  
荒 huānɡ รกร้างวา่งเปลา่ 
渠 qú คลองสง่นํา้ 
飞奔 fēibēn วิ่งทะยานไป 
娟 juān งาม งดงาม 
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38.《工人阶级硬骨头》 

 
 กงเหริน เจียจ๋ี อิง้ กู่โทว《工人阶级硬骨头》Gōnɡrén jiējí yìnɡɡǔtou เพลง 

“ชนชัน้กรรมกรกระดกูเหลก็” ประพนัธ์คําร้องโดย ซีหยาง (希扬 Xī Yánɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย 
ฉวีเหวย (瞿维 Qú Wéi) ในฤดใูบไม้ผล ิ ปี 1964 ช่ือเดมิเม่ือครัง้ออกเผยแพร่ครัง้แรกคือ อู ๋ห่าว 
หงฉีโสว่ จือ เกอ《五好红旗手之歌》Wǔ hǎo hónɡqíshǒu zhīɡē “เพลงสรรเสริญห้าดี
แห่งวีรบรุษธงแดง” ตอ่มาผู้แตง่ได้เปล่ียนช่ือมาเป็น กงเหริน เจียจ๋ี อิง้ กู่โทว (ชนชัน้กรรมกรกระดกู
เหลก็) ในช่วงปฏิวตัวิฒันธรรม สงัคมจีนตกอยูใ่นความวุน่วาย สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศพงัทลาย ในยคุนัน้การดําเนินชีวติทกุอยา่งอยูใ่นกํากบัดแูลของทางการอยา่งเข้มงวด ไม่
วา่จะเป็นเสือ้ผ้า อาหาร ข้าวของเคร่ืองใช้ จะต้องใช้บตัรท่ีทางการแจกให้แตล่ะครัวเรือน
ประจําเดือน แล้วนําไปแลกกบัหน่วยงานของทางการตามท่ีกําหนด ในยคุนัน้รัฐบาลเน้นนโยบาย
ด้านการผลติอตุสาหกรรมอยา่งหนกัหนว่ง และดําเนินนโยบายตามความคดิของท่านเหมาเจ๋อตง 
ท่ีให้ประชาชนทกุคนเช่ือฟังการชีนํ้าของรัฐบาล อยา่ก่อความวุน่วาย เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชาตบ้ิานเมือง ชนชัน้กรรมกรจงึเป็นชนชัน้ท่ีทํางานหนกัมากท่ีสดุในยคุนี ้  เป็นยคุแห่งบทเพลง
ท่ียกยอ่งให้กรรมกรซึง่เป็นพลงัของชาตใิห้มีกําลงัใจ และพร้อมจะทุ่มเทเพ่ือร่วมกนัสร้างชาตใิห้
เข้มแข็งขึน้มาใหม ่

นบัตัง้แตย่คุปี 50 ถึงยคุปี 60 ของศตวรรษท่ี 20 ความกระตือรือร้นในการดําเนินชีวิต 
ความมมุานะ ทุ่มเทกําลงักายใจในการพฒันาชาต ิ สร้างแรงบนัดาลใจให้นกัประพนัธ์เพลงหลาย
ตอ่หลายท่าน   ได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวกบัชีวิตและสงัคมโปรยปรายออกมาราวเม็ดฝนใน
ยามวสนัตฤด ู  แขง่กนัเบง่บานราวดอกไม้ในฤดใูบไม้ผล ิ เช่น เพลงช่ือ  หวอ่ เวย่ จู่กวอ๋ เซี่ยน 
สือโหยว《我为祖国献石油》Wǒ wèi zǔɡuó xiàn shíyóu “ฉนัขอมอบหินนํา้มนัแด่
มาตภุมูิ” เพลงช่ือ หลา่ว ซอืจี《老司机》Lǎo sījī “พลขบัมือฉมงั” เพลงช่ือ คานทา่น ตุ้ย
หยวน จือ เกอ《勘探队员之歌》Kāntàn duìyuán zhīɡē “ลํานําเหลา่นกัสํารวจ” บทเพลง
เหลา่นีเ้ตม็ไปด้วยจิตวิญญาณของเหลา่กรรมกรผู้ใช้แรงงาน จงึได้รับความนิยมขบัร้องในกลุม่ผู้ใช้
แรงงานกนัอยา่งกว้างขวาง แรงงานก็คือชีวิต การใช้แรงงานบงัเกิดความรัก การเปลี่ยนแปลงของ
สงัคม นํามาซึง่การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของชีวิต แรงงานเป็นหนึง่ในปัจจยัสําคญัท่ีจะนํามาซึง่
ความเจริญของชาต ิ และนํามาซึง่ความผาสกุของปวงชน  เพลงก็เป็นเสมือนยาชกํูาลงัท่ีจะเป็น
แรงผลกัดนัให้เหลา่ผู้ใช้แรงงานทัง้หลายร่วมแรงร่วมใจสร้างคณุปูการแก่ชาตไิด้อยา่งนา่อศัจรรย์     
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เนือ้เพลง  
工人阶级硬骨头，  跟着毛泽东， 
我们走，走，走！  胸怀祖国，放眼世界， 
革命的路上决不停留。 高举红旗，勇敢前进！ 
我们是新时代的火车头， 我们是新时代的火车头。 
 
工人阶级硬骨头，  跟着共产党， 
我们走，走，走！  自力更生，艰苦奋斗， 
建设的路上决不停留。 高举红旗，勇敢前进！ 
我们是新时代的火车头， 我们是新时代的火车头。 
 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
ɡōnɡrén jiējí yìnɡɡǔtou，   

ɡēnzhe máozédōnɡ， 

wǒmen zǒu，zǒu，zǒu！   

xiōnɡhuái zǔɡuó，fànɡyǎn shìjiè， 

ɡémìnɡ de lùshɑnɡ juébú tínɡliú.  

ɡāojǔ hónɡqí，yónɡɡǎn qiánjìn！ 

wǒmen shì xīnshídài de huǒchētóu，  

wǒmen shì xīnshídài de huǒchētóu. 

 

ɡōnɡrén jiējí yìnɡɡǔtou，   

ɡēnzhe ɡònɡchǎndǎnɡ， 

wǒmen zǒu，zǒu，zǒu！   

zìlì ɡēnɡshēnɡ，jiānkǔ fèndòu， 

jiànshè de lùshɑnɡ juébú tínɡliú.  

ɡāojǔ hónɡqí，yónɡɡǎn qiánjìn！ 

wǒmen shì xīnshídài de huǒchētóu，  

wǒmen shì xīnshídài de huǒchētóu. 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
เรากรรมกรกระดกูแข็ง  กล้าแกร่งตามเหมาเจ๋อตง  
พวกเรา เดนิ เดนิ ก้าวมัน่คง ปณิธานยืนยง ยืนนาน 
ปฏิวตัต้ิองอยูยื่นยง  ชธูง นําชยั กล้าหาญ  
เราคือหวัรถจกัรมุง่ทะยาน สูย่คุใหมค่งมัน่ เรานํา  
เรากรรมกรกระดกูแข็ง  กล้าแกร่งตามพรรค แข็งขนั 
พวกเรา เดนิ เดนิ เดนิร่วมกนั ยืนหยดัมัน่ ด้วยลําแข้ง ตวัเอง  
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สร้างทาง ข้างหน้าไมห่ยดุ  ชธูง รุดหน้า กล้าแกร่ง 
เราคือหวัรถจกัรทะยานแรง สูย่คุใหม ่ยคุแห่ง เสรี  
 

คาํศัพท์  
工人 ɡōnɡrén กรรมกร  
阶级 jiējí ชนชัน้ ระดบัชัน้ 
硬 yìnɡ แข็ง 
骨头 ɡǔtou กระดกู 
胸怀 xiōnɡhuái ปณิธาน ความมุ่งมาดปรารถนา  
停留 tínɡliú หยดุอยู่ 
勇敢 yónɡɡǎn กล้าหาญ 
时代 shídài ยคุสมยั 
自力更生 zìlì ɡēnɡshēnɡ พยายามยืนหยดัด้วยลําแข้งของตวัเอง 
艰苦 jiānkǔ ยากลําบาก 
奋斗 fèndòu ตอ่สู้ 
建设 jiànshè สร้าง ก่อสร้าง   
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39.《我爱北京天安门》  
 

หวอ่ อ้าย เป่ยจิง เทียนอานเหมิน《我爱北京天安门》Wǒ ài Běijīnɡ Tiān’ān 

mén เพลง “ฉนัรักปักก่ิง เทียนอานเหมิน” ประพนัธ์คําร้องโดย จินกวอ่หลนิ (金果临Jīn Guǒlín) 
ประพนัธ์ทํานองโดย จินเยวห่ลงิ (金月苓Jīn Yuèlínɡ) เป็นบทเพลงท่ีสรรเสริญท่านเหมาเจ๋อ
ตง ผู้สร้างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นําออกเผยแพร่เม่ือเดือนกนัยายนปี 1970 ผู้ประพนัธ์
ทํานองเพลง จินเยวห่ลงิ เลา่ให้ฟังวา่ ในปีนัน้ตนเองอาย ุ 19 ปี ขณะท่ีเปิดหนงัสือเพลงก็พบวา่มี
คําศพัท์สําคญัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ในการถ่ายทอดความเป็นชาตจีินในยคุนัน้มากมายหลายคํา ท่ีโดด
เดน่ก็มี เทียนอานเหมิน ปักก่ิง เหมาเจ๋อตง ประธานาธิบดี  คําศพัท์เหลา่นีทํ้าให้หวัใจดนตรีของ
ผู้ประพนัธ์เต้นเป็นจงัหวะ จนสามารถเรียงร้อยและถ่ายทอดออกมาเป็นทํานองเพลง หลงัจากท่ีนํา
ออกเผยแพร่ เพลงนีไ้มเ่พียงได้รับความนิยมอยา่งสงูในปักก่ิงและประเทศจีนเทา่นัน้ แตย่งัโดง่ดงั
ไปถึงตา่งประเทศ โดยในปี 1979 เติง้เส่ียวผิงเดนิทางเยือนอเมริกา นายกรัฐมนตรีของ
สหรัฐอเมริกา James Earl Carter  ได้จดัการแสดงคอนเสร์ิตเพ่ือต้อนรับการมาเยือนท่ี John F. 
Kennedy Center for the Performing Arts การแสดงชดุสดุท้าย เป็นการขบัร้องประสานเสียงโดย
คณะเยาวชนชาวอเมริกนั เพลงท่ีขบัร้องก็คือเพลง ฉนัรักปักก่ิง เทียนอานเหมิน น่ีเอง 

เพลงนีมี้ท่วงทํานองสดใส จงัหวะร่าเริงสนกุสนาน มีชว่งกว้างของเสียงเพียง 9 ช่วงเสียง 
เหมาะอยา่งยิง่สําหรับใช้เป็นเพลงเดก็ ในขณะท่ีเพลงอ่ืนๆ ซึง่เน้นเร่ืองการใช้ภาษาท่ีสละสลวย 
การใช้คําท่ีมุง่ส่ือถึงความจงรักภกัดีตอ่พรรคและผู้ นํา สงครามการตอ่สู้ และเร่ืองราวการปฏิวตัิ    
ทําให้เพลงนีมี้ความโดดเดน่ และแตกตา่งจากเพลงอ่ืนๆทัว่ไปในยคุเดียวกนั 

ในปี 1969 ผู้ประพนัธ์ทํานองเพลงนีใ้นขณะนัน้อายเุพียง 18 ปี ทํางานเป็นคนงานใน
โรงงานกระจกของเมืองเซ่ียงไฮ้ มีใจรักดนตรี ยามวา่งมกัจะจดเพลงไพเราะท่ีช่ืนชอบมาจาก
นิตยสารตา่งๆ แล้วฝึกขบัร้องเพลงเป็นสิง่บนัเทิงใจ ตอ่มาทดลองเรียนเขียนเพลงด้วยตนเองโดย
มกัจะอา่นเพลงตา่งๆในนิตยสารเพลงช่ือ หงเสีย่วปิน ป้าว 《红小兵报》Hónɡxiǎobīnɡ bào 
“หนงัสือพมิพ์ยวุชนทหารแดง” เพ่ือศกึษารูปแบบเพลงตา่งๆ จนเกิดแรงบนัดาลใจในการเขียน
เพลงของตนเองขึน้   มีอยูว่นัหนึง่ เขาได้เห็นเนือ้เพลงท่ีตีพิมพ์ในนิตยสารเพลงอยูเ่พลงหนึง่ ซึง่
ผู้ เขียนก็ไมใ่ชใ่ครอ่ืนไกล แตเ่ป็นลกูพ่ีลกูน้องของเขาท่ีช่ือ จินกวอ่หลนิ นัน่เอง เนือ้เพลงเป็น
ข้อความสัน้ ๆ ท่ีเรียบง่าย อา่นง่ายไมซ่บัซ้อนวา่ 

  
我爱北京天安门，天安门上太阳升 
wǒài Běijīnɡ Tiān’ānmén，tiānān ménshànɡ tàiyánɡ shēnɡ 

ฉนัรกัเทียนอานเหมินทีปั่กก่ิง อาทิตย์ส่องสว่างย่ิงทีเ่ทียนอานเหมิน 
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เม่ืออา่นเนือ้เพลงจบ เขาก็ได้แตง่ทํานองเพลงให้กบัเนือ้เพลงนีสํ้าเร็จในเวลาอนัรวดเร็ว 
จากนัน้ได้สง่ไปตีพิมพ์ในนิตยสารเพลง หง เส่ียว ปิน ป้าว  ตอ่มาไมน่าน เนือ้เพลงเดมิท่ี จินกวอ่ 
หลนิ เคยตีพิมพ์ครัง้ก่อน ได้ตีพิมพ์อีกครัง้หนึง่ ในหนงัสือ หงเส่ียวปิน เออ๋ร์เกอ เสว่ียน 《红小兵

儿歌选》Hónɡ xiǎobīnɡ érɡēxuǎn “รวมเพลงคดัสรรยวุชนทหารแดง”แตเ่นือ้เพลงบางสว่น
ถกูแก้ไขโดยกองบรรณาธิการ  จงึเดาวา่ทํานองเพลงท่ีได้เคยแตง่ให้กบัเนือ้เพลงนี ้และสง่ไปตีพิมพ์
ในครัง้ก่อนนัน้ไมไ่ด้รับการพิจารณาตีพิมพ์แล้ว  จงึได้แตง่ทํานองเพลงขึน้มาใหมสํ่าหรับใช้กบัเนือ้
เพลงแบบใหมนี่ ้จนในท่ีสดุ ในเดือนกนัยายน ปี 1970 เพลง “ฉนัรักปักก่ิง เทียนอานเหมิน” ก็ได้มา
พบกบัผู้ ฟัง ในงานฉลองเทศกาลปีใหมข่องสถานีโทรทศัน์สว่นกลางในปีนัน้ ได้เผยแพร่เพลงเดก็ท่ี
เมืองเซ่ียงไฮ้คดัเลือกสง่เข้าร่วมรายการ 8 เพลง  ในจํานวนนีมี้เพลงท่ี จินเยวห่ลงิ แตง่ 2 เพลง คือ  
“ฉนัรักปักก่ิง เทียนอานเหมิน” และเพลงช่ือ เจินเซ่ียนปาว ซื่อ ฉวนเจียป่าว《针线包是传家

宝》Zhēnxiànbāo shì Chuánjiābǎo  “กลอ่งเข็มด้าย สมบตัลํิา้คา่ของบ้าน” ตอ่มาวนัท่ี 23 
เดือน เมษายน ปี 1972 หนงัสือพิมพ์ระดบัชาตหิลายฉบบั เชน่ เหรินหมนิร่ือป้าว《人民日报》

Rénmín rìbào“หนงัสือพมิพ์ประชาชน”หนงัสือพมิพ์ช่ือกวางหมิงร่ือป้าว《光明日报》Guānɡ 

mínɡ rìbào “หนงัสือพิมพ์แสงสวา่ง” เป็นต้น ได้ตีพมิพ์บทเพลงนีเ้ผยแพร่สูป่ระชาชน และใน
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ปีเดียวกนันัน้ รายการนําเท่ียวปักก่ิงของสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง ได้นําเสนอ
ภาพการขบัร้องเพลงของเหลา่เยาวชน ณ จตัรัุสเทียนอานเหมิน เดือนพฤศจิกายน สถานีโทรทศัน์
เพ่ือเยาวชนสว่นกลางจดัรายการยมินาสตกิเยาวชน และใช้เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบรายการ 
คณะกรรมการจดัโครงการ ได้เชิญ ผู้ประพนัธ์ทัง้สองมาท่ีปักก่ิง เพ่ือร่วมรายการครัง้นีด้้วย    

 

เนือ้เพลง  
我爱北京天安门,  天安门上太阳升, 
伟大领袖毛主席,  指引我们向前进。 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
wǒài Běijīnɡ Tiān ān mén, Tiān ān mén shànɡ tàiyánɡ shēnɡ, 

wěidà lǐnɡxiù máozhǔxí, zhíyǐn wǒmen xiànɡqiánjìn。 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ฉนัรักเทียนอานเหมินท่ีปักก่ิง  อาทิตย์สอ่งสวา่งยิ่งเหนือเทียนอานเหมิน 
ท่านเหมา ผู้ยิง่ใหญ่นําทางเดนิ มุง่สูค่วามเจริญ ชีท้างไป   
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คาํศัพท์  
北京 Běijīnɡ ช่ือเมืองหลวงของจีน “ปักก่ิง” 
天安门 Tiān ān mén จตัรัุสเทียนอานเหมิน 
太阳 tàiyánɡ พระอาทิตย์ 
升 shēnɡ ลอยขึน้ สงูขึน้ 
伟大 wěidà ย่ิงใหญ่ 
领袖 lǐnɡxiù ผู้ นํา  
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40.《北京颂歌》  
 

เป่ยจิง ซง่เกอ《北京颂歌》Běijīnɡ sònɡɡē เพลงสดดีุปักก่ิง ประพนัธ์คําร้องโดย 
หงหยวน (洪源 Hónɡ Yuán) ประพนัธ์ทํานองโดย เถียนกวาง และ ฟู่ จิง (田光,傅晶 Tián   
Guānɡ,Fù Jīnɡ)  แตง่ขึน้เม่ือเดือนเมษายน ปี 1971 ด้วยอารมณ์แห่งความรักชาต ิผสมผสาน
กบักลเม็ดแหง่คีตศลิป์  ทําให้เพลงนีเ้ป็นเพลงชัน้แนวหน้าเพลงหนึง่ของจีน ผู้แตง่พยายาม
หลีกเล่ียงทํานองเพลงหรือรูปแบบเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชนเผา่ใดเผา่หนึง่ (ประเทศจีนมี
ประชากรแตกตา่งกนั 56 ชาตพินัธุ์ ดรูายละเอียดได้ท่ีเพลงท่ี 86) แตพ่ยายามใช้เสียงพืน้ฐานของ
ดนตรีประจําชาตจีิน สรรค์สร้างทว่งทํานองของคีตกรรมอนัทรงพลงันีข้ึน้ ทัง้ยงัมีความไพเราะ
ลกึซึง้อยูใ่นที โดยในท่อนแรกของเพลงใช้ทํานองหลกัของเพลงชาตแิละเพลงช่ือ ตงฟางหง《东方

红》Dōnɡfānɡhónɡ“บรูพาแดง”เป็นเร่ืองราวแห่งการปรับเปล่ียน ปฏิวตัวิฒันธรรม เปล่ียนแปลง
การปกครอง จากเก่าเข้าสูใ่หม ่ เป็นเร่ืองราวของการเดนิทางของ “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เพ่ือ
ถ่ายทอดภาพของความผงาดเกรียงไกรของ “ปักก่ิง” ดจุดัง่อาทิตย์แผข่ยายรังสีในยามรุ่งอรุณ  
ท่อนตอ่มาใช้วิธีดําเนินทํานองแบบเหล่ือมทํานองเป็นระลอก ให้ความรู้สกึเหมือนพลงัผลกัดนัท่ีทวี
ความรุนแรงขึน้ทกุขณะ จนเข้าสูท่่อนท่ีสามเป็นจงัหวะแบบเพลงมาร์ชท่ีมีความหนกัแนน่เข้มแข็ง  
เพ่ือส่ือถึงความย่ิงใหญ่และทรงพลงั เหมือนกบัการก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหมข่องชาตจีินอยา่งองอาจ
เกรียงไกร         

ในยคุปี 70 แห่งศตวรรษท่ี 20 ชาตจีินแทบจะไมมี่เพลงเพ่ือความร่ืนเริงบนัเทิงใจออกมา
ให้ได้ยินเลย จนกระทัง่เดือนเมษายน ปี 1971 หวัหน้ากองสงัคีตแหง่ชาต ิ ได้เชิญให้นกัประพนัธ์ 
เถียนกวาง แตง่เพลงขึน้หนึง่เพลงเพ่ือใช้ขบัร้องเด่ียว โดยขอให้มีความหมายเก่ียวกบั “ปักก่ิง” 
เถียน กวาง จงึได้ร่วมกบักลุม่เพ่ือนนกัประพนัธ์อีกสองท่าน คือ หงยวน และ ฟู่ จิง ร่วมกนัแตง่เพลง
นีข้ึน้  นกัประพนัธ์ หงหยวน ใช้เวลาเพียงสองสามวนัก็เขียนเนือ้เพลงออกมาได้สองเพลง เพ่ือให้
คณะแตง่เพลงร่วมกนัคดัเลือก  ในท่ีสดุก็เลือกเพลงได้ แล้วร่วมกนัแตง่ทํานองให้กบัเนือ้เพลง
ดงักลา่ว โดยในตอนแรกใช้จงัหวะ ¾  เป็นหลกั แตผู่้ประพนัธ์เนือ้เพลงรู้สกึวา่รูปแบบจงัหวะเพลง
ดงักลา่วไมส่ื่อถึงความน่าเกรงขาม องอาจ ทรนง ตามความหมายของเนือ้เพลง และอารมณ์เพลง
ท่ีต้องการ  ขอให้เปล่ียนทํานองเพลง นกัประพนัธ์ทํานองเพลงจงึได้ปรับเปล่ียนมาใช้จงัหวะ 2/4 
เพลงนีจ้งึแตง่สําเร็จและนําออกเผยแพร่ จนได้รับความนิยมมาถงึปัจจบุนั  

ผู้ขบัร้องเพลงนีค้รัง้แรกคือ ศลิปินนกัร้องระดบัชาต ิช่ือ หล่ีซวงเจียง 李双江(Lǐ Shuānɡ
jiānɡ) โดยในขณะนัน้ (ปี 1970) เพิ่งจะจบการศกึษาจากวทิยาลยัการดนตรีปักก่ิง และเข้ารับ
ราชการในกองดริุยางค์ทหารแห่งเมืองซนิเจียง ได้รับมอบหมายจากคณะผู้ประพนัธ์เพลงวา่ “ขอให้
ท่านใช้พลงัเสียงอนัหนกัแนน่มัน่คง เตมิปีกให้เพลงนีไ้ด้โบกบนิสูฟ้่า” ตอ่มาในปี 1971 ในมหกรรม
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คอนเสร์ิตกองกําลงัทหารแหง่ชาต ิซึง่จดัขึน้ท่ีเมืองหลานโจว(兰州 Lánzhōu) โดยมีนกัร้องช่ือ หล่ี
ซวงเจียง ได้ขบัร้องเพลงนีสู้ส่าธารณชนเป็นครัง้แรก ในขณะนัน้แม้มีเคร่ืองดนตรีประกอบเพียง
อยา่งเดียว คือ แอคคอร์เดียน แตเ่พลงนีก้ลบัได้รับการตอบรับอยา่งครึกโครม และเป็นท่ีฮือฮาจน
กระจายความนิยมไปทัว่ประเทศในเวลาตอ่มา          

ในปี 2007 นกัประพนัธ์ทํานองเพลงนีคื้อ  เถียนกวาง ได้รับการประกาศเกียรตคิณุเป็น
อคัรศลิปินดีเดน่แห่งชาต ิรางวลัระฆงัทอง ซึง่เป็นรางวลัอนัทรงเกียรตสิงูสดุในวงการดนตรีของจีน          

จงหนานห่าย (中南海 Zhōnɡnánhǎi)ท่ีกลา่วถึงในเพลง คือบริเวณเขตตะวนัตกของ
กรุงปักก่ิง ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการสําคญัของชาต ิเช่น สํานกันายกรัฐมนตรี   สํานกั
เลขาธิการกลาง  สํานกังานสว่นกลาง ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นสญัลกัษณ์สําคญัสงูสดุของรัฐบาล
จีน ครอบคลมุพืน้ท่ีรวม 100 เฮคเตอร์ ในบริเวณดงักลา่วนีมี้พืน้ท่ีท่ีเป็นผืนนํา้ 50 เฮคเตอร์ คําวา่
海 (hǎi) ในคํานีเ้ป็นภาษามองโกล หมายถงึ ผืนนํา้ หรือพืน้ท่ีท่ีเป็นนํา้ เหตท่ีุพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นด้าน
ทิศใต้ของพืน้ท่ีสว่นกลางเมืองปักก่ิง จงึเรียกวา่ ทะเลกลางใต้ (中南海 Zhōnɡnánhǎi) ช่ือนีเ้ร่ิม
มีมาตัง้แตร่าชวงศ์หยวน และใช้เรียกมาจนปัจจบุนั      

 
เนือ้เพลง  
灿烂的朝霞,   升起在金色的北京, 

庄严的乐曲,   道着祖国的黎明 

啊,    北京啊北京, 

祖国的心脏   团结的象征, 

人民的骄傲,   胜利的保证。 

各族人民把你赞颂,  你是我们心中的一颗明亮的星 

火红的太阳,   照耀在中南海上 

伟大的首都,   你是毛主席居住的地方 

啊,    北京啊北京, 

大庆红旗向你飞舞,  大寨红花向你开放。 

捷报来自边疆海防,  喜讯传遍村镇城乡。 

啊,    北京啊北京 

我们的红心和你一起跳动 我们的热血和你一起沸腾 

你迈开巨人的步伐  带领我们奔向美好的前程。 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
cànlàn de zhāoxiá,  shēnɡqǐ zài jīnsè de Běijīnɡ, 

zhuānɡyán de yuèqǔ,  dào zhe zǔɡuó de límínɡ 

ā,Běijīnɡ ā Běijīnɡ, 
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zǔɡuó de xīnzànɡ  tuánjié de xiànɡzhēnɡ, 

rénmín de jiāoào,  shènɡlì de bǎozhènɡ. 

ɡèzú rénmín bǎ nǐ zànsònɡ, 

nǐshì wǒmen xīn zhōnɡdì yìkē mínɡliànɡ de xīnɡ 

huǒ hónɡ de tàiyánɡ,    

zhàoyào zài zhōnɡnán hǎishànɡ 

wěidà de shǒudū,  nǐ shì Máozhǔxí jūzhù de dìfɑnɡ 

ā,Běijīnɡ ā Běijīnɡ, 

dàqìnɡ hónɡqí xiànɡ nǐ fēiwǔ, 

dàzhài hónɡhuā xiànɡ nǐ kāifànɡ. 

jiébào láizì biānjiānɡ hǎifánɡ,   

xǐxùn chuánbiàn cūnzhèn chénɡxiānɡ. 

ā,Běijīnɡ ā Běijīnɡ, 

wǒmen de hónɡxīn hé nǐ yìqǐ tiàodònɡ  

wǒmen de rèxuè hé nǐ yìqǐ fèiténɡ 

nǐ màikāi jùrén de bùfá   

dàilǐnɡ wǒmen bènxiànɡ měihǎo de qiánchénɡ 
 

ความหมายของเนือ้เพลง 
แสงอรุโณทยัยามอรุณรุ่งเรืองรอง  สอ่งแสงทองสาดสอ่งทัว่ปักก่ิง 
ขบับทเพลงเกรงขามเลา่ความจริง  สรรพสิง่รุ่งเรืองรองของมาตภุมูิ 
โอ้     ปักก่ิง ปักก่ิง  
เป็นหวัใจของแผน่ดนิแม ่   จดุศนูย์รวมใจแน่วแน่รวมเป็นกลุม่ 
ชนในชาตถ้ิวนหน้าแสนภาคภมูิ  เป็นหลกัชยัโอบอุ้มเฝ้าคุ้มครอง  
พ่ีน้องจีนทัง้ชาตยิกยอ่งทา่น  ดาวฉายฉานสอ่งในใจเราทัง้ผอง 
เป็นอาทิตย์ดาวแดงสาดแสงทอง  สาดแสงสอ่ง จงหนานห่าย เมืองหลวงเรา 
เมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่   เธอเป็นท่ีพํานกัอาศยัของท่านเหมา 
โอ้     ปักก่ิง ปักก่ิง  
ธงแดงไสวสะบดัปลวิวอ่นแพรวพราว บปุผาแดงทอดยาวบานล้อมเมือง 
จากชายแดนแนวนา่นนํา้ขา่วลือเล่ือง  ขจายทัว่เขตคามเมืองประกาศชยั 
โอ้     ปักก่ิง ปักก่ิง  
หวัใจฉนัหวัใจท่านเต้นพร้อมกนั  เลือดเดือดพลา่นปรีดากบัก้าวใหญ่ 
ท่านก้าวหน้ารุ่งโรจน์นําเราไป  เป็นก้าวใหญ่สูอ่นาคตท่ีงดงาม    
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คาํศัพท์ 
灿烂  cànlàn เจิดจ้า สวา่งไสว รุ่งโรจน์ 
朝霞 zhāoxiá แสงอรุโณทยั 
庄严 zhuānɡyán สง่า น่าเกรงขาม เคร่งขรึม 
黎明 límínɡ รุ่งอรุณ ยามฟ้าสาง  
心脏 xīnzànɡ หวัใจ 
团结 tuánjié สมคัรสมาน สามคัคี 
象征 xiànɡzhēnɡ เป็นสญัลกัษณ์  
骄傲 jiāoào ความภาคภมิูใจ  
保证 bǎozhènɡ รับประกนั 
赞颂 zànsònɡ สดดีุ 
明亮 mínɡliànɡ สวา่งไสว 
照耀 zhàoyào สอ่งแสงสวา่งรุ่งโรจน์ 
居住 jūzhù พํานกั พกัอาศยัอยู ่
飞舞 fēiwǔ โบกบิน  บินวอ่น 
寨 zhài คา่ยท่ีใช้ในการป้องกนั รัว้ล้อมรอบป้องกนั 
捷报 jiébào ข่าวแหง่ชยัชนะ 
边疆 biānjiānɡ ชายแดน 
海防 hǎifánɡ การป้องกนัน่านนํา้ชายแดน 
喜讯 xǐxùn ข่าวดี 
村镇城乡 cūn zhèn chénɡ xiānɡ หมูบ้่าน ตําบล เมือง  ชนบท 
跳动 tiàodònɡ เต้น (เช่นหวัใจเต้น) 
热血 rèxuè เลือดอนัเร่าร้อนในกาย 
沸腾 fèiténɡ เดือดพลา่น 
迈开 màikāi เร่ิมก้าวเดินไป 
步伐 bùfá จงัหวะก้าว 
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《北京颂歌》 
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41.《祖国颂》 

  
จู่กวอ๋ ซง่《祖国颂》Zǔguó sònɡ เพลง “สดดีุมาตภุมูิ” ประพนัธ์คําร้องโดย เฉียวหยว่ี 

(乔羽 Qiáo Yǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิช่ือ (刘炽 Liú Chì) เป็นหนึง่ในสองเพลงท่ีแตง่ขึน้
เพ่ือประกอบการถ่ายทําสารคดีชดุ จู่กวอ๋ ซง่《祖国颂》Zǔguó sònɡ “สดดีุมาตภุมูิ” ในปี  
1957  อีกเพลงหนึง่คือเพลง จินเย ่ ต้าวชู ่โหยว่ เกอเซงิ《今夜到处有歌声》Jīnyè dàochù 

yǒu ɡēshēnɡ “ราตรีนีท้กุท่ีมีเสียงเพลง”  ทัง้สองเพลงนีไ้ด้นําออกเผยแพร่ครัง้แรกในการฉลอง
วนัชาตจีินเม่ือเดือนตลุาคม ปี 1957  ตอ่มาภาพยนตร์สารคดีนีไ้ด้นําออกเผยแพร่อีกครัง้ในวนัขึน้ปี
ใหมปี่ 1958 ทําให้เพลงนีเ้ป็นท่ีรู้จกัและได้รับความนิยมเร่ือยมาจนถงึปัจจบุนั ตอ่มาปี  1964 ได้
นําเพลงนีม้าประกอบคีตละครจีนเร่ือง ตงฟางหง《东方红》Dōnɡfānɡhónɡ “บรูพาแดง” ด้วย
ท่วงทํานองเพลงอนัไพเราะละเมียดละไม และความหมายของเนือ้เพลงท่ีสรรเสริญวีรบรุุษ และ
วฒันธรรมอนัยิ่งใหญ่ คณุปูการอนัประเสริฐท่ีมีตอ่ประเทศชาต ิ ทําให้เพลงนีไ้ด้รับความนิยมช่ืน
ชอบเป็นอยา่งมาก ทกุปีในงานฉลองวนัชาต ิงานขึน้ปีใหม ่และการแสดงคอนเสร์ิตของทางการ ไม่
มีแม้สกัครัง้ท่ีจะไมไ่ด้ยินเพลงนี ้ อีกทัง้ยงัได้รับการออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์สว่นกลางทกุช่อง
ไมเ่ว้นแตล่ะวนั  

คีตกวี หลวิช่ือ ปรารถนาวา่ ในชีวิตหนึง่นีจ้ะต้องแตง่เพลงสดดีุมาตภุมูิท่ีเป็นท่ียอมรับให้
สําเร็จจงได้  ในปี 1957  หลงัจากได้ชมรายการเฉลมิฉลองวนัชาตจีิน และภาพของท่านประธาน
เหมาแล้ว ได้อา่นเนือ้เพลงท่ีช่ือ “สดดีุมาตภุมูิ” ท่ีแตง่โดยนกัประพนัธ์ช่ือ เฉียวหยว่ี ก็เกิดแรง
บนัดาลใจแวว่ก้องเสียงเพลงเป็นทํานองสําหรับเนือ้เพลงนีข้ึน้ในโสตประสาทในบดัดล และแตง่
ทํานองเพลงนีไ้ด้สําเร็จในเวลาไมน่าน 

เป้าหมายหลกัของเพลงนีก็้คือ “เพลงสดดีุ” ดงันัน้ จงึเป็นท่ีแน่นอนวา่เนือ้หาของเพลงก็เป็น
การยกยอ่งสดดีุ สรรเสริญมาตภุมูิ วีรบรุุษ และเหตกุารณ์สําคญัทางประวตัศิาสตร์  เพลงนีก็้
เช่นเดียวกนั เนือ้หาเป็นการสดดีุความยิง่ใหญ่งดงาม และความภาคภมูิใจในมาตภุมูิจีน รูปแบบ
การขบัร้องเป็นการร้องเด่ียวประสมการขบัร้องประสานเสียง มีชว่งเสยีงและช่วงทํานองกว้าง  
ทํานองไพเราะงดงาม  แตใ่ห้อารมณ์ลุม่ลกึยิ่งใหญ่ นา่เกรงขาม โครงสร้างเพลงเป็นแบบ A – B – 
A  ใช้บนัไดเสียง F  

  ท่อน  A พรรณนาความอลงัการ ความยิง่ใหญ่ และงดงามของสภาพภมูิประเทศ เทือกเขา
ท่ียิง่ใหญ่ สายนทีคดเคีย้วเลีย้วไหลทอดไกลเป็นเกลียวคล่ืน ประชาชนภิรมย์ร่ืนยนิดีปรีดาหาใด
เปรียบปาน ในการต้อนรับการเร่ิมต้นการปกครองในระบอบสงัคมนิยมใหม ่  เร่ิมต้นเพลงใช้เสียง
นกัร้องชายขึน้ต้นเพลงร้องนําการขบัร้องประสานเสียง ทํานองแช่มช้า เนิบนาบ เน่ินนาน แสดงถงึ
ความกว้างไกล ช่วงกลางเป็นท่อนวา่กลอน  โดยมีเสียงร้องประสานเสียงเป็นเบือ้งหลงัขบัคลอ  
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หลงัจากวา่กลอน เป็นทํานองเพลงในจงัหวะ 2/4 ท่ีมีความกระชบั กระฉบักระเฉงและเร่งเร้าขึน้ 
แล้วเข้าสูท่่อนท่ีสอง  

  ท่อน B จงัหวะกระชัน้ถ่ี ประกอบทํานองเอกลกัษณ์ของชาตจีิน เป็นการขบัร้องแบบร้องนํา
ในเสียงประสาน  และร้องสลบักนัระหวา่งหญิงชาย พรรณนาภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อนัเป็นอาชีพหลกัของประชาชน และความร่ืนเริงยนิดีในการเก็บเก่ียวผลผลติท่ีอดุมสมบรูณ์  

ท่อนท่ีสาม คือ การซํา้ท่อน A จงัหวะเปล่ียนจากเดมิ 4/4 เป็น 6/8 ยิ่งสร้างบรรยากาศท่ีโออ่า่ 
กว้างไกล ส่ือถึงความภาคภมูิใจของปวงชนท่ีมีตอ่มาตภุมูิอนัยิ่งใหญ่เกรียงไกร  เสียงร้องท่ีเตม็ไป
ด้วยพลงัแหง่ความหวงัของมวลชน สร้างความอลงัการให้กบัเพลงนีอ้ยา่งวิเศษ   
 
เนือ้เพลง 
 
你是无边原野醉人的花香， 你是月亮树下动人的歌唱， 
你是美丽家园祥和的目光， 你是漫步斜阳平安的广场。 
 
我祝福你的麦穗永远金黄， 我歌唱你的门窗永远吉祥， 
在每束灯光相聚的地方，  都有幸福的生活炉火兴旺。 
 
你是无边原野醉人的花香， 你是月亮树下动人的歌唱， 
你是美丽家园祥和的目光， 你是漫步斜阳平安的广场。 
 
我赞美你的大地永远安康， 我热恋你的怀抱永远滚烫， 
在每条路上所有的希望，  看见人们的脸上洒满阳光。 
 
คําอา่นพนิอนิ 
nǐshì wúbiān yuányě zuìrén de huāxiānɡ，  

nǐshì yuèliɑnɡ shùxià dònɡrén de ɡēchànɡ， 

nǐshì měilì jiāyuán xiánɡhé de mùɡuānɡ， 

nǐshì mànbù xiéyánɡ pínɡān de ɡuánɡchǎnɡ. 

 

wǒ zhùfú nǐde màisuì yónɡyuǎn jīnhuánɡ， 

wǒ ɡēchànɡ nǐde ménchuānɡ yónɡyuǎn jíxiánɡ， 

zài měi shù dēnɡɡuānɡ xiānɡjù de dìfɑnɡ，   

dōu yǒu xìnɡfú de shēnɡhuó lúhuǒ xīnɡwànɡ. 

 

nǐshì wúbiān yuányě zuìrén de huāxiānɡ， 

nǐshì yuèliɑnɡ shùxià dònɡrén de ɡēchànɡ， 

nǐshì měilì jiāyuán xiánɡhé de mùɡuānɡ，  

nǐshì mànbù xiéyánɡ pínɡān de ɡuánɡchǎnɡ. 
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wǒ zànměi nǐde dàdì yónɡyuǎn ānkānɡ，  

wǒ rèliàn nǐde huáibào yónɡyuǎn ɡǔntànɡ， 

zài měitiáo lùshɑnɡ suǒ yǒude xīwànɡ，   

kàn jiànrénmen de liǎnshànɡ sǎmǎn yánɡɡuānɡ. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
เธอคือทุ่งดอกไม้กรุ่นกลิน่ฟุ้ งน่าหลงใหล  คือบทเพลงใต้ร่มไม้ใต้เงาจนัทร์อนัลุม่หลง 
คือแววตาเป่ียมสขุบ้านเมืองอยูดํ่ารง คือทุ่งกว้างก้าวยา่งสขุสวสัดิส์ง่ตามตะวนั  
 
ขออวยพรให้รวงข้าวในทุ่งท้องทองไสว   ร่วมร้อยเรียงขบัเพลงให้มงคลไปทกุบ้าน 
ทกุถ่ินท่ีโคมไฟสวา่งร่วมรักสามคัคีกนั มีชีวิตรุ่งเรืองสขุสนัต์นิรันดร์เทอญ 
 
เธอคือทุ่งดอกไม้กรุ่นกลิน่ฟุ้ งน่าหลงใหล  คือเพลงไพเราะใต้ร่มไม้เงาจนัทร์น่าสรรเสริญ 
คือแววตาเป่ียมสขุบ้านเมืองอยูรุ่่งเรืองเจริญ บนทุ่งกว้างเงาก้าวเดนิสขุสวสัดิต์ามตะวนั   
 
ขอสดดีุทัว่ปฐพีของทา่นนิรันดร์สขุ ฉนัหลงใหลพนัผกูอ้อมอกอุน่แสนสขุสนัต์ 
ทกุถ่ินท่ีความหวงัของปวงชนได้เบง่บาน ประกายตะวนันิรันดร์ฉายใบหน้าพาสขุเอย       
 
คาํศัพท์ 
原野 yuányě ท่ีราบ หรือทุง่กว้าง 
醉人 zuìrén มวัเมา ลุม่หลง  
动人 dònɡrén ให้ความประทบัใจ ซาบซึง้ใจ 
家园 jiāyuán บ้านเกิดเมืองนอน 
祥和 xiánɡhé ความโชคดี มงคล 
目光 mùɡuānɡ แววตา  
漫步 mànbù เดินเร่ือยเป่ือยไปตามอารมณ์ 
斜阳 xiéyánɡ คล้อยตามตะวนั 
平安 pínɡān สวสัดิภาพ 
麦穗 màisuì รวงข้าว 
永远 yónɡyuǎn ตลอดกาล 
吉祥 jíxiánɡ มงคล 
炉火 lúhuǒ เตาไฟ 
兴旺 xīnɡwànɡ เจริญรุ่งเรือง เฟ่ือง คกึคกั 
赞美 zànměi ชมเชย สรรเสริญ ยกยอ่ง 
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大地 dàdì พืน้ปฐพี ทัว่โลก 
安康 ānkānɡ สงบสขุ อยูเ่ยน็เป็นสขุ 
热恋 rèliàn หลงใหล ปฏิพทัธ์ิ 
怀抱 huáibào อ้อมกอด 
滚烫 ɡǔntànɡ ร้อนผา่ว 
希望 xīwànɡ ความหวงั 
洒满 sǎmǎn สาดสอ่งไปทัว่ หวา่นไปทัว่ 
阳光 yánɡɡuānɡ แสงแดด 
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42.《我爱这蓝色的海洋》 
 

หวอ่ อ้าย เจ้อ หลานเส้อ เตอะ หา่ยหยาง《我爱这蓝色的海洋》Wǒ ài zhè lán 

sè de hǎiyánɡ เพลง“ฉนัรักทะเลครามผืนนี”้ ประพนัธ์คําร้องโดย หปู่าวซา่น(胡宝善 Hú Bǎo 

shàn) ประพนัธ์ทํานองโดย หปู่าวซา่น และ หวางชวนหลวิ (胡宝善，王川流 Hú Bǎoshàn，

Wánɡ Chuānliú) เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือปี 1972 ผู้แตง่ได้เดนิทางออกทะเลไปพร้อมกบัทหารเรือท่ี
ออกทะเลซ้อมรบ  ออกจากท่าเรือหนานผิงถึงซา่นโถว รอนแรมบนเรือสามวนัสามคืน  ได้สมัผสักบั
ชีวิตของทหารเรือท่ีรอนแรมอยูก่ลางทะเล ก้มหน้าเป็นท้องนํา้เวิง้ว้างสดุสายตา  แหงนหน้าเป็น
ท้องฟ้าสีครามกว้างใหญ่ จงึเกิดแรงบนัดาลใจแตง่เนือ้เพลงนีข้ึน้ เนือ้เพลงส่ือถึงความเสียสละ 
ความทกุข์ยากลําบากของทหารเรือท่ีฝากชีวิตไว้บนเรือท่ีแลน่ตระเวนไปเพ่ือปกป้องเขตแดนของ
มาตภุมูิ มองไมเ่ห็นจดุหมายและทิศทาง มองไปทางใดก็เห็นแตนํ่า้ทะเลสีคราม กบัโลกท่ีโอนเอน
ไปตามเกลียวคล่ืนซดัโหมท่ีไมเ่คยหลบัใหล 

นบัเป็นเวลาสามสบิกวา่ปีมาแล้วท่ีเพลงนีไ้ด้เผยแพร่สูป่ระชาชน เป็นท่ีรู้จกัและได้รับ
ความนิยมทัว่ไปในหมูป่ระชาชนชาวจีนมาจนปัจจบุนั และไมมี่ทีทา่วา่จะลดความนิยมลงเลย   
ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในเพลงสดดีุมาตภุมูิ และเป็นเพลงท่ีมีความสําคญัเพลงหนึง่ในวงการเพลงของจีน 
การแตง่เพลงนีอ้อกมา ผู้แตง่กลา่ววา่ จําเป็นต้องรวบรวมความกล้าหาญอยา่งมาก     เพราะเพลง
นีแ้ตง่ขึน้ในยคุปฏิวตัวิฒันธรรม ซึง่รัฐบาลเป็นผู้ควบคมุดแูลชีวิตทกุด้านของประชาชน ประชาชน
ทกุคนต้องเช่ือฟังและปฏิบตัติามรัฐบาลเทา่นัน้ การเสนอความคดิใด ๆ ถือเป็นปฏิปักษ์กบัรัฐบาล 
แตเ่พลงนีก็้ได้เผยแพร่ออกสูป่ระชาชนทัว่ไป จนได้รับความนิยมในเหลา่ทหาร และขยายความ
นิยมสูป่ระชาชน    

เพลงนีใ้ช้จงัหวะแบบเพลง Waltz  มีชว่งเสียงกว้าง ทําให้เพลงฟังดมีูพลงั นบัเป็นเพลงท่ีมี
ระดบัความยากสําหรับการขบัร้องมากเพลงหนึง่  ผู้แตง่เพลงนีคื้อ หปู่าวซา่น นําออกแสดงในงาน
แสดงคอนเสร์ิตกองทพัจีน ตอนเร่ิมต้น เพลงนีมี้เพียงสองท่อน ตอ่มา ผู้แตง่อีกทา่นหนึง่คือ หวาง
ชวนหลวิ  ได้เพิ่มเนือ้เพลงเข้าไปอีกท่อนหนึง่ และสง่ให้ผู้บงัคบัการระดบัสงูพิจารณา  เพราะในยคุ
ปฏิวตัวิฒันธรรม การนําเสนอความคดิหรือแนวคดิใหมใ่ดๆ มีข้อจํากดัมาก การนําเสนอเพลงครัง้
นีน้กัประพนัธ์ก็รู้สกึกล้าๆกลวัๆ อยูเ่หมือนกนั ในวนัพจิารณา คณะกรรมการฝ่ายรัฐบาลพิจารณา
จนถงึดกึด่ืน ตีสอง ตีสาม ถกูเรียกให้ไปร้องเพลงนําเสนอตอ่คณะกรรมการ แล้วก็รอผลการ
พิจารณาจนถึงตีส่ี ตีห้า ผลการพิจารณาคือ งานนีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นผลงานระดบั “สามดี”  ก็
คือ สร้างสรรค์ดี  ขบัร้องดี  ภาพลกัษณ์ดี  และในวนัเดียวกนันัน้เอง  บรรณาธิการเพลงของกอง
ดริุยางค์ทหารได้โทรศพัท์ตดิตอ่กบัผู้ประพนัธ์วา่ จะนําเพลงนีอ้อกเผยแพร่ให้เร็วท่ีสดุ แตเ่พลงยงั
ไมมี่การบนัทกึโน้ตเพลง กองดริุยางค์จงึให้ หปู่าวซา่น ร้องให้ฟังทางโทรศพัท์ แล้วกอง
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บรรณาธิการจดโน้ตเพลง เม่ือบนัทกึโน้ตเสร็จ  ก็ได้นําออกเผยแพร่ทนัที และได้รับความนิยมอยา่ง
สงูสดุ  

ความนิยมชมชอบในเพลงนีเ้ป็นสิง่ท่ีไมอ่าจประมาณได้ ทกุครัง้ท่ี ห ูป่าวซาน ขึน้เวที ผู้ฟัง
จะต้องได้ฟังเพลงนีเ้สียก่อน  จงึจะสามารถลงจากเวทีได้ ส่ือตา่งๆ ทัง้หนงัสือพมิพ์ วิทย ุ โทรทศัน์ 
ตา่งเผยแพร่เพลงและการแสดงคอนเสร์ิตท่ีเก่ียวข้องกบัเพลงนีไ้มเ่ว้นแตล่ะวนั ผู้คนในสงัคมทัง้ใน
ประเทศจีน และชาวจีนท่ีอยูต่า่งประเทศรู้จกัเพลงนี ้ ได้มีโอกาสรู้จกักนัเพราะเพลงนีเ้ป็นส่ือนําพา 
กลา่วได้วา่ เพลง “ฉนัรักทะเลครามผืนนี”้ เป็นสายใยเช่ือมสายเลือดจีนให้เป็นหนึง่เดียว  
 
เนือ้เพลง  
我爱这蓝色的海洋   祖国的海疆壮丽宽广  
我爱海岸耸立的山峰   俯瞰着海面像哨兵一样  
啊… 
 
海军战士红心向党   严阵以待紧握钢枪  
我守卫在海防线上   保卫着祖国无尚荣光  
我爱这蓝色的海洋   祖国的海疆有丰富的宝藏  
我爱青蓝辽阔的海空   英雄的战鹰在展翅飞翔  
啊… 
 
穿云雾破海浪    海空战士斗志昂扬  
我守卫在海防线上   保卫着祖国无尚荣光  
我爱这蓝色的海洋   矫健的海员在暴风里成长  
我爱大海的惊涛骇浪   把我们锻炼得无比坚强  
啊… 
 
战舰奔驰劈涛斩浪   英雄水兵威武雄壮  
我守卫在海防线上   保卫着祖国无尚荣光  
啊… 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
wǒài zhè lánsè de hǎiyánɡ    

zǔɡuó de hǎijiānɡ zhuànɡlì kuānɡuǎnɡ  

wǒài hǎiàn sǒnɡlì de shānfēnɡ    

fǔkàn zhe hǎi miànxiànɡ shàobīnɡ yíyànɡ  

ā…  

 

hǎijūn zhànshì hónɡ xīnxiànɡ dǎnɡ    

yánzhèn yǐdài jǐnwò ɡānɡqiānɡ  
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wǒ shǒuwèi zài hǎifánɡ xiànshànɡ    

bǎowèi zhe zǔɡuó wúshànɡ rónɡɡuānɡ  

wǒài zhè lánsè de hǎiyánɡ    

zǔɡuó de hǎijiānɡ yǒu fēnɡfù de bǎozànɡ  

wǒài qīnɡlán liáokuò de hǎikōnɡ    

yīnɡ xiónɡde zhànyīnɡ zài zhǎnchì fēixiánɡ  

ā… 

 

chuān yúnwù pò hǎilànɡ     

hǎikōnɡ zhànshì dòuzhì ánɡyánɡ  

wǒ shǒuwèi zài hǎifánɡ xiànshànɡ    

bǎowèi zhe zǔɡuó wúshànɡ rónɡɡuānɡ  

wǒài zhè lánsè de hǎiyánɡ    

jiǎojiàn de hǎiyuán zài bào fēnɡlǐ chénɡzhǎnɡ  

wǒài dàhǎi de jīnɡtāo hàilànɡ    

bǎ wǒmen duànliàn dé wúbǐ jiānqiánɡ  

ā… 

 

zhànjiàn bēnchí pī tāo zhǎn lànɡ    

yīnɡxiónɡ shuǐbīnɡ wēiwǔ xiónɡzhuànɡ  

wǒ shǒuwèi zài hǎifánɡ xiànshànɡ    

bǎowèi zhe zǔɡuó wúshànɡ rónɡɡuānɡ  

ā… 
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
ข้ารักท้องทะเลครามผืนนี ้  เขตน่านนํา้มาตภุมูิท่ีงดงามและกว้างใหญ่ 
รักยอดเขาริมฝ่ังตระหง่านทอดแนวไกล มองลงไปดัง่ทหารยามฝ่ังรักษาการณ์  
อา...... 
ทพันาวีหวัใจแดงเทิดทนูพรรค  กอดอาวธุพร้อม รับศกึหนกัผงาดหาญ  
ข้าลาดตระเวนฝ่ังแนวหน้าคอยป้องกนั เทิดทนูมัน่มาตภุมูิเกียรตเิกรียงไกร  
ข้าแสนรักท้องทะเลครามผืนนี ้  ชายแดนมีทรัพย์อดุมสมบรูณ์ให้ 
ข้ารักท้องฟ้าครามอนักว้างใหญ่  เหย่ียวสงครามร่อนฟ้าไกลกางปีกบนิ  
อา........  
ทะลฟุ้าทะยานท้าเมฆหมอกคลื่น ทพันาวีอากาศองอาจหยดัยืนเป็นนิจสนิ 
ข้าลาดตระเวนนา่นนํา้แนวหน้าป้องแผน่ดนิ เกียรตยิศมาตภุมูิเทิดเหนือสิน้แม้ชีวาวาย  
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ข้ารักผืนทะเลครามห้วงนํา้แห่งนี ้ เหลา่นาวีปราดเปรียวฝ่าพายจุนเตบิใหญ่ 
ข้ารักคล่ืนทะเลโหมซดักระหน่ําให้ ข้าฝึกฝนร่างกายได้แข็งแกร่งและอดทน  
อา...... 
เรือรบทะยานมุง่พุง่ฝ่าคล่ืน  จ้าวสมทุรหยดัยืนลาดตระเวนทัว่ทกุแห่งหน 
ลาดตระเวนนา่นนํา้แนวหน้าข้าอดทน อทิุศตนเพ่ือเกียรตยิศแห่งมาตภุมูิ  
อา...... 
 

คาํศัพท์ 
海洋 hǎiyánɡ  มหาสมทุร  
海疆 hǎijiānɡ เขตแดนชายฝ่ังทะเล 
壮丽 zhuànɡlì สง่างาม โออ่า่  
海岸 hǎiàn ฝ่ังทะเล  
耸立 sǒnɡlì ตัง้ตระหง่าน 
山峰 shānfēnɡ ยอดเขา 
俯瞰 fǔkàn มองลงมาจากท่ีสงู 
哨兵 shàobīnɡ ทหารยาม ทหารรักษาการณ์ 
海军 hǎijūn ทหารเรือ กองทพัเรือ 
阵 zhèn ขบวนรบ สนามรบ ออกรบ  
海防 hǎifánɡ การป้องกนัประเทศตามแนวชายฝ่ัง 
宝藏 bǎozànɡ  คลงัมหาสมบติั  โภคทรัพย์อนัลํา้คา่ 
英雄 yīnɡxiónɡ วีรบรุุษ   
斗志昂扬  dòuzhì ánɡyánɡ  อารมณ์แหง่การตอ่สู้อนัฮกึเหิม 
矫健 jiǎojiàn แข็งแรง ปราดเปรียว 
惊涛骇浪 jīnɡtāo hàilànɡ คล่ืนโหมซดัสาดอยา่งบ้าคลัง่ 
战舰 zhànjiàn เรือรบ 
奔驰 bēnchí ทะยานไป  
涛  tāo คล่ืนลกูใหญ่ 
斩 zhǎn  โคน่ตดั แหวกฝ่า  
威武 wēiwǔ อานภุาพ อํานาจ กําลงั 
雄壮 xiónɡzhuànɡ  เข้มแข็ง เกรียงไกร ทรงพลานภุาพ  
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《我爱这蓝色的海洋》 
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43.《太阳最红毛主席最亲》  
 

ท่ายหยาง จุ้ย หง เหมา จู่สี จุ้ย ชิน《太阳最红毛主席最亲》Tàiyánɡ zuì hónɡ 

Máo zhǔxí zuì qīn เพลง “ตะวนัแดงสดุสดใส รักสดุใจเหมาเจ๋อตง” ประพนัธ์คําร้องโดย ฟู่
หลนิ (付林 Fù Lín) ประพนัธ์ทํานองโดย หวางซีเหริน (王锡仁 Wánɡ Xīrén) เพลงนีแ้ตง่ขึน้
เพ่ือให้เป็นท่ีระลกึและไว้อาลยัในการจากไปของท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง เผยแพร่ครัง้แรก
เม่ือวนัท่ี 9 เดือนกนัยายน ปี 1976  เนือ้เพลงถ่ายทอดความรู้สกึของประชาชนชาวจีนท่ีรําลกึห่วง
หา อาลยัอาวรณ์ในการจากไปของนกัปฏิวตัผิู้ยิ่งใหญ่อยา่งสดุซึง้  ด้วยรักและสํานกึในพระคณุท่ี
ท่านได้เปล่ียนชีวิตใหมใ่ห้ชนชาวจีน สัง่สอนและวางนโยบายของชาติ จนสามารถสร้างประเทศจีน
ใหมท่ี่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาจนจวบปัจจบุนั ทํานองเพลงเป็นทํานองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาตจีิน
โดยแท้ 

วนัท่ี  9 เดือน 9 (กนัยายน)  ปี 1976 ท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ได้ถึงแก่กรรม ชาว
จีนทัง้ประเทศอาลยัอาวรณ์ตอ่การจากไปของท่านอยา่งสดุซึง้ ด้วยความรักและเทิดทนูทีมีตอ่ทา่น
ประธานเหมา นกัประพนัธ์เพลงช่ือ ฟู่ หลนิ ได้กลัน่กรองร้อยเรียงความรู้สกึดงักลา่วออกมาเป็นเนือ้
เพลง โดยตัง้ช่ือเพลงนีว้า่ “ตะวนัแดงสดุสดใส รักสดุใจเหมาเจ๋อตง”  แล้วมอบเนือ้เพลงนีใ้ห้กบัคีต
กวีช่ือ หวางซีเหริน  ชว่งเวลานัน้ประเทศจีนเพิง่จะประสบภยัแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ท่ี ถางซาน ผู้คน
มุง่สูบ่ริเวณภยัพิบตัเิพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยั แม้แตคี่ตกวี หวางซีเหริน ก็อทิุศตนเพ่ือชว่ยเหลือพ่ี
น้องร่วมสายเลือดในเขตภยัพิบตัเิช่นเดียวกนั  ภายใต้ภารกิจอนัหนกัอึง้ เม่ือได้รับเนือ้เพลงมาจาก
นกัประพนัธ์เพลงช่ือ ฟู่ หลนิ แล้วก็ฝ่าอนัตรายจากภยัแผน่ดนิไหวท่ียงัเกิดขึน้อีกเป็นระยะๆ ออก
จากท่ีพกัชัว่คราวเพ่ือปลีกตวัจากผู้คนไปหาท่ีสงบเพ่ือแตง่ทํานองเพลง ท่วงทํานองเพลงพร่ังพรู
ออกมาจากก้นบึง้ของหวัใจพร้อมๆกบันํา้ตาแห่งความอาลยัรัก  ในฐานะประชาชนชาวจีนคนหนึง่
ท่ีมีใจเทิดทนูท่านเหมาเหนืออ่ืนใด เพียงข้ามคืนก็แตง่เพลงนีเ้สร็จ เพลงท่ีมีความหมายลกึซึง้กินใจ 
มีทํานองไพเราะจบัใจนี ้ รวมเวลาทัง้ประพนัธ์เนือ้เพลงและทํานองเพลงจนสําเร็จ ใช้เวลาเพียงไม่
ถึงหนึง่สปัดาห์  

หลงัจากท่ีเพลงนีแ้ตง่สําเร็จ กองดริุยางค์กองทพัเรือเรียกรวมพลทหารดริุยางค์ครัง้ใหญ่
เพ่ือฝึกซ้อมการขบัร้องประสานเสียงเพลงนี ้  แล้วไปบนัทกึเสียงท่ีสถานีวทิยสุว่นกลาง  จากนัน้ไป
บนัทกึภาพท่ีสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง แล้วไปบนัทกึภาพสารคดีท่ีโรงถ่ายภาพยนตร์ 81 ครัง้แรกท่ี
ออกแสดงคอนเสร์ิต ในขณะนัน้เพลงท่ีนํามาขบัร้องแตล่ะเพลงล้วนแสดงถึงความอาลยัรัก ความ
เทิดทนู ความยกยอ่งสรรเสริญท่ีมีตอ่ทา่นผู้ นํา เหมาเจ๋อตง ผู้ชมนบัหม่ืนมาชมคอนเสร์ิตด้วยหวัใจ
ดวงเดียวกนัท่ีอาลยัตอ่การจากไปของประธานาธิบดีผู้ เป็นท่ีรักของตน  ทกุคนตา่งช่ืนชอบเพลงนี ้
มาก จนไมอ่ยากให้จบการแสดง ความพิเศษของเพลงนีไ้มไ่ด้อยูท่ี่เนือ้เพลงและทํานองเพลงท่ีมี
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ความพิเศษกวา่เพลงอ่ืน แตเ่ป็นทํานองท่ีมีจงัหวะสมดลุ เป็นท่อน ๆ เป็นตอน ๆ  ส่ือถึงความรักท่ี
ซื่อสตัย์และบริสทุธ์ิท่ีประชาชนชาวจีนทกุคนมีตอ่เหมาเจ๋อตง ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพดูแทน
ความรู้สกึจากหวัใจ  ทําให้เพลงนีค้รองใจประชาชนมาจนทกุวนันี ้  
  
เนือ้เพลง  

太阳最红毛主席最亲 您的光辉思想永远照我心  

春风最暖毛主席最亲  您的光辉思想永远指航程  

您的功绩比天高   您的恩情似海深  

心中的太阳永不落   您永远和我们心连心啊  

是您砸碎了铁锁链罗  农隶翻身做主人  

是您驱散了云和雾啊  阳光普照大地换新春  

是您开出了幸福泉罗  千秋万代流不尽  

是您开辟的金光道啊!  我们坚定不移向前进!  
 

คาํอ่านพนิอนิ  
tàiyánɡ zuì hónɡ máozhǔxí zuì qīn  

nín de ɡuānɡhuī sīxiǎnɡ yǒnɡ yuǎnzhào wǒxīn  

chūnfēnɡ zuì nuǎn máozhǔxí zuì qīn   

nín de ɡuānɡhuī sīxiǎnɡ yónɡyuǎn zhǐ hánɡchénɡ  

nín de ɡōnɡjì bǐ tiānɡāo    

nín de ēnqínɡ sì hǎi shēn  

xīn zhōnɡdì tàiyánɡ yǒnɡ búluò    

nín yónɡyuǎn hé wǒmen xīnliánxīn ā  

shì nín zá suìle tiěsuǒliàn luó   

nónɡ lì fānshēn zuò zhǔrén  

shì nín qū sànle yúnhé wù ā   

yánɡɡuānɡ pǔzhào dàdì huàn xīnchūn  

shì nín kāi chūle xìnɡ fúquán luó   

qiānqiū wàndài liú bújìn  

shì nín kāipì de jīnɡuānɡ dào ā!   

wǒmen jiān dìnɡbú yíxiànɡ qiánjìn!  
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
อาทิตย์แดงสวา่งจ้าท่านเหมามาอยูใ่กล้ชิด สอ่งสวา่งนําความคดิกระจ่างนิรันดร์กลางใจฉนั 
ลมอุน่พดัใบไม้ผลทิ่านเหมามาใกล้ชิดกนั  บญุคณุท่านนัน้ลกึซึง้ดัง่ท้องทะเล  
ลมอุน่พดัใบไม้ผลทิ่านเหมามาใกล้ชิดยิ่ง    นําแนวคดิสวา่งเหนือทกุสิง่นําทางเรือไมไ่ขว้เขว 
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คณุปูการสงูลํา้ฟ้าทา่นทุ่มเท   ลํา้ลกึดัง่ท้องทะเลยกยอ่งพระคณุ 
พระอาทิตย์ในใจไมเ่คยดบั   ใจทา่นเช่ือมกบัใจเราคอยเกือ้หนนุ 
ท่านทลายปลดโซต่รวนสํานกึคณุ   ทาสเป็นไทได้อบอุน่ปกครองตนเอง 
เมฆหมอกดําท่านโหมพดักระหน่ําไล ่  แผน่ดนิใหญ่อาทิตย์สอ่งเปลี่ยนยคุถกูขม่เหง 
ท่านบกุเบกิ สายนํา้ช่ืนฉ่ํา ชนครืน้เครง  ตราบชัว่ฟ้าฉ่ําเยน็นานเทา่นาน 
ท่านบกุเบกิทางแสงทองเราตัง้มัน่   ไมไ่หวหวัน่มุง่มัน่เดนิหน้าไป  
 
คาํศัพท์ 
亲 qīn ญาติ ความใกล้ชิด สนิทสนม 
光辉 ɡuānɡhuī แสงอนัรุ่งโรจน์  
思想 sīxiǎnɡ แนวความคิด  
指 zhǐ ชี ้นํา 
航 hánɡ เรือ การเดินเรือ  
功绩 ɡōnɡjì คณุปูการ  
恩情 ēnqínɡ บญุคณุ พระคณุ 
落 luò  ตก หลน่ 
锁链 suǒliàn โซ ่
农隶 nónɡlì ทาสชาวนา 
主人 zhǔrén  เจ้าของ เจ้าภาพ 
驱散 qūsàn ขบัไลใ่ห้กระจดักระจายไป 
普照 pǔzhào แดดสาดแสงสอ่งทัว่ 
开辟 kāipì เปิดทาง ก่อตัง้ 
坚定 jiāndìnɡ เดด็เด่ียว แน่วแน่  
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《太阳最红毛主席最亲》 
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44.《我为伟大祖国站岗》  
 

หวอ่ เวย่ เหวย่ต้า จู่กวอ๋ จ้านกัง่《我为伟大祖国站岗》Wǒ wèi wěidà zǔɡuó 

zhàn ɡǎnɡ เพลง “ฉนัยืนหยดัในสมรภมูิเพ่ือมาตภุมูิอนัยิ่งใหญ่” ประพนัธ์คําร้องโดย เวย่ป่าวกุ้ย 
(魏宝贵 Wèi Bǎoɡuì) ประพนัธ์ทํานองโดย จาวปาง และ เถ่ียหยวน (钊邦，铁源 Zhāo    

Bānɡ,Tiě Yuán) นําออกเผยแพร่ครัง้แรกเม่ือปี 1971 เนือ้เพลงใช้ภาพเหตกุารณ์สงครามท่ีเกาะ
เจินป่าว (珍宝岛 Zhēnbǎo dǎo) เม่ือปี 1969 เป็นแรงจินตนาการในการบรรยายภาพการ
เดนิทางรอนแรมของกองกําลงัทหารไปตามลํานํา้เฮยหลง (黑龙江 Hēilónɡjiānɡ) นําพาผู้ ฟัง
สมัผสักบัความลําบาก ลมหนาวท่ีเสียดแทงเข้าถงึกระดกูและความเหน็ดเหน่ือยออ่นล้าสิน้
แรงกาย แตย่งัสู้ตอ่ไปด้วยหวัใจอนัเป่ียมพลงัของเหลา่ทหารกล้าท่ีรอนแรมเดนิทางไกล เพ่ือตอ่สู้
ให้ได้มาซึง่การปลดปลอ่ย  ผู้ขบัร้องเพลงนีเ้ป็นคนแรกคือทหารในกองพลเมืองเสิน่หยาง (沈阳  

Shěnyánɡ) ช่ือ ตง่เจิน้โฮ่ว (董振厚 Dǒnɡ Zhènhòu) ด้วยพลงัเสียงสงูใหญ่ ก้องดงักงัวานมี
อํานาจท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของนกัร้องท่านนี ้ ทําให้บทเพลงแหง่สงครามยิ่งเพิ่มความแกร่งกร้าว 
เข้มแข็งและ ดดุนัเป็นทวีคณู แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายยิง่ท่ีศลิปินผู้ นีเ้สียชีวิตด้วยอายเุพียง 54 ปี ด้วย
โรคหลอดเสียง  

เกาะเจนิป่าว อนัเป็นท่ีมาของเพลงนี ้ ตัง้อยูใ่นบริเวณอําเภอหู่หลนิ (虎林县 Hǔlín  

xiàn) มณฑลเฮยหลงเจียง (黑龙江省 Hēilónɡjiānɡ shěnɡ) บริเวณตอนกลางแมนํ่า้อซูหูล่ี 
(乌苏里江 Wūsūlǐjiānɡ)ฝ่ังประเทศจีน พืน้ท่ีทัง้หมด 0.74 ตารางกิโลเมตร  ฝ่ังตรงข้ามห่าง
จากดนิแดนประเทศรัสเซีย 400 เมตรเศษ  เกาะแห่งนีด้้านเหนือปลายแหลม กลางกว้าง รูปร่าง
เหมือนกบัเงินในสมยัโบราณของจีนท่ีเรียกวา่ หยวนป่าว (元宝 yuánbǎo) จงึเป็นท่ีมาของช่ือ
เกาะแห่งนี ้  (คําวา่ 珍宝 zhēnbǎo หมายถงึ อญัมณีเลอคา่) เกาะแหง่นีเ้ดมิเป็นดนิแดนของ
ประเทศจีน มีพืน้ท่ีตดิตอ่เป็นผืนเดียวกนักบัแผน่ดนิจีน แตด้่วยเหตท่ีุถกูกระแสนํา้กดัเซาะเป็น
เวลานาน  จนในปี  1915 พืน้ท่ีได้ขาดออกจากกนั กลายเป็นเกาะกลางแมนํ่า้  ประชาชนชาวจีน
ทํามาหากิน ทําประมงหาปลาในพืน้ท่ีดงักลา่วมาหลายชัว่อายคุน  
 ในเดือนมีนาคม ปี  1969 ทหารรัสเซียนํากองกําลงัทหารรุกลํา้อธิปไตยบริเวณพืน้ท่ีเกาะ
เจินป่าว ทัง้ยงัยิงปืนใหญ่เข้ามาในฝ่ังชายแดนของประเทศจีนหลายครัง้  กองกําลงัรักษาชายแดน
ของจีนถกูรุกรานจนต้องตอ่ต้านการบกุรุกของทหารโซเวียต  สงครามชายแดนปะทขุึน้ รัฐบาลโซ
เวียตอ้างสทิธิในการครอบครองเกาะเจินป่าว ปฏิเสธวา่มิได้เป็นฝ่ายรุกลํา้อธิปไตยของจีน  และ
ประกาศบนัทกึการตอ่ต้านรัฐบาลจีน ขณะเดียวกนัฝ่ายรัฐบาลจีนแถลงตอบโต้โดยทนัทีวา่ เกาะ
เจินป่าวเป็นดนิแดนของประเทศจีนอยา่งไมมี่ข้อพิพาทใด ๆ  เป็นพืน้ท่ีในการปกครองของจีนมาแต่
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โบราณกาล และปัจจบุนัก็มีกองกําลงัรักษาชายแดนลาดตระเวนอยูม่าตลอด การประกาศบนัทกึ
การตอ่ต้านรัฐบาลจีนของฝ่ายโซเวียตครัง้นี ้ นบัวา่เป็นการรุกลํา้อธิปไตยโดยแท้ 
 สงครามในครัง้นี ้ กองกําลงัทหารจีนทําลายรถถงัและรถสงครามของโซเวียตจํานวน 17 
คนั  รถบงัคบัการสงครามและรถบรรทกุอยา่งละหนึง่คนั สงัหารทหารโซเวียตสองร้อยกวา่ชีวติ 
และยดึอาวธุสงครามของโซเวียตได้สําเร็จ รัฐบาลจีนสญูเสียทหารหาญจํานวนร้อยกวา่ชีวิตในศกึ
ชายแดนครัง้นี ้ 
 จนในท่ีสดุ เม่ือวนัท่ี 27 เดือนเมษายน ปี 2005 คณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนได้ประกาศสนธิสญัญาข้อตกลงท่ีช่ือ ตู้หมา่ (杜马 Dùmǎ เป็นภาษารัสเซียคือ дума) หมายถงึ 
“สภาผู้แทนราษฎร” ซึง่เป็นสนธิสญัญาระหวา่งรัฐบาลจีนกบัรัฐบาลรัสเซีย โดยสนธิสญัญา
ดงักลา่ว ระบวุา่  “เกาะเจินป่าวเป็นดนิแดนในครอบครองของรัฐบาลจีน”   

  

 
   

 
      

ภาพเงินโบราณของจีนท่ีเรียกวา่ หยวนป่าว (元宝 yuánbǎo)  วิวฒันาการของการใช้
เงินตราเพ่ือซือ้ขายแลกเปล่ียนสนิค้าสมยัโบราณมีมาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ซาง ในตอนนัน้จะมี
ลกัษณะคล้ายๆ อาวธุรูปดาบหรือขวาน ภายหลงัได้เปล่ียนมาเป็นรูปของเงินแท่งทรงส่ีเหล่ียม มี
บนัทกึวา่ ก้อนแท่งเงินขาวท่ีมีลกัษณะเป็นแบบรูปเรือมีการใช้ครัง้แรกในสมยัราชวงศ์ถงั เป็น
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เงินตราท่ีมีมลูคา่สงูท่ีสดุ  และใช้สําหรับซือ้สนิค้าราคาสงูๆ เช่น  คา่ซือ้ม้าในสถานประกอบกิจการ
ค้าม้าในสมยัโบราณ  ในสมยัราชวงศ์ถงัเรียกเงินในลกัษณะนีว้า่ ป่ิง(饼 bǐnɡ) และ ติง้(铤 dìnɡ)  
ตอ่มา ได้พฒันารูปร่างจากเงินแบบแทง่มาเป็นแบบก้อน มีปลายโค้งเรียกช่ือวา่ อ๋ินติง้(银铤 yín 

dìnɡ) จนถงึสมยัมองโกลครองอํานาจ ในปีท่ี 3 ของราชวงศ์หยวน ได้กําหนดให้เรียกอ๋ินติง้วา่ 
หยวนป่าว  อนัมีความหมายวา่ “ของวิเศษแห่งราชวงศ์หยวน”  การใช้เงินหยวนป่าวจะใช้เพียงการ
ซือ้ขายสนิค้าท่ีมีมลูคา่สงูเทา่นัน้  (ปรับปรุงจากบทความออนไลน์ www.jiewfudao.com)       

 
เนือ้เพลง  
手握一杆钢枪，   身披万道霞光， 
我守卫在边防线上，  为我们伟大祖国站岗。 
一颗红心，时时刻刻，  向着北京，站在边防线， 
如同站在天安门广场，  光辉的太阳照边疆， 
毛主席就在我身旁。 
 
啊，做一个新时代的革命战士， 无限幸福无尚荣光，无尚荣光。 
手握一杆钢枪，身披万道霞光， 我守卫在边防线上， 
为我们伟大祖国站岗。  为我们伟大祖国站岗。 
 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
shǒuwò yī ɡǎn ɡānɡqiānɡ，    

shēnpī wàn dào xiáɡuānɡ， 

wǒ shǒuwèi zài biānfánɡ xiànshànɡ，   

wéi wǒmen wěidà zǔɡuó zhànɡǎnɡ. 

yìkē hónɡxīn，shíshí kèkè，   

xiànɡzhe běijīnɡ，zhànzài biānfánɡxiàn， 

rútónɡ zhànzài tiānānmén ɡuánɡchǎnɡ，   

ɡuānɡhuī de tàiyánɡ zhào biānjiānɡ， 

máo zhǔxí jiùzài wǒ shēnpánɡ. 

 

ā，zuò yíɡè xīnshídài de ɡémìnɡ zhànshì，  

wúxiàn xìnɡfú wúshànɡ rónɡɡuānɡ，wúshànɡ rónɡɡuānɡ. 

shǒuwò yī ɡǎn ɡānɡqiānɡ，shēnpī wàn dào xiáɡuānɡ，  

wǒ shǒuwèi zài biānfánɡ xiànshànɡ， 

wéi wǒmen wěidà zǔɡuó zhànɡǎnɡ.   

wéi wǒmen wěidà zǔɡuó zhànɡǎnɡ. 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
สองมือถือปืนเหลก็กอดเอาไว้มัน่    แสงสายณัห์สาดคลมุกายนบัหม่ืนแสน 
ข้าปกป้องอยูแ่นวหน้าเส้นพรมแดน  เขตแวน่แคว้นมาตภุมูิคอยป้องกนั 
หวัใจแดงดวงเดียว ทกุเวลา   อยูแ่นวหน้า เพ่ือปักก่ิง ใจยดึมัน่ 
เหมือนยืนอยูเ่ทียนอานเหมนิเห็นแสงตะวนั สอ่งฉายฉานแสงทองสูช่ายแดน 
ใจหนกัแนน่ทา่นเหมามาอยูข้่างกาย  
 
โอ้ ทหารปฏิวตัสิูย่คุใหม ่    ช่างสขุใจเหลือคณา เกียรตหินกัแนน่ 
ถือปืนเหลก็กอดไว้มัน่กนัชายแดน   แสงสายณัห์คลมุกายแทนอุน่กายา  
เพ่ือเขตแคว้นมาตภุมูิข้าหาญกล้า   เพ่ือเขตแคว้นมาตภุมูิข้าหยดัยืน  
 
คาํศัพท์    
握 wò ถือ จบั กมุเอาไว้ 
杆 ɡǎn ลกัษณะนามวา่ ด้าม คนั กระบอก  
披 pī คลมุ  
守卫 shǒuwèi เฝ้าพิทกัษ์รักษา ป้องกนั 
边防线 biānfánɡxiàn เขตชายแดน 
站岗 zhànɡǎnɡ ยืนรักษาการณ์ 
时时刻刻 shíshí kèkè ทกุเวลา 
如同 rútónɡ ราวกบั เหมือนกบั 
光辉 ɡuānɡhuī แสงอนัรุ่งโรจน์ 
边疆 biānjiānɡ เขตพรมแดน  
时代 shídài ยคุสมยั 
战士 zhànshì นกัรบ พลรบ 
无限 wúxiàn ไร้ขีดจํากดั 
无尚 wúshànɡ อยา่งสงูสดุ 
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45.《我爱五指山，我爱万泉河》  
 

หวอ่ อ้าย อูจ่ื๋อซาน หวอ่ อ้าย วา่นเฉวียนเหอ《我爱五指山，我爱万泉河》Wǒ ài 

wúzhǐshān，wǒài wànquánhé เพลง “ฉนัรักเขาอูจ่ื๋อ ฉนัรักแมนํ่า้วา่นเฉวียน” ประพนัธ์คําร้อง
โดย เจิง้หนาน (郑南 Zhènɡ Nán) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิฉางอาน(刘长安 Liú Chánɡ’ān) 
เพลงนีเ้ผยแพร่และได้รับความนิยมอยา่งสงูสดุนบัตัง้แตย่คุปี 80 เป็นต้นมา เนือ้เพลงพรรณนา
ภาพสงครามในยคุปฏิวตัท่ีิเมืองหา่ยหนาน(ไหหลํา) ถ่ายทอดจิตวญิญาณความรักและความหวง
แหนท่ีทหารและประชาชนมีตอ่แผน่ดนิเกิด ในขณะเดียวกนัก็แสดงถึงความศรัทธาและสดดีุเหลา่
วีรชนผู้ตอ่สู้ในสงครามปฏิวตัอิยา่งกล้าหาญและท่ีเสียสละชีวิตเพ่ือปกป้องบ้านเมือง นําพา
ประชาชนเข้าสูก่ารปฏิวตัเิปล่ียนแปลงการปกครอง เพ่ือให้ได้มาซึง่ชีวติใหมท่ี่สขุสดใส ล้มล้างการ
กดข่ีขม่เหงของชนชัน้ศกัดนิาให้หมดสิน้ไป  

เม่ือสามสบิกวา่ปีท่ีแล้ว ศลิปินนกัร้องของกองดริุยางค์ทหารช่ือ หล่ีซวงเจียง  (李双江 Lǐ 

Shuānɡjiānɡ) ขบัร้องเพลงนีด้งัจากหา่ยหนาน ก้องไปทัว่ทัง้ประเทศจีน ตลอดระยะเวลาสามสบิ
กวา่ปีมานี ้ เสียงเพลงนีข้บักลอ่มพ่ีน้องสายเลือดจีนทัว่ทกุมมุโลก มีความผกูพนัจารึกในหวัใจของ
ชาวห่ายหนานอยา่งลกึซึง้ จนได้รับยกยอ่งให้เป็นตวัแทนของเมืองหา่ยหนานท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ 

โครงสร้างของเพลงมีสามท่อน  ท่อนแรกขึน้ต้นด้วยความละเมียดละไม ส่ือถึงหวัใจของ
นกัรบท่ีรักและหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนยิง่ชีพ เสียงเพลงและทํานองคอ่ยๆเพิม่ความหนกัแน่น
ขึน้ ส่ือถงึการสรรเสริญ ความเทิดทนูและความภาคภมูใินความยิ่งใหญ่ของมาตภุมู ิท่อนกลางของ
เพลงจงัหวะรัวกระชัน้ กระชบัฉบัไว ทํานองชดัเจนโดยใช้ลกัษณะของเพลงมาร์ชสวนสนาม ส่ือถึง
ความเข้มแข็งของกองกําลงัทหารท่ีถือปืนลาดตระเวนชายแดนตามแนวชายฝ่ังและพรมแดน ท่อน
สดุท้ายกลบัสูทํ่านองของท่อนแรก เพ่ือส่ือถึงความรักชาตขิองประชาชน และจิตสํานกึเทิดทนู
ทหารแนวหน้า จิตใจท่ีมุง่มัน่ปกป้องมาตภุมูิอนัเป็นท่ีรัก 

เขาอูจ่ื๋อ (五指山 Wúzhǐshān)  ท่ีกลา่วถงึในเพลง มีความหมายตามคําวา่ ภเูขาห้านิว้  
เป็นภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในเกาะหา่ยหนาน จงึได้รับยกยอ่งให้เป็นสญัลกัษณ์ของเกาะหา่ยหนาน ทัง้ยงั
เป็นภเูขาท่ีมีช่ือเสียงแหง่หนึง่ของประเทศจีน  ภเูขาลกูนีต้ัง้ตระหง่านอยูต่อนกลางของเกาะห่าย
หนาน มียอดเป็นแนวตัง้ห้ายอด ลกัษณะเหมือนอุ้งมือของคนหงายขึน้ จงึเป็นท่ีมาของช่ือ ภเูขาห้า
นิว้  เหตกุารณ์สําคญัท่ีภเูขาห้านิว้ก็คือ เม่ือวนัท่ี 1 เดือนพฤษภาคม ปี  1931 เหลา่ชาวนาและ
กรรมกรสตรีกวา่ร้อยคน ได้รวมตวักนัตอ่ต้านการกดข่ีขม่เหงของชนชัน้ศกัดนิาและเรียกร้องสทิธิ
สตรี   ได้ก่อตัง้ “สมาพนัธ์จารชนชาวนาและกรรมกรสตรีแห่งกองทพัทหารแดง” ขึน้ ณ บริเวณเมือง 
ฉยงห่าย (琼海市 Qiónɡhǎi shì) ริมแมนํ่า้วา่นเฉวียน (万泉河 Wànquán hé) ภายใต้การ
สนบัสนนุของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  สมาพนัธ์สตรีนีไ้ด้ปฏิบตัภิารกิจอยา่งกล้าหาญในการปกป้อง
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ชมุชน ประชาสมัพนัธ์เรียกรวมพล และเป็นกําลงัสําคญัร่วมกบัทหารแดงรบไลอ่ริศตัรูอยา่งองอาจ
กล้าหาญ  สร้างคณุปูการอนัยิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร์การปฏิวตักิารปกครองของจีน   แตโ่ชคร้าย
ถกูกองกําลงัพรรคกวอ๋หมนิตัง่ล้อมรอบจนถกูสงัหารสิน้  วีรกรรมของเหลา่วีรสตรีกลุม่นีเ้ป็น
ศกัดิศ์รีอนัยิ่งใหญ่ของชาวหา่ยหนานท่ียงัคงเลา่ขานกนัมาจนปัจจบุนั 

 

    
           เขาอู๋จื่อ                                           แม่นํา้ว่านเฉวียน  
 
แมนํ่า้วา่นเฉวียน (万泉河 wànquán hé)  ท่ีกลา่วถงึในเพลง มีต้นกําเนิดสายนํา้จากหบุ

เขาอูจ่ื๋อ(五指山 Wúzhǐshān เขาห้านิว้) มีความยาวทัง้สิน้ 163 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่ีมี
ความสําคญัทางประวตัศิาสตร์อีกแห่งหนึง่ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเหลา่ชาวนาและกรรมกรสตรี
รวมตวักนัก่อตัง้ “สมาพนัธ์จารชนชาวนาและกรรมกรสตรีแห่งกองทพัทหารแดง” เม่ือปี 1931 จงึ
ได้รับยกยอ่งให้เป็นสถานท่ีทางประวตัศิาสตร์การปฏิวตั ิ ท่ีมีความสําคญัอีกแห่งหนึง่ของเกาะห่าย
หนานเช่นเดียวกนักบัหบุเขาอูจ่ื๋อ 

คําวา่ 红棉树 (hónɡ miánshù)  ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ “ต้นดอกฝ้ายแดง” เป็นไม้
ยืนต้นชนิดหนึง่ท่ีเจริญเตบิโตบนเขาอูจ่ื๋อ ออกดอกเบง่บานรับอากาศอบอุน่ในช่วงกลางถึงปลาย
ฤดใูบไม้ผล ิ  ด้วยเหตท่ีุมีความผกูพนักบัวีรสตรีแห่งเขาอูจ่ื๋อ จงึได้รับการขนานนามอีกช่ือหนึง่วา่ 
อิงสยงซู ่(英雄树 yīnɡxiónɡ shù) “ต้นวีรชน”  

 
เนือ้เพลง  
我爱五指山，   我爱万泉河， 

双手接过红军的钢枪，  海南岛上保卫祖国。 

啊五指山，    啊万泉河， 

你传颂着多少红军的故事， 你日夜唱着红军的赞歌。 

我爱五指山的红棉树，  红军曾在树下点篝火， 

我爱五指山的红石岩，  红军曾在石上把刀磨。 

我爱红军走过的路，  我沿着山路上哨所。 
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我爱万泉河的清泉水，  红军曾用河水煮野果。 

我爱万泉河的千重浪，  红军在这里把敌人赶下河。 

万泉河流水向大海，  我沿着河边去巡逻。 

啊！五指山，   啊！万泉河， 

红色的江山我们保卫，  红军的钢枪永在手中握。 

 

คาํอ่านพนิอนิ  
wǒài Wúzhǐshān，wǒài Wànquánhé， 

shuānɡshǒu jiēɡuò hónɡjūn de ɡānɡqiānɡ，   

hǎinán dǎoshànɡ bǎowèi zǔɡuó. 

ā！ Wúzhǐshān， ā！ Wànquánhé， 

nǐ chuánsònɡ zhe duōshǎo hónɡjūn de ɡùshi，  

nǐ rìyè chànɡzhe hónɡjūn de zànɡē. 

wǒài Wúzhǐshān de hónɡ miánshù，   

hónɡjūn cénɡzài shù xiàdiǎn ɡōuhuǒ， 

wǒài Wúzhǐshān de hónɡshí yán，   

hónɡjūn cénɡzài shí shànɡ bǎ dāo mó. 

wǒài hónɡjūn zǒuɡuò de lù，   

wǒ yánzhe shān lùshɑnɡ shàosuǒ. 

wǒài Wànquánhé de qīnɡ quánshuǐ，   

hónɡjūn cénɡyònɡ hé shuǐzhǔ yěɡuǒ. 

wǒài Wànquánhé de qiān zhònɡ lànɡ，   

hónɡjūn zàizhèlǐ bǎ dírén ɡǎn xiàhé. 

Wànquánhé liúshuǐ xiànɡ dàhǎi，   

wǒ yánzhe hébiān qù xúnluó. 

ā！Wúzhǐshān，ā！Wànquánhé， 

hónɡsè de jiānɡshān wǒmen bǎowèi ，   

hónɡjūn de ɡānɡqiānɡ yǒnɡ zài shǒuzhōnɡ wò. 
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
ฉนัรักเขาอูจ่ื๋อ     รักสายนํา้ช่ือวา่นเฉวียน ใจยดึมัน่ 
สองมือรับปืนเหลก็จากทหารแดงแข็งขนั  ตัง้ฐานแกร่งบนเกาะห่ายหนานคุ้มกนัมาตภุมูิ 
โอ้ เขาอูจ่ื๋อ      โอ้ แมนํ่า้วา่นเฉวียน  
ไหลวนเวียนสรรเสริญทหารแดงนานเท่าใดหนอ      เฝ้าขบัคลอสรรเสริญทหารแดงไมเ่ว้นวาย  
ฉนัรักต้นวีรชนบนเขาอูจ่ื๋อ     ท่ีนัน่คือท่ีทหารแดงเคยสมุกองไฟตัง้คา่ย 
แท่นหินบนเขาอูจ่ื๋อฉนัรักมัน่มิคลาย  ณ ท่ีนัน้ ทหารแดงได้เคยลบัมีดคมเงา  
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ฉนัรักถนนท่ีทหารแดงเคยเดนิผา่น  ฉนัเดนิตามคา่ยทหารเลาะลดัเขา 
ฉนัรักแมนํ่า้วา่นเฉวียนใสแลเห็นเงา  ทหารแดงเคยตกัเอามาต้มของป่ากิน 
ฉนัรักคล่ืนแมนํ่า้วา่นเฉวียนพนัหม่ืนซดั  ทหารแดงดกัสกดัไลศ่ตัรูไปหมดสิน้ 
นํา้วา่นเฉวียนมุง่สูท่ะเลคลื่นไหลริน  ฉนัลาดตระเวนผืนแผน่ดนิตามฝ่ังไป  
โอ้ เขาอูจ่ื๋อ      โอ้ แมนํ่า้วา่นเฉวียน  
ปฐพีสีแดงฉนัปกป้องรักษาไว้   กอดแนบกายไว้แน่นปืนทหารแดง  
  
คาํศัพท์ 
保卫 bǎowèi พิทกัษ์ รักษา 
传颂 chuánsònɡ เลา่ลือ กลา่วขาน 
故事 ɡùshi เร่ืองราว 
曾  cénɡ เคย 
篝火 ɡōuhuǒ สมุกองไฟ 
岩  yán หิน 
磨 mó ขดั ถ ูฝน ลบัให้คม 
沿 yán ไปตามทาง ริม ขอบ 
哨所 shàosuǒ ป้อมยาม ป้อมรักษาการณ์ 
野果 yěɡuǒ ผลไม้ป่า 
敌人 dírén ศตัรู 
赶 ɡǎn ขบัไล ่ไล ่
巡逻 xúnluó ลาดตระเวน ตรวจตรา 
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46.《中国，中国，鲜红的太阳永不落》  
 

จงกวอ๋ จงกวอ๋ เซียนหง เตอะ ทา่ยหยาง หยง่ ปู๋  ลัว่《中国，中国，鲜红的太阳永

不落》Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó，xiān hónɡde tàiyánɡ yǒnɡ búluò เพลง “ชาตจีิน 
ชาตจีิน ตะวนัแดงสดใสท่ีไมเ่คยตกดนิ” ประพนัธ์คําร้องโดย เร่ินหงจว่ี และ เฮ่อตงจ่ิว (任红举，

贺东久 Rèn Hónɡjǔ，Hè Dōnɡjiǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย จหูนานซี  (朱南溪 Zhū Nánxī)  
เพลงนีเ้ป็นเพลงปลกุใจ มีเนือ้หาสดดีุมาตภุมูิ เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนเกิดสํานกึรักชาต ิ ตอ่มา 
คณะกรรมการเพลงประชาชนสว่นกลาง ได้คดัเลือกให้เพลงนีไ้ด้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียม และได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารช่ือ เกอฉว่ี 《歌曲》Gēqǔ “เพลง” ในปี 1980 ซึง่เป็นวารสารชัน้แนว
หน้าในสมยันัน้ท่ีตีพิมพ์เร่ืองราวด้านเพลงโดยเฉพาะ  

เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือปี  1977  เป็นยคุท่ีทัว่ประเทศกําลงัดําเนินการโคน่ล้ม “แก๊งส่ีคน”1 ท่ี
กําลงัเรืองอํานาจอยูใ่นขณะนัน้  ศนูย์วฒันธรรมสว่นกลางและสมาพนัธ์เพลงแห่งชาตจีินได้ออก
ประกาศขอให้วงการดนตรีทัว่ทัง้ประเทศแตง่เพลงชาตขิึน้ใหม ่ กองดริุยางค์ทหารของเมือง     
หนานจิง ได้รวบรวมผลงานการประพนัธ์จากนกัประพนัธ์จํานวนมาก นํามาศกึษาพิจารณา ใน
ท่ีสดุ ได้คดัเลือกเนือ้เพลงออกมาสองเพลง แล้วให้นกัดนตรีแตง่ทํานอง คีตกวีช่ือ จหูนานซี ได้แตง่
ทํานองให้กบัเพลงทัง้สอง คณะกรรมการได้ตกลงคดัเลือกทํานองดงักลา่วนีแ้ล้วบนัทกึเสียงสง่ไปท่ี
ปักก่ิง  ศนูย์วฒันธรรมสว่นกลางและสมาพนัธ์เพลงแห่งชาตจีินได้ตกลงพจิารณาเพลงนีใ้ห้เป็น
เพลงท่ีเตรียมคดัเลือกเป็นเพลงชาต ิ  แล้วสง่ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลงมต ิและได้รับคดัเลือกให้
เป็นเพลงรักชาตยิอดเย่ียม  ได้นําออกเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกักว้างขวาง ตอ่มาในเดือนเมษายน ปี  
1978 ได้เผยแพร่ในหนงัสือพิมพ์ช่ือ เหรินหมนิ ร่ือป้าว《人民日报》Ré nm í n r ì b à o  
“หนงัสือพมิพ์ประชาชน” นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่ในวารสารเพลงดนตรีระดบัประเทศชัน้นําตา่งๆ 
อีกหลายฉบบั ได้แก่ เหรินหมินอินเยว《่人民音乐》Rénmín yīnyuè  “ดนตรีประชาชน”  
วารสารเกอฉว่ี 《歌曲》Gēqǔ “เพลง” วารสารซา่งหา่ยเกอเซงิ《上海歌声》Shànɡhǎi ɡē

shēnɡ  “เสียงเพลงแห่งเซ่ียงไฮ้” เป็นต้น นอกจากนีใ้นการแสดงดนตรีของกองดริุยางค์แหง่ชาต ิ
งานเฉลมิฉลองวนัชาต ิ คอนเสร์ิตของสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง ล้วนจดัให้เพลงนีเ้ป็นเพลงสําคญัท่ี
ต้องขบัร้องทกุครัง้ ในหนงัสือสองภาษา จีน – องักฤษ ช่ือ จงกวอ๋ เกอฉวี เสว่ียน《中国歌曲

选》Zhōnɡɡuó ɡēqǔ xuǎn “เพลงคดัสรรชาตจีิน” ก็ได้บรรจเุพลงนีไ้ว้ด้วย กองดริุยางค์ทหาร

                                                 
1 แก๊งสี่คน  (Gang of Four, 四人帮;Sì rén bāng) เป็นคําเปรียบเทียบบคุคลส่ีคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีมีบทบาทสําคญั

ในยคุปฏิวติัวฒันธรรม ( 1966 -  1976) ซึง่ประกอบด้วยเจียงชิง ภริยาคนท่ี 3 ของประธานเหมาเจ๋อตง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ และ
นกัการเมืองเซ่ียงไฮ้ คือ จางชนุเฉียว หวางหงเหวิน และ เหยาเหวินหยวน อดีตนกัหนงัสือพิมพ์  
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ทกุกรมกองได้บรรจเุพลงนีเ้ป็นเพลงประจํากองทพั ทําให้เพลงนีเ้ป็นท่ีนิยมตดิหชูาวจีนมาจวบจน
ปัจจบุนั  

 
เนือ้เพลง 
中国，中国，   壮丽的山河长江奔腾，昆仑坞。 

共产党领导的崭新国家，  处处盛开社会主义花朵。 

中国，中国，   鲜红的太阳永不落。 

中国，中国，   沸腾的山河前进的浪潮波澜壮阔。 

新长征步伐无比坚定，  加快建设现代化的强国。 

中国，中国，   鲜红的太阳永不落。 

中国，中国，   不屈的山河，巍然屹立，气势磅礴。 

英雄的人民严阵以待，  时刻准备消灭一切侵略者。 

中国，中国，   鲜红的太阳永不落。 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó，    

zhuànɡlì de shānhé chánɡjiānɡ bēnténɡ，kūnlún wù. 

ɡònɡchǎndǎnɡ línɡdǎo de zhǎnxīn ɡuójiā，   

chùchù shènɡkāi shèhuì zhǔyì huāduǒ.Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó，  

xiān hónɡde tàiyánɡ yǒnɡ búluò.Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó，   

fèiténɡ de shānhé qiánjìn de lànɡcháo bōlán zhuànɡkuò. 

xīn chánɡzhēnɡ bùfá wúbǐ jiāndìnɡ，   

jiākuài jiànshè xiàndàihuà de qiánɡɡuó.Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó， 

xiān hónɡde tàiyánɡ yǒnɡ búluò.Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó，   

bùqū de shānhé，wēirán yìlì ，qìshì pánɡbó. 

yīnɡ xiónɡde rénmín yánzhèn yǐdài，   

shíkè zhǔnbèi xiāomiè yìqiè qīnlüèzhě.Zhōnɡɡuó，Zhōnɡɡuó， 

xiān hónɡde tàiyánɡ yǒnɡ búluò. 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ชาตจีิน ชาตจีิน     
ฉางเจียงเช่ียวกรากไหล เวิง้เขาคนุหลนุยิง่ใหญ่งามตระหง่าน 
พรรคคอมมิวนิสต์นําตัง้บ้านเมืองใหมใ่หญ่โอฬาร  
ดอกไม้แห่งสงัคมนิยมสะพร่ังบานทกุถ่ินไป  (ชาตจีิน ชาตจีิน) 
ตะวนัแดงสดใสไมเ่คยตกดนิ  (ชาตจีิน ชาตจีิน) 
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คล่ืนนํา้โหมพลา่นสาดซดัระลอกแรง  
ก้าวยา่งแหง่ปฏิวตัคิงมัน่ดัง่ผาหิน 
เร่งสร้างความแข็งแกร่งสูย่คุใหมใ่ห้ชาตจีิน  (ชาตจีิน ชาตจีิน) 
ตะวนัแดงไมต่กดนิตลอดกาล (ชาตจีิน ชาตจีิน) 
แมนํ่า้ทอดยาวภเูขาตัง้สงูเดน่เห็นตระหง่าน 
วีรชนตัง้มัน่ใครบกุรุกไลล้่างผลาญ 
พร้อมรุกไลป่ราบสิน้ผู้ รุกราน(ชาตจีิน ชาตจีิน) 
ตลอดกาลตะวนัแดงไมต่กดนิ 
 
คาํศัพท์ 
壮丽 zhuànɡlì โออ่า่สง่างาม  
坞 wù เวิง้เขา 
崭新 zhǎnxīn ใหมม่าก ใหมล่า่สดุ 
盛开 shènɡkāi บานสะพร่ัง 
社会主义 shèhuì zhǔyì การปกครองระบอบสงัคมนิยม 
鲜红 xiānhónɡ สีแดงสด 
沸腾 fèiténɡ เดือดพลา่น 
浪潮 lànɡcháo  กระแสคล่ืน 
波澜壮阔 bōlán zhuànɡkuò ลกูคล่ืนท่ีโหมซดัสาดขยายวงกว้างออกไป 
长征 chánɡzhēnɡ การเดินทพัทางไกลของกองกําลงัทหารแดง (ดู

รายละเอียดในเพลงท่ี 2) 
步伐 bùfá จงัหวะการก้าวเดิน 
无比 wúbǐ ไมมี่อะไรเปรียบได้  
坚定 jiāndìnɡ เดด็เด่ียว แน่วแน่ 
建设 jiànshè สร้าง สร้างสรรค์ สร้างขึน้ 
屈 qū คดงอ ยอมก้มศิโรราบ 
巍然 wēirán  ตัง้ตระหง่านสงูเดน่ 
屹立 yìlì ตัง้ตระหง่าน 
气势 qìshì  พลงั อํานาจ 
磅礴 pánɡbó ย่ิงใหญ่มหาศาล 
严阵以待 yánzhèn yǐdài ตัง้มัน่พร้อมรับมือกบัศตัรู 
消灭 xiāomiè สญูสิน้ สญูสลายไป  
侵略者 qīnlüèzhě ผู้ รุกราน  
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《中国，中国，鲜红的太阳永不落》 
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47.《边疆泉水清又纯》  
 

        เปียนเจียง เฉวียนสุย่ ชิง โยว่ ฉนุ《边疆泉水清又纯》Biānjiānɡ quán shuǐ qīnɡ  

yòu chún เพลง “นํา้พชุายแดนใสและบริสทุธ์ิ” ประพนัธ์คําร้องโดย ขา่ยฉวน (凯传 Kǎi Chuán) 
ประพนัธ์ทํานองโดย หวางหมิ่ง  王酩 (Wánɡ Mǐnɡ)  

เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง เฮย ซาน เจ่ียว《黑三角》Hēi sānjiǎo 
“สามมมุมืด” ถ่ายทําในปี  1977 โดยผู้ กํากบัช่ือ หลวิชนุหลนิ และ เฉินฟางเชียน  (刘春霖，陈

方千 Liú Chūnlín，Chén Fānɡqiān)  ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองราวการทําคดีของกอง
ปราบในการจบักมุจารชน เป็นภาพยนตร์แนวลกึลบัสืบสวนในวงการตํารวจ เกิดขึน้ในเมืองทาง
เหนือของจีนช่ือ  เมืองซงปิน ท่ีได้รับการแจ้งราชการลบัเก่ียวกบัจารชน คดีนีจ้งึเร่ิมต้นขึน้ด้วยการ
วางแผนการจบัตวัจารชน แตเ่หตกุารณ์ไมง่่ายอยา่งท่ีคดิ ทัง้กองปราบและจารชนต้องตอ่สู้กนัทาง
จิตวิทยาด้วยสตปัิญญาท่ีหลกัแหลมของทัง้สองฝ่าย  จนท้ายท่ีสดุ จารชนถกูฆาตกรรม ทําให้คดี
ยิ่งซบัซ้อนมากขึน้ วา่ใครกนัแน่เป็นผู้ ท่ีฆา่จารชน  ภาพยนตร์เร่ืองนีมี้ความสลบัซบัซ้อน ชวนให้อก
สัน่ขวญัหาย และต้องคาดเดาอยูต่ลอดเวลาวา่ใครคือจารชนท่ีแท้จริงในเร่ือง แตจ่ารชนตวัจริง
กลบัเปิดเผยตวัออกมาในตอนสดุท้ายเพราะถกูฆาตกรรม ยิ่งสร้างความสบัสนงงงวยให้กบัทัง้กอง
ปราบและกบัผู้ชม ด้วยเทคนิคการสร้างเร่ืองหลอกลอ่ บรรยากาศท่ีเขยา่ขวญัสัน่ประสาทในเร่ือง 
สายตาท่ีจบัจ้องมองดอูยูใ่นมมุมืด สร้างความระทกึให้กบัผู้ชมตลอดทัง้เร่ือง  นอกจากปมเร่ืองท่ี
สลบัซบัซ้อนแล้ว ภาพยนตร์เร่ืองนีย้งันําเสนอความเสมอภาคเท่าเทียม ความรักความสามคัคี
ความผกูพนัและความอบอุน่ระหวา่งกนัของญาต ิ พ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน คูรั่กและผู้คนท่ีมีตอ่กนั 
เพลงประกอบภาพยนตร์เพลงนี ้ จงึมีเนือ้หาเน้นหนกัในเร่ืองของความรัก ความเอือ้อาทรของญาติ
พ่ีน้อง มิตรสหาย   และผู้คนในสงัคม หวัใจสําคญัท่ีสดุของภาพยนตร์เร่ืองนี ้ปรากฎในคําร้องของ
เพลงอยา่งชดัเจน  ซึง่ก็คือ ความรักท่ีประชาชนมีตอ่ทหาร และมาตภุมู ิ  

    
เนือ้เพลง  
边疆的水情又纯  
边疆的歌儿暖人心，暖人心   
清清泉水流不尽 
声声赞歌唱亲人 
唱亲人边防军 
军民鱼水情意深，情意深，哎...哎...哎....... 
唱亲人边防军 
军民鱼水情意深，情意深  
顶天的青松扎深根 
人民的军队爱人民，爱人民 
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浩浩林海根相连军民联防一条心 
一条心保边疆 
锦绣河山万年春， 万年春，哎...哎...哎....... 
一条心保边疆 
锦绣河山万年春，万年春，哎...哎...哎....... 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
biānjiānɡ de shuǐqínɡ yòu chún 

biānjiānɡ de ɡēr nuǎn rénxīn, nuǎn rénxīn 

qīnɡ qīnɡquán shuǐliú bújìn 

shēnɡshēnɡ zàn ɡēchànɡ qīnrén 

chànɡ qīnrén biānfánɡjūn 

 

jūnmín yúshuǐ qínɡyì shēn, qínɡyì shēn， āi..āi..āi.. 

chànɡ qīnrén biānfánɡjūn 

jūnmín yúshuǐ qínɡyì shēn, qínɡyì shēn  

dǐnɡtiān de qīnɡsōnɡ zhā shēn ɡēn 

 

rénmín de jūnduì àirenmín, àirenmín 

hàohào línhǎi ɡēn xiānɡlián jūnmín liánfánɡ yìtiáoxīn 

yìtiáoxīn bǎo biānjiānɡ 

jǐnxiù héshān wànnián chūn，wànnián chūn， āi..āi..āi.. 

 

yìtiáoxīn bǎo biānjiānɡ 

jǐnxiù héshān wànnián chūn, wànnián chūn，āi..āi..āi.. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง 
นํา้พท่ีุชายแดนใสและบริสทุธ์ิ   
เสียงเพลงจากชายแดนแสนอบอุน่  
นํา้พใุสไหลละมนุไมข่าดสาย 
ญาตมิิตรร้องเพลงสรรเสริญเสียงไมค่ลาย   
แวว่เสียงให้ถึงญาตมิิตรพลชายแดน  
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ทหารกบัประชาชนดัง่ปลานํา้ รักลกึซึง้ รักลกึซึง้  เฮ้......เฮ้......เฮ้...... 
ร้องเพลงถึงญาตมิิตรห่วงสดุแสน 
ทหารกบัประชาชน ดัง่ปลานํา้ รักแนน่แฟ้น  รักแนน่แฟ้น  
รักแนบแน่นดัง่สนหยัง่รากลงดนิ 
 
ทหารของปวงชนรักปวงชน   รักปวงชน 
ทหารประชาชนเช่ือมใจเดียวมุง่ถวิล 
ใจดวงเดียวมุง่พทิกัษ์รักแผน่ดนิ  
งามทัว่ถ่ิน  สมดงัจินต์ สขุชัว่กาล สขุชัว่กาล เฮ้......เฮ้......เฮ้...... 
 
ใจดวงเดียวมุง่พทิกัษ์รักแผน่ดนิ  
งามทัว่ถ่ิน  สมดงัจินต์ หม่ืนปี สขุชัว่กาล สขุชัว่กาล เฮ้......เฮ้......เฮ้...... 
 
คาํศัพท์ 
边疆 biānjiānɡ ชายแดน 
歌儿 ɡēr เพลง 
暖 nuǎn อบอุน่ 
泉水 quánshuǐ นํา้พ ุ 
赞歌 zànɡē เพลงสรรเสริญ 
亲人 qīnrén ญาติ 
边防军 biānfánɡjūn ทหารรักษาการณ์ชายแดน 
情意 qínɡyì ความรัก 
深 shēn ลกึซึง้ ลกึ 
顶天 dǐnɡtiān สงูเสียดฟ้า 
青松 qīnɡsōnɡ สนเขียว 
扎 zhā แทง 
根 ɡēn ราก 
浩 hào มากมาย ย่ิงใหญ่มหาศาล 
相连 xiānɡlián เก่ียวคล้องกนั 
锦绣 jǐnxiù งดงาม 
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48.《我爱你，中国》  
 

หวอ่ อ้าย หน่ี จงกวอ๋《我爱你，中国》Wǒ ài nǐ，Zhōnɡɡuó เพลง “ฉนัรักเธอ 
ประเทศจีน”  ประพนัธ์คําร้องโดย ฉวีฉง (瞿琮 Qú Cónɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย เจิง้ชิวเฟิง (郑秋

枫 Zhènɡ Qiūfēnɡ) เป็นเพลงสดดีุมาตภุมูิท่ีแตง่ขึน้เม่ือปี  1979 ลกัษณะของเพลงแบง่เป็นสาม
ท่อน คือ หวั ตวั ท้าย ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างเพลงของจีน เร่ิมต้นเพลงมีทํานองและ
จงัหวะอิสระ ฟังดเูหมือนเสียงท่ีลอ่งลอยก้องกงัวานทัว่แผน่ดนิและผืนฟ้า ให้บรรยากาศท่ีกว้างไกล 
ยิ่งใหญ่  ดงึผู้ ฟังให้เข้าสูโ่ลกแห่งเสียงเพลงและเสียงดนตรีท่ีกว้างใหญ่ไพศาล แสดงถึงศลิปะดนตรี
ท่ีให้อารมณ์องอาจยืนยงของจีน การไลเ่สียงจากต่ําขึน้สงู แล้วลากลงต่ําเป็นช่วงกว้างกลบัไป
กลบัมา  ให้ความรู้สกึฮกึเหิมลําพอง ราวกบัลอยลอ่งเหิรร่อนบนผืนนภาอนักว้างใหญ่  ในขณะท่ี
การใช้ตวัโน้ตแบบตอ่เน่ืองสามเสียง และเสียงสัน่เป็นระลอก เพ่ือแทนเสียงร้องของนกยกัษ์อนั
ไพเราะ แตแ่ฝงด้วยอํานาจ ก็ให้ความรู้สกึสบายแตผ่ยองลําพอง ด้วยความพิเศษและโดดเดน่  
สง่ผลให้เพลงนีไ้ด้รับรางวลัหลายครัง้ เชน่ ได้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียมในการจดัอนัดบัเพลงยอด
นิยมมวลชนในปี 1980 ตอ่มาในปี 1983 มีการพจิารณาคดัเลือกเพลงยอดเย่ียมแหง่ชาตคิรัง้ท่ีหนึง่ 
เพลงนีก็้ได้รับรางวลัท่ีหนึง่จากการคดัเลือกอีกครัง้  

เพลงนีแ้ตง่ขึน้เพ่ือใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ เร่ือง ห่ายวา่ย ช่ือจึอ่《海外赤子》 

Hǎiwài chìzǐ “หวัใจบริสทุธ์ิแหง่โพ้นทะเล” หลงัจากได้นําออกฉายเป็นครัง้แรก ภาพยนตร์
เร่ืองนีมี้ผู้ชมเตม็ทกุรอบ ภาพยนตร์เร่ืองนีส้ร้างรู้สกึซาบซึง้สดุหวัใจให้กบัผู้ชมทกุคน เพลง “ฉนัรัก
เธอ ประเทศจีน” ซึง่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ก็กลายเป็นเพลงท่ีโดง่ดงัสงูสดุแห่งยคุปี 80 
ในทนัที   นบัตัง้แตเ่พลงประกอบภาพยนตร์เพลงนีไ้ด้ออกเผยแพร่พร้อมกบัภาพยนตร์  ก็กลายเป็น
เพลงท่ีโดง่ดงัและได้รับความนิยมมากท่ีสดุ ในรายการเพลงทกุรายการ รายการสารคดีเก่ียวกบั
ชาตจีิน คอนเสร์ิตทกุรอบ ในการประกวดร้องเพลงทกุเวที ไมมี่สกัครัง้ท่ีจะไมไ่ด้ยนิเพลงนี ้  ใน
ตา่งประเทศ ทกุท่ีท่ีมีชาวจีนอาศยัอยูท่กุซอกทกุมมุของโลก และทกุครัง้ท่ีมีการจดัแสดงคอนเสร์ิต
ไมว่า่จะเลก็หรือใหญ่ เพลงนีเ้ป็นเพลงบงัคบัท่ีต้องมีทกุครัง้   

ภาษาท่ีใช้ในเนือ้เพลงใช้ถ้อยคําธรรมดาทัว่ไป ตรงไปตรงมา หาได้มีความหรูหราวิเศษเลศิ
ลํา้สกัเท่าใดนกั แตด้่วยความรักในสายเลือดจีนของเพลง  เป็นประหนึง่โซท่องเช่ือมโยงคล้องหวัจิต
หวัใจชาวจีนให้หลงใหลยดึเหน่ียวเก่ียวพนัเหนียวแนน่ ยากท่ีจะปลดคลายจากพนัธนาการแห่ง
หวัใจรักชาตนีิไ้ปได้         

ลกัษณะเดน่ของทํานองเพลงท่ีมีความเป็นอิสระ ไหลเล่ือนขึน้ลง กลบัไปกลบัมาของตวั
โน้ต ให้อารมณ์ท่ีโออ่า่ แฝงด้วยโน้ตท่ีเสมือนเสียงนกร้องอนัไพเราะในตอนต้นเพลง จากนัน้เข้าสู่
เนือ้เพลงหลกัอยา่งสง่าผา่เผยและทรนงด้วยคําวา่ หวอ่ อ้าย หน่ี จงกวอ๋ (我爱你，中国 wǒài 
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nǐ，Zhōnɡɡuó) หมายถึง “ฉนัรักเธอ ประเทศจีน” สร้างความรู้สกึเทิดทนู หวงแหน รักชาตแิละ
รักดนิแดนอนัเป็นดัง่มารดาผู้ให้กําเนิดและเลีย้งดอูยา่งเหลือคณาหาท่ีสดุมิได้ ทํานองเพลง
ตอนกลางผลกัเสียงขึน้สงูกระหึม่ดงั ดัง่คล่ืนทะเลสงูใหญ่ท่ีพดัพาเอาความรักความหว่งใยของพ่ี
น้องสายเลือดมงักรไปสูช่าวจีนโพ้นทะเลทกุหนแห่ง ตอนจบของเพลงใช้เสียงสงูยาวบอกถึง
ความรู้สกึนีจ้ะยงัคงดํารงอยูต่ราบนานเท่านาน 

百灵鸟 (bǎilínɡniǎo) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถึง นกขนาดเลก็คล้ายนกกระจอก ขน
สีชาอมนํา้ตาล มีจดุดา่งสีขาว บนิได้สงูมาก และสามารถเปลง่เสียงร้องได้หลายเสียง  

ผู้ขบัร้องเพลงนีเ้ป็นคนแรกช่ือวา่ เยเ่พย่อิง(叶佩英 Yè Pèiyīnɡ) เป็นลกูหลานชาวจีน
โพ้นทะเลท่ีเกิดท่ีมาเลเซีย บดิามารดาของ เยเ่พย่อิง บอกกบัเธอเสมอวา่ “เราเป็นชาวจีน รากเหง้า
ของเราอยูท่ี่ประเทศจีน” ในยามท่ีมาตภุมูิตกอยูใ่นภาวะวกิฤต ในยามท่ีพ่ีน้องชาวจีนต้องทนทกุข์
ในสมรภมูิศกึสงครามกบัญ่ีปุ่ น เยเ่พย่อิง ใช้ “หวัใจบริสทุธ์ิแหง่โพ้นทะเล”  เร่ขายดอกไม้เพ่ือหาเงิน
บริจาคสง่ไปชว่ยประเทศจีน แม้จะเป็นเพียงสิง่เลก็น้อยท่ีลกูหลานชาวจีนโพ้นทะเลคนหนึง่จะทํา
ได้ก็ตาม  จนอายสุบิห้า เยเ่พย่อิง เดนิทางไปท่ีประเทศจีน ฝึกฝนการร้องเพลงเพิ่มเตมิ หลงัจากท่ี
ได้รับการฝึกฝนเป็นอยา่งดีแล้ว  ในท่ีสดุเธอก็ก้าวขึน้เป็นนกัร้องหญิงเสียง soprano ชัน้แนวหน้า
ของจีน ในขณะท่ีขบัร้องเพลงนี ้ เยเ่พย่อิง อายเุจ็ดสบิกวา่ปีแล้ว แตด้่วยความสามารถและ
ประสบการณ์ปมูหลงัท่ีเคยเป็น “หวัใจบริสทุธ์ิแหง่โพ้นทะเล” จงึสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลง
นีอ้อกมาได้อยา่งลกึซึง้กินใจ สง่ผลให้เพลงนีป้ระสบความสําเร็จจนได้รับความนิยมอยา่งสงูสดุ ใน
ขณะเดียวกนั เยเ่พย่อิง  ก็เป็นต้นแบบของเพลงนีอ้ยา่งหาท่ีเปรียบมิได้  จงึได้รับความเคารพนบัถือ 
และยกยอ่งอยา่งสงูในวงการเพลงของจีนเช่นเดียวกนั  

 
เนือ้เพลง  
百灵鸟从蓝天飞过 我爱你中国     

我爱你中国 我爱你中国 

我爱你春天蓬勃的秧苗  

我爱你秋日金黄的硕果  

我爱你青松气质我爱你红梅品格  

我爱你家乡的甜蔗好像乳汁滋润着  

我的心窝 我爱你中国 我爱你中国    

我要把最美的歌儿献给你    

我的母亲 我的祖国    

我爱你中国 我爱你中国  

我爱你碧波滚滚的南海  

我爱你白雪飘飘的北国  
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我爱你森林无边我爱你群山巍峨  

我爱你淙淙的小河  

荡着清波从我的梦中流过  

 

我爱你中国 我爱你中国  

我要把美好的青春献给你  

我的母亲 我的祖国  

啊．．啊．．  

我要把美好的青春献给你  

我的母亲我的祖国  
 

คาํอ่านพนิอนิ 
bǎilínɡniǎo cónɡ lántiān fēiɡuò wǒài nǐ Zhōnɡɡuó    

wǒài nǐ Zhōnɡɡuó wǒài nǐ Zhōnɡɡuó 
wǒài nǐ chūntiān pénɡbó de yānɡmiáo  

wǒài nǐ qiūrì jīn huánɡde shuòɡuǒ  

wǒài nǐ qīnɡsōnɡ qìzhì wǒài nǐ hónɡméi pǐnɡé  

wǒài nǐ jiāxiānɡ de tián zhè hǎoxiànɡ rǔzhī zīrùn zhe  

wǒde xīnwō wǒài nǐ Zhōnɡɡuó wǒài nǐ Zhōnɡɡuó    

wǒ yàobǎ zuì měide ɡēr xiànɡěi nǐ    

wǒde mǔqīn wǒde zǔɡuó    

wǒài nǐ Zhōnɡɡuó wǒài nǐ Zhōnɡɡuó 
wǒài nǐ bìbō ɡúnɡǔn de nánhǎi  

wǒài nǐ báixuě piāopiāo de běiɡuó  

wǒài nǐ sēnlín wúbiān wǒài nǐ qúnshān wēié  

wǒài nǐ cónɡcónɡ de xiǎohé  

dànɡ zhe qīnɡbō cónɡ wǒde mènɡzhōnɡ liúɡuò  

wǒài nǐ Zhōnɡɡuó wǒài nǐ Zhōnɡɡuó 
wǒ yàobǎ měi hǎode qīnɡchūn xiànɡěi nǐ  

wǒde mǔqīn wǒde zǔɡuó ā ． ．ā ． ．  

wǒ yàobǎ měi hǎode qīnɡchūn xiànɡěi nǐ  

wǒde mǔqīn wǒde zǔɡuó  
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
คีรีบนูเหิรมาจากฟ้าคราม  ฉนัรักเธอ ประเทศจีน   
ฉนัรักเธอ ประเทศจีน   ฉนัรักเธอ ประเทศจีน  
รักกล้าข้าวฤดคูราวเพาะปลกูยอดพลิว้ไสว   
รักผลติผลกองใหญ่เปลง่แสงทองประกายระยิบร่ืน  
รักความอดทนดัง่ดอกเหมยดัง่ต้นสนท่ีหยดัยืน 
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รักความชุ่มช่ืนดัง่นํา้นมหลอ่เลีย้งชีวาในบ้านเธอ  
 
หวัใจฉนั  ฉนัรักเธอ ประเทศจีน ฉนัรักเธอ ประเทศจีน 
ขบัเพลงไพเราะก้องทัว่ถ่ินให้เธอฟังอยูเ่สมอ 
มาตภุมูิ แมข่องฉนั นัน้คือเธอ  
หวอ่ อ้าย หน่ี จงกวอ๋  ฉนัรักเธอประเทศจีน  
  
ฉนัรักเกลียวคล่ืนสีมรกตในทะเลใต้ รักเมืองเหนือโปรยปรายหิมะขาว  
รักทิวเขาสงูตระหงา่น ป่าขจีทอดยาว รักสายนํา้รินไหลใสเป็นเงาในคคูลอง 
นํา้ใสรินสอ่งประกายระยบัจากในฝัน  ฉนัรักเธอประเทศจีน พ่ีน้องร่วมมาตภุมูทิัว่ทัง้ผอง 
มอบความงามแห่งเยาว์วยัให้เธอครอง แมข่องฉนั  มาตภุมูิของฉนั    อา.......อา.......   
มอบความงามแห่งเยาว์วยัให้เธอครอง แมข่องฉนั  มาตภุมูิของฉนั   
 
คาํศัพท์  
蓬勃 pénɡbó เจริญเติบโต คกึคกั มีชีวิตชีวา 
秧苗 yānɡmiáo ต้นกล้า  
硕果 shuòɡuǒ  ผลผลติท่ีมหาศาล 
青松 qīnɡsōnɡ ต้นสนเขียว  
气质 qìzhì  ลกัษณะนิสยั คณุลกัษณะ ทว่งทํานอง ลีลา 
品格 pǐnɡé  ความประพฤติ 
蔗 zhè  อ้อย 
乳汁 rǔzhī นํา้นม 
滋润 zīrùn  ชุ่ม ชุ่มชืน้  
心窝 xīnwō  หวัใจ  
献给 xiànɡěi อทุิศให้ 
碧波 bìbō คล่ืนท่ีเขียวคราม 
南海 nánhǎi ทะเลจีนใต้ 
森林 sēnlín ป่า 
巍峨 wēi é  ยอดเขาสงูตระหง่าน 
淙淙 cónɡ cónɡ บรรยายเสียงนํา้ไหลริน 
荡 dànɡ กระเพ่ือม สัน่ไหว  
青春 qīnɡchūn ความหนุ่มสาว  
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《我爱你，中国》 
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49.《我们的生活充满阳光》  
 

              หวอ่เมิน เตอะ เซงิหวั ชงหมา่น หยางกวาง《我们的生活充满阳光》Wǒmen de 

shēnɡhuó chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ เพลง “ชีวิตของเราเป่ียมด้วยแสงตะวนัฉาย” ประพนัธ์คํา
ร้องโดย ฉินจือ้ยว่ี (秦志钰 Qín Zhìyù) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวี-หยว่น และ ถางเฮอ (吕远， 

唐诃 Lǚ Yuǎn，Tánɡ Hē) เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ท่ีช่ือ เถียนม่ี เตอะ ซือ่เย《่甜蜜的

事业》Tiánmì de shìyè “กิจการหวานช่ืน”  ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบันโยบาย
การวางแผนครอบครัวของรัฐบาลจีน เผยแพร่ในปี 1978 เป็นเพลงท่ีมีอารมณ์บนัเทิงเบกิบาน 
สนกุสนานเริงใจ คละคลุ้งด้วยกลิน่ไอของความเป็นเพลงพืน้เมืองจีน  

ผู้ขบัร้องเพลงนีค้นแรกช่ือ หยวีซเูจิน (于淑珍 Yú Shūzhēn) ผู้ มีวธีิการร้องเพลงท่ีลกึซึง้
กินใจ แตแ่จ่มใสร่ืนเริง ยิง่สง่ให้เพลงนีก้ลายเป็นเพลงยอดนิยมขึน้อยา่งรวดเร็ว ในทางกลบักนั 
เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีผู้แตง่ตัง้ใจแตง่ให้กบันกัร้องทา่นนีโ้ดยเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองนํา้เสียง ลีลาการ
ร้อง ทํานอง และเนือ้เพลง ล้วนตัง้อกตัง้ใจแตง่ให้เหมาะสมสอดคล้องกบันกัร้องได้อยา่งกลมกลืน 
ทําให้เพลงนีโ้ดง่ดงัก่อนท่ีภาพยนตร์เร่ือง  ”กิจการหวานช่ืน”  จะนําออกเผยแพร่เสียอีก ในขณะนัน้
ทัว่ประเทศจีนทกุตรอกซอกซอย ไมว่า่จะเดนิไปท่ีใดล้วนได้ยินเพลงนีไ้ปทัว่ เพราะเพลงนีไ้มเ่พียง
เป็นเพลงรักธรรมดา ๆ เพลงหนึง่ แตเ่ป็นเพลงท่ีสร้างความรักจากจดุเลก็ ๆ ให้เกิดเป็นความรักท่ี
ยิ่งใหญ่ เพียงแคเ่รามีหวัใจท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยความรัก ทกุอยา่งก็จะรุ่งโรจน์เหมือนแสงตะวนั 

เก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ือง “กิจการหวานช่ืน” นี ้ เป็นภาพยนตร์แนวบนัเทิงใจ สนกุสนาน  
ถ่ายทําในช่วงท่ีการปฏิวตัเิพิง่ประสบชยัชนะสําเร็จและสิน้สดุลงหมาด ๆ  แตเ่น่ืองจากกฎเกณฑ์ใน
ยคุปฏิวตัท่ีิมีข้อจํากดัการเสนอความคดิตา่งๆ  ผู้แตง่จงึแตง่เพลงนีข้ึน้ด้วยความรู้สกึกล้าๆ กลวั ๆ 
มีเนือ้เพลงหลายท่อนท่ีแก้แล้วแก้อีก เพราะเกรงวา่จะมีความผิด แตผู่้ กํากบัภาพยนตร์กลบักล้าท่ี
จะนําเสนอเนือ้หาท่ีเป็นไปตามความเป็นจริงของสงัคม จงึขอให้ผู้ประพนัธ์เพลงปรับปรุงเนือ้เพลง
ให้มีความเป็นจริงตามวถีิสงัคมในขณะนัน้ ท่ีเห็นได้ชดัคือการเลือกใช้เคร่ืองดนตรี ซึง่ในตอนแรกผู้
แตง่ใช้เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองจีน แตต่อ่มาเปล่ียนมาใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า ทําให้เพลงนีฉี้กแนวจาก
เพลงแบบเดมิๆท่ีเคยมีมาในยคุนัน้ นบัเป็นนิมิตใหมข่องวงการเพลงของจีนท่ีเร่ิมเข้าสูรู่ปแบบเพลง
ของยคุจีนใหม ่          
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เนือ้เพลง 
幸福的花儿心中开放  爱情的歌儿随风飘荡 

我们的心儿飞向远方  憧憬那美好的革命理想,啊~~~~~~ 

 

亲爱的人啊携手前进，携手前进 我们的生活充满阳光，充满阳光 

并蒂的花儿竞相开放  比翼的鸟儿展翅飞翔 

 

迎着那长征路上战斗的风雨 为祖国贡献出青春和力量,啊~~~~ 

亲爱的人啊携手前进，携手前进 我们的生活充满阳光，充满阳光 

啊~~~~~ 

 

亲爱的人啊携手前进，携手前进 我们的生活充满阳光，充满阳光 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
xìnɡfú de huār xīnzhōnɡ kāifànɡ   

àiqínɡ de ɡēr suífēnɡ piāodànɡ 

wǒmen de xīnr fēixiànɡ yuǎnfānɡ   

chōnɡjǐnɡ nà měi hǎode ɡémìnɡ líxiǎnɡ,ā……. 

 

qīn ài de rén ā xiéshǒu qiánjìn ，xiéshǒu qiánjìn  

wǒmen de shēnɡhuó chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ，chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ 

bìnɡdì de huār jìnɡxiānɡ kāifànɡ   

bǐyì de niǎor zhǎnchì fēixiánɡ 

yínɡzhe nà chánɡzhēnɡ lùshɑnɡ zhàndòu de fēnɡyǔ  

wi zǔɡuó ɡònɡ xiànchū qīnɡchūn hé lìliànɡ,ā……. 

 

qīn ài de rén ā xiéshǒu qiánjìn，xiéshǒu qiánjìn  

wǒmen de shēnɡhuó chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ，chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ 

ā……. 

 

qīn ài de rén ā xiéshǒu qiánjìn，xiéshǒu qiánjìn  

wǒmen de shēnɡhuó chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ，chōnɡmǎn yánɡɡuānɡ. 

 

 

 

 

 



 

 
247 

ความหมายของเนือ้เพลง  
ความสขุดัง่ดอกไม้เบง่บานในหวัใจ เพลงรักลอยลมไปแผว่พลิว้แวว่หวาน 
หวัใจฉนัลอ่งลอยไกลในจินตนาการ สูค่วามฝันอนัดีงามพร้อมอดุมการณ์,อา.......  
ผู้ มีหวัใจเป่ียมรักเอย๋ จบัมือกนัเดนิหน้า มุง่ไขวค่ว้าชีวติเป่ียมแสงตะวนัฉายฉาน 
บพุชาตทิัว่แดนดนิแขง่กนัชชู่อบาน นกขบัขานเคียงคูก่างปีกบนิ  
รับลมฝนบนหนทางการตอ่สู้  สร้างคณุปูการเพ่ือชาตจีินใหญ่ยิ่ง,อา....... 
ผู้ มีใจเป่ียมรักเอย๋ จบัมือมัน่เดนิหน้าด้วยใจจริง ชีวิตเรารุ่งเรืองยิ่งดัง่แสงตะวนั,อา....... 
ผู้ มีใจเป่ียมรักเอย๋ จบัมือกนัเดนิหน้าด้วยใจจริง ชีวิตเรารุ่งเรืองยิ่งดัง่แสงตะวนั,อา....... 
 
คาํศัพท์  
幸福 xìnɡfú ความสขุ 
开放 kāifànɡ เบง่บาน เปิดเผย เปิดขึน้ 
爱情 àiqínɡ ความรัก 
飘荡 piāodànɡ โบกสะบดั ปลวิสะบดั 
远方 yuǎnfānɡ แดนไกล 
憧憬 chōnɡjǐnɡ ใฝ่ฝัน จินตนาการ 
美好 méihǎo งดงาม  ดีงาม  
革命 ɡémìnɡ ปฏิวติั 
理想 líxiǎnɡ อดุมการณ์ อดุมคติ  
携手 xiéshǒu จงูมือ จงูแขน  
充满 chōnɡmǎn เตม็ไปด้วย  กระจายไปทัว่ 
竞 jìnɡ แข่งกนั  
比翼 bǐyì (นก) บินเคียงข้างกนั 
翅 chì ปีก 
飞翔 fēixiánɡ โบกบิน 
迎 yínɡ รับ ต้อนรับ 
战斗 zhàndòu รบ สู้รบ ตอ่สู้ 
贡献 ɡònɡxiàn อทุิศ  

  



 

 

248 

 

 

 

 



 

 
249 

50.《美丽的草原我的家》 
 

           เหมย่ล่ี เตอะ ฉ่าวหยวน หวอ่ เตอะ เจีย《美丽的草原我的家》Měilì de cǎoyuán 

wǒde jiā เพลง “ทุ่งหญ้าแสนงาม บ้านของฉนั” ประพนัธ์คําร้องโดย หัว่หวั (火华 Huǒ Huá) 
ประพนัธ์ทํานองโดยนกัประพนัธ์ชาวมองโกลช่ือ อาลา เถิง อ้าวเลอ่ (阿拉腾奥勒 Ālā ténɡ  

ào lè) เป็นเพลงสําเนียงมองโกลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุเพลงหนึง่ เผยแพร่ครัง้แรกเม่ือปี 1977 ผู้ขบั
ร้องคนแรกคือ นกัร้องหญิงช่ือดงัชาวมองโกล ช่ือ เตอ๋เตอ๋หมา่ (德德玛 Dé Démǎ) ภาพของทุ่ง
หญ้ามองโกล อนักว้างใหญ่ ลมระเร่ือยโลมไล้ยอดหญ้าไหวเอน ฝงูแกะขนสีขาวพราวระยิบหยอก
ล้อแสงอาทิตย์อยูเ่ตม็ท้องทุง่ กระโจมท่ีพกัคือบ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมองโกล เป็นความ
งดงามของพลงัแห่งภาษาและทํานองเพลงท่ีสามารถดงึดดูผู้ ฟังให้เข้าสูจิ่นตภาพของดนิแดนมอง
โกล ท่วงทํานองเร่ือยเร่ือยเอ่ือยระรินราวกบัลมรําเพยพดัแผว่ ยอดหญ้าเขียวขจีทัง้ท้องทุ่งไล่
ล้อเลน่ลมและปยุเมฆขาวท่ีคลอเคลียโลมไล้ผืนหญ้า ด้วยเนือ้เพลงท่ีบรรยายความงามชดัเจน 
ท่วงทํานองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเพลงมองโกล ดจุนํา้จณัฑ์ชัน้ดีท่ีจะมอมเมาผู้ ฟังให้จบัจิตจบัใจ
เพลดิเพลนิใหลหลง จนไมอ่าจจะจากดนิแดนงดงามแห่งนีไ้ปไหนได้อีกเลย ในปี 1980 เพลงนี ้
ได้รับคดัเลือกจาก United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 
UNESCO ให้เป็นเพลงยอดเย่ียมและได้รับการบนัทกึไว้เป็นเพลงสําหรับการศกึษา ใน “รวมเพลง
ยอดเย่ียมแห่ง Asia Pacific”  ตอ่มาในปี  2000 ได้รับคดัเลือกให้เป็น “เพลงสากลยอดเย่ียมอนัดบั
หนึง่”  
 การสร้างสรรค์บทเพลงขึน้สกัหนึง่เพลงอาจไมใ่ช่เร่ืองยากสําหรับคีตกรและนกัประพนัธ์ 
แตเ่พลงท่ีดีและมีคณุคา่ตอ่ชีวิตและจิตใจของผู้คน ยอ่มเกิดจากผู้ มีความรัก ความผกูพนัและ
เข้าใจชีวิตจิตใจของผู้คนร่วมสายเลือดอยา่งลกึซึง้  ตลอดระยะเวลา 30 กวา่ปีท่ีเพลงนีอ้อก
เผยแพร่สูส่าธารณชน ก็ได้รับความนิยมและบนัทกึอยูใ่นหวัใจชาวจีนอยา่งไมมี่วนัลบเลือน เป็นสิง่
ยืนยนัวา่ บทเพลงอนัทรงคณุคา่นีเ้กิดขึน้จากนํา้มือ และกลัน่กรองออกมาจากจิตวญิญาณของผู้ มี
หวัใจดวงเดียวกนักบัประชาชนชาวจีนโดยแท้ 
 ณ วนัหนึง่ของเดือน สงิหาคม ปี  1975 คีตกวี หัว่หวั ผู้ประพนัธ์เพลงนีไ้ด้นัง่รถไปยงั
ดนิแดนแห่งทุง่หญ้ามองโกลกว้างใหญ่เป็นครัง้แรก ภาพท่ีมองเห็นจากหน้าตา่งรถออกไป ทุ่งหญ้า
ช่างกว้างใหญ่ไพศาล สดุท่ีสายตาจะมองเห็น  งดงามวิจิตรสดุท่ีจินตนาการของมนษุย์จะไปถึงได้ 
ความมหศัจรรย์ของประตมิากรรมชิน้เอกท่ีสร้างขึน้ด้วยฝีมือของศลิปกรเอกของโลกท่ีช่ือธรรมชาติ
นี ้ สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ ก่อเกิดจินตนาการอนักว้างไกลท่ีสามารถฉดุกระชากหวัใจของคีตกวี
เลก็ๆ ท่ีโลดแลน่อยูใ่นท่ามกลางทุง่หญ้ากว้างใหญ่แหง่นัน้ ให้ทะยานราวกบัละอองปยุสําลีบางเบา
ลอ่งลอยสูฟ้่า ในทา่มกลางความงดงาม ท่ีพนัธนาการอารมณ์ให้หลงใหลถึงเพียงนี ้ ไมมี่กวีคนใด
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อดใจได้ท่ีจะไมบ่รรเลงเพลงอกัษรร้อยเรียงและถ่ายทอดออกมาเป็นกลอนอนัไพเราะ นกัประพนัธ์
เพลงท่านนีก็้เช่นเดียวกนั หัว่หวั จงึตดัสนิใจท่ีจะพํานกัอยูใ่นท่ามกลางทุ่งหญ้าแห่งนีส้กัระยะหนึง่ 
เพ่ือสมัผสักบัวิถีชีวิตของผู้คน และเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการแตง่เพลง ณ เวลานัน้ เขาได้
เรียนรู้และเก็บเก่ียวประสบการณ์ ตลอดจนวิถีวฒันธรรมของชาวมองโกลด้วยตนเองอยา่งลกึซึง้ 
ทกุเช้าเข้าโรงม้าไปพร้อมกบัชาวบ้านเพ่ือรีดนมม้า กินเนือ้แพะ เรียนภาษามองโกล อยูม่าวนัหนึง่ 
หัว่หวั ได้ต้อนแกะไปหากินในทุ่งหญ้าพร้อมกบัชาวบ้าน ภาพเบือ้งหน้าท่ีไมว่า่จะเดนิออกไปไกล
เท่าใด เส้นขอบท้องหญ้าขจีจรดกบัขอบฟ้าครามก็ยิง่ไกลออกไปทกุที นกคีรีบนูบนิเหิรร่อนสง่เสียง
ร้องเพลงราวกบัจะปลกุเร้ากระตุ้นวิญญาณศลิปิน ให้เกิดแรงบนัดาลใจจรดปากกาบรรยาย
ความรู้สกึท่ีอดัแน่นเตม็หวัใจออกมาเป็นกลอนเพลง เสียงร้องเพลงของสาวชาวบ้านแวว่กงัวาน
อบอวลอยูใ่นท้องทุ่งกว้างแห่งนัน้ แตน่กัประพนัธ์ทา่นนีก้ลบัเหมือนกบัถกูมดัตรึงจากความงามทัง้
มวลนัน้ให้ลุม่หลงจนถอนตวัไมข่ึน้ ประสบการณ์การใช้ชีวิตอยูใ่นทุ่งหญ้ามองโกลตดิตาตรึงใจนกั
ประพนัธ์ทา่นนีอ้ยา่งไมมี่วนัลืมเลือน  

จนกระทัง่ปี 1977 หัว่หวั ได้ย้ายไปประจําการท่ีกองพนัดริุยางค์มองโกเลียใน เม่ือ
คอนเสร์ิตกองดริุยางค์ทหารประจําปี 1997 กําหนดจดัขึน้ท่ีกองทหารมองโกเลียใน หัว่หวั หวน
รําลกึถึงภาพทุ่งหญ้ามองโกล ภาพอนังดงามท่ีตดิตา ความสขุท่ีตรึงใจผดุขึน้มาดัง่ภาพ ภาพแล้ว
ภาพเลา่ ไออุน่ของทุง่หญ้า เสียงฝงูแพะท่ีถกูไลต้่อน เสียงฝีเท้าควบม้าทะยานโลดแลน่อิสระเสรีไป
บนท้องทุง่ กลอนแห่งความทรงจําพร่ังพรูดัง่สายฝนโปรยปราย สร้างความชุ่มฉ่ําให้ทุง่หญ้า สร้าง
อรรถรสแห่งภาษาในเวลาไมถ่ึงชัว่พริบตา ทกุกระบวนคํา ทกุตวัอกัษรกลัน่กรองเรียงร้อยออกมา
จากมโนภาพแห่งธรรมชาต ิปะทอุอกจากก้นบึง้ของหวัใจ ไหลเป็นนํา้หมกึบรรเลงออกมาเป็นเพลง
อกัษร เพลงนีจ้งึนบัเป็นเพลงเอกท่ีนกัประพนัธ์ทา่นนีภ้มูิใจยิ่งนกั ท่ีสําคญั ประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะชาวมองโกลก็ช่ืนชอบและหลงใหลในเพลงนีเ้ป็นอนัมาก ราวกบัเป็นเพลงตวัแทนของ
ชาวมองโกล ท่ีอยากจะประกาศความงามของบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้   

  ลกัษณะเดน่อีกประการหนึง่ท่ีทําให้เพลงนีไ้ด้รับการยอมรับอยา่งสงูก็คือ ท่วงทํานอง
เพลงนี ้ ไมไ่ด้นําเอาทํานองเพลงเก่ามาจากเพลงพืน้เมืองเดมิของมองโกลมาปรับปรุงเตมิแตง่แต่
อยา่งใด แตเ่ป็นการแตง่ทํานองขึน้ใหมบ่นพืน้ฐานเอกลกัษณ์ทํานองเพลงพืน้เมืองมองโกล ทําให้
เพลงนีเ้ป็นเพลงสมยัใหม ่ และเป็นเพลงร่วมสมยัท่ีมีกลิน่ไอของความเป็นพืน้เมืองอยา่งเข้มข้น 
นบัเป็นการหลอมรวมดนตรียคุใหมก่บัดนตรีพืน้เมือง ให้ผสานผสมกลมกลืนเป็นเนือ้เดียวกนัได้
อยา่งลงตวั การสร้างทํานองเพลงในลกัษณะนีเ้ป็นท่ียอมรับในวงการดนตรีของจีนอยา่งมาก เป็น
ต้นแบบของการสร้างเพลงประเภทเพลงลํานําสดดีุท้องถ่ิน ชาตพินัธุ์ ชมุชน และสงัคมของชาตใิน
เวลาตอ่มา 
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คําวา่ 毡 zhān ท่ีปรากฏในเนือ้เพลง หมายถึง ผ้าสกัหลาด ซึง่เป็นงานหตัถกรรมเล่ืองช่ือ
ของชาวมองโกล นบัตัง้แตก่่อนยคุท่ีเจงกีสขา่น (成吉思汗 Chénɡjísīhàn) รวบรวมมองโกล
เป็นปึกแผน่ งานหตัถกรรมของชาวมองโกลก็มีพฒันาการก้าวหน้าขึน้มากแล้ว จนถึงสมยัราชวงศ์
ชิง วิวฒันาการด้านหตัถกรรมการผลติสกัหลาดมองโกลเจริญก้าวหน้าอยา่งมาก  สกัหลาดของ
มองโกลมีลกัษณะพิเศษสองประการ คือ แบบท่ีทอเสร็จแล้วปักลาย อีกแบบหนึง่คือใช้สกัหลาด
ตา่งสีกนัทอให้เกิดเป็นลวดลาย  ลวดลายสกัหลาดมองโกลมีสีสนัฉดูฉาดสะดดุตาเป็นเอกลกัษณ์ 
ได้รับความนิยมไปทัว่แผน่ดนิจีน และตา่งประเทศ 

ข้อมูลเก่ียวกับชาวมองโกล   

ชาวมองโกลสว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตปกครองตนเองมองโกล และในกลุม่ปกครองตนเอง
เผา่มองโกล ในพืน้ท่ีเมืองและมณฑลตา่งๆ ได้แก่ซนิเจียง(新疆 Xīnjiānɡ) ชิงห่าย(青海 Qīnɡ 

hǎi) กานซู(่甘肃 Gānsù) เฮยหลงเจียง(黑龙江 Hēilónɡjiānɡ) จ๋ีหลนิ(吉林 Jílín) 
เหลียวหนิง (辽宁 Liáo nínɡ) และยงัมีกระจดักระจายอยูใ่นพืน้ท่ีตา่งๆของมณฑลหยนุหนาน 
(云南 Yúnnán) เหอเป่ย (河北 Héběi)  เสฉวน(四川 Sìchuān)  หนิงเซ่ีย(宁夏 Nínɡxià)  
ปักก่ิง(北京 Běijīnɡ)เป็นต้น จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2,000 ชน
กลุม่น้อยเผา่มองโกล มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 5,813,947 คน  พดูภาษามองโกล จดัอยูใ่นภาษา
ตระกลูอลัไต สาขาภาษามองโกล แบง่ออกเป็นสามสําเนียงภาษาคือ มองโกเลียใน, Oirat-
Khalkha, และ Khulkha-Buryat สว่นภาษาอกัษรท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนันี ้ เป็นภาษาท่ีประดษิฐ์ขึน้
จากภาษาอยุกร์ูในต้นศตวรรษท่ี 13  และพฒันามาอยา่งตอ่เน่ืองโดยนกัภาษาศาสตร์ชาวมอง
โกล จนเป็นภาษามองโกลท่ีสมบรูณ์ดงัท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั  ศตวรรษท่ี 17  ดาไลลามะได้ปรับปรุง
อกัษรมองโกลเพ่ือใช้สําหรับภาษามองโกลสําเนียง Khulkha-Buryat   อกัษรนีเ้รียกวา่ ทวัเท่อ (托
忒 Tuōtè) ใช้สําหรับชาวมองโกลท่ีอาศยัอยูท่ี่มณฑลซนิเจียง 

บรรพบรุุษของชาวมองโกลมีถ่ินกําเนิดอยูบ่ริเวณลุม่นํา้วา่งเจีย้น (望建河 Wànɡjiànhé) 
ปัจจบุนัคือบริเวณท่ีราบลุม่แมนํ่า้เออ๋เออ่ร์กู่น่า (额尔古纳河 É ěr ɡǔnà hé) มีช่ือปรากฏ
ครัง้แรกใน จิว้ถงัซ《ู旧唐书》Jiùtánɡshū “บนัทกึเก่าสมยัถงั” คริสต์ศกัราช 840 หลงัจากท่ี
ประเทศหยุกู่ฮัน่ (回鹘汗国 Huíɡǔhànɡuó) ลม่สลาย  กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่วนี ้
อพยพไปอาศยัอยูท่างทิศตะวนัตก  อยูร่่วมกบักลุม่คนท่ีพดูภาษาเทอร์จิคในพืน้ท่ีราบลุม่มองโกล  
ในช่วงนีไ้ด้รับอิทธิพลทางภาษาจากชนกลุม่เทอร์จิค และพฒันาอกัษรภาษามองโกลขึน้ ด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมก็ได้รับอิทธิพลจากชนกลุม่เทอจิคมาตลอด ชาวมองโกลในยคุนัน้ดํารงชีพ
ด้วยการเลีย้งสตัว์ตามทุง่หญ้ามองโกลอนักว้างใหญ่ 
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ศตวรรษท่ี 12 ชาวมองโกลขยายเผา่พนัธุ์ออกไปอยา่งกว้างขวาง  กระจายอาณาเขตและตัง้
ถ่ินฐานแผข่ยายออกไปทางแถบลุม่นํา้ตา่งๆ ได้แก่ เคอ่หลูห่ลนุ (克鲁伦河 Kèlǔlúnhé) เอ้อ
เน่ิน (鄂嫩河 È nèn hé) และลุม่นํา้ถู่ลา (土拉河 Tǔlāhé) ไปจนจรดแถบเขาเข่ินเท่อ (肯特

山 Kěntè shān) ก่อตัง้เป็นกลุม่ชมุชนและหมูบ้่านน้อยใหญ่ เชน่ ฉ่ีเหยียน (乞颜 Qǐyán) 
จ๋าตา๋หลาน(札答兰 Zhádálán) ไท่ช่ืออ ู(泰赤乌 Tàichìwū) หงจ๋ีหลา (弘吉剌 Hónɡjílá) 
อเูหลียงเหอ  (兀良合 Wūliánɡhé) เป็นต้น  กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในทุ่งหญ้ามองโกลมี 
กลุม่ชนเลีย้งสตัว์เร่ร่อนกลุม่ทาทาร์ (塔塔儿 tǎtǎér) อาศยัอยูบ่ริเวณทะเลสาบเป้ยเจียเออ่ร์   
(贝加尔湖 bèi jiāěrhú) กลุม่ชนเม่ียร์ฉี (蔑儿乞 miè érqǐ) อาศยัอยูบ่ริเวณฝ่ังตะวนัออก
ของทะเลสาบเป้ยเจียเออ่ร์และท่ีราบลุม่แมนํ่า้เซอ่เหลงิเก๋อ (色楞格河 sèlénɡɡéhé) และกลุม่
โวอี่ห้ลา (斡亦剌 wòyìlá) อาศยัอยูบ่ริเวณทิศตะวนัตกของทะเลสาบเป้ยเจียเออ่ร์และบริเวณ
ลุม่นํา้เยห่นีซาย (叶尼塞河 yènísāihé，Yenisei)  ชนทัง้สามกลุม่นีล้้วนพดูภาษามองโกล  
นอกจากนีย้งัมีกลุม่ชนท่ีถกูปกครองโดยชาวเทอร์จิค (突厥 tūjué)   ชนกลุม่นีน้บัถือศาสนาจ่ิง  
(景教 jǐnɡjiào) และเร่ิมพฒันาเป็นกลุม่เดียวกนักบัพวกมองโกล ได้แก่ กลุม่เคอ่เล่ีย (克烈

部 kèlièbù) ไหนหมาน (乃蛮部 nǎimánbù) และวงักู่ (汪古部 wānɡɡǔbù)  

กลุม่ชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณทุง่หญ้ามองโกล ดํารงชีพด้วยการเลีย้งสตัว์เร่ร่อนและการลา่สตัว์
ป่า  กลุม่แรกท่ีมีอาชีพเลีย้งสตัว์เร่ร่อนคือพวกกลุม่เทอร์จิคท่ีอาศยัตดิแผน่ดนิมาแตเ่ดมิ  กลุม่ท่ี
อพยพเข้ามาภายหลงัล้วนได้รับอิทธิพลจากกลุม่เทอร์จิค และกลุม่มองโกล  สว่นกลุม่ท่ีสองคือ
กลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นป่าลกึ  ดํารงชีพอยูด้่วยการลา่สตัว์ป่า ประชาชนมีสทิธิเท่าเทียมกนัในการใช้
พืน้ท่ีทํามาหากิน จากอาชีพเลีย้งสตัว์ท่ีพฒันาขึน้เร่ือยๆ สภาพสงัคมของกลุม่ชนท่ีอาศยัอยู่
บริเวณทุ่งมองโกลนีเ้กิดมีระบบชนชัน้ขึน้  ชนชัน้คนรวยแบง่แยกตวัออกจากชนสว่นใหญ่เกิดเป็น
กลุม่ชนเลีย้งสตัว์ชัน้สงูเรียกวา่ “น่าเหยียน” (那颜 nàyán) ชนกลุม่นีมี้อํานาจในอาณาเขตเลีย้ง
สตัว์และสตัว์เลีย้งในครอบครองจํานวนมาก  เม่ือมีอํานาจมากขึน้ก็ได้ก่อตัง้กองกําลงัเฉพาะตวั
ขึน้เรียกวา่ “น่าเขอ่เออ๋ร์” (那可儿 nàkěér)  สว่นประชาชนทัว่ไปเรียกวา่ “ฮาหลาช”ู (哈剌出

hāláchū) คือกลุม่ชนชัน้ธรรมดาท่ีเดมิมีสทิธิเท่าเทียมกนั กลายมาเป็นชนชัน้ต่ํากวา่ท่ีต้องรับจ้าง
เป็นทาสและต้องพึง่พาอาศยัชนชัน้สงู  ระบบสงัคมในยคุนัน้จงึเป็นไปในลกัษณะสงัคมศกัดนิา
แบบทาสคนงานเลีย้งสตัว์ และมีแนวโน้มใกล้เคียงกบัระบบทาสแบบสมบรูณ์  

ในปี 1206 เตมจิูนรวบรวมชนเผา่มองโกลและก่อตัง้เป็นชาตมิองโกลขึน้ในบริเวณฝ่ังแมนํ่า้
โวห่นาน (斡难河 wònánhé) ถือเป็นการก่อตัง้ชาตมิองโกลครัง้สําคญั เพราะนบัเป็นชนชาตท่ีิ
ยิ่งใหญ่มัน่คงและมีกําลงัเข้มแข็งมากอีกชนชาตหินึง่ในบริเวณภาคเหนือของจีน  ทัง้ยงัขยาย
อาณาเขตความเจริญรุ่งเรืองออกไปไมห่ยดุยัง้ อาณาเขตท่ีชนชาตมิองโกลปกครอง รวมเรียกวา่
อาณาเขตมองโกล และรวมเรียกประชาชนในพืน้ท่ีปกครองวา่ชนชาวมองโกลทัง้หมด 
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นบัตัง้แตปี่ 1219 – 1260  ภายใต้การนําของเจงกีสขา่น (成吉思汗 Chénɡjísīhán) ชน
ชาตมิองโกลทําศกึสงครามขยายอาณาเขตไปทางตะวนัตก และก่อตัง้รัฐในปกครองแถบ 
ยเูรเซีย ขึน้ถึง 4 รัฐ ได้แก่ รัฐโวคัว่ถาย (窝阔台 wōkuòtái) รัฐฉาเหอถาย(察合台 cháhé   

tái) รัฐชินฉา (钦察 qīnchá) รัฐอีร์ (伊儿 yīér) ในขณะเดียวกนัก็ได้บญัชาการการทํา
สงครามขยายอาณาเขตลงไปทางใต้ตลอดระยะเวลาศกึสงคราม 70 กวา่ปี  จนสามารถก่อตัง้
ประเทศจีนขึน้เป็นรูปเป็นร่าง และสถาปนาราชวงศ์หยวนขึน้ ดนิแดนประเทศจีนในสมยัหยวนนี ้
ทิศเหนือจรดไซบีเรีย (西伯利亚 Xībólìyà) ทิศใต้จรดทะเลจีนใต้  ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
จรดแมนํ่า้อซูหูล่ี (乌苏里江 wūsūlǐjiānɡ “Ussuri River”) ด้านตะวนัออกและใต้รวม
ดนิแดนไปถึงหยนุหนาน นอกจากนีใ้นสมยัหยวนยงัขยายอาณาเขตครอบครองไปถึงดนิแดนทาง
ทิเบตเป็นครัง้แรก นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของรากฐานความเป็นปึกแผน่ของแผน่ดนิจีนมาจนปัจจบุนั 

จากสาเหตขุองการทําศกึสงครามเพ่ือขยายดนิแดนประเทศมองโกล ทําให้ชนชาวมองโกล 
ตัง้ถ่ินฐานกระจดักระจายไปทัว่ดนิแดนประเทศจีน  จนกระทัง่ปี 1368 ราชวงศ์หยวนลม่สลาย 
กองกําลงัมองโกลน้อยใหญ่อพยพหลบหนีกลบัไปตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นท่ีราบมองโกลตามเดมิ ช่วงนี ้
มองโกลแบง่ออกเป็น 2 สว่นคือภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก ชาวมองโกลตะวนัออก(东蒙古 

Dōnɡ Měnɡɡǔ) คือกลุม่ท่ีเลีย้งสตัว์เร่ร่อนอยูใ่นบริเวณโมเ่ป่ย (漠北 mòběi)และโมห่นาน (漠
南 mònán) เป็นชนชัน้ศกัดนิาท่ีสืบเชือ้สายมาแตร่าชสํานกัหยวนเดมิ อีกกลุม่หนึง่คือชาวมองโกล
ท่ีเลีย้งสตัว์เร่ร่อนอยูท่างโมซ่ ี (漠西 mòxī) เรียกช่ือวา่ มองโกลตะวนัตก (西蒙古 XīMěnɡɡǔ) 
ชาวมองโกลกลุม่นีมี้ความสมัพนัธ์กบัชาวมองโกลตะวนัออกเป็นญาตโิดยการแตง่งาน 

ตอ่มาในศตวรรษท่ี 15 มองโกลใต้และเหนือถกูรวมอํานาจเข้าอยูใ่นการปกครองของ ตา๋ 
เหยียนขา่น (达延汗 dáyánhàn) และได้จดัการปกครองมองโกลตะวนัออกเป็น 6 เขตคือ คาร์คา 
(喀尔喀 kāěrkā) อเูหลียงฮา (兀良哈 wūliánɡhā) เออร์ตสุ (鄂尔多斯 èěrduō sī) ถู่โม่
เท่อ (土默特 tǔmòtè)  ชาฮาร์ (察哈尔 cháhāěr) และ คาลาช่ิน (喀剌沁 kālá  qìn)  
จนถงึปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ชนชาตมิองโกลตกอยูใ่นสภาพบ้านเมืองแตกแยกเป็นภาค 
โดยแตล่ะภาคแบง่ตามเขตทะเลทรายเป็น 3 ภาคชดัเจน คือ มองโกลเหนือ มองโกลตะวนัตกและ
มองโกลใต้ มองโกลใต้มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัราชสํานกัหมงิ เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง เป็น
ศนูย์กลางการปกครอง วฒันธรรม เศรษฐกิจของมองโกล ตอ่มาราชสํานกัหมงิใช้เวลากวา่คร่ึง
ศตวรรษในการจดัตัง้กองกําลงัทหารจํานวนมหาศาลเพ่ือรวบรวมชนชาตมิองโกลทัง้หมดเข้ามา
อยูภ่ายใต้การปกครองของประเทศจีนในท่ีสดุ 

  แม้วา่ชนชาวมองโกลจะเป็นกลุม่ชนท่ีอยูบ่นผืนแผน่ดนิจีน และมีความใกล้ชิดกบัชาวฮัน่ 
แตช่าวมองโกลก็มีศลิปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวัเป็นของตวัเอง มีความ
แตกตา่งกบัชาวฮัน่ท่ีเป็นชนสว่นใหญ่ของจีน โดยเฉพาะศลิปะทางด้านดนตรีและการขบัร้องของ
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ชนชาตมิองโกล หากแบง่กลุม่ดนตรีพืน้เมืองของจีนแล้ว ดนตรีมองโกลนบัเป็นดนตรีท่ีมี
เอกลกัษณ์ และมีความเป็นเอกเทศแขนงหนึง่ของวงการดนตรีจีน   
 
เนือ้เพลง    
美丽的草原我的家 风吹绿草遍地花  

彩蝶纷飞白鸟儿唱 一弯碧水映晚霞  

骏马好似草一朵 牛羊好似珍珠洒，啊...  

牧羊姑娘放声唱 愉快的歌声满天涯  

牧羊姑娘放声唱 愉快的歌声满天涯 

 

美丽的草原我的家 水清草美我爱它  

草原就象绿色的海 毡包就象白莲花  

牧民描绘幸福景 春光万里美如画，啊...   

牧羊姑娘放声唱 愉快的歌声满天涯  

牧羊姑娘放声唱 愉快的歌声满天涯  

 

คาํอ่านพนิอนิ 
měilì de cǎoyuán wǒ de jiā  

fēnɡchuī lǜcǎo biàndì huā  

cǎidié fēn fēibái niǎor chànɡ  

yī wān bìshuǐ yìnɡ wǎnxiá  

jùnmǎ hǎosì cǎo yìduǒ  

niúyánɡ hǎosì zhēnzhū sǎ,ā……  

mùyánɡ ɡūniɑnɡ fànɡshēnɡ chànɡ  

yú kuàide ɡēshēnɡ mǎn tiānyá  

mùyánɡ ɡūniɑnɡ fànɡshēnɡ chànɡ  

yú kuàide ɡēshēnɡ mǎn tiānyá  

měilì de cǎoyuán wǒ de jiā  

shuǐqīnɡ cǎo měi wǒài tā  

cǎoyuán jiùxiànɡ lǜsè de hǎi  

zhānbāo jiùxiànɡ bái liánhuā  

mùmín miáohuì xìnɡfú jǐnɡ  

chūnɡuānɡ wànlǐ měi rúhuà，ā……   

mùyánɡ ɡūniɑnɡ fànɡshēnɡ chànɡ  

yú kuàide ɡēshēnɡ mǎn tiānyá  
mùyánɡ ɡūniɑnɡ fànɡshēnɡ chànɡ  

yú kuàide ɡēshēnɡ mǎn tiānyá  
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 ความหมายของเนือ้เพลง  
ทุ่งหญ้ากว้างสดุสายตาบ้านของฉนั เตม็ทุ่งบานลมรําเพยเชยดอกหญ้า  
ผีเสือ้บนิวอ่น เคล้าเสียงสกณุา   ธารธารามรกตสะท้อนแสงสายณัห์  
ม้างามทะยานละลานดัง่ยอดหญ้า แกะพราวตาขาวสะพร่ังดัง่มกุหวา่น อา......  
เสียงสาวน้อยต้อนแกะขบัเพลงสําราญ สขุสําราญกงัวานก้องฟ้าไกล 
 
ทุ่งหญ้ากว้างสดุสายตาบ้านของฉนั ฉนัรักมัน่ทุง่ขจีธารนํา้ใส 
ผืนหญ้าเขียวเหมือนท้องทะเลพราย สกัหลาดขาวประกายดัง่บวับาน 
ชนเลีย้งแกะรจนาภาพภิรมย์ร่ืน  วาดแสงทองกลมกลืนดัง่ภาพฝัน อา...... 
เสียงสาวน้อยต้อนแกะขบัเพลงสําราญ สขุสําราญกงัวานก้องฟ้าไกล 
 
คาํศัพท์  
彩蝶 cǎidié ผีเสือ้ 
纷飞 fēnfēi บินวอ่น 
碧 bì มรกต 
骏马 jùnmǎ ม้าพนัธุ์ดี ม้าฝีเท้าดี  
珍珠 zhēnzhū ไข่มกุ 
洒 sǎ พรม สาด ฉีด พ่น กระจาย 
牧羊 mùyánɡ เลีย้งแพะ 
姑娘 ɡūniɑnɡ หญิงสาว  
愉快 yúkuài เบิกบาน สบายใจ  
天涯 tiānyá  สดุหล้าฟ้าดิน  
毡 zhān ผ้าสกัหลาด 
莲花 liánhuā  ดอกบวั 
描绘 miáohuì พรรณนา รจนา ร้อยกรอง  
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《美丽的草原我的家》 
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51.《我们美丽的祖国》 
 

หวอ่เมนิ เหมย่ล่ี เตอะ จูก่วอ๋《我们美丽的祖国》Wǒmen měilì de zǔɡuó เพลง  
“มาตภุมูิแสนงามของฉนั” ประพนัธ์คําร้องโดย จางหมงิเหอ (张名河 Zhānɡ Mínɡhé) ประพนัธ์
ทํานองโดย เส่ียวตาน(晓丹 Xiǎo Dān) เป็นเพลงสําหรับเดก็และเยาวชนท่ีมีช่ือเสียงเพลงหนึ่ง 
เนือ้เพลงใช้วธีิการเขียนแบบอปุลกัษณ์   เปรียบเทียบความสามคัคีกบัฝงูผึง้ท่ีร่วมแรงร่วมใจกนั
สร้างรัง เปรียบเทียบความงดงามและยิง่ใหญ่ของธงแดงห้าดาว เป็น เมฆระยิบปลวิพริว้ในยาม
สายณัห์ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของเดก็ ๆ สง่เสริมความรู้สกึและมีสํานกึตอ่ความรักชาต ิ  มีสํานกึ
ในบญุคณุของบรรพบรุุษท่ีร่วมสร้างชาตจินเป็นปึกแผน่ตราบปัจจบุนั ให้เดก็ๆ รู้สกึวา่ ตนเองคือ
ดอกไม้ของมาตภุมูิ ผู้ ท่ีจะเบง่บานเป็นดอกไม้งามและผลผลติท่ีงดงามของมาตภุมูิในอนาคต ในปี  
2009 สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาครบรอบ 60 ปี เพลงนีไ้ด้รับคดัเลือกให้เป็นเพลงสําคญั
เพลงหนึง่ในกิจกรรมครัง้นี ้

เพลงนีเ้ตบิโตมาพร้อมกบัชาวจีนรุ่นแล้วรุ่นเลา่ ผู้แตง่แตง่เพลงนีข้ึน้โดยใช้ปณิธาน
ความคดิของเดก็ๆเป็นพืน้ฐาน แตก่ารจะให้เพลงเป็นส่ือชกันําให้เดก็เกิดพฒันาการทางความคดิ
นัน้ก็ไมอ่าจหลงเพลนิไปกบัความคดิแบบเดก็ๆ แล้วหยดุความสนใจไว้เท่านัน้ได้ ผู้แตง่จงึ
จําเป็นต้องคดิพิจารณาให้เพลงท่ีแตง่ขึน้มานัน้มีทัง้ความเป็นเดก็ท่ีบริสทุธ์ิ ตรงตามความสนใจ
ของเดก็ มีความสนกุสนานร่าเริงและมีชีวติชีวา แตใ่นขณะเดียวกนัต้องมุง่ท่ีจะสอดแทรกให้เดก็มี
พฒันาการท่ีก้าวไกลและเข้มแข็ง ในช่วงเวลานัน้ ผู้แตง่เพลงสําหรับเดก็มกัจะเดนิทางผิดอยูบ่อ่ย ๆ  
เพราะเม่ือเห็นวา่เป็นเพลงเดก็ ก็มุง่ท่ีจะปลกูฝังคณุลกัษณะทางความคดิท่ีพงึประสงค์โดยใช้คํา
ขวญัหรือคําสอนตา่งๆนานา เป็นเหตใุห้เพลงสําหรับเดก็หลายเพลงเม่ือนําออกเผยแพร่แล้วกลบั
ไมไ่ด้รับความนิยม เพราะสิง่เหลา่นีไ้มเ่พียงแตไ่มส่ามารถใช้อบรมสัง่สอนเดก็ๆ ตามท่ีมุง่หมายได้ 
ทัง้ยงักลบัทําให้เดก็หรือผู้ ฟังทัว่ไปรู้สกึตอ่ต้านอยูใ่นใจ ดงันัน้ ก่อนท่ีจะแตง่เพลงนี ้ จางหมงิเหอ  
ได้ให้ความสําคญักบัจดุนีม้าก  จงึพยายามใช้แนวคดิใหม่ๆ   ภาษาใหม่ๆ   สอดแทรกความคดิแบบ
ใหม ่ และท่ีสําคญัการเข้าใจความเป็นเดก็และจิตวิทยาเดก็เป็นสิง่สําคญัมาก ผู้แตง่ได้พยายาม
แตง่เพลงนีข้ึน้จากมมุมองของเดก็ จากอดุมการณ์และปณิธานจากใจของเดก็ โดยปราศจากการ
ยดัเยียดของผู้ใหญ่เหมือนอยา่งเพลงอ่ืนทัว่ไป 

ถ้อยคําสํานวนของเพลงมีความไพเราะแตเ่ตม็ไปด้วยพลงั และความสดใสบริสทุธ์มี
ชีวิตชีวา เนือ้เพลงใช้กลวิธีการถามและตอบ ทําให้เพลงมีความน่าสนใจอยูต่ลอดเวลา และส่ือถึง
ความคดิและปณิธานของเยาวชน ตอนท้ายของเพลงใช้รูปแบบดนตรีดงึโน้ตให้หา่งจากกนัเป็นคู่
แปด เพ่ือเพิ่มความยากของการร้อง วิธีเช่นนีไ้มเ่พียงช่วยฝึกทกัษะความสามารถในทางดนตรี
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ให้กบัเดก็เท่านัน้  แตย่งักระตุ้นให้เดก็เกิดจินตนาการทางความคดิ และเกิดพฒันาการทัง้ทาง
ทกัษะความสามารถและทางความคดิไปพร้อมกนัอีกด้วย 

เนือ้เพลงบอกเลา่ความงดงามของมาตภุมูิวา่ ในฐานะท่ีเป็นชาวจีนคนหนึง่ มีสิง่ใดบ้างท่ี
ถือเป็นเอกลกัษณ์และความภาคภมูิใจของชาวจีน อนัได้แก่ ภเูขาสงู สายนํา้ใส ผู้คนเป่ียมไปด้วย
จิตใจท่ีงดงาม ธงแดงห้าดาว ความอดทนตอ่สู้ของชาวจีนท่ีมานะพยายามร่วมมือกนัสร้างชาตใิห้
แข็งแกร่งเกรียงไกร ถ้อยคําและภาพท่ีปรากฎในบทเพลงเป็นความเป็นจริงท่ีเดก็ๆ ได้สมัผสั ซึง่สิง่
เหลา่นีส้ามารถสร้างความภาคภมูิใจในชาต ิและปลกูฝังจิตสํานกึรักชาตไิด้อยา่งลกึซึง้      

  

เนือ้เพลง 
什么地方四季常开鲜艳的花朵  

我们的祖国  美丽的祖国  

亲爱的叔叔阿姨  像蜜蜂一样辛勤劳动  

花丛中为我们创造那甜蜜的生活  

啦啦.........  

 

什么地方到处充满幸福和欢乐  

我们的祖国  美丽的祖国  

飘扬的五星红旗  像朝霞一样甜蜜灿烂  

阳光下和我们永远同唱理想之歌  

啦啦....... 啦啦......  

 

คาํอ่านพนิอนิ  
shénme dìfɑnɡ  

sìjì chánɡkāi xiānyàn de huāduǒ  

wǒmen de zǔɡuó měilì de zǔɡuó  

qīnàide shūshu ā yí   

xiànɡ mìfēnɡ yíyànɡ xīnqín láodònɡ  

huācónɡ zhōnɡwéi wǒmen chuànɡzào  

nà tiánmì de shēnɡhuó lālā.........  

shénme dìfɑnɡ  

dàochù chōnɡmǎn xìnɡfú hé huānlè  

wǒ men de zǔɡuó měilì de zǔɡuó  

piāoyánɡ de wǔxīnɡ hónɡqí   

xiànɡ zhāoxiá yíyànɡ tiánmì cànlàn  

yánɡ ɡuānɡxià  

hé wǒmen yónɡyuǎn tónɡchànɡ líxiǎnɡ zhīɡē  
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lālā....... lālā......  
ความหมายของเนือ้เพลง  
ท่ีใดกนัหนอ ดอกไม้ชชู่อ บานทกุฤด ู
มาตภุมูิ   ของเรา  
มาตภุมูิ   แสนงาม 
คณุน้าคณุอา  ท่ีรักของฉนั 
เหมือนกบัผึง้งาน มานะอดทน 
เพ่ือเราทกุคน  หมูม่วลดอกไม้  สร้างสขุช่ืนบาน     
ล้า ......ลา...... 
 
ท่ีใดกนัหนอ   ทกุท่ีเปรมปรีดิ ์ เป่ียมสขุสนกุสนาน 
มาตภุมูิ   ของเรา  
มาตภุมูิ   แสนงาม 
ธงแดงห้าดาว  ลมพดัสะบดัตาม 
รุ่งเรืองทกุยาม  ต้องแสงสายณัห์ 
มีเธอกบัฉนั  ร่วมร้องเพลงฝัน ชัว่กาลเถิดเอย   
ล้า ......ลา...... 

  
คาํศัพท์  
季 jì ฤดกูาล 
鲜艳 xiānyàn สวยสดงดงาม 
叔叔 shūshu  อา  
阿姨 āyí น้า  
蜜蜂 mìfēnɡ ผึง้ 
辛勤 xīnqín มมุานะบากบัน่ 
劳动 láodònɡ  แรงงาน 
花丛 huācónɡ  หมูม่วลดอกไม้ 
创造 chuànɡzào สร้างสรรค์ 
甜蜜 tiánmì   หวานช่ืน 
充满 chōnɡmǎn  เตม็เป่ียม 
永远 yónɡyuǎn ตลอดกาล  
理想 líxiǎnɡ  อดุมการณ์ อดุมคติ  
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《我们美丽的祖国》
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52.《党啊，亲爱的妈妈》  
 

ตัง่ อา ชินอ้ายเตอะ มามา《党啊，亲爱的妈妈》Dǎnɡ ā，qīn àide māmɑ 
เพลง “ตัง่ เอย๋ แมผู่้ เป็นท่ีรัก” (ตัง่ หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีน) ประพนัธ์คําร้องโดย กงอ้ายซู 
และ เสอจือ้ต๋ี  (龚爱书， 佘致迪 Gōnɡ Àishū，Shé Zhìdí) ประพนัธ์ทํานองโดย หมา่
เตีย้นอ๋ิน และ โจวโยว่ (马殿银，周右 Mǎ Diànyín，Zhōuyòu) เพลงนีนํ้าออกเผยแพร่ครัง้
แรกในงานวนัเฉลมิฉลองเทศกาลปีใหมข่องชาตจีินปี  1984 โดยศลิปินหญิงช่ือดงั ช่ือ อินซิว่เหมย  
(殷秀梅 Yīn Xiùméi) คําร้องท่ีวา่ “แม ่จ๋า แม ่แมผู่้ เป็นท่ีรัก แมใ่ห้นํา้นมแสนหวานเลีย้งฉนัเตบิ
ใหญ่ แมจ่า๋แม ่ แมผู่้ เป็นท่ีรัก แมค่อยให้กําลงัใจให้ฉนัข้ามผา่นการปฏิวตัสิูชี่วิตใหม”่ ถ่ายทอด
ความในใจท่ีประชาชนคนหนึง่มีสํานกึในบญุคณุ รักและผกูพนักบัพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยา่งลกึซึง้
เสมือนแมผู่้ เลีย้งดจูนเตบิโตมาด้วยนํา้นมและไออุน่ของมาตภุมูิภายใต้ธงแดงห้าดาว ประกอบกบั
นํา้เสียงท่ีหนกัแน่น ทุ้มลกึทรงพลงัของนกัร้อง วธีิการร้องท่ีผสมผสานระหวา่งการขบัร้องแบบจีน 
และการขบัร้องแบบ Classical ของตะวนัตกผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน ทําให้เพลงนีฝั้งรากลกึ
ลงในจิตใจชาวจีนทัว่ประเทศอยา่งรวดเร็วและมัน่คง   ในการเฉลมิฉลองวนัชาตจีิน เดือนตลุาคม 
ปี 2007 มีมหกรรมคอนเสร์ิตรวมเพลงรักชาต ิ โดยได้ตัง้ช่ือคอนเสร์ิตครัง้นีว้า่ “ตัง่เอย๋ แมผู่้ เป็นท่ี
รัก” และเพลงนีก็้เป็นเพลงเอกในกิจกรรมครัง้นี ้ 

เก่ียวกบันกัร้องเพลงนี ้ มีช่ือวา่ อินซิว่เหมย เป็นนกัร้องหญิงชัน้แนวหน้าของจีน เป็นชาว
ซานตง เกิดเม่ือเดือนมกราคม ปี  1956  ปี 1970 เข้าเป็นนกัร้องในสงักดักองศลิปกรรมเมืองเฮ่อกัง่ 
(鹤岗 Hèɡǎnɡ) เม่ือปี 1976  ได้รับบรรจเุป็นนกัร้องสงักดักองดริุยางค์สถานีโทรทศัน์แหง่ประเทศ
จีน  ปี 1980 เข้าศกึษาสาขาการขบัร้อง วทิยาลยัดริุยางคศลิป์สว่นกลาง ศกึษาการขบัร้องกบับรม
ครูชัน้แนวหน้าของจีนหลายท่าน ปี 1983 จบการศกึษาแล้วก็บรรจเุข้าสงักดักองดริุยางค์ทหาร
สว่นกลาง และได้รับยกยอ่งให้เป็น นกัร้องระดบั A ประจํากองดริุยางค์สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศ
จีน  ผลงานเดน่เช่น เพลงช่ือ หวอ่ อ้าย หน่ี ซา่ยเป่ย เตอะ เสว่ีย《我爱你，塞北的雪》wǒài 

nǐ，sāi běide xuě “ฉนัรักเธอ หิมะแห่งซา่ยเป่ย”  เพลงช่ือ ฉางเจียง จือ เกอ《长江之歌》

chánɡjiānɡ zhīɡē “บทเพลงแหง่แมนํ่า้ฉางเจียง” เพลงช่ือ มามา เจียว หวอ่ อี ้ จือ เกอ《妈

妈教我一支歌》māmɑ jiāo wǒ yìzhī ɡē  “แมส่อนฉนัร้องเพลงหนึง่เพลง” เพลงช่ือ จงกวอ๋ 
ต้า อูถ่าย《中国大舞台》Zhōnɡ ɡuódà wǔtái “ประเทศจีนโรงละครอนัยิ่งใหญ่” เป็นต้น  
 คําวา่ ซื่อฮวา่(四化 sìhuà) ท่ีกลา่วถึงในเพลง มาจากคําวา่  四个现代化 sì ɡe   

xiàndàihuà หมายถงึ ความทนัสมยัส่ีอยา่ง (ส่ี ท.) อนัได้แก่  
 อตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั (工业现代化 ɡōnɡyè xiàndàihuà)  
 เกษตรกรรมท่ีทนัสมยั (农业现代化 nónɡyè xiàndàihuà) 
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 การป้องกนัประเทศท่ีทนัสมยั (国防现代化ɡuófánɡ xiàndàihuà)  
 เทคโนโลยีวทิยาการอนัทนัสมยั (科学技术现代化 kēxué jìshù xiàndàihuà )    
 ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎรสมยัท่ี 3 ครัง้ท่ี 1 เม่ือเดือน ธนัวาคม ปี 1964 นายก
รัฐมนตรีโจวเอินหลาย  ได้นําแนวคดิของท่านประธานเหมาเจ๋อตงเสนอตอ่ท่ีประชมุเป็นครัง้แรก  ท่ี
มุง่มัน่จะทําให้ประเทศจีนมุง่สูค่วามทนัสมยั อนัประกอบไปด้วยความทนัสมยัส่ีอยา่งภายใน
ศตวรรษท่ี 20 เพ่ือก้าวขึน้สูค่วามเป็นประเทศสงัคมนิยมท่ีเข้มแข็ง โดยกําหนดนโยบายเป็นสอง
ขัน้ตอนคือ  
 ขัน้ท่ีหนึง่ ภายในระยะเวลา 50 ปี ก่อตัง้องค์กรอตุสาหกรรมและเศรษฐกิจท่ีมีความเป็น
เอกเทศและสมบรูณ์ ทําให้ภาคอตุสาหกรรมของชาตทิดัเทียมกบัระดบัของประเทศพฒันาของโลก  
 ขัน้ท่ีสอง ภายในปลายศตวรรษท่ี 20 ผลกัดนัให้ภาคอตุสาหกรรมของประเทศก้าวขึน้สู่
ชัน้แนวหน้าของโลก  และพฒันาการเกษตร อตุสาหกรรม การป้องกนัประเทศ และเทคโนโลยีสู่
ความทนัสมยัอยา่งสมบรูณ์ 
            
เนือ้เพลง  
妈妈哟妈妈亲爱的妈妈  你用那甘甜的乳汁把我喂养大 

扶我学走路,教我学说话  唱着夜曲伴我入眠 

心中时常把我牵挂   妈妈哟妈妈亲爱的妈妈 

你的品德多么朴实无华  妈妈哟妈妈亲爱的妈妈 

你激励我走上革命生涯  亲爱的妈妈 

 

党啊党啊亲爱的党啊  你就象妈妈一样把我培养大 

教育我爱祖国鼓励我学文化 幸福的明天向我招手 

四化美景你描画   党啊党啊亲爱的党啊 

你的形象多么崇高伟大  党啊党啊亲爱的党啊 

 

你就是我最亲爱的妈妈  亲爱的妈妈亲爱的妈妈啊 

啊~~~~~~~~~~~~~ 

 

คาํอ่านพนิอนิ 
māmɑ yō māmɑ qīnàide māmɑ 

nǐ yònɡ nà ɡān tián de rǔzhī bǎ wǒ wèi yǎnɡdà 

fú wǒ xué zǒulù,jiāo wǒ xué shuōhuà 

chànɡzhe yèqǔ bàn wǒ rùmián 

xīn zhōnɡshí chánɡbǎ wǒ qiānɡuà 
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māmɑ yō māmɑ qīn àide māmɑ 

nǐde pǐndé duōme pǔshí wúhuá 

māmɑ yō māmɑ qīn àide māmɑ 

nǐ jīlì wǒ zǒushànɡ ɡémìnɡ shēnɡyá 

qīn àide māmɑ 

 

dǎnɡ ā dǎnɡ ā qīnàide dǎnɡ ā 

nǐ jiùxiànɡ māmɑ yíyànɡ bǎ wǒ péi yǎnɡdà 

jiàoyù wǒài zǔɡuó ɡǔlì wǒ xué wénhuà 

xìnɡfú de mínɡtiān xiànɡ wǒ zhāoshǒu 

sìhuà měijǐnɡ nǐ miáohuà 

dǎnɡ ā dǎnɡ ā qīnàide dǎnɡ ā 

nǐde xínɡxiànɡ duōme chónɡɡāo wěidà 

dǎnɡ ā dǎnɡ ā qīnàide dǎnɡ ā 

 

nǐ jiùshì wǒ zuì qīn àide māmɑ 

qīnàide māmɑ qīn àide māmɑ ā  

ā…… 
 

ความหมายของเนือ้เพลง  
แมจ่๋าแม ่แมท่ี่รัก    นํา้นมหวานฟมูฟักเลีย้งฉนัเตบิใหญ่ 
จงูฉนัเดนิ พร่ําสอนคําฉนัพดูได้   เอือ้นเพลงกลอ่มถนอมไกวให้ฉนันอน  
 
ทกุเวลานาทีหว่งใยฉนั   (สร้อย) แมจ่๋าแม ่แมท่ี่รัก 
คณุธรรมอนัเรียบง่ายไมห่ลอกหลอน  (สร้อย) แมจ่๋าแม ่แมท่ี่รัก 
ปลกุเร้าก้าวสูเ่ส้นทางปฏิวตัจิร  
ห่วงอาวรณ์  แมจ่๋า ผู้อารีย์ 
  
พรรคเอย๋ พรรคเอย๋ พรรคท่ีรักจ๋า   เหมือนแมเ่ลีย้งฉนัมาไมถ่อยหนี 
สอนฉนัรักมาตภุมูิ พร้อมวฒันธรรมอนัดี อนาคตข้างหน้าสขุทวีกวกัมือรอ  
วาดนโยบายส่ีทนัสมยัทา่นเอือ้นเอย่ พรรคเอย๋ พรรคเอย๋ พรรคท่ีรักหนอ 
ภาพลกัษณ์ทา่นช่างยิ่งใหญ่ มอบ ส่ี ท. พรรคหนอ พรรคหรอ  พรรคท่ีรักเอย 
ท่านคือแมท่ี่ลกูลกูรักบชูา   รักแมห่นา  รักแมห่นา  รักแมเ่อย      
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คาํศัพท์ 
甘甜 ɡāntián หวาน ชุ่มช่ืน 
乳汁 rǔzhī นํา้นม 
喂 wèi ป้อน 
养大 yǎnɡdà เลีย้งดจูนเติบใหญ่ 
入眠 rùmián เข้านอน หลบั 
时常 shíchánɡ เป็นอาจิณ อยูเ่สมอ  
牵挂 qiānɡuà พะวง เป็นหว่ง 
品德 pǐndé คณุธรรม 
朴实无华  pǔshí wúhuá  เรียบง่าย ไมห่รูหรา 
激励 jīlì ให้กําลงัใจ 
生涯 shēnɡyá เผชิญชีวิต 
培养 péiyǎnɡ ฝึกฝน  ปลกูฝัง 
教育 jiàoyù อบรมสัง่สอน 
鼓励 ɡǔlì สง่เสริม ปลกุใจ 
招手 zhāoshǒu กวกัมือ 
描画 miáohuà วาด พรรณนา 
崇高 chónɡɡāo สงูสง่ 
伟大 wěidà ย่ิงใหญ่ 
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53.《在希望的田野上》  
 

จ้าย ซวีา่ง เตอะ เถียนเหย ่ ซา่ง《在希望的田野上》Zài xīwànɡ de tiányě  

shànɡ เพลง “บนทุง่หญ้าแห่งความหวงั” ประพนัธ์คําร้องโดย เส่ียวกวาง (晓光 Xiǎo Guānɡ) 
ประพนัธ์ทํานองโดย ซือกวางหนาน  (施光南 Shī Guānɡnán) เป็นเพลงท่ีได้รับความนิยมสงูสดุ
ในยคุปี 80 แห่ง ศตวรรษท่ี 20 เพลงนีเ้ป็นผลมาจาก ในปี 1978 การประชมุพรรคครัง้ท่ี 11 เน้น
นโยบายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชนบท ตอ่มาในเวลาไมก่ี่ปี ชนบทของจีนเปลีย่นแปลงและพฒันา
รุดหน้าอยา่งรวดเร็ว คณุภาพชีวิตของชาวชนบทดีขึน้อยา่งเห็นได้ชดั ไมว่า่จะเดนิทางไปถงึชนบท
แห่งใด ก็จะได้พบเห็นชาวชนบทท่ีเตม็ไปด้วยใบหน้ายิม้แย้ม เป่ียมด้วยความสขุท่ีได้รับจากรัฐบาล  
สิง่นีเ้องเกิดเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัประพนัธ์เพลงเขียนเนือ้เพลงขึน้เพ่ือสดดีุการปฏิวตัวิฒันธรรม
ของชาตจีิน  เพลงนีเ้คยใช้เป็นเพลงรณรงค์พรรคคอมมนูเยาวชนแหง่รัฐบาลกลาง  และใช้เป็น
เพลงประกอบการแสดงชดุ “เฉลมิฉลองวนัชาตคิรบรอบ 35 ปี” ในปี 1984 อีกด้วย  เพลงนีข้บัร้อง
ครัง้แรกโดยศลิปินช่ือดงั ช่ือ เผิงล่ีหยวน (彭丽媛 Pénɡ Lìyuán) และนบัเป็นเพลงเอกท่ีสร้างช่ือ
ให้ศลิปินท่านนี ้ 
  คณุคา่ของเพลงนีอ้ยูท่ี่การยกยอ่งสรรเสริญความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าของประเทศใน
บรรยากาศของยคุท่ีสงัคมนิยมกําลงัเบง่บาน ประชาชนเฝ้าจบัตารอคอยการพฒันาประเทศ
ภายใต้การนําของรัฐบาลด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยหวัใจท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยความหวงัอนัแรงกล้าอยา่ง
ใจจดใจจ่อ ในขณะท่ีฝ่ายรัฐบาลเองก็มุง่นําพาประเทศชาตไิปสูค่วามเจริญรุดหน้าให้จงได้  เนือ้
เพลงใช้ภาษาพืน้ๆ งา่ย ๆ ส่ือถึงความคดิอนัแสนบริสทุธ์ิของชาวบ้าน โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการช่ืน
ชมบ้านเกิดเมืองนอนท่ีตนภาคภมูิใจ บอกเลา่ชีวิตท่ีดีขึน้จากการชว่ยเหลือโอบอุ้มดแูลของพรรค
คอมมนู สดดีุการปฏิวตัท่ีิพลกิโฉมหน้าใหมข่องชาตจีิน ร้อยเรียงความหวงัของผู้คนและการก้าว
เข้าสูศ่ตวรรษใหมแ่หง่อนาคตไปพร้อมกนัได้อยา่งกลมกลืน  ทํานองเพลงเป็นเพลงพืน้เมืองท่ีให้
อารมณ์เบกิบาน สบายอรุา ทําให้เพลงนีต้ดิหแูละจบัใจชาวจีนได้อยา่งง่ายดาย  ได้รับความนิยม
สงูสดุมาจนปัจจบุนั 
 เก่ียวกบัศลิปินนกัร้องท่ีร้องเพลงนี ้เผิงล่ีหยวน ร้องเพลงนีค้รัง้แรกตัง้แตอ่ายยุงัไมถ่ึง 20 ปี 
แตด้่วยแก้วเสียงท่ีไพเราะหวานแวว่ร่ืนห ู บคุลกิท่ีองอาจสงูสง่ เรียนรู้วิธีการขบัร้องตามแบบฉบบั
ของครูเพลงเป็นพืน้ฐาน  แล้วนํามาฝึกฝนขบัร้องอยา่งถกูวธีิตามหลกัวิชาการสมยัใหม ่ ทําให้การ
ขบัร้องเพลงพืน้เมืองของนกัร้องท่านนีส้ร้างนิมิตใหมใ่ห้กบัวงการเพลงของจีน และได้รับความนิยม
อยา่งสงู  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ศลิปินท่านนีนํ้าศลิปะการขบัร้องเพลงพืน้เมืองจีนท่ีเป็น
แบบแผนนี ้ พร้อมทัง้นําเพลง “บนทุง่หญ้าแห่งความหวงั” นี ้ ไปแสดงในหลายประเทศทัว่โลก
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มาแล้วมากกวา่ 50 ประเทศ  นบัเป็นศลิปินชัน้แนวหน้าท่ีครองใจประชาชนชาวจีนมายาวนาน
หลายสบิปี นบัถึงปัจจบุนั          
 

เนือ้เพลง 

我们的家乡在希望的田野上， 炊烟在新建的住房上飘荡， 

小河在美丽的村庄旁流淌， 一片冬麦(那个)一片高梁， 

十里(哟)荷塘十里果香，  哎咳哟嗬呀儿伊儿哟咳， 

我们世世代代在这田野上生活， 为她富裕为她兴旺。 

我们的理想在希望的田野上， 禾苗在农民的汗水里抽穗， 

牛羊在牧人的笛声中成长， 西村纺纱(那个)东港撒网， 

北疆(哟)播种南国打场，  哎咳哟嗬呀儿伊儿哟咳， 

我们世世代代在这田野上生活， 为她打扮为它梳妆。 

我们的未来在希望的田野上， 人们在明媚的阳光下生活， 

生活在人们的劳动中变样， 老人们举杯(那个)孩子们欢笑， 

小伙儿(哟)弹奏姑娘歌唱， 哎咳哟嗬呀儿伊儿哟咳， 

我们世世代代在这田野上生活， 为她幸福为她争光。 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
Wǒmen de jiāxiānɡ zài xīwànɡ de tiányě shànɡ， 

chuīyān zài xīnjiàn de zhùfánɡ shànɡ piāodànɡ， 

xiǎohé zài měilì de cūnzhuānɡ pánɡ liútǎnɡ， 

yípiàn dōnɡmài(nàɡè)yípiàn ɡāoliánɡ， 

shílǐ(yō)hétánɡ shílǐ ɡuǒxiānɡ，āi hāi yō hē yɑ ér yī ér yō hāi， 

wǒmen shìshìdàidài zài zhè tiányě shànɡ shēnɡhuó ， 

wéi tā fùyù wéi tā xīnɡwànɡ. 

wǒ men de lǐ xiǎnɡzài xīwànɡ de tiányě shànɡ， 

hémiáo zài nónɡmín de hàn shuǐlǐ chōusuì， 

niúyánɡ zài mùrén de díshēnɡ zhōnɡ chénɡzhǎnɡ， 

xīcūn fǎnɡshā(nàɡè)dōnɡɡǎnɡ sāwǎnɡ， 

běijiānɡ(yō)bōzhǒnɡ nánɡuó dǎchánɡ， 

āi hāi yō hē yɑ ér yī ér yō hāi， 

wǒmen shìshìdàidài zài zhè tiányě shànɡ shēnɡhuó， 

wéi tā dǎbàn wéi tā shūzhuānɡ. 

wǒ men de wèilái zài xīwànɡ de tiányě shànɡ， 

rénmen zài mínɡmèi de yánɡ ɡuānɡxià shēnɡhuó， 

shēnɡ huózài rén men de láodònɡ zhōnɡ biànyànɡ， 

lǎo rénmen jǔbēi(nàɡè)háizimen huānxiào ， 

xiǎohuǒr(yō)tánzòu ɡūniɑnɡ ɡēchànɡ，āi hāi yō hē yɑ ér yī ér yō hāi， 

wǒmen shìshìdàidài zài zhè tiányě shànɡ shēnɡhuó， 

wéi tā xìnɡfú wéi tā zhēnɡɡuānɡ. 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
บ้านของฉนัอยูบ่นทุ่งแห่งความหวงั ปลอ่งไฟบนบ้านหลงัใหมค่วนัโชยฟุ้ ง 
นํา้ในคลองข้างหมูบ้่านไหลพวยพุง่ ในท้องทุง่รวงข้าวราวผืนทอง 
สระบวับานซา่นกลิน่หอมไกลสบิลี ้ (สร้อย) โห่ ฮิว้ โห ่ฮิว้ฮา มาเถิด เราทัง้ผอง 
หลายร้อยปีชัว่ลกูหลานเราจบัจอง ทรัพย์ในดนิสนิเนืองนอง เพ่ือพ่ีน้อง ตลอดไป 
บนทุง่หญ้าแหง่ความหวงัสร้างอดุมการณ์ เพาะกล้าพนัธุ์ธญัญาหารเหง่ือไคลไหล 
คนเลีย้งแกะแพะววัเป่าขลุย่ต้อนไป ตะวนัตกป่ันด้าย ฝ่ังตะวนัออกทอดแหหาปลา  
เหนือหวา่นข้าวเพาะปลกูใต้เร่งนวด (สร้อย) โห่ ฮิว้ โห ่ฮิว้ ฮา มาเถิดหนา 
ปู่ ยา่ตายายอยูท่ี่น่ีแตไ่รมา  ร่วมสร้างบ้านสร้างท้องนาให้เรืองรอง 
อนาคตฉนัอยูบ่นทุง่หญ้าแหง่ความหวงั แสงทองสอ่งให้พลงัชนทัง้ผอง 
บากบัน่เพียรเปล่ียนชีวิตสขุใจปอง เหลา่ญาตมิิตรชแูก้วฉลองร้องเฮฮา 
หนุ่มดีดพิณเกีย้วสาวร้องเพลงร่ืน  (สร้อย) โห่ ฮิว้ โห ่ฮิว้ ครืนครืน มาเถิดหนา 
ท้องทุ่งนีเ้ราอาศยัแตไ่รมา  ช่วงชิงสขุเกียรตยิศสงูคา่เพ่ือมาตภุมูิ  
 
คาํศัพท์ 
田野 tiányě ทุง่นา 

炊烟 chuīyān ควนัไฟในขณะทําอาหาร 

村庄 cūnzhuānɡ ชนบท หมูบ้่าน 

流淌 liútǎnɡ ไหลหลัง่ 

冬麦 dōnɡmài ข้าวสาลีในฤดหูนาว 

高梁 ɡāoliánɡ ข้าวชนิดหนึง่ ช่ือข้าวเกาเหลียง 

荷塘 hétánɡ สระบวั 

世代 shìdài ยคุสมยั ชัว่อายคุน 

富裕 fùyù ร่ํารวย 

兴旺 xīnɡwànɡ เจริญรุ่งเรือง 

禾苗 hémiáo ต้นกล้าข้าว 

汗水 hànshuǐ เหง่ือ 

抽穗 chōusuì แตกรวง (พืชจําพวกข้าว) 

笛 dí ขลุย่ 

纺纱 fǎnɡshā ป่ันด้าย 

播种 bōzhǒnɡ หวา่นข้าว เพาะปลกู  

打场 dǎchánɡ นวดข้าว 

梳妆 shūzhuānɡ หวีผมแตง่ตวั 

未来 wèilái อนาคต 
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明媚 mínɡmèi สวยวิจิตรตระการตา 

劳动 láodònɡ แรงงาน 

争光 zhēnɡɡuānɡ ช่วงชิงเกียรติยศ เพ่ือศกัด์ิศรี 
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54.《长江之歌》  
 

ฉางเจียง จือ เกอ《长江之歌》Chánɡjiānɡ zhīɡē เพลง “ลํานําแหง่ลํานํา้ฉาง
เจียง” ประพนัธ์คําร้องโดย หหูงเหวย่  (胡宏伟 Hú Hónɡwěi) ประพนัธ์ทํานองโดย หวางซื่อกวาง   
(王世光 Wánɡ Shìɡuānɡ) เป็นเพลงเอกประกอบสารคดีขนาดใหญ่ระดบัชาตขิองจีน เร่ือง 
ฮวา่ ซวั ฉางเจียง《话说长江》Huàshuō chánɡjiānɡ “จํานรรจ์ฉางเจียง” จดุเดน่ท่ีผู้แตง่
ต้องการนําเสนอในเพลงนีก็้คือ “ร้องเพลงลํานําฉางเจียง  สดดีุฉางเจียง”   แมนํ่า้ฉางเจียง หรือท่ี
คนไทยรู้จกัในช่ือแมนํ่า้แยงซีเกียง เป็นแมนํ่า้สายหลกัของจีน มีจดุกําเนิดจากธารนํา้แข็งบริเวณ
หบุเขาถางกู่ลา มณฑลชิงหา่ย มีความยาวตลอดสาย 6,300 กิโลเมตรโดยประมาณ ไหลผา่นพืน้ท่ี 
11 เมือง เขตปกครองตนเองและมณฑล ลงสูท่ะเลทางทิศตะวนัออก เป็นแมนํ่า้สายใหญ่ควบคูก่บั
แมนํ่า้หวงเหอ ซึง่ชาวจีนเปรียบวา่เป็นสายเปลท่ีกลอ่มไกว หลอ่เลีย้งชาวจีนทัว่ทัง้แผน่ดนิ   

เนือ้เพลงส่ือถงึความทรนงนา่เกรงขาม พรรณนาความยิ่งใหญ่อลงัการ ความงดงาม 
คณุปูการของแมนํ่า้แยงซีท่ีมีตอ่ชนชาวจีนและชาตจีิน แสดงออกถงึความรักความผกูพนัอนัลกึซึง้
ของชาวจีนท่ีมีตอ่แมนํ่า้ฉางเจียงและมาตภุมูิ เนือ้เพลงแตง่เป็นกลอนแบง่ออกเป็นสองสว่น สว่น
แรกนําลกัษณะเดน่ของแมนํ่า้ฉางเจียงมาบรรยายภาพสายนํา้ท่ีหลัง่ไหลจากต้นสาย ผา่นเส้นทาง
ไกลแสนไกล สดดีุความยิง่ใหญ่ และความวิจิตรงดงามของฉางเจียง สว่นท่ีสองใช้อารมณ์อยา่ง
ศลิปินพรรณนาความเป็นมาอนัยาวนาน ทว่งทีทํานองและพละกําลงัท่ีถาโถมโหมกระหน่ําอยา่งไม่
หยดุยัง้และไมมี่วนัสิน้สดุ กวีใช้โวหารอปุมา อปุลกัษณ์ บคุลาธิษฐาน สญัลกัษณ์ และภาพพจน์มา
เรียงร้อยรจนาถ้อยจํานรรจ์ เพ่ือดงึดดูให้ผู้ ฟังรู้สกึถงึความงดงามของภาษาศลิป์ จนเกิดอารมณ์
คล้อยตาม บงัเกิดความรัก เทิดทนูศรัทธาและความหวงแหนในชาต ิ พร้อมทุม่เทกายใจสดดีุ 

“แม–่นํา้” มารดรแห่งสายนํา้ท่ีหลอ่เลีย้งพ่ีน้องร่วมชาตสิายเลือดมงักรมายาวนานหลายชัว่อายุ
คน ซึง่จะยงัดํารงคงอยูส่ร้างคณุปูการและความรุ่งเรืองโอฬารของชาตจีินตราบชัว่นิรันดร์ 

กวีท่ีประพนัธ์เนือ้เพลงนีห้าใช่บรมครูกวีจีนไม ่ หากแตก่ลัน่กรองมาจากหวัใจของกวีมือ
สมคัรเลน่ของกองพนัทหารแห่งเมืองเสิน่หยาง (沈阳市 shěnyánɡshì) อายไุมถ่ึงย่ีสบิปีคนหนึง่ 
นามวา่ หหูงเหวย่ ในทา่มกลางความร่ืนเริงเถลงิศกใหม ่ ของปี 1984 นายทหารวยัรุ่นชัน้ประทวน
นายหนึง่คอ่ยๆ หยอ่นไปรษณียบตัรท่ีมีตวัหนงัสือไมถ่งึ 200 ตวั แตเ่ขียนด้วยลายมือท่ีประณีต
บรรจง จดัแบง่เป็นวรรคเป็นตอนรวมสองวรรค ลงตู้ รับจดหมาย จนกระทัง่เดือนมีนาคม ทหารผู้ นี ้
ได้รับเชิญจากสถานีโทรทศัน์สว่นกลางเพ่ือร่วมชมการบนัทกึเทปรายการสารคดีช่ือ ฮวา่ ซวั ฉาง
เจียง 《话说长江》Huàshuō chánɡjiānɡ “จํานรรจ์ฉางเจียง”   

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม ปี 1984 ภายในห้องสง่ของสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง พิธีกรรายการ
กลา่วอยา่งมีลบัลมคมในวา่ “ขณะนีผู้้ประพนัธ์เพลงท่ีจะใช้เป็นเพลงหลกัของสารคดีเร่ืองนีอ้ยูใ่น
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ห้องสง่กบัเราแล้ว และนัง่อยูใ่นกลุม่ผู้ ร่วมรายการ แตน่บัจนถึงวนิาทีนี ้ แม้แตต่วัเขาเองก็ยงัไมรู้่วา่
บทกลอนของเขา ได้รับคดัเลือกให้เป็นเพลงประกอบสารคดี” พิธีกรเดนินํากล้องภาพยนตร์และ
นําพาสายตาทกุคูเ่ข้าสูก่ลุม่ผู้ชม ในขณะท่ีหวัใจของผู้ชมทกุดวงท่ีอยูใ่นห้องสง่เต้นระทกึใน
ท่ามกลางความเงียบ จิตใจจดจ่อเฝ้ารอคอยการปรากฏตวัของผู้แตง่เพลงด้วยความร้อนรน ใน
ท่ีสดุพิธีกรก็หยดุอยูต่รงหน้าเดก็หนุ่มท่ีอยูใ่นชดุทหารธรรมดาๆผู้หนึง่ ซึง่ก็เฝ้ารอการปรากฏตวัของ
นกัประพนัธ์เหมือนกบัผู้ชมคนอ่ืนเช่นกนั พิธีกรกลา่วด้วยนํา้เสียงท่ีต่ืนเต้นสะกดผู้ชมวา่ “ผู้แตง่
เพลงนีก็้คือทหารหนุ่มผู้ นี ้ นามวา่ หหูงเหวย่”  เสียงปรบมือดงักระหึม่ลัน่ห้องสง่ กวีผู้ยิง่ใหญ่
เกิดขึน้อยา่งไมรู้่เนือ้รู้ตวั ความปิตยินิดี ระคนความต่ืนเต้นเหลือล้นคณานบัเกิดขึน้ในบดัดล  

หหูงเหวย่ มาร่วมรายการในครัง้นีไ้มไ่ด้เตรียมพร้อมเพ่ือมารับรางวลัเชิดชอูนัใด เดมิคดิ
เพียงวา่ คณะกรรมการคดัเลือกเนือ้เพลง เชิญให้มาร่วมการประกาศผลการประกวดแตง่เนือ้เพลง
ในฐานะผู้สง่ผลงานเข้าร่วมประกวดเท่านัน้ ผู้ได้รับรางวลัก็เห็นจะเป็นใครไปไมไ่ด้ นอกจากกวีชัน้
แนวหน้าของประเทศท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวาง แท้จริงแล้ว ไปรษณียบตัรท่ีสง่จากมือทหาร
หนุ่มท่ีเมืองเสิน่หยางในวนัฉลองปีใหมว่นันัน้ หหูงเหวย่ สง่กลอนเพ่ือร่วมประกวดการคดัเลือกเนือ้
เพลงประกอบสารคดีชดุ ฮวา่ ซวั ฉางเจียง 《话说长江》Huàshuō chánɡjiānɡ  “จํานรรจ์
ฉางเจียง” ผลงานของหหูงเหวย่โดดเดน่จนได้รับพิจารณาคดัเลือกจากผลงานทัง้หมด 4,583 
ผลงาน นบัแตน่ัน้มา ช่ือของหหูงเหวย่ ก็โดง่ดงัเป็นท่ีรู้จกัของชาวจีนไปทัว่ทัง้ประเทศ พร้อมๆ กบั
เพลง ฉางเจียง จือ เกอ (ลํานําแห่งลํานํา้ฉางเจียง) ท่ีสง่เสียงกงัวานแวว่ก้องไมเ่คยสิน้เสียง ดจุ
สายนํา้ฉางเจียงท่ีไมเ่คยหยดุไหล  

 
เนือ้เพลง  
你从雪山走来， 春潮是你的风采。  

你向东海奔去，  惊涛是你的气概。  

你用甘甜的乳汁，  哺育各族儿女。  

你用健美的臂膀，  挽起高山大海。  

我们赞美长江,  你是无穷的源泉。  

我们依恋长江,  你有母亲的情怀。  

你从远古走来，  巨浪荡涤着尘埃。  

你向未来奔去，  涛声回荡在天外。  

你用纯洁的清泉，  灌溉花的国土。  

你用磅礴的力量，  推动新的时代。  

我们赞美长江,  你是无穷的源泉,  

我们依恋长江,  你有母亲的情怀。  
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คาํอ่านพนิอนิ  
nǐ cónɡ xuěshān zǒulái，  chūncháo shì nǐde fēnɡcǎi.  

nǐ xiànɡ dōnɡhǎi bēnqù，   jīnɡtāo shì nǐde qìɡài.  

nǐ yònɡ ɡān tián de rǔzhī， bǔyù ɡèzú érnǚ.  

nǐ yònɡ jiàn měide bìbǎnɡ， wǎnqǐ ɡāoshān dàhǎi.  

wǒmen zànměi chánɡjiānɡ,   nǐshì wú qiónɡde yuánquán.  

wǒmen yīliàn chánɡjiānɡ,   nǐ yǒu mǔqīn de qínɡhuái. 

nǐ cónɡ yuánɡǔ zǒulái ，   jùlànɡ dànɡdí zhe chénāi. 

nǐ xiànɡ wèilái bēnqù，  tāoshēnɡ huídànɡ zài tiānwài. 

nǐ yònɡ chúnjié de qīnɡquán， ɡuànɡài huāde ɡuótǔ. 

nǐ yònɡ pánɡbó de lìliànɡ，  tuīdònɡ xīn de shídài. 

wǒmen zànměi chánɡjiānɡ,   nǐshì wú qiónɡde yuánquán,  

wǒmen yīliàn chánɡjiānɡ,   nǐ yǒu mǔqīn de qínɡhuái. 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
จากต้นนํา้เขาหิมะเจ้าไหลหลัง่  ใบไม้ผล ิงามสะพร่ัง เจ้าเออ่ไหล 
ทะยานสูต่ะวนัออกทะเลไกล  คล่ืนโหมซดั สาดไป ทรนง  
เจ้ากลัน่นํา้โคลนตมเป็นนมหวาน  เลีย้งลกูหลานหลากเผา่พนัธุ์คณุสงูสง่ 
สองมือแกร่งโอบประคองให้มัน่คง  ชาตดํิารง ทะเล เขา สงูเทียมฟ้า   
เราทัง้หลาย สรรเสริญ เจ้าฉางเจียง คือต้นนํา้หลอ่เลีย้งนานหนกัหนา 
เรารักมัน่ฉางเจียงไมส่ร่างซา  ดัง่มารดา รักมัน่ทัง้ชีวิน  
ไหลหลัง่จากโบราณกาลถงึวนันี ้  คล่ืนยกัษ์ท่ีโถมซดัเซาะผาหิน 
สูอ่นาคตวนัหน้าทะยานบนิ  เสียงคลื่นสาดลัน่ถ่ินพสธุาก้องฟ้าไกล  
เจ้าใช้นํา้ บริสทุธ์ิ ใสหมดจด  บรรจงรดดอกไม้ชาตบิานสดใส 
เจ้าใช้แขนทรงพลงัผลกัดนัไป  สูย่คุใหมรุ่่งเรืองวฒันา  
เราทัง้หลาย สรรเสริญ เจ้าฉางเจียง คือต้นนํา้หลอ่เลีย้งนานหนกัหนา 
เรารักมัน่ฉางเจียงไมเ่ส่ือมคลาย  เจ้ามีใจ รู้สกึ ดัง่มารดา 
        
คาํศัพท์ 
春潮 chūncháo ฤดใูบไม้ผลิ 

风采  fēnɡcǎi  ทว่งทีท่ีงดงาม สง่างาม 

惊涛 jīnɡtāo คล่ืนโหมซดัสาด  อนัตราย 

气概  qìɡài  จิตใจห้าวหาญ ทรนงองอาจ 

哺育 bǔyù เลีย้งด ูฟมูฟัก 
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健美 jiànměi แข็งแรง และงดงาม 

臂膀 bìbǎnɡ แขน 

挽起 wǎnqǐ ดงึ น้าว จงู กอบกู้  

无穷 wúqiónɡ ไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

依恋 yīliàn อาลยัอาวรณ์ 

情怀  qínɡhuái  ความรู้สกึนกึคิด อารมณ์ในจิตใจ 

巨浪 jùlànɡ คล่ืนลกูใหญ่ 

荡涤 dànɡdí ชโลม  เซาะ ชะล้าง 

尘埃  chénāi  ฝุ่ นละออง 

涛声 tāoshēnɡ เสียงคล่ืนลกูใหญ่ 

回荡 huídànɡ ดงัก้อง ดงัสะท้อน 

纯洁 chúnjié สะอาดบริสทุธ์ิ 

灌溉 ɡuànɡài ทดนํา้เข้านา 

磅礴 pánɡbó ย่ิงใหญ่มหาศาล 

推动 tuīdònɡ ผลกัดนั 
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55.《我爱你，塞北的雪》  
 

หวอ่ อ้าย หน่ี ซา่ยเป่ย เตอะ เสว่ีย《我爱你，塞北的雪》Wǒài nǐ，sāi běide 

xuě เพลง  “ฉนัรักเธอ ปยุหิมะพราวแดนเหนือ” ประพนัธ์คําร้องโดย หวางเตอ๋  (王德 Wánɡ Dé) 
ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิซีจิน (刘锡津 Liú Xījīn) เป็นเพลงท่ีมีทํานองเป็นเอกลกัษณ์เพลง
พืน้เมืองแถบมณฑลเฮยหลงเจียง และก็เป็นผลงานการประพนัธ์ท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของคีตกวี
ชาวเฮยหลงเจียงด้วยเช่นกนั เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือปี  1980 เป็นช่วงเวลาท่ีคีตกวีทัง้สองทํางานอยูใ่น
กองศลิปากรแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง ผู้ขบัร้องเพลงนีเ้ป็นคนแรกเป็นศลิปินผู้พิการทางสายตาชาว
เฮยหลงเจียงช่ือ โจวฉีหวั (周琪华 Zhōu Qíhuá) เนือ้เพลงพรรณนาความงามของทศันียภาพ
ดนิแดนทางเหนือท่ีมีอากาศเหน็บหนาว ปกคลมุไปด้วยหิมะขาวดจุปยุสําลี  เป็นดัง่สญัญาณบอก
ช่วงเวลาแห่งการเร่ิมต้นของฤดใูบไม้ผล ิและการเร่ิมต้นชีวิตใหมข่องผู้คน    

ช่วงปลายปี  1980 นกัประพนัธ์หวางเตอ๋ ได้นําเนือ้เพลงท่ีแตง่เสร็จแล้ว ไปมอบให้กบัคีต
กวี  หลวิซีจิน เม่ือได้อา่นเนือ้เพลง หลวิซีจิน รู้สกึวา่เป็นเพลงท่ีมีความหมายลกึซึง้กินใจ ร้อยรจ
พจนาภาษาได้ละเมียดละไมลุม่ลกึ จนวางไมล่งถึงกบัต้องเร่ิมแตง่ทํานองให้กบัเนือ้เพลงนีใ้นทนัที  
บรรยากาศในขณะนัน้ช่างเป็นใจ อากาศท่ีหนาวเหน็บในเหมนัตฤดเูสียดแทงลกึถึงขัว้หวัใจจน
ร่างกายแทบจะขยบัเขยือ้นไมไ่ด้ แตล่มหนาวนัน้กลบัพดัพาจินตนาการให้ลอ่งลอยไกลไปถึงหบุ
เขาหิมะเย็นยะเยือก ไมถ่งึหนึง่ชัว่โมงทํานองเพลงนีก็้แตง่สําเร็จ นบัจนถึงวนันี ้ ทํานองเพลงนี ้
ยงัคงเหมือนเดมิตัง้แตค่รัง้แรก  ไมไ่ด้เปล่ียนทํานองหรือจงัหวะแม้แตต่วัโน้ตเดียว ทัง้ยงัได้รับความ
นิยมชมชอบอยา่งมากทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนโพ้นทะเล ท่ีพลดัพรากจากบ้าน
เกิดเมืองนอน ทกุครัง้ท่ีได้ยินเพลงนีถ้ึงกบักลัน้นํา้ตาไมอ่ยู ่ เพราะทัง้เนือ้เพลงและทํานองเพลงพร่ํา
รําพนัชวนให้หวนนกึถงึบ้านเกิด ญาตพ่ีิน้องอนัเป็นท่ีรัก และโหยหาความอบอุน่ของมาตภุมูิ 

ช่ือเพลงนีแ้ม้จะพดูถงึแดนเหนือ แตผู่้แตง่ผสมผสานดนตรีสําเนียงเหนือและสําเนียงใต้ได้
อยา่งสอดประสานกลมกลืน วรรคท่ีสองของเพลงท่ีวา่ “飘飘洒洒漫天遍野 piāopiāo sǎsǎ 

màntiān biànyě ปลวิโปรยโชยวอ่นร่อนฟ้ามาสูด่นิ” ใช้ทํานองขบัลําผิงถานของซโูจว (苏州

评弹 sūzhōu pínɡtán)
1  แตใ่นช่วงท้ายของเพลงวรรคท่ีวา่ “春天的使节 chūn tiān de 

shǐjié ทตูแห่งใบไม้ผล”ิ ใช้ทํานองเพลง ยางเกอ (秧歌 yānɡɡe) ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของเพลง
สําเนียงตะวนัออกเฉียงเหนือ ความพิเศษของเพลงนีท่ี้ใช้ท่วงทํานองนุ่มนวลละมนุละไมของเพลง
สําเนียงใต้ และความอกึทกึครึกครืน้ของเพลงสําเนียงเหนือไมเ่พียงสง่ให้เพลงมีอารมณ์ครบครัน 

                                                 
1 การขบัลํานําท่ีช่ือ ผิงถาน (评弹 pínɡtán) เป็นศิลปะพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงของซโูจว ใช้พิณสามสายบรรเลงประกอบกบัผีพา มี
ประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี นิยมแถบเมืองซูโจว เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ภาษาท่ีใช้ขบัลํานําเป็นภาษาท้องถ่ินเอกลกัษณ์ของ
เมืองซโูจว 
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แตย่งัส่ือถึงความกลมเกลียว ความรู้สกึรัก หวงแหน และเกิดความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของร่วมกนั
ของคนในชาตไิด้อยา่งนา่อศัจรรย์ 

เหตท่ีุคีตกวี  หลวิซีจิน สามารถแตง่ทํานองเพลงได้ไพเราะกดักินหวัใจราวหิมะอนัหนาว
เหน็บได้ถงึเพียงนีก็้เน่ืองมาจากวา่  หลวิซีจิน ถือกําเนิดและเตบิโตท่ีเมือง 哈尔滨(Hā’ěrbīn) 
ดนิแดนท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะ และอากาศเหน็บหนาวตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในปี  1957 พายหิุมะ
ครัง้ใหญ่และรุนแรงท่ีสดุพดัถลม่เมืองฮาร์บนิ สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนเป็นอนัมาก ขณะนัน้ 
หลวิซีจิน มีอายเุพียง 9 ขวบ  แม้จะเป็นพายหิุมะท่ีหนกัหนว่ง แตภ่าพอนังดงามท่ีขาวบริสทุธ์ิมอง
ไปไกลสดุลกูหลูกูตา เป็นภาพอนังดงามท่ีบนัทกึไว้ในความทรงจําอยา่งไมเ่คยลบเลือน ในขณะนัน้ 
หลวิซีจิน ได้แตง่เพลงตามจินตนาการเท่าท่ีเดก็น้อยคนหนึง่จะทําได้ ช่ือเพลง 《雪花飘飘》xu

ěhuā piāopiāo “ปยุหิมะโปรยปราย”  จดุเร่ิมต้นของความรู้สกึประทบัใจในสายหิมะในครัง้นัน้ 
สร้างแรงบนัดาลใจและจินตนาการให้คีตกวีสร้างสรรค์ผลงานอนัทรงคณุคา่แก่วงการดนตรีของจีน  

คําวา่ ซา่ยเป่ย (塞北 sàiběi) ท่ีปรากฎเป็นช่ือพลงนี ้ เป็นคําศพัท์โบราณท่ีจีนใช้ในการ
แบง่เขตแดนโดยยดึพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์เป็นเกณฑ์ แตปั่จจบุนัไมค่อ่ยใช้แล้ว ในสมยัก่อนใช้ใน
ความหมายวา่ จดุชายแดน  ซึง่ยดึเขตกําแพงเมืองจีนเป็นเส้นแบง่สําคญั ดนิแดนท่ีอยูเ่หนือกําแพง
ขึน้ไปถือวา่ออกนอกเขตแดน เรียกช่ือวา่ ซา่ยเป่ย ซึง่หมายถึงด้านเหนือของเขตแดน บางครัง้ก็ 
เรียกวา่ ซา่ยเป่ย หมายถงึ นอกเขตแดน  ในสมยัราชวงศ์ชิง ดนิแดนท่ีนบัเป็น  ซา่ยเป่ย ได้แก่ มอง
โกลใต้(漠南蒙古 mò nán měnɡɡǔ) มองโกลเหนือ(漠北蒙古 mòběi měnɡɡǔ)   ทะเลสาบ
ถาง หนู่ อ ูเหลียง (唐努乌梁海 tánɡ nǔ wū liánɡ hǎi) และ อาลาซานเหมิง (阿拉善盟 

Ālāshànménɡ)  อนัเป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่ของชนเผา่มองโกล 
ในยคุสาธารณรัฐจีน (1912 -1949) คํานีใ้ช้เป็นคําแบง่เขตภมูิศาสตร์ ดนิแดนท่ีเรียกวา่ 

ซา่ยเป่ย ได้แก่มณฑลเร่อเหอ(热河省 Rèhé shěnɡ) มณฑลฉาฮาร์(察哈尔省 Cháhāěr   

shěnɡ) มณฑลสยุหยวน(绥远省 Suíyuǎn shěnɡ) มณฑลหนิงเซ่ีย(宁夏省 Nínɡxià    

shěnɡ) และเขตปกครองตนเองมองโกลทัง้หมดหลงัการปฏิวตั ิ เข้าสูย่คุสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(1949) ดนิแดนท่ีเคยเป็น ซา่ยเป่ย มีการเปล่ียนแปลงเขตแดน บางสว่นจดัเข้าเป็นพืน้ท่ีของมณฑล
เหอเป่ย (河北省 Héběishěnɡ) มณฑลหนิงเซ่ีย (宁夏省 Nínɡxià shěnɡ)  และเขตปกครอง
ตนเองมองโกล (蒙古自治区  Měnɡɡǔ zìzhìqū) 

คําวา่ ซา่ย (塞 sāi / sè) มีความหมายประจําคําวา่ “อดุ ตนั กกั บงั”  นํามาใช้เป็นช่ือ
เขตแดนอนัเป็นชยัภมู ิ  เน่ืองจากในสมยัก่อนชนชาตท่ีิช่ือ ซยงหน ู ซึง่เป็นชนชาตท่ีิมีความเข้มแข็ง
ในดนิแดนมองโกล มกัรุกรานดนิแดนของชาวจีนอยูบ่อ่ยครัง้ จงึได้สร้างกําแพงเป็นปราการเพ่ือ
สกดักัน้ กําบงัการรุกรานดงักลา่ว อนัเป็นท่ีมาของคําวา่  塞 “กัน้” ในหนงัสือประวตัศิาสตร์โบราณ
ใช้คํานีใ้นสองความหมายคือ หนึง่หมายถึงเขตแดนอนัเป็นชยัภมูิของชาต ิและอีกความหมายหนึง่
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คือ  กําแพงเมืองจีน (长城 chánɡchénɡ) ดงันัน้ คําวา่  塞北 / 塞外 sàiběi /sài wài จงึ
หมายถงึดนิแดนท่ีอยูเ่หนือกําแพงเมืองจีนขึน้ไป สว่นคําวา่ 塞内 sāi nèi ก็หมายถงึดนิแดนท่ี
อยูทิ่ศใต้กําแพงเมืองจีนลงมานัน่เอง  

   
เนือ้เพลง  

我爱你塞北的雪  飘飘洒洒漫天遍野 

你的舞姿是那样的轻盈 你的心地是那样的纯洁 

你是春雨的亲姐妹哟 你是春天派出的使节 

春天的使节   我爱你塞北的雪 

飘飘洒洒漫天遍野  你用白玉般的身躯 

装扮银光闪闪的世界 你把生命溶进了土地哟 

滋润着返青的麦苗迎春的花儿 

啊...我爱你 

啊...塞北的雪塞北的雪 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
wǒ ài nǐ sāiběi de xuě 

piāopiāo sǎsǎ màntiān biàn yě 

nǐ de wǔzī shì nàyànɡ de qīnɡyínɡ 

nǐ de xīndì shì nàyànɡ de chúnjié 

nǐ shì chūnyǔ de qīnjiěmèi yō 

nǐ shì chūntiān pàichū de shǐjié 

chūntiān de shǐjié 

wǒ ài nǐ sāiběi de xuě 

piāopiāo sǎsǎ màntiān biàn yě 

nǐ yònɡ báiyù bān de shēnqū 

zhuānɡbàn yín ɡuānɡshánshǎn de shìjiè 

nǐbǎ shēnɡmìnɡ rónɡ jìn le tǔdì yō 

zīrùn zhe fǎnqīnɡ de màimiáo yínɡchūn de huār 

ā...wǒ ài nǐ 

ā...sāi běi de xuě sāi běi de xuě 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ฉนัรักเธอหิมะขาวแหง่ซา่ยเป่ย   ปลวิโปรยเอ่ือยจากฟ้าสูพ่สธุาสลอน 
เธอเต้นรําท่วงท่าพลิว้อรชร  เธอแฝงซอ่นจิตใจอนังดงาม 
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โอ้..เธอเป็นดัง่พ่ีสาวแห่งสายฝน  ใบไม้ผลดิลเป็นทตูมาทกัถาม  
ฤดใูบไม้ผลสิง่เป็นทตูมาเย่ียมยาม หิมะงามแห่งซา่ยเป่ย ฉนัรักเธอ 
ปลวิโปรยโชยวอ่นร่อนฟ้ามาสูด่นิ  โปรยทัว่ถ่ิน กายราวหยก ขาวเสมอ 
แต้มแสงเงินระยิบให้โลกงามเลศิเลอ เธอโอ้เธอ ละลายชีวิตซมึผืนดนิ    

 

มวลดอกไม้พฤกษากล้าข้าวได้ชุ่มช่ืน  
โอ้.....ฉนัรักเธอ 
โอ้.....หิมะขาวพราวแดนเหนือ หิมะขาวพราวแดนเหนือ  

 

คาํศัพท์ 
飘洒 piāosǎ ปลวิวอ่น ปลวิกระจาย 

遍 biàn ทัว่ไป ทัว่ทัง้หมด 

舞姿 wǔzī ทา่เต้น 

轻盈 qīnɡyínɡ อรชร อ้อนแอ้น ออ่นช้อย 

派出 pàichū สง่ให้ไป มอบหมายให้ไป  

使节 shǐjié ทตู  

玉 yù หยก 

般 bān แบบ เช่นนี ้ อย่างนี ้  

身躯 shēnqū ร่ายกาย 

装扮 zhuānɡbɑn แตง่ตวั เสริมสวย  

光 ɡuānɡ แสง 

闪 shǎn กระพริบ 

溶 rónɡ ละลาย 

滋润 zīrùn ชุ่มชืน้  

麦苗 màimiáo ต้นกล้าข้าว  
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我爱你塞北的雪 

（1=bB 4/4 王德词 刘锡津曲） 
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56.《鼓浪屿之波》  
 

กู่ลา่งหยว่ี จือ โป《鼓浪屿之波》Gǔlànɡyǔ zhī bō เพลง “คล่ืนทะเลแห่งเกาะกู่
ลา่ง” ประพนัธ์คําร้องโดย จางหลี และ หงสู ่ (张藜，  红曙 Zhānɡ Lí，Hónɡ Shǔ) ประพนัธ์
ทํานองโดย จงล่ีหมนิ (钟立民 Zhōnɡ Lìmín) ผู้ประพันธ์เพลงนีเ้ล่าให้ฟังว่า ในช่วงปี 1981 
สมาพันธ์นักแต่งเพลงแห่งมณฑลฝูเจีย้นได้เชิญนักประพันธ์ช่ือดงัจากทั่วประเทศจีน มาร่วม
กิจกรรมการศึกษาดนตรีพืน้เมือง ในหัวข้อ “มหกรรมดนตรี พ่ีน้องร่วมสายเลือดสองฝ่ัง” ท่ี
มณฑลฝูเจีย้น  ก่อนออกเดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆของมณฑลฝูเจีย้น ท่านได้พยายาม
เขียนเพลงท่ีเก่ียวกับการสดุดีมาตุภูมิ ด้วยหวังให้เป็นท่ีระลึกในการเดินทางมาฝูเจีย้นในครัง้
นี ้ แต่ก็ไม่มีจินตนาการเพียงพอท่ีจะเขียนออกมาได้ จนสุดท้ายเดินทางมาถึงเมืองเซ่ียเหมิน 
อันเป็นท่ีตัง้ของ “เกาะกู่ล่าง” จงล่ีหมิน เดินเล่นอยู่บนเกาะกับเพ่ือนๆนักเพลง ขณะนัน้ลม
และคล่ืนแรงมาก เสียงคล่ืนซดัสาดกระทบฝ่ังลูกแล้วลูกเล่า แน่นอนว่าในจินตนาการของนัก
เพลง นั่นคือเสียงเพลงอันแสนไพเราะ สร้างความรักในมาตุภูมิขึน้ในใจของ จงล่ีหมิน เป็น
ทวีคูณ ทําให้ช่วงเวลาสิบวันท่ีพํานักอยู่ท่ีเกาะกู่ล่าง ท่านประพันธ์เพลงได้มากถึงเจ็ดเพลง 
ต่อมาเพลงของท่านจํานวนส่ีเพลงได้รับเชิญมาแสดงในคอนเสิร์ต “เสียงแห่งสองฝ่ังครัง้ท่ี
หนึ่ง” ได้แก่เพลงช่ือ  ฉงหยางเจ๋ีย 《重阳节》chónɡyánɡjié “เทศกาลฉงหยาง1” เพลง
ช่ือ เติงกวาง《灯光》dēnɡɡuānɡ “แสงไฟ” เพลงช่ือ เซียงซือ ซู่เย่《相思树叶》xiānɡ 

sī shùyè “ครุ่นคํานึงถึงใบไม้” และเพลงช่ือ กู่ล่างหยว่ี 《鼓浪屿之波》  “คล่ืนทะเลแห่ง
เกาะกู่ล่าง” นับเป็นครัง้แรกท่ีเพลงนีไ้ด้นําออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อมาในปี 1984 ได้นํา
ออกขับร้องอีกครัง้ในงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่แห่งชาติ ปี 1988 ได้รับรางวัลงาน
วรรณกรรมเพลงชัน้เย่ียมของเซ่ียเหมิน ทําให้ทัง้เพลงนีเ้ป็นดัง่ตวัแทนของเกาะกู่ล่าง เป็น
ตัวแทนของเซ่ียเหมิน เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางของชาวจีนตลอดกาล นานตราบเท่าท่ีเสียง
คล่ืนยังคงกระทบฝ่ังเกาะกู่ล่าง 

คําว่า กู่ล่างหยว่ี (鼓浪屿 Gǔ l à n ɡ y ǔ) คือช่ือเกาะแห่งหนึ่งในเมืองเซ่ียเหมิน 
มณฑลฝูเจีย้น เกาะแห่งนีห้่างจากฝ่ังเมืองเซ่ียเหมินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เพียง 1,000 
เมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด 1.77 ตารางกิโลเมตร  บนเกาะมีศิลาใจกลวงก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง เม่ือ
คล่ืนซัดเข้ามากระทบจะมีเสียงดังเหมือนกับเสียงตีกลอง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “กู่ล่างหยว่ี” ซึ่ง
หมายถึง “เกาะคล่ืนกลอง” นั่นเอง นอกจากนีด้้วยเหตุท่ีบนเกาะมีพรรณไม้ดอกขึน้มากมาย 

                                                 
1 วนัท่ี 9 เดือน 9 ตามปฏิทินทางจนัทรคติของจีน เป็นวนัเทศกาลเก่าแก่ของจีน ช่ือเทศกาลฉงหยาง ตามประเพณีของจีน เทศกาล
ฉงหยางเรียกได้อีกช่ือหนึง่วา่ “เทศกาลเก้าคู่” หรือ “เทศกาลผู้สงูอาย”ุ เม่ือถึงวนัเทศกาล ชาวจีนมีประเพณีปีนเขา ชมดอกเก๊กฮวย 
ปักต้นจหูรู และกินขนมฮวาเกา 
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จึงได้รับการขนานนามอีกช่ือหนึ่งว่า “สวนบุปผากลางทะเล” ประชากรบนเกาะมีจํานวนไม่
ถึง 2 หม่ืนคน  ในอดีตเคยเป็นพืน้ท่ีท่ีรัฐบาลเปิดให้ต่างชาติเช่าอยู่อาศยัได้ มีชาวต่างชาติมา
เช่ามากมาย อาทิ อังกฤษ อเมริกา ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฮอลแลนด์ ญ่ีปุ่ นเป็นต้น 
อันเป็นท่ีมาของสิ่งปลูกสร้างบนเกาะ ท่ีส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกโบราณ
และยังคงอนุรักษ์มาจนปัจจุบนั จนทําให้เกาะกู่ล่างได้รับยกย่องให้เป็น “พิพิธภัณฑ์
สถาปัตยกรรมร้อยชาติ” นอกจากนี ้ ยังได้รับอิทธิพลของดนตรีตะวันตกซึ่งได้ฝังรากอย่าง
ลึกซึง้ในหัวใจของชาวเกาะกู่ล่างแห่งนี ้  ผู้ คนบนเกาะช่ืนชอบดนตรีเป็นอันมาก  โดยเฉพาะ
เปียโน ทุกๆบ้านฝึกฝนดนตรี ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็จะได้ยินเสียงเปียโนต่อๆกันไปไม่ขาด
สาย ทําให้ทางการก่อตัง้พิพิธภณัฑ์เปียโนขึน้ท่ีน่ี นับเป็นพิพิธภัณฑ์เปียโนท่ีเก่าแก่และ
สําคัญท่ีสุดของจีน จนบางครัง้เรียกกันติดปากว่า เกาะเปียโน  
 ความผูกพันของชาวเซ่ียเหมินกับเพลง  คล่ืนทะเลแห่งเกาะกู่ลา่ง นีแ้สดงให้เห็น
ชัดเจนบนถนนในเมืองเซ่ียเหมิน ท่ีได้รับยกย่องว่างดงามท่ีสุดในประเทศจีน คือ ถนนรอบ
เกาะ เร่ิมก่อสร้างตัง้แต่ปี 1997 เสร็จสิน้ในปี 2002  ถนนช่วงท่ีติดริมทะเลเร่ิมสร้างในปี 
1998 ข้างทางสร้างเป็นสวนสนามหญ้าขนานไปกับถนนตลอดทาง ความยาวทัง้หมด 
247.59 เมตร บนสนามหญ้าสร้างเป็นบรรทัดห้าเส้น มีตวัโน้ตอยู่บนบรรทัดห้าเส้นนี ้ซึ่งก็คือ
เพลง กู่ลา่งหยว่ี จือ โปน่ีเอง ในปี 2000 งานประตมิากรรมชิน้เอกอนัเล่ืองช่ือนีไ้ด้รับบนัทกึใน กิน
เนสบุ๊ค ให้เป็นบรรทดัห้าเส้นท่ียาวท่ีสดุในโลก ฝ่ังตรงข้ามของถนนเส้นนี ้ ซึง่ก็คือชายฝ่ังทะเลของ
เมืองเซ่ียเหมิน เป็นชายฝ่ังของเกาะไต้หวนั อนัเป็นสญัลกัษณ์ของพ่ีน้องท่ีแม้วา่จะมีทะเลขวางกัน้ 
แตก็่ยงัชะเง้อชะแง้แลมองหากนัด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอยูท่กุเม่ือเช่ือวนั ฝ่ังตรงข้ามดงักลา่วนี ้
คือท่าเรือท่ีช่ือ จีหลงกัง่      

คําว่า 基隆港 jīlónɡ ɡǎnɡ หมายถึง ท่าเรือช่ือ จีหลงกัง่ ตัง้อยูใ่นเมืองช่ือ จีหลง 
บริเวณฝ่ังทะเลทิศเหนือของเกาะไต้หวนั เป็นเมืองทา่สง่สนิค้าและเป็นทา่เรือประมงท่ีสําคญัแห่ง
หนึง่ สร้างขึน้ตัง้แตปี่ท่ี 12 แห่งรัชสมยัพระเจ้ากวางซว่ี แห่งราชวงศ์ชิง(清光绪 Qīnɡ ɡuānɡxù) 
ตรงกบัปี  1886 เป็นเมืองท่าลําดบัท่ีสองของไต้หวนั และเป็นเมืองท่าลําดบัท่ี 39 ของโลก      

คําว่า海龙王 hǎi lónɡwánɡ ท่ีกลา่วถงึในเพลง คือ พญามงักรสมทุร ซึง่มีทัง้หมด 4 
ตวั เรียกช่ือเป็นภาษาจีนวา่ ซื่อ หา่ย หลง หวาง (四海龙王 sìhǎi lónɡwánɡ) มีตํานานเลา่
กนัวา่ มงักรทัง้ส่ีเป็นพ่ีน้องกนั ได้รับบญัชาจากสวรรค์ให้ลงมาดแูลปกปักรักษาท้องสมทุรทัง้จตรุ
ทิศ อนัได้แก่  

อ๋าวกว่าง(敖广 Áoɡuǎnɡ) เป็น พญามังกรบูรพาสมุทร ช่ือ ตง ห่าย หลง 
หวาง (东海龙王 dōnɡhǎi lónɡwánɡ) ปกปักรักษาทะเลตะวันออก 
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อ๋าวชิน (敖钦 Áoqīn) เป็น พญามังกรทักษิณสมุทร ช่ือ หนาน ห่าย หลง 
หวาง (南海龙王 nánhǎi lónɡwánɡ) ปกปักรักษาทะเลใต้ 

อ๋าวรุ่น (敖闰 Áorùn) เป็น พญามังกรปัจจิมสมุทร ช่ือ ซี ห่าย หลง หวาง  
           (西海龙王 xīhǎi lónɡwánɡ) ปกปักรักษาทะเลตะวันตก 

อ๋าวซุ่น (敖顺 Áoshùn) เป็น พญามังกรอุดรสมุทร ช่ือ เป๋ย  ห่าย หลง หวาง    
(北海龙王 běihǎi lónɡwánɡ) ปกปักรักษาทะเลเหนือ   

 
เนือ้เพลง 
鼓浪屿四周海茫茫,     海水鼓起波浪,  

鼓浪屿遥对着台湾岛,    台湾是我家乡.  

登上日光岩眺望,     只见云海苍苍,  

我渴望,我渴望,快快见到你, 美丽的基隆港!  

母亲生我在台湾岛,     基隆港把我滋养,  

我紧紧偎依着老水手,    听他讲海龙王.  

那迷人的故事吸引我,    他娓娓的话语刻心上,  

我渴望,我渴望,快快见到你, 美丽的基隆港!  

鼓浪屿海波在日夜唱,    唱不尽骨肉情长,  

舀不干海峡的思乡水,    思乡水鼓动波浪.  

思乡思乡啊思乡,     鼓浪鼓浪啊鼓浪,  

我渴望,我渴望,快快见到你, 美丽的基隆港! 

 

คาํอ่านพินอิน 
Gǔlànɡyǔ sì zhōu hǎi mánɡmánɡ,       

hǎishuǐ ɡǔqǐ bōlànɡ,  

Gǔlànɡyǔ yáo duìzhe Táiwāndǎo,       

táiwān shì wǒ jiāxiānɡ.  

dēnɡshànɡ rìɡuānɡ yán tiàowànɡ,       

zhǐjiàn yúnhǎi cānɡcānɡ,  

wǒ kěwànɡ,wǒ kěwànɡ,kuàikuài jiàndào nǐ,  

měilì de jīlónɡ ɡǎnɡ!  

mǔ qīnshēnɡ wǒ zài Táiwāndǎo,       

jīlónɡ ɡǎnɡ bǎ wǒ zīyǎnɡ,  

wǒ jǐnjǐn wēiyī zhe lǎoshuíshǒu,       

tīnɡtā jiǎnɡ hǎi lónɡwánɡ.  

nà mírén de ɡùshi xīyǐn wǒ,       

tā wěiwěi de huàyǔ kè xīnshànɡ,  
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wǒ kěwànɡ,wǒ kěwànɡ,kuàikuài jiàndào nǐ,  

měilì de jīlónɡ ɡǎnɡ!  

Gǔlànɡyǔ hǎibō zài rìyè chànɡ,      

chànɡ bújìn ɡǔròuqínɡ chánɡ,  

yǎo bùɡān hǎixiá de sīxiānɡ shuǐ,      

sīxiānɡ shuǐ ɡǔdònɡ bōlànɡ.  

sīxiānɡ sīxiānɡ ā sīxiānɡ,       

Gǔlànɡ ɡǔlànɡ ā ɡǔlànɡ,  

wǒ kěwànɡ,wǒ kěwànɡ,kuàikuài jiàndào nǐ,  

měilì de jīlónɡ ɡǎnɡ! 

 

ความหมายของเนือ้เพลง 
เกาะกู่ล่างทะเลกว้างรอบส่ีทิศ  ทะเลคลัง่คล่ืนประชิดซัดเข้าหา  
ฝ่ังตรงข้ามเกาะไต้หวันแต่นานมา ร่วมชายคาเกาะไต้หวันบ้านของเรา  
มองอาทิตย์เปล่งประกายจากยอดผา สาดลงมาอาบทะเลเมฆหมอกขาว 
ฉันเพ่งมอง ใจร้อนรน อยากพบเจ้า จีหลงกั่ง ถ่ินลําเนา งามเหนือใคร 
แม่กําเนิดฉันเอาไว้ท่ีไต้หวัน  จีหลงกั่ง ฟูมฟักฉัน จนเติบใหญ่ 
ชาวประมงฉันรักมั่นผูกพันใจ  ฟังนิทาน ห่าย หลง หวาง พญามังกร  
ตํานานนัน้ชวนหลงใหลมัดใจฉัน ถ้อยจํานรรจ์ฉันจดจําได้ทุกท่อน 
ฉันเพ่งมอง อยากพบเจ้า เฝ้าอาวรณ์ จีหลงกั่ง ถ่ินรังนอน งามวิไล 
เพลงกู่ล่างทะเลคล่ืนวันคืนร้อง  ดั่งเลือดเนือ้พ่ีน้องร้องเสียงไม่หาย 
นํา้สองฝ่ังไม่อาจวิดให้แห้งได้  นําความคิดถึงฝากไปกับคล่ืนทะเล  
คิดถึงบ้าน โอ้เอ๋ย คิดถึงบ้าน  เสียงคล่ืนลัน่ จิตใจไม่หันเห  
ฉันเพ่งมอง อยากพบเจ้า ไม่รวนเร ถ่ินพืน้เพ จีหลงกั่ง ฝ่ังแสนงาม   
        
คาํศัพท์   
四周 sìzhōu บริเวณโดยรอบทัง้ส่ีด้าน 

茫茫 mánɡmánɡ กว้างใหญ่ไพศาลสดุลกูหลูกูตา 

波浪  bōlànɡ  คล่ืน 

遥 yáo ไกลโพ้น 

登 dēnɡ ขึน้ 

岩 yán หิน หินผา หน้าผา  

眺望 tiàowànɡ เพง่มองจากท่ีสงูไปไกลโพ้น 

云海苍苍  yúnhǎi cānɡcānɡ  สีขาวอมเทา / กว้างไกลหาท่ีสดุมิได้ 
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渴望 kěwànɡ กระหาย ใคร่ปรารถนา 

滋养  zīyǎnɡ  บํารุงรุ่งกาย 

紧 jǐn แน่น ชิด รัด 

偎依 wēiyī เคล้า คลอเคลีย 

迷人 mírén ทําให้คนเคลบิเคลิม้ 

故事 ɡùshi เร่ืองราว นิทาน 

吸引 xīyǐn ดงึดดู 

娓娓 wéiwěi เสียงพดูเจือ้ยแจ้ว ไพเราะน่าฟัง 

刻  kè  แกะสลกั / ช่วงเวลา / ฉบัพลนั 

海波 hǎibō คล่ืนทะเล 

不尽 bújìn ไมห่มด ไม่สิน้  

骨肉  ɡǔròu  เลือดเนือ้เชือ้ไข 

舀 yǎo ตกั  

海峡 hǎixiá ช่องแคบทะเล 

思乡 sīxiānɡ ความคิดถงึบ้านเกิดเมืองนอน  
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57.《嘀哩嘀哩》  
 

ตีหล่ี ตีหล่ี《嘀哩嘀哩》Dīlǐ dīlǐ เพลง “ต้อยตะริดติด๊ต่ี” ประพนัธ์คําร้องโดย วัง่
อาน (望安 Wànɡ’ān) ประพนัธ์ทํานองโดย พานเจิน้เซงิ   (潘振声 Pān Zhènshēnɡ) เป็นเพลง
สําหรับเดก็ท่ีมีท่วงทํานองร่าเริงแจ่มใส  เนือ้เพลงส่ือถงึภาพความงดงามของฤดใูบไม้ผล ิ  เดก็ๆ 
สามารถจดจําถ้อยคําพรรณนาและสมัผสัประสบการณ์ความสขุ ความงามของฤดใูบไม้ผลไิด้จาก
เพลงนี ้ ซึง่กระทรวงศกึษาธิการจีน ได้บรรจใุห้เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีใช้สอนเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิด
การพฒันาทางอารมณ์ และความคดิทางศลิปะ เนือ้เพลงท่ีขึน้ต้นด้วยประโยคท่ีวา่ “ฤดใูบไม้ผลอิยู่
หนใด” กระตุ้นความสนใจของเดก็ ๆ ให้สอดสา่ยสายตามองหาฤดใูบไม้ผลริอบๆกาย ตอ่จากนัน้ก็
ได้พรรณนาความงามของฤดใูบไม้ผล ิ เป็นบทกลอนไพเราะวา่  “ป่าเขาเขียวขจี  อยูใ่นร่มป่าใหญ่”  
คําร้องท่ีวา่ “ตี ลี ลี” คือสญัลกัษณ์เลียนเสียงนกร้อง เป็นการนําเสียงจากธรรมชาตเิข้ามาไว้ใน
เพลง ด้วยทํานองเพลงท่ีเรียงร้อยด้วยตวัโน้ตแบบงา่ยๆ ไมส่ลบัซบัซ้อน ส่ือถึงความบริสทุธ์ิ ไร้
เดียงสาของเดก็ ๆ จงึเป็นท่ีช่ืนชอบของเยาวชนทัว่ไป          

โครงสร้างของเพลงเป็นเพลงสองท่อน  แตล่ะท่อนมีส่ีวรรค คําสดุท้ายของแตล่ะวรรคเป็น
คําเดียวกนั ซึง่นบัเป็นจดุเดน่ของเพลงนี ้ อีกทัง้ยงัสอดแทรกสร้อยเพลงเป็นคําเลียนเสียงนกร้องใน
ตอนท้ายแตล่ะวรรคของเพลง สร้างความเพลดิเพลนิสนกุสนานให้เดก็ๆ สร้างความไพเราะให้กบั
เพลง   และยงัสร้างบรรยากาศของความเป็นเพลงเดก็ได้อยา่งชดัเจน  
 
เนือ้เพลง  
春天在哪里呀，春天在哪里  
春天在那青翠的山林里   
这里有红花呀 这里有绿草 
还有那会唱歌的小黄鹂   
嘀哩哩哩哩嘀哩哩  嘀哩哩嘀哩哩  
嘀哩哩哩哩嘀哩哩  嘀哩哩嘀哩哩  
春天在青翠的山林里  
还有那会唱歌的小黄鹂  
春天在哪里呀 春天在哪里 
春天在那湖水的倒影里  
映出红的花呀 映出绿的草  
还有那会唱歌的小黄鹂 
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩  
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩  
春天在湖水的倒影里 
还有那会唱歌的小黄鹂  
春天在哪里呀 春天在哪里  
春天在那小朋友眼睛里 看见红的花呀 
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看见绿的草 还有那会唱歌的小黄鹂  
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩  
嘀哩哩哩哩嘀哩哩 嘀哩哩嘀哩哩  
春天在小朋友眼睛里 还有那会唱歌的小黄鹂 
 

คาํอ่านพนิอนิ  
chūntiān zàinǎlǐ yɑ ，chūntiān zài nǎ lǐ  

chūntiān zài nà qīnɡcuì de shānlín lǐ   

zhèlǐ yǒu hónɡhuā yɑ zhèlǐ yǒu lǜcǎo 

háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí  

  

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ  

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ  dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ  

 

chūntiān zài qīnɡcuì de shānlín lǐ  

háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí  

chūntiān zài nǎ lǐ yɑ chūntiān zài nǎ lǐ 

chūntiān zài nà húshuǐ de dàoyǐnɡ lǐ  

yìnɡchū hónɡde huā yɑ yìnɡchū lǜde cǎo  

háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí 

 

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ  

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ  

 

chūntiān zài húshuǐ de dàoyǐnɡ lǐ 

háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí  

chūntiān zàinǎlǐ yɑ chūntiān zàinǎlǐ  

chūntiān zài nà xiǎo pénɡyou yǎnjinɡ lǐ  

kànjiàn hónɡde huā yɑ kànjiàn lǜde cǎo  

háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí  

 

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ  

dī lǐ lǐ lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ dī lǐ lǐ  

 

chūntiān zài xiǎo pénɡyou yǎnjinɡ lǐ  

háiyǒu nàhuì chànɡɡē de xiǎo huánɡlí 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
ฤดใูบไม้ผลเิอย๋   เจ้าอยูห่นใด 

ฤดใูบไม้ผล ิ  เขียวขจีอยูใ่นเขาป่าใหญ่ 
ท่ีน่ีมีดอกไม้แดง   มีต้นหญ้าเขียว 
ยงัมีนกขมิน้เหลืองออ่น มนับนิวอ่นร่อนร้องเพลงได้ 
 
(สร้อย) ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี 
ฤดใูบไม้ผล ิ  เขียวขจีอยูใ่นเขาป่าใหญ่ 
ยงัมีนกขมิน้เหลืองออ่น มนับนิวอ่นร่อนร้องเพลงได้ 
 
ฤดใูบไม้ผลเิอย๋   เจ้าอยูห่นใด 
ฤดใูบไม้ผล ิ  สอ่งอยูใ่นผืนนํา้นัน่ไง 

สอ่งเป็นดอกไม้สีแดง สอ่งเป็นต้นหญ้าสีเขียว 
ยงัมีนกขมิน้เหลืองออ่น มนับนิวอ่นร่อนร้องเพลงได้   
 

(สร้อย) ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี 
สอ่งเป็นดอกไม้สีแดง สอ่งเป็นต้นหญ้าสีเขียว 
ยงัมีนกขมิน้เหลืองออ่น มนับนิวอ่นร่อนร้องเพลงได้   
 

ฤดใูบไม้ผลเิอย๋   เจ้าอยูห่นใด 
ฤดใูบไม้ผลดิอกไม้แดง อยูใ่นตาหนหูน ูนัน่ไง 
มองเห็นต้นหญ้า  สีเขียวสดใส 
ยงัมีนกขมิน้เหลืองออ่น มนับนิวอ่นร่อนร้องเพลงได้  
 
(สร้อย) ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี ต้อยตะริดติด๊ต่ี 
ฤดใูบไม้ผลดิอกไม้แดง อยูใ่นตาหนหูน ูนัน่ไง 
ยงัมีนกขมิน้เหลืองออ่น มนับนิวอ่นร่อนร้องเพลงได้  
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คาํศัพท์  
春天 chūntiān ฤดใูบไม้ผลิ 
青翠 qīnɡcuì เขียวขจี เขียวสดใส 
山林   shānlín   ป่าเขา 
草 cǎo ต้นหญ้า 
黄鹂   huánɡlí   ช่ือนกชนิดหนึง่ หวัสีดําตวัสีเหลือง  
湖水 húshuǐ ทะเลสาบ นํา้ในทะเลสาบ 
倒影  dàoyǐnɡ  ภาพท่ีสะท้อนเงาในนํา้ 
映 yìnɡ สะท้อน  
小朋友 xiǎopénɡyou เดก็น้อย 
眼睛 yǎnjinɡ ตา  ลกูตา  

嘀哩嘀哩 
（1=F 2/4 望安词 潘振声曲） 

 



 

 
289 

58.《少年，少年，祖国的春天》  
 
ซา่วเหนียน ซา่วเหนียน จูก่วอ๋ เตอะ ชนุเทียน《少年，少年，祖国的春天》เพลง  

“เดก็น้อย เดก็น้อย เจ้าคือฤดใูบไม้ผลขิองมาตภุมูิ” ประพนัธ์คําร้องโดย หล่ีโยว่หรง (李幼容 Lǐ 

Yòurónɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย จีห้มิง(寄明 Jì Mínɡ) เดก็น้อยเอย เดก็น้อยเอย เจ้าคือฤดใูบไม้
ผลขิองมาตภุมูิเป็นเพลงท่ีมีความสดใสร่าเริงดัง่แสงทองแห่งอรุณรุ่ง เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์เร่ือง อิง สยง เส่ียวปาลู《่英雄小八路》Yīnɡxiónɡ xiǎobálù “วีรบรุุษน้อยแห่ง
กองทพัสายท่ีแปด”   ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัยคุสงครามต้านทหารญ่ีปุ่ น เพลงนีไ้ด้รับรางวลั
เพลงเดก็ยอดเย่ียมตดิตอ่กนัตัง้แตปี่ 1976 จนถงึปี 1981  เนือ้เพลงบอกถึงความสําคญัของเดก็วา่
เป็น สตปัิญญาของชาต ิ เดก็เป็นทรัพย์สมบตัอินัมีคา่ของชาต ิ เดก็เป็นกําลงัอนัแข็งแกร่งของชาต ิ
เดก็เป็นความหวงัของชาต ิ เป็นดัง่ฤดใูบไม้ผลท่ีิงดงาม  ประเทศชาตต้ิองพฒันาไปข้างหน้า ด้วย
พลงัของเดก็ๆ ในวนันี ้ 
 ลกัษณะเดน่ของเพลงนีก็้คือ มีความร่าเริงแจ่มใส มีทํานองคลอ่งแคลว่สนกุสนานร่ืนรมย์ 
คําร้องจําง่าย สามารถจดจําได้ขึน้ใจได้ไมย่าก ส่ือให้เห็นถึงเดก็น้อยท่ีเตบิโตมาภายใต้การหลอ่
หลอมกลอ่มเกลาของแนวคดิแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เยาวชนเหลา่นีต้้องหมัน่เพียรศกึษาเลา่
เรียนเพ่ือตกัตวงความรู้ และเป็นคนดี คนเก่งและเป็นกําลงัสําคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 
 เร่ืองราวเก่ียวกบั เส่ียวปาลู ่ (小八路 xiǎobālù) เป็นเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ท่ี
เกิดขึน้ในยคุสงครามตอ่ต้านทหารญ่ีปุ่ นในปี 1973  มีเดก็น้อยคนหนึง่ช่ือ หจืูอ (虎子 hǔzǐ) ซึง่
เป็นหวัหน้ากลุม่เดก็ ๆ ท่ีหมูบ้่าน จา่วหลนิ (枣林 zǎolín) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการตอ่ต้านการ
รุกรานของทพัทหารญ่ีปุ่ นตัง้แตย่งัเป็นเดก็ โดยตัง้ปณิธานอนัมุง่มัน่ท่ีจะเข้าร่วมเป็นทหารใน
กองทพัสายแปด  ชว่งหนึง่ท่ีการกวาดล้างของกองทพัทหารญ่ีปุ่ นรุกคืบเข้ามาในหมูบ้่าน  น้องสาว
ของ หจืูอ ถกูทหารญ่ีปุ่ นทําร้ายบาดเจ็บ ด้วยความโกรธแค้นเหลือกําลงั หจืูอ คว้ามีดปังตอในครัว
ออกเดนิทางทัง้วนัทัง้คืนหมายจะไปสงัหารทหารญ่ีปุ่ น แก้แค้นให้กบัน้องสาว ระหวา่งทางพบกบั
ทหารปลอมท่ีมาปล้นสะดมขดูรีดภาษีข้าวจากประชาชน จงึใช้มีดท่ีถือมาตอ่สู้กบัทหารปลอมกลุม่
นัน้ ชว่งเวลาคบัขนันัน้เอง ทหารกองทพัสายแปดเดนิทางผา่นมา จงึได้ช่วยเหลือ หจ่ืูอ เอาไว้ นําตวั
หจืูอสง่กลบับ้านและอบรมสัง่สอน หจ่ืูอ จารึกไว้ในใจวา่จะต้องแก้แค้นให้พ่ีน้องให้จงได้ ตอ่มาหจืูอ
ได้ขา่วคราวการเคล่ือนย้ายเสบียงอาหารของศตัรู  จงึดกัซุม่ชิงเสบยีงกลบัมาได้ ฝ่ายศตัรูก็ไมย่อม
ลดละ ตามหาเบาะแสวา่เสบียงอาหารถกูใครแยง่ชิงไปเก็บไว้ท่ีใด และตามไปแยง่ชิงคืนมา หจ่ืูอ 
หลอกลอ่ศตัรูเข้าสูช่่องหบุเขา แล้วเผาศตัรูตายอยูใ่นวงล้อม หลงัสงครามเสร็จสิน้ลง หจืูอได้รับ
การบรรจเุข้าเป็นทหารในกองทพัสายแปด 
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 กองทพัสายแปด (八路军 bālùjūn) ช่ือเตม็คือ กองทพัทหารปฏิวตัสิายท่ีแปดแห่ง
สาธารณรัฐจีน(中国国民革命军第八路军 Zhōnɡɡuó ɡuómín ɡémìnɡjūn dìbā     

lùjūn) เป็นช่ือเดมิของกองทพัทหารปลดปลอ่ยแห่งสาธารณรัฐจีน   (中国人民解放军 Zhōnɡ

ɡuó  rénmín jiěfànɡjūn) เป็นการรวมพลกองกําลงัทหารในปี 1937 โดยพรรคคอมมิวนิสต์
จีนและผู้ ร่วมอดุมการณ์ในครัง้นัน้ ได้ผนวกกองทพัทหารแดง ทหารกรรมกร ทหารชาวนา ทพัท่ี
หนึง่ ท่ีสองและท่ีสามเข้าเป็นหนึง่เดียว ในเดือนกนัยายนปีเดียวกนั ก็ได้เปล่ียนมาเป็นกองพล
ทหารปฏิวตัท่ีิสบิแปด เป็นกองทพัหลกัในการทําสงครามตอ่ต้านการรุกรานของทหารญ่ีปุ่ น 
นบัตัง้แตปี่ 1944 เป็นต้นมา กองทพัสายแปดออกรบในสงครามทัง้สิน้ 74,000 กวา่ครัง้ ทําลาย
ล้างข้าศกึศตัรู 790,000 ชีวิต นบัถงึปี 1945 กองทพัสายแปดมีกองกําลงัทหารรวมทัง้สิน้กวา่ 
900,000 คน  ในปี 1947 กองทพัสายแปดได้รับสถาปนาขึน้เป็น “กองทพัทหารปลดปลอ่ยแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”  
 คําวา่ ชนุเทียน (春天 chūntiān) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ  ฤดใูบไม้ผล ิ  อากาศ
เร่ิมอุน่ขึน้  ฤดหูนาวอนัยาวนานและทรมานจบสิน้ลง พืชพรรณพฤกษาเร่ิมเบง่บาน สตัว์น้อยใหญ่
ท่ีจําศีลหลบัใหลหลบหนาวเร่ิมออกมาอาบแสงอรุณอนัอบอุน่ ชาวจีนเปรียบเทียบวา่เป็นฤดกูาล
แห่งการเร่ิมต้นของชีวิตและสรรพสิง่  
 
เนือ้เพลง       
我们欢乐的笑脸  比那春天的花朵还要鲜艳  
我们清脆的歌声   比那百灵鸟还要婉转  
谁见了我们都要称赞  少年少年祖国的春天  
少年少年祖国的春天   
 
我们胸前的领巾  像那灿烂的朝霞一样耀眼  
我们心中的理想   像那星星闪着光焰  
谁能比我们幸福美好  少年少年祖国的春天  
少年少年祖国的春天  
 
我们学习锻炼  明天肩负起祖国建设重担  
我们时刻准备着   去把未来亲手创建  
谁能有我们这样自豪  少年少年祖国的春天  
少年少年祖国的春天   
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คาํอ่านพนิอนิ 
wǒmen huān lède xiàoliǎn   

bǐ nà chūntiān de huāduǒ háiyào xiānyàn  

wǒmen qīnɡcuì de ɡēshēnɡ    

bǐ nà bǎilínɡniǎo háiyào wánzhuǎn  

shuí jiànle wǒmen dōu yào chēnɡzàn   

shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān  

shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān   

 

wǒmen xiōnɡqián de lǐnɡjīn   

xiànɡ nà cànlàn de zhāoxiá yíyànɡ yàoyǎn  

wǒmen xīn zhōnɡdì líxiǎnɡ    

xiànɡ nà xīnɡxinɡ shǎn zhe ɡuānɡyàn  

shuínénɡ bǐ wǒmen xìnɡfú méihǎo   

shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān  

shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān  

 

wǒmen xuéxí duànliàn   

mínɡtiān jiān fùqǐ zǔɡuó jiànshè zhònɡdàn  

wǒmen shíkè zhǔnbèi zhe    

qù bǎ wèilái qīnshǒu chuànɡjiàn  

shuínénɡ yǒu wǒmen zhèyànɡ zìháo   

shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān  

shàonián shàonián zǔɡuó de chūntiān   
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
พวกเราช่ืนบานยิม้แย้มแจ่มใส  สวยกวา่ดอกไม้ในฤดอูบอุน่ 
เสียงเพลงของเราไพเราะละมนุ  ยิ่งกวา่คีรีบนูละมนุละไม  
ใครได้เจอเรายกยอ่งเราให้  เป็นดัง่ดอกไม้แห่งมาตภุมูิเบง่บาน    
เดก็เอย๋ เดก็น้อย ดอกไม้ผลแิห่งมาตภุมูิ  
 
ผ้าพนัคอสีสวยท่ีแนบอกเรา  เหมือนแสงยามเช้ารุ่งโรจน์ชชัวาล 
มุง่มัน่ในใจ เป่ียมล้นอดุมการณ์  โชตชิ่วงตระการ ดัง่แสงดาวเรืองรอง    
ใครเลยจะสขุสนัต์ไปกวา่เราทัง้ผอง ดอกไม้ผลเิรืองรอง เดก็น้อยของมาตภุมูิ  
เดก็เอย๋ เดก็น้อย ดอกไม้ผลแิห่งมาตภุมูิ 
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พวกเราหมัน่เพียรเลา่เรียนศกึษา สร้างชาตวินัหน้า ภาระโอบอุ้ม 
ทกุเวลาพวกเรา เตรียมพร้อมรวมกลุม่ สามคัคีชมุนมุ สร้างวนัหน้า ด้วยมือเรา  
ยงัมีสิง่ใด ภมูใิจกวา่ อีกเลา่   เดก็น้อย พวกเรา ดอกไม้ผลแิห่งมาตภุมูิ  
เดก็เอย๋ เดก็น้อย ดอกไม้ผลแิห่งมาตภุมูิ 
 
คาํศัพท์   
鲜艳  xiānyàn  สวยสดงดงาม 
清脆 qīnɡcuì เสียงชดัเจนไพเราะ  
婉转  wánzhuǎn  พดูจานุ่มนวล ละมนุละไม  
称赞   chēnɡzàn   ยกยอ่ง ชมเชย 
少年 shàonián เดก็  เยาวชน 
胸 xiōnɡ อก 
领巾  lǐnɡjīn  ผ้าพนัคอ 
灿烂 cànlàn เจิดจ้า สวา่งไสว 
耀眼  yàoyǎn  ลานตา จ้าตา 
理想    líxiǎnɡ   อดุมการณ์ อดุมคติ 
星星 xīnɡxinɡ ดวงดาว  ดาว 
光焰  ɡuānɡyàn  เปลวแสง แสงอนัพวยพุง่ แสงรุ่งโรจน์ 
锻炼   duànliàn  ฝึกฝน 
肩负 jiānfù รับภาระ แบกภาระ 
建设 jiànshè สร้าง สร้างสรรค์ 
重担  zhònɡdàn  ภาระท่ีหนกัอึง้ หนกัหน่วง 
创建  chuànɡjiàn  สถาปนา สร้าง  
自豪   zìháo   ภาคภมิูในตวัเอง 
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少年，少年，祖国的春天 
（1=bE 2/4 李幼容词 寄 明曲） 
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59.《歌声与微笑》  
 

เกอเซงิ หยว่ี เวยเซ่ียว《歌声与微笑》Gēshēnɡ yǔ wēixiào เพลง “เสียงเพลง 
และรอยยิม้” ประพนัธ์คําร้องโดย หวางเจีย้น   (王健 Wánɡ Jiàn) ประพนัธ์ทํานองโดย กู่เจีย้น
เฟิน  (谷建芬 Gǔ Jiànfēn) เพลงนีแ้ตง่ขึน้ในปี 1989 นําออกเผยแพร่ครัง้แรกในงานฉลองปี
ใหมแ่หง่ชาตใินปีเดียวกนั เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง ถือเป็นเพลงเอกท่ีมีช่ือเสียง และ
ได้รับการยอมรับมากท่ีสดุในยคุปี 80  เม่ือไมน่านมานีใ้นกิจกรรมการปลอ่ยยานสํารวจอวกาศช่ือ 
ฉางเออ๋ อี ฮา่ว (嫦娥一号 chánɡ é yī hào) “ธิดาพระจนัทร์หมายเลข 1” ก็ได้บรรจเุพลงนีใ้ห้
เป็นเพลงสําคญัในกิจกรรมครัง้นีด้้วย เนือ้เพลงถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามความรักและความสขุ
จากก้นบึง้ของหวัใจท่ีผู้คนมีตอ่ชีวิตได้อยา่งลกึซึง้ เสียงเพลงและรอยยิม้ ส่ือถึงเดก็ๆวยัสดใสท่ีมุง่
หน้านําพาประเทศชาตสิูค่วามยิง่ใหญ่เกรียงไกรในอนาคต และส่ือถึงมิตรภาพของชาวจีนท่ีมีตอ่
เพ่ือนร่วมชาตแิละเพ่ือนร่วมโลก 

โครงสร้างของเพลงแบง่ออกเป็นสามท่อน คือ  A  B  A  แตท่่อนท่ี 1 และท่อนท่ี 3 ซํา้กนั  
ลกัษณะพเิศษของเพลงก็คือ ในท่อนท่ีเป็นเสียงสงู ใช้โน้ตเสียงเดียวซํา้ไปซํา้มาหลายครัง้ สร้าง
อารมณ์กระฉบักระเฉงและมีพลงั สามารถดงึดดูจิตใจและเรียกร้องให้ผู้ ฟังท่ีเป็นเยาวชนของชาติ
เกิดจินตนาการ รู้สกึถึงการมีสว่นร่วม การเป็นสว่นหนึง่ของเพลง เกิดความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของ
ชาตท่ีิจะสง่มอบและหยิบย่ืนไมตรีจิตมิตรภาพ ความรัก ความหว่งหาอาทรถงึกนัและกนั ไมว่า่จะ
อยูไ่กลแสนไกลเพียงใด   นบัตัง้แตเ่พลงนีนํ้าออกเผยแพร่ ทกุครัง้ท่ีมีงานฉลองในเทศกาลร่ืนเริง
ตา่งๆ ผู้คนมกัจะนกึถงึเพลงนีเ้พ่ือส่ือความหมายในการสง่ใจถึงกนัและกนั บทเพลงนีไ้มเ่พียงดงั
ก้องทัว่ฟ้าแผน่ดนิจีน แตย่งัดงัข้ามฟากฟ้า ข้ามขอบทะเลไปสูเ่พ่ือนร่วมโลกทกุหนแหง่ เพ่ือสง่
มิตรภาพจากใจของประชาชนชาวจีนไปถึงมิตรสหายทกุท่ีทกุคน 

เสียงเพลงนีฟั้งแล้วให้ความรู้สกึถึงเสียงธรรมชาตอินับริสทุธ์ิ เป็นส่ือแทนหวัใจท่ีขาว
สะอาด ผู้ ท่ีเข้าใจชีวิตอยา่งลกึซึง้เท่านัน้ จงึจะสามารถเข้าใจเพลงนีไ้ด้ลกึซึง้ เน่ืองจากเพลงนีเ้ป็น
เพลงท่ีบนัทกึความทรงจําในวยัเยาว์ท่ีไมว่า่จะฟังเม่ือใด ภาพในวยัเดก็อนัไร้เดียงสาก็จะปรากฏชดั
ทกุครัง้ และทกุครัง้ท่ีได้ยนิเพลงนี ้ เสียงเพลงอนับริสทุธ์ิ มีพลงัราวกบัจะปลกุผู้คนท่ีท้อแท้หลบัใหล
ในสงัคมและชีวิตอนัวุน่วาย ให้ฟืน้ต่ืนขึน้มากระโดดโลดเต้นอยา่งสนกุสนานร่าเริงในโลกแห่ง
ความสขุในวยัเยาว์         
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เนือ้เพลง  
请把我的歌带回你的家 请把你的微笑留下  

请把我的歌带回你的家  请把你的微笑留下  

 

明天明天这歌声  飞遍海角天涯  

飞遍海角天涯   明天明天这微笑  

将是遍野春花   将是遍野春花  

 

请把我的歌带回你的家 请把你的微笑留下  

请把我的歌带回你的家  请把你的微笑留下 
  

คาํอ่านพนิอนิ  
qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā  

qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià  

qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā  

qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià  

 

mínɡtiān mínɡtiān zhè ɡēshēnɡ  

fēi biàn hǎijiǎo tiānyá  

fēi biàn hǎijiǎo tiānyá  

mínɡtiān mínɡtiān zhè wēixiào  

jiānɡshì biànyě chūnhuā  

jiānɡshì biànyě chūnhuā  

 

qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā  

qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià  

qǐnɡ bǎ wǒ de ɡē dàihuí nǐ de jiā  

qǐnɡ bǎ nǐ de wēixiào liúxià  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
โปรดเอาเพลงฉนักลบับ้านของเธอ โปรดเถิดเพ่ือนเกลอทิง้รอยยิม้ไว้ 
โปรดเอาเพลงฉนักลบับ้านของเธอ โปรดเถิดเพ่ือนเกลอทิง้รอยยิม้ไว้ 
พรุ่งนี ้พรุ่งนี ้ แวว่ก้องแสนไกล  เสียงเพลงแวว่ไป ฟากฟ้า ข้ามทะเล   
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เสียงเพลงแวว่ไป ข้ามทะเลขอบฟ้า จะพรุ่งนี ้วนัหน้า เฮฮาสรวลเส  
ปลวิวอ่นร่อนไป ทัว่ถ่ินฮาเฮ  ดอกไม้ผลสิรวลเส ฮาเฮลอยไป 
 
โปรดเอาเพลงฉนักลบับ้านของเธอ โปรดเถิดเพ่ือนเกลอทิง้รอยยิม้ไว้ 
โปรดเอาเพลงฉนักลบับ้านเธอไป  ทิง้รอยยิม้ไว้ เถิดนะเพ่ือนเกลอ 
คาํศัพท์ 
带 dài นํา พา  

微笑 wēixiào รอยยิม้ 

留下  liúxià  ทิง้เอาไว้ เหลือเอาไว้ 

飞 fēi  บิน 

遍 biàn ไปทัว่ เตม็ไปทัว่ 

海角天涯  hǎijiǎo tiānyá ไกลสดุหล้าฟ้าเขียว  

野 yě ท้องทุง่  

歌声与微笑 
（1=bE 4/4 王健词 谷建芬曲）
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60.《东方之珠》 
 

ตงฟาง จือ จ《ู东方之珠》Dōnɡfānɡ zhī zhū เพลง “มกุงามแห่งบรูพา” ประพนัธ์
คําร้องและทํานองโดย หลวัต้าโยว่  (罗大佑 Luó Dàyòu) เพลงนีเ้ผยแพร่ครัง้แรกในละคร
โทรทศัน์ของฮ่องกงในปี  1981 ช่ือเร่ือง เฉียนลู《่前路》Qiánlù “หนทางข้างหน้า”  โดยใช้เป็น
เพลงหลกัประกอบละครเร่ืองดงักลา่วนี ้ ผู้ขบัร้องคนแรกคือ เจินนี 甄妮(Zhēn Nī) นบัวา่เป็น
เพลงท่ีระลกึและเป็นตวัแทนในการคืนสูม่าตภุมูิจีนของเกาะฮ่องกง ซึง่เป็นเหตกุารณ์ครัง้
ประวตัศิาสตร์ท่ีโลกต้องจารึก และอยูใ่นความทรงจําของชาวจีนทัว่ทัง้แผน่ดนิ โดยเม่ือวนัท่ี 1 
กรกฎาคม ปี  1997  เกาะฮ่องกง ซึง่อยูใ่นการปกครองขององักฤษมาเป็นเวลาร้อยกวา่ปี ในท่ีสดุก็
ได้กลบัคืนสูอ้่อมกอดของแผน่ดนิแม ่ นบัเป็นสญัลกัษณ์ของความรุ่งเรืองแข็งแกร่งของประเทศจีน
อีกมมุหนึง่ ระบบการปกครองแบบหนึง่ประเทศสองระบอบได้พฒันาขึน้ สร้างการรวมชาตท่ีิ
เข้มแข็ง “มกุงามแห่งบรูพา” จงึเป็นทัง้การสดดีุยกยอ่งความงาม ความเจริญก้าวหน้าของฮ่องกง 
และยงัเป็นการจดบนัทกึประวตัศิาสตร์อีกหน้าหนึง่ของจีนและฮ่องกง 

เนือ้เพลงนีบ้รรยายลกัษณะของเกาะฮ่องกง โดยใช้ภาษากวีแตง่เป็นกลอนไพเราะ 
ประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมาอยา่งโชกโชน และภาพราตรีอนังดงามในปัจจบุนั กวีใช้ความเปรียบแบบ
บคุลาธิษฐานเพ่ือบอกเลา่ถึงความรัก ความหลงใหลของผู้คนท่ีมีตอ่เกาะฮ่องกง โครงสร้างเพลง
ช่วงแรกเป็นโครงสร้างแบบซํา้ทํานอง  ทําให้ทํานองเพลงท่อนแรกกบัทอ่นท่ีสองเป็นทํานอง
เดียวกนั แตว่รรคเพลงในทอ่นแรกเป็นทํานองแบบราบร่ืน แตพ่อเข้าสูว่รรคท่ีสอง เร่ิมต้นด้วยการ
บรรเลงซํา้โน้ตตวัเดมิ  รัวกระชัน้เป็นคูแ่ปดแล้วไลล่งมาสูโ่น้ตเสียงต่ํา เพ่ือส่ือถงึความสมัพนัธ์ของ
ชาตจีินกบัเกาะฮ่องกงท่ีแตเ่ดมิมีความใกล้ชิดสนิทสนม อบอุน่ และมีความผกูพนัลกึซึง้ตอ่กนัมา
ยาวนาน  เม่ือเข้าสูท่่อนท่ีสองกลบัเปล่ียนแนวทํานองทําให้รู้สกึถงึความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้  แต่
ยงัคงใช้วิธีซํา้โน้ตไลเ่รียงขึน้ไปจนถึงเสียงสงู ตอ่มาใช้โน้ตสามเสียงไลเ่รียงตอ่กนัเป็นระลอก ขึน้
ไปสูเ่สียงสงู สง่อารมณ์เพลงถึงจดุสงูสดุ ตรงคําร้องท่ีวา่ “ขอให้คล่ืนนํา้ทะเลกบัฉนัคอยคุ้มกนั
ปกป้องเธอ” ส่ือถึงความรักความผกูพนัท่ีแผน่ดนิใหญ่และฮ่องกงมีตอ่กนั ทํานองเพลงตอ่มาเป็น
ท่อนเสริมซึง่ซํา้ทํานองกบัทอ่นท่ีผา่นมา แล้วใช้วิธีไลเ่รียงตวัโน้ตขึน้สูจ่ดุสงูสดุของอารมณ์เพลงอีก
ครัง้ ตรงคําร้องท่ีวา่ “โปรดเถิดอยา่ลืมฉนั, แม้ยาวนานเท่าไร ฉนัยงัเป็นชาวผิวเหลืองไมผ่นัแปร”   

เกาะฮ่องกงตัง้อยูบ่ริเวณทิศตะวนัออกของปากแมนํ่า้จเูจียง รวมพืน้ท่ีเกาะฮ่องกง (香港

岛 Xiānɡɡǎnɡdǎo) เกาะจ่ิวหลง (九龙半岛 Jiǔlónɡ bàndǎo หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ เกาะ
เกาลนู) เกาะซนิเจีย้ (新 界 X ī nji è) และเกาะน้อยใหญ่รอบๆบริเวณ เดมิเป็นเพียงเกาะ
ชาวประมงเลก็ๆเกาะหนึง่ท่ีมีประชากรไมถ่ึงห้าพนัคน   หลงัจากจีนพา่ยแพ้ในสงครามฝ่ิน เกาะ
ฮ่องกงและเกาลนูจงึถกูครอบครองโดยองักฤษในปี  1842 และ  1860 ตามลําดบั ตอ่มาภายหลงั 
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ในปี  1898 องักฤษได้ทําสญัญา “เช่าซือ้” พืน้ท่ีทางตอนใต้ของลํานํา้เซนิเจิน้ ซึง่ปัจจบุนัเรียกวา่ 
‘เขตดนิแดนใหม’่ รวมทัง้เกาะรอบข้าง ซึง่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กวา่เม่ือครัง้องักฤษเข้ายดึ
ครองในสมยัสงครามฝ่ินเกือบสบิเท่า เน่ืองจากเป็นดนิแดนท่ีผลติและสง่ออกไม้กฤษณา ภาษาจีน
เรียกวา่ เฉินเซียง 沉香(chénxiānɡ) หมายถงึ กลิน่หอม คําวา่ กัง่ (港ɡǎnɡ) หมายถงึ เมืองท่า 
จงึเป็นท่ีมาของช่ือเกาะนีว้า่ เซียงกัง่ (香港 Xiānɡɡǎnɡ) ภาษากวางตุ้งซึง่เป็นภาษาท่ีเกาะแหง่นี ้
ใช้พดูกนั ออกเสียงคํานีว้า่ ฮ่องกง ซึง่หมายถงึ เมืองทา่กลิน่หอม นอกจากนีย้งัมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน
อีก เช่น  เซยีงเจียง(香江 xiānɡjiānɡ) “แมนํ่า้หอม”   เซียงห่าย 香海(xiānɡ hǎi) “ทะเล
หอม” อนัเป็นท่ีมาท่ีทัว่โลกขนานนามวา่ ตงฟาง จือ จ(ู东方之珠 Dōnɡfānɡ zhī zhū) “มกุ
งามแห่งบรูพา” นัน่เอง    

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษท่ีขึน้ตรงตอ่รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาล
จีนได้ใช้นโยบาย ‘หนึง่ประเทศสองระบบ’ ในการปกครองฮ่องกง ตามกฎหมายพืน้ฐานท่ีใช้ในการ
ปกครองและบริหารฮ่องกง ท่ีสภาประชาชนจีนได้อนมุตัแิละประกาศใช้เป็นกฎหมาย เม่ือวนัท่ี 4 
เมษายน ปี 1990 โดยให้สทิธิฮ่องกงในการปกครองตนเองอยา่งอิสระ สามารถดําเนินนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี รัฐบาลจีนได้กําหนดให้
ฮ่องกงสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีตอ่ไปได้อีกเป็นเวลา 50 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 
ปี 1997 ซึง่เป็นวนัท่ีรัฐบาลจีนได้รับฮ่องกงกลบัคืนจากรัฐบาลองักฤษ (เนือ้หาเก่ียวกบัเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงสว่นนีป้รับปรุงมากจาก Wikipedia สารานกุรมเสรี)    

 
เนือ้เพลง  
小河弯弯向东流  流到香江去看一看  
东方之珠我的爱人   你的风采是否浪漫依然  
月儿弯弯的海港   夜色深深灯火闪亮  
东方之珠整夜未眠   守着沧海桑田变幻的诺言  
让海风吹拂了五千年  每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严  
让海潮伴我来保佑你  请别忘记我永远不变黄色的脸  
船儿弯弯入海港   回头望望沧海茫茫  
东方之珠拥抱着我  让我温暖你那沧凉的胸膛  
 

คาํอ่านพนิอนิ  
xiǎohé wānwān xiànɡ dōnɡliú  

liúdào xiānɡjiānɡ qùkàn yíkàn  

dōnɡfānɡ zhī zhū wǒ de àiren  

nǐde fēnɡcǎi shìfǒu lànɡmàn yīrán  

yuèr wānwān de háiɡǎnɡ  

yèsè shēnshēn dēnɡhuǒ shǎnliànɡ  
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dōnɡfānɡ zhī zhū zhěnɡyè wèimián  

shǒuzhe cānɡhǎi sānɡtián biànhuàn de nuòyán  

rànɡ hǎifēnɡ chuīfú le wǔ qiānnián  

měi yìdī lèizhū fǎnɡfú dōu shuōchū nǐde zūnyán  

rànɡ hǎicháo bàn wǒ lái bǎoyòu nǐ  

qǐnɡ bié wànɡjì wǒ yónɡyuǎn búbiàn huánɡsè de liǎn  

chuánr wānwān rù háiɡǎnɡ  

huítóu wànɡwànɡ cānɡhǎi mánɡmánɡ  

dōnɡfānɡ zhī zhū yōnɡ bàozhe wǒ  

rànɡwǒ wēnnuǎn nǐ nà cānɡ liánɡ de xiōnɡtánɡ  
 

ความหมายของเนือ้เพลง 
สายนทีคดโค้งไหลลงบรูพา  ไปเย่ียมยลธารา นามวา่ เซยีงเจียง  
มกุแหง่บรูพา ฉนัหลงใหลร่วมเรียง ท่วงทา่สําเนียงยงังดงามหรือไร 
ท่าเรือริมอา่ว โค้งดัง่วงจนัทร์  แสงแห่งราตรีกาลเรืองรองสวา่งไสว 
มกุงามแหง่บรูพาไมเ่คยหลบัใหล  คืนวนัผนัไป ยดึมัน่สญัญา  
ห้าพนัปีผา่น ต้านลมทะเลพดั  นํา้ตาทกุหยาด พร่ําเกียรตภิมูิ สงูสงา่ 
วอนคล่ืนอยูก่บัฉนัคุ้มกนักายา  วอนอยา่ลืมวา่ พนัธุ์ผิวเหลืองนี ้นานวนัไมก่ลาย 
เรือลําน้อยใหญ่ อา่วโค้ง เข้าทา่  มองย้อนไปสดุตา ทะเลครามกว้างใหญ่ 
มกุแหง่บรูพา โอบกอดฉนัไว้   ฉนัอบอุน่ใจในอ้อมอกเยือกเยน็   
 

คาํศัพท์ 
弯 wān โค้ง 
风采 fēnɡcǎi ทว่งทา่ท่ีงดงาม 
浪漫 lànɡmàn บรรยากาศโรแมนติก ชวนฝัน 
依然  yīrán  ยงัคงเหมือนเดิม 
海港  háiɡǎnɡ  ทา่เรือริมทะเล  
夜色 yèsè สีสนัยามราตรี 
闪亮  shǎnliànɡ  กระพริบ สวา่งตา 
眠  mián  การนอนหลบั 
守 shǒu เฝ้า  
变幻 biànhuàn พลกิผนั เปล่ียนแปลงไปมากมาย 
诺言  nuòyán  คํามัน่สญัญา 
拂  fú  เฉียดปะทะ ปัด  
仿佛 fǎnɡfú เหมือน คล้าย  
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尊严  zūnyán  เกียรติภมิู 
沧海 cānɡhǎi ทะเลกว้างใหญ่ไพศาล ทะเลสีคราม 
海潮 hǎicháo กระแสนํา้ขึน้ลงของทะเล 
保佑  bǎoyòu  คุ้มครอง ปกปักรักษา 
沧海桑田 cānɡhǎi sānɡtián ได้ผา่นโลกมาอยา่งโชกโชน 
拥抱  yōnɡbào  โอบกอด  
温暖 wēnnuǎn อบอุน่ 
胸膛  xiōnɡtánɡ  หน้าอก 
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61.《我的中国心》  
 

หวอ่ เตอะ จงกวอ๋ ซนิ《我的中国心》Wǒde Zhōnɡɡuó xīn เพลง “หวัใจจีนของ
ฉนั” ประพนัธ์คําร้องโดย หวงจาน (黄霑 Huánɡ Zhān) ประพนัธ์ทํานองโดย หวางฝหูลงิ  (王福

龄 Wánɡ Fúlínɡ) แรงบนัดาลใจท่ีทําให้นกัประพนัธ์ทัง้สองร่วมกนัแตง่เพลงนีข้ึน้ เกิดมาจาก
เหตกุารณ์ในปี 1982 ท่ีคณะกรรมการจดัทําตําราเรียนประวตัศิาสตร์ของญ่ีปุ่ น ได้ลบเร่ืองราวการ
รุกรานจีนของญ่ีปุ่ นออกจากตําราเรียน  ในฐานะชาวจีนคนหนึง่ หวงจาน รู้สกึคบัแค้นในใจเป็น
หนกัหนา จงึร่วมกบัคีตกวี หวางฝหูลงิ  แตง่เพลงนีข้ึน้มา  แล้วนําออกเผยแพร่ครัง้แรกในงานฉลอง
ปีใหมแ่หง่ชาตจีิน ปี  1984 หลงัจากเพลงนีจ้บลง เสียงเพลง และความหมายท่ีแฝงอยูใ่นเนือ้เพลง
สร้างความประทบัใจให้กบัสายเลือดจีนทัว่ทัง้แผน่ดนิกว้างใหญ่อยา่งลกึซึง้ สร้างมิตใิหมใ่ห้กบั
วงการเพลงรักชาต ิ เน่ืองจากเพลงปลกุใจในอดีตสว่นใหญ่ หรือแม้แตร่่วมสมยัก็ตาม โดยมาก
มกัจะเน้นการใช้คําขวญั ถ้อยคําปลกุใจเพ่ือให้รําลกึถึงพรรคคอมมิวนิสต์ ให้เช่ือมัน่ในระบบการ
ปกครองของรัฐบาล แตเ่นือ้เพลงนีส่ื้อถงึหวัจิตหวัใจของลกูหลานมงักร ท่ีเป็นจีนทัง้เลือดเนือ้และ
จิตวิญญาณ ในงานประกาศผลรางวลัของสมาคมบรรณาธิการเพลงแห่งชาต ิครัง้ท่ี 3 เพลงนีไ้ด้รับ
คดัเลือกให้ได้รับรางวลัท่ีหนึง่ประจําปี 1984   
 เพลงท่ีสะท้อนความรู้สกึจากเบือ้งลกึของจิตใจชาวจีนทัง้ชาตนีิ ้ ทําให้ช่ือนกัประพนัธ์หน้า
ใหมช่ื่อ หวงจาน เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในวงการเพลงของจีน นบัแตเ่พลงนีอ้อกเผยแพร่ ก็มีผลงานการ
ประพนัธ์ของนกัประพนัธ์ผู้ นีต้ามมาอีกหลายเพลง แตล่ะเพลงล้วนปักลกึตอกยํา้สลกัอยูใ่นหวัใจ
ผู้ ฟังอยา่งยากจะลืมเลือน  คําท่ีนกัประพนัธ์ผู้ นีใ้ช้ สร้างให้เห็นภาพพจน์ชดัเจน  ดงัเช่นในเพลง 
《我的中国心》 นี ้ ผู้ประพนัธ์ใช้คําท่ีส่ือให้เห็นถงึความรักท่ีชาวจีนมีตอ่ประเทศชาตวิา่หนกัอึง้
นบัพนัชัง่ ถ่ายทอดถึงความรักความห่วงหาอาลยัของชาวจีนทัง้ในประเทศและโพ้นทะเล ท่ีมีตอ่
มาตภุมูิวา่ ยิง่ใหญ่หนกัหนาเพียงไร   

นอกจากนี ้ ในเพลงนีย้งัใช้สญัลกัษณ์ “แม่นํา้แยงซี กาํแพงหม่ืนลี ้ หุบเขาหวงซาน   

แม่นํา้หวงเหอ” อนัเป็นสิง่สําคญัท่ีอยูคู่ก่บัแผน่ดนิจีน สร้างความรู้สกึสํานกึรัก หวงแหนและ
ภาคภมูิใจในความยิง่ใหญ่เกรียงไกรและความองอาจทรนงในความเป็น “คนจีน” ทัง้ตวัและหวัใจ 

คําวา่ ฉางเจียง (长江 chánɡjiānɡ) หมายถงึ แมนํ่า้แยงซี หรือ แยงซีเกียง ( 扬子江 
Yángzǐ jiāng ภาษาองักฤษเขียนวา่ Yangtze river) หรือแมนํ่า้ฉางเจียง (长江 Cháng 
jiāng) เป็นแมนํ่า้ท่ียาวท่ีสดุในทวีปเอเชีย และเป็นแมนํ่า้ท่ียาวเป็นอนัดบัท่ีสามของโลก รองจาก
แมนํ่า้ไนล์ในทวีปแอฟริกาและแมนํ่า้อะเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ แมนํ่า้แยงซียาว 6,300 กิโลเมตร 
มีต้นนํา้อยูท่ี่มณฑลชิงห่ายและทิเบต ในทิศตะวนัตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน และไหลมาทาง
ทิศตะวนัออก ออกสูท่ะเลจีนตะวนัออก 
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 ต้นกําเนิดของแมนํ่า้แยงซีอยูใ่ต้ธารนํา้แข็งทางทิศตะวนัตกของภเูขาเก้อลาตานตง (各拉

丹东 Gèlādāndōng) แมนํ่า้แยงซีไหลผา่นไปฝ่ังตะวนัออกของมณฑลชิงหา่ย และไหลลงไปทาง
ใต้สูห่บุเขาท่ีลกึตามแนวเส้นแบง่เขตแดนระหวา่งมณฑลเสฉวนกบัทิเบต แล้วไหลเข้าสูม่ณฑล     
หหูนาน หรือ ฮนูาน (湖南 Húnán) ซึง่เส้นทางไหลเลาะลาดตามหบุเขานัน้ได้ลดระดบัความสงู
ของแมนํ่า้จากระดบัมากกวา่ 5,000เมตร สูร่ะดบัท่ีต่ํากวา่ 1,000 เมตร (คดัลอกจากเว็บไซต์ 
Wikipedea สารานกุรมเสรี)  

คําวา่ ฉางเฉิง (长城 chánɡchénɡ) หมายถงึ กําแพงหม่ืนลี ้ หรือ กําแพงเมืองจีน ซึง่
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก มีระยะทางยาวกวา่ 7,000 กิโลเมตร เม่ือปี 1987 ได้รับคดัเลือก
ให้เป็นมรดกโลก เร่ิมสร้างตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 9 ก่อนคริสต์ศกัราช โดยผู้ปกครองของจีนในสมยันัน้ ได้
สร้างกําแพงเมืองเช่ือมป้อมและป้อมไฟสญัญาณแจ้งเหตใุนเขตชายแดนเข้าด้วยกนั เพ่ือป้องกนั
การรุกรานจากชนชาตสิว่นน้อยในภาคเหนือ ถึงสมยัชนุชิวจ้านกัว๋ เจ้าผู้ครองแคว้นตา่ง ๆ ของจีน 
แยง่ชิงความเป็นใหญ่ เกิดสงครามระหวา่งกนัตลอดเวลา จงึได้สร้างกําแพงเมืองตามเทือกเขาใน
เขตชายแดนเพ่ือป้องกนัฝ่ายตรงข้าม ถงึปี 221 ก่อนคริสต์ศกัราช จกัรพรรดจ๋ิินซีได้รวมจีนเข้าเป็น
เอกภาพและได้เช่ือมกําแพงเมืองในแคว้นตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากชนชาติ
สว่นน้อยแถบทุ่งหญ้ามองโกเลีย กําแพงเมืองจีนในสมยันัน้มีระยะทางยาวกวา่ 5,000 กิโลเมตร 
หลงัจากนัน้ในสมยัราชวงศ์ฮัน่ได้สร้างกําแพงเมืองจีนตอ่จนมีระยะทางยาวกวา่ 10,000 กิโลเมตร 
โดยทัว่ไปแล้ว กําแพงเมืองจีนในปัจจบุนัหมายถึงกําแพงเมืองจีนสมยัราชวงศ์หมงิ (1368 - 1644)
ระหวา่งดา่นเจียอีก้วนในมณฑลกนัซูท่างภาคตะวนัตก ถึงริมฝ่ังแมนํ่า้ยาลูใ่นมณฑลเหลียวหนิง
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน ผา่น 9 มณฑล นครและเขตปกครองตนเองของจีนโดยมี
ระยะทางยาวรวม 7,300 กิโลเมตร เท่ากบั 14,000 กวา่ลี ้จงึได้ช่ือวา่ กําแพงหม่ืนลี ้ (ปรับปรุงจาก
เว็บไซต์ 中国百科 Zhōnɡɡuó bǎikē China ABC)   

คําวา่ หวงซาน (黄山 huánɡshān) หมายถงึ  เขาหวงซาน  เป็นเทือกเขาท่ีทอดตวัอยู่
ทางตอนใต้ของมณฑลอนัฮยุ ทางตะวนัออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือเสียงมาจากทิวทศัน์
ท่ีงดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงซานรูปร่างแปลกตา และภาพของหมอกและเมฆท่ี
ลอยอยูใ่กล้ยอดเขา บริเวณเทือกเขายงัมีนํา้พรุ้อนและบอ่นํา้ร้อนธรรมชาตอีิกมากมาย 
เน่ืองมาจากความงดงาม จงึมกัจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงซานอยูใ่นภาพเขียนจีน หรือ
ปรากฏช่ือในวรรณกรรมอยูบ่อ่ยครัง้ ปัจจบุนันี ้ องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนเทือกเขาหวงซาน
เป็นมรดกโลก และยงัจดัวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุแห่งหนึง่ในจีน (คดัลอกจาก
เว็บไซต์ Wikipedea สารานกุรมเสรี)  

คําวา่ หวงเหอ (黄河 huánɡhé) หมายถึง  แมนํ่า้หวง   ความหมายตามตวัอกัษรคือ แม่
นํา้เหลือง  เป็นแมนํ่า้ท่ียาวเป็นอนัดบัสองของประเทศจีน รองจากแมนํ่า้แยงซี มีความยาว 5,464 
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กิโลเมตร สงูเหนือระดบันํา้ทะเล ถงึ 4,500 เมตร ไหลจากฝ่ังตะวนัตกมาทางตะวนัออก ผา่น
มณฑล ชิงห่าย เสฉวน กานซ ูหนิงเซ่ีย มองโกเลียใน ซานซี เหอหนาน และซานตง ออกสูท่ะเลโป๋ 
(โป๋ห่าย) ซึง่เป็นทะเลในอา่วทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีน(คดัลอกจากเว็บไซต์ 
Wikipedea สารานกุรมเสรี)    
 

เนือ้เพลง 
愿祖国的未来更美好!  河山只在我梦里   

祖国已多年未清静  可是不管怎样也改变不了我的中国心   

洋装虽然穿在身  我心依然是中国心   

我的祖先早已把我的一切 烙上中国印    

长江长城黄山黄河  在我心中重千斤   

无论何时无论何地  心中一样亲    

流在心里的血  澎湃着中华的声音   

就算生在他乡也改变不了 我的中国心    

长江长城黄山黄河  在我心中重千斤 

无论何时无论何地  心中一样亲 

流在心里的血  澎湃着中华的声音 

就算生在他乡也改变不了 我的中国心 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
yuàn zǔɡuó de wèilái ɡènɡ méihǎo!    

héshān zhǐzài wǒ mènɡlǐ   

zǔɡuó yǐ duōnián wèi qīnɡjìnɡ   

kěshì bùɡuǎn zěnyànɡ yě ɡǎibiàn bùliǎo  

wǒ de Zhōnɡɡuó xīn    

yánɡzhuānɡ suīrán chuān zàishēn   

wǒxīn yīránshì Zhōnɡɡuó xīn   

wǒ de zǔxiān záoyǐ bǎ wǒ de yìqiè  

lào shànɡ Zhōnɡɡuó yìn    

chánɡjiānɡ chánɡchénɡ huánɡshān huánɡhé   

zàiwǒxīnzhōnɡ zhònɡ qiānjīn   

wúlùn héshí wúlùn hédì   

xīnzhōnɡ yíyànɡ qīn    

liú zài xīnlǐ de xuè    

pénɡpài zhe Zhōnɡhuá de shēnɡyīn   

jiùsuàn shēnɡzài tāxiānɡ yě ɡǎibiàn bùliǎo  

wǒ de Zhōnɡɡuó xīn    
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chánɡjiānɡ chánɡchénɡ huánɡshān huánɡhé   

zàiwǒxīnzhōnɡ zhònɡ qiānjīn 

wúlùn héshí wúlùn hédì   

xīnzhōnɡ yíyànɡ qīn 

liú zài xīnlǐ de xuè    

pénɡpài zhe Zhōnɡhuá de shēnɡyīn 

jiùsuàn shēnɡzài tāxiānɡ yě ɡǎibiàn bùliǎo  

wǒ de Zhōnɡɡuó xīn 

 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ภาวนาขออนาคตมาตภุมูิยิง่สงูสง่  นํา้เขาคง เห็นได้เพียง ในฝันฉนั 
หลายปีแล้วมาตภุมูิรบไลฟั่น  ถึงกระนัน้ เปล่ียนฉนั ไมไ่ด้ หวัใจจีน   
คราบตา่งชาตสิวมกายไมใ่หลหลง ใจจีนคง ตดิตามไป ในทกุถ่ิน 
มาตภุมู ิประทบัไว้ ในชีวิน  หวัใจจีน ประทบัแนน่ ในดวงใจ 
ฉางเจียง ฉางเฉิง หวงซาน หวงเหอ มัน่เสมอ รักมาตภุมูิ อนัยิ่งใหญ่ 
ไมว่า่วนัเวลา สถานใด   อยูใ่นใจ สนิทแน่น เหมือนดงัเดมิ 
เลือดสีแดงในหวัใจท่ีไหลหลัง่  โหมซดัดงั เสียงใจจีน ทวีเพิม่ 
แม้กายร่อนเร่ไปใจคงเดมิ   ใจฮกึเหิม ห้าวหาญ หวัใจจีน    
 
คาํศัพท์ 

清静  qīnɡjìnɡ  สงบเงียบ 

洋装 yánɡzhuānɡ ชดุเสือ้นอก 

依然 yīrán ยงัคง 

烙 lào ตีตรา 

印  yìn   ประทบั พิมพ์ 

千斤  qiānjīn  ภาระท่ีหนกัอึง้ 

何时 héshí เวลาใด 

何地  hédì   สถานท่ีใด 

澎湃  pénɡpài  โหมกระหน่ํา สาดซดั  
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62.《龙的传人》  

 
หลง เตอะ ฉวนเหริน 《龙的传人》Lónɡ de chuánrén เพลง “ผู้ สืบเผา่พนัธุ์มงักร” 

ประพนัธ์คําร้องโดยนกัประพนัธ์ชาวไต้หวนัช่ือ หวงจาน (黄霑 Huánɡ Zhān) ประพนัธ์ทํานอง
โดย โหวเตอ๋เจีย้น (侯德健 Hóu Déjiàn) เผยแพร่ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม ปี 1978 ขบัร้อง
โดยนกัร้องชาวไต้หวนัช่ือ หล่ีเจีย้นฟู่ (李建复 Lǐ Jiànfù) จากนัน้นกัร้องชาวฮ่องกงช่ือ จาง 
หมิงหมิน่ (张明敏 Zhānɡ Mínɡmǐn)นําไปขบัร้อง จนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางไปถึงจีน
แผน่ดนิใหญ่ในเวลาตอ่มา   ตอ่มาปี 1989 ผู้แตง่ได้เปล่ียนเนือ้เพลงบางท่อน ท่ีวา่ “ตาสีดํา ผมสี
ดํา ผิวสีเหลือง คือผู้ สืบสายเลือดมงักรชัว่นิรันดร์”  เปล่ียนเป็น “ไมว่า่คณุจะยอม หรือไมย่อม คณุก็
เป็นสายเลือดมงักรตลอดกาล” เป็นเนือ้หาท่ีเสียดแทงหวัใจของกลุม่คนท่ีไมย่อมรับการรวมชาติ
เป็นหนึง่  ในปี  1999 ตอ่มาในปี  2000 นกัร้องยอดนิยมชาวจีนช่ือ หวางล่ีหง  (王力宏 Wánɡ Lì

hónɡ) ได้นําเพลงนีม้าเรียบเรียงดนตรีใหมเ่ป็นแนวเพลงยอดนิยมสมยัใหม ่จนกลายเป็นเพลงยอด
นิยมและรู้จกักนัไปทัว่ นบัได้วา่เป็นตวัแทนของ “ผู้ สืบเผา่พนัธุ์มงักร” ในยคุนีก็้วา่ได้  โดยในปี  
2008 พิธีวิง่คบเพลงิกีฬาโอลมิปิก นกัร้องผู้ นีไ้ด้ถือคบเพลงิเป็นคนแรกเพ่ือสง่ตอ่ให้กบัผู้วิง่คน
ตอ่ไปทัว่ทัง้แผน่ดนิจีน  จนถงึพิธีเปิดกีฬาโอลมิปิกเม่ือวนัท่ี 8 เดือน 8 ค.ศ 2008 เวลา 08.00 น.
หวางล่ีหง ก็ได้ขบัร้องเพลงนีใ้นพิธีเปิดกีฬาโอลมิปิกเช่นเดียวกนั  

ตาํนานมังกรจีนโบราณ มีอายยุาวนานกวา่ 4,000 ปี มงักรจีนมีลกัษณะลําตวัท่ียาว
เหมือนง ู มีเกลด็สีเขียว นยัน์ตาสีแดง มีหนวดและเขาอยา่งละคู ่ มีขา 4 ขาและกรงเลบ็ท่ีแข็งแรง 
มงักรจีนโบราณถกูยกยอ่งวา่เป็นสตัว์เทพเจ้าซึง่ชาวจีนเคารพนบัถือ เป็นสตัว์พาหนะของเทพเจ้า
ในลทัธิเตา๋ ทําหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองปราสาทราชวงัของเทพเจ้าบนสวรรค์ มงักรจีนท่ีมีกรงเลบ็ 5 
เลบ็ ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งจกัรพรรดหิรือฮ่องเต้ของจีนเป็นสญัลกัษณ์แห่งความอดุมสมบรูณ์ 
มงักรบางตวัจะถือไขม่กุเม็ดใหญ่อยูท่ี่ขาหน้า ครัง้หนึง่คนเคยคดิวา่ไขม่กุคือไขข่องมงักร  

ตามความเช่ือของชาวจีนโบราณนัน้ จะมีสตัว์ศกัดิส์ทิธ์ิอยู ่4 ชนิด คือ ฉีหลนิ หรือ กิเลน  
(麒麟 qílín) หงส์(凤 fènɡ) เตา่(龟ɡuī) และมงักร(龙 lónɡ) โดยเช่ือถือกนัวา่มงักรเป็นสตัว์
ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุในบรรดาสตัว์ทัง้ 4 ชนิด เป็นสญัลกัษณ์ของพลงัอํานาจ ความยิ่งใหญ่และเพศชาย 

ตามตํานานในสมยัโบราณของจีน มี เจ้าแมน่ึง่ออ หรือ หนว่ีวา(女娲 nǚwā) มีลกัษณะ
ลําตวัเป็นคน แตห่วัเป็นง ูซึง่ในบางตําราก็มีการบอกตอ่ ๆ กนัมาวา่มีลําตวัท่อนบนเป็นคน แตท่อ่น
ลา่งเป็นง ู เม่ือเจ้าแมน่ึง่ออสิน้อายไุข นางได้ตายไปแล้วเป็นเวลา 3 ปี แตศ่พของนางกลบัไมเ่นา่
เป่ือย และเม่ือมีคนลองเอามีดผา่ท้องของนางด ู ก็ปรากฏมีมงักรเหลืองตวัหนึง่พุง่ออกมาแล้วเหาะ
ขึน้ฟ้าไป 
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ตามตําราดกึดําบรรพ์ของจีนกลา่วกนัวา่ มงักรจีนนัน้ ถือกําเนิดขึน้ครัง้แรกในสมยัของ 
พระเจ้าฝซู ี (伏羲 Fúxī) หรือเม่ือประมาณ 3,935 ปีก่อนพทุธกาล ในบนัทกึทางประวตัศิาสตร์
ของจีน พระเจ้าฝซู ีนบัเป็นจกัรพรรดอิงค์แรกท่ีสดุในบรรพบรุุษของชาวจีน  มีตํานานกลา่วกนัไว้วา่ 
มีมงักรอยูต่วัหนึง่เป็นเจ้าเหนือนา่นนํา้ทัง้ปวงเป็นระยะเวลาหลายพนัปี ซึง่แท้จริงแล้วมงักรตวันัน้ก็
คือ พระเจ้าฝซู ีแปลงร่างนัน่เอง  

นอกจากนี ้ ยงัมีตํานานมงักรในหนงัสือประวตัวิฒันธรรมจีนได้กลา่วกนัไว้วา่ มงักรนัน้ได้
ถือกําเกิดขึน้ในสมยัพระเจ้าอึง่ต่ี พระเจ้าอึง่ต่ี, อึง้ต่ี หรือหวงตี(้黄帝 Huánɡdì) ทรงเป็นกษัตริย์ผู้
ท่ีรวบรวมแผน่ดนิจีนไว้เป็นผืนเดียวกนั โดยพระองค์ได้ทรงสร้างจินตนาการรูปมงักรขึน้มา จากการ
รวมสญัลกัษณ์ของเผา่ตา่งๆ โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้มงักรกลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีวา่เผา่ตา่ง ๆ ได้
รวมกลายเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัแล้ว ตามตํานานกลา่วไว้วา่เม่ือพระเจ้าหวงตีส้ิน้อายไุข ก็มีมงักร
จากฟ้าลงมารับพระองค์และพระมเหสีขึน้ไปเป็นเซียนบนสวรรค์ โดยบางตําราได้กลา่ววา่พระองค์
นัน้เป็นหวงตีอ้งค์เดียวกบัท่ีได้เป็นเจ้าสวรรค์ หรือเง็กเซียนฮ่องเต้ในเวลาตอ่มา เพราะเหตนีุช้าวจีน
จงึถือวา่มงักรเป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธ์ิและเป็นเจ้าแห่งสตัว์ทัง้ปวง 

มงักรจีนเป็นสตัว์เทพเจ้าท่ีอยูบ่นสรวงสวรรค์ตามความเช่ือของชาวจีน เปรียบเหมือน
สญัลกัษณ์ของชนชาตจีิน ชาวจีนทัว่โลกตา่งหยิ่งทะนงในการท่ีพวกตนนัน้ สืบสายเลือดมาจาก
มงักร (龙的传人 lónɡ de chuánrén) ชาวจีนเช่ือกนัวา่มงักรนัน้เป็นเทพเจ้าในตํานานท่ีจะ
นํามาซึง่อายยืุนยาว ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภวาสนา เป็นสญัลกัษณ์ของจกัรพรรดแิละอํานาจ
อนัยิ่งใหญ่ของฮ่องเต้ ตํานานมงักรของจีนได้ซมึซาบเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณ และกลาย
มาเป็นวฒันธรรมของชาวจีนตราบจนถึงทกุวนันี ้ มงักรจีนได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของความ
ยิ่งใหญ่ ความดีงาม และอํานาจบารมี (เนือ้หาเก่ียวกบัตํานานมงักร ปรับปรุงจากเว็บไซต์ 
Wikipedea สารานกุรมเสรี) 

四面楚歌 sìmiàn chǔɡē “เพลงฉู่ส่ีทศิ” ท่ีกลา่วถงึในเพลง เป็นสํานวนหมายถงึ “ตก
อยูใ่นภาวะวกิฤตไิร้หนทางช่วยเหลือ” มีท่ีมาจากประวตัศิาสตร์สงครามการรบของแคว้นฉู่ ซึง่เป็น
แคว้นหนึง่ในยคุชนุชิวจ้านกวอ๋ (春秋战国 chūnqiū zhànɡuó) บทเพลงฉู่ (ภาษาจีนออกเสียง
วา่ ฉู่เกอ 楚歌 chǔɡē) เป็นบทเพลงท่ีคีตกวีเฉินจ้งและตู้ ช่ือเหวนิ ประพนัธ์ขึน้โดยอาศยัทํานอง
เพลงโบราณ ป้า หวาง เซีย่  เจ่ีย《霸王卸甲》Bàwánɡ xiè jiǎ “ถอดเกราะจกัรพรรด”ิ 
บรรเลงจินตภาพความอาลยัอาวรณ์ของการพลดัพรากจากกนัของจ้าวผู้ครองแคว้นฉู่ ช่ือ เซีย่งยว่ี 
(项羽 xiànɡyǔ) กบันางอนัเป็นท่ีรักช่ือ หยวีจี(虞姬 Yú jī) ในครัง้ท่ีแคว้นฉู่ออกราญศกึ
สงครามกบัแคว้นฮัน่ของหลวิปัง  แคว้นฉู่ถกูกองกําลงัทหารของแคว้นฮัน่ล้อมรอบปิดประชิดทกุ
ทิศา ไร้สิน้ทางหนี ไร้สิน้เสบียงอาหารและไร้สิน้กําลงั ดกึสงดัคืนหนึง่ ท่ามกลางความเงียบ และ
ความท้อแท้ของกองทหารแคว้นฉู่ กองทหารแคว้นฮัน่ท่ีกําลงัปิดล้อมอยูน่ัน้ร้องเพลงพืน้เมืองของ
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แคว้นฉู่ดงัไปทัว่ท้องสมรภมูิ เสียงข้าศกึโอบล้อมรอบเมือง ร้องเพลงบ้านเกิดของตนกึกก้องไปทัว่ 
ยิ่งซํา้เตมิเหลา่ทหารท่ีไร้กําลงั ท้อแท้และหิวโหย ให้หมดสิน้ความหวงัทัง้ปวง เสียงเพลงฉู่ปลกุ
เซี่ยงหยว่ีต่ืนจากภวงัค์ นกึฉงนและทอดถอนใจวา่ น่ีแคว้นฮัน่ยดึดนิแดนของข้าได้แล้วหรือไร จงึลกุ
ขึน้มาเขียนกลอนพร่ํารําพนั แล้วร้องเพลงร่วมกบัหยวีจีนางอนัเป็นท่ีรักด้วยความโศกเศร้ารันทด
ระทม ทัง้อาลยันาง ยงัอาลยับ้านเมือง เป็นเสมือนการอําลาจากกนัในชาตนีิ ้    

 
力拔山兮气盖世。  时不利兮骓不逝。 

    骓不逝兮可奈何！  虞兮虞兮奈若何！ 
lì bá shān xī qì ɡàishì  shí búlì xī zhuī bú shì. 

     zhuī bú shì xī kě nàihé ！yú xī yú xī nài ruòhé ！ 

“พลงัแกร่งยา้ยภูผาทัว่หลา้บกุ กาลเพลีย่งพล้ํามา้ไม่รุกไม่บกุไล่ 
มา้ไม่รุกขา้มิรู้ทําเช่นไร  หยวีจี๋เอ๋ยขา้จนในไร้หนทาง”    
 

หยวีจี มีใจเดด็เด่ียว มิยอมให้ตนต้องเป็นภาระของจอมทพัในการพิทกัษ์บ้านเมือง จงึ
เชือดคอตายท่ีหน้าม้าศกึของเซ่ียงหยวี  เซี่ยงหยวีข่ีม้านํากําลงัทหารท่ีไร้สิน้ความฮกึเหิม ไปถึง
แมนํ่า้อเูจียง ไมรู้่จะไปทางใดได้อีกแล้ว  หมดสิน้หนทาง  จงึเชือดคอตายท่ีริมแมนํ่า้แห่งนัน้   

 

เนือ้เพลง  
遥远的东方有一条江  它的名字就叫长江。 
遥远的东方有一条河  它的名字就叫黄河。 
虽不曾看见长江美   梦里常神游长江水。 
虽不曾听见黄河壮   澎湃汹涌在梦里。 
古老的东方有一条龙  它居在生命的气息中。 
古老的东方有一群人  他们全都是龙的传人。 
巨龙脚底下的人们   长成以后是龙的传人。 
黑眼睛黑头发黄皮肤  永永远远是龙的传人。 
百年前宁静的一个夜  巨变前夕的深夜里。  
枪炮声敲碎了宁静夜 四面楚歌是洋人的剑。 
多少年炮声仍隆隆   多少年又是多少年。 
巨龙巨龙你擦亮眼  永永远远地擦亮眼。 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
yáo yuǎn de dōnɡfānɡ yǒu yìtiáo jiānɡ   

tāde mínɡzi jiùjiào chánɡjiānɡ. 

yáo yuǎn de dōnɡfānɡ yǒu yìtiáo hé   

tāde mínɡzi jiùjiào huánɡhé. 

suī bùcén kànjiàn chánɡjiānɡ měi    

mènɡlǐ chánɡ shényóu chánɡ jiānɡshuǐ. 
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suī bùcén tīnɡjiàn huánɡhé zhuànɡ    

pénɡpài xiōnɡyǒnɡ zài mènɡlǐ. 

ɡǔ lǎode dōnɡfānɡ yǒu yìtiáolónɡ   

tā jū zài shēnɡmìnɡ de qìxī zhōnɡ. 

ɡǔ lǎode dōnɡfānɡ yǒu yìqúnrén   

tāmen quán dōushì lónɡdechuánrén. 

jùlónɡ jiǎo dǐxiɑ de rénmen    

zhǎnɡchénɡ yǐhòu shì lónɡdechuánrén. 

hēi yǎnjinɡ hēitóu fāhuánɡ pífū   

yǒnɡ yǒnɡ yuǎnyuǎn shì lónɡdechuánrén. 

bǎi niánqián nínɡ jìnɡde yíɡè yè   

jùbiàn qiánxī de shēn yèlǐ.  

qiānɡpàoshēnɡ qiāo suìle nínɡ jìnɡyè  

sìmiàn chǔɡē shì yánɡrén de jiàn. 

duō shàonián pàoshēnɡ rénɡ lónɡlónɡ    

duō shàonián yòushì duōshǎonián. 

jùlónɡ jùlónɡ nǐ cā liànɡyǎn   

yǒnɡ yónɡyuǎn yuǎndì cā liànɡyǎn. 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
มีแมนํ่า้หนึง่สายท่ีบรูพาแสนไกลนัน้    ช่ือของมนัคือ แมนํ่า้ฉางเจียง 
มีแมนํ่า้หนึง่สายท่ีบรูพาแสนไกลนัน้    ช่ือของมนัคือ แมนํ่า้หวงเหอ  
แม้ความงามของฉางเจียงไมเ่คยเห็น  ลอ่งสายนํา้ฉ่ําเย็นอยูใ่นฝัน  
แม้เสียงคลื่นซดั ของหวงโหไมเ่คยฟัง  ในภวงัค์ คล่ืนแรง ยงัโหมซดั  
บรูพาถ่ินโบราณมีมงักรอยูอ่าศยั   มีชีวิต ลมหายใจ ยงัผงาด 
ตะวนัออกแดนโบราณมีเชือ้ชาต ิ   ร้องประกาศ ชาตมิงักร สืบเผา่พนัธุ์    
ผู้คนอยูใ่ต้เท้ามงักรยกัษ์    ล้วนประจกัษ์หลงักําแพงหม่ืนลีเ้ป็นลกูหลาน 
ตาดําผมดําผิวเหลืองคือเผา่พนัธุ์   นานเท่านาน พนัธุ์มงักรสืบทอดไป  
คืนสงบ คืนหนึง่ ร้อยปีผา่น   คืนแห่งความเปล่ียนผนัครัง้ยิ่งใหญ่ 
เสียงปืนลัน่ปลกุความเงียบเร้ารุกไล ่  คนตา่งชาตล้ิอมเอาไว้เหมือน เพลงฉู่  
หลายปีผา่นเสียงปืนลัน่ยงักกึก้อง   ก่ีปีผา่น ก่ีปีผา่น ยงัคงอยู ่ 
มงักรยกัษ์  ตาสวา่ง ลืมตาด ู   นานเท่านาน ยงัชดัอยู ่ตามงักร     
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คาํศัพท์ 
遥远 yáoyuǎn ไกลมาก ไกลโพ้น 
东方 dōnɡfānɡ ทิศตะวนัออก 
不曾 bùcénɡ ไมเ่คย 
神游 shényóu รู้สกึวา่จิตใจเคยลอ่งลอยไปทอ่งเท่ียว 
汹涌 xiōnɡyǒnɡ โหมซดัสาด 
生命 shēnɡmìnɡ ชีวิต 
气息 qìxī ลมหายใจ 
巨 jù ย่ิงใหญ่ ขนาดใหญ่ 
宁静 nínɡjìnɡ สงบ เงียบ 
前夕 qiánxī ช่วงเวลาก่อนท่ีจะถงึวนัสําคญั  
深夜  shēnyè  ดกึด่ืน ดกึสงดั 
枪炮 qiānɡpào ปืน 
敲 qiāo เคาะ ตี 
碎 suì แตกละเอียด 
洋人 yánɡrén ชาวตา่งชาติ 
剑 jiàn ดาบ กระบ่ี  
隆隆   lónɡlónɡ   ศพัท์เลียนเสียงฟ้าร้อง เสียงปืน ใหญ่  เสียงกกึก้องกมัปนาท 
擦 cā เช็ด ถ ูขดั สี  
亮 liànɡ สวา่ง ใส 
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63. 《大海啊，故乡》  
 

ต้าห่าย อา กู้ เซียง《大海啊，故乡》Dàhǎi ā，ɡùxiānɡ เพลง “โอ้ทะเลเอย๋ บ้าน
เกิด” ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย หวางล่ีผิง (王立平 Wánɡ Lìpínɡ) เป็นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์เร่ือง ต้าหา่ย จ้าย ฮฮู่วน 《大海在呼唤》Dàhǎi zài hūhuàn “เสียงเพรียกจาก
ท้องทะเล” ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างขึน้ในปี 1983 ภาพยนตร์เร่ืองนีมี้เนือ้เร่ืองเก่ียวกบัการสดดีุ
มิตรภาพจากนานาประเทศ เหมือนกบัคล่ืนในท้องทะเลท่ีเดนิทางไกลหลายพนัลีร้อบทิศรอบทางสู่
ดนิแดนแสนไกลหลายร้อยหลายพนัแหง่ แตไ่มว่า่จะเดนิทางไปไกลสกัเพียงใด ทะเลก็ยงัอยูข้่าง
กายฉนั ไมเ่คยทอดทิง้ฉนัไปไหน ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นหนึง่ในไมก่ี่เร่ืองท่ีสร้างขึน้ในยคุท่ีประเทศจีน
ปิดประเทศ  เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองนีมี้ทว่งทํานองฟังงา่ย แตโ่ออ่า่สงูสง่ ไพเราะและงดงาม 
ถ่ายทอดความรู้สกึได้ลกึซึง้กินใจ ประทบัใจผู้คนในยคุนีอ้ยา่งไมลื่มเลือน และกลายมาเป็นตวัแทน
แห่งยคุปฏิวตัวิฒันธรรมอีกเพลงหนึง่  นบัจากเพลงนีอ้อกเผยแพร่พร้อมกบัภาพยนตร์เร่ืองดงักลา่ว 
ก็มีเพลงในลกัษณะเดียวกนันีอ้อกมาบ้าง แตก็่ไมมี่เพลงใดสร้างความประทบัใจ และได้รับความ
นิยมเหมือนเพลงนี ้   

เนือ้เพลงใช้วธีิการเลา่เร่ืองย้อนกลบัไปในวยัเดก็ ท่ีแมเ่ลา่เร่ืองราวให้ลกูฟัง เป็นส่ือดําเนิน
เร่ืองเพ่ือบอกเลา่ ความรักอนับริสทุธ์ิ ความผกูพนัแนน่แฟ้นลกึซึง้ของคนในครอบครัว และความรัก
ท่ีผู้คนมีตอ่ท้องทะเล บ้านเกิดเมืองนอนของตนท่ีอยูอ่าศยัมาตัง้แตว่ยัเยาว์ ฉนัทลกัษณ์ของเพลง
ไมไ่ด้เป็นอยา่งกลอนทัว่ไป แตใ่ช้วิธีเหมือนการบอกเลา่เร่ืองราว แตเ่น้นให้มีสมัผสัเสียงสระ / -าง /  
ท่ีท้ายวรรคของทกุวรรค ดนตรีท่ีใช้ในเพลงก็ชดัเจน ฟังง่ายไมซ่บัซ้อน ตลอดทัง้เพลงมีความกว้าง
ของช่วงเสียงเพียง 9 เสียง ทํานองเพลงไพเราะ ราบร่ืน แม้จะใช้จงัหวะแบบ ¾ ท่ีฟังดนูา่จะเป็น
ทํานองท่ีเหมาะกบัการเต้นรําโลดแลน่เสรีไร้ขอบเขต แตผู่้แตง่พยายามใช้โน้ตแบบงา่ย ๆ ตดัคํา
ชดัเจน และใช้วิธีเน้นความหนกัเบาของเสียงเพ่ือส่ือถึงคล่ืนลมในทะเล ท่ีบางครัง้โหมกระหน่ําแรง 
บ้างก็แผว่เบา โครงสร้างของเพลงมีดนตรีเพียง 4 วรรค สองวรรคแรกทํานองราบร่ืนไมซ่บัซ้อน
เหมือนการเลา่เร่ือง พอถึงสองวรรคหลงั ทํานองเพลงไพเราะจบัใจ เพ่ือส่ือถึงความรักความผกูพนั 
และความคดิถึงคะนงึหาท่ีตวัเอกของเร่ืองมีตอ่ท้องทะเล ดัง่หวัใจท่ีลกูมีตอ่มารดา         
     เพลงนีข้บัร้องครัง้แรกโดยนกัร้องช่ือ เจิง้ซว่ีหลาน (郑绪岚 Zhènɡ Xùlán) แตย่งัไมเ่ป็น
ท่ีรู้จกัเน่ืองจากเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ ตอ่มานกัร้องหญิงช่ือ จหูมิงอิง (朱明瑛 Zhū Mínɡ

yīnɡ) ได้นํามาขบัร้องในงานฉลองเทศกาลปีใหมท่างสถานี โทรทศัน์สว่นกลาง ในปี 1984 จนโดง่
ดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ ผู้ประพนัธ์เพลงเลา่วา่ แรงบนัดาลใจในการแตง่เพลงนีก็้คือคําวา่ “รัก” ซึง่
หมายถงึความรักท่ีคนทัว่ไปรําลกึถงึช่วงชีวิตในวยัเยาว์ รักบ้านเกิดเมืองนอน รักท้องทะเลและรัก
มาตภุมูิ เพลงนีไ้ด้รับความนิยมมากในกลุม่ชาวจีนโพ้นทะเล ก็ด้วยเหตท่ีุเนือ้หาของเพลงส่ือถงึ
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ความรักความผกูพนัท่ีตรึงใจ ชวนให้รําลกึถึงบ้านเกิดเมืองนอนท่ีจากมาไกลแสนไกลและนานแสน
นาน  
 นอกจากเพลงนีแ้ล้ว ผู้ประพนัธ์ทา่นนีย้งัเป็นผู้ประพนัธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงมากอีกเพลงหนึง่ 
ซึง่ก็คือ เพลงประกอบละครเร่ือง หงโหลวเม่ิง《红楼梦》Hónɡlóumènɡ “ความรักในหอแดง” 
หวางล่ีผิง ใช้เวลาร่วมสามปีในการศกึษาเนือ้เร่ืองและแตง่เพลงจนเป็นผลสําเร็จ แตสํ่าหรับเพลง 
“โอ้ทะเลเอย๋ บ้านเกิด” เพลงนี ้ กลบัใช้เวลาไมน่าน  โดยปกตแิล้วนกัประพนัธ์ท่านนีจ้ะแตง่เนือ้
เพลงก่อนแล้วคอ่ยแตง่ทํานองเพลง แตสํ่าหรับเพลงนี ้ทัง้เนือ้และทํานองแตง่ไปพร้อมๆกนั  เพลงท่ี
ออกมาเผยแพร่ในยคุนัน้ สว่นใหญ่เน้นความเป็นจีนมากเกินไป หรือไมก็่อิงทํานองอยา่งตา่งชาติ
มากเกินไป ทําให้ข้อจํากดัของการแตง่เพลงนีก็้คือ พยายามหลีกเล่ียงไมใ่ห้เป็นจีนและไมใ่ห้เป็น
ฝร่ังมากเกินไป ทัง้เนือ้ร้องและทํานองแตง่ให้เป็นกลางๆ  เปรียบเสมือนท้องทะเลนา่นนํา้ท่ีกัน้กลาง
ระหวา่งผืนแผน่ดนิจีนกบัตา่งประเทศ แม้จะมีข้อจํากดั แต ่ หวางล่ีผิง ก็สามารถแตง่เพลงนีไ้ด้
สําเร็จภายในเวลาคร่ึงวนัเทา่นัน้  

 

เนือ้เพลง  

小时候，妈妈对我讲，  

大海就是我故乡， 

海边出生，海里成长。 

大海啊大海、是我生活的地方， 

海风吹，海浪涌，随我漂流四方。 

大海啊大海，就像妈妈一样， 

走遍天涯海角，总在我的身旁。 

大海啊故乡，我的故乡。 

 

คาํอ่านพนิอนิ  
xiǎoshíhou，māmɑ duì wǒ jiǎnɡ，  

dàhǎi jiùshì wǒ ɡùxiānɡ， 

hǎibiān chūshēnɡ，háilǐ chénɡzhǎnɡ. 

dàhǎi ā dàhǎi 、shì wǒ shēnɡ huóde dìfɑnɡ， 

hǎi fēnɡchuī，hǎi lànɡyǒnɡ，suí wǒ piāoliú sìfānɡ. 

dàhǎi ā dàhǎi，jiùxiànɡ māmɑ yíyànɡ， 

zǒubiàn tiānyá hǎijiǎo，zǒnɡzài wǒ de shēnpánɡ. 
dàhǎi ā ɡùxiānɡ，wǒ de ɡùxiānɡ. 
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 ความหมายของเนือ้เพลง  
ตอนฉนัยงัเดก็แมเ่คยเลา่ให้ฟัง 
ท้องทะเลสดุขอบฟ้ากว้างบ้านฉนัอยูใ่กล้ฝ่ัง 
เกิดและโตริมทะเล ทกุวนัฟังเสียงคล่ืนดงั 
โอ้ ทะเลเอย๋ ท่ีท่ีฉนัเคยอิงแอบแนบชิดกําบัง 
ลมทะเลพดั คล่ืนทะเลซดั พาฉนัไปอีกฝ่ัง 
ทะเล โอ้ทะเลเอย๋ เหมือนกบัแมท่กุอย่าง  
ร่อนเร่แสนไกลสดุทาง ตามไปห่วงใยเคียงข้าง  
ทะเล โอ้ทะเลเอย๋  หวอ่ เตอะ กู้เซียง*     
 (* 我的故乡 wǒ de ɡùxiānɡ  หมายถึง บ้านเกิดของฉนั)   
 
คาํศัพท์ 
讲  jiǎnɡ  พดู เลา่  

大海 dàhǎi ทะเล  

故乡 ɡùxiānɡ บ้านเกิด 

海边 hǎibiān ชายทะเล ริมทะเล 

出生 chūshēnɡ เกิด  

成长 chénɡzhǎnɡ เติบโต 

涌 yǒnɡ ทะลกั  
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64.《祖国，慈祥的母亲》 
 

จู่กวอ๋ ฉือเสียง เตอะ หมูชิ่น《祖国，慈祥的母亲》Zǔɡuó，cíxiánɡ de mǔqīn 
เพลง “มาตภุมูิ มารดาผู้การุณย์” ประพนัธ์คําร้องโดย จางหงซี (张鸿西 Zhānɡ Hónɡxī ) 
ประพนัธ์ทํานองโดย ลูจ้่ายอี ้ (陆在易 Lù Zàiyì) แตง่ขึน้เม่ือปี 1981 แตไ่มว่า่กาลเวลาจะ
ลว่งเลยมานานเพียงใด ทกุครัง้ท่ีเพลงนีด้งัขึน้ ใครท่ีได้ยินเพลงนีจ้ะมีความรู้สกึอยา่งเดียวกนั นัน่ก็
คือ “รักชาต”ิ เพราะวา่ ความรักชาตเิป็นสญัชาตญิาณอยา่งหนึง่ของมนษุย์ เหมือนกบัรักท่ีมีตอ่
มารดาและตนเอง  เนือ้เพลงพรรณนาความรักท่ีลกูมีตอ่แมเ่ปรียบกบัความจงรักภกัดีท่ีประชาชนมี
ตอ่ประเทศ ทว่งทํานองของเพลงมีความแตกตา่งไปจากเพลงปลกุใจทัว่ไปท่ีต้องแสดงออกถึง
ความแข็งแกร่ง องอาจทรนง แตเ่พลงนีก้ลบัใช้ท่วงทํานองท่ีบรรยายได้ด้วยคําวา่ “งดงาม” มา
ดงึดดูใจผู้ ฟัง จงัหวะเพลง ¾ ท่ีเพลงนีเ้ลือกมาใช้ ก็ยิง่สร้างความโดดเดน่ให้เพิ่มมากยิ่งขึน้  
ปัจจบุนัเพลงนีเ้ป็นเพลงหนึง่ท่ีผู้ เรียนขบัร้องจําเป็นต้องเรียน และใช้ในการฝึกเสียง   
 เนือ้แบง่เป็นสองช่วง ทัง้สองช่วงใช้กลวธีิการตัง้คําถามเพ่ือกระทุ้งเตือนจิตใจในสิง่ท่ีทกุผู้
ทกุคนรู้สกึอยา่งเดียวกนัวา่ “ใครไมรั่กแมข่องตวัเอง” แล้วพรรณนาความงดงาม ความดีและ
คณุปูการของประเทศ โดยใช้สิง่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือสร้างความรู้สกึของความเป็นชาตจีินก็คือ 
ท่อนท่ีหนึง่ใช้สญัลกัษณ์แมนํ่า้ฉางเจียง กบั แมนํ่า้หวงเหอ(长江，黄河 chánɡjiānɡ，huánɡ

h é) สว่นท่อนท่ีสองใช้สญัลกัษณ์ท้องฟ้าสีครามท้องทะเลกว้างใหญ่ อนัเป็นสญัลกัษณ์ถึงความ
กว้างใหญ่ไพศาลของแผน่ดนิจีนด้วย (ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัฉางเจียง และหวงเหอ อา่นได้ท่ีเพลงท่ี 
61) ความโลดแลน่ไหลสาดซดัของแมนํ่า้ทัง้สอง และความเป่ียมล้นสมบรูณ์ของนํา้และฟ้า หลอม
รวมบรรจบกนัเป็นแผน่ดนิท่ีหลอ่เลีย้งผู้คน เหมือนดัง่แมผู่้การุณย์  คําถามในตอนขึน้ต้นเพลง ใน
ท่อนท่ีหนึง่และท่อนท่ีสอง จงึส่ือความหมายถึงการเปรียบเทียบความรักและความกตญัญท่ีูลกูคน
หนึง่มีตอ่มาตภุมูิ ประหนึง่ความรักท่ีมีตอ่แมข่องตน           
 
เนือ้เพลง  
谁不爱自己的母亲  用那滚烫的赤子心灵  

亲爱的祖国慈祥的母亲  长江黄河欢腾着  

欢腾着深情    我们对您的深情  

 

谁不爱自己的母亲  用那闪光的美妙青春 

亲爱的祖国慈祥的母亲 蓝天大海储满着 

储满着忠诚    我们对您的忠诚  
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คาํอ่านพนิอนิ 
shuí búài zìjǐde mǔqīn, yònɡ nà ɡǔntànɡ de chìzǐ xīnlínɡ  

shuí búài zìjǐde mǔqīn, yònɡ nà ɡǔntànɡ de chìzǐ xīnlínɡ  

qīnàide zǔɡuó cíxiánɡ de mǔqīn   

chánɡjiānɡ huánɡhé huānténɡ zhe  

huānténɡ zhe shēnqínɡ     

wǒmen duì nín de shēnqínɡ  

shuí búài zìjǐde mǔqīn   

yònɡ nà shǎnɡuānɡ de měimiào qīnɡchūn 

shuí búài zìjǐde mǔqīn    

yònɡ nà shǎnɡuānɡ de měimiào qīnɡchūn 

qīnàide zǔɡuó cíxiánɡ de mǔqīn   

lántiān dàhǎi chǔ mǎn zhe 

chǔ mǎn zhe zhōnɡchénɡ     

wǒmen duì nín de zhōnɡchénɡ   
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ใครไมรั่กมารดาของตนเลา่ ใช้หวัใจของทารกอนัร้อนผา่ว 
มาตภุมูิเหมือนแมเ่มตตาเรา ฉางเจียงหวงเหอโลดเต้นเพล้าพลอดร่ืนรมย์ 
ผกูพนัลกึซึง้ช่ืนชม  พนัผกูภิรมย์รักมาตภุมู ิ
ใครไมรั่กมารดาของตนเลา่ ใช้แสงพราวประกายของวยัเยาว์ 
มาตภุมูิท่ีรักเหมือนแมเ่มตตาเรา   เตม็ทะเลท้องฟ้าครามปยุเมฆขาว 
จงรักภกัดีเตม็เป่ียมมัน่ยืนยาว คือพวกเราภกัดีมัน่มาตภุมู ิ  

 

คาํศัพท์ 
滚烫 ɡǔntànɡ ร้อนผา่ว 

赤子 chìzǐ ทารก เด็กแรกเกิด 

心灵  xīnlínɡ  หวัใจ จิตใจ  

慈祥 cíxiánɡ เมตตาและออ่นโยน 

欢腾  huānténɡ  ลงิโลด กระโดดโลดเต้น ดีอกดีใจ 

深情   shēnqínɡ  ความรู้สกึท่ีลกึซึง้ ความรู้สกึท่ีลกึลํา้ 

闪光 shǎnɡuānɡ กระพริบแสง เปลง่แสง  

美妙 měimiào น่าช่ืนชม สวยงาม 

储 chǔ  เก็บไว้ สะสมไว้ 

忠诚   zhōnɡchénɡ  จงรักภกัดี 
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65.《难忘今宵》  
 

หนานวา่ง จินเซียว《难忘今宵》Nánwànɡ jīnxiāo เพลง “ราตรีนีย้ากจะลืมเลือน” 
ประพนัธ์คําร้องโดย เฉียวหยว่ี (乔羽 Qiáo Yǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย หวางหมิ่ง (王酩 Wánɡ   

M ǐ n ɡ ) เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีคณะกรรมการจดังานฉลองวนัปีใหมช่าตจีินประจําปี 1984 เชิญนกั
ประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงแตง่ขึน้ และเชิญนกัร้องหญิงท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาตใินขณะนัน้ช่ือ หลีกู่อี  李谷

一(Lǐ Gǔyī) เป็นผู้ขบัร้อง เพ่ือใช้เป็นเพลงปิดมา่นงานฉลองวนัปีใหมช่าตจีินในปีนัน้ ผู้แตง่แตง่
เพลงนีใ้ห้มีทํานองท่ีหวานแวว่ ประกอบกบัลีลาการร้องท่ีออ่นหวาน เนือ้เพลงท่ีบรรยายถึงความรัก 
ความสขุท่ีได้อยูร่่วมกนัในงานเฉลมิฉลองเทศกาล แม้งานเลีย้งจะเลกิรา แตจิ่ตใจยงัห่วงหาอาวรณ์ 
พนัผกูสนิทชิดแน่นตราบชัว่นิรันดร์  รอวนัท่ีจะได้มาพบกนัใหม ่ทําให้เพลงนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คน
ทัว่ไป ได้รับความนิยมมาจนถงึปัจจบุนั  นบัเป็นเพลงท่ีขาดมิได้ในงานคอนเสร์ิตและงานเฉลมิ
ฉลองทกุรายการ  โดยใช้เป็นเพลงขบัร้องปิดรายการ โดยเฉพาะงานฉลองปีใหมแ่ห่งชาตจีิน เป็น
ส่ือบอกอารมณ์ความรู้สกึของญาตสินิทมติรสหาย ท่ีได้มาอยูร่่วมกนัสรวลเสเฮฮาในเทศกาลเฉลมิ
ฉลอง ความสขุสมร่ืนรมย์นีย้ากท่ีจะลืมเลือน จนเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัวา่จะต้องใช้เพลงนีเ้ป็นเพลง
ปิดรายการทกุปี นบัจนถึงปี  1998 ได้มีการปรับเปล่ียนวธีิการขบัร้อง โดยใช้การประสานเสียงเป็น
พืน้ แล้วใช้เสียงนกัร้องเป็นหลกั และตอ่มาใช้นกัร้องและนกัแสดงในรายการทัง้หมดร่วมกนัร้อง
อําลาเวทีเป็นรายการสดุท้าย  ยิ่งเพิ่มความพิเศษของเพลงยิ่งขึน้ 

 โครงสร้างเพลงแบง่เป็นสามท่อน ท่อนท่ี 1 และ 2 ซํา้กนั  เนือ้เพลงในท่อนท่ี 1 พรรณนา
วา่ราตรีนีมี้ความสขุสนกุสนานมากเพียงไร  ภายในอ้อมกอดของมาตภุมูิ เราย่ิงอบอุน่ ขอให้เรา
อวยพรแดม่าตภุมูิอนัเป็นท่ีรัก  ท่อนท่ี 2 บอกการกลา่วลาอนัแสนอาลยัอาวรณ์ ไมว่า่จะเป็นมิตรรัก 
หรือสหายใหม ่ ตา่งรอวนัเวลาแหง่ความสขุนีห้วนกลบัคืนมาอีกครัง้ และพร้อมร่วมใจกนัอํานวย
อวยพรแดม่าตภุมูิเช่นนีอี้กครัง้  
 
เนือ้เพลง 
难忘今宵，难忘今宵 无论天涯与海角 
神州万里同怀抱  共祝愿祖国好，祖国好 
共祝愿，祖国好  共祝愿，祖国好 
难忘今宵，难忘今宵 无论天涯与海角 
神州万里同怀抱  共祝愿祖国好，祖国好 
共祝愿，祖国好  共祝愿，祖国好 
告别今宵，告别今宵 无论新友与故交 
明年春来再相邀  青山在，人未老，人未老 
青山在，人未老  青山在，人未老 
共祝愿，祖国好  共祝愿，祖国好 
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คาํอ่านพนิอนิ 
nánwànɡ jīnxiāo ，nánwànɡ jīnxiāo 

wúlùn tiānyá yǔ hǎijiǎo 

shénzhōu wànlǐ tónɡ huáibào 

ɡònɡ zhùyuàn zǔɡuó hǎo ，zǔɡuó hǎo 

ɡònɡ zhùyuàn ，zǔɡuó hǎo 

ɡònɡ zhùyuàn ，zǔɡuó hǎo 

 

nánwànɡ jīnxiāo ，nánwànɡ jīnxiāo 

wúlùn tiānyá yǔ hǎijiǎo 

shénzhōu wànlǐ tónɡ huáibào 

ɡònɡ zhùyuàn zǔɡuó hǎo ，zǔɡuó hǎo 

ɡònɡ zhùyuàn ，zǔɡuó hǎo 

ɡònɡ zhùyuàn ，zǔɡuó hǎo 

 

ɡàobié jīnxiāo ，ɡàobié jīnxiāo 

wúlùn xīn yǒu yǔ ɡùjiāo 

mínɡnián chūn lái zài xiānɡyāo 

qīnɡshān zài ，rén wèi lǎo ，rén wèi lǎo 

qīnɡshān zài ，rén wèi lǎo 

qīnɡshān zài ，rén wèi lǎo 

 

ɡònɡ zhùyuàn ，zǔɡuó hǎo 

ɡònɡ zhùyuàn ，zǔɡuó hǎo 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ราตรีนีย้ากจะลืมได้   ถึงแสนไกล อยูส่ดุ หล้าฟ้าเขียว  
สรวงสวรรค์ไกลหม่ืนลีอ้้อมกอดเดียว รักกลมเกลียวอวยพรมาตภุมูิ  
ร่วมอวยพรมาตภุมูิ มาตภุมูสิวสัดี  ร่วมอวยพรมาตภุมูิ มาตภุมูสิวสัดี 
 
ราตรีนีย้ากจะลืมได้   ถึงแสนไกล อยูส่ดุ หล้าฟ้าเขียว 
สรวงสวรรค์ไกลหม่ืนลีอ้้อมกอดเดียว รักกลมเกลียวอวยพรมาตภุมูิ  
ร่วมอวยพรมาตภุมูิ มาตภุมูสิวสัดี  ร่วมอวยพรมาตภุมูิ มาตภุมูสิวสัดี 
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ราตรีนีข้อลาก่อน ราตรีนีข้อลาไป ทัง้มิตรใหมส่หายเก่าเคยร่วมสขีุ 
จวบปีหน้าฟ้าใหม ่ถึงวนัใบไม้ผล ิ คนไมแ่ก่ ตราบเท่าเขาเขียวขจี    
คนไมแ่ก่ ตราบเท่าเขาเขียวขจี     คนไมแ่ก่ ตราบเท่าเขาเขียวขจี    
ร่วมอวยพรมาตภุมูิ มาตภุมูสิวสัดี  ร่วมอวยพรมาตภุมูิ มาตภุมูสิวสัดี 
 
คาํศัพท์   
宵 xiāo กลางคืน ราตรี 
天涯海角 tiānyá hǎijiǎo สดุหล้าฟ้าดิน  
神州 shénzhōu ดินแดนแหง่สวรรค์ 
怀抱   huáibào   อ้อมกอด 
祝愿 zhùyuàn อวยพร  
告别 ɡàobié บอกลา 
无论 wúlùn ไมว่า่จะ 
新友 xīn yǒu เพ่ือนใหม ่
故交 ɡùjiāo เพ่ือนในอดีต เพ่ือนเก่าท่ีถงึแก่กรรมไปแล้ว  
邀  yāo  เชิญ เชือ้เชิญ 
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66.《小白杨》  
 

เส่ียวป๋ายหยาง《小白杨》Xiǎo báiyánɡ เพลง “ต้นไป๋หยาง” ประพนัธ์คําร้องโดย 
เหลียงซา่งเฉวียน (梁上泉 Liánɡ Shànɡquán) ประพนัธ์ทํานองโดย ซื่อซิน (士心 Shì Xīn) 
แตง่ขึน้ในยคุปี 80 เป็นเพลงท่ีถ่ายทอดเสียงจากหวัใจของเหลา่ทหารท่ีเฝ้าปกป้องมาตภุมูิอยู่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน แม้จะเหน็ดเหน่ือยออ่นล้า ตรากตรําในถ่ินทรุกนัดารห่างไกลและอนัตราย แต่
ด้วยเลือดรักชาติท่ีคกุรุ่นแผ่ซา่นเต็มเป่ียมทัว่ทัง้กายา ไม่ว่าเหลา่ข้าศกึศตัรูจะโรมรันเม่ือใดก็พร้อม
รบทุกขณะไม่เคยหวัน่เกรง ความองอาจทรนงนีส้ร้างความศรัทธาให้กบัประชาชนมาโดยตลอด  
ซึง่เพลงนีก็้ยงัถ่ายทอดเสียงของประชาชนแนวหลงัท่ีส่งความรักและความห่วงใยผ่านไปในเพลง 
ถึงทหารแนวหน้า ในการแตง่เพลงครัง้นี ้ เพ่ือให้ได้จินตนาการในการแตง่เพลง ผู้แตง่ได้เดินทางไป
ในเขตชายแดน สมัผสัชีวิตของเหลา่ทหารด้วยตนเอง จงึเขียนเป็นเพลงออกมาสําเร็จ ปัจจบุนัเพลง
นีนิ้ยมร้องกนัในหมูท่หาร เป็นเพลงสําคญัในวงการทหารอีกเพลงหนึง่      

เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีทกุคนคุ้นเคยและรู้จกัเป็นอยา่งดี แตห่ลายคนอาจไมรู้่วา่มลูเหตใุนการ
แตง่เพลงนีคื้ออะไร ความจริงก็คือ เพลงนีมี้ความเก่ียวข้องกบัวีรสตรีสงครามผู้พลีชีพเพ่ือชาตทิา่น
หนึง่ ช่ือวา่ ซนุหลงเจิน(孙龙珍 Sūn Lónɡzhēn) โดยในปี 1990 คณะศลิปินจากกองศลิปากร
เดนิทางไปศกึษาวฒันธรรมท่ีซนิเจียง เกิดความประทบัในนิทานเร่ือง เส่ียวไป๋หยาง จงึแตง่เพลง
ขึน้หนึง่เพลง ตัง้ช่ือเพลงวา่ เส่ียวไป๋หยาง ในงานฉลองปีใหมแ่ห่งชาตใินปีเดียวกนันัน้ ศลิปินจาก
กองดริุยางค์ทหารได้นําเพลงนีอ้อกแสดง จนเป็นท่ีโดง่ดงั และนิยมชมชอบไปทัว่ จากนัน้มาป้อม
รักษาการณ์ชายแดนในเขต ถ่าซือถี (塔斯提 Tǎ s ī t í “Tasti”) ก็เรียกกนัตดิปากวา่ ป้อม
รักษาการณ์ ต้นเส่ียวไป๋หยาง   

เร่ืองราวของวีรสตรี ซนุหลงเจิน เกิดเม่ือปี  1940 ท่ี อําเภอไท่ (泰县 Tàixiàn) มณฑล
เจียงซ ู (江苏省 Jiānɡsūshěnɡ) เธอแตง่งานได้ไมน่าน ก็ได้สมคัรเข้าร่วมกองกําลงัก่อสร้าง
ประจํากองรักษาการณ์ชายแดนในเขตปกครองตนเองมณฑลซนิเจียง เธอได้รับการบรรจใุห้อยูใ่น
โรงงานสรรพาวธุทหาร  ณ ท่ีแหง่นัน้ อากาศร้อนและแห้งแล้ง นํา้ท่ีด่ืมเป็นนํา้บาดาล ท่ีพกัแรมเป็น
อโุมงค์ใต้ดนิ  แตเ่ธอก็มิได้ยอ่ท้อ มมุานะบากบัน่ทุ่มเทกายใจเพื่อชาตบ้ิานเมือง จนได้รับยกยอ่งให้
เป็นบคุลากรดีเดน่ถึงสามปีตดิตอ่กนั  เม่ือวนัท่ี 10 เดือนมิถนุายน ปี  1969 เกิดการรุกรานของ
ข้าศกึ ซนุหลงเจิน ถกูระเบดิสงัหารเสียชีวิตในสนามรบด้วยอายเุพียง 29 ปี  ในเดือนสงิหาคม ปี
เดียวกนันัน้ ซนุหลงเจิน ได้รับยกยอ่งเชิดชเูกียรตจิากคณะกรรมการปฏิวตัปิระจําเขตปกครอง
ตนเองให้เป็น “วีรสตรีสงครามปฏิวตั”ิ สสุานของเธอได้สร้างขึน้ ณ สถานท่ีท่ีเธอพลีชีพเพ่ือชาต ิซึง่
ก็คือ ชายแดนในเขต ถ่าซือถี นัน่เอง   
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ป้อมรักษาการณ์เส่ียวไป๋หยาง ท่ีกลา่วถึงในเพลง คือ เขตตดิตอ่ระหวา่งแผน่ดนิจีนกบั  
เขตปกครองตนเองอยุกร์ู ซนิเจียง เร่ืองราวของต้นเส่ียวไป๋หยางเกิดขึน้ท่ีบริเวณป้อมปราการ Tasti  
เม่ือต้นปี 1983 ทหารป้อมปราการนายหนึง่  ซึง่เป็นชนกลุม่น้อยเผา่ซีโป๋ (锡伯族 Xībózú) 
เดนิทางกลบัไปเย่ียมบ้านเกิด แล้วเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัเขตป้อมรักษาการณ์และเร่ืองราวของ ซนุ 
หลงเจิน ให้มารดาฟัง มารดาให้กําลงัใจลกูวา่ให้ยืนหยดัทําหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ ไมต้่องเป็นห่วงท่ีบ้าน 
แล้วยงัให้ลกูชายเอาต้นไป๋หยางไปปลกูท่ีเขตรักษาการณ์ชายแดนด้วย 10 ต้น และกําชบักําชาวา่
ลกูจะต้องยืนหยดัเพ่ือปกป้องบ้านเมืองเหมือนกบัต้นไป๋หยางท่ีหยัง่รากลกึลงดนิ เน่ืองจากเขต
ชายแดนแห้งแล้งมาก นํา้ท่ีใช้ด่ืมกินเหลา่ทหารจะต้องเดนิทางไปไกลเป็นกิโลเมตรเพ่ือไปตกันํา้
กลบัมาไว้ใช้ด่ืมกิน แม้เหลา่ทหารจะใช้นํา้อยา่งประหยดั เหลือจากล้างหน้าชําระร่างกายก็เอาไป
รดต้นไป๋หยาง  แตต้่นกล้าไม้ก็ไมอ่าจทนสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งได้ ประกอบกบัพายทุรายพดั
กระหน่ํา ต้นไป๋หยางคอ่ยๆเห่ียวเฉาตายไปในท่ีสดุ ในจํานวนท่ีนํามาปลกู 10 ต้น มีอยูต้่นหนึง่ยืน
หยดัอดทน ตอ่สู้กบัภยัแล้งตดิรากงอกขึน้มาได้ ต้นไป๋หยางต้นนีจ้งึเป็นดัง่แก้วตาดวงใจท่ีเหลา่
ทหารรักษาการณ์ชายแดนช่วยกนัทะนถุนอมกลอ่มเกลีย้ง จนเตบิโตยืนต้น ยืนหยดัปกป้อง
ชายแดนเคียงคูไ่ปกบัเหลา่ทหาร 
 ต้นไป๋หยางท่ีทรหดอดทน ไมว่า่สภาพอากาศแห้งแล้ง หนาวเหน็บก็สามารถยืนหยดัลําต้น
ฝ่าภยัพิบตัอิยูร่อดไปได้ ชาวจีนและเหลา่ทหารจงึเปรียบเทียบความอดทนกบัต้นไป๋หยาง เร่ืองราว
ของวีรสตรี ซนุ หลงเจิน และ ต้นเส่ียวไป๋หยาง เป็นตวัอยา่งและเป็นกําลงัใจอนัยิง่ใหญ่แก่ทหาร
ยามรักษาการณ์ชายแดน ให้พร้อมท่ีจะเสียสละเลือดเนือ้ พร้อมท่ีจะหยัง่รากลกึลง ณ เขตชายแดน
เพ่ือยืนหยดัตอ่สู้กบัความยากลําบากทัง้ปวงเพื่อปกป้องรักษามาตภุมูิ           

  
 
เนือ้เพลง  

一棵呀小白杨   长在哨所旁 

根儿深,干儿壮   守望着北疆 

微风吹吹得绿叶沙响罗喂  小白杨小白杨 
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它长我也长    同我一起守边防 

来来来来来来来来来来来  小白杨小白杨    

也穿绿军装    同我一起守边防 

 

当初呀离家乡告别杨树庄  妈妈送树苗对我轻轻讲 

带着它,亲人嘱托记心上罗喂 栽下它,就当故乡在身旁 

来来来来来来来来来来来  太阳照得绿叶闪银光 

小白杨小白杨   它长我也长 

来来来来来来来来来来来  同我一起守边防 

小白杨小白杨   也穿绿军装 

 

同我一起守边防   带着它,亲人嘱托记心上罗喂 

栽下它,就当故乡在身旁  来来来来来来来来来来来 

来来来来来来来来来来来  小白杨小白杨 

它长我也长 

 

同我一起守边防   来来来来来来来来来来来 

小白杨小白杨   也穿绿军装 

同我一起守边防   一起守边防 

 

คาํอ่านพนิอนิ 
yī kē yɑ xiǎo báiyánɡ 

chánɡzài shàosuǒ pánɡ 

ɡēnér shēn,ɡān ér zhuànɡ 

shǒu wànɡzhe běijiānɡ 

wēifēnɡ chuīchuī dé lǜyè shā xiǎnɡ luó wèi 

xiǎo báiyánɡ xiǎo báiyánɡ 

tā chánɡ wǒ yě chánɡ 

tónɡ wǒ yìqǐ shǒu biānfánɡ 

lái láilái láilái láilái láilái láilái 

xiǎo báiyánɡ xiǎo báiyánɡ 

yě chuān lǜ jūnzhuānɡ 

tónɡ wǒ yìqǐ shǒu biānfánɡ 

music...... 

dānɡchū yɑ lí jiāxiānɡ ɡàobié yánɡshù zhuānɡ 

māmɑ sònɡ shùmiáo duì wǒ qīnɡqīnɡ jiǎnɡ 

dàizhe tā,qīnrén zhǔtuō jì xīnshànɡ luó wèi 
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zāi xià tā,jiù dānɡ ɡùxiānɡ zài shēnpánɡ 

lái láilái láilái láilái láilái láilái 

tàiyánɡ zhào dé lǜyè shǎn yínɡuānɡ 

xiǎo báiyánɡ xiǎo báiyánɡ 

tā chánɡ wǒ yě chánɡ 

lái láilái láilái láilái láilái láilái 

tónɡ wǒ yìqǐ shǒu biānfánɡ 

xiǎo báiyánɡ xiǎo báiyánɡ 

yě chuān lǜ jūnzhuānɡ 

music... 

tónɡ wǒ yìqǐ shǒu biānfánɡ 

dàizhe tā,qīnrén zhǔtuō jì xīnshànɡ luó wèi 

zāi xià tā,jiù dānɡ ɡùxiānɡ zài shēnpánɡ 

lái láilái láilái láilái láilái láilái 

lái láilái láilái láilái láilái láilái 

xiǎo báiyánɡ xiǎo báiyánɡ 

tā chánɡ wǒ yě chánɡ 

music... 

tónɡ wǒ yìqǐ shǒu biānfánɡ 

lái láilái láilái láilái láilái láilái 

xiǎo báiyánɡ xiǎo báiyánɡ 

yě chuān lǜ jūnzhuānɡ 

tónɡ wǒ yìqǐ shǒu biānfánɡ 

yìqǐ shǒu biānfánɡ 
  
ความหมายของเนือ้เพลง 
ต้นไม้เอย เส่ียวไป๋หยาง 
อยูช่ายแดน เจ้าเคียงข้าง 
หยัง่รากลกึ แล้งทนยัง 
ชายแดนเหนือ ยืนต้นบัง  
ลมแผว่พดัทราย ใบไม้สง่เสียง  (ลา ลา) 
 
เส่ียวไป๋หยาง เส่ียวไป๋หยาง  
เจ้าสงูใหญ่เตบิโต ข้าเอาอย่าง 
เคียงข้างข้ารักษาฝ่ัง     (มาเถิด เจ้า มา มา มา มา) 
เส่ียวไป๋หยาง เส่ียวไป๋หยาง  
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เจ้าก็ใสช่ดุทหารสีเขียวพราง 
เคียงข้างข้ารักษาฝ่ัง 
 
รอนแรมจากบ้านไกล สดุปลายทาง 
แมใ่ห้ต้นกล้าไม้มากําชบัส่ัง 
เอาเจ้าไป  ต้นกล้านีญ้าตมิิตรเฝ้าฝากฝัง (ลา ลา) 
ปลกูลงดนิ เหมือนบ้านเกิดอยูเ่คียงข้าง  (มาเถิด เจ้า มา มา มา มา) 
แสงตะวนัสอ่งใบประกายกระจ่าง 
 
เส่ียวไป๋หยาง เส่ียวไป๋หยาง  
เจ้าสงูใหญ่เตบิโต ข้าเอาอย่าง (มาเถิด เจ้า มา มา มา มา) 
เคียงข้างข้ารักษาฝ่ัง      
เส่ียวไป๋หยาง เส่ียวไป๋หยาง  
เจ้าก็ใสช่ดุทหารสีเขียวพราง 

 

เคียงข้างข้ารักษาฝ่ัง 
เอาเจ้าไป  ต้นกล้านีญ้าตมิิตรเฝ้าฝากฝัง 
ปลกูลงดนิ เหมือนบ้านเกิดอยูเ่คียงข้าง  (มาเถิด เจ้า มา มา มา มา) 
เส่ียวไป๋หยาง เส่ียวไป๋หยาง  
เจ้าสงูใหญ่เตบิโต ข้าเอาอย่าง 
เคียงข้างข้ารักษาฝ่ัง (มาเถิด เจ้า มา มา มา มา) 
เส่ียวไป๋หยาง เส่ียวไป๋หยาง  
เจ้าก็ใสช่ดุทหารสีเขียวพราง 
เคียงข้างข้ารักษาฝ่ัง 
หยดัยืนร่วมกนั รักษาฝ่ัง  

 

คาํศัพท์  
白杨    báiyánɡ   ต้นไป๋หยาง 

哨所 shàosuǒ เขตรักษาการณ์ชายแดน 

根 ɡēn รากไม้ 

干 ɡān ก่ิงไม้  

壮 zhuànɡ แห้งแล้ง 
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守望 shǒuwànɡ เฝ้าสงัเกตการณ์ 

北疆 běijiānɡ ชายแดนทางทิศเหนือ 

微风 wēifēnɡ ลมแผว่เบา 

边防 biānfánɡ ป้องกนัชายแดน 

军装  jūnzhuānɡ เคร่ืองแบบทหาร 

树苗 shùmiáo กล้าไม้ 

嘱托 zhǔtuō ฝากฝัง 

栽 zāi  ปัก เสียบ ปลกูต้นไม้ลงดิน  

 

 



 

 

328 

67.《说句心里话》  

 
ซวั จวี ้ ซนิหล่ีฮวา่《说句心里话》Shuōjù xīnlǐhuà เพลง “พดูความในใจสกัคํา” 

ประพนัธ์คําร้องโดย เหลียงซา่งเฉวียน  (梁上泉 Liánɡ Shànɡquán) ประพนัธ์ทํานองโดย ซื่อ
ซนิ (士心 Shì Xīn) เป็นเพลงมาร์ชทหาร แตง่ขึน้ในยคุปี 80 ผู้ขบัร้องคนแรกเป็นนกัร้องของกอง
ดริุยางค์ทหารท่ีมีช่ือเสียง ระดบัชาตช่ืิอ เหยียนเหวยเหวิน (阎维文 Yán Wéiwén) นบัเป็นเพลง
สร้างช่ือของศลิปินทา่นนี ้ เนือ้หาของเพลงบอกเลา่ถึงจิตใจของเหลา่ทหารวา่ คนเราทกุคนรัก
อิสระเสรี รักท่ีจะมุง่ทะยานไปข้างหน้าเพ่ือไขวค่ว้าความฝันของตน แตชี่วิตของทหารกลบัเรียบงา่ย 
ต้องทรหดอดทนกบัการฝึกท่ีหนกัหนว่ง เพราะภาระปกป้องประเทศอนัหนกัอึง้เตม็สองบา่ท่ีไมอ่าจ
ละทิง้ได้ สิง่เดียวท่ีจิตใจทหารทกุคนปรารถนาและคดิถึงอยูต่ลอดเวลาคือชยัชนะในการปกป้อง
คุ้มครองผืนแผน่ดนิ มีบางคืนท่ีรู้สกึท้อแท้ คดิถงึครอบครัว คดิถึงบดิามารดา ก็มีกําลงัใจฮดึสู้ ทํา
หน้าท่ีของตนตราบชีวิตจะหาไม ่ ด้วยเหตท่ีุเพลงนีมี้ท่วงทํานองเพลงเรียบง่าย ใช้ภาษา
ตรงไปตรงมา ความหมายของเพลงท่ีกินใจทหารทกุนาย จงึได้รับความนิยมวา่เป็นตวัแทนหวัใจ
ของทหารจีนทกุดวง  และในปี  1990 เพลงนีไ้ด้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียมแห่งกองทพัจีน  

ความพิเศษของเนือ้เพลงนีท่ี้สร้างความประทบัใจให้กบัผู้ ฟังก็คือ การเร่ิมต้นด้วยการ
กลา่วถึง “แม”่ ท่ีผมหงอกขาวในวยัชราอยูท่ี่บ้านด้วยใจห่วงหาลกูท่ีไปเป็นทหารปกป้องรักษาชาติ 
ในขณะเดียวกนัก็กลา่วถึงตวั “ฉนั” ท่ีมาเป็นทหาร หากพดูจากหวัใจจริงแล้ว ก็มีความรัก ความ
ห่วงใยและคดิถึงครอบครัวเหมือนกบัทกุคน แตถ้่าเราทา่นตา่งไมมี่ใครยอมเสียสละชีวิตสว่นตวั 
เพ่ือมาถือปืนป้องกนับ้านเมือง ใครเลา่จะปกป้องรักษา “แม”่  ของพวกเรา  นกัประพนัธ์ใช้คําวา่ 
“แม”่  ในความหมายตรงและความหมายเปรียบได้อยา่งจบัใจ  ซึง่หมายถงึ แมข่องตน กบั มาตภุมูิ    

เพลงนีน้บัเป็นเพลงยอดเย่ียมเพลงหนึง่ของวงการทหาร ทํานองเพลงไพเราะภิรมย์  เพ่ือ
ส่ือถึงอารมณ์ความรู้สกึท่ีอยูใ่นใจลกึๆของเหลา่ทหารกล้า เสียงร้องของนกัร้องและท่วงทํานอง
ไพเราะ สร้างความอบอุน่ทรวงในให้กบัเหลา่ทหารท่ีต้องจากบ้านจากครอบครัวอนัเป็นท่ีรักมาได้
อยา่งน่าอศัจรรย์ หลายครัง้ท่ีได้ยินได้ฟังทัง้ผู้ ท่ีเป็นทหารและประชาชนท่ีอยูแ่นวหลงัอดไมไ่ด้ท่ีจะมี
นํา้ตารินไหล ด้วยเกิดความรู้สกึห่วงคดิถึงคะนงึหากนัและกนั 

เพลงนีน้บัเป็นหนึง่ในสามเพลงท่ีศลิปินของกองดริุยางค์ทหารขบัร้องจนโดง่ดงัได้รับความ
นิยมชมชอบไปทัว่ทัง้ในกองทพัและประชาชน สามเพลงท่ีวา่นีคื้อ เพลงช่ือ เส่ียวป๋ายหยาง 《小

白杨》xiǎo báiyánɡ “ต้นไป๋หยาง” เพลงช่ือ ซวัจวี ้ ซนิหล่ีฮวา่《说句心里话》shuōjù  

xīnlǐhuà “พดูความในใจสกัคํา” และ เพลงช่ือ อี เอ้อร์ ซาน ซื่อ เกอ  《一、二、三、四

歌》yī 、èr 、sān 、sì ɡē “เพลงหนึง่สองสามส่ี”  ทัง้สามเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีไมมี่ใครไม่
รู้จกั ไมมี่ใครไมรั่กเพลงนี ้นอกจากนีใ้นการประกวดร้องเพลงเวทีระดบัชาต ิและระดบัท้องถ่ินน้อย
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ใหญ่ นกัร้องมกันิยมนําเพลงนีข้ึน้ประกวด เพราะเป็นเพลงท่ีสามารถแสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สกึได้ดี บางครัง้ในการประกวดเวทีหนึง่มีผู้ เลือกเพลงนีเ้ป็นเพลงประกวดเกินกวา่คร่ึง เหตท่ีุ
เพลงนีเ้ป็นท่ีนิยมมากถงึเพียงนี ้ ไมเ่พียงเนือ้เพลงประพนัธ์อยา่งลกึซึง้ ทํานองไพเราะจบัใจ อีกทัง้
นกัร้องต้นฉบบัคือ เหยียนเหวยเหวิน ก็ขบัร้องเพลงนีเ้อาไว้เป็นต้นแบบได้อยา่งวเิศษ       
 
เนือ้เพลง  
说句心里话我也想家  家中的老妈妈已是满头白发 

说句实在话我也有爱  常思念梦中的她 

来来来既然来当兵   来来来就知责任大 

你不扛枪我不杠枪   谁保卫咱妈妈谁来保卫她,谁来保卫她  

说句心里话我也不傻  我懂得从军的路上风吹雨打  

说句实在话我也有情  人间的烟火把我养大   

来来来话虽这样说   来来来有国才有家    

你不站岗我不站岗   谁保卫咱祖国谁来保卫家，谁来保卫家 

 

คาํอ่านพนิอนิ 
shuōjù xīnlǐhuà wǒ yě xiǎnɡjiā 

jiā zhōnɡdì lǎo māmɑ yǐshì mǎntóu báifà 

shuōjù shízɑi huà wǒ yěyǒu ài 

chánɡ sīniàn mènɡ zhōnɡdì tā 

lái láilái jìrán lái dānɡbīnɡ 

láilái láijiù zhī zérèn dà 

nǐ bú kánɡ qiānɡ wǒ bú ɡànɡ qiānɡ 

shuí bǎowèi zán māmɑ shuí lái bǎowèi tā 

shuí lái bǎowèi tā 

shuōjù xīnlǐhuà wǒ yě bùshǎ 

wǒ dǒnɡdé cónɡjūn de lùshɑnɡ fēnɡchuī yǔdǎ 

shuōjù shízɑi huà wǒ yě yǒuqínɡ 

rén jiān de yān huóbǎ wǒ yǎnɡdà 

lái láilái huà suī zhèyànɡ shuō 

lái láilái yǒu ɡuó cái yǒujiā 

nǐ bú zhànɡǎnɡ wǒ bú zhànɡǎnɡ 

shuí bǎowèi zán zǔɡuó shuí lái bǎowèi jiā 

shuí lái bǎowèi jiā 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
พดูความในใจฉนัก็คดิถึงบ้าน  แมท่ี่แก่เฒา่ผมหงอกขาวคอยห่วงฉนั 
พดูความในใจฉนัก็มีความรักเหมือนกนั คนท่ีคอยเฝ้าฝัน คดิถงึเธอทกุวนัคืน 
มา มา มา เรามาเป็นทหารกนัแล้ว  มา มา มา รู้วา่ภาระใหญ่หลวง จําทนฝืน 
หากทา่นไม ่เราก็ไม ่ ไมแ่บกปืน  ใครจะยืน ปกป้องแม ่ดแูลเธอ, ใครเลา่คุ้มภยัเธอ 
พดูความในใจไมใ่ช่ฉนัไมรู้่  ชีวิตทหารฝ่าพายฝุน ก็รู้แก่ใจอยูเ่สมอ 
พดูความจริงฉนัรักมัน่ผกูพนัเธอ   ฉนัเตบิโตมาในโลกสขุสําราญ  
มา มา มา แม้จะพดูไปอยา่งนี ้  มา มา มา มีประเทศ จงึมีบ้าน 
หากทา่นไม ่เราก็ไม ่ประจําการ   ใครปกเมืองป้องบ้านของพวกเรา 
ใครปกป้องบ้านของเรา   
 
คาํศัพท์  
心里话 xīnlǐhuà ความในใจ  

白发 báifà ผมหงอก 

思念 sīniàn ความคิดถงึ  

既然 jìrán ในเม่ือ....แล้ว 

当兵 dānɡbīnɡ เป็นทหาร 

责任 zérèn ความรับผิดชอบ 

扛 kánɡ แบก 

保卫 bǎowèi รักษา พิทกัษ์ 

傻 shǎ โง่เขลา 

懂得 dǒnɡdé รู้ เข้าใจ  

风吹雨打  fēnɡchuī yǔdǎ  ลมพดั ฝนกระหน่ํา 

人间 rénjiān โลกมนษุย์  

烟火 yānhuǒ ควนัไฟ 

养大   yǎnɡdà   เลีย้งดใูห้เติบโต 

站岗 zhànɡǎnɡ ยืนยาม ยืนรักษาการณ์ 
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68.《万里长城永不倒》  
 

วา่น หล่ี ฉางเฉิง หยง่ ปู้  ตา่ว《万里长城永不倒》Wànlǐ chánɡchénɡ yǒnɡ bù 

dǎo เพลง “กําแพงหม่ืนลียื้นยงนิรันดร์” ประพนัธ์คําร้องโดย หล ูกวอ๋จาน (卢国沾 Lú Guózhān) 
ประพนัธ์ทํานองโดย หลีเส่ียวเถียน (黎小田 Lí Xiǎotián) ผู้ขบัร้องคนแรกช่ือ เยเ่จิน้ถาง  (叶
振棠 Yè Zhèntánɡ) แตง่ขึน้ในปี 1983 ใช้เป็นเพลงประกอบละครโทรทศัน์เร่ือง ต้า เสีย ฮัว่
หยวน เจ่ีย《大侠霍元甲》dàxiá huò yuán jiǎ  “จอมกระบี่ฮัว่หยวนเจ่ีย” เป็นละคร
โทรทศัน์ฮ่องกงเร่ืองแรกท่ีนําเข้ามาฉายในจีนแผน่ดนิใหญ่ ภาษาพดูท่ีฮ่องกงใช้เป็นภาษาจีน
กวางตุ้ง เพลงประกอบละครเร่ืองนีก็้เป็นภาษากวางตุ้ง ทําให้ชาวจีนแผน่ดนิใหญ่ท่ีได้ฟังรู้สกึอยาก
รู้อยากเห็น คลางแคลงสงสยัระคายใจเป็นอยา่งยิง่ วา่เพลงประกอบละครเร่ืองนีมี้ความหมายวา่
อยา่งไร ซึง่นบัเป็นจดุแรกเร่ิมท่ีชาวจีนแผน่ดนิใหญ่ให้ความสนใจเพลงภาษาจีนกวางตุ้ง และ
นบัเป็นก้าวแรกของประวตัศิาสตร์เพลงกวางตุ้งในแผน่ดนิใหญ่      

ภาพยนตร์เร่ือง ”จอมกระบีฮ่ัว่หยวนเจ่ีย” ของผู้ กํากบัช่ือ สวีเส่ียวหมิง (徐小明 Xú Xiǎo 

mínɡ) สร้างขึน้ในปี 1982 สร้างความสัน่สะเทือนเล่ือนลัน่ให้กบัวงการภาพยนตร์จีนเป็นอนัมาก 
หลงัจากนําออกเผยแพร่ในฮ่องกงได้รับความนิยมเป็นประวตักิารณ์  ทัง้ยงัขยายขอบเขตเผยแพร่
ออกไปในอีกหลายประเทศเช่น สงิคโปร์ มาเลเซีย และแผน่ดนิใหญ่  พลกิประวตัวิงการภาพยนตร์
จีนท่ีไร้ชีวิตชีวาให้กลบัฟืน้ขึน้มาอีกครัง้ เม่ือเดือนมีนาคม ของปี  1983 ได้รับอนญุาตให้ฉายใน
มณฑลกวางตุ้ง นบัเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงเร่ืองแรกท่ีได้รับอนญุาตให้ฉายในแผน่ดนิใหญ่  ทํานอง
เพลงท่ีฟังดกูระหึม่ ยิง่ใหญ่เผยแพร่ขยายความนิยมเป็นวงกว้างไปทัว่แผน่ดนิจีนและประเทศ
ชายแดนใกล้เคียง  ผู้คนตา่งร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ภาษากวางตุ้งเร่ืองนีก้นัตดิปาก ทัง้ท่ีไม่
เข้าใจความหมายของเพลง        
 เนือ้หาของภาพยนตร์เร่ืองนี ้มีอยูว่า่ ในต้นยคุสาธารณรัฐจีน(民国 mínɡuó) ซึง่เป็นระยะ
หนึง่ในประวตัศิาสตร์จีน นบัตัง้แต ่ปี 1912 ถึง ปี  1949 อํานาจการปกครองในช่วงระยะนีต้า่งถกู
ขนุศกึฝ่ายเหนือและพรรคกวอ๋หมินตัง่ยดึครอง เป็นยคุท่ีเกิดความวุน่วายในกลุม่ขนุศกึ ประชาชน
ตกอยูใ่นภาวะยากลําบาก แร้นแค้นแสนสาหสั บ้านเมืองระส่ําระสาย เกิดการบกุรุกทําลายและ
แยง่ชิงกนัจนไมเ่ป็นอนัสงบสขุ นกัรบผู้ รักชาตนิามวา่ ฮัว่หยวนเจ่ีย มีใจเดด็เด่ียวฝึกฝนวทิยายทุธ์ิ
เพ่ือกอบกู้ชาต ิ  เปิดสํานกัและฝึกฝนวิทยายทุธ์ลกึลํา้ “หมดัหลงเงา” ศตัรูเพียงได้เห็นก็ขยาด
หวาดกลวัไมก่ล้าตอ่กรด้วย  จนสามารถกอบกู้ เกียรตภิมูิของชาตกิลบัคืนมา สัง่สอนให้ตา่งชาติ
ได้รับรู้ถึงวิทยายทุธ์อนัวิเศษของคนจีน ตอ่มาด้วยเหตท่ีุผู้ปกครองออ่นแอ ไร้ความสามารถ ถกูสนุขั
รับใช้วางยาจนสิน้ชีพ ปิดฉากความอปัยศของบ้านเมืองลงในท่ีสดุ   
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เนือ้เพลง  
昏睡百年国人渐已醒 睁开眼吧小心看吧 

那个愿臣掳自认  因为畏缩与忍让 

人家骄气日盛  开口叫吧高声叫吧 

这里是全国皆兵  未来强盗要侵入 

最终必送命    

 

万里长城永不倒 千里黄河水滔滔   

江山秀丽蝶彩峰岭 问我国家那像染病   

冲开血路挥手上吧 要致力国家中兴   

岂让国土再遭践踏 个个负起使命 

 

คาํอ่านพนิอนิ  
hūnshuì bǎinián ɡuórén jiàn yǐ xǐnɡ 

zhēnɡ kāiyǎn bɑ xiǎoxīn kànbɑ 

nàɡè yuàn chén lǔ zìrèn，yīnwèi wèisuō yǔ rěnrànɡ 

rénjiɑ jiāoqì rìshènɡ，kāikǒu jiào bɑ ɡāo shēnɡjiào bɑ 

zhèlǐ shì quánɡuó jiēbīnɡ，wèilái qiánɡdào yào qīnrù 

zuìzhōnɡ bì sònɡmìnɡ 

 

wànlǐ chánɡchénɡ yǒnɡ bùdǎo， 

qiānlǐ huánɡ héshuǐ tāotāo， 

jiānɡshān xiùlì dié cǎi fēnɡlǐnɡ 

wèn wǒ ɡuójiā nà xiànɡ rǎnbìnɡ 

chōnɡkāi xuèlù huī shǒushànɡ bɑ 

yào zhìlì ɡuójiā zhōnɡxīnɡ 

qǐ rànɡ ɡuótǔ zài zāo jiàntà， 

ɡèɡè fùqǐ shǐmìnɡ 

 

ความหมายของเนือ้เพลง 
ร้อยปีหลบัใหลชาวประชาคอ่ยฟืน้ขึน้  ลืมตาต่ืน มองให้ชดักนัเถิดหนา  
พวกท่ียอมให้ขนุนางจงูนําพา   เพราะหดหวั ขลาดผวาจงึยอมทน 
มวลชนองอาจรุ่งเรือง    กู่ร้อง ลือเล่ือง ก้องทกุหน 
ท่ีน่ีคือ ทหารชาต ิทัว่ทกุคน   อนาคต ผู้ ร้ายโจร เข้ารุกราน  
สดุท้าย เผาผลาญชีวา        
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กําแพงหม่ืนลียื้นตระหง่าน  หวงเหอคงมัน่พนัลีไ้หล 
ยอดภเูขาสายนทีงามวิไล   ถามฉนัไซร้ ประเทศดัง่ โรคร้ายรุม 
ฝ่าหนทางสายเลือดชมืูอเถิด  ทุ่มเทเพ่ือ ชาตชิเูชิด เฟ่ืองฟขูึน้ 
หรือจะยอม ชาตถิกูเหยียบ ลกุขึน้ยืน เราลกุขึน้ถ้วนหน้า ภาระเรา      

 

คาํศัพท์  
渐 jiàn คอ่ย ๆ ทีละน้อย ๆ  

臣 chén ขนุนาง และอาณาประชาราษฎร์ 

掳 lǔ จบัเอาตวัไป ปล้น จี ้ 

畏缩 wèisuō กลวัหวัหด  กลวัจนไมก่ล้าท่ีจะก้าวไปข้างหน้า  

忍让 rěnrànɡ ยอมอดทนให้  

骄气 jiāoqì ลกัษณะทา่ทีโอหงั 

盛 shènɡ เจริญรุ่งเรือง 

皆   jiē  ตา่งก็ ทัง้สิน้  

强盗 qiánɡdào โจรผู้ ร้าย  

侵入   qīnrù  รุกราน  

滔滔 tāotāo นํา้ทว่มนอง นํา้ไหลบา่  

蝶 dié ผีเสือ้ 

峰岭 fēnɡlǐnɡ ยอดเขาสงู 

染病   rǎnbìnɡ  เป็นโรค เป็นไข้ ป่วย ติดโรค 

冲开 chōnɡkāi ขจดั 

致力 zhìlì ทุม่เทสติปัญญา 

中兴   zhōnɡxīnɡ  ฟืน้ฟ ูเฟ่ืองฟจูากท่ีเคยชํารุดทรุดโทรม 

岂 qǐ อยา่งไร 

遭 zāo ประสบกบั 

践踏 jiàntà เหยียบย่ํา 

负起 fùqǐ รับภาระ รับผิดชอบ 

使命 shǐmìnɡ ภาระอนัหนกัอึง้  
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《万里长城永不倒》 
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69.《少年壮志不言愁》  
 

ซา่วเหนียน จ้วงจือ้ ปู้  เหยียน โฉว《少年壮志不言愁》Shàonián zhuànɡzhì bù

yán chóu  เพลง “เยาวชนผู้ตัง้มัน่ไมท้่อถอย” ประพนัธ์คําร้องโดย 林汝为 (Lín Rǔwéi) 
ประพนัธ์ทํานองโดย เหลยเหลย่ (雷蕾 Léi Lěi) ผู้ขบัร้องคนแรกคือศลิปินรุ่นใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง 
และเป็นท่ียอมรับทัว่ไปในประเทศจีนช่ือ หลวิฮวน (刘欢 Li ú  Hu ā n) ใช้เป็นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์เร่ือง เปีย้น อี จ่ิง ฉา《便衣警察》Biàn yī jǐnɡchá “ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ” 
เนือ้เพลงส่ือถงึเยาวชนผู้ เป็นกําลงัสําคญัของชาต ิ  มีจิตใจกล้าหาญ ฝ่าฟันอนัตราย เพ่ือรอยยิม้
ของปวงชน และความผาสกุของมาตภุมูิ  นบัเป็นเพลงเก่าอีกเพลงหนึง่ท่ีได้รับความนิยมอยา่ง
กว้างขวางจนปัจจบุนั และยงัเป็นเพลงท่ีนกัร้องนิยมนําไปขบัร้องมากท่ีสดุเพลงหนึง่   

เนือ้หาของภาพยนตร์เร่ืองนีก้ลา่วถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ก่อนหน้า “แก๊งค์ส่ีคน” ใน
ปี  1976  ตํารวจเมืองหนานโจว (南州市 Nánzhōu shì) จบักมุจารชนไต้หวนัช่ือ สวีปางเฉิง 徐
邦呈(Xú Bānɡchénɡ)  แตย่งัไมส่ามารถสอบสวนได้แน่ชดัวา่จารชนคนนีล้กัลอบเข้ามาในเมือง
หนานโจวด้วยวตัถปุระสงค์อนัใด  แตจ่ากการสอบสวนของรองผู้ กํากบัการ จารชนผู้ นีไ้ด้ปัน้เร่ือง
ขึน้วา่ลกัลอบเข้าเมืองหนานโจวเพ่ือจะรับผู้ลกัลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน เพ่ือสร้าง
สถานการณ์และบอ่นทําลายประเทศจีน  คณะผู้สอบสวนจงึควบคมุตวั   สวีปางเฉิง ไปท่ีชายแดน
ตามท่ีกลา่วอ้าง เพ่ือเตรียมจบักมุศตัรูท่ีจะลกัลอบเข้าเมืองตามท่ีกลา่วอ้าง แตใ่นระหวา่งทาง จอม
จารชนผู้อหงัการ์ถือโอกาสหลบหนีไปได้ แตถ่กูวิสามญัฆาตกรรม ทําให้เง่ือนงําการสืบสวนคดีต้อง
ชะงกัลง  ทําให้การลกัลอบเข้ามาของจารชนเข้าสูท่างตนั  และเตม็ไปด้วยปมปริศนา  
 เนือ้เพลงกลา่วถึงความยากลําบากตรากตรําท่ีชีวิตคนๆหนึง่ต้องเผชิญ แตจิ่ตใจยงัเข้มแข็ง 
ด้วยปณิธานตัง้มัน่แน่วแน่ไมท้่อถอย และไมเ่คยปริปากบน่ถงึความทกุข์ยากลําบากนัน้  แตย่งัคง
มุง่หน้ามมุานะบากบัน่ทุ่มเท ฝ่าฟันไปแม้ต้องเผชิญกบัลมฝนพายโุหมกระหน่ํา ประสบกบัภยัหิมะ
หนาวเหน็บก็ไมเ่คยหวาดหวัน่ ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีทุ่มเทเพ่ือรอยยิม้ของมารดา เพ่ือความอดุม
สมบรูณ์ของบ้านเมือง เป็นสิง่ท่ีเยาวชนทกุคนควรตัง้มัน่เป็นแบบอยา่งไมท้่อถอย     
 
เนือ้เพลง      

几度风雨几度春秋 风霜雪雨博激流  

历尽苦难痴心不改  少年壮志不言愁 

金色盾牌热血铸就 危难之处显身手显身手 

为了母亲的微笑 为了大地的丰收 

峥嵘岁月  何惧风流 
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คาํอ่านพนิอนิ 
jǐdù fēnɡyǔ jǐdù chūnqiū  

fēnɡ shuānɡxuě yǔ bó jīliú  

lìjìn kǔnàn chīxīn bùɡǎi  

shàonián zhuànɡzhì bùyán chóu 

jīnsè dùnpái rèxuè zhùjiù 

wēinán zhīchù xiǎnshēnshǒu xiǎnshēnshǒu 

wèile mǔqīn de wēixiào 

wèile dàdì de fēnɡshōu 

zhēnɡrónɡ suìyuè 

hé jù fēnɡliú 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ลมฝนกระหน่ําหนกัก่ีฤด ู   หิมะพายนํุา้เช่ียวกรากไหล  
เผชิญทกุข์ยากลําบากหนกัเพียงใด เยาวชนตัง้ปณิธานมัน่หมายไมเ่ปล่ียนเลย 
โลท่องแผน่นีเ้ลือดรุ่มร้อนหลอม   เม่ือเกิดเภทภยั ไมย่อมน่ิงเฉย 
ยกมือนําหน้า เพ่ือแมย่ิม้ชมเชย  ให้พืชพรรณเหมือนดัง่เคย อดุมสมบรูณ์  
กาลเวลายาวนาน หนกัแนน่สร้างคณุ ยืนหยดัเกือ้กลู หาได้เกรงลมแรง  
 
คาํศัพท์  
霜 shuānɡ นํา้ค้าง 

博 bó มากมาย 

激流  jīliú  กระแสนํา้ท่ีเช่ียวกราก 

历尽 lìjìn ผา่นมาอยา่งโชกโชน 

苦难 kǔnàn ความทกุข์ยากลําบาก  

痴心 chīxīn จิตใจท่ีหลงใหล 

壮志 zhuànɡzhì ปณิธานอนัย่ิงใหญ่ 

愁 chóu กลดักลุ้มเป็นทกุข์  

盾牌 dùnpái โลกํ่าบงั 

铸  zhù  หลอ่ หลอม  

危难 wēinán อนัตราย ภยัพิบติั 

显 xiǎn แสดงออกมา ปรากฏให้เหน็ 

大地 dàdì โลก ปฐพี 

丰收 fēnɡshōu เก็บเก่ียว อดุมสมบรูณ์ 

峥嵘 zhēnɡrónɡ เขาสงูตระหง่าน  ความสามารถคณุสมบติัลกึลํา้ 
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岁月   suìyuè  กาลเวลา ปี และเดือน  

惧 jù กลวั หวาดกลวั  

风流 fēnɡliú มีคณุปูการ มีช่ือเสียงสง่างาม  
 

少年壮志不言愁 

（1=G 2/4 林汝为词 雷 蕾曲） 
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70.《共和国之恋》  
 
ก้งเหอกวอ๋ จือ เล่ียน《共和国之恋》Gònɡhéɡuó zhīliàn เพลง “รักแห่ง

สาธารณรัฐจีน” ประพนัธ์คําร้องโดย หลวิอีห้ราน(刘毅然 Liú Yìrán) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิ
เหวยกวาง(刘为光 Liú Wéiɡuānɡ ) ออกเผยแพร่ครัง้แรกเม่ือปี 1988 เป็นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์โทรทศัน์ในช่ือเร่ืองเดียวกนั ผู้ขบัร้องคนแรกช่ือ เหยียนตางตาง (严当当 Yán Dānɡ  

d ā n ɡ) และเป็นผู้แสดงตวัเอกของเร่ืองนีด้้วย สิง่ท่ีแฝงอยูใ่นเพลงนีคื้อ “ประเทศจีนใหม ่
เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ยามอรุณรุ่งสาดแสงทองทัว่ผืนแผน่ดนิ ปราชญ์แห่งชาตท่ีิระเหเร่ร่อนอยู่
ตา่งแดน เดนิทางกลบัเพ่ือร่วมกนัพฒันาชาต ิ ตอบแทนคณุของแผน่ดนิ ฝากชีวติไว้ท่ีแผน่ดนิเกิด 
พร้อมกบัพ่ีน้องเชือ้สายมงักรอนัเป็นท่ีรักทัว่ทกุคน” ทํานองเพลงท่ีกระหึม่ หนกัแนน่ ให้อารมณ์ท่ี
ทรนงองอาจ น่าเกรงขาม ประหนึง่ตวัแทนของแผน่ดนิจีนและสายเลือดจีนอนัยิง่ใหญ่ หลายตอ่
หลายครัง้ท่ีนกัร้องทัง้มืออาชีพและมือสมคัรเลน่ พยายามฝึกร้องเพลงนีใ้ห้จบในคราวเดียว แตท่กุ
ครัง้กลบัไมอ่าจร้องเพลงให้จบได้ด้วยความราบร่ืน  มใิช่เกิดจากจําเนือ้ไมไ่ด้ หรือเกิดจากความ
ยากของเพลง หากแตเ่นือ้หาของเพลงทําให้ผู้ขบัร้องอดไมไ่ด้ท่ีจะสะอืน้หลัง่นํา้ตาด้วยความ
ประทบัใจและซาบซึง้ในความรักของชาตแิละประชาชนท่ีผกูพนัด้วยสายเลือดของแมแ่ละลกู   

กวีท่ีประพนัธ์กลอนบทนีใ้ช้ภาษาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยจิตใจท่ีรัก
ชาต ิ  ถ่ายทอดสภาพชีวิตและสงัคมของผู้คนในอดีตอนัขมข่ืน จนก้าวเข้าสูชี่วิตท่ีเป่ียมสขุ ภายใน
อ้อมกอดอนัอบอุน่และเข้มแข็งของมาตภุมูิ กวีเปรียบตวัเองเป็นดัง่ ลกูของมาตภุมูิ หวนคดิถึง
ทางเดนิของชาต ิ โดยใช้ชาตจีินใหมท่ี่รุ่งเรืองในปัจจบุนัเป็นจดุนําทางย้อนรําลกึถึงอดีต ถ่ายทอด
ความรักท่ีมีตอ่มาตภุมูิ ประชาชน และเผา่พนัธุ์  แสดงออกถงึความเทิดทนูศรัทธาและความ
ภาคภมูิตอ่ประเทศชาตเิหนือสิง่อ่ืนใด กลา่วได้วา่ กลอน “รักแห่งสาธารณรัฐจีน”  บทนีไ้มเ่พียง
ถ่ายทอดเหตกุารณ์ประวตัศิาสตร์ทางการเมืองได้อยา่งชดัเจนแล้ว ทกุถ้อยกระบวนคํายงัแฝงไป
ด้วยความรัก ความหว่งหาอาทรและความเคารพยกยอ่งบชูา เหมือนดัง่ท่ีกวีตัง้ใจเปรียบตนเอง
เป็นลกูของมาตภุมูิท่ีกําลงัสนทนาพาทีกบัแมข่องตนเอง    

  หลงัจากภาพยนตร์เร่ืองนีอ้อกเผยแพร่ทางโทรทศัน์ ก็ได้รับรางวลัระดบัชาตหิลายรางวลั 
และได้รับความสนใจทัง้ในและตา่งประเทศ แตภ่าพยนตร์ยิ่งใหญ่นีไ้มไ่ด้เกิดจากหนว่ยงาน
ระดบัสงูสนบัสนนุแตอ่ยา่งใด ในฐานะประชาชนคนจีนคนหนึง่ หลวิอีห้ราน เก็บงําความรู้สกึนีม้า
เป็นสบิปี พยายามหาผู้สนบัสนนุการถ่ายทําภาพยนตร์ โดยได้นําเสนอเนือ้หาของภาพยนตร์ตอ่
หนว่ยงานตา่งๆ แตก็่ถกูปฏิเสธมาตลอด เน่ืองจากเห็นวา่ เนือ้หาของภาพยนตร์ไมเ่หมาะสําหรับ
การผลติเพ่ือธรุกิจ ไมน่า่จะทํากําไรได้ จนกระทัง่ปี  1999  หลวิอีห้ราน ได้รับการยกระดบัขึน้เป็นผู้
กํากบัชัน้แนวหน้า ตดัสนิใจลงทนุสร้างภาพยนตร์เร่ืองนีข้ึน้ด้วยตนเองด้วยเงิน 3,000,000 หยวน  



 

 

340 

และนําคณะนกัแสดงไปถ่ายทําท่ีฝร่ังเศส ในท่ีสดุภาพยนตร์เร่ืองนีก็้สําเร็จ เม่ือได้นําออกฉายทาง
โทรทศัน์ของประเทศจีน ก็ได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวาง นบัแตน่ัน้มาเพลงประกอบภาพยนตร์  
“รักแห่งสาธารณรัฐจีน” ก็โดง่ดงัเป็นท่ีรู้จกัและช่ืนชอบของประชาชนทัว่ไปนบัถงึปัจจบุนั  

 

เนือ้เพลง       
在爱里在情里  痛苦幸福我呼唤着你  

在歌里在梦里  生死相依我苦恋着你  

纵然是凄风苦雨   我也不会离你而去  

当世界向你微笑   我就在你的泪光里  

你恋着我我恋着你   是山是海我拥抱着你  

你就是我我就是你   是血是肉我凝聚着你  

纵然是仆倒在地   一颗心依然举着你  

晨曦中你拔地而起   我就在你的形象里  

纵然是仆倒在地   一颗心依然举着你  

晨曦中你拔地而起   我就在你的形象里  

 

คาํอ่านพนิอนิ  
zài ài lǐ zài qínɡ lǐ， tònɡkǔ xìnɡfú wǒ hūhuàn zhe nǐ  

zài ɡē lǐ zài mènɡlǐ， shēnɡsǐ xiānɡyī wǒ kǔ liànzhe nǐ  

zònɡrán shì qīfēnɡ kǔyǔ wǒ yě búhuì línǐ érqù  

dānɡ shìjiè xiànɡ nǐ wēixiào wǒ jiùzài nǐde lèiɡuānɡ lǐ  

nǐ liànzhe wǒ wǒ liànzhe nǐ  

shì shān shì hǎi wǒ yōnɡ bàozhe nǐ  

nǐ jiùshì wǒ wǒ jiùshì nǐ   

shì xuè shì ròu wǒ nínɡjù zhe nǐ  

zònɡrán shì pú dǎozài dì   

yìkē xīn yīrán jǔzhe nǐ  

chénxī zhōnɡ nǐ bádìérqǐ    

wǒ jiùzài nǐde xínɡxiànɡ lǐ  

zònɡrán shì pú dǎozài dì    

yìkē xīn yīrán jǔzhe nǐ  

chénxī zhōnɡ nǐ bádìérqǐ    

wǒ jiùzài nǐde xínɡxiànɡ lǐ  
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ความหมายของเนือ้เพลง  
ในดวงใจอารมณ์ภิรมย์รัก  ทกุยามสขุทกุข์หนกัเพรียกหาทา่น 
ไมว่า่ในบทเพลงหรือในฝัน   คดิถึงทา่นพึง่พากนัจนวนัตาย 
แม้ลมหนาวฝนกระหน่ํานํา้เช่ียวกราก ไมค่ดิจากทา่นไกลไปหนไหน 
เม่ือโลกสง่รอยยิม้ให้ทา่นไป   ฉนัอยูใ่นแววประกายหยาดนํา้ตา 
ท่านรักเรา เรารักท่านมัน่คงแน่น  กอดท่าน  กอดทะเล กอดแผน่ฟ้า  
ท่านคือเรา เราคือท่าน ร่วมกนัมา  เป็นเลือดเนือ้ร่วมอรุาเป็นหนึง่เดียว 
แม้ร่างกายล้มคว่ํานอนแนบพืน้  แตใ่จยงั ชทู่านขึน้ อยา่งเดด็เด่ียว 
รุ่งอรุณ ขึน้สูฟ้่า เป็นหนึง่เดียว  เรากลมเกลียว อยูร่่วมทา่น นิรันดร   
  
คาํศัพท์  

痛苦 tònɡkǔ ทกุข์ทรมาน เจ็บปวด 

呼唤 hūhuàn ร้องเรียก 

依 yī พึง่พาอาศยั 

恋 liàn ความรัก  

纵然 zònɡrán ถงึแม้วา่  

凄   qī  หนาวเยน็ยะเยือก  

拥抱  yōnɡbào  โอบกอด 

凝聚 nínɡjù เกาะตวัเป็นกลุม่ก้อน 

仆倒 pú dǎo ล้มไปข้างหน้า ล้มคว่ํา 

依然 yīrán ยงัคงเป็นเช่นเดิม  

晨曦 chénxī แสงอรุโณทยั 

形象 xínɡxiànɡ  ภาพพจน์ ภาพลกัษณ์ 
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71.《亚洲雄风》  
 

ยา่โจว สยง เฟิง《亚洲雄风》Yàzhōu xiónɡfēnɡ เพลง “พลงัพายเุอเชีย” ประพนัธ์
คําร้องโดย จางหลี (张藜 Zhānɡ Lí) ประพนัธ์ทํานองโดย สวีเพย่ตง (徐沛东 Xú Pèidōnɡ) 
เผยแพร่ครัง้แรกในปี  1990 เป็นเพลงท่ีใช้ในการแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ครัง้ท่ี 11 ท่ีจดัขึน้ท่ีกรุง
ปักก่ิง ในการจดักีฬาครัง้นีมี้เพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือการนีโ้ดยเฉพาะหลายเพลง เช่น เพลงช่ือ กวางหรง 
หยว่ี เมิง่เส่ียง《光荣与梦想》Guānɡrónɡ yǔ mènɡxiǎnɡ “เกียรตยิศและความฝัน” เพลง
ช่ือ เฮย โถวฟา เพียว ฉ่ีหลาย《黑头发飘起来》Hēitóufɑ piāo qǐlái ”ผมดําปลวิไสว” 
แตเ่พลงท่ีได้รับความนิยม และแพร่หลายมาจนปัจจบุนัก็คือเพลง “พลงัพายเุอเชีย” เพลงนีมี้
ทํานองฟังสบายร่ืนห ู มีชีวติชีวา แตใ่ห้ความรู้สกึถงึการแผข่ยายท่ีกว้างไกล สงูสง่า และย่ิงใหญ่ 
เนือ้เพลงส่ือถงึภาพแห่งความรัก ความสมคัรสมานสามคัคี และความกลมเกลียวของชาวเอเชีย  

   สวีเพย่ตง ผู้ประพนัธ์ทํานองเพลงนีน้อกจากจะเป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีเป็นท่ียอมรับใน
วงการดนตรีจีนแล้ว งานอดเิรกท่ีทา่นไมเ่คยละทิง้ได้เลยก็คือ กีฬา  แม้วา่จะไมมี่เวลามากท่ีจะเข้า
ร่วมการแขง่ขนักีฬาหรือร่วมชมกีฬา แตก็่จะหาเวลาชมการถ่ายทอดสดหรือเทปบนัทกึการแขง่ขนั
ให้ได้  การแตง่เพลงเพ่ือใช้ประกอบการแขง่ขนักีฬาจงึเป็นสิง่ท่ี สวีเพย่ตง คาดหวงัมาตลอด จน
เม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี  1989 สวีเพย่ตง ได้แตง่เพลงนีข้ึน้  ทํานองเพลงนีมี้วิธีการแตง่เพลงตา่ง
ไปจากเพลงอ่ืน ๆ กลา่วคือ เพลงสว่นใหญ่ผู้ประพนัธ์จะแตง่เนือ้เพลงก่อน แล้วจงึแตง่ทํานองเข้า
กบัเนือ้ร้อง แตเ่พลงนีแ้ตง่ทํานองเพลงก่อน แล้วจงึแตง่เนือ้เพลงเข้ากบัทํานองในภายหลงั แตเ่พลง
นีก็้สําเร็จลงได้อยา่งราบร่ืน สวีเพย่ตง เลา่ให้ฟังเก่ียวกบัการแตง่ทํานองเพลงนีว้า่ กลางดกึของคืน
หนึง่ เกิดจินตนาการเพลงขึน้อยา่งกระทนัหนั จงึลกุขึน้มาเขียนทํานองเพลงไว้คร่าวๆ พอต่ืนเช้ามา
ก็ไลเ่สียงบนเปียโนเพ่ือบนัทกึเป็นโน้ตเพลง และรู้สกึวา่ ทํานองเพลงนีฟั้งดมีูพลงั หนกัแน่น 
เข้มแข็ง เหมือนกบัเสียงสญัญาณออกรบ  จงึได้ชกัชวนให้นกัประพนัธ์อีกทา่นซึง่เป็น เพ่ือนสนิท 
คือ จางหลี มาร่วมกนัแตง่เพลงประกอบการแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ จางหลี นําโน้ตเพลงกลบัไป
บ้านเพียงคืนเดียว เช้าวนัรุ่งขึน้ก็เอาเนือ้เพลงมาให้ สวีเพย่ตง ได้เนือ้เพลงแล้วก็เอามาปรับ
โครงสร้างดนตรีให้มีจงัหวะกระชบักบัเนือ้เพลง แล้วก็เร่ิมบนัทกึเสียง  

ลกัษณะเดน่ของเพลง พลงัพายเุอเชีย อยูท่ี่เนือ้เพลงและทํานองท่ีประกอบกนัอยา่ง
กลมกลืน โครงสร้างเพลงแบง่เป็น 4 ท่อน แตท่่อนท่ี 3 และ 4 เป็นการซํา้ท่อน 1 และ 2  สองท่อน
แรกใช้เสียงผู้หญิง ท่อนท่ี 3 เสียงผู้ชาย ท่อนสดุท้ายประสานเสียงชายหญิง สร้างอารมณ์เพลงให้
เป็นประหนึง่เสียงเรียกรวมพลงัจากคนนบัหม่ืนนบัแสนให้ฮกึเหิม แข็งแกร่ง เตรียมพร้อมท่ีจะรุกคืบ
ไปข้างหน้าอยา่งพร้อมเพรียงกนั ทํานองเพลงนีมี้ทํานองหลกัทํานองเดียว ซึง่นบัเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีพิเศษของเพลงประเภทเพลงกีฬา เนือ้เพลงมีจงัหวะจะโคนและกระชบักระฉบักระเฉง ง่าย
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แก่การจดจํา เหมือนกบัเป็นคําขวญั ผู้แตง่ใช้เทคนิคของเสียงไมว่า่จะเป็นเสียงประสาน การใช้
ทํานองซํา้ๆ คําซํา้ ๆ และระดบัเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เพิ่มความนา่สนใจให้กบัเพลงได้เป็นอยา่งดี  
คีตกวีได้แรงบนัดาลใจมาจากการร่วมแรงร่วมใจมุง่ไปจดุหมายเดียวกนัข้างหน้าของมวลชน หวัใจ
และพลงัของชาวจีนผา่นความยากลําบากในช่วงปฏิวตัวิฒันธรรมมาอยา่งหนกั ถงึเวลาท่ีเรา
จะต้องรวมพลงัเป็นหนึง่ ด้วยปณิธานอนัแน่วแน ่  ลกุขึน้ตอ่สู้ มุง่มัน่เผชิญ ฝ่าฟันไปสูจ่ดุหมาย
ด้วยกนั 

การแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์ ครัง้ที่ 11 (第 11 届北京亚运会 dì 11 jiè   

Běijīnɡ Yàyùnhuì) จดัขึน้ท่ีปักก่ิง ระหวา่งวนัท่ี 22 กนัยายน ถงึวนัท่ี 7 ตลุาคม ปี  1990 
นบัเป็นครัง้แรกท่ีประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนัมหกรรมกีฬาระดบันานาชาต ิ มีนกักีฬา
จาก 14 ประเทศ 30 มณฑล และเขตปกครองพิเศษ มีผู้ เข้าร่วมแขง่ขนักวา่ 6 พนัคน  ประเทศจีน
ใช้เวลาตัง้แตปี่  1986 สร้างศนูย์กีฬาใหมก่วา่ 20 แหง่เพ่ือใช้เป็นสนามแขง่ขนัในครัง้นี ้คําขวญัใน
การแขง่ขนักีฬาเอเช่ียนเกมส์ครัง้นีคื้อ “团结、友谊、进步 tuánjié、yǒuyì、jìnbù 

สามคัคี มิตรภาพ ก้าวหน้า” สญัลกัษณ์ในการแขง่ขนั คือ หมีแพนด้า ช่ือ พา่น พา่น (盼盼 pàn  

pàn)  ความหมายของคํานีคื้อ  “ความหวงั ”  
 คาํว่า อู่โจว (五洲 wǔzhōu)  ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถงึ 5 ทวีปในโลก ได้แก่ ทวีป
เอเชีย(亚洲 Yàzhōu) ทวีปแอฟริกา(非洲 Fēizhōu) ทวีปอเมริกา(美洲 Měizhōu) ทวีป
ยโุรป(欧洲 ōuzhōu) ทวีปโอเชเนีย(大洋洲 Dàyánɡzhōu) สว่นใหญ่แล้ว คําวา่ 五洲  ใน
ภาษาจีนนอกจากหมายถึงทวีปทัง้ห้าในโลกแล้ว ยงัหมายถึงทัว่ทัง้โลกโดยพดูวา่ อูโ่จว ซื่อห่าย(五
洲四海 w ǔ zh ō u s ì h ǎ i) “ห้าทวีปส่ีทะเล” ส่ีทะเล ได้แก่ Pacific Ocean (太平洋 

Tàipínɡyánɡ) Atlantic ocean (大西洋Dàxīyánɡ) Indian Ocean (印度洋Yìndùyánɡ) 
และ Arctic ocean (北冰洋 Běibīnɡyánɡ)  
 
เนือ้เพลง 
(女) 我们亚洲，山是高昂的头; 

我们亚洲，河象热血流; 

我们亚洲，树都根连根, 

我们亚洲，云也手握手! 

莽原缠玉带，田野织彩绸, 

亚洲风乍起,亚洲雄风震天吼! 

(女) 我们亚洲，江山多俊秀; 

我们亚洲，物产也富有; 

我们亚洲，人民最勤劳, 

我们亚洲，靳更风流! 
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四海会宾客，五洲交朋友, 

亚洲风乍起，亚洲雄风震天吼! 

啦~啦~啦~啦亚洲雄风震天吼! 

(男) 我们亚洲，山是高昂的头； 

我们亚洲，河象热血流; 

我们亚洲，树都根连根, 

我们亚洲，云也手握手! 

莽原缠玉带，田野织彩绸, 

亚洲风乍起，亚洲雄风震天吼! 

(合) 我们亚洲，江山多俊秀; 

我们亚洲，物产也富有; 

我们亚洲，人民最勤劳, 

我们亚洲，靳更风流! 

四海会宾客，五洲交朋友, 

亚洲风乍起，亚洲雄风震天吼! 

啦~啦~啦~啦亚洲雄风震天吼! 

震天吼! 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
(nǚ) wǒmen yàzhōu，  shān shì ɡāoánɡ de tóu; 

wǒmen yàzhōu，  hé xiànɡ rè xuèliú; 

wǒmen yàzhōu，  shù dōu ɡēn liánɡēn, 

wǒmen yàzhōu，  yún yě shǒu wòshǒu! 

mǎnɡyuán chán yùdài，tiányě zhī cǎichóu, 

yàzhōu fēnɡ zhà qǐ, yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu! 

(nǚ) wǒmen yàzhōu，  jiānɡshān duō jùnxiù; 

wǒmen yàzhōu，  wùchǎn yě fùyǒu; 

wǒmen yàzhōu，  rénmín zuì qínláo, 

wǒmen yàzhōu，  jìn ɡènɡ fēnɡliú! 

sìhǎi huì bīnkè， wǔzhōu jiāopénɡyou, 

yàzhōu fēnɡ zhà qǐ，yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu! 

lā~lā~lā~lā yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu! 

(nán)wǒmen yàzhōu，  shān shì ɡāoánɡ de tóu ； 

wǒmen yàzhōu，  hé xiànɡ rè xuèliú; 

wǒmen yàzhōu，  shù dōu ɡēn liánɡēn, 

wǒmen yàzhōu，  yún yě shǒu wòshǒu! 
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mǎnɡyuán chán yùdài，tiányě zhī cǎichóu, 

yàzhōu fēnɡ zhà qǐ，yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu! 

(hé) wǒmen yàzhōu，  jiānɡshān duō jùnxiù; 

wǒmen yàzhōu，  wùchǎn yě fùyǒu; 

wǒmen yàzhōu，  rénmín zuì qínláo, 

wǒmen yàzhōu，  jìn ɡènɡ fēnɡliú! 

sìhǎi huì bīnkè， wǔzhōu jiāopénɡyou, 

yàzhōu fēnɡ zhà qǐ，yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu! 

lā~lā~lā~lā yàzhōu xiónɡfēnɡ zhèntiān hǒu! 

zhèntiān hǒu! 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 

(ญ.) เราชาวเอเชีย  ยอดเขาสงูเทียมฟ้า  
 เราชาวเอเชีย  ธาราดัง่โลหิตพลา่น 
 เราชาวเอเชีย  รากไม้เก่ียวร้อยกนั 
 เราชาวเอเชีย  เมฆขาวระยบัจบัมือมัน่   

ทุ่งหญ้าสายหยกพนั ทุ่งนาถกัเป็นแพรพรรณ  
พายเุอเชียโหมสนัน่ พายเุอเชียลัน่ฟ้าคําราม  

(ญ.)   เราชาวเอเชีย  ยอดเขาสายนํา้งาม 
 เราชาวเอเชีย  โภคทรัพย์เรารวยลํา้ 
 เราชาวเอเชีย  มวลชนแกร่งแข็งขนั 
 เราชาวเอเชีย  ลมแรง เรารุกต้าน 
 แขกมาเยือนบ้าน มิตรห้าทวีปผกูพนั 

พายเุอเชียโหมสนัน่ พายเุอเชียลัน่ฟ้าคําราม  
ลา  ลา  ลา  ลา   พายเุอเชียลัน่ฟ้าคําราม 

(ช.)   ซํา้ท่อน 1  
(พร้อม) ซํา้ท่อน 2  
 
คาํศัพท์ 

亚洲 yàzhōu ทวีปเอเชีย 

高昂 ɡāo ánɡ สงูขึน้ เชิดให้สงูขึน้ 

莽原 mǎnɡyuán ทุง่หญ้าท่ีมีหญ้าเกิดเป็นพงหญ้าเตม็ไปหมด 

缠 chán  พนักนั มดั ติด 
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玉 yù หยก 

织 zhī ทอผ้า 

彩绸 cǎichóu แพรสี แพรหลากสี  

乍起 zhà qǐ โดยฉบัพลนัทนัที  เพิ่งจะ  

震 zhèn สัน่สะเทือน 

吼 hǒu คําราม แผดเสียงก้อง 

俊秀 jùnxiù สวย งดงาม 

物产 wùchǎn โภคทรัพย์ ผลติภณัฑ์ 

富有 fùyǒu ร่ํารวย 

勤劳 qínláo มมุานะบากบัน่ พยายาม 

靳  jìn เสียดาย ไมย่อมแพ้ 

四海 sìhǎi ทกุหวัระแหง ทัว่ทกุหนทกุแหง่  

宾客 bīnkè แขกผู้มาเยือน  
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72.《超越梦想》  
 

ชาวเยว ่ เมิ่งเส่ียง《超越梦想》Chāoyuè mènɡxiǎnɡ เพลง “ก้าวข้ามความฝัน” 
ประพนัธ์คําร้องโดย หานป่าว และ หเูจิง (韩葆，胡峥 Hán Bǎo，Hú Zhēnɡ) ประพนัธ์ทํานอง
โดย หวางเส่ียวเฟิง (王晓峰 Wánɡ Xiǎofēnɡ) เป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือใช้เป็นเพลงในการแขง่ขนั
กีฬาโอลมิปิคท่ีจดัท่ีปักก่ิงในปี 2008 โดยเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน ปี  1999 รัฐบาลจีนได้ก่อตัง้
คณะกรรมการการย่ืนขอเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคขึน้ หนึง่ในภารกิจสําคญัก็คือ 
การจดัทําส่ือเพลงท่ีจะใช้ในการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิค เพลง “ก้าวข้ามความฝัน” นีไ้ด้บนัทกึเสียง
สําเร็จและนําออกเผยแพร่สูป่ระชาชนเป็นครัง้แรกในปี 1999 ทางสถานีโทรทศัน์สว่นกลางและ
กระหึม่ไปทัว่แผน่ดนิจีน ก่อนการย่ืนขอเป็นเจ้าภาพเสียอีก เป็นการแสดงให้เห็นศกัยภาพของ
รัฐบาลจีน ท่ีจะย่ืนขอเป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิค แม้การแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคท่ีปักก่ิง
จะปิดฉากลงแล้ว แตเ่นือ้เพลงท่ีส่ือถงึจิตวิญญาณของความรักชาตท่ีินบัวนัมีแตจ่ะทวีคณูมากขึน้ 
ความกล้าหาญท่ีจะเผชิญไปข้างหน้าอยา่งไมเ่กรงกลวัตอ่ความเหน็ดเหน่ือย ทว่งทํานองเพลงอนั
หนกัแนน่ แข็งแกร่ง ผึง่ผาย  เตม็เป่ียมไปด้วยพลงัเพลงนีย้งัคงกระตุ้นและปลกุยํา้ให้ชาวจีนได้รู้สกึ
ถึงบรรยากาศอนัคกึคกั ความยิ่งใหญ่อลงัการของมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนษุยชาต ิ และความ
ภาคภมูิใจในฐานะท่ีเป็นเจ้าภาพการจดัการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิค 

เม่ือเพลงนีบ้นัทกึเสียงสําเร็จจงึย่ืนขอเป็นเพลงประกอบการเป็นเจ้าภาพจดักีฬาโอลมิปิค 
แตมี่เพลงเป็นจํานวนมากท่ีเข้าสูก่ารคดัเลือก แม้วา่เพลงนีจ้ะโดง่ดงัและได้รับความนิยมก่อนถงึ
กําหนดการจดักีฬาก็ตาม แตท้่ายท่ีสดุคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกเพลงประกอบกีฬาโอลมิปิค
ได้เลือกเพลงท่ีมีความเหมาะสมมากกวา่คือ เพลงช่ือ หวอ่ เหอ หน่ี《我和你》Wǒ hé nǐ “ฉนั
กบัเธอ”  ถึงแม้เพลง “ชาวเยว ่ เมิ่งเส่ียง” จะไมไ่ด้รับคดัเลือกให้เป็นเพลงหลกัในการจดัการแขง่ขนั
กีฬาโอลมิปิค แตด้่วยความพิเศษของเพลงท่ีให้อารมณ์ความรู้สกึสง่าผา่เผย คลอ่งแคลว่ปราด
เปรียว ส่ือถึงการเรียกร้องรวมพลงัของคนทัว่ทิศ กลบัดงัก้องอยูใ่นใจชาวจีนมาตลอด 

 เนือ้เพลงนีแ้สดงออกถึงจิตใจรักชาต ิและความองอาจของผู้คน ใครท่ีได้ยินเพลงนีจ้ะรู้สกึ
ถึงพลงัใจอนัยิง่ใหญ่ มีความมัน่ใจเตม็เป่ียม มีความกล้าหาญพร้อมท่ีจะตะบงึลยุไปข้างหน้าอยา่ง
ไมห่วาดหวัน่ตอ่ความยากลําบากอนัใด  อานภุาพของเพลงสามารถสร้างความสมคัรสมานกลม
เกลียวของผู้คนได้อยา่งอศัจรรย์ ไมว่า่จะเป็นใคร มาจากไหน ขอเพียงมีความหวงั เพลงนีจ้ะเป็น
พลงัใจผลกัดนัให้โบยบนิก้าวข้ามแม้ความฝัน เพ่ือไปไขวค่ว้าความสําเร็จมาอยูใ่นมือ พลงัความรัก
ของเพลงไมเ่พียงสร้างความรักใคร่กลมเกลียวให้กบัผู้ ได้ยินได้ฟังเทา่นัน้ แตก่ารถือกําเนิดขึน้ของ
เพลงนีย้งัก่อกําเนิดความรักให้กบัคูห่นุ่มสาวท่ีเป็นสว่นสําคญัท่ีสดุของเพลงนี ้นัน่ก็คือ นกัประพนัธ์
คําร้อง หานป่าว และ นกัประพนัธ์ทํานอง หวางเส่ียวเฟิง โดยนกัประพนัธ์ทัง้สองเกิดความรักความ
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ผกูพนัลกึซึง้ในระหวา่งท่ีร่วมมือกนัสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี ้ จนในท่ีสดุ เม่ือเรียบเรียงเสียง
ประสานเพลงนีจ้นเป็นผลสําเร็จ นกัประพนัธ์ทัง้สองก็ตกลงปลงใจแตง่งานกนั เป็นคูรั่กนกั
ประพนัธ์ท่ีโดง่ดงัแห่งปี   
 
เนือ้เพลง  
圣火第一次点燃是希望在跟随  

当终点已不再永久是心灵在体会  

不在乎等待几多轮回  

不在乎欢笑伴着泪水  

超越梦想一起飞  

你我需要真心面对  

让生命回味这一刻  

让岁月铭记这一回  

 

คาํอ่านพนิอนิ 
shènɡhuǒ dì yícì diǎnrán shì xīwànɡ zài ɡēnsuí  

dānɡ zhōnɡdiǎn yǐ búzài yónɡjiǔ shì xīnlínɡ zài tǐhuì  

bú zàihu děnɡdài jǐduō lúnhuí  

bú zàihu huānxiào bànzhe lèishuǐ  

chāoyuè mènɡxiǎnɡ yī qǐfēi  

nǐwǒ xūyào zhēnxīn miànduì  

rànɡ shēnɡmìnɡ huíwèi zhè yíkè  

rànɡ suìyuè mínɡjì zhè yìhuí  
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
เม่ือคบเพลงิจดุสวา่ง คือความหวงัสอ่งกระชัน้ 
เม่ือจดุหมายไมใ่ช่นิรันดร์ คือหวัใจได้ซาบซึง้ 
รอคอยมาก่ีภพชาต ิไมเ่คยคดิคํานงึ  
ไมเ่คยได้คดิถึง รอยยิม้ในนํา้ตา 
ข้ามความฝัน  เราโบยบนิไปด้วยกนั 
เราท่านมุง่มัน่ เผชิญมุง่วนัข้างหน้า 
ให้ชีวิต หวนรําลกึ คืนวนัเวลา  
ชีวิตนี ้จดจารึก ในใจ   

 



 

 

350 

คาํศัพท์  
圣火 shènɡhuǒ คบเพลงิ  

点燃 diǎnrán จดุไฟ 

跟随  ɡēnsuí  ติดตาม 

终点 zhōnɡdiǎn จดุปลายทาง 

永久 yónɡjiǔ ตลอดไป ชัว่นิรันดร์ 

心灵 xīnlínɡ หวัจิตหวัใจนํา้จิตนํา้ใจ /ปฏิภาณเฉียบไว หลกัแหลม 

体会  tǐhuì  เข้าใจ และซาบซึง้ 

在乎 zàihu สนใจ แยแส  

等待 děnɡdài รอคอย 

轮回  lúnhuí  วฏัจกัร 

欢笑 huānxiào ยิม้อยา่งเบิกบานบนัเทิงใจ 

泪水  lèishuǐ  นํา้ตา 

超越 chāoyuè อยูเ่หนือ  ข้าม 

梦想 mènɡxiǎnɡ เพ้อฝัน ใฝ่ฝัน 

真心 zhēnxīn นํา้ใสใจจริง จริงใจ 

面对  miànduì  เผชิญหน้ากบั 

回味 huíwèi ขบคิด ครุ่นคิด 

刻  kè  ช่วงเวลา 

铭记 mínɡjì จารึกอยูใ่นใจ 
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73.《今天是你的生日》 
 

จินเทียน ซื่อ หน่ี เตอะ เซงิร่ือ《今天是你的生日》Jīntiān shì nǐde shēnɡrì 
เพลง “วนันีเ้ป็นวนัเกิดท่าน” ประพนัธ์คําร้องโดย หานจิง้ถิง  (韩静霆 Hán Jìnɡtínɡ) ประพนัธ์
ทํานองโดย กู่เจีย้นเฟิน  (谷建芬 Gǔ Jiànfēn) เน่ืองจากวนัท่ี 1 เดือนตลุาคมของทกุปี เป็นวนั
ชาตขิองจีน เป็นวนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในรอบปี และเป็นวนัท่ีชาวจีนทัว่ทัง้ประเทศจะได้รําลกึถึง
ความสําคญัและบญุคณุของคณะปฏิวตั ิ ท่ีล้มล้างการกดข่ีของระบบศกัดนิา เปล่ียนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบสงัคมนิยม  ซึง่ถือเป็นการให้ชีวิตใหมก่บัประชาชน  ร้อยปีแห่งการตอ่สู้ของ
วีรบรุุษชาตจีิน ภายใต้ภารนําของพรรคคอมมิวนิสต์ การปฏิวตัเิป็นผลสําเร็จ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม ปี  
1949 เวลา15.00 น. รัฐบาลจีนได้จดัพิธีเปิดประเทศสูก่ารเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อยา่เอิกเริกโอฬาร
และย่ิงใหญ่ ณ จตัรัุสเทียนอานเหมิน ทา่มกลางเสียงอกึทกึของประทดัและพลแุหง่การเฉลมิฉลอง
นัน้ ท่านประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ได้ประกาศก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้ และเชิญธงแดง
ห้าดาวขึน้สูย่อดเสาเป็นครัง้แรกด้วยตนเอง ท่ามกลางประชาชนท่ีมาร่วมงานเฉลมิฉลองในครัง้นี ้
กวา่ 3 แสนคน นบัเป็นการเร่ิมต้นศกัราชใหมข่องสาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งสมเกียรต ิ

เพลงนีเ้ป็นเพลงสดดีุชาตจีินท่ีมีเนือ้หาส่ือถึงการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน การถือ
กําเนิดของมาตภุมูิอนัเป็นท่ีรักยิ่ง แสดงถงึความรักท่ีประชาชนมีตอ่มาตภุมูิ เสมือนความรักของลกู
ท่ีมีตอ่แม ่  ทํานองเพลงโออ่า่ แผดเสียงก้องสะท้อนอยา่งไมมี่วนัสิน้เสียง ส่ือถึงชาตจีินอนัยิ่งใหญ่
ยืนยง ให้ความรู้สกึฮกึเหิม จิตใจลําพอง และเกิดความภาคภมูิใจเหนือสิง่อ่ืนใด เนือ้เพลงใช้วิธี
เปรียบเทียบแบบบคุลาธิษฐาน ด้วยคําพดูท่ีวา่ “今天是你的生日 我的中国 jīntiān shì 

nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó วนันีเ้ป็นวนัเกิดท่าน ประเทศจีนของฉนั” ทําให้เนือ้เพลง
ฟังดแูล้วเหมือนกบัลกูท่ีพดูคยุอยูก่บัแม ่ ในวนัเกิดของแม ่ ลกูขออวยพรให้แมมี่แตค่วามสขุสงบ 
ปราศจากทกุข์ภยัอนัตรายทัง้ปวง  อวยพรให้มาตภุมูิมีแตค่วามเจริญรุ่งเรือง 
 ประโยคท่ีวา่ 白鸽为你衔来一枚橄榄叶 báiɡē wéinǐ xián lái yìméi    

ɡ ǎ nl ǎ n y è  “พิราบขาวคาบใบมะกอกมาให้ทา่น” ท่ีกลา่วถึงในเพลง มีท่ีมาจากการท่ีฝร่ังใช้
นกพิราบขาวเป็นตวัแทนความบริสทุธ์ิ ในภาพบางภาพเขาจะเขียนเป็นวงสีทองรอบหวันก รูป
นกพิราบนีบ้างทีก็ทําเป็นเคร่ืองกนัผี  โดยเช่ือกนัวา่ผีกลวันกพิราบ ในท่ีบางแห่งกลา่ววา่เป็น
เคร่ืองหมายของพวกชีฝร่ังอีกด้วย นอกจากนีน้กพิราบยงัใช้เป็นสญัลกัษณ์ของสนัตภิาพ แตไ่มใ่ช่
นกพิราบอยา่งเดียว  ต้องประกอบด้วยก่ิงใบมะกอก(Olive)  อีกก่ิงหนึง่  โดยทําเป็นรูปนกพิราบ
คาบก่ิงมะกอก ชาวคริสต์ถือวา่นกพิราบเป็นวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า มีธรรมเนียมของชาวคริส
เตียนโบราณอยูอ่ยา่งหนึง่คือ ถ้าพวกคริสเตียนเกิดวิวาทบาดหมางกนัขึน้ในระหวา่งพวกตน  ก็ให้
ทําการประนีประนอมกนัเอง จนเป็นธรรมเนียมถือปฏิบตัใิห้พระสงัฆราชเป็นผู้ตดัสนิข้อพิพาท
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ตา่งๆ ในการนีพ้ระสงัฆราชจะนัง่บลัลงัก์คาทีดรา(Cathedra) บนบลัลงัก์นัน้มีรูปนกพิราบเกาะอยู่
ด้วยเพราะนกพิราบเป็นเคร่ืองหมายของวญิญาณพระเจ้าท่ีจะคอยดลใจให้พระสงัฆราชตดัสนิได้
ถกูต้อง 
           สว่นก่ิงใบมะกอกเป็นสิง่ท่ีชาวกรีกในสมยัโบราณใช้ในพิธีตา่งๆ อยูเ่สมอ เช่น  นํามาทําเป็น
มงกฎุสวมให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ตา่ง ๆ  ถือเป็นเกียรตยิศสงู ให้เป็นของรางวลัแก่ผู้ ท่ีชนะในการ
เลน่กีฬาโอลมิปิก และถือกนัวา่ก่ิงใบมะกอกเป็นสญัลกัษณ์ของสนัตภิาพด้วย  ในทางตรงกนั
ข้าม  ผู้แพ้ท่ีจะขอออ่นน้อมเพ่ือสนัตภิาพ  ก็จะต้องถือก่ิงใบมะกอกไว้ในมือเป็นเคร่ืองหมายบอก
ให้รู้  ด้วยเหตนีุช้าวยโุรปท่ีถือศาสนาคริสต์จงึใช้รูปนกพิราบคาบก่ิงใบมะกอกเป็นสญัลกัษณ์ของ
สนัตภิาพ หมายถงึ พระเจ้าเป็นผู้ นําสนัตภิาพมาให้ (คดัลอกมาจาก สมบตั ิพลายน้อย: 2502) 
 
เนือ้เพลง 

今天是你的生日 我的中国  清晨我放飞一群白鸽  

为你衔来一枚橄榄叶   鸽子在崇山峻岭飞过  

我们祝福你的生日 我的中国  愿你永远没有忧患 永远宁静  

我们祝福你的生日 我的中国  这是儿女们心中期望的歌  

 

今天是你的生日 我的中国  清晨我放飞一群白鸽  

为你带回远方儿女的思念   鸽子在茫茫海天飞过  

我们祝福你的生日 我的中国  愿你月儿常圆 儿女永远欢乐  

我们祝福你的生日 我的中国  这是儿女在远方爱的诉说  

 

今天是你的生日 我的中国  清晨我放飞一群白鸽  

为你衔来一棵金色麦穗   鸽子在风风雨雨中飞过  

我们祝福你的生日 我的中国  愿你逆风起飞 雨中获得收获  

我们祝福你的生日 我的中国  这是儿女们心中期望的歌  

 

 
คาํอ่านพนิอนิ  
jīntiān shì nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  

qīnɡchén wǒ fànɡfēi yìqún báiɡē  

wéinǐ xián lái yìméi ɡǎnlǎn yè  

ɡēzi zài chónɡshān jùnlǐnɡ fēiɡuò  

wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  
yuàn nǐ yónɡyuǎn méiyǒu yōuhuàn yónɡyuǎn nínɡjìnɡ  

wǒmen zhùfú nǐde shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  
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zhè shì ér nǚ men xīnzhōnɡ qīwànɡ de ɡē  

jīntiān shì nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  
qīnɡchén wǒ fànɡfēi yìqún báiɡē  

wéinǐ dàihuí yuǎnfānɡ ér nǚ de sīniàn  

ɡēzi zài mánɡmánɡ hǎitiān fēiɡuò  

wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  
yuàn nǐ yuè ér chánɡ yuán ér nǚ yónɡyuǎn huānlè  

wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  
zhè shì érnǚ zàiyuǎnfānɡ ài de sùshuō  

jīntiān shì nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  

qīnɡchén wǒ fànɡfēi yìqún báiɡē  

wèinǐ xián lái yī kē jīnsè màisuì  

ɡēzi zài fēnɡ fēnɡyǔ yǔzhōnɡ fēiɡuò  

wǒmen zhùfú nǐ de shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  

yuàn nǐ nìfēnɡ qǐfēi yǔzhōnɡ huòdé shōuhuò  

wǒmen zhùfú nǐde shēnɡrì wǒ de Zhōnɡɡuó  

zhè shì érnǚ men xīnzhōnɡ qīwànɡ de ɡē  
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
วนันีเ้ป็นวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั  อรุณฉายแสงตะวนั ฉนัปลอ่ยพิราบขาวโบยบนิ 
คาบใบมะกอกมาให้ทา่นร่อนผกผิน  พิราบขาวเหิรบนิมาจากยอดเขาสงูชนั 
เราอวยพรวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั   ขอท่านพ้นภยั สงบสขุตราบนิรันดร์ 
เราอวยพรวนัเกิดทา่น ชาตจีินของฉนั  ปรารถนามอบแดท่่าน เพลงรําพนัจากใจเรา  
 
วนันีเ้ป็นวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั  อรุณฉายแสงตะวนั ฉนัปลอ่ยฝงูพิราบขาว 
นําความคดิถงึจากลกูหลานโพ้นทะเลถ่ินลําเนา พิราบขาวบนิข้ามฟ้าข้ามทะเล 
เราอวยพรวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั  ขอพระจนัทร์ กลมเกลียว ลกูหลานมาสรวลเส 
เราอวยพรวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั   จากแดนไกลมอบแดท่่านเพลงรําพนัจากลกูจีน 
 
วนันีเ้ป็นวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั  อรุณฉายแสงตะวนั ฉนัปลอ่ยฝงูพิราบโผผิน 
คาบรวงข้าวประกายทองทัว่ผืนดนิ  ผา่นลมฝนโบยบนิฝ่าฟันมา 
เราอวยพรวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั  ขอท่านท้าลม ไขวค่ว้า ฟันฝ่า 
 เราอวยพรวนัเกิดท่าน ชาตจีินของฉนั  ปรารถนามอบแดท่่าน เพลงรําพนัจากใจเรา 
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คาํศัพท์  
清晨 qīnɡchén รุ่งอรุณ 

放飞 fànɡfēi ปลอ่ยให้บินออกไป 

鸽  ɡē  นกพิราบ  

衔 xián  คาบด้วยปาก 

橄榄叶  ɡǎnlǎn yè  ใบของต้นมะกอก 

崇山峻岭 chónɡshān jùnlǐnɡ เทือกเขาท่ีสงูละลิว่ 

祝福 zhùfú อวยพร 

忧患  yōuhuàn  ความยุง่ยากลําบาก 

宁静  nínɡjìnɡ  ความสงบสขุ 

期望  qīwànɡ  เฝ้าปรารถนา เฝ้ารอคอย 

思念  sīniàn  ความคิดถงึ คิดคํานงึ 

诉说  sùshuō  บรรยาย พรรณนาอารมณ์ 

麦穗  màisuì  รวงข้าว 

风雨  fēnɡyǔ  ลมฝน อปุมาวา่ชีวิตท่ีโชกโชน 

逆风 nìfēnɡ ทวนกระแสลม 

获得 huòdé ได้รับ 

收获  shōuhuò  ผลผลติ ผลประโยชน์  
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今天是你的生日 
（1=C 4/4 韩静霆词、谷建芬曲） 
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74.《大中国》 
 

ต้า จงกวอ๋《大中国》Dà Zhōnɡɡuó เพลง “ประเทศจีนยิ่งใหญ่” ประพนัธ์คําร้องและ
ทํานองโดย กาวเฟิง (高枫 Gāo Fēnɡ) เป็นเพลงยอดนิยมสมยัปัจจบุนัท่ีแตง่ขึน้ในปี 1995 โดย
ศลิปินชาวจีนแผน่ดนิใหญ่ เผยแพร่ครัง้แรกทางสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง ด้วยความชาญฉลาดของ
ผู้แตง่ ท่ีใช้วธีิหลอมรวมทํานองเพลงพืน้เมืองเป็นหนึง่เดียว เนือ้เพลงส่ือถึงภมูทิศัน์ของชาวจีนท่ีมี
ตอ่แมนํ่า้สายยาว เทือกเขาย่ิงใหญ่ แผน่ดนิกว้างไกล และหวัใจทรนง มีการใช้คําเปรียบเทียบ
ประเทศจีนวา่เป็น “บ้านหนึง่หลงั” ในเพลงนีส้ร้างความสนิทใจ แนน่แฟ้นให้ผู้ ฟังอยา่งไมต้่องสงสยั 
การรักชาต ิ รักพ่ีน้องร่วมชาตก็ิเปรียบเสมือนความรักท่ีมีตอ่คนในครอบครัว ด้วยทํานองท่ีเป็น
ตวัแทนแห่งชาตจีิน เนือ้เพลงท่ีเป็นตวัแทนแหง่จิตใจชาวจีนถ้วนทัว่ทกุคน ทําให้เพลงนีต้ดิหผูู้ ฟัง
อยา่งง่ายดายจนได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวางและรวดเร็วในเวลาไมน่าน เป็นเพลงท่ีตดิหแูละ
ตราตรึงใจชาวจีนมาจนทกุวนันี ้

สิง่ท่ีทําให้เพลงนีไ้ด้รับการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางเกิดขึน้มาจากการสร้างภาพยนตร์เพลง
ในชดุ ตงฟาง สือคง 《东方时空》Dōnɡfānɡ shíkōnɡ “ห้วงเวลาแห่งบรูพา” ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ในรายการของสถานีโทรทศัน์สว่นกลางท่ีช่ือ รายการ จ๋ิวอู ่ซนิเกอ(95新歌jiǔ wǔ xīn ɡē) 
“เพลงใหมแ่หง่ปี 95” คณะทํางานได้เลือกเพลงนีใ้ห้เป็นเพลงประกอบรายการ โดยถ่ายทําท่ีจตัรัุส
เทียนอานเหมิน เม่ือถ่ายทําสําเร็จ ก็ใช้เป็นภาพยนตร์เพลงท่ีหมนุเวียนเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์
สว่นกลาง ทําให้เพลงนีเ้ป็นท่ีรู้จกัและขยายความนิยมไปทัว่ประเทศจีนในเวลาอนัรวดเร็ว               

สิง่ท่ีแฝงอยูใ่นเพลงนีคื้อจิตวญิญาณแห่งความรักชาต ิ จงึได้รับการบรรจใุห้เป็นเพลง
สําหรับใช้สอนในโรงเรียนประถมศกึษาตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการจีน ในปี  1996 
ได้รับรางวลัชนะเลศิเพลงระดบัชาตปิระจําปี จากการคดัเลือกเพลงท่ีเข้าประกวดทัง้หมด 50 เพลง 
และในงานฉลองเทศกาลปีใหมใ่นปีเดียวกนันี ้ เพลงนีก็้ได้รับคดัเลือกให้นํามาแสดงในคอนเสร์ิต
ฉลองปีใหมแ่ห่งชาตด้ิวย 

ในเนือ้เพลง ผู้แตง่ใช้สญัลกัษณ์ทางภมูิศาสตร์และสิง่ปลกูสร้างเพ่ือส่ือถงึความเป็น
ประเทศจีนหลายอยา่ง ได้แก่ แมนํ่า้ฉางเจียง (长江 chánɡjiānɡ), แมนํ่า้หวงเหอ(黄河 huánɡ

hé), กําแพงหม่ืนลี(้长城 chánɡchénɡ) ท่ีราบสงูทิเบต (西藏 xīzànɡ)  และ ยอดเขาจมููล่าหมา่
(珠穆朗玛峰 zhūmù lǎnɡmǎ fēnɡ  )  ทัง้หมดนีร้วมอยูใ่นบ้านของฉนั คือ ประเทศจีน   
 ดรูายละเอียดเก่ียวกบั  แมนํ่า้ฉางเจียง แมนํ่า้หวงเหอ  และ กําแพงหม่ืนลี ้ ได้ท่ีเพลงท่ี 61  

“ที่ราบสูงทเิบต” (西藏 xīzànɡ，Tibetan Plateau) ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน และมีพืน้ท่ีบางสว่นใน ลาดกั แคว้นแคชเมียร์ เป็นท่ีราบกว้างใหญ่ มีพืน้ท่ีประมาณ 
1.3 ล้านตารางกิโลเมตร มีความสงูโดยเฉล่ีย 4,600 เมตร จากระดบันํา้ทะเล จงึได้ช่ือวา่เป็น
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หลงัคาโลก เขตท่ีราบสงูทิเบตเป็นเขตท่ีราบสงูท่ีมีภเูขาล้อมถึง 3 ด้าน คือทางทิศเหนือมีเทือกเขา
คนุหลนุ ทิศใต้มีเทือกเขาหิมาลยั และทางทิศตะวนัตกมีเทือกเขาคาราโครัม ท่ีราบสงูทิเบตเป็น
แหลง่ต้นกําเนิดของแมนํ่า้ท่ีสําคญัหลายสายได้แก่ แมนํ่า้เหลือง แมนํ่า้แยงซี แมนํ่า้สนิธ ุ แมนํ่า้
สาละวนิ แมนํ่า้โขง และแมนํ่า้พรหมบตุร (ข้อมลูสว่นนีค้ดัลอกจากเว็บไซต์สารานกุรมเสรี 
www.wikipedia.com)  

ยอดเขาจูมู่หลางหม่า (珠穆朗玛峰 zhūmù lǎnɡmǎ fēnɡ) หรือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ 
(Mount Everest) เป็นยอดเขาหนึง่ในเทือกเขาหิมาลยั ซึง่เกิดจากการชนกนัของแผน่เปลือกโลก
ยเูรเซียนและแผน่เปลือกโลกอินเดีย ในทางภมูิรัฐศาสตร์ ยอดเขาเอเวอเรสต์ถือเป็นจดุแบง่
พรมแดนระหวา่งประเทศเนปาลและทิเบต โดยชาวเนปาลเรียกยอดเขาเอเวอเรสต์วา่ สครมาถา 
(ภาษาสนัสกฤต: सगरमाथा หมายถงึ หน้าผากแห่งท้องฟ้า) สว่นชาวทิเบตขนานนามยอดเขาแห่ง
นีว้า่ โชโมลงัมา ภาษาจีนเขียนวา่  珠穆朗玛 อา่นวา่ zhūmù lǎnɡmǎ หมายถึง “มารดาแห่ง
สวรรค์” (ข้อมลูสว่นนีค้ดัลอกจากเว็บไซต์สารานกุรมเสรี www.wikipedia.com) 
 
เนือ้เพลง 
我们都有一个家  名字叫中国 
兄弟姐妹都很多  景色也不错 
家里盘着两条龙  是长江与黄河 
还有珠穆朗玛峰儿 是最高山坡 
 
我们都有一个家  名字叫中国 
兄弟姐妹都很多  景色也不错 
看那一条长城万里 在云中穿梭  
看那青藏高原  比那天空还辽阔 
 
我们的大中国呀  好大的一个家 
经过那个多少  那个风吹和雨打 
我们的大中国呀  好大的一个家 
永远那个永远  那个我要伴随她 
中国祝福你  你永远在我心里 
中国祝福你  不用千言和万语 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
wǒmen dōu yǒuyíɡè jiā  mínɡzi jiào Zhōnɡɡuó 

xiōnɡdi jiěmèi dōu hěnduō jǐnɡsè yě búcuò 

jiālǐ pán zhe liǎnɡtiáo lónɡ shì Chánɡjiānɡ yǔ Huánɡhé 

háiyǒu Zhūmùlǎnɡmǎfēnɡr  shì zuìɡāo shānpō 
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wǒmen dōu yǒuyíɡè jiā  mínɡzi jiào Zhōnɡɡuó 

xiōnɡdi jiěmèi dōu hěnduō jǐnɡsè yě búcuò 

kàn nà yìtiáo Chánɡchénɡ wànlǐ zài yúnzhōnɡ chuānsuō 

kàn nà qīnɡzànɡ ɡāoyuán  bǐ nà tiānkōnɡ hái liáokuò 

 

wǒ men de dà Zhōnɡɡuó yɑ  hǎo dà de yíɡè jiā 

jīnɡɡuò nàɡè duōshǎo  nàɡè fēnɡchuī hé yǔdǎ 

wǒ men de dà Zhōnɡɡuó yɑ  hǎo dà de yíɡè jiā 

yónɡyuǎn nàɡè yónɡyuǎn  nàɡè wǒ yào bànsuí tā 

Zhōnɡɡuó zhùfú nǐ   nǐ yǒnɡ yuǎnzài wǒ xīnlǐ 

Zhōnɡɡuó zhùfú nǐ   búyònɡ qiān yánhé wànyǔ  
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
เรามีบ้านอยูห่นึง่หลงั  เอย่ดงัดงั ช่ือ ชาตจีิน  
มีพ่ีน้องอยูท่ัว่ถ่ิน  ธรรมชาต ิไมส่ิน้ ความเลศิเลอ 
ในบ้านมีมงักรคู ่  ฉางเจียงอยูก่บัหวงเหอ  
ยอดเขาสงูสดุชะเง้อ  นามวา่จมููห่ลางหมา่ 
 
ท่ีน่ี คือบ้านเรา   ถ่ินลําเนา ช่ือ ชาตจีิน  
มีพ่ีน้องอยูท่ัว่ถ่ิน  ธรรมชาตงิามสิน้ ในโลกา  
นัน่กําแพง ยาวหม่ืนลี ้ คดเคีย้วท่ี กลางเมฆา 
สดุกว้างท้องทุง่หญ้า  กว้างกวา่ฟ้า ทิเบตลือนาม 
 
โอ้ชาตจีิน แสนย่ิงใหญ่ ช่างกว้างไกล ใหญ่เลศิลํา้ 
ผา่นลมฝนสู้ตรากตรํา นานเท่าใดไมเ่คยหวัน่  
โอ้ชาตจีิน แสนย่ิงใหญ่ กว้างสดุไกล น่ีคือบ้าน 
ตราบเท่านาน ชัว่นิรันดร์ เคียงคูก่นั ร่วมเดนิไป  
 
ชาตจีิน ฉนัขออวยพร  เคียงข้างฉนั ทกุสมยั 
ชาตจีิน ฉนัขออวยชยั  ไมต้่องใช้ หม่ืนพนัคํา   
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คาํศัพท์  
景色 jǐnɡsè ทศันียภาพ  ทิวทศัน์ 
盘 pán จาน  วน วนเวียน 
山坡 shānpō เนินเขา 
穿梭  chuānsuō  กลิง้ไปกลิง้มา ขวกัไขว ่
天空 tiānkōnɡ ท้องฟ้า 
辽阔 liáokuò กว้างใหญ่ไพศาล 
伴随 bànsuí ติดตามมา ตามหลงัมา 
祝福 zhùfú อวยพร 
千言万语 qiānyánwànyǔ คําพดูเป็นพนัเป็นหม่ืนคํา  
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75.《当兵的人》  
 

ตาง ปิง เตอะ เหริน《当兵的人》Dānɡbīnɡ de rén เพลง “คนเป็นทหาร” ประพนัธ์
คําร้องโดย หวางเส่ียวหลงิ (王晓岭 Wánɡ Xiǎolǐnɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย จางหยนุเฟย และ 
หลวิปิน (臧云飞,刘斌 Zānɡ Yúnfēi,Liú Bīn) แตง่ขึน้เม่ือปี 1994 ด้วยเหตท่ีุผู้แตง่เป็น
ทหาร เพลงนีจ้งึถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึของผู้ เป็นทหารได้อยา่งลกึซึง้กินใจ คําวา่ “คนเป็น
ทหาร” เป็นคําท่ีใช้เรียกทหารปลดแอกประชาชน  เป็นคําท่ีแฝงด้วยความรู้สกึยกยอ่ง เทิดทนู และ
ให้เกียรต ิ ซึง่ผู้ ท่ีเป็นทหารเองก็รู้สกึภาคภมูิใจ และหยิ่งในศกัดิศ์รีของความเป็นทหารของตน เนือ้
เพลงบอกเลา่ถึงจิตวิญญาณแห่งความเสียสละของเหลา่ทหารกล้า ท่ีหนัหลงัให้กบัความสขุทกุ
อยา่ง มุง่หน้าสูส่มรภมูิแหง่ภยนัตราย เพ่ือปกป้องมาตภุมูิและประชาชนของตน ความรักชาตยิิ่ง
ชีพ ความแกร่งกล้าอาจหาญ  เลือดรักชาตเิป่ียมล้นในใจทหารทกุนาย  ถกูบนัทกึเอาไว้ในเพลงนี ้
อยา่งไมมี่วนัลบเลือน 

เพลง ตาง ปิง เตอะ เหริน นี ้เดมิช่ือเพลง อ๋ียา่ง ปู้  อ๋ียา่ง 《一样不一样》yíyànɡ bù    

yíyànɡ  “เหมือนหรือไมเ่หมือน”  เม่ือปี 1994 กองทพัจีนได้จดักิจกรรมคอนเสร์ิตครัง้ใหญ่ในช่ือ ชี
ฉ่าย ซาผาน《七彩沙盘》qīcǎi shāpán “ผืนทรายเจ็ดสี” โดยได้เชิญคณะศลิปินจากกอง
ดริุยางค์ทหารจากทัว่ประเทศมาร่วมกิจกรรมคอนเสร์ิตในครัง้นี ้ และเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงพ
ลานภุาพของกองทพั ผู้ อํานวยการจดังานในครัง้นีไ้ด้คดัเลือกเพลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัทหาร
หลายเพลง ในท่ีสดุได้เลือกเพลง อ๋ียา่ง ปู้  อ๋ียา่ง เป็นเพลงหลกัของกิจกรรมในครัง้นี ้  เพราะเห็นวา่
เนือ้เพลงแสดงออกถงึความรักชาต ิ ความเสียสละของเหลา่ทหารอยา่งแท้จริง แตต่ดิใจอยูต่รงท่ี
ทํานองเพลงควรจะแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ห้าวหาญฮกึเหิมมากกวา่นี ้ จงึได้มอบหมายให้ จาง 
หยนุเฟย      คีตกวีประจํากองดริุยางค์ปรับปรุงแก้ไขทํานองเพลง โดยให้คงโครงสร้างหลกัของ
ทํานองเดมิไว้  ทํานองใหมเ่ป็นทํานองแบบเพลงมาร์ช แสดงออกถึงความกล้าแกร่ง องอาจ ผึง่ผาย 
และสง่าผา่เผย เม่ือแตง่ทํานองใหมสํ่าเร็จและเรียบเรียงเสียงประสานใหมจ่นเป็นท่ีพอใจของ
คณะกรรมการจดังานแล้ว เพลงนีก็้ได้รับการเปล่ียนช่ือใหมเ่ป็น ตาง ปิง เตอะ เหริน《当兵的

人》Dānɡbīnɡ de rén  
สิง่ท่ีเปล่ียนไปของทํานองเพลงนี ้ มิใชเ่พียงตวัโน้ต หรือจงัหวะเพลงท่ีเปล่ียนไป หากแต่

เป็นการใสจิ่ตวิญญาณของความเป็น “ทหาร” ลงไปในเพลง  

ทํานองเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีมีความเข้มแข็ง กระฉบักระเฉง แสดงถึงความเข้มแข็งของเหลา่
ทหาร  โดยเฉพาะประโยคแรกท่ีร้องวา่  咱当兵的人 zán dānɡbīnɡ de rén “พวกเรา คน
เป็นทหาร”  เป็นเสียงร้องจากหวัใจท่ีแข็งแกร่ง ทรงพลงัของเหลา่ทหารกล้า ผู้ขบัร้องครัง้แรกคือ
ทหารในกองดริุยางค์ทหารช่ือ หลวิปิน หลงัจากนําออกเผยแพร่ ก็ได้รับความนิยมชมชอบจากทัง้
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ทหารทกุเหลา่ทพั รวมถงึประชาชนทัว่ไป  เป็นเพลงท่ีร้องตดิปาก และนิยมขบัร้องในงานเทศกาล
เฉลมิฉลองในแวดวงทหารอยูเ่ป็นนิจ  จนได้รับยกยอ่งให้เป็น “เพลงทหาร” โดยแท้  

 
เนือ้เพลง  
咱当兵的人 有啥不一样  

只因为我们都穿着 朴实的军装  

咱当兵的人 有啥不一样  

自从离开了家乡 就难见到爹娘  

说不一样 其实也一样  

都是青春的年华 都是热血儿郎  

说不一样 其实也一样  

一样的足迹留给 山高水长  

咱当兵的人 就是不一样  

头枕着边关的明月 身披着风霜  

咱当兵的人 就是不一样  

为了国家的安宁 我们紧握手中枪  

说不一样 其实也一样  

都在渴望辉煌 都在赢得荣光  

说不一样 其实也一样  

一样的风采在共和国的旗帜上飞扬  

咱当兵的人 有啥不一样  

只因为我们都穿着 朴实的军装  

咱当兵的人 就是不一样  

为了国家的安宁 我们紧握手中枪  

咱当兵的人 就是这个样  

 
คาํอ่านพนิอนิ 
zán dānɡbīnɡ de rén yǒushá bù yíyànɡ  

zhǐ yīnwèi wǒmen dōu chuānzhuó pǔshí de jūnzhuānɡ  

zán dānɡbīnɡ de rén yǒushá bùyíyànɡ  

zìcónɡ lí kāi le jiāxiānɡ jiù nán jiàndào diēniánɡ  

shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ  

dōushì qīnɡchūn de niánhuá dōushì rèxuè érlánɡ  

shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ  

yíyànɡ de zújì liúɡěi shān ɡāo shuǐ chánɡ  
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zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì bù yíyànɡ  

tóu zhěn zhe biānɡuān de mínɡyuè shēn pī zhe fēnɡshuānɡ  

zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì bùyíyànɡ  

wèile ɡuójiā de ānnínɡ wǒmen jǐnwò shǒuzhōnɡ qiānɡ  

shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ  

dōu zài kěwànɡ huīhuánɡ dōu zài yínɡdé rónɡɡuānɡ  

shuōbú yíyànɡ qíshí yě yíyànɡ  

yíyànɡ de fēnɡcǎi zài ɡònɡhéɡuó de qízhì shànɡ fēiyánɡ  

zán dānɡbīnɡ de rén yǒushá bùyíyànɡ  

zhǐ yīnwèi wǒmen dōu chuānzhuó pǔshí de jūnzhuānɡ  

zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì bùyíyànɡ  

wèile ɡuójiā de ānnínɡ wǒmen jǐnwò shǒuzhōnɡ qiānɡ  

zán dānɡbīnɡ de rén jiùshì zhè ɡèyànɡ  
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
พวกเราชายชาตทิหาร  มีอะไรไมเ่หมือนทา่น 
เพียงเราสวมชดุทหาร  เรียบง่าย ใจมุง่มัน่ ซื่อตรง   
พวกเราชายชาตทิหาร  มีอะไรไมเ่หมือนทา่น 
นบัจากวนัท่ีจากบ้าน  ยากจะได้พบพานพอ่แม ่ 
ดวูา่ไมเ่หมือนกนั  ความจริงนัน้เหมือนกนัแน ่
ล้วนเป็นคนหนุม่สาวเป็นแน่แท้ เลือดชาตชิาย พลา่นแผ ่ทัว่กายา  
ดวูา่ไมเ่หมือนกนั  ความจริงนัน้เหมือนกนัทกุทว่งท่า 
ฝากรอยเท้าไว้บนผืนพสธุา ดัง่เขาสงูดัง่ธาราคงมัน่นิรันดร์ 
พวกเราชายชาตทิหาร  มีอะไรไมเ่หมือนทา่น 
หนนุแขนแหงนมองจนัทร์  ลมนํา้ค้างห่มคลมุกาย  
พวกเราชายชาตทิหาร  เรานัน้ไมเ่หมือนใคร 
ยืนหยดัคุ้มกนัภยั  ปืนถือไว้ ไลภ่ยัพาล    
วา่เรา ไมเ่หมือนใคร   ความจริงใจ ก็เหมือนกนั 
ปรารถนา คว้าชยัชาญ  เกียรตยิศนัน้ ไขวค่ว้ามา  
จะวา่เรา ไมเ่หมือนใคร   ความจริงไม ่แตกตา่งกนั 
ท่วงทีท่ีคงมัน่   ธงชาตจีิน ปลวิไสว 
พวกเราชายชาตทิหาร  ไมเ่หมือนทา่นท่ีตรงไหน 
เพียงเพราะสวมชดุตา่งไป สมถะ เรียบงา่ย ชายชาตทิหาร  
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พวกเราชายชาตทิหาร  มีอะไรไมเ่หมือนกนั  
ยืนหยดัคอยป้องกนั  ปืนถือไว้ ไลภ่ยัพาล    
พวกเราคนเป็นทหาร   ยืนหยดัมัน่ นัน่คือเรา   
   
คาํศัพท์  

兵 bīnɡ ทหาร 

啥 shá อะไร  

朴实 pǔshí ซ่ือตรง เรียบง่าย 

军装  jūnzhuānɡ  ชดุทหาร 

离开 líkāi จากมา  จาก 

爹娘  diē niánɡ  พอ่ แม ่(ภาษาพดู) 

其实 qíshí ตามความเป็นจริงแล้ว จริงๆแล้ว 

年华  niánhuá  กาลเวลา ห้วงเวลาท่ีผา่นไป 

郎  lánɡ  คําท่ีใช้เรียกบรุุษ 

足迹 zújì รอยเท้า 

山高水长  shānɡāoshuǐchánɡ ช่ือเสียงท่ีดํารงมัน่คงเหมือนภเูขาสงูตระหง่าน สายนํา้
ยาวไกล 

枕 zhěn หนนุ หมอน  

披 pī คลมุ 

霜  shuānɡ  นํา้ค้าง  

安宁 ānnínɡ  สงบราบร่ืน  

渴望 kěwànɡ เฝ้าปรารถนา 

辉煌 huīhuánɡ  สวา่งพร่างพราว รุ่งโรจน์ชชัวาล 

赢得 yínɡdé ได้รับ 

荣光  rónɡɡuānɡ  เกียรติยศ  

风采 fēnɡcǎi ทว่งทีท่ีงดงาม  

旗帜 qízhì ธงทิว 
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当兵的人 
（1=bB 4/4 王晓岭词 臧云飞、刘斌曲） 
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76.《中国人》  
 

จงกวอ๋เหริน《中国人》Zhōnɡɡuórén เพลง “คนจีน” ประพนัธ์คําร้องโดย หล่ีอานซวิ 
(李安修 Lǐ ānxiū) ประพนัธ์ทํานองโดย เฉินยา่วชวน (陈耀川 Chén Yàochuān) ผู้ขบัร้อง
ต้นฉบบัคนแรกคือ นกัร้องชาวฮ่องกงช่ือ หลวิเตอ๋หวั (刘德华 Liú Déhuá) ออกเผยแพร่ครัง้แรก
ตัง้แตปี่ 1997 นบัถงึปัจจบุนัยงัคงได้รับความนิยมไมเ่ส่ือมคลาย และในวนัท่ี 1 เดือน กรกฎาคม ปี 
2007 ในงานฉลองการกลบัคืนสูแ่ผน่ดนิจีนของเกาะฮ่องกง เพลงนีก็้ได้นํามาขบัร้องในงาน
ดงักลา่วด้วย จนดงักระหึม่ไปทัว่แผน่ดนิจีนในเวลาตอ่มา ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีประกอบไป
ด้วยกลุม่ชนหลายชาตพินัธุ์  เรียกได้วา่ไมเ่พียงมีคนผิวเหลืองเท่านัน้ท่ีเป็นคนจีน แตย่งัประกอบไป
ด้วยคนผิวขาว ผิวคลํา้ หลากสีผิว ซึง่ก็หมายความวา่พ่ีน้องร่วมชาตมีิหลากหลายสีผิว หลากหลาย
เผา่พนัธุ์ สิง่นีทํ้าให้เกิดการแบง่แยก นํามาซึง่ความแตกแยกและแบง่ชนชัน้ แตใ่นเพลงนีเ้ลือกเอา
ลกัษณะเดน่ของผิวสีเหลือง ตาสีดํา มาเป็นตวัแทนของกลุม่คนท่ีมีผิวสีเดียวกนั เลือดสีเดียวกนั 
ผา่นความทกุข์ยากลําบากมายาวนานเหมือนกนั แตส่ิง่ท่ีเราไมเ่คยเปลี่ยนคือรอยยิม้ ขอให้พวกเรา
จบัมือกนัมุง่หน้าสูอ่นาคตท่ีสดใส ประกาศก้องให้โลกรู้วา่น่ีคือ “คนจีน”  ตอกยํา้ความเป็นลกัษณะ
เดน่ และนํา้หนึง่ใจเดียวกนัของชาวจีนทัว่ประเทศ ทกุพืน้ท่ี และทัว่โลก ปฏิเสธการแบง่แยกชนชัน้ 
แบง่แยกชาตพินัธุ์ และแบง่สีผิวของคนในชาตแิละระหวา่ง “คนจีน” ด้วยกนัเอง 

คําวา่ จงกวอ๋เหริน (中国人 Zh ō n ɡ ɡ u ó r é n) เป็นช่ือเรียกประชาชนเชือ้สายจีน 
นอกจากนีย้งัมีสมญานามท่ีหมายถึง “คนจีน” อีกหลายช่ือ  เช่น คําวา่ จงหวัเออ๋ร์หน่ีว์ (中华儿女

Zhōnɡhuá érnǚ) หมายถงึ “ลกูหลานจีน ” คําวา่ เหยียนหวงจ่ือซนุ (炎黄子孙 yánhuánɡ zǐ

sūn)  หมายถงึ “ลกูหลานผิวเหลือง” คําวา่ หลง เตอะ ฉวนเหริน (龙的传人 lónɡ de chuán 

rén) หมายถงึ “ผู้ สืบสายเลือดมงักร” เป็นต้น  ในปัจจบุนั คําวา่ จงกวอ๋เหริน หมายถงึประชาชน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาชนของจีนในยคุสาธารณรัฐจีนท่ีมีเอกสารยืนยนัความเป็น
ชาตจีิน 

เพลงจงกวอ๋เหริน ผลติออกเผยแพร่โดยบริษัทคา่ยเพลงช่ือ ตงยา่ช่างเพียน (东亚唱片        

Dōnɡyà chànɡ piān) “คา่ยเพลงเอเชียตะวนัออก” เป็นคา่ยเพลงยกัษ์ใหญ่ชัน้แนวหน้าของ
ฮ่องกง ก่อตัง้ขึน้ในปี 2004  โดยนกัธุรกิจช่ือ หลนิเจีย้นเยว ่ (林建岳Lín Jiànyuè) ศลิปินใน
คา่ยล้วนเป็นศลิปินชัน้แนวหน้าท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางทัง้ในฮอ่งกงและในจีน รวมทัง้เป็นท่ี
รู้จกัในวงการเพลงของเอเชียอีกด้วย เชน่ หลวิเตอ๋หวั (刘德华Liú Déhuá) หลีหมิง (黎明 Lí  

Mínɡ) สว่ีจือ้อาน (许志安 Xǔ Zhì’ān) เร่ินเสียนฉี (任贤齐 Rèn Xiánqí) เจิง้ซิว่เหวนิ 
(郑秀文 Zhènɡ Xiùwén) หยางเชียนฮวา่ (杨千嬅Yánɡ Qiānhuà) เหอ-ยวิ่นซือ (何韵诗 

Hé Yùnshī) เป็นต้น 
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 ข้อความท่ีวา่ 五千年  wǔ qiān nián “ห้าพนัปี” ท่ีกลา่วถึงตอนต้นเพลง หมายถงึ 
ประวตัศิาสตร์ชนชาตจีินท่ีมีความเป็นมานบัตัง้แตย่คุดกึดําบรรพ์ นบัระยะเวลายาวนานกวา่ห้าพนั
ปี ตลอดระยะเวลาของประวตัศิาสตร์ชนชาตจีินมาจนถงึปัจจบุนันัน้ ได้ผา่นการสู้รบทําศกึสงคราม         
การแยง่ชิงดนิแดน การรุกรานจากทัง้ภายในและจากนอกประเทศ การเปล่ียนแปลงระบบสงัคมมา
นบัครัง้ไมถ้่วน จนถึงการรวมชาตจีินเป็นหนึง่เดียว การกลบัคืนสูอ้่อมกอดมาตภุมูิจีนของเกาะ
ฮ่องกงในปี  2007 ก็นบัเป็นอีกหนึง่ประวตัศิาสตร์การรวมชาตเิป็นปึกแผน่ อนัแสดงให้เห็นถึงพลงั
อํานาจท่ียิ่งใหญ่ มัน่คงและแข็งแกร่งเกรียงไกรของชาตจีิน และคนจีนทัว่ทกุคน         
 ข้อความท่ีวา่ 八千里山川河岳  bā qiān lǐ shān chuān hé yuè “แปดพนัลี ้
แห่งสายนทีและขนุเขา” ท่ีกลา่วถงึในเพลง มิได้หมายถงึระยะทางความยาวของเส้นทางหรือ
สายนํา้ หรือความสงูของขนุเขา แตเ่ป็นคําพดูนยัเปรียบเทียบท่ีหมายถึงระยะทางอนัแสนยาวไกล 
มกันํามาใช้ในบทประพนัธ์ ดงับทประพนัธ์เล่ืองช่ือของจอมทพัในสมยัซง่นามวา่ เยวเ่ฟย (岳飞

Yuè Fēi)  ท่ีช่ือ หมา่นเจียงหง《满江红》Mǎnjiānɡhónɡ “นทีสีชาด” ตอนหนึง่ท่ีวา่     

 
三十功名尘与土，八千里路云和月  

  sānshí ɡōnɡmínɡ chén yǔ tǔ，bā qiānlǐ lù yúnhé yuè 

 “ราญศึกสามสิบชยัไร้ค่าเพียงผงธลีุ  ทางแสนไกลแปดพนัลีผ่้านร้อยเมฆาจนัทร์ ” 
 

จอมทัพ เยวเ่ฟย พรรณนาคณุปูการท่ีพลีชีพราญศกึนบัครัง้ไมถ้่วน เดนิทางราญรอนโจมตี
ข้าศกึผ่านระยะเวลานบัร้อยคืนวนั แตห่าได้กระหยิ่มยะโสในชยัชนะและคณุปูการท่ีสร้างแตอ่ย่าง
ใดไม ่ แตก่ลบัรู้สกึวา่ สิง่ท่ีตนได้ทํามีคา่เพียงผงธุลีดนิ  การเดนิทางเพ่ือสู้รบในสมรภมูิ ไม่รู้ก่ีคืนวนั 
ก่ีเมฆหมอกผ่านผนั ดงันัน้คําว่า “แปดพนัลี”้ จึงนํามาใช้ในความหมายเปรียบเทียบว่า “ระยะทาง
อนัแสนยาวไกล”   
 
เนือ้เพลง 
五千年的风和雨啊 藏了多少梦 
黄色的脸黑色的眼 不变是笑容 
八千里山川河岳 像是一首歌 
不论你来自何方 将去向何处 
一样的泪  一样的痛 
曾经的苦难  我们留在心中 
一样的血  一样的种 
未来还有梦  我们一起开拓 
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手牵着手不分你我 昂首向前走 
让世界知道  我们都是中国人 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
wǔ qiānnián de fēnɡ hé yǔ ā cánɡ le duōshǎo mènɡ 

huánɡsè de liǎn hēisè de yǎn búbiàn shì xiàorónɡ 

bā qiānlǐ shānchuān héyuè xiànɡshì yìshǒu ɡē 

búlùn nǐ láizì héfānɡ  jiānɡ qùxiànɡ héchù 

yíyànɡ de lèi    yíyànɡ de tònɡ 

cénɡjīnɡ de kǔnàn   wǒmen liúzài xīnzhōnɡ 

yíyànɡ de xuè    yíyànɡ de zhǒnɡ 

wèilái háiyǒu mènɡ   wǒmen yìqǐ kāituò 

shǒu qiān zhuóshǒu bùfēn nǐwǒ ánɡshǒu xiànɡ qiánzǒu 

rànɡ shìjiè zhīdào   wǒmen dōushì Zhōnɡɡuórén 

  
ความหมายของเนือ้เพลง 
โอ้ลมฝนห้าพนัปีผา่น   เก็บงําความฝันไว้เท่าใดหนอ 
ชาวผิวเหลืองตาดําใจเฝ้ารอ  ใบหน้าคลอยิม้ร่ืนไมเ่คยคลาย  
แปดพนัลีส้ายนทีและขนุเขา  ดัง่เพลงขบักลอ่มเคล้าไมจ่างหาย 
ไมว่า่มา จากไหน หรือเป็นใคร  มุง่หน้าไป ท่ีแห่งใด ใครก็ตาม 
เราล้วนเคย ผา่นนํา้ตา อนัขืนขม่  เจ็บเหลือแสน ทกุข์ระทม ตรมเช้าค่ํา  
ผา่นชีวิตยากลําบากร่วมตรากตรํา  รอยระกําเก็บงําฝังในใจ  
สายเลือด สีเดียวกนั   เผา่พนัธุ์เดียวกนั ไมจ่างหาย 
วนัหน้ายงัมีฝันพลงัใจ   บกุเบกิไป สูอ่นาคต วฒันา 
มือจงูมือ ไมแ่บง่ แยกเราท่าน  องอาจมัน่ ผึง่ผาย ไปข้างหน้า 
ประกาศก้อง ให้ชาวโลก ทัว่พสธุา     ได้รู้วา่ ข้านี ้คือ “คนจีน”  
 
คาํศัพท์  

藏 cánɡ เก็บไว้ ซอ่นไว้  

山 川 河 岳 shān chuān hé yuè ภเูขา แมนํ่า้ ลําธาร ขนุเขา  

不论 búlùn ไมว่า่จะอยา่งไรก็ตาม  

曾经 cénɡjīnɡ เคย  

苦难 kǔnàn ความทกุข์ยากลําบาก 

开拓 kāituò กว้าง  เปิดกว้าง  
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牵手 qiānshǒu จงูมือ 

首 ánɡshǒu แหงนหน้าขึน้อยา่งองอาจผึง่ผาย  
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77.《五星红旗》  
 

อู ่ซงิ หงฉี 《五星红旗》Wǔxīnɡ hónɡqí เพลง “ธงแดงห้าดาว” ประพนัธ์คําร้องโดย 
เทียนหมิง (天明 Tiān Mínɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย หลวิชิง (刘青 Liú Qīnɡ) เพลงนีโ้ดง่ดงัไป
ทัว่แผน่ดนิจีนทนัทีหลงัจากท่ีนําออกเผยแพร่ในครัง้แรกเม่ือปี 1999 นบัเป็นเพลงท่ีสร้างช่ือให้กบั
นกัประพนัธ์ Tian Ming ซึง่เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ นกัประพนัธ์ทา่นนีใ้ช้เวลาวา่งในการเขียนเพลง มี
อีกหลายเพลงกลัน่ออกมาจากอารมณ์สนุทรีย์ของนกัเศรษฐศาสตร์ท่านนี ้ เชน่ เพลง จูก่วอ๋ หนี
ห่าว 《祖国你好》Zǔɡuó nǐhǎo “สวสัดีมาตภุมู”ิ เพลง อ๋ี เก้อ จงกวอ๋ 《一个中国》Yí 

ɡè Zhōnɡɡuó “ชาตจีินหนึง่เดียว”  เพลง ธงแดงห้าดาว นีไ้ด้รับรางวลัดีเย่ียมในการประกวดเพลง
หลายรางวลั เช่น รางวลัเพลงยอดเย่ียมอนัดบัหนึง่แหง่วนัแรงงาน รางวลัดาวระยิบอนัดบัหนึง่ จาก
สถานีโทรทศัน์จีน รางวลัชนะเลศิอนัดบัหนึง่ในมหกรรมการประกวดดนตรีแห่งชาต ิ รางวลัศลิปะ
เพลงดนตรีอนัดบัหนึง่แหง่รัฐบาลจีน รางวลัชนะเลศิอนัดบัหนึง่เพลงยอดนิยมของสถานีโทรทศัน์
สว่นกลาง นกัร้องท่ีนําเพลงนีไ้ปร้องก็โดง่ดงัมีช่ือเสียง เป็นศลิปินยอดนิยมกนัถ้วนหน้า ตอ่มาเพลง
นีไ้ด้รับการคดัเลือกให้บรรจอุยูใ่นหลกัสตูรการสอนในระดบัอดุมศกึษาด้วย  
 อู ่ซงิ หงฉี  เพลงนีแ้ตง่ขึน้เพ่ือเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 50 ปีวนัชาตจีิน  มีท่วงทํานององอาจ 
ยิ่งใหญ่ แสดงถึงความย่ิงใหญ่เกรียงไกรของชาตจีินและพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีนําพาประเทศชาติ
ก้าวผา่นความยากลําบาก จนเตบิโตยิง่ใหญ่ในปัจจบุนั และจะยงัคงพฒันาก้าวหน้าตอ่ไป  ด้วย
ท่วงทํานองเพลงท่ีไพเราะนา่ฟัง เนือ้หาของเพลงมีความหมายลกึซึง้กินใจ จงึได้รับความนิยม
ชมชอบจากนกัร้องและประชาชนทัว่ไปอยา่งมาก  จดุท่ีทําให้เพลงนีย้กระดบัความพิเศษมากขึน้ 
เกิดขึน้มาจาก ครัง้หนึง่ ผู้ กํากบัช่ือดงัช่ือ เฉินขา่ยเกอ (陈凯歌 Chén Kǎiɡē) ได้ฟังเพลงนีใ้น
งานฉลองครัง้หนึง่ ด้วยพลงัแห่งทว่งทํานองเพลงไพเราะ เนือ้เพลงท่ีมีความหมายช่างตดิหตูรึงใจ
เหลือเกิน สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ กํากบั เฉินขา่ยเกอ เป็นอนัมาก จงึตดัสนิใจถ่ายทําภาพยนตร์
เพลงชดุนี ้  โดยถ่ายทําเป็นภาพยนตร์ 35 มม. ใช้พืน้ท่ี ฮ่องกง มาเก๊า และพืน้ท่ีชนบทของจีนเป็น
พืน้ท่ีถ่ายทํา เพ่ือส่ือให้เห็นถงึสงัคมและวิถีชีวิตของชาวจีนทัว่ทกุมมุมอง   
 ความประทบัใจท่ี  เฉินขา่ยเกอ   มีตอ่เพลงนีย้ากท่ีจะอยูน่ิ่งเฉยได้ จนต้องตดัสนิใจถ่ายทํา
เป็นภาพยนตร์เพลง เน่ืองมาจากทํานองเพลงท่ีไพเราะ และเนือ้หาของเพลงท่ีมีความพิเศษ เพราะ
เนือ้เพลงได้กลา่วถงึความผกูพนัของเชือ้ชาตจีิน ไมว่า่จะอยูแ่ห่งหนใดของโลก ไมว่า่จะพลดัพราก
จากบ้านเกิดเมืองนอนไปตัง้หลกัแหลง่อยูท่ี่ใด แตส่ายเลือดและหวัใจจีน ยงัคงดํารงอยูต่ราบนาน
เท่านาน คําเรียก “เธอ”  (你  nǐ) ท่ีกลา่วถงึในบทเพลงนีก็้คือ อูซ่งิ หงฉี (五星红旗   wǔxīnɡ     

hónɡqí) ซึง่หมายถึง ธงแดงห้าดาว อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งความเป็นชาตจีิน เป็นศนูย์รวมใจของ
พ่ีน้องชาวจีนทัว่ทกุหนทกุแห่งนัน่เอง     
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เนือ้เพลง  
你和太阳一同升起 

映红中国每寸土地 

你和共和国血脉相依 

共同走过半个世纪,半个世纪,啊… 

五星红旗 五星红旗 

你将中华民族的心连在一起,啊… 

五星红旗 五星红旗 

你让全世界中国人扬眉吐气 

你和太阳一同升起 

记载中国每一次胜利 

你和共和国携手奋进 

共同迈向新的世纪,新的世纪，啊… 

你将中华民族的心连在一起,啊… 

你让全世界中国人扬眉吐气 

 
คาํอ่านพนิอนิ  
nǐ hé tàiyánɡ yìtónɡ shēnɡqǐ 

yìnɡ hónɡ Zhōnɡɡuó měi cùn tǔdì 

nǐ hé ɡònɡhéɡuó xuèmài xiānɡyī 

ɡònɡtónɡ zǒuɡuò bànɡè shìjì,bànɡè shìjì,ā … 

wǔxīnɡ hónɡqí wǔxīnɡ hónɡqí 

nǐjiānɡ Zhōnɡhuá mínzú de xīn liánzài yìqǐ,ā … 

wǔxīnɡ hónɡqí wǔxīnɡ hónɡqí 

nǐrànɡ quánshìjiè Zhōnɡɡuórén yánɡméi tǔqì 

nǐ hé tàiyánɡ yìtónɡ shēnɡqǐ 

jìzǎi Zhōnɡɡuó měi yícì shènɡlì 

nǐ hé ɡònɡhéɡuó xiéshǒu fènjìn 

ɡònɡtónɡ màixiànɡ xīn de shìjì,xīn de shìjì ，ā … 

nǐjiānɡ Zhōnɡhuá mínzú de xīn liánzài yìqǐ,ā … 

nǐrànɡ quánshìjiè Zhōnɡɡuórén yánɡméi tǔqì 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
เธอลอยขึน้พร้อมอาทิตย์จํารัสแสง    
แผน่ดนิจีน ทกุหนแห่ง แดงไสว  
เธอกบัพรรค ร้อยสายเลือด ร้อยรวมใจ   
ก้าวข้ามผา่น กึ่งศตวรรษไกล ร่วมเดนิมา  (สร้อย) ธงแดงห้าดาว  
ร้อยดวงใจสายเลือดจีนให้เป็นหนึง่           (สร้อย) ธงแดงห้าดาว  
จีนทัว่โลก อกผึง่ผาย ได้เชิดหน้า  
เธอลอยเดน่พร้อมอาทิตย์เปลง่ประกายมา  
บนัทกึ ทกุชยัชนะ ของชาตจีิน  
เธอกบัพรรคจบัมือมัน่มุง่ตอ่สู้     
ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหม ่จีนทัว่ถ่ิน 
เธอเช่ือมร้อยดวงใจสายเลือดจีน  
จีนทัว่ถ่ิน องอาจ เตม็ภาคภมูิ   
 
คาํศัพท์  
升起 shēnɡqǐ ลอยขึน้ สงูขึน้  

映 yìnɡ  สะท้อน สอ่งสะท้อน 

寸 cùn นิว้ (มาตราวดั) 

土地 tǔdì พืน้ดิน 

血脉 xuèmài สายเลือด เส้นเลือด 

相依 xiānɡyī พึง่พาอาศยักนั 

世纪 shìjì ศตวรรษ 

连 lián เช่ือมเข้าด้วยกนั 

扬眉吐气 yánɡméi tǔqì เชิดหน้าชตูา เงยหน้าอ้าปาก  

记载 jìzǎi จดบนัทกึ 

携手 xiéshǒu จงูมือ จงูแขน  

奋 fèn ปลกุเร้า 

迈向 màixiànɡ สาวเท้าก้าวเข้าสู ่มุง่เดินสู ่ 
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78.《红旗飘飘》  
 

หงฉี เพียว เพียว《红旗飘飘》Hónɡqí piāopiāo  เพลง “ธงแดงโบกสะบดั” 
ประพนัธ์คําร้องโดย เฉียวฟาง (乔方 Qiáo Fānɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย หล่ีเจ๋ีย (李杰 Lǐ Jié) 
แตง่ขึน้ในปี 1997 ผู้ขบัร้องคนแรกคือนกัร้องยอดนิยมของจีนช่ือ ซนุหนาน (孙楠 Sūn Nán) เป็น
เพลงท่ีมีเสียงสงู ดงักระหึม่ เนือ้เพลงถ่ายทอดอารมณ์รักชาต ิ ภาคภมูิ ทรนง เคยใช้เป็นเพลง
ประกอบรายการถ่ายทอดกีฬาโอลมิปิคท่ี Athens ของสถานีโทรทศัน์สว่นกลางของจีน จงึเป็น
เสมือนเพลงโอลมิปิคท่ีได้รับความนิยมไปพร้อมกบัเพลงโอลมิปิคเพลงอ่ืนอยา่งกว้างขวางไปโดย
ปริยาย ธงแดงกบัประวตัศิาสตร์ชาตจีินเป็นสิง่ท่ีแยกกนัไมอ่อก เพราะชาวจีนผา่นร้อนผา่นหนาว 
ผา่นชีวิตท่ีลําเคญ็แสนสาหสัในอดีต จนถึงความรุ่งโรจน์ชชัวาลในปัจจบุนั ธงแดงยงัคงโบกไสว 
ประกาศศกัดา อยูคู่ก่บัผืนฟ้าแผน่ดนิจีนอยา่งมิเคยหลบัใหลเลยแม้เพียงพริบตา   

ในปี  1997 ศลิปินนกัแตง่เพลงลกูไม้หลน่ไมไ่กลต้นอยา่ง เฉียวฟาง บตุรชายของนกั
ประพนัธ์ชัน้แนวหน้าของวงการเพลงของจีนช่ือ เฉียวหยว่ี (乔羽 Qiáo Yǔ) นําเนือ้เพลงหนึง่มา
ให้กบันกัแตง่เพลงช่ือ หล่ีเจ๋ีย บอกวา่เพลงนีเ้ป็นเพลงประกอบละครโทรทศัน์เร่ืองหนึง่ แตบ่ริษัทไม่
มีทนุแล้ว ขอร้องให้แตง่ทํานองให้ ไมมี่คา่ตอบแทนใด ๆ  เม่ือ หล่ีเจ๋ีย ได้เห็นเนือ้เพลงก็ลองฮมั
ทํานองเพลงทอ่นแรกด ู  ก็รู้สกึวา่เพลงนีน้่าสนใจ จงึตกลงใจแตง่เพลงนีใ้ห้โดยไมค่ดิเงิน ทํานอง
เพลงท่อนแรกท่ี หล่ีเจ๋ีย ร้องนัน้เป็นท่อนท่ีพิเศษและเป็นจดุเดน่ท่ีสดุของเพลงในเวลาตอ่มา 
หลงัจากเผยแพร่ก็ได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวาง มีนกัร้องหลายคนนําเพลงนีไ้ปร้อง แตท่ี่ได้รับ
การยอมรับ และเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุคือนกัร้องช่ือ ซนุหนาน 

คณุคา่ของบทเพลงรักชาต ิ ไมเ่พียงอยูท่ี่สามารถใช้ขบักลอ่มให้ความบนัเทิงกบัผู้ ฟังเพียง
อยา่งเดียวเท่านัน้ หากแตเ่พลงยงัเป็นเสมือนบนัทกึทางประวตัศิาสตร์ชัน้เย่ียมอยา่งหนึง่  ท่ี
สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวในอดีตสูช่นรุ่นหลงั ทัง้ยงัเป็นเสมือนคําฝากฝังความรู้สกึนกึคดิ คําสัง่
สอนของบรรพบรุุษมาสูล่กูหลานได้อยา่งลกึซึง้ เป็นพลงัให้คนรุ่นหลงัน้อมรําลกึในคําสอนและ
แบบอยา่งของบรรพชน นบัตัง้แตย่คุปี 90 เป็นต้นมา เพลงประเภท “เพลงรักชาต”ิ เป็นเพลงท่ีได้รับ
ความนิยมชมชอบจากประชาชนมาก และเป็นเพลงท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่ แตกตา่งจากเพลงรัก
ชาตทิัว่ไป ท่ีโดยมากมกัเป็นเพลงทหาร “หงฉี เพียว เพียว” ก็เป็นเพลงรักชาตอีิกเพลงหนึง่ท่ีไมใ่ช่
เพลงทหาร แตมี่เนือ้หาแสดงออกถึงความรักชาต ิ และได้รับความนิยมกว้างขวางไมแ่พ้เพลงรัก
ชาตเิพลงอ่ืน       
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เนือ้เพลง  
那是从旭日上采下的虹 没有人不爱你的色彩 

一张天下最美的脸  没有人不留恋你的颜容 

你明亮的眼睛牵引着我 让我守在梦乡眺望未来 

当我离开家的时候  你满怀深情吹响号角 

五星红旗   你是我的骄傲 

五星红旗   我为你自豪 

为你欢呼   我为你祝福 

你的名字   比我生命更重要 

红旗飘呀飘红旗飘呀 飘腾空的志愿像白云越飞越高 

红旗飘呀飘红旗飘呀 飘年轻的心不会衰老 

 

คาํอ่านพนิอนิ  
nà shì cónɡ xùrì shànɡ cǎi xià de hónɡ  

méi yǒurén búài nǐde sècǎi 

yìzhānɡ tiānxià zuì měide liǎn   

méiyǒurén bú liúliàn nǐde yán rónɡ 

nǐ mínɡ liànɡde yǎnjinɡ qiān yǐnzhe wǒ  

rànɡwǒ shǒu zài mènɡxiānɡ tiàowànɡ wèilái 

dānɡ wǒ líkāi jiā de shíhou   

nǐ mǎnhuái shēnqínɡ chuīxiǎnɡ hàojiǎo 

wǔxīnɡ hónɡqí   nǐshì wǒ de jiāoào 
wǔxīnɡ hónɡqí   wǒ wéinǐ zìháo 

wéinǐ huānhū   wǒ wéinǐ zhùfú 

nǐde mínɡzi bǐ   wǒ shēnɡmìnɡ ɡènɡ zhònɡyào 

hónɡqí piāo yɑ piāo hónɡqí piāo yɑ  

piāo ténɡ kōnɡde zhìyuàn xiànɡ báiyún yuè fēi yuèɡāo 

hónɡqí piāo yɑ piāo hónɡqí piāo yɑ  

piāo niánqīnɡ de xīn búhuì shuāilǎo 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
นัน่คือแสงรุ้ง เก็บมาจาก อรุโณทยั สีของเธอ ไมว่า่ใคร หลงสีสนั 
คือใบหน้า งามเพริศแพร้ว สดุรําพนั ไมมี่ใคร ไมใ่ฝ่ฝัน รูปโฉมเธอ  
แววตาเธอ สดใส ดงึใจฉนั   ในแดนฝัน เฝ้าถึงวนั หน้าคอยเพ้อ  
ทกุครัง้จาก บ้านมา เฝ้าละเมอ   จิตใจเธอ ลกึซึง้ สง่สญัญาณ  
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ห้าดาว  ธงแดง    ความภาคภมูิ แห่งใจฉนั 
ธงแดง  ห้าดาว    มองทกุคราว แสนภมูิใจ 
ไชโย โห่ร้อง เสียงอวยชยั   นําพรไป ให้เสมอ  
เปรียบชีวิตของฉนักบัช่ือเธอ   สําคญัเหนือ สิง่อ่ืนใด  
ธงแดงเอย๋ พดัพา ปณิธานสูฟ้่า   เหมือนเมฆา ยิ่งพดัยิ่งสงูไกล    
ธงแดงเอย๋ พดัพาเอาหวัใจ   ใจเยาว์วยั พดัไป ไมอ่อ่นแรง  
 
คาํศัพท์  

旭日 xùrì พระอาทิตย์ยามอรุโณทยั 

采 cǎi เดด็ เก็บ  

虹  hónɡ  รุ้ง 

色彩 sècǎi สีสนั 

留恋 liúliàn มีเย่ือใย อาลยัอาวรณ์ 

颜容 yán rónɡ รูปโฉม 

牵引 qiānyǐn ลาก  

梦乡 mènɡxiānɡ ดินแดนแหง่ความฝัน 

眺望 tiàowànɡ มองไปข้างหน้า 

满怀 mǎnhuái จิตใจเตม็ไปด้วย… 

深情 shēnqínɡ ความรู้สกึท่ีลกึซึง้ 

号角 hàojiǎo แตรสญัญาณ 

骄傲 jiāoào ภาคภมิู หย่ิงในศกัด์ิศรี 

自豪 zìháo ภาคภมิู ความภาคภมิูใจในตวัเอง 

欢呼 huānhū  ร้องไชโย 

志愿 zhìyuàn ปณิธาน ความมุ่งมาดปรารถนา 

越...越... yuè...yuè...  ย่ิง....ย่ิง.... 

衰老 shuāilǎo แก่ชรา ออ่นแอลง  
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79.《青藏高原》 
 

ชิง จ้าง กาวหยวน《青藏高原》Qīnɡzànɡ ɡāoyuán เพลง “ท่ีราบสงู ชิง – จ้าง” 
ประพนัธ์คําร้องและทํานองโดย จางเชียนอี (张千一 Zhānɡ Qiānyī) เผยแพร่ครัง้แรกในปี  
1997 ผู้ขบัร้องคนแรกช่ือ หล่ีน่า (李娜 Lǐ Nà) เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง เทียนลู ่《天

路》Tiānlù  “ทางสายสวรรค์” เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการสร้างทางรถไฟสายท่ียาวท่ีสดุในโลก
และอยูเ่หนือระดบันํา้ทะเลสงูท่ีสดุในโลก นัน่ก็คือ ทางรถไฟสายชิงห่าย - ทิเบต เนือ้หาของเพลงนี ้
บรรยายถงึทศันียภาพอนังดงามของทิเบต ท่วงทํานองก็ใช้ทํานองเพลงพืน้เมืองของทิเบต เป็นการ
สร้างปรากฎการณ์ใหมใ่ห้กบัวงการเพลงยอดนิยมของจีนท่ีนําทํานองเพลงแบบพืน้เมือง มาทําเป็น
เพลงสมยัปัจจบุนั  ทะลายกําแพงภาษาและมา่นแห่งหบุเขา ทําให้ผู้คนรู้จกัเพลงทิเบตและเข้าใจ
ชนชาวทิเบตมากขึน้จากเพลงนี ้

 ในช่วงท่ีแตง่เพลง จางเชียนอี ดํารงตําแหนง่เป็นหวัหน้ากองดริุยางค์ตํารวจ แตค่วามจริง
แล้ว จางเชียนอี ทํางานด้านดนตรีมานานแล้ว นบัตัง้แตปี่  1981 เพลงท่ีบรรเลงด้วยวงออร์เคสตร้า
วงใหญ่ช่ือเพลง เป่ยฟาง เซนิหลนิ《北方森林》Běifānɡ sēnlín “วนาแดนเหนือ” ผลงาน
การประพนัธ์ของ จางเชียนอี ได้รับรางวลัชนะเลศิในการประกวดวงออเคสตร้าแห่งชาตจีิน ครัง้ท่ี 1 
ซึง่ในขณะนัน้ จางเชียนอี  มีอายเุพียง 22 ปี  จากผลงานและฝีมืออนัเป็นท่ีประจกัษ์นีเ้องจางเชียน
อี ได้รับเชิญจากผู้ กํากบัละครโทรทศัน์เร่ือง เทียนลู ่ ให้แตง่เพลงประกอบละครเร่ืองดงักลา่ว  
หลงัจากได้อา่นบทละครแล้ว  ก็รู้สกึประทบัใจเป็นท่ีสดุ เน่ืองจากบทละครเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองราวของ
การสง่คณะวศิวกรรมทหารเข้าไปทําการก่อสร้างทางรถไฟสายชิงห่าย-ทิเบต  ซึง่การก่อสร้างทาง
รถไฟสายนี ้ มิใช้งานวศิวกรรมสร้างทางทัว่ไป หากแตเ่ป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นนํา้หนึง่อนั
เดียวกนั และการนําความเจริญเข้าสูด่นิแดนทิเบต   

  หลงัจากท่ี จางเชียนอี รับปากแตง่เพลงประกอบละครเร่ือง เทียนลู ่ ก็สร้างความกงัขา
ให้กบัมิตรสหายเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก จางเชียนอี ยงัไมเ่คยไปทิเบตเลยสกัครัง้ จะสามารถแตง่
เพลงให้มีกลิน่ไอของความเป็นทิเบตได้อยา่งไรกนั แต ่ จางเชียนอี รู้สกึวา่หลงัจากท่ีได้อา่นบท
ละครแล้วเกิดความรู้สกึสนิทแนน่แฟ้นกบัวฒันธรรมทิเบตขึน้ในใจ ประกอบกบัโดยสว่นตวัมีความ
สนใจดนตรีทิเบตเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว สญัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของดนิแดนหลงัคาโลก ไมว่า่จะเป็น 
ภเูขาหิมะสงูเสียดฟ้า พระราชวงัปู้ ตาลา (布达拉宫 bùdálāɡōnɡ) เวิง้ฟ้าครามท่ีสงูและกว้าง
ใหญ่ ความศกัดิส์ทิธ์ิของพทุธธรรม ผดุขึน้มาในใจชดัเจนดัง่ภาพท่ีฉายผา่นสายตาซํา้ไปซํา้มา จาง
เชียนอี จงึได้แตง่เพลง  “ชิง จ้าง กาวหยวน” ขึน้จากแรงบนัดาลใจนี ้
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คําวา่ หยา่ ลา ซวั (呀啦索 yɑ lā suǒ) ท่ีปรากฏในเพลง เป็นภาษาทิเบต ใช้เป็นคํา
อทุานทัว่ไป เหมือนคําจําพวก ลา ลนั ลา โฮ่ ฮิว้ ฮา  ไมมี่ความหมายเฉพาะ บง่บอกถึงเสียงท่ีกู่ก้อง
สะท้อนไปในหบุเขาและเวิง้ฟ้าอนักว้างไกล   

ความพิเศษท่ีน่าสนใจของเพลงนี ้ นอกจากทํานองเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เนือ้เพลงท่ี
พรรณนาความงดงามของทิเบตแล้ว การใช้เลือกใช้เสียงโน้ตกบัคําร้องมีความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
มาก เป็นลกัษณะเดน่อีกประการหนึง่ของเพลงนี ้  โดยเฉพาะคําวา่ 高 ɡāo แปลวา่ สงู ท่ีอยูใ่น
วรรคสดุท้ายของเพลง ผู้แตง่ใช้การโหยเสียงลากยาวจากเสียงต่ําขึน้ไปสงูหนึง่ขัน้คูแ่ปดแล้วลาก
เสียงลงมาต่ําเป็นแนวโค้งนนูขึน้ คือเสียงโน้ต / 5 3 5 6 1* 2* 3* 5* 2* 1* 5 /  ส่ือถึงภาพของ
ขนุเขาท่ีสงูชนัของทิเบตได้อยา่งชดัเจน  ไมว่า่ใครท่ีได้ยินเพลงนี ้  นอกจากจะเห็นภาพความงาม
ของทิเบตผา่นภาษาเพลงแล้ว ยงัสามารถสมัผสัได้ถึงบรรยากาศและภาพพจน์ของทิเบตจากเสียง
ตวัโน้ตท่ีสงูๆ ต่ํา อนัเป็นตวัแทนของภเูขาลกูแล้วลกูเลา่ ทกุคนจดจําเพลงนีไ้ด้ตดิตรึงใจ แม้จําเนือ้
เพลงไมไ่ด้ แตทํ่านองท่ีไพเราะร่ืนห ู และภาพพจน์ท่ีปรากฏออกมาทางเสียงตวัโน้ต สามารถสะกด
ผู้ ฟังให้เงียบกริบ ด้วยตะลงึในจินตภาพความงดงามของทัง้ภาพทิเบต และความละเอียดออ่นของ
เสียงเพลงท่ีแตง่ด้วยความวจิิตรบรรจง 

นบัตัง้แตเ่พลงนีอ้อกเผยแพร่สูป่ระชาชน ตราบจนปัจจบุนัยงัไมเ่คยสิน้เสียงไปจากแผน่จีน
แม้เพียงเสีย้ววินาที ทกุตรอกซอกซอย งานเลก็งานใหญ่ ลกูเลก็เดก็แดง คนวยัหนุม่สาว ตลอดจน
ผู้แก่เฒา่ล้วนรู้จกัเพลงนีท้ัง้นัน้ โดยเฉพาะเวทีประกวดร้องเพลง ไมว่า่เวทีไหน เลก็หรือใหญ่ หญิง
หรือชาย ผู้ เข้าประกวดต้องเลือกเพลงนีม้าประกวด ด้วยเป็นเพลงท่ีสามารถแสดงพลงัเสียง กลเมด็
เดด็พรายเพ่ือเอาชนะคูต่อ่สู้ได้อยา่งขาดลอย เดมิทีเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีประสมประสานแบบพืน้เมือง
กบัเพลงสตริงสมยัใหม ่ แตก็่มีผู้ นิยมนําไปขบัร้องหลายแบบ ไมว่า่จะเป็นการขบัร้องประสานเสียง 
การขบัร้องแบบโอเปร่า การขบัร้องแบบลกูทุง่ หรือชาวทิเบตเองก็นําไปแตง่คําร้องเป็นภาษาทิเบต  
ทําให้เพลงนีไ้ด้รับความนิยมอยา่งสงูเร่ือยมา   

ดนิแดนแห่งพุทธธรรม “ทิเบต หรือ ทิเบต” ภาษาจีนเรียกช่ือวา่ ซีจ้าง (西藏 xīzànɡ) 
สว่นคําวา่ ชิงจ้าง (青藏 qīnɡzànɡ) หมายถงึ ท่ีราบสงูชิงห่าย - ทิเบต อนัเป็นท่ีตัง้ของท่ีราบสงู
ทิเบต  เป็นพืน้ท่ีเขตปกครองตนเองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชนกลุม่น้อยเผา่ทิเบตนบั
ได้วา่เป็น กลุม่ชนท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุในประวตัศิาสตร์จีนกลุม่หนึง่  มีถ่ินฐานอยูบ่ริเวณท่ี
ราบสงูอนักว้างใหญ่ท่ีเรียกวา่ ชิงจ้าง เกาหยวน มีเชือ้สายมาจากชาวอินเดีย  ชาวทิเบตมีพระเป็น
ชนชัน้ผู้ นํามีอํานาจทัง้การปกครองและศาสนา  ท่ีเรียกวา่ดนิแดนแหง่พทุธธรรม เน่ืองจากวา่ชน
ชาวทิเบตเล่ือมใสศรัทธาในศาสนามายาวนาน ศาสนาพทุธนิกายวชัรยาน คล้ายกบัประเทศ
ภฏูานเป็นศาสนาท่ีชนชาวทิเบตนบัถือ พร้อมอทิุศชีวิตจิตวิญญาณเพ่ือศาสนา ทิเบตตัง้อยูบ่น
เทือกเขาหิมาลยัอนัเป็นท่ีราบสงูท่ีสงูท่ีสดุในโลกดงัฉายาท่ีชาวโลกรู้จกักนัทัว่วา่ ดนิแดนหลงัคา
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โลก เขตปกครองตนเองทิเบตมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่ไพศาล แตมี่ประชาชนอาศยัอยูไ่มม่ากนกั 
เน่ืองจากเป็นเขตอากาศหนาวเย็น ดนิแดนท่ีเรียกวา่ทิเบตนี ้ทิศเหนือตดิตอ่กบั เขตปกครองตนเอง
ซนิเจียงอยุกร์ูและมณฑลชิงห่าย (ประเทศจีน) ทิศใต้ตดิตอ่กบัประเทศเนปาล ประเทศภฏูาน 
มณฑลยนูนาน (ประเทศจีน) รัฐกะฉ่ิน (ประเทศพมา่) และรัฐอสัสมั รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศ
อินเดีย) พืน้ท่ีตดิตอ่กบัประเทศอินเดียนี ้ ยงัเป็นบริเวณพืน้ท่ีพพิาทระหวา่งจีนและอินเดีย ซึง่ทาง
อินเดียได้อ้างกรรมสทิธ์ิเข้ามาปกครอง และเรียกดนิแดนบริเวณนีว้า่ อรุณาจลัประเทศ  ทิศ
ตะวนัออกตดิตอ่กบั มณฑลเสฉวน (ประเทศจีน) ทิศตะวนัตกตดิตอ่กบั รัฐชมัมแูละแคชเมียร์ 
(ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน จากการสาํรวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 
2,000 ชนกลุม่น้อยเผา่ทิเบต   มีจํานวนประชากรทัง้สิน้ 5,416,021  คน   ชาวทิเบตมีภาษาพดู
และภาษาเขียนเป็นของตนเองคือภาษาทิเบต   

ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 7 สภาพแบง่แยกป่ันป่วนในภมูิภาคกลางของจีนท่ีดําเนินมาเป็น
เวลานาน 300 กวา่ปีได้สิน้สดุลง ขณะเดียวกนัวีรบรุุษซงจัน้กนัปู้ ของชนชาตทิิเบตได้สถาปนา
ราชวงศ์ถู่ปัวอยา่งเป็นทางการขึน้ และตัง้เมืองหลวงท่ีนครลาซา ในชว่งปกครองประเทศ กษัตริย์
ซงจัน้กนัปู้ มีความสมัพนัธ์ฉนัมิตรในด้านตา่งๆกบัราชวงศ์ถงัไมว่า่จะเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และวฒันธรรม นบัตัง้แตช่่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 13 หลงัจากทิเบตได้รวมเข้าเป็นดนิแดนสว่น
หนึง่ของจีนเป็นต้นมา แม้วา่จีนจะมีหลายราชวงศ์ท่ีผลดัเปล่ียนกนัขึน้ปกครองประเทศ และเปล่ียน
อํานาจรัฐหลายครัง้ แตทิ่เบตก็อยูภ่ายใต้การควบคมุของรัฐบาลกลางมาโดยตลอดไมว่า่ราชวงศ์ใด 
         แตปั่จจบุนัปัญหาในทิเบตท่ีเก่ียวกบัการเรียกร้องเอกราช และข้อกลา่วหาจีนจากนานาชาติ
เก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนรุนแรงมากขึน้ เป็นปัญหาท่ีทางการจีนให้ความสําคญัมากท่ีสดุ
ปัญหาหนึง่ เก่ียวกบักรณีนี ้ งานวิจยัของ เขียน ธีระวทิย์ (2541)  ให้ทศันะวา่  รัฐบาลจีนได้
พยายามปกป้องการใช้อํานาจปกครองทิเบตของตน และโต้แย้งวา่จีนมิได้ละเมิดสทิธิมนษุยชนใน
ทิเบต แตส่ง่เสริมให้มีสทิธิมนษุยชนดีขึน้ สง่เสริมให้ทกุคนมีสทิธิเข้ามีสว่นร่วมในทางการเมืองมาก
ขึน้ ซึง่ก่อนการปฏิรูปการเมืองในทิเบต ปี 1959 อํานาจการปกครองและการมีกรรมสทิธ์ิใน
ทรัพย์สนิเป็นของพระซึง่ถือเป็นชนชัน้ปกครองท่ีมีอํานาจทัง้ทางโลกและทางธรรม แตรั่ฐบาลจีนได้
ปฏิรูปการเมืองให้เสรีภาพในการนบัถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทําให้คนทิเบตมี
โอกาสทางการศกึษาดีขึน้   
         แตช่าวทิเบตมีความเช่ือตามศาสนา มีความสขุและเช่ือวา่ตนมีเสรีภาพ แม้ในสายตาของคน
อ่ืนอาจจะดวูา่ถกูกดข่ีก็ตาม แตเ่พราะคนทิเบตถกูผู้ นําทางการเมืองและผู้ นําทางศาสนาหลอ่
หลอมให้อยูใ่นลทัธิศาสนาพทุธแบบทิเบตจนกลายเป็นประเพณีและวิถีชีวิต เช่ืออยา่งมีความสขุใน
การถกูแบง่ชนชัน้เป็น 3 ชัน้ 9 อนัดบั โดยมีสทิธิหน้าท่ีตา่งกนั ทกุคนยอมรับมานานหลายชัว่อายุ
คน กลายเป็นความสขุ กลายเป็นเสรีภาพในการนบัถือศาสนา กลายเป็นเสรีภาพในการท่ีจะอยู่
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อยา่งไมเ่ทา่เทียมกนั ศาสนวิถีแบบนีจี้นยอ่มมองวา่เป็นความไมมี่เสรีภาพ ไมมี่ความเท่าเทียมกนั 
เป็นการกดข่ีประชาชนโดยใช้ศาสนาและวฒันธรรมเป็นข้ออ้าง(สมเกียรต:ิ2551) 
           ไมว่า่กระแสตะวนัตกจะเห็นวา่จีนละเมิดสทิธิมนษุยชนในทิเบต ทําให้มีการตอ่ต้านและ
ประนามการใช้อํานาจของจีนตอ่ชนชาวทิเบตเพียงใด แตรั่ฐบาลจีนเห็นวา่จีนได้ช่วยให้สทิธิ
มนษุยชนในทิเบตดีขึน้กวา่เดมิ จนหลดุพ้นจากการกดข่ีในระบบทาสท่ีพวกดาไลลามะและชน
ชัน้สงูของทิเบตใช้อํานาจปกครองมาแตอ่ดีต      หากวา่จะมีการละเมดิสทิธิมนษุยชนในทิเบตโดย
ฝ่ายจีนจริง ก็เป็นเร่ืองสทิธิมนษุยชน ซึง่มิใช่ข้ออ้างในการขอแยกเป็นประเทศเอกราช เพราะทิเบต
เป็นดนิแดนของจีนท่ีมิใช่อาณานิคมท่ีจะมีสทิธิเรียกร้องอธิปไตยปกครองตนเองเป็นประเทศเอก
ราชได้   
 แม้วา่เร่ืองราวของการเมือง สงคราม ความขดัแย้ง ดําเนินมาแตอ่ดีตและยงัดําเนินตอ่ไป  
มองไมเ่ห็นทางวา่จะสิน้สดุเม่ือใดและอยา่งไร บัน่ทอนความสมัพนัธ์และชีวิตจิตใจผู้คนอยา่งร้าย
กาจ  แตเ่ร่ืองราววฒันธรรมการดนตรีของชนชาวทิเบตก็มิได้ถดถอย   ชาวทิเบตเช่ียวชาญและรัก
การร้องรําทําเพลง ระบําเท้าเป็นระบําท่ีมีช่ือของชาวทิเบต ดนตรีเป็นดนตรีชัน้สงูท่ีใช้ในราชสํานกั
มาแตโ่บราณ มีจงัหวะและทว่งทํานองท่ีให้อารมณ์สงูสง่ โออ่า่ และให้อรรถรสท่ีสนกุสนาน และสขุ
ใจในที  ละครทิเบตเกิดขึน้ในสมยัหมิง  พฒันามาจากการร้องและระบําพืน้เมือง  ไมมี่ฉากหลงั 
นกัแสดงเป็นชายล้วน มีการแตง่กายตามเอกลกัษณ์ทิเบตและท่ีสําคญัละครทิเบตมีการสวม
หน้ากากด้วย เร่ืองท่ีนิยมแสดงได้แก่เร่ือง องค์หญิงเหวนิเฉิง นบัเป็นอปุรากรท่ีได้รับความนิยมสงู 
และได้รับยกยอ่งให้เป็นหนึง่ในศลิปะการแสดงชิน้เอกของจีน 

ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีชนกลุม่น้อยมากมายถึง 55 กลุม่ ทางการจีนพยายามทกุ
วิถีทางท่ีจะปกครองชนกลุม่น้อยให้อยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ นโยบายตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการ
สนบัสนนุให้มีการปกครองตนเอง การให้สทิธิทางการเมือง การพฒันานําความเจริญ การศกึษา 
สขุอนามยั เศรษฐกิจท่ีดีไปสูช่มุชนกลุม่น้อยในแดนกนัดาร และท่ีสําคญัท่ีสดุคือ เน้นการเคารพวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมของชนกลุม่น้อย เร่ืองราวทางการเมืองในทิเบตท่ีเกิดขึน้เป็นมลูเหตขุองการ
กําเนิดนโยบาย กิจกรรม หรือสิง่ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัทิเบตมากมาย ไมว่า่จะเป็นรัฐบาลหน่วยงาน 
หรือบคุคลในวงการตา่งๆ ตา่งก็พยายามทกุวิถีทางท่ีจะร่วมมือกนัสร้างความสงบสขุ สร้างขวญั
และกําลงัใจ สร้างความเช่ือมัน่ สร้างความรู้สกึรักและความเป็นเจ้าของประเทศร่วมกนั กอรปกบั
ชนชาตทิิเบตมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมาในแผน่ดนิจีนยาวนาน เป็นเหตใุห้วฒันธรรมของชาว
ทิเบตหลายอยา่งเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายอยา่งกว้างขวางในประเทศจีนและชาวจีน 

 

เนือ้เพลง 
是谁带来远古的呼唤  是谁留下千年的祈盼  

难道说还有无言的歌  还是那久久不能忘怀的眷恋  
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我看见一座座山一座座山川 一座座山川相连 

呀啦索,那可是青藏高原  是谁日夜遥望着蓝天 

是谁渴望永久的梦幻  难道说还有赞美的歌 

还是那仿佛不能改变的庄严 我看见一座座山一座座山川 

一座座山川相连   呀啦索,那就是青藏高原 

 
คาํอ่านพนิอนิ 
shì shuí dàilái yuánɡǔ de hūhuàn 

shì shuí liúxià qiānnián de qípàn  

nándàoshuō háiyǒu wúyán de ɡē 

háishì nà jiǔjiǔ bùnénɡ wànɡhuái de juànliàn  

wǒ kànjiàn yī zuòzuò shānyī zuòzuò shānchuān 

yī zuòzuò shānchuān xiānɡlián 

yɑ lā suǒ,nà kěshì qīnɡzànɡ ɡāoyuán 

shì shuí rìyè yáo wànɡzhe lántiān 

shì shuí kěwànɡ yónɡjiǔ de mènɡhuàn 

nándàoshuō háiyǒu zàn měide ɡē 

háishì nà fǎnɡfú bú nénɡɡǎi biàn de zhuānɡyán 

wǒ kànjiàn yī zuòzuò shānyī zuòzuò shānchuān 

yī zuòzuò shānchuān xiānɡlián 

yɑ lā suǒ,nà jiùshì qīnɡzànɡ ɡāoyuán 
  

ความหมายของเนือ้เพลง 
คือใครหนอแวว่เสียงเพรียกจากหนหลงั ใครหนอทิง้ความหวงัพนัปีไว้ 
หรือมีเพลงไร้ภาษาหรืออยา่งไร   หรือเป็นความอาลยัไมลื่มเลือน  
ฉนัมองเห็นภเูขาสงูเป็นทิวแถว  ร้อยเขาเรียงร้อยเป็นแนวสงูสดุเอือ้ม 
หยา่ ลา่ ซวั ...    นัน่ก็คือ ท่ีราบสงูทิเบต แดนสวรรค์    
คือใครหนอทกุเช้าค่ํามองฟ้าคราม ใครหวงัความเป็นนิรันดร์ในภาพฝัน   
หรือยงัมีเพลงสรรเสริญอ่ืนใดกนั  หรือคล้ายความน่าเกรงขาม ไมอ่าจกลาย  
ฉนัมองเห็นภเูขาสงูเป็นทิวแถว  ร้อยเขาเรียงร้อยเป็นแนวเป็นริว้สาย  
หยา่ ลา่ ซวั ...    นัน่ก็คือ ท่ีราบสงูทิเบต แดนสวรรค์    
 
คาํศัพท์  

带来 dàilái นํามา 

远古 yuánɡǔ ยคุดกึดําบรรพ์ 
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呼唤  hūhuàn  เรียกร้อง เรียกหา 

祈盼 qípàn ปรารถนา 

难道 nándào .....เชียวหรือ / ....หรืออยา่งไร 

忘怀 wànɡhuái ลืมเลือน 

眷恋  juànliàn  อาลยัอาวรณ์ 

遥望 yáowànɡ มองไปไกลโพ้น 

渴望 kěwànɡ เฝ้าปรารถนา  

永久 yónɡjiǔ ชัว่กาลนาน 

梦幻 mènɡhuàn ฝัน ภาพฝัน จินตภาพ 

赞美 zànměi ชมเชย สรรเสริญ ช่ืนชมยินดี 

仿佛 fǎnɡfú คล้ายกบั เหมือนกบั 

庄严 zhuānɡyán สง่า น่าเกรงขาม เคร่งขรึม 

 
青藏高原 

（1=E 4/4 2/4 3/4 张千一词曲） 

 

 



 

 
385 

80.《在中国大地上》  
 

จ้าย จงกวอ๋ ต้าตี ้ซา่ง《在中国大地上》Zài Zhōnɡ ɡuódà dìshànɡ เพลง “บน
ผืนแผน่ดนิจีนอนักว้างใหญ่” ประพนัธ์คําร้องโดย เฉียวฟาง 乔方(Qiáo Fānɡ) ประพนัธ์ทํานอง
โดย ซื่อซนิ (士心 Shì Xīn) เผยแพร่ครัง้แรกในงานฉลองปีใหมแ่ห่งชาตจีินเม่ือปี  1991 ผู้ขบัร้อง
คนแรกคือ เผิงล่ีหยวน (彭丽媛 Pénɡ Lìyuán) เป็นเพลงสดดีุการปฏิวตักิารปกครอง ด้วยคณุ
ความดีของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีทุ่มเทฝ่าฟันทกุข์ยากลําบากเพ่ือนําพาชาวจีนและประเทศจีนสูชี่วิต
ใหมท่ี่ดีขึน้ ชีวติท่ีสดใสและรุ่งเรือง ประเทศชาตพิฒันาก้าวไกล นบัเป็นคณุปูการอนัยิ่งใหญ่ท่ีพรรค
คอมมิวนิสต์สร้างให้กบัแผน่ดนิจีนและประชาชนชาวจีน ตอ่แตนี่ไ้ปความหวงัของประเทศฝากไว้
กบัประชาชนชาวจีนทกุคน ท่ีจะร่วมใจเดนิตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ เพ่ือร่วมกนัสร้าง
ชาตจีินให้ยิง่ใหญ่เกรียงไกร ความงดงามของเพลงนีไ้มเ่พียงอยูท่ี่ทว่งทํานองท่ีไพเราะเทา่นัน้ 
หากแตเ่ป็นการสรรเสริญความงดงามของมาตภุมูิ และสร้างความภาคภมูิให้เกิดขึน้ในจิตใจของ
ลกูหลานจีนทกุคน  
 ทํานองเพลงแบง่เป็นสองช่วงคือ ช่วงเร่ิมต้นเพลงเป็นจงัหวะสนกุสนาน คกึคกั ครึกครืน้เริง
ร่ืนช่ืนบาน แสดงออกถึงภาพของความสมบรูณ์พนูสขุของประชาชนในเทศกาลแห่งการเฉลมิฉลอง
ในฤดกูาลเก็บเก่ียวผลผลติ ท่ีสามารถเก็บเก่ียวพืชพรรณธญัญาหารไว้ได้เตม็ยุ้งฉาง ปศสุตัว์อ้วน
ท้วนสมบรูณ์ โดยใช้ทํานองเพลงพืน้เมืองท่ีส่ือถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชนชาวจีน ให้
ความรู้สกึสนิทสนมแน่นแฟ้น สว่นทํานองช่วงกลาง และช่วงจบ ตรงคําร้องท่ีวา่  
 

蓬勃的太阳，升腾在中国大地上  
pénɡbó de tàiyánɡ， shēnɡténɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ  

“อาทิตย์สาดแสงทองเบกิบาน ลอยเดน่สอ่งตระหงา่นไปทัว่แดน” 

 

จงัหวะช้าลง แตฟั่งดอูบอุน่ ยิ่งใหญ่และสขุมุ การท่ีกวีใช้คําวา่ “พระอาทิตย์” เป็นคํา
สญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงการปกป้องคุ้มครอง การดแูลประชาชนและการนําหน้าสูก่ารพฒันาประเทศ
ด้วยก้าวยา่งท่ีมัน่คงของรัฐบาล เพ่ือนําพาความสมบรูณ์พนูสขุมาสูป่ระชาชนท่ีอาศยัอยูบ่น “ผืน
แผน่ดนิจีนอนักว้างใหญ่” แห่งนี ้              

จดุเดน่ของเพลงนีคื้อ การนําเอกลกัษณ์โดดเดน่ท่ีเลือกมาจากชมุชนหลากหลายพืน้ท่ี 
หลายชนเผา่ และหลายวฒันธรรมทัว่ทัง้แผน่ดนิจีนมารวมอยูใ่นเพลง ไมว่า่จะเป็นทศันียภาพภมูิ
ประเทศของจีน เชน่ ภเูขา แมนํ่า้ ชมุชน  การเพาะปลกูและผลผลติเช่น ข้าว ถัว่ สําลี  การประกอบ
อาชีพเช่น ปศสุตัว์ แกะ ววั เรือกสวน ไร่นา การประมง เคร่ืองไม้เคร่ืองมือเกษตรกรรมเช่น ขวาน
เคียว ศลิปะวฒันธรรมเช่น การขบัร้อง เต้นรํา เสียงไชโยโห่ร้อง ตีฆ้องร้องป่าว ป่ีแตรบรรเลงร่ืน    
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ช่ืนบาน ตกึรามบ้านช่อง สถาปัตยกรรมท่ีอยูอ่าศยัท่ีสร้างด้วยไม้ไผแ่ละสกัหลาด สิง่เหลา่นีไ้มเ่พียง
เป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สญัลกัษณ์แห่งการดํารงชีวิต ตลอดจนวิถีชีวติของชาวจีนทัง้
ประเทศ แตย่งัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีถงึความอดุมสมบรูณ์พนูสขุ ใบหน้าท่ียิม้แย้มแจ่มใส ผลผลติ
มากมาย สร้างชีวิตความเป็นอยูท่ี่สขุสบายให้กบัพ่ีน้องชาวจีนบนผืนแผน่ดนิอนักว้างใหญ่ไพศาล
ตัง้แตเ่หนือจรดใต้แห่งนี ้  เหนือชีวิตท่ีอยูดี่กินดีมีความสขุขึน้ไปก็คือ ความมมุานะพยายามของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีตรากตรํา มุง่สร้างชาตแิละพฒันาประเทศให้มัน่คงก้าวหน้า เพ่ือมุง่สูค่วาม
วฒันาผาสกุสวสัดีของปวงชนตลอดไป 

คําวา่ เป่ยกวอ๋ (北国Běiɡuó ) ท่ีปรากฎในเพลง หมายถงึ “แดนเหนือ หรือ ปัจจิม
ประเทศ” คือดนิแดนแมนจเูรีย ท่ีอยูใ่นบริเวณตอนเหนือของประเทศจีน ใช้คูก่บัคําวา่ หนานกวอ๋   
(南国 Nánɡuó) หมายถงึพืน้ท่ีทางตอนใต้ของจีน ในเพลงนีเ้รียกวา่ หนานเจียง (南疆 Nán  

jiānɡ) ซึง่ก็หมายถงึพืน้ท่ีทางตอนใต้เชน่เดียวกนั   
สญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงวฒันธรรมทางเหนือในเพลงนี ้ คือ จานฝาง  (毡房zhānfánɡ) เรือน

สกัหลาด และ ระบํายางเกอ (秧歌 yānɡɡe) 
เรือนสกัหลาด (毡房zhānfánɡ) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีอยูอ่าศยัของชนกลุม่น้อยเผา่คาซคั

ของจีน อาศยัอยูบ่ริเวณ เขตปกครองตนเองเวยอร์ู (维吾尔  Wéi wú ěr )  มณฑลซนิเจียง 
 (新疆 Xīnjiānɡ) ลกัษณะเดน่ของท่ีอยูอ่าศยัประเภทนี ้ คือ สร้างเป็นกระโจมทรงกลม แล้วมงุ
ด้วยสกัหลาด มีความสะดวกสบาย โยกย้ายงา่ย ทัง้ยงัป้องกนัอากาศหนาวเหน็บ กนัฝน กนัลมได้
เป็นอยา่งดี ชาวคาซคันิยมสร้างบ้านเป็นกระโจมอยูต่ามทุ่งหญ้า ได้รับขนานนามวา่ “วงัขาวแห่ง
ท้องทุ่ง”  

 
ภาพจาก http://farm3.static.flickr.com/2498/3717603854_e7b76f8d92_o.jpg 

 
ระบํายางเกอ (秧歌 yānɡɡe) เป็นศลิปะการเต้นรําพืน้เมืองของภาคเหนือ บริเวณสาน

เป่ย (陕北 Shǎnběi) เหอเป่ย (河北 Héběi) ปักก่ิง(北京 Běijīnɡ) เหลียวหนิง(辽宁liáo 

nínɡ) หวัเป่ย (华北 Huáběi) เป็นระบําท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจีนโดยแท้ ทว่งทา่สนกุสนาน ท่า
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ระบําไมส่ลบัซบัซ้อน เป็นทา่เต้นพืน้เมืองท่ีนบัเป็นพืน้ฐานศลิปะการร่ายรําของจีน การเต้นระบํา
เต้นตามจงัหวะกลอง ฉาบ โหมง่ เป็นจงัหวะสนกุสนานร่ืนเริง พบเห็นในงานเทศกาลร่ืนเริง เฉลมิ
ฉลองทัว่ๆไป ผู้แสดงแตง่กายด้วยผ้าแพรสีสนัฉดูฉาด โดยมากเป็นสีแดง และเขียวสด มกัถือริบบิน้ 
ผ้าสกัหลาด ผ้าแพร ร่ม โคม พดั ประกอบลีลาการเต้นระบํา 

 
ภาพจาก http://farm4.static.flickr.com/3325/3275216081_a5e93bb762.jpg 

 
สญัลกัษณ์ท่ีส่ือถึงวฒันธรรมทางใต้ท่ีปรากฎในเพลง คือ จู๋โหลว (竹楼 zhúlóu) “เรือน

ไม้ไผ”่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีอยูอ่าศยั เอกลกัษณ์พืน้เมืองอนัโดดเดน่ของชนกลุม่น้อยชาวไตในสบิ
สอง  ปันนา ตัง้อยูพื่น้ท่ีทางตอนใต้ของจีน  เรือนไม้สร้างแบบใต้ถนุสงูเป็นคอกเลีย้งววัควายและ
ม้า พืน้ท่ีอาศยัของเจ้าของบ้านอยูช่ัน้สอง มีบนัไดไม้พาดขึน้บ้าน  ฝาบ้าน ประต ูหน้าตา่ง ล้วนทํา
ด้วยไม้แผน่หรือไม้ไผ ่หลงัคาทําเป็นมมุจัว่ มงุด้วยหญ้าหรือไม้แผน่ มีชานบ้านท่ีไมมี่หลงัคา คล้าย
กบัเรือนไม้ตามชนบทของไทย 

    
ภาพจาก http://www.yunnantourism.com/image_upload/sl_2008_9_1_15_30_20.jpg 
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วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวฮัน่ ซึง่เป็นประชาชนสว่นใหญ่ของจีนก็คือ เตงิหลง   
(龙灯lónɡdēnɡ) คือ “การเชิดมงักร” เป็นศลิปะการละเลน่ของชาวฮัน่ ประดษิฐ์เป็นโคมไฟมงักร
ความยาว 20 – 70 เซนตเิมตร การเชิดมงักรใช้คนเชิดหลายคนเป็นแถวยาวตลอดลําตวัมงักร  การ
เชิดใช้กลอง ฉาบ โหมง่ ตีบรรเลงเป็นจงัหวะท่ีครึกครืน้ ร่ืนเริง เอิกเริก  เพ่ือการเฉลมิฉลองในงาน
เทศกาลมงคลตา่งๆ  

 
ภาพจาก http://www.skb.cn/long/tu4/38.jpg 

 
สญัลกัษณ์แหง่ความอดุมสมบรูณ์ของพืชพรรณธญัญาหารคือ อูกู๋่ (五谷wúɡǔ) “เบญจ

ธญัญาหาร”  เป็นการจดักลุม่ธญัพืชห้าอยา่งของจีนในสมยัโบราณ ซึง่มีวิธีจดัสองแบบ คือ แบบท่ี
หนึง่มี  ข้าวเจ้า (稻dào), ข้าวโพด (黍shǔ), ข้าวชนิดหนึง่ (稷jì), ข้าวสาลี (麦mài), พืชจําพวก
ถัว่ (菽shū) สว่นแบบท่ีสองมี งา (麻má), ข้าวโพด (黍shǔ), 稷(jì)ข้าวชนิดหนึง่ (稷  jì), 
ข้าวสาลี (麦mài), พืชจําพวกถัว่ (菽shū) ข้อแตกตา่งของการแบง่ประเภททัง้สองคือ แบบท่ีหนึง่มี
ข้าวเจ้าแตไ่มมี่งา แบบท่ีสองมีงาแตไ่มมี่ข้าวเจ้า 

稷(jì) คือ ธญัพืชชนิดหนึง่ในสมยัโบราณ  บางตําราก็วา่เป็นประเภทข้าวโพด บางตํารา
ก็บอกวา่เป็นประเภทข้าว โบราณถือวา่ พืชชนิดนีเ้ป็นต้นกําเนิดของพืชธญัญาหารนานาชนิด จึง
ถือวา่เป็นเทพเจ้าแหง่ธญัพืช    

 

เนือ้เพลง 

五谷的芳香,  飘荡在中国大地上， 

肥壮的牛羊， 奔跑在中国大地上， 

一声声的唢呐, 唱出古老的向往， 

一阵阵的锣鼓, 道出崭新的酣畅。 

你看那小麦、 大豆、棉花、高粱， 

装满了谷屯， 装满了谷屯粮仓。 

你看那田埂、 鱼塘、果园、牧场， 
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到处是丰收， 丰收景象。 

镰刀和斧头,  闪光在中国大地上， 

蓬勃的太阳， 升腾在中国大地上。 

茁壮的希望,  生长在中国大地上 

春天的祝愿， 回旋在中国大地上。 

一片片的笑语， 萦绕农家的小圆， 

一曲曲的欢歌， 飞出牧人的胸膛。 

你看那北国、南疆、龙灯、秧歌， 

人人都喜气， 人人都喜气洋洋。 

你看那山寨、渔村、竹楼、毡房， 

到处都走向， 走向兴旺。 

镰刀和斧头,  闪光在中国大地上， 

蓬勃的太阳， 升腾在中国大地上。 

  
คาํอ่านพนิอนิ 
wúɡǔ de fānɡxiānɡ,   

piāodànɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ， 

féi zhuànɡde niúyánɡ，  

bēn pǎozài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ， 

yī shēnɡshēnɡ de suǒnà,  

chànɡchū ɡǔ lǎode xiànɡwǎnɡ， 

yízhènzhèn de luóɡǔ,  

dàochū zhǎn xīn de hānchànɡ. 

nǐ kàn nà xiǎomài、  

dàdòu、miánhuā、ɡāoliɑnɡ， 

zhuānɡ mǎnle ɡǔ tún，  

zhuānɡ mǎnle ɡǔ tún liánɡcānɡ. 

nǐ kàn nà tiánɡěnɡ、  

yútánɡ、ɡuǒyuán、mùchǎnɡ， 

dàochù shì fēnɡshōu，  

fēnɡshōu jǐnɡxiànɡ. 

liándāo hé fǔtou,   

shǎnɡuānɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ， 

pénɡbó de tàiyánɡ，  

shēnɡténɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ。 

zhuó zhuànɡde xīwànɡ,   

shēnɡ chánɡzài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ 
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chūntiān de zhùyuàn，  

huíxuán zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ. 

yī piànpiàn de xiàoyǔ，  

yínɡrào nónɡjiā de xiǎoyuán， 

yìqūqu de huānɡē，  

fēichū mùrén de xiōnɡtánɡ. 

nǐ kàn nà běiɡuó、nánjiānɡ、 

lónɡdēnɡ、yānɡɡe， 

rénrén dōu xǐqì，  

rénrén dōu xǐqì yánɡyánɡ. 

nǐ kàn nà shānzhài、yúcūn、 

zhúlóu、zhānfánɡ， 

dàochù dōu zǒuxiànɡ，  

zǒuxiànɡ xīnɡwànɡ. 

liándāo hé fǔtou,   

shǎnɡuānɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ， 

pénɡbó de tàiyánɡ，  

shēnɡténɡ zài Zhōnɡɡuó dà dìshànɡ. 
  
ความหมายของเนือ้เพลง 
หอมกรุ่นกลิน่ธญัญา  ทัว่พสธุาจีนแผน่ดนิใหญ่ 
อ้วนพีแกะแพะววัควาย  บนแผน่ดนิจีนวิ่งขวกัไขวไ่ปมา  
เสียงป่ีเป่าเจือ้ยแจ้ว  ขบักลอ่มเพลงเก่าเฝ้าใฝ่หา 
โหมง่ฆ้องลัน่กลองมา  มีเหล้ายาด่ืมด่ําสําราญ  
ดนูัน่ข้าวสาลี   ฝ้ายสําลี ถัว่ข้าว ธญัญาหาร 
ตวงเตม็ปร่ิมถงัช่ืนบาน  เก็บไว้เตม็ยุ้งฉางทัง้ปี  
ดนูัน่แนวคนันา   บอ่ปลา ปศสุตัว์ พืชผลสดสี 
เก็บเก่ียวผลพลูทวี  ภาพเปรมปรีดิผ์ลติผลงดงาม  
เล่ือมเล่ือมแสงเคียวขวาน วบัวามทัว่ทกุสถาน 
อาทิตย์สาดแสงทองเบกิบาน ลอยเดน่สอ่งตระหงา่นไปทัว่แดน 
ความหวงัอนัแข็งแกร่ง  แตกหน่อรากแทงทัว่แคว้น 
ใบไม้ผลสิขุเหลือแสน  สง่พรให้แผน่ดนิจีน 
รอยยิม้ร่ืนช่ืนบาน  สวนไร่นาอดุมทัว่ถ่ิน 
เสียงเพลงทกุท่ียนิ  บนิจากใจเกษตรกร 
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ดเูมืองเหนือแลแดนใต้  มงักรไฟ  ระบําฟ้อน  
ชนทัว่บ้านเกิดเมืองนอน  ครึกครืน้เริงร่ืนช่ืนใจ  
นัน่เชิงเขา น่ีชาวประมง  เรือนสกัหลาด เรือนไม้ไผ ่
ทกุถ่ินมุง่มัน่เดนิหน้าไป  สูค่วาม ศวิิไล เบง่บาน  
เล่ือมเล่ือมแสงขวานเคียว วบัวามทัว่ทกุสถาน 
อาทิตย์พรายแสงทองเบกิบาน กระจ่างทัว่ผืนแผน่ดนิจีน  
  
คาํศัพท์ 
芳香 fānɡxiānɡ กลิน่หอม  

飘荡 piāodànɡ โบกสะบดั ปลวิสะบดั 

肥壮 féizhuànɡ อ้วนท้วนและแข็งแรง 

奔跑 bēnpǎo วิ่งตะบงึ 

唢呐 suǒnà ป่ี 

向往 xiànɡwǎnɡ ใฝ่หา  

锣 鼓 luó ɡǔ โหมง่ กลอง 

崭新 zhǎnxīn ใหมม่าก ใหมเ่อ่ียม 

酣畅 hānchànɡ ด่ืมอยา่งเตม็คราบ ด่ืมอยา่งเตม็ท่ี 

棉花 miánhuā สําลี  

高粱 ɡāoliɑnɡ ข้าวเกาเหลียง 

屯 tún ตนุไว้  เก็บรวบรวมไว้ 

粮仓 liánɡcānɡ ฉางเก็บผลผลติธญัญาหาร 

田埂 tiánɡěnɡ คนันา 

塘 tánɡ เข่ือนกัน้นํา้ สระนํา้ บอ่ปลา  

果园 ɡuǒyuán สวนผลไม้ 

牧场 mùchǎnɡ ทุง่หญ้าปศสุตัว์ 

丰收 fēnɡshōu การเก็บเก่ียวผลผลติ 

景象 jǐnɡxiànɡ ภาพทิวทศัน์ 

镰刀 liándāo เคียวเก่ียวข้าว 

斧头 fǔtou ขวาน 

闪光 shǎnɡuānɡ แสงระยิบระยบั 

蓬勃 pénɡbó คกึคกั มีชีวิตชีวา 

升腾 shēnɡténɡ เปลวไฟลอยขึน้ แสงไฟลอยขึน้ 

茁壮 zhuózhuànɡ แข็งแรง กํายําล่ําสนั 

回旋 huíxuán วนเวียน 
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萦绕 yínɡrào วนเวียน 

农家 nónɡjiā ครอบครัวท่ีทํานา  

胸膛 xiōnɡtánɡ หน้าอก 

喜气 xǐqì บรรยากาศเตม็ไปด้วยความช่ืนม่ืน ร่ืนรมย์ 

山寨 shānzhài หมูบ้่านบนหบุเขา ปากทางภเูขา  

渔村 yúcūn หมูบ้่านประมง 

兴旺 xīnɡwànɡ เจริญรุ่งเรือง เฟ่ืองฟ ูคกึคกั  
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81.《我和我的祖国》  
 

หวอ่ เหอ หวอ่ เตอะ จู่กวอ๋《我和我的祖国》Wǒ hé wǒde zǔɡuó เพลง “ฉนักบั
มาตภุมูิของฉนั” ประพนัธ์คําร้องโดย จางหลี (张藜 Zhānɡ Lí) ประพนัธ์ทํานองโดย ฉินหยง่เฉิง 
(秦咏诚 Qín Yǒnɡchénɡ) แตง่ขึน้และเผยแพร่ครัง้แรกเม่ือปี 1985 ผู้ขบัร้องคนแรกคือศลิปิน
ระดบัชาตช่ืิอ หลีกู่อี (李谷一 Lǐ Gǔyī) ผู้ประพนัธ์ผสมผสานอารมณ์เพลงแบบฮกึเหิมลําพอง
กบัอารมณ์เพลงแบบร่ืนรมย์ร่ืนหไูด้อยา่งลงตวั เนือ้เพลงผสมผสานระหวา่งความงดงามของ
ถ้อยคําและความบริสทุธ์ิตรงไปตรงมาได้อยา่งกลมกลืน ส่ือถึงความรักความซ่ือสตัย์และความ
ผกูพนัของประชาชนชาวจีนท่ีมีตอ่มาตภุมูอินัยิ่งใหญ่เกรียงไกรซึง่ได้หยัง่รากลกึลงสูธ่รณีใจของ
ลกูหลานชาวจีนอยา่งแนบแน่นและลกึซึง้ ไมมี่วนัเส่ือมสลายหายไป ไมมี่แม้สกัเสีย้วนาทีท่ีจะแยก
จากกนัไปได้ ไมว่า่จะเดนิทางรอนแรมจากบ้านเกิดเมืองนอนไปไกลแสนไกลสกัเพียงใด ความ
ผกูพนัท่ีลกึซึง้นีจ้ะยงัสง่ใจถงึกนัตราบชัว่นิรันดร์ 

วิธีการแตง่เพลงนีมี้ความพิเศษ กลา่วคือ โดยทัว่ไปจะแตง่เนือ้เพลงก่อน แล้วแตง่ทํานอง
ครอบเนือ้เพลง แตเ่พลงนีแ้ตง่ทํานองก่อน แล้วคอ่ยแตง่เนือ้เพลงให้เข้ากบัทํานองทีหลงั เหตเุกิด
จากนกัประพนัธ์คําร้อง จางหลี  มีโอกาสได้ฟังเพลงบรรเลงช่ือ ห่ายปิน อินซือ《海滨音诗》Hǎi 

bīn yīn shī “เสียงกลอนแห่งนาวี” ผลงานของคีตกวี  ฉินหยง่เฉิง แล้วเกิดความประทบัใจ
ทํานองเพลงเป็นอยา่งมาก อยากจะแตง่เนือ้เพลงให้กบัเพลงบรรเลงนีม้าก แตท่วา่เพลงดงักลา่ว
เป็นเพลงบรรเลงสําหรับเคร่ืองดนตรี ไมเ่หมาะกบัการแตง่คําร้อง จงึขอให้  ฉินหยง่เฉิง แตง่ทํานอง
เพลงให้ใหมอี่กเพลงหนึง่ท่ีมีอารมณ์และทํานองเพลงคล้ายกบัเพลง หา่ยปิน อินซือ คีตกวี ฉินหยง่
เฉิง ยนิดีและตกลงท่ีจะแตง่ทํานองเพลงขึน้ใหม ่ โดยมีโจทย์วา่ “ต้องคล้ายทํานองเพลงเดมิ แต่
ห้ามเหมือนเพลงเดมิ” ทํานองเพลงเดมิไลเ่สียงขึน้สงูวา่ / 5 1 2 3 5* /   ฉินหยง่เฉิง  จงึแตง่ทํานอง
เพลงใหมไ่ลเ่สียงลงต่ําวา่ / 5* 6* 5* 4 3 2 1 5/  เม่ือได้ทํานองหลกัของเพลงแล้ว  ฉินหยง่เฉิง  ก็
แตง่เพลงนีโ้ดยใช้จงัหวะ 6/8  และ 9/8 เสร็จในเวลาเพียงย่ีสบินาที 

เร่ิมแรกท่ี  จางหลี ขอให้ ฉินหยง่เฉิง  แตง่ทํานองให้นัน้ ราวกบัวา่จะเกิดแรงบนัดาลใจแตง่ 
เนือ้เพลงขึน้ได้ดงัใจปรารถนา แตเ่ม่ือได้ทํานองเพลงแล้ว กลบัเก็บไว้คอ่นปี  เพราะคดิเนือ้เพลงไม่
ออก  กระทัง่มีอยูค่รัง้หนึง่ท่ี จางหลี เดนิทางไปทํางานท่ีกวา่งซี  ระหวา่งทางก็พยายามครุ่นคดิแตง่
คําร้องอยูต่ลอดเวลา แตก็่ไมเ่ป็นผลสําเร็จ จนถึงกวา่งซีก็เข้าพกัท่ีเรือนรับรองแห่งหนึง่ เช้าตรู่
วนัรุ่งขึน้ ผลกัหน้าตา่งรับแสงอรุโณทยั ภาพเบือ้งหน้าคือภเูขาลกูใหญ่ สายธาราไหลริน จางหลี ถกู
ภาพความงามนัน้สะกดใจ  จนความงามนัน้พร่ังพรูออกมาเป็นภาษาเพลงในบดัดล 
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我和我的祖国，一刻也不能分割 
无论我走到哪里,都流出一首赞歌 

wǒ hé wǒ de zǔɡuó，yíkè yě bùnénɡ fēnɡē 
wúlùn wǒ zǒudào nǎlǐ dōu liúchū yìshǒu zànɡē 
ฉนักบัมาตภูุมิของฉนั        แมเ้สีย้ววนัเสีย้วนาทีตดัมิได ้
ถึงรอนแรมไปดินแดนแควน้ใดใด     เพลงสรรเสริญหลัง่ไหลยงัพรัง่พรู 
 
หลงัจากเรียบเรียงเสียงประสานเป็นท่ีเรียบร้อย ฉินหยง่เฉิง ได้นําเพลงนีร้วมกบัเพลงอ่ืนๆ 

อีก 13 เพลง เพ่ือสง่ให้กบับริษัทเพลงทําการบนัทกึเสียง โดยท่ีผู้ขบัร้องคือ หลีกู่อี บอกวา่ เพลงท่ี
ชอบมากท่ีสดุในจํานวน 14 เพลงนี ้ก็คือเพลง “หวอ่ เหอ หวอ่ เตอะ จู่กวอ๋” น่ีเอง หลงัจากเพลงนี ้
บนัทกึเสียงสําเร็จและนําเผยแพร่ ก็กลายเป็นเพลงยอดนิยมอยา่งสงูสดุ และเป็นเพลงประจําตวั
ของ หลีกู่อี  มาตลอดระยะเวลาย่ีสบิกวา่ปี   

 
ภาพจาก  http://pic1a.nipic.com/2008-10-31/2008103110114429_2.jpg 

  
จากแผนท่ีจะเห็นวา่ ประเทศจีนมีพืน้ท่ีทางทิศตะวนัออกตดิกบัทะเล  เป็นพืน้ท่ีของ 10 

มณฑล ได้แก่ มณฑลเหลียวหนิง (辽宁省Liáonínɡshěnɡ) มณฑลเหอเป่ย (河北省 Héběi 

shěnɡ) มณฑลซานตง (山东省Shāndōnɡshěnɡ) มณฑลเจียงซ(ู江苏省 Jiānɡ sūshěnɡ)
มณฑลเจ้อเจียง(浙江省 Zhèjiānɡshěnɡ) มณฑลฝเูจีย้น(福建省Fújiàn shěnɡ) มณฑล
กวางตุ้ง (广东省 Guǎnɡdōnɡshěnɡ) มณฑลกวา่งซ ี (广西省 Guǎnɡxīshěnɡ) มณฑลห่าย
หนาน(海南省 Hǎinánshěnɡ) และเกาะไต้หวนั (台湾省(Táiwānshěnɡ) ในเพลงนี ้
เปรียบเทียบความผกูพนัของคนจีนกบัมาตภุมูิวา่เป็นดัง่คล่ืนกบัทะเล คล่ืนเป็นลกูของท้องทะเล 
คล่ืนต้องฝากชีวิตไว้กบัทะเล ทัง้สองสว่นมิอาจแยกออกจากกนัได้ฉนัใด  ลกูหลานจีนกบัมาตภุมูิก็
ไมอ่าจแยกจากกนัได้ฉนันัน้        
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เนือ้เพลง 
我和我的祖国，  一刻也不能分割 

无论我走到哪里  都流出一首赞歌 

我歌唱每一座高山  我歌唱每一条河 

我亲爱的祖国,  我永远紧依着你的心窝, 

 

你用你那母亲的脉搏 和我诉说 

我的祖国和我  像海和浪花一朵 

浪是那海的赤子  海是浪的依托 

每当大海在微笑  我就是笑的旋涡 

 

我分担着海的忧愁  分享着海的欢乐 

我亲爱的祖国,  你是大海永不干涸, 

永远给我,碧浪轻波, 心中的歌 

袅袅炊烟小小村落  路上一道辙 

 

我亲爱的祖国,  我永远紧依着你的心窝, 

你用你那母亲的脉搏 和我诉说 

我亲爱的祖国,  你是大海永不干涸, 

永远给我,碧浪轻波, 心中的歌 

 
คาํอ่านพนิอนิ  
wǒ hé wǒ de zǔɡuó，yíkè yě bùnénɡ fēnɡē 

wúlùn wǒ zǒudào nǎlǐ dōu liúchū yìshǒu zànɡē 

wǒ ɡēchànɡ měi yízuò ɡāoshān wǒ ɡēchànɡ měi yìtiáo hé 

wǒ qīn àide zǔɡuó,wǒ yónɡyuǎn jǐn yī zhe nǐde xīnwō, 

 

nǐ yònɡ nǐ nà mǔqīn de màibó hé wǒ sùshuō 

wǒ de zǔɡuó hé wǒ xiànɡ hǎi hé lànɡhuā yìduǒ 
lànɡ shì nà hǎi de chìzǐ hǎi shì lànɡ de yītuō 

měidānɡ dàhǎi zài wēixiào wǒ jiùshì xiào de xuánwō 

 

wǒ fēn dānzhe hǎi de yōuchóu fēnxiǎnɡ zhe hǎi de huānlè 

wǒ qīn àide zǔɡuó,nǐshì dàhǎi yǒnɡbú ɡānhé, 

yónɡyuǎn ɡěi wǒ,bìlànɡ qīnɡ bō,xīn zhōnɡ de ɡē 

niǎoniǎo chuīyān xiǎoxiǎo cūnluò lùshɑnɡ yídào zhé 
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wǒ qīn àide zǔɡuó,wǒ yónɡyuǎn jǐn yī zhe nǐde xīnwō, 

nǐ yònɡ nǐ nà mǔqīn de màibó hé wǒ sùshuō 

wǒ qīn àide zǔɡuó,nǐshì dàhǎi yǒnɡbú ɡānhé, 

yónɡyuǎn ɡěi wǒ,bìlànɡ qīnɡ bō, xīn zhōnɡ de ɡē 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ฉนักบัมาตภุมูขิองฉนั        แม้เสีย้ววนัเสีย้วนาทีตดัมิได้ 
แม้รอนแรมไปดนิแดนแคว้นใดใด      เพลงสรรเสริญหลัง่ไหลยงัพร่ังพรู 
เพลงลํานําถงึภเูขาทกุทกุลกู    เพลงพนัผกูสายธารายงัก้องห ู
มาตภุมูิแสนรักแสนเชิดช ู  ฉนัฝังกายลกึอยูใ่นใจเธอ  
เธอเฉลยเอือ้นเอย่ใจแห่งมารดา  พรรณนากบัฉนัอยูเ่สมอ 
ฉนักบัมาตภุมูเิผยวจีรําพนัเพ้อ  มัน่เสมอคล่ืนทะเลรักผกูพนั  
คล่ืนเป็นดัง่ลกูน้อยของทะเล  คล่ืนได้พึง่ นานเทา่ใด ไมแ่ปรผนั 
ทกุครัง้ท่ีท้องทะเลยิม้ช่ืนบาน  ฉนัสขุสนัต์พนัเป็นคล่ืนระลอกเกลียว   
ฉนัร่วมทกุข์กบัทะเลอยูเ่ช้าค่ํา  ยามสขุลํา้เคียงคูไ่มโ่ดดเด่ียว 
มาตภุมูิท่ีรัก รักหนึง่เดียว   เป็นทะเล ไมแ่ห้งเห่ียวเหือดหายไป  
ซดัคล่ืนครามแผว่เบามาให้ฉนั  เพลงในใจทกุคืนวนัฉนัฝันใฝ่ 
หมอกพวยพุง่จากหมูบ้่านอยูรํ่าไร  คือเส้นทางน้อยใหญ่ของมาตภุมูิ  
มาตภุมูิแห่งนีฉ้นัแสนรัก    ฉนัขอฝากฝังกายในอกอุน่ 
เธอใช้ใจแห่งมารดาท่ีการุณย์  คอยเกือ้กลูรําพนัให้ฉนัฟัง  
มาตภุมูิท่ีรัก ฉนัรักมัน่   ดัง่ทะเล ทกุคืนวนั คล่ืนซดัฝ่ัง 
ไมเ่คยแห้งเหือดหายคล่ืนครามยงั  แผว่เบา ซดัสูฝ่ั่ง ดัง่เพลงในใจ  
      
คาํศัพท์  
分割 fēnɡē เฉือนแบง่ ตดัแยกออกจากกนั 

无论 wúlùn ไมว่า่จะ 

赞歌 zànɡē เพลงสดดีุ 

歌唱 ɡēchànɡ ร้องเพลง 

亲爱的 qīnàide .....ท่ีรัก 

依 yī พึง่พา อาศยั 

心窝 xīnwō ในหวัใจ ในสว่นลกึของหวัใจ 

脉搏 màibó ชีพจร 

诉说 sùshuō บรรยาย 
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浪花 lànɡhuā คล่ืนท่ีแตกเป็นฟองฝอย 

赤子 chìzǐ ลกู 

依托 yītuō อาศยั พึง่ 

微笑 wēixiào ยิม้แย้ม 

旋涡 xuánwō ระลอกคล่ืน 

分担 fēndān แบง่ภาระรับผิดชอบ 

忧愁 yōuchóu กลุ้มใจเป็นทกุข์ กงัวล 

亨 hēnɡ ราบร่ืน  

干涸 ɡānhé แห้งขอด 

碧 bì สีคราม สีมรกต 

袅袅 niǎoniǎo หมนุเป็นเกลียว 

炊烟 chuīyān ควนัไฟขณะหงุอาหาร 

村落 cūnluò หมูบ้่าน  

辙   zhé   ทาง เส้นทาง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
399 

   我和我的祖国 
（1=降 E 6/8 9/8 张 藜词 秦咏城曲） 
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82.《春天的故事》  
 

ชนุเทียน เตอะ กู้ซื่อ《春天的故事》Chūntiān de ɡùshi เพลง “นิทานในฤดใูบไม้
ผล”ิ ประพนัธ์คําร้องโดย เจ่ียงคายหรู และ เยซ่ว่ีเฉวียน (蒋开儒，叶旭全 Jiǎnɡ Kāirú，Yè 

Xùquán) ประพนัธ์ทํานองโดย หวางโยว่กุ้ย (王佑贵 Wánɡ Yòuɡuì)  เม่ือเดือนตลุาคม ปี  1994 
รายการเพลงดนตรี ของสถานีโทรทศัน์สว่นกลางแหง่ชาตจีินได้เผยแพร่เพลงนีเ้ป็นครัง้แรก และใน
การประกวดมหกรรมเพลงของสถานีโทรทศัน์สว่นกลางครัง้ท่ีสอง ได้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียม
อนัดบัหนึง่  เพลงนีจ้งึได้รับความนิยมและโดง่ดงัไปทัว่แผน่ดนิจีนอยา่งรวดเร็ว ตอ่มาได้รับคดัเลือก
ให้เป็นหนึง่ในเพลงประกอบสารคดีของผู้ นําจีนคนสําคญั คือ เติง้เส่ียวผิง(邓小平 Dènɡ  Xiǎo 

pínɡ) ผู้ ท่ีนําจีนเข้าสูว่ิถีทนุนิยม   
ในปี 1995 เพลงนีไ้ด้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียมในวนัแรงงานแหง่ชาต ิ ตอ่มาได้รับรางวลั

ระฆงัทอง ซึง่เป็นรางวลัอนัทรงเกียรตสิงูสดุในวงการเพลงของจีน  นบัเป็นเพลงท่ีได้รับรางวลั
ระดบัชาตมิากท่ีสดุ  จงึเป็นแบบอยา่งและแบบแผนของเพลงจีนในยคุตอ่มา และเป็นตวัแทนของ
เพลงจีนชัน้แนวหน้าอีกเพลงหนึง่ เนือ้เพลงบอกเลา่เร่ืองราวประวตัศิาสตร์การเปล่ียนแปลงครัง้
สําคญัของจีน  ในฤดใูบไม้ผล ิ ปี 1979 ท่านผู้ นํา เติง้เส่ียวผิง วางแผนพฒันาพืน้ท่ีเมืองเซนิเจิน้ 
และความพยายามในการเปล่ียนแปลงประเทศจีนครัง้ยิ่งใหญ่ นํามาซึง่ความยิง่ใหญ่เกรียงไกรของ
ชาตจีินในปัจจบุนั  ทําให้ชาวจีนทกุคนล้วนสํานกึและรําลกึถงึคณุความดีของผู้ นําท่านนี ้อยา่งไมมี่
วนัลืมเลือน         

ปมูหลงัของเพลงนีเ้ร่ิมมาจาก ในปี  1992 นกัประพนัธ์คําร้อง เจ่ียงคายหรู ซึง่ขณะนัน้ 
ทํางานเป็นคนงานในคณะระบําเร่ของเมืองเซนิเจิน้ ได้อา่นงานวรรณกรรมชิน้หนึง่ช่ือ เซนิเจิน้ 
เตอะ ซือเฟินเคอ่ซือ จือ หมี《深圳的斯芬克斯之谜》Shēnzhèn de Sīfēnkèsī zhī  

mí “ปริศนา sphinx แห่งเซนิเจิน้”  หนงัสือเลม่นีเ้ป็นบนัทกึเร่ืองราวของฤดใูบไม้ผล ิในปี  1979  ซึง่
เป็นเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์การปฏิวตัท่ีิ เติง้เส่ียวผิง ประธานาธิบดีคนท่ีสองของระบอบ
คอมมิวนิสต์จีน วางแนวนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองกวา่งโจว ท่ีวา่ 杀出一条血

路来 shāchū yìtiáo xuèlù lái “ฝ่าเส้นทางสายเลือดสูเ่ส้นทางชีวิตใหม”่ นโยบายนีเ้ป็น
คณุปูการมหาศาลตอ่การพฒันาและความเจริญก้าวหน้าของเมืองกวา่งโจว เม่ือเจ่ียงคายหรูอา่น
ถึงข้อความนีเ้กิดความรู้สกึคล้อยตามคําของเติง้เส่ียวผิงเป็นอนัมาก เน่ืองจากเม่ือตอนวยัหนุ่ม  
เจ่ียงคายหรู เคยเป็นทหารมาก่อน จงึเข้าใจคําพดูและจิตวิญญาณของวีรบรุุษสงครามปฏิวตันีิ ้
อยา่งลกึซึง้  กอรปกบัภาพการพฒันาท่ีรุดหน้าก้าวไกลของเมืองกวา่งตงในทกุวนันี ้ เป็นเคร่ือง
ยืนยนัได้อยา่งชดัเจนถงึการทุ่มเทปฏิวตัขิองพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพ่ือนําพาประชาชนมุง่สูชี่วิต
ใหมท่ี่ดีขึน้ 
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ความประทบัใจท่ีผู้ประพนัธ์มีตอ่ความเจริญรุ่งเรืองพฒันาของเมืองกวา่งโจว และคําพดู
ของท่านประธานาธิบดีเติง้เส่ียวผิง สร้างแรงบนัดาลใจให้ เจ่ียงคายหรู จรดปากการเอือ้นเอย่
วาจาพรรณนาออกมาเป็นภาษาเพลง เม่ือขดัเกลาจนเป็นท่ีพอใจแล้ว ก็ได้สง่คําประพนัธ์นีท้าง
จดหมายไปท่ีสํานกัหนงัสือพิมพ์แห่งเมืองเซนิเจิน้ จนกระทัง่วนัท่ี 7 เดือนมกราคม ปี  1993 ยาม
รักษาการณ์ของหน่วยงานท่ี เจ่ียงคายหรู เอาหนงัสือพมิพ์ฉบบัประจําวนันัน้มาตะโกนถามท่ีหน้า
ประตวูา่ บทความท่ีตีพิมพ์ช่ือ ชนุเทียน เตอะ กู้ซื่อ《春天的故事》Chūntiān de ɡùshi 
เพลง “นิทานในฤดใูบไม้ผล”ิ  ช่ือผู้แตง่ทําไมจงึเหมือนกบัช่ือของท่าน  จงึรีบเอาหนงัสือพิมพ์ฉบบั
นัน้มาอา่น จงึได้รู้วา่ผลงานการประพนัธ์ท่ีสง่ไปยงัสํานกัหนงัสือพิมพ์นัน้ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
จากนัน้   เจ่ียงคายหรู  ได้นําเนือ้เพลงดงักลา่วไปพบกบัคีตกวีท่ีเช่ือถือช่ือวา่ หวางโยว่กุ้ย เม่ือได้
เห็นเนือ้เพลง คีตกวีท่านนีก็้รู้สกึวา่เป็นคําร้องท่ีมีฉนัทลกัษณ์และเนือ้หาโดดเดน่กวา่เพลงท่ีเคยได้
ยินมา การแตง่ทํานองเพลงให้กบัเนือ้เพลงท่ีมีคําร้องใหมเ่ช่นนี ้ เป็นสิง่ท่ีท้าทายความสามารถของ
คีตกวียิ่งนกั จงึได้รับปากแตง่เพลงนี ้

    จนกระทัง่เดือน มีนาคม ปี  1994 ซึง่ตรงกบัฤดใูบไม้ผล ิ เป็นเทศกาลการประกวดเพลง
สร้างสรรค์ใหมข่องมณฑลกวา่งตง มีเพลงใหมท่ี่สง่เข้าประกวดนบัร้อยเพลง ซึง่เพลง ชนุเทียน 
เตอะ กู้ซื่อ(นิทานในฤดใูบไม้ผล)ิ ได้เข้าสูร่อบคดัเลือก  

  แตค่ณะกรรมการตดัสนิมีความคดิเห็นไมต่รงกนั แบง่เป็นสองฝ่าย  ฝ่ายหนึง่ซึง่เป็นเสียง
สว่นมาก เห็นวา่ เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง มีเนือ้หาเก่ียวกบัการปฏิวตั ิและ
ผู้บริหารประเทศ  คําท่ีใช้ในเพลง เชน่ “วาดวงหนึง่วง” (画了一个圈 huàle yí ɡe quān) 
และคําวา่   “ผู้ เฒา่ท่านหนึง่” (一位老人 yíwèi lǎorén) เป็นคําพดูท่ีไมเ่หมาะสม ขาดความ
น่าเกรงขาม ไมอ่าจเลือกให้เข้าสูร่อบชิงชนะเลศิได้   ในขณะท่ีมีคณะกรรมการอีกฝ่ายหนึง่เห็นวา่ 
เพลงท่ีจะเป็นส่ือแทนใจ และเป็นเสมือนตวัแทนคําพดูของประชาชน จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องใช้
คําพดูท่ีตรงไปตรงมาเช่นนี ้ คําร้องของเพลงนีเ้สมือนหนึง่คําพดูท่ีสะท้อนความรู้สกึอนับริสทุธ์ิ
แท้จริงท่ีกลัน่ออกมาจากใจของประชาชน และแสดงออกถึงความเคารพรักของประชาชนท่ีมีตอ่
ท่านประธานาธิบดี เติง้เส่ียวผิง เป็นท่ีแน่นอนวา่การตดัสนิของคณะกรรมการต้องถือเสียงสว่น
ใหญ่เป็นมต ิเพลง ชนุเทียน เตอะ กู้ซื่อ คงถกูฝังลงดนิสิน้ช่ือ มิได้จรัสแสงเปลง่เสียงขบักลอ่มชโลม
ใจผู้คนเหมือนอยา่งปัจจบุนัเป็นแน ่ แตใ่นท่ีสดุ คณะกรรมการฝ่ายท่ีสนบัสนนุก็ได้โน้มน้าวด้วย
เหตผุลจนชนะใจ คณะกรรมการสว่นใหญ่เห็นพ้องต้องกนั  ในท่ีสดุเพชรเม็ดงาม ไมว่า่จะตกโคลน
ตมอยา่งไร ก็ยงัคงทรงคณุคา่ และไมมี่วนัอบัแสง การประกาศผลรางวลัเพลงสร้างสรรค์ใหมข่อง
มณฑลกวา่งตงประจําปี  1994 เพลง ชนุเทียน เตอะ กู้ซื่อ ยืนอยูแ่ถวหน้า ขึน้แท่นรางวลัชนะเลศิ
อยา่งสง่าผา่เผยและภาคภมูิ  สง่เสียงเลา่เร่ืองของ “ผู้ เฒา่” ท่านหนึง่ท่ี “วาดวง” สร้างความเจริญ
ให้บ้านเมือง พร้อมๆกบัการพฒันาของประเทศจีนทกุก้าวยา่งเร่ือยมาตราบจนปัจจบุนั  
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 คําวา่ เจิงถ ู (征 途 zhēnɡtú) ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถงึเส้นทางการเดนิทพัในยคุ
สงครามปฏิวตั ิ ท่ีเรียกวา่ ฉางเจิง (长征 chánɡzhēnɡ) ของทพัทหารแดง อา่นรายละเอียด
เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ในเพลงท่ี 1 และ 2   
 
เนือ้เพลง 
一九七九年那是一个春天 有一位老人在中国的南海边画了一个圈  

神话般地崛起座座城  奇迹般聚起座座金山  

春雷啊唤醒了长天内外  春辉啊暖透了大江两岸  

啊,中国,中国   你迈开了气壮山河的新步伐  

走进万象更新的春天   

一九九二年又是一个春天  有一位老人在中国的南海边写下诗篇  

天地间荡起滚滚春潮  征途上扬起浩浩风帆  

春风啊吹绿了东方神州  春雨啊滋润了华夏故园  

啊,中国,中国   你展开了一幅百年的新画卷  

捧出万紫千红的春天  

 

คาํอ่านพนิอนิ 
yìjiǔ qījiǔnián nà shì yíɡè chūntiān  

yǒu yíwèi lǎorén  

zài Zhōnɡɡuó de nán hǎibiān huàle yíɡè quān  

shénhuà bāndì juéqǐ zuòzuò chénɡ  

qíjìbān jù qǐ zuòzuò jīnshān  

chūnléi ā huàn xǐnɡle chánɡtiān nèiwài  

chūnhuī ā nuǎn tòule dàjiānɡ liǎnɡàn  

ā,Zhōnɡɡuó,Zhōnɡɡuó  

nǐ mài kāile qìzhuànɡ shānhé de xīn bùfá  

zǒujìn wànxiànɡ ɡènɡ xīn de chūntiān  

yī jiǔjiǔ èrnián yòushì yíɡè chūntiān  

yǒu yíwèi lǎorén  

zài Zhōnɡɡuó de nán hǎibiān xiěxià shīpiān  

tiān dìjiān dànɡqǐ ɡúnɡǔn chūncháo  

zhēnɡ túshànɡ yánɡqǐ hàohào fēnɡfān  

chūnfēnɡ ā chuī lǜ le dōnɡfānɡ shénzhōu  

chūnyǔ ā zīrùn le huáxià ɡùyuán  

ā,Zhōnɡɡuó,Zhōnɡɡuó  

nǐ zhǎn kāile yìfú bǎinián de xīn huàjuàn  

pěnɡ chū wàn zǐ qiān hónɡde chūntiān  
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ความหมายของเนือ้เพลง 
หนึง่ เก้า เจ็ด เก้า นัน้ คือฤดใูบไม้ผล ิ  มีผู้ เฒา่ดําริวาดวงท่ีจีนฝ่ังทะเลใต้ 
สร้างเมืองแล้วเมืองเลา่ราวเทพนิยาย  ดัง่ปาฏิหาริย์เรียงรายภเูขาทองไว้ด้วยกนั 
เสียงฟ้าร้องปลกุฟืน้ทัง้ดนิฟ้า   แสงสอ่งหล้า อุน่สองฝ่ัง ร่วมสขุสนัต์  
โอ้ชาตจีิน ชาตจีิน ก้าวฝ่าฟัน   ก้าวใหมข้่ามเขาลําธารบกุบัน่ไป    
ก้าวเข้าสูฤ่ดใูหม ่ยิ่งวฒันา  
 
หนึง่ เก้า เก้า สอง  ใบไม้ผลเิวียนมาใหม ่  ท่ีแดนใต้ เขียนตํานาน ผู้ เฒา่กล้า 
สัน่สะเทือน เล่ือนลัน่ ทัง้ดนิฟ้า    ทพัโยธามหาศาลเรือกางใบ  
 

ลมอุน่เอย๋ โชยแดนดนิถ่ินบรูพา   วสนัต์โปรยปรายมาแผน่ดนิใหญ่  
โอ้ ชาตจีิน  ชาตจีิน มุง่หน้าไป    กอบกู้  สีสนัใหม ่แหง่พฤกษาฤด ู 
 
คาํศัพท์  
圈  quān  วง วงแหวนโอบล้อม วงล้อม  
神话 shénhuà เทพนิยาย 
崛起 juéqǐ โผลข่ึน้ เกิดขึน้ ผดุขึน้ 
奇迹 qíjì ปาฏิหาริย์  
聚起 jù qǐ รวบรวมขึน้มา  
唤醒 huànxǐnɡ ปลกุให้ต่ืนขึน้ 
辉 huī แสงสวา่งพร่างพราว 
迈开 màikāi ก้าวออกสู ่ก้าวไปสู ่
步伐 bùfá จงัหวะการก้าวเดิน ก้าวยา่ง  
万象 wànxiànɡ สรรพสิ่งท่ีปรากฏ 
诗篇 shīpiān บทกลอน 
荡起 dànɡqǐ สัน่ไหว 
浩浩 hàohào มากมายมหาศาล  
帆  fān  ใบของเรือใบ 
神州  shénzhōu  แดนสวรรค์ เป็นคําเรียกแผ่นดินจีน 
滋润 zīrùn ชุ่มชืน้ สร้างความชุ่มชืน้ให้แก่ 
华夏 huáxià ช่ือเรียกประเทศจีนในสมยัโบราณ 
故  ɡù  เดิม เก่าแก่  
展开 zhǎnkāi กางออก แผอ่อก ขยาย 
捧出 pěnɡ chū กอบขึน้ โกยขึน้  



 

 

404 
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83.《走进新时代》  
 

โจ่ว จิน้ ซนิ สือต้าย《走进新时代》Zǒujìn xīnshídài เพลง “ก้าวเข้าสูย่คุใหม”่ 
ประพนัธ์คําร้องโดย เจ่ียงคายหรู  (蒋开儒 Jiǎnɡ Kāirú) ประพนัธ์ทํานองโดย อิน้ชิง (印青  

Yìn Qīnɡ) ผู้ขบัร้องเพลงนีค้รัง้แรกเป็นนกัร้องหญิงชัน้แนวหน้าของจีนช่ือ จางเหย ่(张也 Zhānɡ 

Y ě) เพลงนีน้บัวา่เป็นเพลง “สีแดง” อีกเพลงหนึง่ เพลงสีแดงหมายถึง เพลงท่ีมีเนือ้หาสดดีุการ
ปฏิวตั ิ และผู้ นําพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นเพลงท่ีมีทว่งทํานองไพเราะออ่นหวานงดงาม แตแ่ฝง
ด้วยความผยอง องอาจ เสียงของศลิปินนกัร้องท่านนีท่ี้มีความออ่นหวานละมนุละไม แตห่นกัแน่น
อยูใ่นที ยิง่สง่ให้เพลงนีแ้วว่หวานตดิหตู้องใจของผู้ ท่ีได้ยินอยา่งมิอาจจะละใจไปจากเสียงเพลงได้
เลย เนือ้เพลงเตม็ไปด้วยจิตวิญญาณแหง่ความรักความศรัทธาในชาตสิดุคณา บรรยายถงึความ
ยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชาตจีินท่ีก้าวเข้าสูค่วามเจริญก้าวหน้า และการ
พฒันาสูศ่ตวรรษใหมอ่ยา่งแข็งแกร่งเกรียงไกร รุ่งโรจน์ชชัวาล      

ลกัษณะพเิศษท่ีนา่สนใจของเพลงจีนอยา่งหนึง่ก็คือ เพลงแตล่ะเพลง เป็นเสมือนบนัทกึ
หน้าประวตัศิาสตร์ในแตล่ะยคุสมยั เม่ือกาลเวลาผา่นไป เพลงเหลา่นีจ้ะทําหน้าท่ีเรียงร้อยเร่ืองราว
ให้เราได้เห็นภาพของพฒันาการของชาตติัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนั เพลง โจ่ว จิน้ ซนิ สือต้าย (ก้าวเข้า
สูย่คุใหม)่ นีก็้เช่นเดียวกนั เป็นเพลงสดดีุผู้ นํารุ่นท่ีสาม ถดัจากเพลง ตงฟางหง《东方红》Dōnɡ

fānɡhónɡ “บรูพาแดง” ซึง่เป็นเพลงสดดีุผู้ นํารุ่นท่ีหนึง่ คือ ประธานาธิบดี เหมาเจ๋อตง (毛泽东

Máo Zé dōnɡ) (อา่นรายละเอียดเพลงนีไ้ด้ท่ีเพลงอนัดบัท่ี 14) เพลง ชนุเทียน เตอะ กู้ซื่อ《春天

的故事》Chūntiān de ɡùshi “นิทานในฤดใูบไม้ผล”ิ ซึง่เป็นเพลงสดดีุผู้ นํารุ่นท่ีสอง คือ 
ประธานาธิบดีเติง้เส่ียวผิง (邓小平 Dènɡ Xiǎopínɡ) (อา่นรายละเอียดเพลงนีไ้ด้ท่ีเพลงอนัดบัท่ี 
82) สําหรับเพลง โจ่ว จิน้ ซนิ สือต้าย (ก้าวเข้าสูย่คุใหม)่ นีแ้ตง่ขึน้ในปี  1997 เป็นเพลงท่ีสดดีุผู้ นํา
รุ่นท่ีสาม คือ ประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมนิ (江泽民 Jiānɡ Zémín)  

“เพลงแดง” โดยทัว่ไป มกัใช้ถ้อยคําในรูปแบบการกลอ่มเกลา โน้มน้าวจิตใจให้ประชาชน
ยินดียอมรับในการปฏิวตั ิ และมุง่ปลกุเร้าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมัน่ภายใต้การนําของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ท่ีสามารถพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง สามารถนําพาประชาชนก้าวสูชี่วิตใหมท่ี่
ดีขึน้ แตเ่พลงนีก้ลบัตรงกนัข้าม ผู้แตง่ใช้กลวิธีให้คําพดูท่ีกลา่วถงึในเพลง เป็นเสียงท่ีออกมาจาก
ก้นบึง้หวัใจของประชาชนทกุคน ท่ีต้องการจะบอกกลา่วความในใจท่ีมีตอ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ด้วยคําร้องท่ีวา่ “อยากเอือ้นเอย่เฉลยความในใจให้ท่านฟัง” (总想对你表白 zǒnɡxiǎnɡ duì 

n ǐ  bi ǎ ob á i) ทําให้ผู้ ฟังไมเ่กิดความรู้สกึวา่กําลงัถกูชกัจงูให้หลงเช่ือ หากแตส่ิง่ท่ีกลา่วถึงใน
เพลง ล้วนเป็นความรู้สกึเช่ือมัน่ศรัทธาตอ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีเกิดจากใจของประชาชนโดย
แท้จริง สิง่ท่ีเรามุง่เดนิไปข้างหน้า เพ่ือก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหมพ่ร้อมๆกบัพรรคคอมมิวนิสต์นัน้ เป็น
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สิง่ท่ีประชาชนสมคัรใจ เพ่ือความวฒันาผาสกุของตนเอง ของพ่ีน้องร่วมชาต ิและของประเทศชาติ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คําร้องทอ่นท่ีวา่  

 

 勤劳勇敢的中国人，意气风发走进新时代 
qínláo yónɡɡǎn de Zhōnɡɡuórén，yìqì fēnɡfā zǒujìn xīnshídài 

ชาวจีนผูม้านะกลา้หาญ  ปณิธานมัน่ กา้วสู่ ศตวรรษใหม่  
 
เป็นคําพดูท่ีแสดงออกถึงตวัตนของชาวจีนได้อยา่งลกึซึง้ชดัเจนและแท้จริง กลุม่ชนท่ีโลกรู้

วา่เป็นผู้ ท่ีมีความมมุานะอดทน และมีปณิธานแน่วแน่ มีอารยธรรมท่ีเข้มแข็งนบัตัง้แตบ่รรพบรุุษใน
อดีตมาจนถึงปัจจบุนั    
 นอกจากนี ้ผู้แตง่ใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย แสดงให้เห็นถึงความคดิอนับริสทุธ์ิของประชาชนทกุ
ผู้ทกุคน  ไมมี่การรังสรรค์เตมิแตง่ให้หรูหราด้วยคําพดูไพเราะใด ๆ  การใช้คําพดูท่ีกระชบัสัน้  และ
ใช้ลีลาเสมือนการสนทนา ส่ือถึงความสนิทสนมกลมเกลียว ความรักแน่นแฟ้นของประชาชนกบั
พรรคได้กินใจยิ่งนกั      
 

เนือ้เพลง  
(1)总想对你表白  我的心情是多么豪迈  

总想对你倾诉  我对生活是多么热爱  

勤劳勇敢的中国人  意气风发走进新时代  

我们意气风发  走进那新时代  

 

(2)我们唱着东方红  当家做主站起来  

我们讲着春天的故事 改革开放富起来  

继往开来的领路人  带领我们走进新时代  

高举旗帜   开创未来 

  

(3)让我告诉世界  中国命运自己主宰  

让我告诉未来  中国进行着接力赛  

承前启后的领路人  带领我们走进新时代  

带领我们走进  走进那新时代  

 

(4 重复第 2 段)  
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คาํอ่านพนิอนิ  
zǒnɡxiǎnɡ duì nǐ biǎobái   

wǒ de xīnqínɡ shì duōme háomài  

zǒnɡxiǎnɡ duì nǐ qīnɡsù   

wǒ duì shēnɡhuó shì duōme rèài  

qínláo yónɡɡǎn de Zhōnɡɡuórén   

yìqì fēnɡfā zǒujìn xīnshídài  

wǒmen yìqì fēnɡfā, zǒujìn nà xīnshídài  

 

wǒmen chànɡzhe dōnɡfānɡhónɡ   

dānɡjiā zuò zhǔzhàn qǐlái  

wǒmen jiǎnɡzhe chūntiān de ɡùshi  

ɡǎiɡé kāifànɡ fù qǐlái  

jìwǎnɡ kāi láide lǐnɡlùrén   

dàilǐnɡ wǒmen zǒujìn xīnshídài  

ɡāojǔ qízhì kāichuànɡ wèilái 

  

rànɡwǒ ɡàosu shìjiè   

Zhōnɡɡuó mìnɡyùn zìjǐ zhúzǎi  

rànɡwǒ ɡàosu wèilái   

Zhōnɡɡuó jìnxínɡzhe jiēlìsài  

chénɡ qián qǐ hòude lǐnɡlùrén   

dàilǐnɡ wǒmen zǒujìn xīnshídài  

dàilǐnɡ wǒmen zǒujìn,zǒujìn nà xīnshídài  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
(1) อยากเอือ้นเอย่ความในใจไปยงัทา่น ใจฉนันัน้แสนองอาจสงูสงา่ 
อยากบอกทา่นความในใจตลอดมา รักชีวา  ฉนัรัก  มากเพียงไร 
ชาวจีนผู้มานะและกล้าหาญ    ปณิธานมัน่ ก้าวสูศ่ตวรรษใหม ่
ด้วยหวัใจฮกึเหิมเผชิญไป  ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหมท่ี่เรืองรอง 
 
(2) เราร่วมร้องเพลงบรูพาแดง  ทกุหนแห่ง เรายืนขึน้ เป็นเจ้าของ 
เรารําลกึตํานานใบไม้ผลแิผน่ดนิทอง ปฏิวตัใิห้ แผน่ดนิของ เราเกรียงไกร 
สืบช่วงตอ่ปณิธานผู้ นําชาต ิ  ท่านองอาจนําเราสูศ่ตวรรษใหม ่
ธงชเูดน่ สงูสง่ ปลวิไสว   สร้างอนาคตวนัใหมข่องเราเอง 
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 (3)ฉนัขอป่าวประกาศก้องกบัโลกไว้ ชีวิตจีน เราไมใ่ห้ใครขม่เหง     
ฉนับอกกบัอนาคต เรากําหนดเอง  ชีวิตจีน เราเร่ง วิ่งผลดักนั 
ผู้ นํารุ่นก่อนสง่รุ่นหลงัรับช่วงตอ่  ไมรี่รอ นําสูศ่ตวรรษแห่งฝัน 
นําพาเราตบเท้าเดนิหน้ามัน่  เข้าสูศ่ตวรรษแห่งฝันอยา่งมัน่ใจ  
(4 ซํา้ท่อน 2) 
 
คาํศัพท์  
表白   biǎobái   ชีแ้จง อธิบาย  

豪迈 háomài องอาจ ผึง่ผาย 

倾诉 qīnɡsù ระบายความในใจ  

勤劳 qínláo มมุานะ บากบัน่พยายาม 

意气 yìqì ปณิธาน 

风发 fēnɡfā ฮกึเหิม  

意气风发 yìqì fēnɡfā จิตใจท่ีฮกึเหิม   

时代 shídài ยคุสมยั  

继往开来 jìwǎnɡ kāilái สืบช่วงกิจการ 

带领 dàilǐnɡ นําพา  

旗帜 qízhì ธง 

开创 kāichuànɡ เร่ิมก่อตัง้  

命运 mìnɡyùn โชคชะตาชีวิต  

主宰  zhúzǎi  บงการ ชีข้าด  

接力赛  jiēlìsài  การแข่งขนัวิ่งผลดั 

承 chénɡ รับเอา  

启 qǐ เร่ิม  
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84.《祝福祖国》 
 

จู้ฝ ูจู่กวอ๋《祝福祖国》Zhùfú zǔɡuó เพลง “อวยพรมาตภุมู”ิ ประพนัธ์คําร้องโดย ชิง
เฟิง (清风 Qīnɡ Fēnɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย เมิ่งช่ิงหยวนิ (孟庆云 Mènɡ Qìnɡyún) เผยแพร่
ครัง้แรกเม่ือเดือนตลุาคม ปี 1999 เพ่ือเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตัง้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตอ่มาคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่เมืองเซนิเจิน้ได้คดัเลือกเพลงนีเ้พ่ือถ่ายทําเป็น
ภาพยนตร์เพลง โดยเชิญผู้ กํากบัชัน้แนวหน้า ช่ือ จางอีโ้หมว (张艺谋 Zhānɡ Yìmóu) เป็นผู้
กํากบัการถ่ายทํา นบัเป็นงานด้านการถ่ายทําภาพยนตร์เพลงครัง้แรกของผู้ กํากบัทา่นนี ้ หลงัจาก
ภาพยนตร์เพลงนีไ้ด้นําออกเผยแพร่ ก็เป็นท่ีรู้จกัได้รับความนิยมชมชอบอยา่งแพร่หลาย  ได้รับการ
นําออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ทัว่ประเทศจีน ตอ่มาการประกวดเพลงรักชาต ิในฉลองครบรอบ
ห้าสบิปีแห่งชาตจีิน เพลงนีไ้ด้รับรางวลัท่ีหนึง่ และในปี  2000  ได้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียม “เหย่ียว
ทองคํา” จากสถานีโทรทศัน์แหง่ชาตจีิน คณะถ่ายทําภาพยนตร์ก็ได้รับรางวลัยอดเย่ียมประเภท
การถ่ายทําภาพยนตร์เพลงเช่นเดียวกนั  

เนือ้เพลงเป็นการสดดีุความงดงาม ความยิ่งใหญ่เกรียงไกร ความรุ่งเรืองของมาตภุมูิ และ
ความอยูดี่มีสขุของประชาชน ท้องทุ่งอดุมสมบรูณ์ พืชพรรณผลผลติมากมี งอกงามบนผืนแผน่ดนิ
อนักว้างใหญ่แห่งนี ้  “ฉนั” ในฐานะประชาชนชาวจีนคนหนึง่ ขออวยพรมาตภุมูิด้วยหวัใจท่ีซื่อสตัย์ 
จงรักภกัดีไมมี่วนัเปลีย่นแปลง ขออทิุศชีวติให้กบัมาตภุมูิอนัเป็นท่ีรัก เพ่ือให้มาตภุมูแิห่งนีเ้กริกก้อง
เกรียงไกรตลอดกาล            
 

เนือ้เพลง 
都说你的花朵真红火 都说你的果实真丰硕 
都说你的土地真肥沃 都说你的道路真宽阔 
我把壮丽的青春献给你 愿你永远年轻,永远快乐 
都说你的信念不会变 都说你的旗帜不褪色 
都说你的苦乐不曾忘 都说你的歌声永不落 
祖国我的祖国  祝福你我的祖国 
我把满腔赤诚献给你 愿你永远坚强，永远蓬勃 
 

คาํอ่านพนิอนิ 
dōushuō nǐde huāduǒ zhēn hónɡhuo 

dōushuō nǐde ɡuǒshí zhēn fēnɡshuò 

dōushuō nǐde tǔdì zhēn féiwò 

dōushuō nǐde dàolù zhēn kuānkuò 

wǒbǎ zhuànɡlì de qīnɡchūn xiànɡěi nǐ 

yuàn nǐ yónɡyuǎn niánqīnɡ，yónɡyuǎn kuàilè 
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dōushuō nǐde xìnniàn bú huìbiàn 

dōushuō nǐde qízhì bútuìsè 

dōushuō nǐde kǔlè bùcén wànɡ 

dōushuō nǐde ɡēshēnɡ yǒnɡ búluò 

zǔɡuó wǒ de zǔɡuó 
zhùfú nǐ wǒ de zǔɡuó 
wǒbǎ mǎnqiānɡ chìchénɡ xiànɡěi nǐ 

yuàn nǐ yónɡyuǎn jiānqiánɡ，yónɡyuǎn pénɡbó 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ใครก็วา่ดอกไม้ท่านบานชชูอ่ ลกูไม้ผลพิวงแตกหน่อออกช่อผล   
ใครก็วา่ดนินํา้ดีกนัทกุคน  ท้องถนนหนทางก็กว้างไกล  
ฉนัอทิุศความงดงามและเยาว์วยั ให้ทา่นได้สขุสนัต์ทกุวนัคืน   
 
ใครก็วา่ศรัทธาทา่นไมเ่คยเปล่ียน วนัหมนุเวียนสีธงคงไมเ่ป็นอ่ืน 
ใครก็วา่ไมเ่คยลืมแม้ทกุข์ช่ืน เสียงเพลงร่ืนไมเ่คยจางหา่งหายไป  
 
มาตภุมูิ มาตภุมูิของฉนั  ขอสง่คํารําพนัอวยพรให้ 
อทิุศความซ่ือสตัย์อดัแน่นใจ มามอบให้ทา่นแข็งแกร่งชัว่นิรันดร์  
 
คาํศัพท์  
红火 hónɡhuo งอกงามเจริญรุ่งเรือง  
果实 ɡuǒshí ผลไม้ 
丰硕 fēnɡshuò (ผลไม้)ดกและใหญ่ 
肥沃 féiwò อดุมสมบรูณ์ดี มีปุ๋ ยมาก 
宽阔 kuānkuò กว้างขวาง กว้างไกล 
壮丽 zhuànɡlì โออ่า่ สง่างาม  
献给 xiànɡěi อทุิศให้ สละให้ 
信念 xìnniàn ศรัทธา 
褪色 tuìsè เปล่ียนสี ตกสี 
满腔 mǎnqiānɡ เตม็หวัอก  เต็มแน่นอยูใ่นใจ  
赤诚 chìchénɡ ซ่ือสตัย์ สจุริต  
坚强 jiānqiánɡ เข้มแข็ง แข็งแกร่ง  
蓬勃 pénɡbó คกึคกั มีชีวิตชีวา  
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85.《同一首歌》  
 

ถง อี ้โสว่ เกอ《同一首歌》Tónɡ yìshǒu ɡē  ช่ือเพลง “เพลงเดียวกนั” ประพนัธ์คํา
ร้องโดย เฉินเจ๋อ และ อ๋ิงเจ๋ีย (陈哲，迎节 Chén Zhé，Yínɡ Jié) ประพนัธ์ทํานองโดย เมิ่ง
เวย่ตง 孟卫东 (Mènɡ Wèidōnɡ) แตง่ขึน้เม่ือปี 1990 ขบัร้องครัง้แรกโดยนกัร้องช่ือ หลวิช่าง (刘
畅 Liú Chànɡ) และมีนกัร้องหลายคนนํามาขบัร้องตอ่ เช่น นกัร้องหญิงช่ือ เหมา-อาหม่ิน (毛阿

敏 Máo ā ’mǐn) นกัร้องชายช่ือ ชา่ยกวอ๋ช่ิง (蔡国庆 Cài Guóqìnɡ) เป็นต้น ตอ่มา
สถานีโทรทศัน์สว่นกลาง CCTV ได้สร้างเวทีรายการเพลงขึน้รายการหนึง่ ตัง้ช่ือรายการวา่ ถงอีโ้สว่ 
เกอ (同一首歌 Tónɡ yìshǒu ɡē) ซึง่เป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือเพลง ทัง้ยงัได้นําเพลงนีม้าเป็น
เพลงหลกัประจํารายการอีกด้วย รายการนีเ้ผยแพร่ไปทัว่ประเทศจีนซึง่ได้รับความนิยมอยา่งมาก 
ได้เปิดเวทีแสดงคอนเสร์ิตนบัร้อยเวที สูส่ถานท่ีนบัร้อยเมืองของจีน รวมถงึตา่งประเทศด้วย  

รายการคอนเสร์ิตทางสถานีโทรทศัน์ CCTV ท่ีช่ือ ถงอีโ้สว่เกอ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 
มกราคม ปี 2000 โดยผู้ กํากบัช่ือ เมิง่ซนิ  (孟欣 Mènɡ Xīn) เป็นเวทีคอนเสร์ิตขนาดใหญ่  เวียน
ไปจดัตามสถานท่ีตา่งๆ ผู้ เข้าชมไมเ่สียคา่ใช้จ่ายใดๆ   รายการนีมี้การถ่ายทอดสด และบนัทกึเทป
เพ่ือเผยแพร่ออกอากาศเป็นประจําทกุวนัศกุร์ เวลา 19.30 น. ทางสถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 ของ  
CCTV คอนเสร์ิตทกุครัง้จะเชิญนกัร้องท่ีมีช่ือเสียงระดบัแนวหน้าของจีน(รวมถงึฮ่องกงและไต้หวนั) 
มาขบัร้องเพลงยอดนิยมทัง้เพลงเก่าเพลงใหม ่ นอกจากนีย้งัเป็นเวทีเปิดตวัของศลิปินหน้าใหมจ่น
แจ้งเกิดจากเวทีนีไ้ปหลายคน  ทําให้เวทีคอนเสร์ิตท่ีได้รับความนิยมในระดบัแนวหน้าของประเทศ
จีนตลอดมา  ในปี  2005 คอนเสร์ิต ถงอีโ้สว่เกอ ไปจดัการแสดงท่ีกวา่งโจว สร้างสถิตกิารรับชม
สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ถึง 5.18 

 ความชาญฉลาดของผู้บริหารรายการ ถงอีโ้สว่เกอ อีกประการหนึง่ก็คือ สามารถเข้าถึง
ห้วงเวลาสําคญัๆ ได้อยา่งทนัเหตกุารณ์ ทกุเหตกุารณ์สําคญัของชาต ิของโลก ถงอีโ้สว่เกอ จะจดั
คอนเสร์ิตและจดัเพลงท่ีมาแสดงให้เข้ากบับรรยากาศในช่วงเวลาตา่งๆดงักลา่วนัน้ เช่น  

ถงอีโ้สว่ เกอ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผน่ดนิไหว  
ถงอีโ้สว่เกอ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 

ถงอีโ้สว่เกอ  ฉลองวนัสตรีสากล  
ถงอีโ้สว่เกอ  รับโอลมิปิค  
ถงอีโ้สว่เกอ  เพลงรักสถาบนั  

ถงอีโ้สว่เกอ  ฉลองวนัชาต ิ
ถงอีโ้สว่เกอ  ขึน้ปีใหม ่ เป็นต้น  
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เสน่ห์อีกอยา่งหนึง่ของรายการ ถงอีโ้สว่เกอ ก็คือ ทกุครัง้ท่ีไปจดัคอนเสร์ิตตามสถานท่ี
ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นในเมือง หรือในชนบทห่างไกล จะเชิญผู้บริหารราชการ บคุคลสําคญั บคุคล
ตวัอยา่ง รวมถึงผู้ชมขึน้ร่วมร้องเพลงกบัศลิปินนกัร้องด้วย นอกจากนี ้ ผู้ชมทกุคนจะมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมคอนเสร์ิตในการร่วมร้องเพลง ถงอีโ้สว่เกอ เป็นเพลงปิดท้ายทกุครัง้ บรรยากาศท่ีสร้าง
ความรู้สกึวา่ ตนเองป็นสว่นหนึง่ของคอนเสร์ิต ไมใ่ช่เพียงผู้ เข้าชมคอนเสร์ิตตวัเลก็ๆเท่านัน้ ทําให้
รายการนี ้ ไมว่า่เปิดการแสดงท่ีใด ก็จะมีผู้ชมล้นหลามท่ีมาร่วมชมคอนเสร์ิตด้วยความเตม็ใจและ
ตัง้ใจ  

วนัท่ี 23 มกราคม ปี 2005 รายการ ถงอีโ้สว่เกอ ได้เดนิทางไปเปิดคอนเสร์ิตท่ี
สหรัฐอเมริกา เป็นการเปิดประตสููส่ากลเป็นครัง้แรก กระทัง่ตอ่มาสถานีโทรทศัน์ของตา่งประเทศ
ให้ความสนใจเซน็ต์สญัญาความร่วมมือเพ่ือนําเทปรายการไปเผยแพร่ และเชิญให้ไปเปิด
คอนเสร์ิต ณ ตา่งประเทศหลายแหง่ เช่น สถานีโทรทศัน์ MTV ของอเมริกา สถานีโทรทศัน์ KBS 
ของเกาหลี  สถานีโทรทศัน์ NHK ของญ่ีปุ่ น สถานีโทรทศัน์สงิคโปร์เป็นต้น  การเปิดการแสดงท่ี
ตา่งประเทศ ถงอีโ้สว่เกอ ก็ยงัคงรูปแบบของรายการอยา่งเดมิ คือเข้าถงึประชาชนในท้องท่ี 
คอนเสร์ิตในตา่งประเทศเป็นคอนเสร์ิตท่ีมุง่สร้างความสามคัคีระหวา่งชาตด้ิวยเสียงเพลง ดงัเช่น  

ถงอีโ้สว่เกอ  มหกรรมเพลงจีน - เกาหลี จดัท่ีสาธารณรัฐเกาหลี  
ถงอีโ้สว่เกอ  มหกรรมเพลงจีน - ญ่ีปุ่ น จดัขึน้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  
ถงอีโ้สว่เกอ  มหกรรมรวมใจสองฝ่ัง - สามแผน่ดนิ รวมใจสายใยรักพนัผกู จดัขึน้ท่ี 
        สหรัฐอเมริกา  เป็นต้น  
เน่ืองจากการนําเพลงนีม้าใช้เป็นเพลงหลกัของรายการ และเป็นช่ือของรายการ ผู้จดั

รายการมิได้ขออนญุาตจากเจ้าของเพลงแตอ่ยา่งใด ในขณะท่ีการดําเนินงานของรายการ
คอนเสร์ิต ถงอีโ้สว่เกอ เป็นลกัษณะงานด้านธุรกิจ มีผู้ลงทนุและโฆษณาในรายการนีเ้ป็นจํานวน
มาก สร้างกําไรมหาศาลให้กบัรายการและผู้ประกอบกิจการ แตใ่นขณะท่ีเจ้าของบทเพลงกลบั
ไมไ่ด้รับการตอบแทนใดๆ เพ่ือปกป้องและเรียกร้องสทิธิ เจ้าของผู้ประพนัธ์เพลงนีไ้ด้ย่ืนฟ้อง
สถานีโทรทศัน์ CCTV ท่ีการละเมิดลขิสทิธ์ิผลงานเพลงดงักลา่ว  ในทางกลบักนัเจ้าของรายการก็
เห็นวา่ เพลงนีโ้ดง่ดงัขึน้ได้ก็เพราะรายการนี ้ อยา่งไรก็ตามไมว่า่การฟ้องร้องดําเนินคดียงัดําเนิน
ตอ่ไป รายการ ถงอีโ้สว่เกอ ก็ยงัคงเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ CCTV ไมว่า่การดําเนินการทาง
กฎหมายจะยุง่ยากซบัซ้อนเพียงไร ผลการดําเนินคดีจะตดัสนิออกมาอยา่งไร  แตด้่วยเหตท่ีุเพลงนี ้
มีทํานองไพเราะตดิห ู เนือ้เพลงมีความหมายลกึซึง้กินใจ ทําให้เพลงนีย้งัคงครองหวัใจชาวจีนท่ีมี
ความรู้สกึ “อยา่งเดียวกนั” ทัว่ทกุคนอยา่งไมมี่วนัสิน้เสียง เหมือนกบัคําร้องท่อนหนึง่ท่ีวา่     
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同样的感受   给了我们同样的渴望  

同样的欢乐   给了我们同一首歌  
tónɡyànɡ de ɡǎnshòu ɡěi le wǒmen tónɡyànɡ de kěwànɡ  

tónɡyànɡ de huānlè ɡěi le wǒmen tónɡ yìshǒu ɡē 

สขุทกุข์ร่วมกนัมา  ปรารถนาเป็นหนึง่ได้ 
ความสขุร่วมหนึง่ใจ  ให้บทเพลงเสียงเดียวกนั   

 
เนือ้เพลง  

鲜花曾告诉我 你怎样走过  

大地知道  你心中的每一个角落  

甜蜜的梦啊  谁都不会错过  

终于迎来  今天这欢聚时刻  

星光洒满了  所有的童年  

风雨走遍了  世界的角落  

同样的感受  给了我们同样的渴望  

同样的欢乐  给了我们同一首歌  

水千条山万座 我们曾走过  

每一次相逢和笑脸 都彼此铭刻  

甜蜜的梦啊  谁都不会错过  

终于迎来  今天这欢聚时刻  

在阳光灿烂  欢乐的日子里  

我们手拉手啊 想说的太多  

给了我们  同一首歌 

 
คาํอ่านพนิอนิ 
xiānhuā cénɡ ɡàosu wǒ nǐ zěnyànɡ zǒuɡuò  

dàdì zhīdào nǐ xīn zhōnɡdì měi yíɡè jiǎoluò  

tiánmì de mènɡ ā shuídōu búhuì cuòɡuò  

zhōnɡyú yínɡlái jīntiān zhè huānjù shíkè  

xīnɡɡuānɡ sǎ mǎnle suǒ yǒude tónɡnián  

fēnɡyǔ zǒubiàn le shìjiè de jiǎoluò  

tónɡyànɡ de ɡǎnshòu ɡěile wǒmen tónɡyànɡ de kěwànɡ  

tónɡyànɡ de huānlè ɡěile wǒmen tónɡ yìshǒu ɡē  

shuǐ qiān tiáo shān wàn zuò wǒmen cénɡ zǒuɡuò  

měi yícì xiānɡfénɡ hé xiàoliǎn dōu bícǐ mínɡkè  

tiánmì de mènɡ ā shuídōu búhuì cuòɡuò  
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zhōnɡyú yínɡlái jīntiān zhè huānjù shíkè  

zài yánɡɡuānɡ cànlàn huān lède rìzi lǐ  

wǒmen shǒulāshǒu ā xiǎnɡ shuōde tàiduō  

ɡěile wǒmen tónɡ yìshǒu ɡē 

 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ดอกไม้เคยบอกฉนั เธอข้ามผา่นมาอยา่งไร 
แผน่ดนิรับรู้ได้  ทกุมมุในซอกใจเธอ    
โอ้ฝันอนัหวานลํา้ ใครก็ไม ่พลาดพลัง้เผลอ 
สดุท้ายได้พบเจอ  วนัรวมสขุของพวกเรา   
แสงดาวประกายสอ่ง ทัว่ทุ่งท้องห้วงวยัเยาว์ 
ฝ่าลมฝนทัว่ลําเนา ทกุมมุโลก เราย่ําไป  
สขุทกุข์ร่วมกนัมา ปรารถนาเป็นหนึง่ได้ 
ความสขุร่วมหนึง่ใจ ให้บทเพลงเสียงเดียวกนั   
พนัสายนํา้หม่ืนภเูขา เราเคยเดนิร่วมทางฝัน 
รอยยิม้ร่ืนช่ืนบาน ตา่งจารึกไว้ในใจ 
โอ้ฝันอนัแสนหวาน ใครก็ไมอ่าจพลาดไป 
ท่ีสดุมาถึงได้  วนัรวมสขุเวลาเปรมปรีดิ ์
รุ่งโรจน์แสงตะวนั แสนสขุสนัต์ ในวนันี ้ 
เราจงูมือสามคัคี  ฝันสวยงามช่างมากมาย 
เรียงร้อยสง่มาให้ เพลงเดียวกนั  ถงอีโ้สว่เกอ 
  
คาํศัพท์  
鲜花 xiānhuā ดอกไม้สด 

角落  jiǎoluò  ซอก มมุ  

甜蜜 tiánmì มีความสขุ สดช่ืน หวานช่ืน 

错过  cuòɡuò  พลาดโอกาส  

终于 zhōnɡyú ในท่ีสดุ 

欢聚 huānjù ชมุนมุกนัด้วยความสขุ ปิติยินดี 

洒 sǎ พรม สาด หวา่น  

童年 tónɡnián วยัเดก็ สมยัยงัเดก็ 

走遍 zǒubiàn เดินทางไปทัว่ทกุท่ี 

感受 ɡǎnshòu ซาบซึง้ รู้สกึ ได้รับผลกระทบ 
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渴望  kěwànɡ  ความปรารถนา 

欢乐 huānlè ความสขุ สนกุสนานยินดี 

相逢 xiānɡfénɡ พบเจอ 

彼此 bícǐ ตา่งฝ่ายตา่ง ซึง่กนัและกนั 

铭刻 mínɡkè จารึก สลกั 

 

《同一首歌》 
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86.《爱我中华》  
 

อ้าย หวอ่ จงหวั 《爱我中华》Ài wǒ Zhōnɡhuá เพลง “รักชาตจีินของฉนั” ประพนัธ์
คําร้องโดย เฉียวหยว่ี  (乔羽 Qiáo Yǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย สวีเพย่ตง (徐沛东 Xú Pèidōnɡ) 
เป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือใช้ในพิธีเปิดงานมหกรรมชนกลุม่น้อยแห่งชาตคิรัง้ท่ี 4 ซึง่จดัขึน้ในปี 1999 ท่ี 
เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี(南宁，广西 Nánnínɡ，Guǎnɡxī) ผู้แตง่ใช้เอกลกัษณ์ทาง
ทํานองของดนตรีพืน้เมืองของชนกลุม่น้อยในเขตพืน้ท่ีมณฑลกวางสี มณฑลหยนุหนาน(云 南       

Yúnnán) และบริเวณใกล้เคียงเป็นหลกั เพลงนีจ้งึมีกลิน่ไอของความเป็นชนชาตพินัธุ์กลุม่น้อยใน
บริเวณดงักลา่วอยา่งเข้มข้น มีความกระฉบักระเฉง ร่าเริง ช่วงเสียงไมก่ว้างมาก อนัเป็นเอกลกัษณ์
ของเพลงพืน้เมืองของชนกลุม่น้อยถ่ินนี ้  เนือ้เพลงบรรยายถงึพ่ีน้อง 56 คน ร่วมท้องเดียวกนั  
ดอกไม้ 56 ดอกบานบนผืนดนิเดียวกนั ภาษา 56 ภาษา พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ฉนัรักชาตจีิน” พ่ี
น้องทัง้ 56 คน จะร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเราให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่เกรียงไกร เลข 56 ในนีก็้
หมายถงึ กลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีมีอยูใ่นประเทศจีนทัง้ 56 กลุม่นัน่เอง หลงัจากท่ีเพลงนีอ้อกเผยแพร่ก็ยงั
ไมเ่ป็นท่ีรู้จกัมากนกั ตอ่มานกัร้องเพลงพืน้เมืองชัน้แนวหน้าของจีนช่ือ ซง่จู่อิง (宋祖英 Sònɡ Zǔ

y ī n ɡ) ได้นํามาขบัร้องและถ่ายทําเป็นภาพยนตร์เพลงออกเผยแพร่ ทําให้เพลงนีเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กว้างขวาง นบัได้วา่เป็นเพลงสร้างช่ือ และเพลงประจําตวัของนกัร้องผู้ นีใ้นเวลาตอ่มา  

ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่
ไพศาล มีเนือ้ท่ี 9,596,960 ตารางกิโลเมตร หรือเปรียบเทียบอยา่งคร่าวๆ คือมีอาณาเขตเท่ากบั 
22 เทา่ของประเทศไทยโดยประมาณ ด้วยอาณาบริเวณท่ีครอบคลมุพืน้อนักว้างใหญ่นีเ้อง ทําให้
ประเทศจีนรวบรวมเอาประชากรท่ีตา่งชาตพินัธุ์ไว้มากมายถงึ 56 ชนเผา่อยูด้่วยกนั รัฐบาลจีน
แบง่กลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆโดยใช้เกณฑ์เร่ืองประวตัศิาสตร์ความเป็นมา การสืบเชือ้สาย ประเพณี
วฒันธรรม ถ่ินท่ีอยู ่ ศาสนา และท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ ตามความเห็นชอบของกลุม่ชาตพินัธุ์เอง 
กําหนดกลุม่ชาตพินัธุ์ในประเทศออกเป็น 56 กลุม่ จากการสํารวจจํานวนประชากรจีนในปี 1996 
พบวา่ประเทศจีนมีชาวฮัน่ 96.3% และ 4.7% เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืน รัฐบาลจีนจงึเรียกกลุม่ชาติ
พนัธุ์อ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากชาวฮัน่วา่ “ชนกลุม่น้อย”   
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ภาพจาก http://www.wenbao.net/html/whyichan/nation/images/china2.jpg 

จากแผนที่จะเหน็ว่า ชนกลุม่น้อยในประเทศจีนกระจายตวัตัง้ถ่ินฐานอยูท่ัว่ทัง้ประเทศ 
บริเวณท่ีมีจดุแสดงคือท่ีตัง้ของชมุชนกลุม่น้อย รายช่ือชนกลุม่น้อยทัง้หมดมีดงันี ้ 

 
ชนกลุม่น้อยเผา่อาชาง  阿昌族 Āchānɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ป๋าย 白族 Bái zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ป่าวอาน 保安族   Bǎoān zú   

ชนกลุม่น้อยเผา่ปู้ หลา่ง  布朗族 Bùlǎnɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ปู้ อี   布依族 Bùyī zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เฉาเส่ียน 朝鲜族 Cháoxiān zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ตา๋โวร์่  达斡尔族 Dáwòěr  zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ไต  傣族 Dǎi zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เตอ๋อา๋ง 德昂族 Déánɡ  zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ต้ง   侗族 Dònɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ตงเซียง  东乡族   Dōnɡxiānɡ zú   

ชนกลุม่น้อยเผา่ตรุง 独龙族 Dúlónɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เอ้อหลนุชนุ 鄂伦春族 Èlúnแhūn  zú 
ชนกลุม่น้อยเผา่รัสเซีย 俄罗斯族 Éluósī  zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เอ้อเวินเคอ่  鄂温克族 Èwēnè  zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เกาซาน    高山族 Gāoshān zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่อีห้ลา่ว  仡佬族 Yìlǎo zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ฮานี  哈尼族 Hāí zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่คาซคั 哈萨克族 Hāsàkè zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เฮ่อเจ๋อ  赫哲族 Hèzhé zú 
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ชนกลุม่น้อยเผา่หยุ  回族 Huí zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่จีนัว่ 基诺族 Jīnuò zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่จิง 京族 Jīnɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่จ่ิงโพ  景颇族 Jǐnɡpō zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่คลัคสั 柯尔克孜族 Kēěrkèzī zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ลาหู่ 拉祜族 Lāhù zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่หลี  黎族 Lí zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ลีซู  傈僳族 Lìsù zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ลัว่ปา   珞巴族 Luòbā zú 

ชนกลุม่น้อยชาวหมา่น  满族 Mǎn zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เหมาหนาน  毛南族 Máonán zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เหมินปา  门巴族 Ménbā zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่มองโกล 蒙古族 Měnɡgǔ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่แม้ว 苗族 Miáo zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่มูห่ลา่ว  仫佬族 Mùlǎo zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่น่าซี 纳西族 Nàxī zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่นู่ 怒族 Nù zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ผหูม่ี 普米族 Pǔmǐ  zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เชียง 羌族 Qiānɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ซาลาร์ 撤拉族 Chèlā zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เซอ 畲族 Shē zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่สุย่  水族   Shuǐ zú   

ชนกลุม่น้อยเผา่ทาจิค 塔吉克族 Tǎjíkè zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ทาทาร์ 塔塔尔族 Tǎtǎěr zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ถู่ 土族 Tǔ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ถู่เจีย 土家族 Tǔjiā zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ว้า 佤族 Wǎ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่อยุกร์ู 维吾尔族 Wéiwúěr zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่อสุเบค     乌兹别克族 Wūzībiékè zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ซีโป๋  锡伯族 Xībó zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่เหยา 瑶族 Yáo zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่อ๋ี   彝族 Yí zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ยว่ีกู่ร์ 裕固族 Yùgù zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ทิเบต 藏族 Zànɡ zú 

ชนกลุม่น้อยเผา่จ้วง  壮族 Zhuànɡ zú 
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 ชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ การดํารงชีวิต การแตง่กาย
และท่ีสําคญัมีภาษาเป็นของตนเองแตกตา่งกนัไป ชนเผา่บางกลุม่กระจดักระจายอยูท่ัว่ไปใน
ประเทศจีน แตบ่างชนเผา่รวมตวักนัอยูบ่ริเวณหนึง่เทา่นัน้ ชนเผา่ตา่งๆ บ้างเป็นผู้คนท่ีอยูต่ดิ
ดนิแดนมาช้านาน บ้างอพยพเข้ามาภายหลงั  หรือเป็นชนเผา่ท่ีเป็นชาตพินัธุ์ของประเทศใกล้เคียง
อพยพถ่ายเทไปมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  จํานวนประชากรของแตล่ะชนเผา่มีมากน้อยแตกตา่ง
กนัไป  ชนเผา่บางเผา่เคยมีบทบาทสําคญัทางประวตัศิาสตร์จีน กระทัง่เคยเรืองอํานาจครอบครอง
ประเทศ ด้วยนโยบายชนกลุม่น้อยท่ีได้ผลของรัฐบาลจีน ชนกลุม่น้อยทัง้ 55 เผา่ ดํารงและสืบทอด
ความเป็นชนเผา่ของตน และอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ
 ในอดีตก่อนการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัญหาความวุน่วาย ปัญหาการตอ่ต้าน
รัฐบาล ปัญหาการก่อความไมส่งบของชนกลุม่น้อยในประเทศถือเป็นปัญหาใหญ่หลวงอยา่งหนึง่ 
ท่ีไมอ่าจละเลยหรือมองข้ามได้ เม่ือก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนสําเร็จ เพ่ือความมัน่คงและเป็น
ปึกแผน่ของประเทศ ตลอดจนเพ่ือควบคมุดแูลชนกลุม่น้อยท่ีมีอยูม่ากมายกระจดักระจายอยูท่ัว่ไป 
ประเทศจีนจงึกําหนดนโยบายตอ่ชนกลุม่น้อยอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยเน้นให้ชนกลุม่น้อยใน
ประเทศรู้สกึวา่ตนเป็นพลเมืองคนหนึง่ของประเทศจีน  นโยบายท่ีรัฐบาลจีนปฏิบตัติอ่ชนกลุม่น้อย
ในประเทศได้แก่   1.สนบัสนนุให้เกิดความเทา่เทียม เสมอภาคของทกุชนเผา่  2. กําหนดให้มีเขต
การปกครองตนเองของแตล่ะชนเผา่  3.พฒันาเศรษฐกิจ อาชีพ และวฒันธรรมของชนกลุม่น้อย 4.
พฒันาให้ชนกลุม่น้อยมีสว่นร่วมทางการเมือง 5.พฒันาให้ชนกลุม่น้อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 6. สนบัสนนุให้ชนกลุม่น้อยมีภาษาอกัษรเป็นของตนเอง 7.ให้ความเคารพประเพณี
วฒันธรรมของชนกลุม่น้อย 8. ให้ความเคารพตอ่ศาสนา ความเช่ือและอิสรภาพของชนกลุม่น้อย  

จากการดําเนินนโยบายท่ีรัฐบาลจีนมีตอ่ชนกลุม่น้อยท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ นโยบาย
ดงักลา่วประสบความสําเร็จในระดบัดี ทําให้ประเทศท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายชนเผา่สามารถ
อยูร่่วมกนัอยา่งสามคัคี และร่วมกนัพฒันาประเทศได้อยา่งสนัตสิขุ  ชาตพินัธุ์ทัง้ 56 กลุม่ของ
ประเทศมีความเสมอภาค สามคัคี และช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เป็นแรงผลกัดนัอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะ
นําพาประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศมหาอํานาจท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน  

เหตกุารณ์เกียรตยิศท่ีสร้างช่ือให้กบัเพลงนีอี้กอยา่งคือ การปลอ่ยดาวเทียมของจีนท่ีช่ือ 
ฉางเออ๋ อี ฮา่ว (嫦娥一号 chánɡ é yī hào) “ธิดาพระจนัทร์ หมายเลข 1”  ซึง่เป็นดาวเทียม
สํารวจดวงจนัทร์ดวงแรกท่ีคณะนกัวิจยัของจีนสร้างขึน้เอง โดยทําการปลอ่ยดาวเทียมขึน้สูด่วง
จนัทร์เม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม ปี  2007  ช่ือของดาวเทียมดวงนีใ้ช้ช่ือตวัละครในเทพนิยายเอกของจีน
มาตัง้เป็นช่ือ เพลงนีเ้ป็นหนึง่ในเพลงท่ีใช้ในกิจกรรมการปลอ่ยยานอวกาศครัง้นีด้้วย 

เร่ืองเล่าของ ฉางเอ๋อ มีอยูว่า่  นางฉางเออ๋เป็นผู้ มีรูปโฉมงดงาม เป็นภรรยาของ โฮ่วอี ้ 
(后羿 Hòuyì) อยูม่าวนัหนึง่ โฮ่วอี ้  ได้ไปขอยาอายวุฒันะมาจากเจ้าแมซ่ีหวางหมู ่ (西王母 Xī 
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wánɡmǔ) ท่ีสถิตอยูท่ี่สระเหยาฉือ (瑶池 yáochí) ในหบุเขาคนุหลนุ (昆仑山 Kūnlún shān) ผู้
ท่ีได้กินยานีจ้ะลอยขึน้สูส่รวงสวรรค์ได้ โฮว่อีย้งัห่วงใยภรรยา จงึไมอ่าจกินยานีแ้ล้วลอยขึน้สวรรค์
เพียงคนเดียวได้ จงึนํายานีม้าเก็บไว้ท่ีบ้าน แตน่างฉางเออ๋กลบัขโมยยาอายวุฒันะนัน้กินจนหมด  
ปาฏิหาริย์ของยาทําให้ฉางเออ๋ลอยขึน้สูฟ้่า สถิตอยูใ่นวงัจนัทรา แตแ่ม้วา่จะอยูใ่นท่ีอนังดงาม
เพียงใด ฉางเออ๋หาได้มีสขุไม ่คดิถึงสามี คดิถึงโลกมนษุย์อยูต่ลอดเวลา มีวิธีท่ีจะทําให้ฉางเออ๋ได้ 
กลบัมาสูโ่ลกมนษุย์ คือ ในคืนพระจนัทร์เตม็ดวงกลางฤดใูบไม้ผล ิ (中秋 zhōnɡqiū) ซึง่ตรงกบั
วนัขึน้ 15 ค่ําเดือน 8  ซึง่เป็นช่วงท่ีแสงจนัทร์สวา่งไสวท่ีสดุ ให้สามีปัน้ขนมแป้งเป็นวงกลม วางไว้
ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของเรือน แล้วพร่ําเรียกช่ือนาง  นางก็จะสามารถลงมายงัโลกมนษุย์ได้ 
สามีก็ได้ทําตามท่ีนางฉางเออ๋บอก ท่ีสดุแล้ว นางฉางเออ๋ก็ได้มาอยูก่บัสามีดงัเดมิ ตอ่มากลายมา
เป็นประเพณีไหว้พระจนัทร์ (中秋节 zhōnɡqiūjié) บชูาฉางเออ๋ มลูเหตกุารณ์บนิสูด่วงจนัทร์
ของนางฉางเออ๋นีเ้อง เป็นท่ีมาของการตัง้ช่ือดาวเทียมสํารวจดวงจนัทร์ของจีนวา่  “ฉางเออ๋”  
 คําวา่ จงหวั (中华 Zhōnɡhuá) ปัจจบุนัเป็นคําเรียกท่ีหมายถึงประเทศจีนทัง้หมด ใน
สมยัโบราณเป็นคําเรียกประเทศจีนบริเวณลุม่นํา้หวงเหอ (黄河 huánɡhé) ซึง่เป็นแหลง่ท่ีชนชาว
ฮัน่ถือกําเนิดก่อตัง้สร้างชาตบ้ิานเมืองเจริญรุ่งเรืองขึน้เป็นครัง้แรก   
 
เนือ้เพลง 
爱我中华   健儿奋起步伐  

爱我中华   建设我们的国家  

爱我中华   中华雄姿英发  

爱我中华   五十六族兄弟姐妹  

五十六种语言 汇成一句话  

爱我中华  爱我中华  

(嗨 嗨罗嗨罗嗨 嗨  

嗨罗嗨罗嗨 嗨 嗨罗嗨罗 爱我中华)  

  

五十六个星座  五十六只花  

五十六族兄弟姐妹 是一家  

五十六种语言 汇成一句话  

爱我中华  爱我中华  

(嗨 嗨罗嗨罗嗨 嗨  

嗨罗嗨罗嗨 嗨 嗨罗嗨罗 爱我中华)  

 

五十六个星座  五十六只花  

五十六族兄弟姐妹 是一家  
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五十六种语言 汇成一句话  

爱我中华   爱我中华  

爱我中华   爱我中华  

健儿奋起步伐  爱我中华  

 
คาํอ่านพนิอนิ  
ài wǒ Zhōnɡhuá   jiàn ér fènqǐ bùfá  

ài wǒ Zhōnɡhuá   jiànshè wǒ men de ɡuójiā  

ài wǒ Zhōnɡhuá   Zhōnɡhuá xiónɡzī yīnɡfā  

ài wǒ Zhōnɡhuá   wǔ shí liù zú xiōnɡdi jiěmèi  

wǔ shí liù zhǒnɡ yǔyán huìchénɡ yíjùhuà  

ài wǒ Zhōnɡhuá  ài wǒ Zhōnɡhuá  ài wǒ Zhōnɡhuá 

(hēi hēi luó hēi luó hēi hēi  

hēi luó hēi luó hēi hēi  

hēi luó hēi luó ài wǒ Zhōnɡhuá)  

  

wǔ shí liù ɡe xīnɡzuò  wǔshíliù zhǐ huā  

wǔ shí liù zú xiōnɡdi  jiěmèi shì yìjiā  

wǔ shí liù zhǒnɡ yǔyán huìchénɡ yíjùhuà  

ài wǒ Zhōnɡhuá   ài wǒ Zhōnɡhuá  

(hēi hēi luó hēi luó hēi hēi  

hēi luó hēi luó hēi hēi  

hēi luó hēi luó ài wǒ Zhōnɡhuá)  

 

wǔ shí liù ɡe xīnɡzuò   wǔ shí liù zhǐ huā  

wǔ shí liù zú xiōnɡdi jiěmèi shì yìjiā  

wǔ shí liù zhǒnɡ yǔyán  huìchénɡ yíjùhuà  

ài wǒ Zhōnɡhuá   ài wǒ Zhōnɡhuá  

ài wǒ Zhōnɡhuá   ài wǒ Zhōnɡhuá  

jiànér fènqǐ bùfá  ài wǒ Zhōnɡhuá  
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
รักชาตจีินเรา  มุง่มัน่สาวเท้าก้าวเข้ามา 
รักชาตจีินเรา  สร้างประเทศให้ก้าวหน้า 
รักชาตจีินเรา  องอาจ ห้าวหาญงามสงา่ 
รักชาตจีินเรา  ห้าสบิหกพ่ีน้องรวมใจมา 
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ห้าสบิหกภาษา  รวมพดูเป็นเสียงเดียววา่ 
รักชาตจีินเรา  รักชาตจีินเรา 
(สร้อยเพลง ฮ้า ไฮ้  ฮ้า ไฮ้ ฮ้า ไฮ้ รักชาตจีินของเรา)  
 
ห้าสบิหกดวงดารา ห้าสบิหกดอกมาลา  
ห้าสบิหกพ่ีน้องมา อยูใ่นบ้านหลงัเดียวกนั 
ห้าสบิหกภาษานัน้ รวมพดูกนัเป็นเสียงเดียว 
รักชาตจีินเรา  รักชาตจีินเรา 
(สร้อยเพลง ฮ้า ไฮ้  ฮ้า ไฮ้ ฮ้า ไฮ้ รักชาตจีินของเรา)  

 

คาํศัพท์  

健儿 jiàn’ér นกักีฬา นกักรีฑา 

奋起 fènqǐ มมุานะบากบัน่ 

步伐  bùfá  จงัหวะก้าว 

建设 jiànshè สร้างสรรค์ 

雄姿 xiónɡzī บคุลกิอนัสง่างาม องอาจห้าวหาญ 

英发  yīnɡfā  อจัฉริยะ 

汇 huìc รวมเข้าด้วยกนั ผนวกเข้าด้วยกนั 

星座   xīnɡzuò   กลุม่ดาว 
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87.《为了谁》  
 

เวย่เลอ สยุ1
《为了谁》Wèile shuí เพลง “เพ่ือใครกนั” ประพนัธ์คําร้องโดย จวีโ้หยว่

คาย (邹友开 Jù Yǒukāi) ประพนัธ์ทํานองโดย เมิ่งช่ิงหยนุ (孟庆云 Mènɡ Qìnɡyún) ผู้ขบั
ร้องคนแรกช่ือ จู๋หา่ย (祖海 Zǔ Hǎi) เพลงนีแ้ตง่ขึน้เม่ือ ปี 1998 เพ่ือเป็นท่ีระลกึและสรรเสริญ
วีรบรุุษท่ีชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัครัง้ใหญ่ของจีน  เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้เม่ือปี 1998 บริเวณปลาย
แมนํ่า้แยงซี เกิดอทุกภยัแปดระลอก มีปริมาณนํา้ 6 หม่ืนลกูบาศก์เมตรทําลายพืน้ท่ีเป็นบริเวณ
กว้าง ทําให้มีผู้ เสียชีวิตนบัหม่ืนคน  รัฐบาลจีนสง่ทหารตํารวจเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดยสง่
หนว่ยกู้ภยัเข้าสูพื่น้ท่ีภยัพิบตัจํิานวนแปดล้านกวา่คน 

 วีรบรุุษเหลา่นีต้้านอทุกภยั บกุฝ่าสายนํา้อนัเช่ียวกรากเพ่ือชว่ยเหลือพ่ีน้องร่วมชาตอิยา่ง
ไมเ่กรงกลวัตอ่ความยากลําบาก มุง่มัน่บากบัน่ฝ่าฟันเพ่ือช่วยเหลือ “พ่ีน้องร่วมชาต”ิ   จิต
วิญญาณอนัองอาจกล้าหาญ และเสียสละนีส้ร้างความซาบซึง้ใจให้กบัประชาชนอยา่งมาก 
หลงัจากท่ีเพลง เวย่เลอ สยุ (เพ่ือใครกนั) ออกเผยแพร่ จดุมุง่หมายหลกัก็คือให้กําลงัใจกบัเหลา่
ทหารกล้า และสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนวา่รัฐบาลไมมี่วนัทอดทิง้ประชาชน ด้วย
ท่วงทํานองอนัไพเราะ ดัง่โซท่องท่ีเรียงร้อยสอดประสานจิตใจพ่ีน้องร่วมชาตใิห้เป็นหนึง่เดียว เม่ือ 
“หนึง่ท่ีมีภยั แปดทิศร่วมใจ” เพลงนีจ้งึสร้างความประทบัใจให้กบัผู้คนทัว่ไป ในฐานะท่ีเป็น “หนึง่
แรงร่วมใจ ช่วยเหลืออทุกภยั”      

อทุกภยัปี  1998 ของจีน เป็นอทุกภยัครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์จีน ภยัพิบตัเิร่ิมต้นขึน้
ในช่วงเดือนมถินุายน ถงึเดือนกรกฎาคม เกิดพายฝุนตกหนกัครอบคลมุบริเวณพืน้ท่ีเจียงหนาน     
(江南 Jiānɡnán) หวัหนาน(华南 Huá nán) ตลอดลุม่นํา้ฉางเจียง (长江 Chánɡ jiānɡ)     
หหูนาน (湖南 Hú nán) และหเูป่ย (湖北 Hú běi) เน่ืองจากฝนท่ีตกตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน   
ทําให้ปริมาณนํา้ในแมนํ่า้สงูขึน้จนเออ่ล้นท่วมพืน้ท่ีดงักลา่ว  ทางตอนใต้ บริเวณกวา่งตง (广东

Guǎnɡdōnɡ) กวา่งซี(广西 Guǎnɡxī) และหยนุหนาน (云南 Yúnnán) ก็ประสบภยัพายฝุนตก
หนกัอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีอ้ทุกภยัยงัขยายวงกว้างไปทางภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ
อีกด้วย อทุกภยัครัง้นีเ้กิดขึน้มาจากปรากฏการณ์ El Nino and La Nina Systems(ภาษาจีน
เรียกวา่ 厄尔尼诺—拉尼娜现象 È ěr nínuò-lā ní nà xiàn xiànɡ) อทุกภยัครัง้นี ้
ทําลายพืน้ท่ี 29 มณฑล มีผู้ประสบภยันบัร้อยล้านคน ตกึรามบ้านช่องท่ีอยูอ่าศยัพงัทลายเสียหาย
กวา่ 5 ล้านหลงั พืน้ท่ีกวา่ 2000 เฮคเตอร์จมอยูใ่ต้นํา้ ความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินคา่ไมไ่ด้  

     
 

                                                 
1
  คําวา่ 谁 อา่นได้สองเสียงคือ shuí กบั shéi ในเพลงนีน้กัร้องออกเสียงวา่ shéi   
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เนือ้เพลง 

泥巴裹满裤腿   汗水湿透一背  

我不知道你是谁   我却知道你为了谁    

为了谁为了秋的收获  为了春回大雁回    

满腔热血唱出   青春无悔 

望穿天涯    不知战友何时回   

你是谁为了谁   我的战友你何时回    

你是谁为了谁   我的兄弟姐妹不流泪   

谁最美谁最美   我的乡亲 

我的战友    我的兄弟姐妹 

 
คาํอ่านพนิอนิ 
níbā ɡuǒ mǎn kùtuǐ   

hànshuǐ shītòu yī bèi  

wǒ bú zhīdào nǐshì shuí  

wǒ què zhīdào nǐ wèile shuí    

wèile shuí wèile qiū de shōuhuò   

wèile chūn huí dàyàn huí    

mǎnqiānɡ rèxuè chànɡchū   

qīnɡchūn wúhuǐ 

wànɡchuān tiānyá    

bùzhī zhànyǒu héshí huí   

nǐshì shuí wèile shuí   

wǒ de zhànyǒu nǐ héshí huí    

nǐshì shuí wèile shuí   

wǒ de xiōnɡdi jiěmèi bú liúlèi   

shuí zuì měi shuí zuì měi   

wǒ de xiānɡqīn 
wǒ de zhànyǒu    

wǒ de xiōnɡdi jiěmèi 
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ความหมายของเนือ้เพลง 
ทัว่ขาคลมุโคลนโบก   แผน่หลงัโชกด้วยเหง่ือไคล  
ฉนัไมรู้่ท่านเป็นใคร  แตเ่พ่ือใคร เข้าใจดี  
เพ่ือใครเพ่ือ กาลเก็บเก่ียว ห่านฟ้ากลบัรังสขุขี 
ประกาศก้อง อทิุศชีวี  เพ่ือชาตพิลี ไมเ่สียดาย 
มองฟ้าไปไกลสดุหล้า  เม่ือไรกลบัหนา ห่วงสหาย 
ทุ่มเทไปเพ่ือใคร   โอ้สหาย เพ่ือใครกนั 
เธอทําไปเพ่ือใคร   พ่ีน้องได้ คลายโศกศลัย์ 
โอ้ใคร สดุงดงาม   บ้านเดียวกนั ช่วยคํา้จนุ  
 สหายร่วมสมรภมูิ   พอ่แมพ่ี่น้องเราเอง       
 
คาํศัพท์ 
泥巴 níbā โคลน เลน 

裹 ɡuǒ พนั หอ่ หุ้ม 

汗水 hànshuǐ เหง่ือ 

湿 shī เปียกโชก ชุ่ม 

收获   shōuhuò   เก็บเก่ียวพืชผลผลติ  ผลสําเร็จ ดอกผล 

雁 yàn หา่นป่า 

无悔 wúhuǐ ไมเ่สียดายท่ีได้ทําลงไป 

望穿 wànɡchuān มองทะล ุ 

天涯  tiānyá  ขอบฟ้า 

战友 zhànyǒu มิตรสงคราม 

何时 héshí เวลาใด 

流泪  liúlèi  หลัง่นํา้ตา 

乡亲 xiānɡqīn คนบ้านเดียวกนั  
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88.《好日子》  
 

ห่าว ร่ือจ่ือ《好日子》Hǎorìzi  เพลง “วนัดี” ประพนัธ์คําร้องโดย เชอสงิ (车行 Chē 

Xínɡ ) ประพนัธ์ทํานองโดย หล่ีซนิ(李昕 Lǐ Xīn) เผยแพร่ครัง้แรกเม่ือปี 1998 โดยวาง
กําหนดเวลาออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ในช่วงเวลาทอง เพ่ือเผยแพร่เพลงนีใ้ห้ถงึผู้ รับชมให้
มากท่ีสดุ ผู้ขบัร้องคนแรกคือ นกัร้องเพลงพืน้เมืองชัน้แนวหน้าของจีน นามวา่ ซง่จู่อิง (宋祖英  

Sònɡ Zǔyīnɡ) นบัวา่เป็นเพลงเอกประจําตวัของนกัร้องผู้ นีเ้พลงหนึง่  
เนือ้เพลงใช้ภาษาเรียบงา่ย ตรงไปตรงมา โดยมีคําสําคญั  คือคําวา่ ห่าว ร่ือจ่ือ(好日子  

Hǎorìzi) หมายถงึ “วนัดี” ซึง่เป็นคําเดียวกนักบัช่ือเพลงนัน่เอง ทําหน้าท่ีเป็นดัง่คําขวญัของเพลง 
และเป็นสร้อยเพลง ร้องซํา้ไปซํา้มาเพ่ือประกาศก้องให้โลกรู้วา่ การปฏิวตัวิฒันธรรมของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน นํามาซึง่การปลดปลอ่ยจากพนัธนาการของสงัคมศกัดนิา นําพาประชาชนชาวจีน
ก้าวสูชี่วิตใหมท่ี่ดีขึน้ ทําให้ทกุๆวนัเป็นวนัแห่งความสขุ ทกุๆวนัเป็นวนัแห่งการเฉลมิฉลอง ทกุๆวนั
ประเทศชาตเิจริญรุ่งเรือง ทกุๆวนัสงัคมสงบสขุ เราทกุคนมาร่วมฉลอง วนันีไ้มว่า่จะคดิเร่ืองใดก็สม
ปรารถนาดงัใจ พรุ่งนีเ้ปิดประตบู้านก็ล้วนมีแตค่วามสดใสศวิิไลรุ่งเรือง ไมว่า่วนันีห้รือวนัไหนๆ นบั
แตนี่ต้อ่ไป ภาพแห่งความสขุเหลา่นีจ้ะยงัคงอยูก่บัเราตราบชัว่นิรันดร์  การเลือกใช้คําของเนือ้เพลง   
เช่น โหมง่กลอง (锣鼓 luó ɡǔ) โคมไฟ (灯笼 dēnɡlonɡ)  สีแดง(红 hónɡ) เป็นคําท่ีสามารถ
บง่บอกถงึวฒันธรรมสงัคมและความเป็นตวัตนของชาวจีนได้อยา่งชดัเจน       

เพลงนีมี้จงัหวะ 4/4 แบง่เป็นสองท่อน ก่อนขึน้เพลงในแตล่ะท่อน จะเป็นเสียงตะโกนร้อง
คําวา่ “哎 āi” เป็นเสียงโห่ร้อง เพ่ือกู่ก้องร้องป่าว ประกาศเชือ้เชิญให้พ่ีน้องชาวจีนท่ีไมว่า่จะอยูท่ี่
ใด แห่งหนตําบลใด ซอกมมุใด ให้ออกมาร่วมรับรู้และร่วมเฉลมิฉลองยินดีในวนัดี วนัแหง่ความสขุ
ร่วมกนั ทํานองเพลงมีความสนกุสนาน ครึกครืน้ ร่ืนเริง เสียงดนตรีเร่งเร้า จงัหวะกลองอกึทกึ
บนัเทิงใจ ส่ือถึงจิตใจและบรรยากาศท่ีเป่ียมไปด้วยความสขุในเทศกาลเฉลมิฉลอง 

เพลงนีไ้ด้รับรางวลัเพลงยอดเย่ียมจากสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง ได้รับรางวลัชนะเลศิ 
“ประกายดารา” ของสถานีโทรทศัน์แห่งชาตจีิน  ได้รับรางวลัท่ีหนึง่ในการสร้างสรรค์ผลงานแหง่จิต
วิญญาณและการสร้างอารยธรรมแห่งชาต ิ และได้รับคดัเลือกให้เป็นเพลงท่ีใช้ขบัร้องในงานวนั
เฉลมิฉลองความสมัพนัธ์ทางการทตูจีน-ออสเตรเลีย โดยจดัแสดงท่ี Opera House ประเทศ
ออสเตรเลีย เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม ปี  2002 ด้วย  

 

เนือ้เพลง  
唉....开心的锣鼓 敲出年年的喜庆  

好看的舞蹈  送来天一原欢腾 
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阳光的油彩  涂红了今天的日子 

生活的花朵  是我们的笑容 

唉....今天是个  心想的事儿都能成 

明天是个  打开了家门咱迎春风唉 

门外的灯笼  露出红红的光景 

好听的歌儿  传达浓浓的深情 

月光的水彩  涂亮明天的日子哟 

美好的世界  在我们的心中 

唉....今天都是  千金的光阴不能等 

明天又是  赶上了盛世咱享太平 

今天是个  心想的事儿都能成 

明天又是  千金的光阴不能等 

今天明天都是 赶上了盛世咱享太平  

 

คาํอ่านพนิอนิ  
āi....kāixīn de luóɡǔ qiāochū niánnián de xǐqìnɡ  

hǎo kàn de wúdǎo  sònɡlái tiānyī yuán huānténɡ 

yánɡɡuānɡ de yóucǎi tú hónɡle jīntiān de rìzi 

shēnɡ huóde huāduǒ shì wǒ men de xiàorónɡ 

āi....jīntiān shì ɡè xīnxiǎnɡ de shìr dōu nénɡchénɡ 

mínɡtiān shì ɡè  dǎ kāile jiāmén zán yínɡ chūnfēnɡ āi 

ménwài de dēnɡlonɡ lòuchū hónɡ hónɡde ɡuānɡjǐnɡ 

hǎotīnɡ de ɡēr  chuándá nónɡ nónɡde shēnqínɡ 

yuèɡuānɡ de shuícǎi tú liànɡ mínɡtiān de rìzi yō 

měi hǎode shìjiè zài wǒ men de xīnzhōnɡ 

āi....jīntiān dōushì qiānjīn de ɡuānɡyīn bùnénɡ děnɡ 

mínɡtiān yòushì  ɡǎn shànɡle shènɡshì zán xiǎnɡ tàipínɡ 

jīntiān shì ɡè  xīnxiǎnɡ de shìr dōu nénɡchénɡ 

mínɡtiān yòushì  qiānjīn de ɡuānɡyīn bùnénɡ děnɡ 

jīntiān mínɡtiān dōushì  

ɡǎn shànɡle shènɡshì zán xiǎnɡ tàipínɡ  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
เฮย....เสียงกลองโหมง่เบกิบาน ร่ืนสําราญศกปีใหม ่
รําร่ืนช่ืนบานใจ   จากฟ้าให้เราร่ืนรมย์   
สีสนัแดงสดใส   ทาสีให้วนัสขุสม 
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ดอกไม้แห่งชีวติดนู่าชม  คือรอยยิม้ของผองเรา  
เฮย....วนันีเ้ป็นวนัดี  สมดงัท่ีใจคอยเฝ้า 
พรุ่งนีส้มใจเรา   เปิดเรือนรับเอาฤดใูบไม้ผลบิาน  
โคมไฟแดงทัง้เมือง  แสงแดงเรืองรองอวดสีสนั 
เพลงไพเราะเสนาะสําราญ ร้องสง่ผา่นรักถึงใจ 
สีนวลอาบแสงจนัทร์  ฉาบสีสนัให้วนัใหม ่
ให้โลกอนัสดใส   อยูใ่นใจทกุเวลา   
เฮย....วนันีเ้ป็นวนัดี  ห้วงสขุขีมากมายอยา่รอช้า 
พรุ่งนีย้งัเวียนมา   สงบรุ่งเรืองทัว่หล้า เราสขุใจ    
วนันีเ้ป็นวนัดี   สมดงัท่ีคอยฝันใฝ่  
พรุ่งนีย้ิ่งสมดงัใจ   ห้วงแหง่สขุ มากมาย อยา่รอรี  
ทัง้วนันีว้นัพรุ่งนี ้   เราสขุขี ชาตพิฒันา      

    
คาํศัพท์  

敲 qiāo ตี เคาะ  

喜庆 xǐqìnɡ น่าปิติยินดี น่าเฉลมิฉลอง 

舞蹈   wúdǎo   เต้นรํา  

欢腾 huānténɡ ดีอกดีใจ กระโดดโลดเต้น  

油彩   yóucǎi   สีนํา้มนั สีท่ีใช้แตง่หน้า 

涂 tú ทา ถ ู 

心想事成 xīnxiǎnɡ shìchénɡ สมปรารถนาดงัใจ 

灯笼   dēnɡlonɡ   โคมไฟ 

露 lòu โผลอ่อก ปรากฏออกมาให้เหน็ 

光景 ɡuānɡjǐnɡ ภาพเหตกุารณ์ สถานการณ์ 

传达 chuándá ถ่ายทอด สง่ตอ่ 

千金 qiānjīn จํานวนมากมาย 

光阴 ɡuānɡyīn กาลเวลา 

赶上 ɡǎnshànɡ เร่งเข้าสู ่ไลใ่ห้ทนั  

盛世 shènɡshì ยคุแหง่ความเจริญรุ่งเรือง 

咱 zán  พวกเรา 

享 xiǎnɡ ได้รับ เสวยสขุ  

太平 tàipínɡ สงบสขุ 
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89.《最美还是我们新疆》  
 

จุ้ย เหมย่ล่ี หายซ่ือ หวอ่เมิน ซนิเจียง 《最美还是我们新疆》Zuì měi háishì wǒ

men xīnjiānɡ ช่ือเพลง “งามท่ีสดุก็ยงัคงเป็นซนิเจียงบ้านฉนั” ประพนัธ์คําร้องโดย จ้าวซือเอิน  
(赵思恩 Zhào Sī’ēn) ประพนัธ์ทํานองโดย อูปู๋้ ล่ี ทวัฮถีู (吾布力• 托乎提 Wúbùlì• Tuōhū 

tí) เม่ือปี 1992 ในงานคอนเสร์ิตครัง้ใหญ่ของกรมทหารแหง่ชาตจีิน   การคดัเลือกเพลงเพ่ือใช้
แสดงในครัง้นัน้ เพลงของนกัประพนัธ์ อูปู๋้ ล่ี ทวัฮถีู ถกูตดัทิง้ทัง้เจ็ดเพลง เน่ืองจากมีเพลงท่ีเข้าสู่
การคดัเลือกเป็นจํานวนมาก แตเ่พลงของนกัประพนัธ์ท่านนีย้งัไมมี่ความโดดเดน่ ซึง่ในเจ็ดเพลง
นัน้ ก็มีเพลง “งามท่ีสดุก็ยงัคงเป็นซนิเจียงบ้านฉนั” รวมอยูด้่วย เหตผุลก็คือวา่ นกัร้องไมมี่
ความสามารถพอท่ีจะร้องเพลงท่ีลกึซึง้กินใจแบบนีไ้ด้ ทําให้ภาพการแสดงบนเวทีไมส่ามารถแสดง
ออกมาได้อยา่งเตม็ท่ี  แตผู่้ประพนัธ์คําร้องเพลงนีก็้ได้ให้กําลงัใจ จนทําให้เพลงนีพ้ลกิผนัจากเม็ด
ทรายไร้ราคากลายเป็นเนือ้ทองเลอคา่ขึน้มาได้ในท่ีสดุ สามปีให้หลงั ในปี 1995 งานฉลอง
ครบรอบ 40 ปี แห่งการปกครองแบบเขตปกครองตนเองแห่งชาตจีิน สถานีโทรทศัน์สว่นกลางได้
คดัเลือกเพลงนีเ้พ่ือใช้เผยแพร่ทางโทรทศัน์  นบัแตน่ัน้มา เพลงนีก็้แทรกซมึเข้าสูท่กุอนขูองแผน่ดนิ
จีน และได้รับรางวลัเพลงยอดนิยมแห่งการปกครองตนเองในเวลาตอ่มา  นกัร้องทา่นนีก้ลา่ว
ขอบคณุนกัประพนัธ์คําร้องด้วยภาษิตจีนคําหนึง่วา่ “ม้างามหาย หาใช่เร่ืองเลวร้ายเสมอไปไม”่  
 ทํานองเพลงนี ้ ใช้ทํานองเพลงแบบพืน้เมืองของซนิเจียงเป็นหลกั มีความไพเราะร่ืนห ู
จงัหวะไมช้่าไมเ่ร็ว แตมี่ชีวติชีวา ส่ือให้เห็นจินตภาพของความงดงาม ภมูิประเทศ วฒันธรรม วถีิ
ชีวิต ผู้คน และพืชพรรณธญัญาหาร โดยใช้คําศพัท์สญัลกัษณ์หลายคําเป็นส่ือแทน สิง่เหลา่นีถื้อ
เป็นสญัลกัษณ์โดดเดน่ท่ีบง่บอกความเป็นซนิเจียงได้อยา่งชดัเจน  ดงันี ้  

 คําวา่ 新疆牧场 Xīnjiānɡ mùchǎnɡ ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถึง “ทุง่หญ้าปศสุตัว์ 
ซนิเจียง” เป็นลกัษณะทุง่หญ้าเชิงเขา พืน้ท่ีสว่นใหญ่คือบริเวณทุ่งหญ้าหบุเขาเทียนซาน อยู่
บริเวณด้านใต้ของมณฑลซนิเจียงตดิกบัทุง่หญ้าทิเบต มีแหลง่นํา้ธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ เป็น
แหลง่เพาะปลกูท่ีชาวซนิเจียงอาศยัเลีย้งชีพมาแตบ่รรพบรุุษจนปัจจบุนั  

คําวา่ 沙枣 shāzǎo  ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ  “ผลไม้จําพวกพทุรา” ผลสีแดงเข้มถึง
นํา้ตาล เปลือกแข็ง รสหวาน เจริญเตบิโตและเพาะปลกูกนัมากในพืน้ท่ีมณฑลซนิเจียง  

คําวา่瓜果 ɡuāɡuǒ ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ “ผลไม้จําพวกแตง” ชาวซนิเจียงนิยม
เพาะปลกูพืชกินเมลด็และพืชจําพวกแตงมากมาย ผลไม้จําพวกลกูท้อชนิดตา่งๆ และจําพวก
ถัว่อลัมอนด์ องุ่น แตงหวาน แอ๊ปเปิล้  สง่เข้ามาขายในประเทศจีนเป็นจํานวนมาก จนได้รับการ
ขนานนามและเป็นท่ีรู้จกักนัไปทัว่วา่ “เมืองแห่งผลไม้และเมลด็แตง” แตงท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของ
ซนิเจียงได้แก่  哈密瓜 hā mìɡuā “แตงฮาม่ีกวา”  
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คําวา่ 戈壁 ɡēbì ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถงึ ทะเลทรายโกบี คําวา่ “โกบี” เป็นภาษา
มองโกล แปลวา่ ทะเลทรายท่ีแห้งแล้งและกว้างใหญ่ไพศาล พืน้ท่ีของทะเลทรายโกบีทิศตะวนัออก
ถึงตะวนัตกยาว 1,600 กิโลเมตร ทิศเหนือจรดใต้ยาว 970 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 130 
ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลทรายท่ีใหญ่เป็นอนัดบัห้าของโลก ในยคุโบราณจดัเป็นเขตแดนของ
ประเทศมองโกล และเป็นเขตการจดัตัง้ถ่ินฐานดํารงชีพของชนกลุม่ท่ีช่ือ ซยงหน ู (匈奴 xiōnɡ  

nú) และกลุม่เทอร์จิค (突厥 tūjué) ตัง้แตส่มยัฉินเป็นต้นมา จีนเรียกดนิแดนนีว้า่ 大漠 dàmò 

“ทะเลทรายใหญ่” การเกิดทะเลทรายแหง่นีเ้กิดขึน้มาจากพืน้ท่ีดงักลา่วถกูเทือกเขาหิมาลยัปิดกัน้
เมฆและฝนเอาไว้ ทําให้ดนิแดนนีข้าดนํา้จนแห้งแล้งเป็นทะเลทราย  

คําวา่博格达峰  bóɡédáfēnɡ ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ ช่ือยอดเขานํา้แข็งท่ีงดงาม
ท่ีสดุของเทือกเขาเทียนซาน ซึง่เป็นพืน้ท่ีในมณฑลซนิเจียง มีความสงู 5,445 เมตร จาก
ระดบันํา้ทะเล 

คําวา่ 塔里木 Tǎlǐmù ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ  ช่ือแมนํ่า้สายหลกัของมณฑลซนิ 
เจียง คือแมนํ่า้ ตาลีม ู มีความยาวตลอดสาย 2,179 กิโลเมตร นบัเป็นแมนํ่า้ท่ีไหลสูท่ะเลสาบใน
ประเทศท่ียาวท่ีสดุในประเทศจีน แมนํ่า้สายนีมี้ต้นกําเนิดมาจากสายนํา้ธรรมชาตส่ีิสายท่ีไหลมา
จากหบุเขาเทียนซาน  ไหลผา่นลุม่นํา้กินพืน้ท่ี 19.8 ตารางกิโลเมตร  คํานีย้งัเป็นช่ือท่ีราบลุม่ใน
มณฑลซนิเจียงอีกด้วย ช่ือวา่  塔里木盆地 tǎlǐ mù péndì “ท่ีราบลุม่ตาลีม”ู นอกจากจะ
เป็นท่ีราบลุม่ท่ีใหญ่ท่ีสดุของมณฑลซนิเจียงแล้ว ยงัเป็นท่ีราบลุม่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีน 
เป็นพืน้ท่ีบริเวณตอนใต้ของมณฑลซนิเจียง ล้อมรอบด้วยภเูขาเทียนซาน(天山 tiānshān) ภเูขา
คนุหลนุ  (昆仑 kūnlún) ภเูขาพามีร์ (帕米尔 pàmǐěr) และภเูขาอาร์จิน(阿尔金 āěr jīn) 
มีความสงูจากระดบันํา้ทะเล 1,000 เมตรโดยประมาณ  

คําวา่石油  shíyóu ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ “หินนํา้มนั” ซนิเจียงนบัเป็นแหลง่ผลติ
หินนํา้มนัท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน จากการประมาณการผลติคาดวา่ ในปี 2010 ปริมาณการ
ผลติถ่านหินนํา้มนัท่ีได้จากซนิเจียงมีปริมาณมากกวา่ 50 ล้านตนั คาดวา่ในปี  2020 ปริมาณการ
ผลติจะมีมากกวา่ 100 ล้านตนั   

คําวา่ 亚欧 Yà ōu ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถงึ “Asia-Europe” เป็นคําเรียกพืน้ท่ีทวีป
เอเชียกบัทวีปยโุรป เน่ืองมาจากวา่ดนิแดนทัง้สองทวีปเป็นดนิแดนท่ีมีพืน้ท่ีเช่ือมตอ่กนั  “ซนิเจียง”  
เป็นดนิแดนท่ีคัน่อยูร่ะหวา่งกลางของทัง้สองทวีปนี ้ จงึนบัได้วา่ ซนิเจียงเป็นทัง้จดุศนูย์รวมทาง
วฒันธรรม และเป็นใจกลางของเส้นทางการค้าของทัง้สองฝ่ังทวีป           
   คําวา่ 新疆  xīnjiānɡ เป็นช่ือมณฑลหนึง่ของจีน คือมณฑลซนิเจียง หรือ ซนิเกียง เป็น
พืน้ท่ีในเขตปกครองตนเองอยุกร์ู (维吾尔自治区 Wéiwúěr zìzhìqū) อยูบ่ริเวณทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของประเทศจีน มีพืน้ท่ี 166.49 ตารางกิโลเมตร กินพืน้ท่ี 1/6 ของพืน้ท่ีประเทศทัง้หมด 
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มีชายแดนแดนตดิตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน 8 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซคัสถาน จีจิสถาน ทาจิค
สถาน ปากีสถาน มองโกเลีย อินเดีย และอาฟกานิสถาน มีความยาวของพรมแดน 5,600 
กิโลเมตร  คดิเป็น 1/4  ของเขตพรมแดนประเทศทัง้หมด  นบัเป็นดนิแดนท่ีมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่ท่ีสดุ 
มีพรมแดนยาวท่ีสดุ และมีชายแดนตดิตอ่กบัประเทศอ่ืนมากท่ีสดุของประเทศ 
 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นซนิเจียงสว่นใหญ่เป็นชนกลุม่น้อยเผา่อยุกร์ู นอกจากนีย้งัมีชนกลุม่
น้อยอีกหลายชนเผา่อาศยัอยูก่ระจดักระจายในพืน้ท่ีมณฑลซนิเจียง เชน่ ชนกลุม่น้อยเผา่ฮาซคั(哈
萨克族 Hāsàkèzú) ชนกลุม่น้อยเผา่หยุ(回族 Huízú) ชนกลุม่น้อยเผา่เคร์ิคส์ (柯尔克孜族

Kēěrkèzī) ชนกลุม่น้อยเผา่มองโกล(蒙古族 Měnɡɡǔzú) ชนกลุม่น้อยเผา่ซีโป๋ (锡伯族 Xī 

bózú) ชนกลุม่น้อยเผา่ทาร์จิค(塔吉克族 Tǎjíkèzú) ชนกลุม่น้อยเผา่อสุเบค (乌孜别克族

Wūzībiékèzú) ชนกลุม่น้อยเผา่แมนจ(ู满族 Mǎnzú) ชนกลุม่น้อยเผา่ตาโวร์(达斡尔族 Dá 

wòěr zú) ชนกลุม่น้อยเผา่รัสเซีย(俄罗斯族 Ééluósīzú)  และชนกลุม่น้อยเผา่ทาทาร์(塔
塔尔族 Tǎtǎěrzú) เป็นต้น   

ชนกลุม่น้อยเผา่ “อยุกร์ู” ซึง่เป็นกลุม่ชนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีซนิเจียง อาศยัอยูบ่ริเวณ ทาง
ทิศใต้ของทุ่งหญ้าของหบุเขา天山  (tiānshān) ในเขตปกครองตนเองอยุกร์ู(Uyghur) มณฑล
ซนิเจียง  จากการสํารวจจํานวนประชากรครัง้ท่ี 5 ของจีนในปี 2,000 ชนกลุม่น้อยเผา่อยุกร์ู มี
จํานวนประชากรทัง้สิน้ 8,399,393  คน   พดูภาษาอยุกร์ู จดัอยูใ่นภาษาตระกลูอลัไต  สาขาภาษา
เทอร์จิค ในสมยัโบราณชนเผา่อยุกร์ูใช้ภาษาอยุกร์ู (回鹘文 huíɡǔwén) ในการตดิตอ่ส่ือสาร แต่
ภายหลงัจากท่ีศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้าสูเ่ผา่อยุกร์ูในศตวรรษท่ี 11 ชาวอยุกร์ูเปล่ียนมาใช้อกัษร
ภาษาอาหรับเป็นหลกั  หลงัการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประดษิฐ์ภาษาเขียนโดยใช้อกัษร
ภาษาลาตนิแตไ่มเ่ป็นท่ีนิยมนกั  ในต้นปีคริสต์ศกัราช 80 จงึกลบัมาใช้อกัษรภาษาอาหรับอีกครัง้  

ชาวอยุกร์ู เรียกตวัเองวา่ “อยุกร์ู” มาแตค่รัง้อดีตกาลแล้ว นบัถึงปัจจบุนัชาวอยุกร์ูมี  
อารยธรรมร่วมสองพนัปีมาแล้ว   สามปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 3 ชาวฮัน่เรียกชนกลุม่นี ้
วา่ “ตงิหลงิ” (丁零 dīnɡlínɡ)  เคยเป็นกลุม่ชนท่ีปกครองและครอบครองอาณาเขตบริเวณด้าน
เหนือของหบุเขาคนุหลนุ (昆仑山 kūnlúnshān)  จนถงึศตวรรษท่ี 7 ประชาชนบริเวณมองโกล 
และภาคตะวนัตกของจีนถกูชาตทิจิูคขา่น (突厥汗国 Tūjuéhànɡuó) เข้าปกครอง   

 ตอ่มาในสมยัถงั  ชาวหยุเหอปราบประเทศเทอร์จิคขา่นลม่สลาย และก่อตัง้ประเทศหยุ
เหอขา่น (回纥汗国 huíhéhànɡuó) ตอ่มาในสมยักษัตริย์เจินหยวน(贞元 zhēnyuán) ปีท่ีส่ี 
ตรงกบัปี  788 เปล่ียนช่ือจากหยุเหอเป็นหยุกู่ (回鹘 huíɡǔ) จนถึงยคุกษัตริย์คายเฉิง(开成  kāi 

chénɡ) ปีท่ีห้า ซึง่ตรงกบัปี 840 ประเทศหยุกู่ฮัน่ลม่สลาย  ประชาชนอพยพกระจดักระจายไป
สามกระแส  ในจํานวนนีมี้กลุม่หนึง่อพยพลงใต้เข้าสวามิภกัดิก์บัราชสํานกัถงั  ยคุกษัตริย์เสียนทง  
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(咸通 Xiántōnɡ) ปีท่ีเจ็ด ตรงกบัปี  866 ชาวหยุกู่ก่อตัง้รัฐหยุกู่ตะวนัตกขึน้ (西州回鹘政权  

XīZhōu HuíGǔ ZhènɡQuán) ถึงกลางศตวรรษท่ี10 เก๋อหลวัลูซ่ึง่เป็นชาวหยุกู่ (回鹘 Huígǔ) 
ก่อตัง้ราชวงศ์คาลา (喀剌 Kā Lá หรือ 哈拉 Hā Lā) ขึน้ นบัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีแท้จริงของ
ประวตัศิาสตร์ชาตพินัธุ์ชาวอยุกร์ู โดยเร่ิมตัง้ชมุชนเป็นหลกัแหลง่แน่นอน  บริเวณหบุเขาเทียน
ซาน และตอนใต้ของซนิเจียง  

สมยัหมงิ พระเจ้าหงอู ๋ ปีท่ีส่ี ตรงกบั 1371 ประเทศฉาเหอไถขา่น (察合台汗国 

Chá Hé Tái Hàn Guó,Chagatai Khanate state) ลม่สลาย ภายในซนิเจียงแตกเป็นรัฐน้อย
ใหญ่มากมาย บางรัฐท่ีมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่เรียกตวัเองวา่ประเทศ(国 Guó) สว่นบางรัฐเลก็ๆ เรียก
ตวัเองวา่เขต (地面 Dìmiàn) บรรดาประเทศและเขตน้อยใหญ่เหลา่นีย้งัคงถกูปกครองโดยชน
ชัน้สงูชาวมองโกลซึง่เป็นทายาทของผู้ปกครองประเทศฉาเหอไถนัน่เอง  ผู้ นําประเทศและรัฐ
เหลา่นีแ้ยง่ชิงความเป็นใหญ่กนั และทําสงครามสู้รบกนัตลอดเวลา  อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการ
ทําลายระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวอยุกร์ูอยา่งรุนแรง เพ่ือแยง่ชิงความเป็นใหญ่ ชนชัน้สงู
ชาวมองโกล   ท่ีปกครองประเทศและเขตตา่งๆ นีผ้ลกัดนัให้ประชาชนชาวมองโกลนบัถือศาสนา
อิสลาม ในยคุนีช้าวมองโกล และชาวฮัน่ถกูศาสนาอิสลามหลอมรวมกลืนกลายเข้ามาเป็นชนของ
เผา่อยุกร์ู 

ต้นศตวรรษท่ี 17 ทางตอนใต้ของท่ีราบบริเวณหบุเขาเทียนซาน มีการก่อตัง้ประเทศเยร์
เชียงขา่น (叶尔羌汗国 Yè ěr Qiānɡ Hàn Guó) ขึน้ ประชาชนในประเทศนีก็้คือชาวอยุกร์ูท่ี
นบัถือศาสนาอิสลาม แตก่ารแก่งแยง่ความเป็นใหญ่ในประเทศเยร์เชียงขา่นนําไปสูก่ารลม่สลาย
ของประเทศในสมยัพระเจ้าคงัซี (康熙 KānɡXī) แห่งราชวงศ์ชิง ในปี 1678   

ปีท่ี 20 ถงึปีท่ี 22 แห่งจกัรพรรดเิฉียนหลง (乾隆 QiánLónɡ)  ตรงกบัปี 1755 – 1757 
ของราชสํานกัชิงได้ดําเนินการปราบปรามความวุน่วายในกลุม่ชนชัน้สงูจุ่นเหอร์ (准喝尔 Zhǔn 

Hē ěr) และในปีท่ี 23 – 24 ตรงกบัปี 1758 – 1759 ได้ปราบปรามความวุน่วายกลุม่ท่ีตัง้ตนเป็น
ใหญ่ และพยายามก่อตัง้เป็นประเทศ “ปาถร์ูขา่น” (巴图尔汗国  Bā túěr hàn guó) ปี 1762 
ราชสํานกัชิงก่อตัง้แมท่พัเพ่ือปกครองดแูลความสงบเรียบร้อยของมณฑลซนิเจียง  โดยเฉพาะ
บริเวณทางตอนใต้และตะวนัออกของปาร์คาสือ (巴尔喀什 Bā ěr Kāshí)  

ปี 1949 กองกําลงัทหารปลดปลอ่ยของจีนเข้าโจมตีกานซูแ่ละเหอซีได้รับชยัชนะ และ
ประกาศรวมซนิเจียงเป็นมณฑลหนึง่ของจีน จากนัน้มณฑลซนิเจียงก็ได้รับการปลดปลอ่ยด้วย
ความราบร่ืนและสงบ นบัแตปี่ 1953 เป็นต้นมา ทางการได้ก่อตัง้หมูบ้่านชนกลุม่น้อยขึน้ 9 
หมูบ้่าน   เมืองปกครองตนเอง 7 เมือง อําเภอปกครองตนเอง 6 อําเภอ และเขตปกครองตนเอง 5 
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เขต ในปี 1955 ก่อตัง้เมืองปกครองตนเองชาวอยุกร์ูซนิเจียงขึน้ ปี 1957 ทัว่ทัง้เขตปกครองตนเอง
เข้าสูก่ารปกครองแบบสาธารณรัฐอยา่งเตม็รูปแบบ 

  

เนือ้เพลง  
我走过多少地方  最美的还是我们新疆  
 牧场的草滩鲜花盛开 沙枣树遮住了戈壁村庄 
冰峰雪山银光闪闪   沙海深处清泉潺潺流淌 , 哎！！！！！  
当我走遍天山南北  都能闻到瓜果的飘香  
 我走过多少地方   最美的还是我们新疆 
博格达峰遮不住金波银浪 塔里木的石油新城灯火辉煌  
亚欧彩虹伸向那天空海洋  一块宝地吸引了世界的目光 , 哎！！！！！   
当我走遍大江南北  我要说最美的地方  
还是我们新疆   我要说最美的地方 
还是我们,我们新疆  
  

คาํอ่านพนิอนิ 
 wǒ zǒuɡuò duōshǎo dìfɑnɡ  
zuì měi de háishì wǒmen xīnjiānɡ 

mùchǎnɡ de cǎotān xiānhuā shènɡkāi 

shāzǎoshù zhē zhùle ɡēbì cūnzhuānɡ 

bīnɡfēnɡ xuěshān yínɡuānɡ shánshǎn  

shāhǎi shēnchù qīnɡquán chánchán liútǎnɡ,āi ！ ！ ！    

dānɡ wǒ zǒubiàn tiānshān nánběi 

dōunénɡ wéndào ɡuāɡuǒ de piāoxiānɡ  

wǒ zǒuɡuò duōshǎo dìfɑnɡ  

zuì měi de háishì wǒmen xīnjiānɡ 

bóɡédáfēnɡ zhē búzhù jīn bō yín lànɡ 

tǎlǐmù de shíyóu xīnchénɡ dēnɡhuǒ huīhuánɡ  

yàōu cǎihónɡ shēn xiànɡnà tiānkōnɡ hǎiyánɡ  

yíkuài bǎodì xīyǐn le shìjiè de mùɡuānɡ,āi ！ ！ ！  

dānɡ wǒ zǒubiàn dàjiānɡ nánběi  

wǒ yàoshuō zuì měide dìfɑnɡ  

háishì wǒmen xīnjiānɡ  

wǒ yàoshuō zuì měide dìfɑnɡ 

háishì wǒmen ，wǒmen xīnjiānɡ 



 

 

440 

ความหมายของเนือ้เพลง 
ฉนัเดนิทางเยือนทัว่ทกุเขตแคว้น  ซนิเจียงนี ้เหนือทกุแดนงามหนกัหนา 
ทุ่งขจีดอกไม้งามอร่ามตา   ทิวพทุราบดบงัแนวโกบีทะเลทราย  
ยอดเขาคลมุหิมะขาวระยิบพราย  นํา้พใุนทะเลทรายหลัง่ไหลริน  เฮ้....... 
 
เดนิท่องทิวเทียนซานเหนือจรดใต้  อบอวลกลิน่แตงผลไม้ไปทัว่ถ่ิน  
ฉนัเดนิทางไปทัว่แคว้นทัว่แผน่ดนิ  เหนือทกุถ่ิน ซนิเจียง งามเหนือใคร   
 
โป๋เก๋อตา๋หรือจะบงัแสงทองสอ่ง  หินนํา้มนัตาลีมู ่เรืองรองสวา่งไสว 
รุ้งทอสาย เอเชียยโุรป ข้ามฟ้าไป  แดนลํา้คา่ แหง่นีใ้ห้ โลกลือนาม  เฮ้....... 
 
ฉนัเดนิทางไปทัว่ถ่ินลําเนา   ฉนัขอกลา่วบอกเลา่แดนงามลํา้ 
ซนิเจียง ถ่ินเรานี ้สดุเอย่คํา   ฉนัขอกลา่ว แดนงามลํา้ คือซนิเจียง  
แดนงามลํา้ คือซนิเจียง   
 

คาํศัพท์   
草滩 cǎotān ทุง่หญ้า 

盛开  shènɡkāi  เบง่บานสะพร่ัง 

 遮 zhē บงั บดบงั ปิด 

戈壁 ɡēbì ทะเลทรายโกบี  

冰峰 bīnɡfēnɡ ยอดเขานํา้แข็ง 

沙海 shāhǎi ทะเลทราย 

潺潺 chánchán บรรยายเสียงนํา้ไหลริน ซา่ ๆ  

流淌 liútǎnɡ ไหล  

峰 fēnɡ  ยอดเขา 

石油 shíyóu ถ่านหินนํา้มนั 

灯火 dēnɡhuǒ แสงไฟ  

 彩虹 cǎihónɡ รุ้ง 

伸  shēn  ย่ืนออก เหยียดออก ย่ืนไป  
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90.《七子之歌－－澳门》  
 

ชี จ่ือ จือ เกอ ----- อ้าวเหมิน《七子之歌－－澳门》Qī zǐ zhīɡē － Àomén   
เพลง “ลํานําบตุรทัง้เจ็ด- มาเก๊า” ประพนัธ์คําร้องโดย เหวินอีต้วั (闻一多 Wén Yīduō) ประพนัธ์
ทํานองโดย หลีห่ายอิง (李海鹰 Lǐ Hǎiyīnɡ) เดมิเป็นกลอนกลุม่หนึง่ ประพนัธ์ขึน้เม่ือเดือน
มีนาคม ปี  1925 กวีทา่นนีห้ลงัจากท่ีเพิง่จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัชิงหวั ได้เดนิทางไปศกึษา
ตอ่ท่ีสหรัฐอเมริกา ในขณะนัน้ได้สมัผสักบัวฒันธรรมตะวนัตก และรับรู้ถึงการดถูกูเหยียดหยาม
ทางชาตพินัธุ์ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดสํานกึรักในศกัดิศ์รีของตนอยา่งแรงกล้า ภายใต้ความกดดนั
และดแูคลนอยา่งหนกัหนว่งนี ้ กวีเหวิน อี ้ ตวั ได้พรรณนาความรักในศกัดิศ์รีและความคดิถงึบ้าน
เกิดเมืองนอน โดยใช้วิธีการประพนัธ์แบบบคุลาธิษฐาน  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกวีช่ือ “ลํานําบตุร
ทัง้เจ็ด”   

กลอนทัง้เจ็ดบทนี ้ ผู้แตง่เปรียบเทียบดนิแดนของจีนท่ีถกูแบง่แยก และครอบครองโดย
ประเทศอาณานิคมอ่ืนวา่ เป็นลกูเจ็ดคนท่ีพลดัพรากจากอกแมไ่ปตกอยูใ่นความควบคมุดแูล และ
ถกูกดข่ีรังแกจากผู้ อ่ืน เดก็น้อยร้องโยเยหาแมเ่สียงหลง โหยหาละห้อยคอยวนัค่ําเช้าท่ีจะกลบัคืนสู่
อ้อมกอดอนัอบอุน่ของแมด่งัเดมิ ถ้อยคําท่ีบาดลกึในหวัใจชาวจีนแผน่ดนิใหญ่ให้รู้สกึโหยไห้อาลยั
ในฐานะ “แม”่ เกิดความรู้สกึสงสารแผน่ดนิและเพ่ือนร่วมชาตท่ีิเป็นเสมือน “ลกู” ท่ีถกูยดึครองโดย
ชาตอ่ืิน โดยเฉพาะวรรคสดุท้ายของกลอนทกุบท จะปิดท้ายด้วยถ้อยคําท่ีเป็นเสมือนเสียงร้องหา
แมข่องลกูๆ  วา่  

母亲！我要回来，母亲！ 
mǔqīn！wǒ yào huílái，mǔqīn 

“แม่จ๋า หนูอยากกลบัมา แม่จ๋า” 
 

หลงัจากท่ีบทกวีนีอ้อกเผยแพร่ ก็ตอกยํา้ความเจ็บปวดและความคดิถึง โหยหา อาลยั
อาวรณ์ของแมแ่ละลกูสดุแสนจะพรรณนา หลงัจากนัน้เจ็ดสบิกวา่ปี คีตกวีผู้ มีช่ือเสียงช่ือ หลี หา่ย 
อิง ได้แตง่ทํานองให้กบับทกวีท่อน “มาเก๊า” เพ่ือเฉลมิฉลองการกลบัคืนสูม่าตภุมูขิองมาเก๊าในปี  
1999 

เพลงนีใ้ช้เป็นเพลงเอกประกอบสารคดีขนาดใหญ่เร่ือง อ้าวเหมิน ซุย่เยว《่澳门岁月》

Àomén suìyuè “กาลเวลาของมาเก๊า” ด้วยเนือ้หาของสารคดี ทํานองเพลงเรียบง่ายไมซ่บัซ้อน 
แตมี่เนือ้หาลกึซึง้กินใจ เสียงท่ีใช้ร้องเพลงนีต้ัง้ใจให้เป็นเสียงเดก็ท่ีบริสทุธ์ิไร้เดียงสา ยิ่งสร้างความ
ประทบัใจให้ชาวจีนเหลือคณา ใครท่ีได้ยินเพลงนีต้า่งกลัน้นํา้ตาไว้ไมไ่หวด้วยความรู้สกึสงสารลกู
ท่ีพลดัพรากจากอกแมไ่ป  ตอ่มามาเก๊าได้กลบัคืนสูม่าตภุมูิจีน เพลงนีไ้ด้ใช้เป็นเพลงท่ีระลกึใน
เหตกุารณ์ครัง้สําคญัดงักลา่ว หลายคนคดิวา่ เพลงนีแ้ตง่ขึน้เพ่ือประกอบสารคดี หรือแตง่ขึน้เพ่ือ
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ฉลองการกลบัคืนสูแ่ผน่ดนิจีนของมาเก๊า แตค่วามจริงแล้ว เนือ้เพลงนีเ้ป็นกลอนบทหนึง่ในเจ็ดบท
ท่ีช่ือ ชีจ่ือ จือเกอ《七子之歌》qī zǐ zhīɡē  “ลํานําลกูทัง้เจ็ด”   
 คําวา่  七子 qīzǐ หมายถึง “ลกูทัง้เจ็ด” ซึง่ได้แก่   ฮ่องกง(香港 Xiānɡɡǎnɡ) จ่ิวหลง
หรือเกาลนู (九龙 Jiǔlónɡ) มาเก๊า (澳门 Àomén) ไต้หวนั (台湾 Táiwān) เวยห่ายเวย่(威海

卫 Wēihǎiwèi) อา่วกวางตุ้ง (广州湾 Guǎnɡzhōuwān) และ หลว่ีต้า(คือหล่ีซุน่และต้าเหลียน
旅顺、大连 Lǚshùn、Dàlián)   
 ฮ่องกงและเกาลูน  ตามสนธิสญัญาจีนองักฤษหนานจิง ปี  1842 (中英南京条约 Zhō

nɡ Yīnɡ Nánjīnɡ tiáoyuē) และสนธิสญัญาจีนองักฤษปักก่ิง ปี 1960 (中英北京条约 

Zhōnɡ Yīnɡ Běijīnɡ tiáoyuē) พืน้ท่ีเกาะฮ่องกงและเกาลนูตกอยูใ่นปกครองขององักฤษ 
จนกระทัง่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม ปี 1997 ครบสญัญาเช่า พืน้ท่ีดงักลา่วจงึกลบัคืนสูม่าตภุมูิจีน รัฐบาล
จดัตัง้ให้เขตดงักลา่วเป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (香港特别行政区 Xiānɡɡǎnɡ tèbié   

xínɡzhènɡqū)   
  มาเก๊า ตกอยูใ่นอาณตัปิกครองของโปรตเุกสในปี 1553 จนกระทัง่วนัท่ี 20 ธนัวาคม ปี  
1999 มาเก๊ากลบัคืนสูอ้่อมกอดมาตภุมูิจีนตามแถลงการณ์ร่วมจีนโปรตเุกส (中葡联合声明   

Zhōnɡ Pú liánhé shēnɡmínɡ) รัฐบาลจีนจดัตัง้ให้พืน้ท่ีดงักลา่วเป็น เขตปกครองพิเศษมา
เก๊า   (澳门特别行政区 Àomén tèbié xínɡzhènɡqū) 
 ไต้หวัน ถกูรุกลํา้จากหลายประเทศเป็นเวลาตอ่เน่ืองหลายปี ได้แก่ ปี 1624 ถกูฮอลแลนด์
รุกลํา้ ปี  1626 ถกูสเปนรุกลํา้ ปี 1662 จีนชิงดนิแดนไต้หวนักลบัคืนมาและจดัเข้าอยูใ่นแผนท่ีเขต
แดนของจีนในปี 1983  สนธิสญัญาจีนญ่ีปุ่ นในปี 1895 จีนสญูเสียดนิแดนไต้หวนัให้ญ่ีปุ่ น เดือน
ตลุาคม ปี 1945 จีนชนะสงครามชิงไต้หวนักลบัคืนมา ในเดือนตลุาคม ปี  1949 กวอ๋หมนิตัง่พา่ย
แพ้ไต้หวนั จนปัจจบุนัรัฐบาลจีนมุง่มัน่ดําเนินการรวมชาตไิต้หวนัเป็นมณฑลหนึง่ของจีน  
 เวยห่ายเว่ย ถกูองักฤษบงัคบัเช่าเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 กระทัง่ ปี  1945 จีนชนะ
สงครามตอ่ต้านการรุกราน ชิงดนิแดนเวยหา่ยเวย่กลบัสูอ่าณตัขิองจีนดงัเดมิ  

อ่าวกว่างโจว  ถกูฝร่ังเศสบงัคบัเช่าเม่ือปลาย ศตวรรษท่ี 19 กระทัง่ ปี  1945 จีนชนะ
สงครามตอ่ต้านการรุกราน  ชิงดนิแดนอา่วกวา่งโจวกลบัสูอ่าณตัขิองจีนดงัเดมิ 
 หลว่ีต้า  ถกูรัสเซียบงัคบัเช่าเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 ตอ่มาสงครามญ่ีปุ่ นรัสเซียในปี  
1904 ดนิแดนนีต้กเป็นของญ่ีปุ่ น จนกระทัง่ปี  1945 จีนชนะสงครามตอ่ต้านการรุกราน ยดึดนิแดน
คืนมาได้ 
 เน่ืองจากเพลงนีเ้ป็นชดุกลอน 7 บท นอกจากจะมีเนือ้หาในสว่นของเพลง “มาเก๊า” แล้ว  
ในท่ีนีไ้ด้นําเนือ้เพลงและความหมายของกลอนเพลงทัง้เจ็ดบทมาบนัทกึไว้ด้วย     
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澳门 (Àomén) มาเก๊า 
 

เนือ้เพลง 
你可知“妈港”("MACAU")不是我真名姓,   

我离开你太久了,  

母亲! 但是他们掳去的是我的肉体,    

你依然保管我内心的灵魂,  

三百年来梦寐不忘的生母啊,    

请叫儿的乳名， 

叫我一声“澳门”！  

母亲！我要回来，母亲！ 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
nǐ kězhī “mā ɡǎnɡ” (Macau)búshì wǒ zhēn mínɡxìnɡ,   

wǒ líkāi nǐ tài jiǔle, mǔqīn!  

dànshì tāmen lǔ qùde shì wǒde ròutǐ,    

nǐ yīrán bǎo ɡuǎnwǒ nèixīn de línɡhún,  

 

sānbǎi niánlái mènɡmèi búwànɡ de shēnɡmǔ ā,    

qǐnɡ jiào ér de rǔmínɡ， 

jiàowǒ yìshēnɡ “àomén”！  

mǔqīn！wǒ yào huílái，mǔqīn！ 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
แมก็่รู้ “มาเก๊า” ไมใ่ช่ช่ือจริงฉนั  
จากวนันัน้จากแมน่านน่าใจหาย 
แมจ่๋า พวกมนัจบัหนไูปเพียงร่างกาย 
แตว่ิญญาณอยูใ่นใจแมด่แูล  
สามร้อยปีไมลื่มแมแ่ม้หลบัฝัน 
เรียกช่ือลน่ ลกูนัน้ เถิดนะแม ่ 
เรียกช่ือหนวูา่ อ้าวเหมิน อยา่เชือนแช 
จะหาแม ่จะกลบับ้าน เกิดเมืองนอน  
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คาํศัพท์  
掳 lǔ  จบัเอาตวัไป 
肉体    ròutǐ   ร่างกาย 
依然 yīrán ยงัคง 
保管 báoɡuǎn เก็บรักษา ดแูล 
内心 nèixīn ภายในใจ 
灵魂  línɡhún  วิญญาณ 
梦寐 mènɡmèi นอนฝัน 
乳名 rǔmínɡ ช่ือเลน่  

 

香港 xiānɡɡǎnɡ “ฮ่องกง” 
เนือ้เพลง 
我好比凤阙阶前守夜的黄豹，  

母亲呀，我身分虽微，地位险要。  

如今狞恶的海狮扑在我身上，  

啖着我的骨肉，咽着我的脂膏；  

母亲呀，我哭泣号啕，呼你不应。  

母亲呀，快让我躲入你的怀抱！  

母亲！我要回来，母亲！ 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
wǒ háobǐ fènɡ què jiē qián shǒu yède huánɡ bào，  

mǔqīn yɑ，wǒ shēnfēn suī wēi，dìwèi xiǎnyào.  

rújīn nínɡè de hǎishī pūzài wǒ shēnshànɡ，  

dàn zhe wǒde ɡǔròu，yān zhe wǒde zhīɡāo；  

mǔqīn yɑ，wǒ kūqì háotáo，hū nǐ bùyīnɡ.  

mǔqīn yɑ，kuài rànɡwǒ duǒrù nǐde huáibào！  

mǔqīn！wǒ yào huílái，mǔqīn！ 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
ลกูเป็นเหมือนเสือดาวเฝ้าประเทศ 
แมจ่๋า แม้เป็นเขต อนัตราย ด้อยศกัดิศ์รี 
สงิโตทะเล กระโจน  เข้าโจมตี 
ขยํา้กระดกู กลืนกิน สิน้แรงกาย  
แมจ่๋า ลกูโหยไห้ เรียกแม ่แมไ่มต่อบ 
แมจ่๋า ลกูขอหมอบซกุในอกอุน่ไมห่าย 
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แมจ่๋าแม ่ ลกูนี ้ อยากกลบัไป 
(ไปหาแม ่ อยากกลบับ้าน เกิดเมืองนอน)  
       
คาํศัพท์  
凤 fènɡ  หงส์ 
阙 què พระราชวงั 
阶 jiē  บนัได 
凤阙阶 fènɡ què jiē หมายถงึบนัไดของพระราชวงัพญาหงส์  ดจูากชยัภมิูของฮ่องกงท่ี

ติดกบัทะเล คํานีตี้ความได้วา่หมายถงึ “ปฐพีของประเทศชาติ 
อาณาเขตของชาติ” 

守夜 què เฝ้ายามเวลากลางคืน 
豹  jiē เสือดาว 
身分 shēnfèn ฐานะ ศกัด์ิศรีท่ีได้รับ  
微 wēi นิดเดียว เบา น้อย 
地位 dìwèi ฐานะ จดุ สถานท่ีตัง้ 
险  xiǎn  อนัตราย  
狞恶 nínɡè ชัว่ร้าย น่ากลวั แสยะยิม้ 
海狮 hǎishī สงิโตทะเล 
扑 pū กระโจนเข้าใส ่ 
啖 dàn กิน 
骨肉 ɡǔròu สายเลือดเดียวกนั 
咽 yān กลืน 
脂膏  zhīɡāo  ไขมนั อปุมาวา่หยาดเหง่ือแรงงาน 
哭泣 kūqì ร่ําไห้ 
号啕 háotáo โหยไห้ ร่ําไห้ 
躲 duǒ ซอ่นตวั ซกุซอ่น  

 

台湾(Táiwān) ไต้หวัน 

เนือ้เพลง 
我们是东海捧出的珍珠一串，  

琉球是我的群弟我就是台湾。  

我胸中还氲氤着郑氏的英魂，  

精忠的赤血点染了我的家传。  

母亲，酷炎的夏日要晒死我了；  

赐我个号令，我还能背城一战。  

母亲！我要回来，母亲！ 
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คาํอ่านพนิอนิ 
wǒmen shì dōnɡhǎi pěnɡ chū de zhēnzhū yíchuàn，  

liúqiú shì wǒde qún dì wǒ jiùshì táiwān.  

wǒ xiōnɡzhōnɡ hái yūn yīn zhe zhènɡ shì de yīnɡhún，  

jīnɡzhōnɡ de chì xuè diǎnrǎn le wǒde jiāchuán.  

mǔqīn ，kù yán de xiàrì yào shài sǐ wǒle；  

cì wǒ ɡè hàolìnɡ ，wǒ háinénɡ bèichénɡyízhàn.  

mǔqīn ！wǒ yào huílái ，mǔqīn ！ 
 
ความหมายเนือ้เพลง 
เราหอบไขม่กุทะเลบรูพามาเป็นสาย 
เกาะลวิชิวเป็นน้องชาย ฉนัคือไต้หวนั 
มุง่มัน่ชิงดนิแดนกลบัทกุคืนวนั 
เลือดแดงฉานย้อมบนัทกึภกัดีไว้ 
แมจ่๋าแม ่อาทิตย์แผดแสงเผาร้อน  
ขอแมส่อน ลกูยงัรอน ราญศกึได้ 
แมจ่๋าแม ่ลกูนีอ้ยากกลบัไป  
(แมจ่๋าลกู จะกลบัไป  มาตภุมูิ)  
 
คาํศัพท์  
捧 pěnɡ กอบขึน้ ตระกองขึน้ โกยขึน้ 
珍珠 zhēnzhū ไข่มกุ 
串  chuàn  พวง 
琉球 liúqiú ช่ือเกาะแหง่หนึง่ ตัง้อยูป่ลายสดุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ บริเวณใต้สดุ

ของหมูเ่กาะญ่ีปุ่ น ในปี 1947 สหประชาชาติยกเกาะแหง่นีใ้ห้กบั
อเมริกาครอบครอง ตอ่มาในปี  1970 อเมริกายกให้ญ่ีปุ่ น
ครอบครอง   

氲氤 yūn yīn ควนั เมฆหมอกหนาทบึ 
郑氏的英魂 zhènɡ shì  

de yīnɡhún 

คํานีส่ื้อความหมายถงึ  จิตใจท่ีเดด็เด่ียวแน่วแน่ท่ีจะแยง่ชิงดินแดน
กลบัคืนมา 

精忠 jīnɡzhōnɡ เป่ียมด้วยความจงรักภกัดี 
赤 chì สีแดง 
点染 diǎnrǎn เผาไหม้ จดุไฟ ไหม้ 
酷 kù  โหดเหีย้มทารุณ 
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夏日 xiàrì ฤดรู้อน 
酷炎的夏日 kù yán de xiàrì คํานีส่ื้อความหมายถงึประเทศญ่ีปุ่ นผู้ รุกรานไต้หวนั 
晒 shài แดดเผา แดดสอ่ง 
赐 cì ประทานให้ ให้ความกรุณา  
号令 hàolìnɡ คําสัง่สอนด้วยวาจา คําสัง่สอน 
背城  bèi chénɡ  เปิดฉากสปัระยทุธ์ขึน้ 

 

威海卫(Wēihǎiwèi) เวยห่ายเว่ย 
เนือ้เพลง 
再让我看守着中华最古的海，  

这边岸上原有圣人的丘陵在。  

母亲，莫忘了我是防海的健将，  

我有一座刘公岛作我的盾牌。  

快救我回来呀，时期已经到了。  

我背后葬的尽是圣人的遗骸！  

母亲！我要回来，母亲！  

 

คาํอ่านพนิอนิ 
zàirànɡ wǒkàn shǒuzhe zhōnɡhuá zuì ɡǔ de hǎi，  

zhèbiān ànshànɡ yuányǒu shènɡrén de qiūlínɡ zài.  

mǔqīn，mò wànɡle wǒshì fánɡ hǎi de jiànjiānɡ，  

wǒ yǒu yízuò liúɡōnɡdǎo zuò wǒde dùnpái.  

kuài jiùwǒ huí láiyɑ，shíqī yǐjīnɡ dàole.  

wǒ bèihòu zànɡ de jìnshì shènɡrén de yíhái！  

mǔqīn！wǒ yào huílái，mǔqīn！  

 
ความหมายเนือ้เพลง 
ขอฉนัเป็นทะเลเก่าเฝ้าชาตจีิน  
แนวเขาริมฝ่ังเคยมีปราชญ์เล่ืองช่ือ 
แมอ่ยา่ลืม ยามเฝ้าฝ่ัง มีฝีมือ 
เกาะหลวิกง น่ีคือ โลกํ่าบงั  
แมจ่๋าแมรี่บเรียกหนกูลบับ้าน  
โครงกระดกู วีรชน ฝังเบือ้งหลงั 
แมจ่๋าแม ่หนอูยาก กลบัคืนรัง  
(หนคูอยฟังแมเ่รียก หนกูลบัมา)  
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คาํศัพท์  
岸 àn ฝ่ัง 
圣人 shènɡrén นกัปราชญ์  ในท่ีนีห้มายถงึ ขงจ่ือ  
丘陵 qiūlínɡ แนวเขา แนวยอดภเูลก็ ๆ  สสุาน 
莫  mò  อยา่ ไม่ 
防  fánɡ   ป้องกนั 
健将 jiànjiānɡ มือดี ฝีมือดี  
刘公岛 liúɡōnɡdǎo ช่ือเกาะหนึง่ในอา่วเวยหา่ยเวย่ ห่างจากฝ่ัง 2.1 ไมล์ทะเล  เป็น

ปราการสําคญัอีกแหง่หนึง่ของประเทศ เน่ืองจากเป็นเกาะท่ีเป็น
เสมือนโลกํ่าบงัภยัก่อนท่ีจะเข้าสูแ่ผน่ดินใหญ่  

盾牌  dùnpái  โลกํ่าบงั  
背后 bèihòu ด้านหลงั เบือ้งหลงั 
葬的 zànɡ de งานศพ  ฝังศพ 
尽是 jìnshì ท่ีสดุคือ เพียงแค ่
遗  yí  ตกหลน่ ตกหาย หลงเหลืออยู่ 
骸 hái ร่างกาย โครงกระดกูของร่างกาย 

 

 

广州湾 (Guǎnɡzhōuwān) อ่าวกว่างโจว 
 
เนือ้เพลง 
东海和广州是我的一双管钥，  

我是神州后门上的一把铁锁。  

你为什么把我借给一个盗贼？  

母亲呀，你千万不该抛弃了我！  

母亲，让我快回到你的膝前来，  

我要紧紧地拥抱着你的脚踝。  

母亲！我要回来，母亲！ 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
dōnɡhǎi hé ɡuǎnɡzhōu shì wǒde yī shuānɡɡuǎn yào，  

wǒshì shénzhōu hòu ménshànɡ de yìbǎ tiěsuǒ.  

nǐ wèishénme bǎ wǒ jièɡěi yíɡè dàozéi？  

mǔqīn yɑ，nǐ qiānwàn bùɡāi pāoqì le wǒ！  

mǔqīn，rànɡwǒ kuài huídào nǐde xī qiánlái，  

wǒ yào jǐnjǐn dì yōnɡ bàozhe nǐde jiǎohuái.  

mǔqīn！wǒ yào huílái，mǔqīn！ 
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ความหมายเนือ้เพลง 
ทะเลบรูพาและกวา่งโจวกญุแจคู ่
ฉนัเฝ้าอยูเ่ป็นโซล้่อมแผน่ดนิหลงั 
เหตใุดให้  โจรชัว่ยืม ไปผิดทาง 
แมจ่๋าอยา่ ปลอ่ยวาง ทิง้ลกูไป 
แมจ่๋ารีบ ให้ลกูได้ กอดแทบเท้า 
ลกูคกุเขา่ กอดเท้า แมเ่อาไว้  
แมจ่๋าแม ่หนอูยาก จะกลบัไป  
(ขอหนไูด้ กลบัไป หาแมเ่อย)  
 
คาํศัพท์  
管 ɡuǎn  ควบคมุ ดแูล จดัการ 
钥 yào กญุแจ 
神州 shénzhōu แดนสวรรค์ (หมายถงึประเทศจีน) 
铁锁 tiěsuǒ ประแจเหลก็ 
盗贼  dàozéi  โจรขโมย 
抛弃 pāoqì ทิง้ ทอดทิง้ 
膝  xī  เข่า หวัเข่า 
拥抱 yōnɡbào โอบกอด 
脚踝  jiǎohuái  ตาตุม่ ข้อเท้า  

 
九龙 (jiǔlónɡ) เกาลูน   

เนือ้เพลง 
我的胞兄香港在诉他的苦痛，  

母亲呀，可记得你的幼女九龙？  

自从我下嫁给那镇海的魔王，  

我何曾有一天不在泪涛汹涌！  

母亲，我天天数着归宁的吉日，  

我只怕希望要变作一场空梦。  

母亲！我要回来，母亲！ 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
wǒde bāoxiōnɡ xiānɡɡǎnɡ zài sù tāde kǔtònɡ，  

mǔqīn yɑ，kě jìdé nǐde yòunǚ jiǔlónɡ？  

zìcónɡ wǒ xià jiàɡěi nà zhèn hǎi de mówánɡ，  

wǒ hé cénɡyǒu yìtiān búzài lèi tāo xiōnɡyǒnɡ！  
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mǔqīn，wǒ tiān tiānshù zhe ɡuīnínɡ de jírì，  

wǒ zhǐpà xīwànɡ yào biàn zuò yìchǎnɡkōnɡ mènɡ.  

mǔqīn！wǒ yào huílái，mǔqīn！ 
 
ความหมายเนือ้เพลง 
พ่ีฮ่องกง ร่ําไห้ เลา่ความทกุข์ 
แมจํ่าลกูสาวจ่ิวหลงนีไ้ด้ไหม  
นบัแตล่กูถกูยกให้ปีศาจร้าย  
ไมมี่แม้วนัไหนไมห่ลัง่นํา้ตา  
แมจ่๋าแม ่ลกูคอยเฝ้านบัคืนวนั 
กลวัความหวงัไมเ่ป็นอยา่งฝันหา 
แมจ่๋าแม ่ลกูอยากจะกลบัมา 
(กลบัมาหา คืนมา หาแมเ่อย)   
 
คาํศัพท์  
胞兄 bāoxiōnɡ พ่ีชายร่วมบิดามารดาเดียวกนั 
苦痛  kǔtònɡ  ความจ็บปวด ความทกุข์ยาก 
幼  yòu   เยาว์วยั เดก็ 
下嫁 xiàjià ออกเรือนไป  
魔王  mówánɡ  ยมบาล คนโฉดชัว่ร้าย 
 涛  tāo คล่ืนลกูใหญ่ 
汹涌 xiōnɡyǒnɡ โหมซดัสาด 
归宁 ɡuīnínɡ กลบับ้านแมเ่พ่ือเย่ียมบิดามารดา (ใช้กบัฝ่ายหญิงท่ีออกเรือนไปแล้ว) 
吉日 jírì วนัมงคล 

   

旅顺，大连 (Lǚshùn，Dàlián) หลว่ีซุ่น,ต้าเหลียน 
 

เนือ้เพลง 
我们是旅顺，大连，孪生的兄弟。  

我们的命运应该如何的比拟？  

两个强邻将我来回的蹴蹋，  

我们是暴徒脚下的两团烂泥。  

母亲，归期到了，快领我们回来。  

你不知道儿们如何的想念你！  

母亲！我们要回来，母亲！ 
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คาํอ่านพนิอนิ 
wǒmen shì lǚshùn ，dàlián ，luán shēnɡde xiōnɡdi.  

wǒ men de mìnɡyùn yīnɡɡāi rúhé de bínǐ？  

liǎnɡɡè qiánɡlín jiānɡ wǒ láihuí de cù tà，  

wǒmen shì bàotú jiǎoxià de liǎnɡ tuán lànní.  

mǔqīn，ɡuīqī dàole，kuài lǐnɡ wǒmen huílái.  

nǐ bùzhīdào érmen rúhé de xiǎnɡniàn nǐ！  

mǔqīn！wǒmen yào huílái，mǔqīn！ 
 
ความหมายเนือ้เพลง 
ฉนัคือแฝดหลว่ีซุน่ และ ต้าเหลียน 
จะขีดเขียน เปรียบชีวิต อยา่งไรหนา 
สองเมืองแกร่ง เตะไล ่ฉนัไปมา 
ดัง่โคลนเลน ใต้บาทา เหลา่วายร้าย    
แมจ่๋า ถงึครากลบั รีบรับลกู  
ใจพนัผกู คดิถงึแม ่มากแคไ่หน  
แมจ่๋าแม ่ลกูจะ ได้กลบัไป  
 (ลกูจะได้กลบัไป หาแมเ่อย )  
  
คาํศัพท์  
孪生 luánshēnɡ ฝาแฝด 
比拟 bínǐ เปรียบเทียบ เทียบเคียง 
邻 lín เพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
蹴蹋 cù tà เตะถีบ  เหยียบยํา้ 
暴徒 bàotú ผู้ ก่อการร้าย วายร้าย 
烂泥 lànní ดินเลน โคลนตมเฉอะแฉะ 
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七子之歌--澳门 
（C 4/4 闻一多词 李海鹰曲） 
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91.《天路》  
 

เทียน ลู《่天路》Tiān lù เพลง “ทางสวรรค์” ประพนัธ์คําร้องโดย ชวีหยวน (屈塬    

Qū Yuán) ประพนัธ์ทํานองโดย อิน้ชิง (印青 Yìn Qīnɡ)  ผู้ขบัร้องเพลงนีเ้ป็นคนแรกคือ นกัร้อง
เพลงชาวทิเบต ช่ือ ปาซาง (巴桑 BāSānɡ) ความโดดเดน่ของเพลงนีอ้ยูท่ี่ท่วงทํานองท่ีไพเราะและ
ความหมายท่ีลกึซึง้กินใจ ทําให้นกัร้องทัง้ชาวจีนและนกัร้องชาวทิเบตนิยมนําไปขบัร้องกนัอยา่ง
กว้างขวาง  นกัร้องยอดนิยมท่ีนําเพลงนีม้าร้องใหมจ่นโดง่ดงัเป็นท่ีนิยมและรู้จกักนัทัว่ไปเช่น หาน
หง (韩红 Hán Hónɡ) และนกัร้องชาวทิเบตช่ือ สวัหลา่ง วา่งหมู ่ (索朗旺姆 Suǒlǎnɡ Wànɡ  

mǔ) เป็นต้น  จงึมีผู้กลา่ววา่ เพลงเทียนลู ่ เป็นสญัลกัษณ์ของการสร้างทางรถไฟสายชิงห่าย-ทิเบต   
(青海-西藏 Qīnɡhǎi-Xīzànɡ)    

ความโดดเดน่ของเพลงนีอ้ยูท่ี่ความหมายของเพลง ประกอบกบัเหตกุารณ์ท่ีนบัได้วา่เป็น
การให้ความสําคญัอยา่งใหญ่หลวงของรัฐบาลจีนตอ่ดนิแดนทิเบตและชนชาวทิเบต นัน่ก็คือ การ
สร้างทางรถไฟสาย ชิงห่าย-ทิเบต ภาษาจีนเรียกวา่ ชิงจ้างเถ่ียลู(่青藏铁路 QīnɡZànɡ tiělù) 
ทางรถไฟสายนีน้บัเป็นเส้นทางรถไฟบนท่ีราบสงูท่ีสงูท่ีสดุและยาวท่ีสดุของโลก มีความยาวตลอด
ทัง้สาย 1,956 กิโลเมตร เร่ิมต้นเดนิทางจากเมืองซหีนิง(西宁 Xīnínɡ) เมืองเอกของมณฑลชิง
ห่าย ถึงปลายทางเมืองลาซา(拉萨 Lāsà) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ใช้เวลาเดนิทาง 
26 ชัว่โมง 23 นาที บนเส้นทางนีมี้สถานีรถไฟสงูท่ีสดุในโลกคือ สถานีถงักู่ลา-ซาน(唐古拉山   

Tánɡ ɡǔ lā shān) จดุสงูสดุของทางรถไฟสายนี ้ สงูจากระดบันํา้ทะเล 5,072 เมตร ได้เร่ิม
ก่อสร้างอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน ปี 2001 การก่อสร้างได้เสร็จสมบรูณ์เม่ือ
กลางเดือนตลุาคม 2005 กวา่ 80% ของทางรถไฟสายนีห้รือกวา่ 960 ก.ม. ทอดยาวไปบนพืน้ท่ีซึง่
อยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเล 4,000 เมตร และราว 550 ก.ม. ต้องวางรางไปบนพืน้ท่ีซึง่เป็นนํา้แข็งอยู่
ตลอดปี จงึต้องใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างพิเศษกวา่การวางรางรถไฟทัว่ไป เส้นทางรถไฟต้องตดั
ผา่นหมูห่บุเขาท่ีเลีย้วลดคดเคีย้วสลบัซบัซ้อน ต้องขดุอโุมงค์ยาวลอดหบุเขาหลายแห่ง นบัเป็น
มหศัจรรย์วิศวกรรมชิน้เอกท่ีรัฐบาลจีนทุ่มเทอยา่งมหาศาลเพ่ือนําความเจริญและความผาสกุเข้าสู่
ดนิแดนหลงัคาโลก 

เอกลกัษณ์ด้านเพลงและดนตรีของชาวทิเบต คือ “การร้องเพลงเสียงสงูและสัน่เครือ” ถือ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเดน่  ได้รับการยกยอ่ง เป็นท่ีนิยมชมชอบอยา่งกว้างขวางและเป็นท่ี
รู้จกัทัว่ไปในประเทศจีน “เพลง” จงึเป็นสิง่ท่ีชาวจีนและชาวทิเบตใช้เป็นส่ือกลางสง่ผา่นความรัก
ความห่วงใย ส่ือใจถึงใจ ส่ือความรู้สกึถงึกนัได้อยา่งลกึซึง้และนา่อศัจรรย์ เพลงท่ีสรรเสริญชนชาว
ทิเบตและดนิแดนทิเบต เพลงท่ียกยอ่งรัฐบาล เพลงท่ีปลกุใจให้รักชาต ิ และเพลงท่ีบอกถึงความ
สมานฉนัท์รักกนัฉนัพ่ีน้องของชาวจีนและทิเบตเกิดขึน้มากมาย เพลงเหลา่นีมี้ทัง้ท่ีแตง่โดยชาว
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ทิเบตเองและแตง่โดยชาวจีน แตไ่มว่า่ชาวทิเบตหรือชาวจีนเป็นผู้แตง่เพลงก็ตาม สิง่ท่ีเดน่ชดัท่ีสดุ
ท่ีนกัประพนัธ์ไมอ่าจละเลยได้ก็คือ ท่วงทํานองเพลง ดนตรีและการขบัร้องท่ีเน้นให้เห็นถงึ
เอกลกัษณ์ด้านดนตรีของชาวทิเบต สิง่นีก็้แสดงให้เห็นชดัวา่เอกลกัษณ์ด้านเพลงดนตรีของชาว
ทิเบตมีความโดดเดน่ไมเ่หมือนใคร และยากจะมีใครเสมอเหมือน 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ทิเบตตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีราบสงูท่ีสดุของโลก ธรรมชาต ิณ ดนิแดนแห่งนีจ้งึ
เป็นประดจุดนิแดนสรวงสวรรค์ท่ีคนท่ีอาศยัอยูบ่นพืน้ท่ีราบไมมี่โอกาสได้เห็น จินตภาพความงาม
ดงักลา่วดัง่ถ้อยจํานรรจ์พรรณนาออกมาในบทเพลงตอนต้นท่ีวา่  

 
清晨我站在青青的牧场     看到神鹰披着那霞光      
像一片祥云飞过蓝天        为藏家儿女带来吉祥  
qīnɡchén wǒ zhànzài qīnɡqīnɡ de mùchǎnɡ      
kàndào shén yīnɡ pīzhe nà xiáɡuānɡ      
xiànɡ yípiàn xiánɡyún fēiɡuò lántiān          
wèi Zànɡjiā érnǚ dàilái jíxiánɡ  

     “ฉนั”  ยืนกลางทุ่งขจีแสงอรุณโอบ  เหยีย่วฟ้าโฉบอาบแสงว่อนร่อนเวหา 
เมฆมงคลลอยผ่านผืนนภา  นําพรพาลูกหลานทิเบตพน้เภทภยั  
 

เนือ้เพลงข้างต้นพรรณนาจินตภาพธรรมชาตยิามอรุณรุ่ง ณ ดนิแดนทิเบต ผู้ประพนัธ์
ถ่ายทอดภาพ จากมมุสงู “ฉนั” ยืนอยูก่ลางท้องทุง่ท่ีอดุมสมบรูณ์ แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดประกาย
แสงสอ่งลอดผา่นกลุม่กลีบเมฆให้ไออุน่โอบกอดคลายความหนาวเหน็บของราตรีอนัยาวนาน ฝงู
เหย่ียวบนิโฉบเฉ่ียวบนท้องฟ้า ปีกกระพือถกูฉาบอาบด้วยแสงทองอร่ามตา มวลหมูเ่มฆขาว
บริสทุธ์ิท่ีมนษุย์เอือ้มมือสมัผสัได้ดจุพรจากสวรรค์ท่ีบนัดาลความมงคลแก่ชนชาวทิเบต   

“เหย่ียวฟ้า” (神鹰 shén yīnɡ)  ท่ีกลา่วถงึในเพลงส่ือความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ท่ี
สมัพนัธ์กบัพิธีกรรมและความเช่ือของชาวทิเบตเก่ียวกบัทตูสวรรค์  การประกอบพิธีศพของชาว
ทิเบตกระทําโดยนําศพไปไว้บนภเูขา แล้วให้เหย่ียวซึง่เช่ือวา่เป็นทตูสวรรค์มาจิกกินเนือ้ ด้วยเช่ือวา่
วิญญาณจะได้ตดิตามเหย่ียวขึน้สูส่รวงสวรรค์    

เนือ้เพลงท่อนตอ่มาคือภาพท่ี “ฉนั” มองจากมมุสงูเห็นทางรถไฟท่ีกําลงัสร้างทอดทาง 
ยาวคดเคีย้วตามแนวเขา “ทางรถไฟสายสวรรค์” สายนี ้ เป็นเส้นทางท่ีสร้างขึน้เพ่ือเช่ือมสาย
สมัพนัธ์อนัแนบแน่นของชาวจีนและทิเบต  ท่ีแม้วา่สองดนิแดนและสองชนชาตถิกูแบง่แยกด้วย
การเมืองการปกครองท่ีมีมาแตอ่ดีต แตโ่ดยสายสมัพนัธ์ฉนัพ่ีน้องแล้ว ชาวทิเบตยงัรู้สกึผกูพนักบั
แผน่ดนิจีนในฐานะมาตภุมูิ     

มมุมองของชาวทิเบตท่ีสะท้อนผา่นบทเพลงนี ้ มิใช่ความยินดีตอ่ความเจริญทางการ
คมนาคมท่ีเข้ามาสูด่นิแดนทิเบตเท่านัน้ หากแตเ่ส้นทางรถไฟสายนีไ้ด้ทะลายกําแพงภผูาอนัสงู
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ตระหง่านและหนทางกนัดารห่างไกลท่ีกัน้โอกาสในการตดิตอ่ระหวา่งพ่ีน้องท่ีดเูหมือนถกูตดัขาด
ออกเป็นสองแผน่ดนิมายาวนาน ได้สานสายใยเป็นแผน่ดนิเดียว ความรู้สกึลกึๆในจิตใจของชาว
ทิเบตท่ีก่อนหน้านัน้มีความน้อยเนือ้ต่ําใจวา่ถกูทอดทิง้จากรัฐบาลจีนมานาน  แตใ่นบทเพลงนีไ้ด้
สะท้อนถงึความอ่ิมเอิบใจท่ีชาวทิเบตได้รับความห่วงใยใสใ่จจากรัฐบาลจีน ความรู้สกึดงักลา่วส่ือ
ผา่นการใช้คําวา่ อ้อมอุน่  มาตภุมูิ  เผา่พ่ีน้อง  รวมใจ  รักนิรันดร์   

ทางรถไฟท่ีลดัเลาะทอดข้ามหบุเขามาสูด่นิแดนทิเบต “ฉนั” คือตวัแทนของชาวทิเบตท่ียืน
มองทางรถไฟสายนี ้ และรอคอยการมาถงึของรถไฟแหง่ความหวงัอยา่งใจจดใจจ่อ มงักรซึง่เป็น
สญัลกัษณ์แหง่ชาตพินัธุ์จีน จงึถกูนํามาเปรียบเทียบกบัทางรถไฟท่ีทอดยาวไตเ่ขาเลีย้วลดไปมาดจุ
พญามงักรท่ีร่อนลอยผงาดประกาศศกัดา นําพาความรัก ความสขุ ความห่วงหาอาทรจากดนิแดน
แมม่าสูล่กูหลานชาวทิเบต  ในขณะเดียวกนั ชาวทิเบตเองก็มีความภมูิใจในแผน่ดนิของตนมาก 
พร้อมกนันัน้ก็ได้เชิญชวนผู้คนให้ไปเยือนดนิแดนหลงัคาโลก และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวทิเบต    

คําวา่ 酥油茶 sūyóuchá ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถึง ชานม เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชาวทิเบต และการร้องเพลงเสียงสงูและสัน่เครือ เป็นสญัลกัษณ์ท่ีหมายถงึชาวทิเบตท่ีไมมี่ใคร
ไมรู้่จกั ความโดดเดน่ของวฒันธรรมดงักลา่วได้สะท้อนผา่นบทสดุท้ายของเพลงอนัเป็นเสมือนคํา
เชิญชวนจากเจ้าบ้านให้ผู้ ท่ีไมเ่คยได้ไปเยือนดนิแดนแห่งนี ้ได้สมัผสัมหศัจรรย์ของสวรรค์บนดนิ   

บทเพลง เทียนลู ่ จงึมิใชบ่ทเพลงท่ีบนัทกึเหตกุารณ์ความสําคญัของการสร้างทางรถไฟ
สายชิงหา่ย - ทิเบตเทา่นัน้ หากแตเ่ป็นบทเพลงท่ีประสานมิตรภาพของคนสองเชือ้ชาตบินแผน่ดนิ
เดียวกนัท่ีทัว่โลกขนานนามวา่ “แผน่ดนิมงักร”   ให้เป็นหนึง่เดียว 
 
เนือ้เพลง  
清晨我站在青青的牧场     看到神鹰披着那霞光      
像一片祥云飞过蓝天        为藏家儿女带来吉祥  
那是一条神奇的天路哎… 把祖国的温暖送到边疆 

从此山不再高路不再漫长  各族儿女欢聚一堂  
黄昏我站在高高的山冈     看那铁路修到我家乡          
一条条巨龙翻山越岭 为雪域高原送来安康 
那是一条神奇的天路哎…  带我们走进人间天堂  

青稞酒酥油茶会更加香甜   幸福的歌声传遍四方  

 
คาํอ่านพนิอนิ 
qīnɡchén wǒ zhànzài qīnɡqīnɡ de mùchǎnɡ      

kàndào shén yīnɡ pīzhe nà xiáɡuānɡ      

xiànɡ yípiàn xiánɡyún fēiɡuò lántiān         
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wéi zànɡjiā érnǚ dàilái jíxiánɡ  

nà shì yìtiáo shénqí de tiānlù āi …  

bǎ zǔɡuó de wēnnuǎn sònɡdào biānjiānɡ 

cónɡcǐ shān búzài ɡāo lù búzài mànchánɡ   

ɡèzú érnǚ huānjù yìtánɡ  

huánɡhūn wǒ zhànzài ɡāo ɡāode shānɡānɡ      

kàn nà tiělù xiūdào wǒ jiāxiānɡ          

yī tiáotiáo jùlónɡ fānshān yuèlǐnɡ  

wéi xuěyù ɡāoyuán sònɡlái ānkānɡ 

nà shì yìtiáo shénqí de tiānlù āi …   

dài wǒmen zǒujìn rénjiān tiāntánɡ  

qīnɡkējiǔ sūyóu chá huì ɡènɡjiā xiānɡtián    

xìnɡfú de ɡēshēnɡ chuánbiàn sìfānɡ  

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
“ฉนั” ยืนกลางทุ่งขจีแสงอรุณโอบ   เหย่ียวฟ้าโฉบอาบแสงวอ่นร่อนเวหา 
เมฆมงคลลอยผา่นผืนนภา  นําพรพาลกูหลานทิเบตพ้นเภทภยั  
ฝ่าความหนาวฝากรถไฟสายสวรรค์        อ้อมอุน่นัน้มาตภุมูิสง่มาให้ 
นบัแตนี่เ้ขาไมส่งูทางไมไ่กล                  เผา่พ่ีน้องรวมใจรักนิรันดร์ 
ยามสายณัห์บนยอดผาสงูตระหงา่น  ยืนมองทางรถไฟสายสวรรค์ 
ดจุมงักรร่อนเลือ้ยเขาพลัวนั    สง่ความรักความสขุสนัต์มาบ้านเรา   
อศัจรรย์แสนวิเศษทางสายใหม ่   พาเราไปสวรรค์บนดนิบนถ่ินเขา 
กรุ่นกลิน่นมเคล้ากลิน่ชาหอมกลิน่เหล้า      เพลงสขุเคล้าก้องทัว่แคว้นทัว่แดนดนิ  
 
คาํศัพท์  
清晨 qīnɡchén ยามฟ้าสาง ตอนรุ่งอรุณ 
鹰 yīnɡ เหย่ียว 
披 pī คลมุ 
霞光      xiáɡuānɡ     แสงอรุโณทยั แสงสายณัห์ 
藏 zànɡ ช่ือเรียกชนชาติทิเบต 
吉祥  jíxiánɡ  มงคล 
神奇 shénqí มหศัจรรย์ 
边疆 biānjiānɡ ชายแดน 
欢聚 huānjù รวมตวัชมุนมุกนัอยา่งมีความสขุ 
黄昏 huánɡhūn ยามสายณัห์ 
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山冈 shānɡānɡ  ภเูขาลกูเลก็ ๆ  
铁路          tiělù     ทางรถไฟ 
翻  越  fān yuè ปีนป่าย ก้าวข้าม  
域 yù ดินแดน อาณาจกัร 
高原 ɡāoyuán ท่ีราบสงู 
安康 ānkānɡ สงบสขุร่มเยน็ 
青稞酒 qīnɡkējiǔ เหล้าท่ีหมกัจากข้าวสาลี 
酥油茶 sūyóuchá ชาเนย 
香甜    xiānɡtián  หอมหวาน 
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92.《祖国不会忘记》  

 
จู่กวอ๋ ปู๋  วา่งจี《้祖国不会忘记》Zǔɡuó búhuì wànɡjì เพลง “มาตภุมูิไมเ่คยลืม” 

ประพนัธ์คําร้องโดย เยวถ่าน (月潭 Yuè Tán) ประพนัธ์ทํานองโดย ฉาวจิน้ (曹进 Cáo Jìn) 
เพลงนีแ้ตง่ขึน้เพ่ืออทิุศให้กบัผู้ ท่ีปิดทองหลงัพระ ทุ่มเทและเสียสละเพ่ือสร้างชาตอิยา่งไมคํ่านงึถึง
ความเหน็ดเหน่ือยและไมเ่คยคดิให้ใครมายกยอ่งหรือตอบแทนใดๆ เพราะทกุสิง่ท่ีทุ่มเทลงไปก็เพ่ือ
สร้างชาตใิห้เข้มแข็งยืนยง แม้จะเป็นเพียงหนึง่แรงเลก็ๆ แตก็่ทุ่มเทสดุแรงกายแรงใจ ผู้ขบัร้องคน
แรกเป็นศลิปินนกัร้องเพลงระดบัชาต ิ ช่ือ อินซิว่เหมย (殷秀梅 Yīn Xiùméi) ทํานองเพลง
องอาจ ฮกึเหิม เข้มแข็ง และกระฉบักระเฉง ส่ือถึงจิตใจท่ีเดด็เด่ียว มัน่คง มุง่มัน่ อาจหาญตอ่สู้กบั
ความยากลําบากอยา่งไมเ่คยยอ่ท้อ และไมเ่คยคดิท้อถอย แม้จะไมมี่ใครเห็น แตท้่องฟ้ามองเห็น 
ดวงดาวมองเห็น หบุเขามองเห็น แมนํ่า้มองเห็น และมาตภุมูิมองเห็น  มาตภุมูิไมเ่คยลืมฉนั เพียง
เท่านีฉ้นัก็สขุใจเพียงพอแล้ว   
 ผู้ ท่ีอทิุศตนทํางานเพ่ือชาตเิพ่ือสงัคมมิใชมี่เพียงเหลา่ทหารตํารวจเทา่นัน้ หากแตร่วมถึง
ผู้คนทกุสาขาอาชีพ การแสดงบนเวทีของเพลงนีจ้งึใช้ผู้แสดงประกอบเพลงจํานวนมาก แตล่ะคน
สวมชดุประจําอาชีพตา่งกนัไป เพ่ือส่ือให้เห็นถึงผู้คนทกุคนในสงัคม แม้จะเป็นพลงัเลก็ ๆ ท่ีแฝงตวั
อยูใ่นซอกมมุเลก็ๆท่ีไมมี่ใครเห็น ไมมี่ใครรู้จกั หรือไมมี่ใครรู้วา่เป็นใคร ทําอะไร ขอเพียงทําสิง่ท่ีดีมี
คณุคา่ ท่านก็จะเป็นกําลงัสําคญัอีกหนึง่แรง ท่ีรวมเป็นพลงัอนัแข็งแกร่งเพ่ือร่วมพฒันาชาต ิแม้จะ
ไมมี่ใครรู้วา่ทา่นทุ่มเททําคณุประโยชน์อนัใด ขออยา่ได้ท้อแท้ เพราะ 
 

山知道我，江河知道我， 祖国不会忘记。 
shān zhīdào wǒ，jiānɡhé zhīdào wǒ，zǔɡuó búhuì wànɡjì. 

ขนุเขารบัรู้  แม่น้ํารบัรู้  มาตภูุมิไม่เคยลืมเรา  
 
ในเพลงกลา่วถึง เจิงฝ ู(征服 zhēnɡfú) หมายถึง การปราบปรามข้าศกึศตัรู  อีกคํา

หนึง่คือ เจิงถ ู(征途 zhēnɡtú) หมายถงึเส้นทางเดนิทพั เร่ืองนีเ้ก่ียวกบัประวตัศิาสตร์การตอ่สู้
เพ่ือการปฏิวตักิารปกครอง อา่นรายละเอียดเร่ืองนีไ้ด้ในเพลงท่ี  1 และ 2  

 

เนือ้เพลง  

在茫茫的人海里，  我是哪一个？  

在奔腾的浪花里，  我是哪一朵？  

在征服宇宙的大军里， 那默默奉献的就是我；  

在辉煌事业的长河里， 那永远奔腾的就是我。  
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不需要你认识我，  不需要你知道我，  

我把青春   融进祖国的江河。  

山知道我，   江河知道我，  

祖国不会忘记，   不会忘记我。  

 

在攀登的队伍里，  我是哪一个？  

在灿烂的群星里，  我是哪一颗？  

在通往宇宙的征途上， 那无私拼搏的就是我；  

在共和国的星河里， 那永远闪光的就是我。  

 

不需要你歌颂我，  不需要你报答我，  

我把光辉   融进祖国的星座。  

山知道我，   江河知道我，  

祖国不会忘记，   不会忘记我。  

 
คาํอ่านพนิอนิ 
zài mánɡmánɡ de rén háilǐ，wǒshì nǎyíɡè ？  

zài bēnténɡ de lànɡ huālǐ，wǒshì nǎ yìduǒ ？  

zài zhēnɡfú yǔzhòu de dàjūn lǐ，  

zài huīhuánɡ shìyè de chánɡ hélǐ，zhīdào wǒ ，  

wǒbǎ qīnɡchūn rónɡ jìn zǔɡuó de jiānɡhé.  

shān zhīdào wǒ，jiānɡhé zhīdào wǒ，  

zǔɡuó búhuì wànɡjì，búhuì wànɡjì wǒ.  

zài pāndēnɡ de duìwu lǐ，wǒshì nǎyíɡè ？  

zài cànlàn de qúnxīnɡ lǐ，wǒshì nǎ yìkē？  

zài tōnɡwǎnɡ yǔzhòu de zhēnɡ túshànɡ，  

nà wúsī pīnbó de jiùshì wǒ；  

zài ɡònɡhéɡuó de xīnɡ hélǐ，  

nà yónɡyuǎn shǎnɡuānɡ de jiùshì wǒ.  

bùxūyào nǐ ɡēsònɡ wǒ，bùxūyào nǐ bàodá wǒ ，  

wǒbǎ ɡuānɡhuī rónɡ jìn zǔɡuó de xīnɡzuò.  

shān zhīdào wǒ，jiānɡhé zhīdào wǒ，  

zǔɡuó búhuì wànɡjì， búhuì wànɡjì wǒ.  
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ความหมายของเนือ้เพลง  
ท่ามกลางผู้คนนบัแสนล้าน  ตวัฉนันัน้คือคนไหน  
ในกระแสคล่ืนทะเลใหญ่   คล่ืนลกูไหนคือตวัเรา  
ในกองทพันบัแสนล้านดัง่จกัรวาล   ผู้อทิุศมมุเงียบงนัฉนัคอยเฝ้า 
ลอยนาวาสมัมาชีพทัง้หนกัเบา  คือฉนัเฝ้าตามวิถีจรลีไป   
ไมต้่องให้ใครมารู้จกัฉนั   ไมต้่องรู้วา่ฉนันัน้คนไหน 
อทิุศความหนุม่สาวหลอมรวมไป  ลงในสายนทีแผน่ดนิเรา  
ขนุเขายงัมองเห็น   สายนํา้เยน็มองเห็นเจ้า 
มาตภุมูิไมลื่มเรา    ทกุค่ําเช้าคะนงึมิคลาย 
ในบรรดาเหลา่ทพัป่ายปีนเขา  ตวัของเรา คือคนไหน  
ดาวบนฟ้าระยิบพราย   ดาวดวงไหนคือตวัเรา 
ขบวนทพัดาวสูจ่กัรวาล   อทิุศตนแข็งขนัเดนิย่ําเท้า 
ดาวแหง่สาธารณรัฐจีนทอดทางยาว ฉนัคือดาวสอ่งสวา่งชัว่นิรันดร์  
ไมต้่องการให้ใครร้องสดดีุ  ไมต้่องมีใครมาตอบแทนฉนั 
หลอมรวมแสงเรืองรองเข้ารวมกนั  ผนกึมัน่บนมาตภุมูิสอ่งแสงพราว   
ขนุเขายงัมองเห็น   สายนํา้เยน็มองเห็นเจ้า 
มาตภุมูิไมลื่มเรา    ทกุค่ําเช้าไมเ่คยลืม  
  
คาํศัพท์  

茫茫 mánɡmánɡ กว้างใหญ่ไพศาล สดุลกูหลูกูตา 

人海 rénhǎi คล่ืนมนษุย์ 

奔腾 bēnténɡ ตะบงึไปข้างหน้า 

浪花 lànɡhuā คล่ืนแตกซา่นกระเซน็เป็นฝอย 

征服 zhēnɡfú การปราบปรามข้าศกึศตัรูให้สิน้ซาก  

宇宙 yǔzhòu จกัรวาล 

默默 mòmò อยา่งเงียบๆ  

奉献 fènɡxiàn อทุิศ สละเพ่ือ 

融进 rónɡ jìn ละลายหลอมรวมเข้าด้วยกนั 

攀登 pāndēnɡ ปีน ปีนป่าย 

征途 zhēnɡtú เส้นทางการเดินทพัเพ่ือตอ่สู้ศกึสงคราม 

队伍 duìwu กองกําลงัทหาร ขบวน 

无私 wúsī ไมเ่หน็แก่ตวั  

拼搏 pīnbó สู้บากบัน่ มุง่สู้ไป  
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闪光 shǎnɡuānɡ แสงกระพริบ 

报答 bàodá ตอบแทนคณุความดี 
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93.《说中国》  
 

ซวั จงกวอ๋《说中国》Shuō Zhōnɡɡuó   เพลง “จํานรรจ์ประเทศจีน” ประพนัธ์คําร้อง
โดย เจิงเซ่ียนรุ่ย  (曾宪瑞 Zēnɡ Xiànruì) ประพนัธ์ทํานองโดย เจ่ียงต้าเหวย่ (蒋大为 Jiǎnɡ 

Dàwéi) เป็นเพลงสดดีุพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีปฏิวตัวิฒันธรรมและเปล่ียนแปลงการปกครอง ชว่ย
ให้พ่ีน้องชาวจีนหลดุพ้นจากการถกูกดข่ีขม่เหงของชนชัน้ศกัดนิาอยา่งในอดีต หลงัการก่อตัง้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีนพฒันารุดหน้าอยา่งเข้มแข็ง เป็นผลมาจากการนําของผู้ นํา
พรรคคอมมิวนิสต์จีนนัน่เอง จนปัจจบุนัไมว่า่จะเป็นเทคโนโลยี ความเป็นอยูข่องประชาชน อารย
ธรรมจีน ล้วนหยดัยืนอยูแ่นวหน้า ทัง้ยงัพฒันาไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ ทํานองเพลงแสดงออกถึงความ
โออ่า่ ใจกว้าง เปิดเผย ทํานองช้า แตต่วัโน้ตชดัเจน คําร้อง และจงัหวะมัน่คง แสดงถึงการก้าวไปที
ละก้าวอยา่งหนกัแนน่  ความไพเราะของเพลงนี ้แทรกซมึสูห่วัใจชาวจีนทกุหนแหง่ และทกุผู้ทกุคน 

ความน่าสนใจของคําร้องเพลงนีอ้ยูท่ี่วรรคขึน้ต้นกบัวรรคลงท้าย เพลงนีแ้บง่เป็นสามท่อน 
แตล่ะท่อน ขึน้ต้นด้วยประโยคท่ีสอดคล้องกนั คือ   

ท่อนที่ 1  老一辈也说, 新一辈也说 

             lǎoyíbèi yě shuō  
คนรุ่นก่อนก็พดู คนรุ่นใหมก็่พดู  
 

ท่อนที่ 2  乡里人也说, 城里人也说 

xiānɡlǐ rényě shuō , chénɡlǐ rén yě shuō 
ชาวชนบทก็พดู คนในเมืองก็พดู  
 

ท่อนที่ 3  中国人也说, 外国人也说  

            Zhōnɡɡuó rényě shuō, wàiɡuó rényě shuō 
ชาวจีนก็พดู ชาวตา่งชาตก็ิพดู    

 
ทัง้สามท่อนลงท้ายเหมือนกนั ด้วยประโยคท่ีวา่  
一代又一代继往开来，中国特色道路越走越走越宽阔 
yídài yòu yídài jìwǎnɡ kāilái  

Zhōnɡɡuó tèsè dàolù yuè zǒu yuè kuānkuò    
สืบช่วงตอ่ รุ่นตอ่รุ่น หลายช่วงมา  ยิ่งเดนิหน้า ชาตจีินยิง่ พฒันาไกล 
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ส่ือให้เห็นถงึ  ผู้คนถ้วนหน้าทกุหมูเ่หลา่ไมว่า่จะเป็นคนรุ่นก่อน คนเมืองคนชนบท ชาวจีน
ทกุคน หรือแม้แตช่าวตา่งชาตล้ิวนเช่ือตรงกนัวา่ ภายใต้การปกครองและการนําของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน สามารถนําพาประเทศพฒันามุง่หน้าสูค่วามเจริญท่ีไมห่ยดุยัง้ เหมือนกบัถนนท่ี
เดนิมาถกูทางแล้ว ยิง่เดนิไปข้างหน้ายิ่งพบกบัความเจริญรุ่งเรือง   
 
เนือ้เพลง 
老一辈也说新一辈也说  社会主义救了中国    
铁锤锻造了民族的尊严  镰刀收获了复兴的欢乐   
久经风雨几经拼搏   征途上踏平了多少坎坷   
一代又一代继往开来  中国特色道路越走越宽阔 
 
乡里人也说城里人也说  改革开放富了中国    
田野长满了丰收的喜悦  都市飞扬着多彩的欢歌   
几经跋涉几经开拓   前进中验证了多少探索   
一代又一代继往开来  中国特色道路越走越宽阔 
  
中国人也说外国人也说  科学发展强盛中国    
神州处处是和谐的家园  人民家家有美好的生活   
和平崛起朝气蓬勃   旗帜下奔腾着长江黄河  
一代又一代继往开来  中国特色道路越走越宽阔 
  
 
คาํอ่านพนิอนิ  
lǎoyíbèi yě shuōxīn yíbèi yě shuō   

shèhuì zhǔyì jiùle Zhōnɡɡuó    

tiěchuí duànzào le mínzú de zūnyán   

liándāo shōuhuò le fùxīnɡ de huānlè   

jiǔjīnɡ fēnɡyǔ jǐjīnɡ pīnbó    

zhēnɡ túshànɡ tàpínɡ le duōshǎo kánkě   

yídài yòu yídài jìwǎnɡ kāilái   

Zhōnɡɡuó tèsè dàolù yuè zǒu yuè kuānkuò 

xiānɡlǐ rényě shuō chénɡlǐ rényě shuō   

ɡǎiɡé kāifànɡ fù le Zhōnɡɡuó    

tiányě chánɡ mǎnle fēnɡshōu de xǐyuè   

dūshì fēiyánɡ zhe duōcǎide huānɡē   

jǐjīnɡ báshè jǐjīnɡ kāituò    

qián jìnzhōnɡ yànzhènɡ le duōshǎo tànsuǒ   

yídài yòu yídài jìwǎnɡ kāilái   

Zhōnɡɡuó tèsè dàolù yuè zǒu yuè kuānkuò 
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Zhōnɡɡuó rényě shuō wàiɡuó rényě shuō   

kēxué fāzhǎn qiánɡshènɡ Zhōnɡɡuó    

shénzhōu chùchù shì héxié de jiāyuán   

rén mínjiā jiāyǒu měi hǎode shēnɡhuó   

hépínɡ juéqǐ zhāoqì pénɡbó    

qízhì xià bēnténɡ zhe chánɡjiānɡ huánɡhé  

yídài yòu yídài jìwǎnɡ kāilái   

Zhōnɡɡuó tèsè dàolù yuè zǒu yuè kuānkuò 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
คนรุ่นก่อนรุ่นใหมท่ัว่ทกุถ่ิน   สงัคมนิยม ชว่ยจีน คงชาตไิด้ 
ค้อนเหลก็ปัน้เกียรตภิมูิเผา่พนัธุ์ไว้  วงเคียวเก่ียวความสขุให้วฒันา 
ผา่นลมฝนร้อนหนาวเฝ้าบากบัน่  ลกุคลกุคลาน ทางแสนเข็ญ สู้ฟันฝ่า 
สืบช่วงตอ่ รุ่นตอ่รุ่น หลายช่วงมา   ยิ่งเดนิหน้า ชาตจีินยิง่ พฒันาไกล 
 
คนชนบทคนเมืองเล่ืองลือลัน่  ปฏิวตัเิปล่ียนผนัชาตจีินสดใส 
ความสขุงอกบนท้องทุง่ทัว่แดนไป  สีสนัเพลงสขุฟุ้ งไปทัว่พารา  
ลยุบกุเบกิข้ามนํา้ข้ามภเูขา  รุดหน้าเข้าสํารวจตรวจเสาะหา 
สืบช่วงตอ่ รุ่นตอ่รุ่น หลายช่วงมา   ยิ่งเดนิหน้า ชาตจีินยิง่ พฒันาไกล 
 
คนจีนพดูคนตา่งชาตก็ิลือเล่ือง  ชาตจีิน เฟ่ืองฟวูทิยาการ ลํา้สมยั 
ทัง้แผน่ดนิประชาชนหลอมรวมใจ  ทกุคนมีชีวิตใหมดี่ขึน้มา  
ใต้ธงแดงสามคัคีกนัคกึคกั  นํา้สายหลกัแยงซหีวงเหอโถมถลา 
สืบช่วงตอ่ รุ่นตอ่รุ่น หลายช่วงมา   ยิ่งเดนิหน้า ชาตจีินยิง่ พฒันาไกล 
   
คาํศัพท์  
社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
铁锤 tiěchuí ค้อนเหลก็ 
锻造 duànzào ตีหลอมให้เป็นรูป 
尊严 zūnyán ทรงเกียรติ 
镰刀 liándāo เคียวเก่ียวข้าว 
收获 shōuhuò เก็บเก่ียวผลผลิต ผลสําเร็จ ดอกผล 
复兴 fùxīnɡ ฟืน้ฟขูึน้มาใหม ่
坎坷   kánkě   ขรุขระ ล้มลกุคลกุคลาน 
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继往开来 jìwǎnɡ kāilái สืบช่วงกิจการต่อมา  
改革开放 ɡǎiɡé kāifànɡ การปฏิรูปและปลดปลอ่ย 
田野 tiányě ท้องทุง่ 
丰收 fēnɡshōu การเก็บเก่ียวผลผลติ 
喜悦 xǐyuè ดีอกดีใจ ช่ืนบาน 
都市 dūshì เมือง 
跋涉 báshè ลยุข้ามนํา้ข้ามเขา  
验证 yànzhènɡ พิสจูน์ 
探索 tànsuǒ สํารวจ 
科学 kēxué เทคโนโลยี วิทยาการ 
发展 fāzhǎn พฒันา 
强盛 qiánɡshènɡ เข้มแข็งเกรียงไกร 
和谐 héxié กลมกลืน 
崛起 qǐ jué ผดุขึน้ โผลข่ึน้  
蓬勃    pénɡbó   คกึคกั มีชีวิตชีวา 
宽阔 kuānkuò กว้างใหญ่ไพศาล 
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94.《红船向未来》  
 
หง ฉวน เซี่ยง เวย่หลาย《红船向未来》Hónɡ chuán xiànɡ wèilái  เพลง “เรือ

แดงลอยลําสูอ่นาคต” ประพนัธ์คําร้องโดย โจวหยว่ีเฉียง (周羽强Zhōu Yǔqiánɡ )ประพนัธ์
ทํานองโดย จางหงฉี (张红旗 Zhānɡ Hónɡqí) แตง่ขึน้เม่ือเดือนเมษายน ปี 2006 เพ่ือเป็นท่ี
ระลกึสําหรับการก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐจีนครบรอบ 85 ปี ผู้ขบัร้องคนแรกคือนกัร้อง
ชัน้แนวหน้าของจีนช่ือ หลว่ีเวย (吕薇 Lǚ Wēi) หลงัจากถ่ายทําภาพยนตร์เพลงสําเร็จ ได้นําออก
เผยแพร่ครัง้แรกทางสถานีโทรทศัน์สว่นกลางหลายครัง้ จนได้รับความนิยมอยา่งกว้างขวาง ตอ่มา
ได้รับคดัเลือกให้เป็นหนึง่ในเจ็ดเพลงท่ีใช้แสดงในคอนเสร์ิตของสถานีโทรทศัน์สว่นกลาง เนือ้เพลง
สดดีุพรรคคอมมิวนิสต์จีน เดมิเป็นเพลงท่ีผู้แตง่ท่านนีเ้ขียนขึน้มาก่อนแล้ว ช่ือเพลงวา่ หง ฉวน ฉว่ี
《红船曲》Hónɡ chuán qǔ “เพลงเรือแดง” ผู้แตง่ได้นําเอาสํานวนเพลงเดมินีม้าปรับปรุง
แก้ไขเนือ้ร้องใหม ่โดยเพิ่มเตมิคําร้องท่ีส่ือถงึสญัลกัษณ์ร่วมสมยัยคุปฏิวตั ิเชน่ “รวมใจเป็นหนึง่ ลง
เรือลําเดียว รวมความรัก รวมหวัใจ ร่วมใจสร้างอนาคต”  ในด้านดนตรี เพลงนีมี้ทว่งทํานองไพเราะ
งดงาม ส่ือถงึหวัใจท่ีงดงามของประชาชนท่ีร่วมแรงร่วมใจ สมคัรภกัดีตอ่พรรคคอมมิวนิสต์ และ
มุง่มัน่ร่วมสร้างชาตไิปด้วยกนั 

ในการเฉลมิฉลองครบรอบหกสบิปีแหง่การก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการคดัเลือก
เพลงท่ีระลกึ และสง่เสริมให้เป็นเพลงรักชาต ิ 100 เพลง ในการนี ้ เพลง หง ฉวน เซี่ยง เวย่หลาย 
(เรือแดงลอยลําสูอ่นาคต) นี ้  ได้รับการเสนอช่ือมาจากสถานีโทรทศัน์เจ้อเจียง  โดยท่ีผู้แตง่เพลงก็
คือ โจวหยว่ีเฉียง รองผู้ อํานวยการสถานีโทรทศัน์แหง่นีน่ี้เอง ในท่ีสดุ เพลงนีก็้ได้รับการจดัอนัดบัให้
เป็นหนึง่ในร้อยเพลงรักชาตจีิน และเป็นเพลงท่ีเสนอมาจากสถานีโทรทศัน์เจ้อเจียงเพียงเพลงเดียว
ท่ีได้รับการคดัเลือก 

คําวา่ หนานห ู(南湖  Nánhú) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถึง “ทะเลสาบใต้” มีท่ีมาจากการ
ประชมุสภาผู้แทนราษฎรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครัง้ท่ี 1 จดัขึน้ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้   (上海 Shànɡ

hǎi) ระหวา่งวนัท่ี 22 – 31 กรกฎาคม ปี  1921 มีผู้แทนพรรคเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 12 คน 
สมาชิกพรรคเข้าร่วมทัง้หมด 50 คน การประชมุวนัสดุท้ายจดัประชมุบนเรือท่ีแลน่ไปในทะเลสาบ
หนานหขูองเมืองเจียซงิ (嘉兴Jiāxīnɡ) มณฑลเจ้อเจียง (浙江 Zhèjiānɡ) การประชมุในครัง้
นีกํ้าหนดกรอบนโยบายและภารกิจท่ีจะต้องดําเนินให้บรรลเุป้าหมายของชาต ิ การประชมุบนเรือ
ในครัง้นีจ้งึเป็นท่ีมาของการใช้คําวา่ “เรือแดง” เป็นสญัลกัษณ์การเร่ิมต้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ท่ีจะนําพาชาตไิปสูค่วามเจริญรุ่งเรือง และความผาสกุของประชาชน   
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เนือ้เพลง  
一艘红船哎   南湖浪里来 
经风雨历险滩  奋勇向前开 
虽说是航道上 常有迷雾阴霾 
却总能看得清 金色未来 
一艘红船哎   南湖浪里来 
风里吹雨里打  方向不曾改 
虽说是路途中 常有困苦艰难 
却总能承前启后 继往开来 
我们万众一心 扬帆去远航 
凝聚情凝聚爱  同心创未来 
我们万众一心 驶向大海 
凝聚情凝聚爱  同心创未来 
你是我的老船长  你把我关爱 
航程里留下的故事 一代传一代 
你是我的老船长  你把我关爱 
航程里留下的故事 一代传一代 
你是我的老船长  你把我关爱 
风浪里跟着你红船 向未来向未来 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
yī sōu hónɡ chuán āi  nánhú lànɡ lǐlái 

jīnɡ fēnɡyǔ lì xiǎntān  fènyǒnɡ xiànɡqián kāi 

suī shuōshì hánɡ dàoshànɡ chánɡyǒu míwù yīnmái 

què zǒnɡnénɡ kàndéqīnɡ jīnsè wèilái 

yī sōu hónɡ chuán āi  nánhú lànɡ lǐlái 

fēnɡlǐ chuī yǔ lǐ dǎ  fānɡxiànɡ bùcén ɡǎi 

suī shuōshì lù túzhōnɡ chánɡyǒu kùnkǔ jiānnán 

què zǒnɡnénɡ chénɡqiánqǐhòu jìwǎnɡ kāilái 

wǒmen wànzhònɡ yìxīn yánɡfān qù yuǎnhánɡ 

nínɡjù qínɡ nínɡjù ài  tónɡxīn chuànɡ wèilái 

wǒmen wànzhònɡ yìxīn shǐxiànɡ dàhǎi 

nínɡjù qínɡ nínɡjù ài  tónɡxīn chuànɡ wèilái 

nǐshì wǒde lǎo chuánzhǎnɡ  nǐbǎ wǒ ɡuānài 

hánɡchénɡ lǐ liúxià de ɡùshi yídài chuán yídài 

nǐshì wǒde lǎo chuánzhǎnɡ  nǐbǎ wǒ ɡuānài 

hánɡchénɡ lǐ liúxià de ɡùshi yídài chuán yídài 

nǐshì wǒde lǎo chuánzhǎnɡ  nǐbǎ wǒ ɡuānài 

fēnɡlànɡ lǐ ɡēnzhe nǐ hónɡ chuán  

xiànɡ wèilái xiànɡ wèilái 
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ความหมายของเนือ้เพลง  
เรือแดงลอยนาวา  ฝ่าคล่ืนธารานามหนานห ู
ข้ามฝ่ังฝ่าลมฝนวสนัต์ฤด ู มัน่อยูห้่าวหาญลอยลําไป 
แม้ในทางเรือวิบาก  อปุสรรค์ดัง่หมอกทบึใหญ่ 
แตย่งัคงลอยลําไป  แสงทองใสท่ีปลายทาง 
เรือแดงลอยลําอยู ่  ในหนานหฝู่าคล่ืนลมขวาง  
ฝ่าพายฝุนบนทาง  ไมล่ะวางทิง้ปณิธาน 
แม้วา่เส้นทางสายนี ้  มกัมีลําบากขวากหนาม 
ยงัคงสง่ตอ่ผู้ตาม  สืบความดีงามพฒันา 
พวกเราหม่ืนใจหนึง่เดียว  ชกัใบยดึเหน่ียวมุง่หน้า 
หลอมรักรวมใจเข้ามา  มุง่หน้าร่วมสร้างวนัใหม ่
พวกเราหม่ืนใจเป็นหนึง่  ขบัเคลื่อนให้ถงึทะเลใหญ่ 
หลอมรักรวมเป็นหนึง่ใจ  ร่วมสร้างวนัใหมช่าตเิรา 
ท่านเป็นผู้ นําหวัเรือ  ห่วงใยล้นเหลือคอยเฝ้า 
เร่ืองราวมากมายเรือเรา  บอกเลา่รุ่นหลงัสืบไป 
ท่านเป็นผู้ นําหวัเรือ  คอยห่วง ล้นเหลือ เอาใจใส ่
พายคุล่ืนแรงเท่าไร  ร่วมฝ่าพนัไปวนัหน้าเอย  
   
คาํศัพท์  
艘 sōu ลํา (ลกัษณะนามของเรือ) 
奋勇 fènyǒnɡ ห้าวหาญ 
航道 hánɡdào เส้นทางเดินเรือ 
迷雾 míwù หมอกท่ีหนาทบึ 
阴霾 yīnmái หมอกมืด พยบัเมฆ 
扬帆 yánɡfān ชกัใบเรือขึน้ 
凝聚 nínɡjù เกาะตวั เกาะกลุม่  
驶 shǐ ขบั บงัคบัให้แลน่ไป  
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95.《光明行》  
 

กวางหมิง สงิ 《光明行》Guānɡmínɡ xínɡ เพลง “เส้นทางแสงทอง” ประพนัธ์คําร้อง
โดย หยวีเหวนิฉิน  (虞文琴 Yú Wénqín) ประพนัธ์ทํานองโดย เหลยหยว่นเซงิ (雷远生 Léi 

Yu ǎ nsh ē n ɡ ) เป็นเพลงท่ีมีเนือ้หาสดดีุพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีผา่นร้อนผา่นหนาว บกุฝ่าความ
ยากลําบากนบัร้อยนบัพนัแรมคืน ข้ามนํา้ข้ามเขาสงูชนันบัพนัลกู ฝ่าแดดร้อนลมแรง รอนแรม
ทางไกลหลายพนัลี ้ เพ่ือเสาะหาแสงสวา่งให้กบัมวลชน ขบัไลค่วามทกุข์ยาก เดือดร้อน แร้นแค้น 
และการกดข่ีขม่เหงรังแกของชนชัน้ศกัดนิาในอดีต คําวา่ กวางหมิง (光明 ɡuānɡmínɡ) ท่ีเป็น
ช่ือเพลง และคําวา่ หลีหมิง (黎明 límínɡ)  ท่ีปรากฏในเนือ้เพลง หมายถงึ “แสงสวา่ง” ซึง่ใช้เป็น
สญัลกัษณ์ท่ีหมายถงึความผาสกุ สภาพชีวิตท่ีดีขึน้ของมวลชน และความเจริญรุ่งเรืองของชาติ 
ทัง้หมดทัง้มวลนีเ้กิดขึน้มาจากความวิริยะอตุสาหะของเหลา่ทหารกล้าแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ี
ตอ่สู้ เพ่ือประชาชนมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และจะยงัคงเป็นเช่นนีต้อ่ไป 

โครงสร้างของเพลงแบง่เป็นสองท่อนหลกั เนือ้เพลงแตล่ะท่อนใช้วิธีการตัง้คําถามวา่ ใคร
กนัท่ีเสาะหาแสงสวา่งให้เรา ใครกนัผา่นร้อนหนาวเสาะหา  เพ่ือนําไปสูคํ่าตอบในวรรคสดุท้ายท่ีวา่ 
นําความสขุลํา้เข้ามา ให้เราถ้วนหน้าสขุสบาย ซึง่ในคําตอบ ผู้ ท่ีนําความสขุ  นําชีวติใหมท่ี่ดีขึน้ นํา
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาตมิาสูป่ระชาชน ก็คือ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนัน่เอง     
 

เนือ้เพลง  
轻轻的我问高山我问白云   是谁穿过沉沉黑夜寻找黎明 
是谁走遍了万水千山  不知疲倦把理想追寻 
那是一把千锤百炼的斧头  那是你一把披荆斩棘的镰刀 
只有你一面飘向未来的旗帜 只有你一颗超越自己的心灵 
 
轻轻的我问自己的心灵  谁能历经风雨沧桑永葆青春 
是谁在这古老的土地上  赶走贫穷带来幸福繁荣 
那是你一把千锤百炼的斧头 那是你一把披荆斩棘的镰刀 
只有你一面飘向未来的旗帜 只有你一颗超越自己的心灵 
 
万里光明行大地来作证  万里光明行太阳正当顶 
万里光明行大地来作证  万里光明行太阳正当顶 
 
คาํอ่านพนิอนิ  
qīnɡqīnɡ de wǒ wèn ɡāoshān wǒ wèn báiyún  

shì shuí chuānɡuò chénchén hēiyè xúnzhǎo límínɡ 

shì shuí zǒubiàn le wànshuǐ qiānshān 

bùzhī píjuàn bǎ líxiǎnɡ zhuīxún 
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nà shì yìbǎ qiānchuí bǎiliàn de fǔtou 

nà shì nǐ yìbǎ pījīnɡ zhǎnjí de liándāo 

zhǐ yǒunǐ yímiàn piāo xiànɡ wèi láide qízhì 

zhǐ yǒunǐ yìkē chāoyuè zìjǐde xīnlínɡ 

 

qīnɡqīnɡ de wǒ wènzìjǐ de xīnlínɡ 

shuínénɡ lìjīnɡ fēnɡyǔ cānɡsānɡ yǒnɡbǎo qīnɡchūn 

shì shuízài zhè ɡǔ lǎode tǔ dìshànɡ 

ɡánzǒu pínqiónɡ dàilái xìnɡfú fánrónɡ 

nà shì nǐ yìbǎ qiānchuí bǎiliàn de fǔtou 

nà shì nǐ yìbǎ pījīnɡ zhǎnjí de liándāo 

zhǐ yǒunǐ yímiàn piāo xiànɡ wèi láide qízhì 

zhǐ yǒunǐ yìkē chāoyuè zìjǐde xīnlínɡ 

 

wànlǐ ɡuānɡmínɡ xínɡ dàdì lái zuòzhènɡ 

wànlǐ ɡuānɡmínɡ xínɡ tàiyánɡ zhènɡ dānɡdǐnɡ 

wànlǐ ɡuānɡmínɡ xínɡ dàdì lái zuòzhènɡ 

wànlǐ ɡuānɡmínɡ xínɡ tàiyánɡ zhènɡ dānɡdǐnɡ 

 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ฉนักระซบิถามก้อนเมฆถามภเูขา  คือใครข้ามคืนฝ่าเงาหารุ่งสาง 
คือใครข้ามภธูารนํา้ทัว่ทกุทาง  ไมถ่อยหลงั ไมเ่หน่ือยล้า หาอดุมการณ์  
นัน่คือขวานเผาผลาญหลอมร้อยค้อนร่ํา นัน่คือเคียวเก่ียวขวากหนามบกุตามฝัน 
นัน่คือเรือมุง่วนัหน้าเฝ้าฝ่าฟัน    นัน่คือใจมุง่มัน่เหนือใจตน 
กระซบิถามตวัเองอยูใ่นใจ  ใครเก็บความเยาว์วยัได้แม้ลมฝน  
ใครหยดัยืนแดนเก่าแก่อยา่งอดทน ขจดัจนให้มัง่มีสขุสําราญ  
นัน่คือขวานเผาผลาญหลอมร้อยค้อนร่ํา นัน่คือเคียวเก่ียวขวากหนามบกุตามฝัน 
นัน่คือเรือมุง่วนัหน้าเฝ้าฝ่าฟัน    นัน่คือใจมุง่มัน่เหนือใจตน 
แสงทองหม่ืนลีใ้นปฐพีเป็นพยาน  อาทิตย์ฉาน “วา่นหล่ี” หม่ืนลีไ้กล   
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คาํศัพท์  
沉 chén อมึครึม 
黎明 límínɡ แสงสวา่ง รุ่งอรุณ 
疲倦 píjuàn ออ่นเพลีย  
理想 líxiǎnɡ อดุมการณ์ อดุมคติ 
追寻 zhuīxún เสาะแสวงหา 
锤 chuí ค้อน 
炼 liàn หลอม 
斧头 fǔtou ขวาน 
披荆斩棘 pījīnɡ zhǎnjí ฟันฝ่าขวากหนาม 
镰刀 liándāo เคียว 
超越 chāoyuè อยูเ่หนือ ข้าม 
心灵 xīnlínɡ หวัใจ จิตใจ  
历经 lìjīnɡ ผา่นประสบการณ์ 
 沧桑 cānɡsānɡ ผา่นมาอยา่งโชกโชน 
葆  bǎo คุ้มครอง 
贫穷 pínqiónɡ ยากจน 
繁荣 fánrónɡ เจริญรุ่งเรือง 
万里 wànlǐ หม่ืนลี ้
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96.《共和国选择了你》  
 

ก้งเหอกวอ๋  เสว่ียนเจ๋อ เลอ หน่ี《共和国选择了你》Gònɡhéɡuó xuǎnzé le nǐ 
เพลง “สาธารณรัฐเลือกท่านแล้ว” ประพนัธ์คําร้องโดย ฉวีฉง  (瞿琮 Qú Cónɡ) ประพนัธ์ทํานอง
โดย หนิงหลนิ (宁林 Nínɡ Lín) เป็นเพลงสดดีุพรรคคอมมิวนิสต์จีน แสดงออกถึงความผกูพนั
ของพรรคท่ีมีตอ่ประชาชน และประชาชนมีตอ่พรรค  พรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีทําหน้าท่ีเสมือนคนวิง่
คบเพลงิท่ีสง่ผา่นให้กบัผู้ นํารุ่นแล้วรุ่นเลา่ เพ่ือนําพาความรุ่งโรจน์ และความอยูดี่มีสขุไปสู่
ประชาชนทกุหวัระแหง ท่ีใดมีทกุข์ ท่ีใดมีภยั พรรคจะไปช่วยเหลือโดยทนัที เพราะทา่นเป็น
ลกูหลานชาวจีน เป็นประชาชนชาวจีน ซึง่นบัเป็นบคุคลท่ีพรรคเลือกแล้วให้เป็นพลเมืองของ
ประเทศจีน และอยูใ่นความคุ้มครองดแูลของพรรค ทว่งทํานองเพลงมีความหนกัแนน่ แต่
ออ่นหวานซึง้ใจ แสดงถงึความซาบซึง้ท่ีประชาชนมีตอ่พรรค และความรักท่ีพรรคมีตอ่ประชาชน 
เป็นความรักความผกูพนักลมเกลียวระหวา่งกนัท่ีมิอาจแยกขาดจากกนัได้     
 ในเพลงนีใ้ช้คําท่ีมีความหมายถงึสญัลกัษณ์ของชาตหิลายคํา คําท่ีเลือกมาใช้เป็นคําท่ี
บอกถึงสภาพภมูิประเทศ พืชพรรณ ตา่งๆ เพ่ือส่ือให้เห็นถงึประชาชนไมว่า่จะอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีใดๆ 
ล้วนเป็นคนท่ีพรรคเลือกแล้ววา่เป็นชาวจีน  ส่ือถึงความเป็นชาตจีินในทกุพืน้ท่ี ทกุอณ ู  เช่น ท่ีราบ
สงูแดนหิมะ  ดอกแขกเต้า ผกันํา้มนั ดอกบวัหิมะ  และต้นดอกงิว้ เป็นต้น    
 ที่ราบสูงแดนหมิะ (高原雪域 ɡāoyuán xuěyù) หมายถงึดนิแดนทิเบต ท่ีเป็นท่ีราบ
สงูของจีนท่ีมีความสงูท่ีสดุในโลก ความสงูโดยเฉล่ีย 4 พนัเมตรจากระดบันํา้ทะเล กินพืน้ท่ีทัง้หมด 
120 ตารางกิโลเมตร อณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี 8* เซลเซียส เป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนชาวทิเบต และชนกลุม่
น้อยอ่ืน ๆ   

ดอกแขกเต้า (杜鹃花 dùjuānhuā) เรียกอีกช่ือหนึง่วา่ อิง้ซานหง (映山红 yìnɡshān 

hónɡ) อา่นรายละเอียดเร่ืองนีไ้ด้ในเพลงท่ี  4 
ผักนํา้มัน (油菜花 yóucàihuā)  เป็นอาหารพืชนํา้มนัอนัดบัหนึง่ของจีน ปลกูมากทาง

ตอนใต้และบริเวณทะเลสาบชิงหา่ยท่ีมีความสงูจากระดบันํา้ทะเล 3,200 เมตร ในช่วงเดือน
กรกฎาคมของทกุปี เป็นฤดเูก็บเก่ียวผลผลติผกันํา้มนั ดอกนํา้มนัสีเหลืองบานสะพร่ังในทุง่กว้าง
ใหญ่นบัล้านไร่สดุลกูหลูกูตา เป็นสญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์ของชาตแิหง่หนึง่  

ดอกบัวหมิะ (雪莲花 xuěliánhuā) เป็นพืชท่ีจดัวา่เป็นจ้าวแหง่บวัและกล้วยไม้ทัง้ปวง 
มีดอกสีขาว เกิดขึน้เองตามธรรมชาตบินหินตามยอดเขาสงูท่ีมีอากาศหนาว หรือมีหิมะปกคลมุ 
พบมากบริเวณทิเบต ซนิเจียง ชิงหา่ย เสฉวน หยนุหนาน ชาวจีนนํามาบดเป็นยารักษาอาการปวด
ฟัน ปวดข้อกระดกู ประจําเดือนไมป่กต ิบํารุงหวัใจ หวดัและภมูิแพ้เป็นต้น    
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ต้นดอกงิว้ (木棉花 mùmiánhuā)  พืชเศรษฐกิจสําคญัของจีน ปลกูมากบริเวณมณฑล
กวางตุ้ง เน่ืองจากปยุนุน่ของดอกงิว้นํามาผลติเป็นเคร่ืองนุง่หม่กนัหนาว ดอกงิว้จงึเป็นสญัลกัษณ์
ของการโอบอุ้มคุ้มครอง เอือ้เฟือ้ตอ่ผู้คนรอบข้าง ในปี  1982 เมืองกวา่งโจว ยกยอ่งให้เป็นดอกไม้
ประจําเมือง ดอกไม้ชนิดนีเ้บง่บานและเก็บผลผลติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เมืองกวา่งโจว 
จงึกําหนดให้วนัท่ี 11 เดือนเมษายน เป็นวนัดอกงิว้บาน เพ่ือปลกูจิตสํานกึความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
การให้ความรักปกป้องผู้ อ่ืนเหมือนกบัดอกงิว้นัน่เอง   
 
เนือ้เพลง 
你走在阳光里 你走在春风里  
你接过时代的火炬  高高举起  
你走过了小城边寨  你走过了高原雪域  
哪里最需呀   你就奔赴到哪里  
哪里最艰苦   你就出现在哪里  
你就奔赴到哪里  出现在哪里  
杜鹃花记得你  油菜花记得你  
雪莲花记得你  木棉花记得你  
啊 你无愧于共和国  共和国选择了你  
啊 你心系人民  人民爱戴你 爱戴你  
  
คาํอ่านพนิอนิ 
nǐ zǒuzài yánɡɡuānɡ lǐ nǐ zǒuzài chūn fēnɡlǐ  

nǐ jiēɡuò shídài de huǒjù ɡāoɡāo jǔqǐ  

nǐ zǒu ɡuòle xiǎochénɡ biānzhài,nǐ zǒu ɡuòle ɡāoyuán xuěyù  

nǎlǐ zuì xū yɑ   nǐ jiù bēnfù dào nǎlǐ  

nǎlǐ zuì jiānkǔ   nǐ jiù chū xiànzài nǎlǐ  

nǐ jiù bēnfù dào nǎlǐ chū xiànzài nǎlǐ  

dùjuānhuā jìdé nǐ   yóu càihuā jìdé nǐ  

xuě liánhuā jìdé nǐ   mù miánhuā jìdé nǐ  

ā nǐ wúkuìyú ɡònɡhéɡuó  ɡònɡhéɡuó xuǎnzé le nǐ  

ā nǐ xīnxì rénmín   rénmín àidài nǐ àidài nǐ  
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
เธอเดนิอยูใ่ต้แสงอาทิตย์สอ่ง เดนิไต้ท้องฟ้าลมใบไม้ผล ิ
รับคบเพลงิจากรุ่นก่อนวิง่เร็วร่ี ยกขึน้สงู มุง่ชี ้วิ่งเกรียวกราว  
เธอเดนิผา่นชนบทเขตชายแดน ผา่นทุ่งกว้างเขตแคว้นหิมะขาว   
ท้องท่ีใดต้องการแม้ทางยาว เธอวิ่งกราวกรูสูท่กุแดนดนิ 
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ท่ีใดแสนทนทกุข์   เธอบัน่บกุไปถงึถ่ิน 
ทกุแคว้นในแผน่ดนิ  เธอไปสิน้ทัง้ใกล้ไกล 
ชบาป่าจําเธอมัน่  ดอกนํา้มนัจําเธอได้ 
บวัหิมะจดในใจ   ดอกงิว้ไมลื่มทกุคน   
โอ้ ข้าไม ่เสียดาย   จีนเลือกไว้เข้าเป็นพล    
โอ้ ใจทา่นเป็นของประชาชน  ประชาชนรัก สดดีุ   
  
คาํศัพท์  
火炬 huǒjù คบเพลงิ 
边寨   biānzhài   หมูบ้่านชายแดน  
需 xū ต้องการ 
奔赴 bēnfù ตะบงึไป 
艰苦 jiānkǔ ลําบาก 
无愧 wúkuì ไมมี่สิง่ใดท่ีต้องละอายใจ มีความภาคภมิูใจ 
选择 xuǎnzé คดัเลือก 
系 xì มีความหมายเหมือนกบั 是 shì แปลวา่ เป็น  
爱戴 àidài เคารพรัก 
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97.《江山》  

 
เจียงซาน《江山》Jiānɡshān เพลง “ธาราภเูขา” ประพนัธ์คําร้องโดย เส่ียวกวาง    

(晓光 Xiǎo Guānɡ) ประพนัธ์ทํานองโดย อิน้ชิง (印青 Yìn Qīnɡ) คําวา่ เจียงซาน (江山      

jiānɡshān) หมายถึง แมนํ่า้ (江 jiānɡ) และภเูขา (山 shān) นํามาใช้ในความเปรียบเทียบ
เพ่ือหมายถึง “ประเทศชาต”ิ เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โทรทศัน์ในช่ือเดียวกนั  มีเนือ้หาสดดีุ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีปฏิวตัเิปล่ียนแปลงการปกครอง และการก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 
1949 อนัเป็นสญัลกัษณ์ของการล้มล้างระบอบศกัดนิาให้สิน้ซาก คืนอิสรภาพและความอยูเ่ยน็
เป็นสขุให้กบัประชาชน ส่ือให้เห็นถงึความจริงใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ท่ีทุ่มเท ทําทกุอยา่งเพ่ือ
ความผาสกุของประชาชน ในท่ีสดุก็ประสบความสําเร็จ พลงัสําคญัท่ีสง่เสริมให้พรรคฯ ทํางานได้
สําเร็จ ก็คือพลงัจากประชาชนนัน่เอง ทํานองเพลงนีไ้พเราะซาบซึง้ใจ สร้างความกระหึม่ลําพอง
ให้กบัหวัใจของผู้ได้ฟัง จงึได้รับความนิยมอยา่งมาก  

ในพิธีสวนสนามวนัครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  เพลงนีเ้ป็น
หนึง่ใน  4 เพลง ท่ีใช้บรรเลงประกอบการแสดงประวตัศิาสตร์ผู้ นําประเทศทัง้ส่ียคุ อีก 3 เพลงคือ 
ตงฟางหง《东方红》(ดรูายละเอียดได้ในเพลงท่ี 14) ชนุเทียน เตอะ กู้ซื่อ《春天的故事》(ดู
รายละเอียดได้ในเพลงท่ี 82) โจ่วจิน้ ซนิ สือต้าย《走进新时代》(ดรูายละเอียดได้ในเพลงท่ี 
83)  สําหรับเพลง เจียงซาน《江山》นี ้ เน้นให้เห็นถึงปณิธานของพรรค อนัเป็นพลงัสําคญัใน
การผลกัดนัและมุง่พฒันาวทิยาการของชาตเิป็นหลกั ปณิธานหลกัของพรรคก็คือ  

 
全心全意为人民服务是党的根本宗旨， 
党的一切奋斗和工作都是为了造福人民   
quánxīn quányì wèi rénmín fúwù  
shì dǎnɡ de ɡēnběn zōnɡzhǐ， 
dǎnɡ de yìqiè fèndòu hé ɡōnɡzuò  
dōushì wèile zàofú rénmín  

 “การทํางานเพือ่ประชาชนอย่างสดุกําลงัความสามารถ  
คือวตัถปุระสงค์หลกัของพรรค 

 การทํางานและต่อสูด้ว้ยความมานะบากบัน่ของพรรค   
ลว้นกระทําเพือ่สร้างประโยชน์สขุแก่ปวงชน”  
 
ความสําเร็จของพรรคแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือ ความรุ่งเรืองของชาตจีิน อนัเป็นไป

ตามปณิธานของพรรคฯท่ีวา่ 
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 发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享 
fāzhǎn wèile rénmín 、fāzhǎn yīkào rénmín 、 
fāzhǎn chénɡɡuǒ yóu rénmín ɡònɡxiǎnɡ  

“มุ่งสู่การพฒันาเพือ่ประชาชน การพฒันาตอ้งอาศยัพลงัจากประชาชน   
ผลสําเร็จของการพฒันากลบัคืนสู่ประชาชน”   

  

 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่ือวา่ ประชาชน คือกําลงัสําคญัของประเทศ เส้นเลือดใหญ่ท่ีหลอ่
เลีย้งประเทศก็คือ ประชาชน ขมุพลงัมหาศาลของชาตก็ิคือประชาชน หากแม้นไมมี่ประชาชนท่ี
คอยปกป้องพรรค ไมมี่ประชาชนท่ีก้าวเดนิไปพร้อมกบัพรรค ก็ไมส่ามารถท่ีจะต้านทานการรุกราน
ของชาตอ่ืินได้ ไมส่ามารถก่อตัง้ชาตจีินท่ียิง่ใหญ่เกรียงไกรอยา่งทกุวนันีไ้ด้ การบริหารงานของ
พรรคมิใช่เดนิบนทางสายเก่า มิใช่ไมอ่าจเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในอดีตไมเ่ท่ากบั
ความก้าวหน้าในปัจจบุนั  สิง่ท่ีเคยมีในอดีตไมเ่ท่ากบัสิง่ท่ีเคยมีในปัจจบุนั  สิง่ท่ีเคยมีในปัจจบุนัก็
มิได้มีอยูต่ลอดไป  เพลง เจียงซาน จงึเป็นเสมือนการยํา้เตือนให้ต่ืนตวัอยูเ่สมอวา่ การหลอมรวม
สายเลือดของพรรคกบัประชาชนให้เป็นหนึง่ เป็นกญุแจสําคญัของการดํารงอยูข่องรัฐ 
 การเป็นตวัแทนของประชาชน หาใช่เป็นเพียงคําขวญัอนัสวยหรูเท่านัน้ แตจํ่าเป็นต้อง
เข้าถึงความทกุข์ยากของประชาชน เข้าถึงจิตใจของประชาชนทกุผู้ทกุคนอยา่งแท้จริง สามารถ
เข้าถึงจิตใจของประชาชน และเข้าใจความเป็นอยูข่องประชาชน เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีพรรคตัง้มัน่
ดําเนินการทํางานให้ถงึเป้าประสงค์ ทกุท่ีทกุเวลาท่ีประชาชนมีทกุข์ยากลําบากหรือประสบภยั
พิบตั ิพรรคมีหน้าท่ีเข้าโอบอุ้มดแูลเสมือนหนึง่ชีวิตของตนเอง เพลง เจียงซาน จงึทําหน้าท่ีปลกุเร้า
จิตใจให้สมาชิกพรรคท่ีกําลงัท้อแท้ ถดถอย ลกุขึน้ตัง้มัน่อีกครัง้เพ่ือขจดัขบัไลค่วามท้อแท้นัน้ให้
หมดสิน้ไป  เคารพยกยอ่งปณิธานของพรรคเหนือสิง่อ่ืนใด เพ่ือจดบนัทกึประวตัศิาสตร์หน้าใหมท่ี่
สดใสเรืองรองบนผืนแผน่ดนิจีน              
  เก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ือง เจียงซาน เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์การปฏิวตัคิรัง้
ยิ่งใหญ่ของชาตจีินในปี  1949 อนัเป็นสญัญาณแห่งชว่งเวลาดบัสลายของการปกครองแบบศกัดิ
นา และการถือกําเนิดของการปกครองแบบสงัคมนิยม นบัเป็นก้าวแรกแห่งความสําเร็จอนังดงาม
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นความปรารถนาของประชาชนทกุคน เป็นยคุท่ีประชาชนรวมใจเป็น
หนึง่ มุง่หวงัในอิสรภาพอยา่งเดียวกนั   

 
เนือ้เพลง 
打天下坐江山  一心为了老百姓的苦乐酸甜 
谋幸福送温暖  日夜不忘老百姓康宁团圆 
老百姓是地老百姓是天 老百姓是共产党永远的挂念 
老百姓是山老百姓是海 老百姓是共产党生命的源泉 
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คาํอ่านพนิอนิ 
dǎtiānxià zuò jiānɡshān 

yìxīn wèile lǎobǎixìnɡ de kǔlè suāntián 

móu xìnɡfú sònɡ wēnnuǎn 

rìyè búwànɡ lǎobǎixìnɡ kānɡnínɡ tuányuán 

lǎobǎixìnɡ shì dì lǎobǎixìnɡ shì tiān 

lǎobǎixìnɡ shì ɡònɡchǎndǎnɡ yǒnɡ yuǎn de ɡuàniàn 

lǎobǎixìnɡ shì shān lǎobǎixìnɡ shì hǎi 

lǎobǎixìnɡ shì ɡònɡchǎndǎnɡ shēnɡmìnɡ de yuánquán 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ยดึอํานาจสร้างประเทศ  มุง่สร้างเขตสขุปวงชน 
สง่สขุอุน่ทัว่แห่งหน  คืนวนัชนพร้อมหน้ากนั  
ชนคือพืน้ชนคือฟ้า  พรรคห่วงหาไมแ่ปรผนั 
ชนคือเขาทะเลคราม  คือแหลง่นํา้ พรรคชาตจีิน  
 
คาํศัพท์  
共产党 ɡònɡchǎndǎnɡ พรรคคอมมิวนิสต์จีน 
打天下 dǎ tiānxià บกุเข้ายดึอํานาจ 
谋 móu เจตนารมณ์ อบุาย   แผนการ 
康宁 kānɡnínɡ สงบสขุ มีความผาสกุ 
团圆 tuányuán กลบัมาอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากนั 
挂念 ɡuàniàn คิดถงึและหว่งใย เป็นหว่งอยู่ตลอดเวลา  
源泉 yuánquán แหลง่นํา้พ ุแหลง่กําเนิด  
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江山 

（1=F 4/4 晓光词 印青曲） 
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98.《旗帜颂》  
 

ฉีจือ้ ซง่《旗帜颂》Qízhì sònɡ เพลง “สรรเสริญธงไสว” ประพนัธ์คําร้องโดย เหยียน
ซู ่ (阎肃 Yán Sù) ประพนัธ์ทํานองโดย อิน้ชิง  (印青 Yìn Qīnɡ) เนือ้เพลงพรรณนาถึงเขตแดน
ของจีน ประชาชนชาวจีนและวฒันธรรมจีน ท่ีไมว่า่จะอยูแ่ห่งหนใด ก็จะมีธงแดงโบกปลวิพลิว้ไสว
ในใจชาวจีนทกุดวง ธงแดงในเพลงใช้เป็นสญัลกัษณ์ส่ือถึงการรวมใจของชนในชาต ิ ท่ีร่วมแรงร่วม
ใจสร้างชาตใิห้ยิง่ใหญ่เกรียงไกรและยืนหยดัอยา่งเข้มแข็ง ไมว่า่หนทางข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร ขอ
เพียงเรารวมใจเป็นหนึง่ เดนิตามพรรคคอมมิวนิสต์ ก็จะสามารถนําพาชาตไิปสูค่วามรุ่งเรือง 

โครงสร้างของเพลงเร่ิมต้นด้วยการร้องแบบประสานเสียง ให้อารมณ์เสมือนการรวมพลงั
รวมใจอยา่งมุง่มัน่ แล้วขบัร้องเด่ียวเพ่ือส่ือถึงการนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพ่ือนําพาชาวจีน
และชาตจีินมุง่สูจ่ดุหมายท่ีชชัวาล ท่อนตอ่มาทํานองเหมือนท่อนแรก แตจ่งัหวะกระชบัคลอ่งแคลว่
ขึน้ ใช้วธีิขบัร้องเป็นเสียงร้องเด่ียวผสมกบัเสียงประสานเป็นเบือ้งหลงั  

ท่อนสดุท้าย ทํานองเหมือนท่อนแรก ใช้วธีิขบัร้องเสียงประสาน สลบัเสียงเด่ียวท่ีกระหึม่
ดงัลัน่ เกรียวกราว จงัหวะมัน่คง หนกัแน่น ส่ือถึงความย่ิงใหญ่เกรียงไกรของชาตจีิน ทํานองเพลง
โออ่า่ กกึก้อง เข้มแข็ง คงท่ี การผสมผสานของคําร้องกบัทํานองเพลงในประโยคสดุท้ายนี ้
เปรียบเสมือนการเดนิไปข้างหน้าด้วยกนั ของประชาชนและพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมกบัเนือ้ร้อง
ประโยคสดุท้ายท่ีวา่  

 
我们手挽手 迎风踏浪 我们跟着党 奔向前方 
wǒmen shǒuwǎnshǒu yínɡfēnɡ tàlànɡ  
wǒmen ɡēnzhe dǎnɡ bènxiànɡ qiánfānɡ 

มือจูงมือบกุทา้ลมลยุคลืน่ มุ่งหยดัยืนพร้อมสูร่้วมพรรคจีน   
 
นบัเป็นเพลงปลกุใจท่ีมีเนือ้หาสดดีุมาตภุมูจีินท่ีสร้างความภาคภมูิใจให้ชาวจีนเป็นอยา่ง

มากอีกเพลงหนึง่ 
สํานวน จ่ิวโจว ซื่อห่าย (九州四海 jiǔzhōu sìhǎi) ท่ีกลา่วถึงในเพลง แปลตาม

ตวัหนงัสือวา่ เก้าทวีปส่ีสมทุร  ใช้ในความหมายวา่ ประเทศจีนทัง้ประเทศ   
คําวา่ เส่ียวคาง (小康 xiǎokānɡ) ท่ีกลา่วถงึในเพลง เป็นคําท่ีใช้วดัระดบัคณุภาพชีวิต

ความเป็นอยูข่องพลเมืองในชาต ิซึง่คณุภาพชีวิตของพลเมือง แบง่ได้เป็น ยากจน(贫困 pínkùn) 
อุน่อ่ิม (温饱 wēnbǎo มีเสือ้ผ้าพอใส ่มีอาหารพอกิน)  เส่ียวคาง (小康 xiǎokānɡ) และร่ํารวย   
(富裕 fùyù)  ระดบั เส่ียวคาง อยูต่รงกลางระหวา่งระดบัมีพอกินพอใช้ กบัระดบัร่ํารวย จดัวา่เป็น
ระดบัท่ี “สขุสบาย”  
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ในปี  1979  ท่านประธานาธิบดี เติง้เส่ียวผิง (邓小平 Dènɡ Xiǎopínɡ) มุง่มัน่ท่ีจะ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนให้ถงึระดบั “เส่ียวคาง” จดุมุง่หมายนีไ้ด้รับการยอมรับและยก
ยอ่งจากประชาชนอยา่งมาก  ในปี  1997 ท่านประธานาธิบดี เจียงเจ๋อหมิน (江泽民 Jiānɡ Zé

mín) สืบทอดเจตนารมณ์จากเติง้เส่ียวผิง โดยมุง่หวงัให้ประชาชนท่ีอยูใ่นระดบั เส่ียวคาง ก้าวขึน้สู่
ระดบั ร่ํารวย(富裕 fùyù)   ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เพ่ือสร้างคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนให้อยูใ่นขัน้ร่ํารวย  

  

เนือ้เพลง 
(合) 
江河大地上  旗帜在飘扬 
辉映九州四海 一派好风光 
亿万人心上  旗帜在飘扬 
中华儿女奋起 担山赶太阳 
 
(独) 
我在你心里  你在我心上 
我们的青春伴随你 纵情翱翔 
同心复同德  祖国要富强 
我们的生命伴随你 升腾飞扬 
你用创新理论 把我们心灵武装 
你用科学发展 引道路更加宽广 
你用共同理想 绘和谐家园蓝图 
你用中国特色 写社会主义华章 
 
(合) 
飘扬吧 伟大的旗帜 高高地飘扬在我们的心上 
飘扬吧 胜利的旗帜 高高地飘扬在世界的东方 
 
(独) 
我在你心里  你在我心上 
我们的情感伴随你 激越奔放 
站在新起点  长征路更长 
我们的歌声伴随你 传递八方 
你用关注民生 实现这幸福小康 
你用百花齐放 给生活添置彩妆 
你用和平友谊 送白鸽飞遍寰宇 
你用民族复兴 令民族再创辉煌 
飘扬吧 伟大的旗帜 高高地飘扬在我们的心上 
飘扬吧 胜利的旗帜 高高地飘扬在世界的东方 
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(合) 
我们万众一心 团结奋斗坚强如钢 
我们高举旗帜 发展进步不可阻挡 
 
(大合) 
我们手挽手 迎风踏浪 我们跟着党 奔向前方 
 
คาํอ่านพนิอนิ 
(hé) 

jiānɡhé dà dìshànɡ  qízhì zài piāoyánɡ 

huīyìnɡ jiǔzhōu sìhǎi yípài hǎo fēnɡɡuānɡ 

yì wànrén xīnshànɡ  qízhì zài piāoyánɡ 

zhōnɡhuá érnǚ fènqǐ  dān shān ɡǎn tàiyánɡ 

 

(dú) 

wǒ zài nǐ xīnlǐ  nǐ zài wǒ xīnshànɡ 

wǒ men de qīnɡchūn bàn suínǐ zònɡqínɡ áoxiánɡ 

tónɡxīn fù tónɡdé  zǔɡuó yào fùqiánɡ 

wǒ men de shēnɡmìnɡ bàn suínǐ shēnɡténɡ fēiyánɡ 

nǐ yònɡ chuànɡxīn lǐlùn bǎ wǒmen xīnlínɡ wǔzhuānɡ 

nǐ yònɡ kēxué fāzhǎn yǐn dàolù ɡènɡjiā kuānɡuǎnɡ 

nǐ yònɡ ɡònɡtónɡ líxiǎnɡ huì héxié jiāyuán lántú 

nǐ yònɡ zhōnɡɡuó tèsè xiě shèhuì zhǔyì huázhānɡ 

 

(hé) 

piāoyánɡ bɑ wěidà de qízhì  

ɡāo ɡāodì piāoyánɡ zài wǒ men de xīnshànɡ 

piāoyánɡ bɑ shènɡlì de qízhì  

ɡāo ɡāodì piāoyánɡ zài shìjiè de dōnɡfānɡ 

 

(dú) 

wǒ zài nǐ xīnlǐ nǐ zài wǒ xīnshànɡ 

wǒ men de qínɡɡǎn bàn suínǐ jīyuè bēnfànɡ 

zhànzài xīn qídiǎn chánɡzhēnɡ lù ɡènɡchánɡ 

wǒ men de ɡēshēnɡ bàn suínǐ chuándì bāfānɡ 

nǐ yònɡ ɡuānzhù mínshēnɡ shíxiàn zhè xìnɡfú xiǎokānɡ 

nǐ yònɡ bǎihuā qífànɡ ɡěi shēnɡhuó tiānzhì cǎizhuānɡ 

nǐ yònɡ hépínɡ yǒuyì sònɡ báiɡē fēi biàn huányǔ 

nǐ yònɡ mínzú fùxīnɡ lìnɡ mínzú zàichuànɡ huīhuánɡ 
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piāoyánɡ bɑ wěidà de qízhì  

ɡāo ɡāodì piāoyánɡ zài wǒ men de xīnshànɡ 

piāoyánɡ bɑ shènɡlì de qízhì  

ɡāo ɡāodì piāoyánɡ zài shìjiè de dōnɡfānɡ 

 

(hé) 

wǒmen wànzhònɡ yìxīn  

tuánjié fèndòu jiānqiánɡ rú ɡānɡ 

wǒmen ɡāojǔ qízhì fāzhǎn jìnbù bùkě zúdǎnɡ 

 

(dà hé) 

wǒmen shǒuwǎnshǒu yínɡfēnɡ tàlànɡ  

wǒmen ɡēnzhe dǎnɡ bènxiànɡ qiánfānɡ 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
(ประสานเสียง) 
สายธารบนแผน่ดนิใหญ่  ธงทิวพลิว้ปลวิไสว 
สอ่งทัว่จีนเปลง่ประกาย  สอ่งงามฉายทัง้พารา   
ในใจชนนบัหม่ืนล้าน  ธงตระการอร่ามตา 
ลกูหลานจีนลกุขึน้มา  แบกรับภาระตามตะวนั  
 
(เด่ียว) 
ฉนัอยูใ่นใจเธอ    เธอก็อยูใ่นใจฉนั 
ความเยาว์วยัไปพร้อมกนั  ใจตัง้มัน่ เหิรสดุแรง 
รวมเป็นหนึง่พร้อมคณุธรรม มาตภุมูิลํา้เลศิเข้มแข็ง 
อทิุศชีวิต อทิุศแรง  กายใจแกร่ง เหิรนภา  
 
ท่านสร้างสรรค์แนวคดิใหม ่ ให้จิตใจ เราแกร่งกล้า 
ท่านใช้วทิยาการนําพฒันา นําสูท่างข้างหน้ายิง่กว้างไกล  
ท่านใช้อดุมการณ์เดียวกนั  สามคัคีสร้างสรรค์ชาตยิิ่งใหญ่ 
เปิดบนัทกึเอกลกัษณ์ชาตจีินให้ บนัทกึใหมส่งัคมนิยมให้เบง่บาน  
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(ประสานเสียง) 
โบกสะบดัเร็วเข้า ธงยิ่งใหญ่ สงูขึน้ไปปลวิไสวในใจฉนั 
ปลวิไสวเข้าเถิด ธงชยัชาญ เดน่ตระหง่านในแดนบรูพา 
 
(เด่ียว) 
ฉนัอยูใ่นใจเธอ    เธอก็อยูใ่นใจฉนั 
หวัใจเราอยูร่่วมกนั  ห้าวหาญมัน่ทะยานไป 
จดุเร่ิมใหมเ่รายืนอยู ่  เส้นทางรบยิ่งทอดไกล 
เสียงเพลงร่วมบรรเลงไป  ชีวิตใหมส่ดใสจริง 
ท่านใช้ดอกไม้นบัร้อยพนัธุ์ เตมิสีสนัชีวิตสรรพสิง่ 
สามคัคีมิตรภาพสําคญัยิ่ง สง่พิราบขาวสูจ่กัรวาล 
มุง่ฟืน้ฟปูระชาช่ืนบาน  สขุถ้วนหน้ารุ่งโรจน์ชชัวาล 
โบกสะบดัเร็วเข้า ธงยิ่งใหญ่  ปลวิไสวในใจฉนั 
สะบดัเถิด ธงชยัชาญ  เดน่ตระหง่านในแดนบรูพา 
 
(ประสานเสียง) 
ร้อยล้านใจเป็นหนึง่เดียว  หลอมกลมเกลียวดัง่เหลก็กล้า 
ชธูงสงูสดุฟ้า   ก้าวพฒันาไมอ่าจทาน   
  
(ประสานเสียงกระหึม่) 
มือจงูมือท้าลมลยุคล่ืน  มุง่หยดัยืนพร้อมสู้ ร่วมพรรคจีน   
 
 
คาํศัพท์  
辉映 huīyìnɡ สอ่งแสงสวา่งพร่างพราว 
亿万 yìwàn จํานวนเป็นร้อยๆล้าน 
奋起  fènqǐ  มมุานะบากบัน่ 
担  dān  แบก รับภาระ 
纵情 zònɡqínɡ อยา่งเตม็ท่ี อยา่งถงึใจ 
翱翔 áoxiánɡ บินร่อน ฉวดัเฉวียน 
富强 fùqiánɡ อดุมสมบรูณ์  
升腾 shēnɡténɡ ลอยขึน้ 
理论  lǐlùn  ทฤษฎี 
心灵 xīnlínɡ หวัใจ จิตใจ 
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武装 wǔzhuānɡ ติดอาวธุ นําอาวธุมาติด  
绘 huì วาด วาดภาพ วาดรูป 
蓝图 lántú แผนการ  แผนก่อสร้างชาติ 
社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
伟大 wěidà ย่ิงใหญ่ 
奔放 bēnfànɡ ทะลกัล้นออกมา  
传递 chuándì ถ่ายทอด สง่ตอ่ 
添置 tiānzhì เพิ่มจากสิง่ท่ีมีอยูเ่ดิม 
彩妆 cǎizhuānɡ แตง่แต้มสีสนั 
和平 hépínɡ สงบศกึ สนัติภาพ 
白鸽 báiɡē พิราบขาว(ดรูายละเอียดในเพลงท่ี 73) 
寰宇 huányǔ ทัว่โลก ทัว่จกัรวาล 
复兴  fùxīnɡ  ฟืน้ฟใูห้เจริญขึน้มาใหม ่
阻挡 zúdǎnɡ กีดขวาง ขดัขวาง 
挽手  wǎnshǒu  จงูมือ คล้องแขน 
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  99.《和谐家园》  

 
เหอเสีย เจียหยวน《和谐家园》Héxié jiāyuán เพลง “บ้านเกิดเมืองนอนอนักลม

เกลียว” ประพนัธ์คําร้องโดย อีห้นานซนิ  (易南新 Yì Nánxīn) ประพนัธ์ทํานองโดย เจ่ียงต้า
เหวย (蒋大为 Jiǎnɡ Dàwéi) ประวตัศิาสตร์การตอ่สู้ ท่ีผา่นมาของประเทศจีน ทําให้ประชาชน
ชาวจีนตกอยูภ่ายใต้สงัคมศกัดนิาและสงครามการตอ่สู้ เพ่ือให้ได้มาซึง่อิสรภาพนานหลายปี และ
ในท่ีสดุก็ได้รับชยัชนะภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากนัน้พรรคก็ได้นําพาประเทศก้าว
สูศ่ตวรรษแห่งความเข้มแข็งยิ่งใหญ่และรุ่งเรือง ชนในชาตมีิแตค่วามร่ืนรมย์ สงบสขุและมีชีวิตท่ีดี
ขึน้  

คําร้องเพลงนีพ้รรณนาภาพความร่ืนรมย์ ความงดงามของธรรมชาตภิมูิประเทศท่ีพร้อม
พร่ังพรรณพฤกษาในป่าเขาลําเนาไพร สายนํา้ใหญ่ท่ีหลอ่เลีย้งผู้คนในแผน่ดนิทัง้เหนือใต้ แดนไกล
หรือสว่นกลางล้วนอดุมสมบรูณ์ ความงามของแสงทองในฤดใูบไม้ผลขิองชาตจีินเบง่บานรับวนั
ใหม ่ เพ่ือส่ือให้ผู้ ฟังได้รับรู้วา่ บนดนิแดนท่ีงดงามแห่งนีเ้ป็นดนิแดนแห่งความสขุ สงบ ร่มเยน็ และ
ร่ืนรมย์  ชีวิตของชาวจีนถ้วนหน้าท่ีลกุขึน้มามีชีวิตใหมด้่วยการนําพาของพรรคและรัฐบาล    

ทํานองเพลงแช่มช้าไพเราะนุ่มนวล แตโ่ออ่า่หนกัแนน่ ส่ือถึงจิตใจชาวจีนท่ีเตม็เป่ียมด้วย
ความอ่ิมเอม ภาคภมูิ หยิ่งทรนงในดนิแดนท่ีแสนงดงามและเป่ียมด้วยความรัก ความสามคัคีกลม
เกลียวของพ่ีน้องชาวจีนถ้วนทกุคนบนผืนแผน่ดนิแหง่นี ้

คําวา่ ถาวฮวา(桃花 táohuā) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถึง “ดอกท้อ” เป็นดอกไม้พืน้เมือง
ของภาคกลางและภาคเหนือของจีน มีประวตัศิาสตร์ความเป็นมาคูก่บัประเทศจีนยาวนาน ตอ่มา
เร่ิมขยายพนัธุ์ไปทัว่ประเทศและทัว่เอเชีย ดอกท้อขยายพนัธุ์ผา่นเส้นทางสายไหมสูเ่ปอร์เซียเข้าสู่
ยโุรป เป็นพนัธุ์ไม้ท่ีมีความทนทาน กลีบดอกแข็งแรงคงทนไมเ่ห่ียวเฉางา่ย คณุคา่ความงามของ
ดอกท้อจงึมกันําไปใช้ชมความงามในบทกวีอยูเ่สมอ  

คําวา่ หยางหลิว่ (杨柳 yánɡliǔ) ท่ีกลา่วถงึในเพลง หมายถงึ “ต้นหลวิ”  เป็นไม้ประจํา
ชาตจีินอยา่งหนึง่ เกิดริมตลิง่ ใบเรียวแหลมยาวลูล่งนํา้ ความงามของต้นหลวิอยูคู่ก่บัสายนํา้และ
วฒันธรรมจีนมายาวนาน ท่ีใดมีแมนํ่า้ ท่ีนัน่มีต้นหลวิ ความงามของต้นหลวิจงึฝังลกึในจินตนาการ
ความงามของศลิปินจีนทกุคน   
         คําวา่ เย่ียนจ่ือ (燕子 yànzi) ท่ีกลา่วถงึในเพลง เป็นคําเรียกนกตระกลูนกเลก็ ปีกเรียว
แหลม ขาเรียวเลก็ ขนสีเดียวหรือมีสีขาวแซม กินแมลงและเมลด็พืชเป็นอาหาร บนิอพยพย้ายถ่ิน
ฐานตามฤดกูาล จะพบนกชนิดนีอ้ยูเ่ป็นคู่ๆ  สร้างรัง สร้างครอบครัวของตวัเอง ซื่อสตัย์มัน่คงตอ่กนั 
กวีจงึมกันํามาเปรียบเทียบกบัความรักบริสทุธ์ิและซ่ือตรงตอ่กนัของผู้คนอยูเ่สมอ 
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         คําวา่ หลีฮวา (犁花 líhuā) ท่ีกลา่วถึงในเพลง หมายถึง “ดอกหลี” เป็นดอกไม้ของต้น
หลี ซึง่เป็นต้นไม้ท้องถ่ินชนิดหนึง่ของจีน มีดอกสีขาวบริสทุธ์ิ จงึมกันํามาเปรียบกบัความรักท่ี
บริสทุธ์ิ ความรักท่ีมัน่คงตอ่กนัชัว่ชีวิต   

 

เนือ้เพลง  
桃花映红塞北江南 杨柳抚育边陲中原 
燕子衔来吉祥如意 犁花更暖河塘江川 
好一个春来早  好一场春风暖 
好一派春潮涌  好一幅春昂然 
 
歌唱祖国，  歌唱春天 
希望播种在心田  和谐祖国是美好的家园 
 
金色春梦寄托明天 春光明媚撒满人间 
多情春雨滋润家园 浩荡春风鼓起风帆 
又见那艳阳天  又遇那好华年 
又逢那新世纪  又开那时代篇 
 
歌唱祖国，  歌唱春天 
希望播种在心田  和谐祖国是美好的家园 
  
คาํอ่านพนิอนิ 
táohuā yìnɡ hónɡ sàiběi jiānɡnán  

yánɡliǔ fǔyù biānchuí zhōnɡyuán 

yànzi xián lái jíxiánɡ rúyì  

líhuā ɡènɡ nuǎn hétánɡ jiānɡchuān 

hǎoyíɡè chūn lái zǎo   

hǎo yìchǎnɡ chūnfēnɡ nuǎn 

hǎo yípài chūn cháoyǒnɡ   

hǎo yìfú chūn ánɡrán 

 

ɡēchànɡ zǔɡuó，ɡēchànɡ chūntiān 

xīwànɡ bō zhǒnɡzài xīntián   

héxié zǔ ɡuóshì měi hǎode jiāyuán 

 

jīnsè chūnmènɡ jìtuō mínɡtiān  

chūnɡuānɡ mínɡmèi sāmǎn rénjiān 



 

 

496 

duōqínɡ chūnyǔ zīrùn jiāyuán  

hàodànɡ chūnfēnɡ ɡǔqǐ fēnɡfān 

yòu jiàn nà yànyánɡtiān   

yòu yù nà hǎo huánián 

yòu fénɡ nà xīn shìjì   

yòu kāi nà shídài piān 

 

ɡēchànɡ zǔɡuó，ɡēchànɡ chūntiān 

xīwànɡ bō zhǒnɡzài xīntián   

héxié zǔ ɡuóshì měi hǎode jiāyuán 
 
ความหมายของเนือ้เพลง  
ดอกท้อแดง แดงทัว่ ทัง้เหนือใต้ ชายแดนไกลถงึภาคกลางล้อมต้นหลวิ 
สกณุาคาบสขุมาร่อนเป็นทิว กลีบหลวิปลวิอบอุน่โอบธารา  
เร่ิมอรุณสาดแสงทอง  อําไพผอ่งลมอุน่มา 
สาดแสงจากเมฆา  ภาพผืนฟ้าแสงทรนง         
ร้องเพลงสดดีุ  ใบไม้ผล ิมาตภุมูิ อนัสงูสง่ 
หวงัหวา่นพืชใจมัน่คง สามคัคียืนยงมาตภุมูิงดงาม 
แสงทองในฝันฝากวนัพรุ่ง อรุณรุ่งแสงงามลํา้ 
สายฝนโปรยบ้านชุ่มฉ่ํา ลมพดัตาม กางเรือใบ 
มองเห็นวนัตะวนัจ้า    ห้วงเวลาอนัสดใส 
มองเห็นศตวรรษใหม ่ บนัทกึไว้ในห้วงกาล 
เพลง มาตภุมู ิสดดีุ  ใบไม้ผล ิร้องสขุสนัต์ 
ในใจหวงัหวา่นพืชพรรณ สามคัคีมัน่มาตภุมูิงดงาม 
  
คาํศัพท์  
塞北 sàiběi ใช้เรียกดินแดนทางภาคเหนือ (ดรูายละเอียดในเพลงท่ี 55) 
江南  jiānɡnán  หมายถงึตอนใต้ของลุม่แมนํ่า้ฉางเจียง 
抚育 fǔyù โอบอุ้ม เลีย้งด ู
边陲 biānchuí พรมแดน 
中原 zhōnɡyuán ภาคกลาง 
衔 xián คาบ 
塘 tánɡ เข่ือนกัน้นํา้ 
江川 jiānɡchuān แมนํ่า้ สายนํา้ 
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昂然 ánɡrán ยืดอก เชิดหน้าด้วยความองอาจผึง่ผาย 
播种 bōzhǒnɡ เพาะเมลด็ หวา่นเมลด็ 
心田 xīntián  หวัใจ จิตใจ 
寄托 jìtuō ฝากฝัง ฝากไป  
春光明媚 chūnɡuānɡ  

mínɡmèi 

ทิวทศัน์ในฤดใูบไม้ผลอินังดงามวิจิตร 

浩荡 hàodànɡ ย่ิงใหญ่โอฬาร ย่ิงใหญ่เกรียงไกร 
鼓起 ɡǔqǐ ปลกุเร้าให้บงัเกิดขึน้ 
帆 fān ใบเรือ  
艳阳 yànyánɡ ทศันียภาพในฤดใูบไม้ผลท่ีิงดงามเพริดแพร้ว 
华年 huánián กาลเวลา 
逢 fénɡ พบ ประสบ 
 
 



 

 

498 

 



 

 
499 
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100.《国家》  
 

กวอ๋เจีย《国家》Guójiā เพลง “ประเทศ” ประพนัธ์คําร้องโดย หวางผิงจ่ิว  (王平久 

Wánɡ Pínɡjiǔ) ประพนัธ์ทํานองโดย จินเผยตา๋ (金培达 Jīn Péidá) เป็นหนึง่ในชดุเพลง  
เป่ย จิง ฮวนอ๋ิง หน่ี 《北京欢迎你》Běijīnɡhuānyínɡ nǐ “ปักก่ิงต้อนรับคณุ” ซึง่เป็น
โครงการเพลงต้อนรับกีฬาโอลมิปิคปี 2008 ท่ีจดัท่ีปักก่ิง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปี 2008 เป็นปี
ครบรอบ 60 ปี แหง่การก่อตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีน ขบัร้องโดยนกัร้องจีนท่ีมีช่ือเสียง คือ เฉิง
หลง (成龙 Chénɡ Lónɡ) และ หลวิหยวนหยวน (刘媛媛 Liú Yuán yuán)  เนือ้เพลง
ถ่ายทอดให้เห็นถงึเส้นทางท่ีประชาชนและรัฐบาลฝ่าฟันอปุสรรคนานปัการตัง้แตอ่ดีต มาสูค่วาม
เจริญรุ่งเรืองอยา่งปัจจบุนั  ประชาชนกบัรัฐบาลเปรียบเสมือนเลือดกบัเนือ้ท่ีต้องพึง่พาอาศยักนั  
ช่ือเพลงนีป้ระกอบด้วยคําสองคํา คือ คําวา่ กวอ๋ (国 ɡuó) หมายถงึประเทศ คําวา่ เจีย (家 jiā) 
หมายถงึบ้าน ประเทศไมว่า่จะใหญ่โตเพียงใด หากไมมี่บ้านของประชาชนก็ไมอ่าจเข้มแข็งได้ 
ดงันัน้คําวา่ “ประเทศ” จงึต้องเกิดจากคําสองคํานีจ้งึจะเป็นประเทศได้ เนือ้เพลงนีก็้ได้ให้
ความสําคญักบัคําสองคํานีต้ลอดทัง้เพลง ดงัเนือ้เพลงท่อนหนึง่ท่ีวา่ “บ้านคือประเทศท่ีเลก็ท่ีสดุ 
หม่ืนล้านบ้านรวมเป็นหนึง่ประเทศ”  เป็นคําคมท่ีสร้างสํานกึความเป็นชาต ิและความรักชาตใินใจ
ชาวจีนอยา่งลกึซึง้ 

 หลงัจากเพลงนีเ้รียบเรียงเสียงประสานเป็นท่ีเรียบร้อย ได้เชิญนกัร้อง นกัดนตรี และ
ผู้ เช่ียวชาญในวงการเพลงและดนตรีของจีนเข้ามาร่วมอีกเป็นจํานวนมาก เพ่ือทําการบนัทกึเสียง
และถ่ายทําภาพยนตร์เพลง นกัดนตรีท่ีเชิญมาบรรเลงเปียโนซึง่ใช้เป็นเสียงดนตรีหลกัของเพลงนี ้
คือนกัเปียโนชาวจีนช่ือดงัของโลกช่ือ หลางหลา่ง (郎朗 Lánɡ Lǎnɡ) ผู้ซึง่บรรเลงเปียโนให้กบั
เพลงในชดุโอลมิปิคก่อนหน้านีคื้อ《We Are Ready》และ หนานซวั จ้ายเจีย้น《难说再见》

Nánshuō zàijiàn “ยากจะเอย่ลา” ความสําเร็จของเพลงนีส้ง่ให้ผู้ประพนัธ์ทํานองเพลงนีไ้ด้รับ
ยกยอ่งให้เป็น “ปรมาจารย์แห่งทํานองเพลงธงแดง” นกัร้องท่ีขบัร้องเพลงนีคื้อ หลวิหยวนหยวน ก็
ได้รับยกยอ่งให้เป็น “นกัร้องแห่งศตวรรษจีนใหม”่ นกัร้องและนกัดนตรีรุ่นใหมช่ื่อดงัคือ หวางล่ีหง  
(王力宏 Wánɡ Lìhónɡ) และ หยวีป่ิงฮ่าน (余秉翰 Yú Bǐnɡhàn) ได้รับเชิญให้เป็นผู้ เรียบเรียง
เสียงประสาน กลา่วได้วา่ เพลง กวอ๋เจีย เป็นเพลงท่ีสร้างขึน้จากการรวมตวัของนกัร้องนกัดนตรี
ฝีมือเอกชัน้แนวหน้าของจีน ทําให้เพลงนีเ้ป็นผลงานท่ีนบัได้วา่เป็นผลรวมความแข็งแกร่ง ความ
พิเศษของดนตรีอนัทรงพลงั ส่ือถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของชาต ิ เพลงนีแ้สดงให้เห็นถึงความ
สมคัรสมานสามคัคีและความผกูพนัอนัลกึซึง้ของบ้านและชาต ิ รัฐและประชาชน ความสอด
ประสานท่ีเข้มแข็งก้องกงัวานของเสียงนกัร้องชาย เฉิงหลง และเสียงท่ีแวว่หวานนุ่มนวลของ
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นกัร้องหญิง หลวิหยวนหยวน ส่ือให้เห็นถงึความผสมกลมกลืนกนัของวฒันธรรมจีนดัง้เดมิ กบั 
ก้าวใหมสู่แ่นวหน้าของชาตจีินได้อยา่งลกึซึง้ชดัเจน  

  การสร้างสรรค์เพลงนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากบริษัทและหน่วยงานหลายแหง่ เช่น บริษัท
โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน จงกวอ๋อ๋ีต้ง (中国移动 Zhōnɡɡuó yídònɡ) “China Mobile 
Ltd.” กองศลิปกรรมแห่งชาต ิ สํานกังานอนรัุกษ์วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชาต ิ องค์กร
ประชาสมัพนัธ์สากลแห่งชาตจีิน เป็นต้น ผู้ ร่วมเป็นคณะทํางานในการสร้างเพลงนีเ้พลงเดียวมี
จํานวนมากถึง 200 กวา่คน 

คําแรกของเพลงเป็นการเลน่คําอกัษรจีน คือคําวา่ ยว่ี (玉 yù) หมายถงึ “หยก” อยูใ่นคํา
วา่ โขว่ (口 kǒu) หมายถงึ “ปาก ดา่น หรือ กําแพงเมือง”  ตวัอกัษรท่ีประกอบด้วย “หยก” ท่ีอยูใ่น
กรอบกําแพงเมือง ก็คืออกัษร 国 (ɡuó) ซึง่แปลวา่ประเทศนัน่เอง   

 

เนือ้เพลง  
一玉口中国 一瓦顶成家 

都说国很大 其实一个家 

 

一心装满国 一手撑起家 

家是最小国 国是千万家 

在世界的国 在天地的家 

有了强的国 才有富的家 

 

国的家住在心里 家的国以和矗立 

国是荣誉的毅力 家是幸福的洋溢 

国的每一寸土地 家的每一个足迹 

国与家连在一起 创造地球的奇迹 

 

国是我的国 家是我的家 

我爱我的国 我爱我的家 

我爱我国家 

 
คาํอ่านพนิอนิ  
yī yù kǒu zhōnɡɡuó yī wǎ dǐnɡ chénɡjiā 

dōushuō ɡuó hěndà qíshí yíɡè jiā 

 

yìxīn zhuānɡmǎn ɡuó yìshǒu chēnɡ qǐjiā 

jiā shì zuì xiǎoɡuó ɡuóshì qiān wànjiā 
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zài shìjiè de ɡuó zài tiāndì de jiā 

yǒule qiánɡde ɡuó cáiyǒu fù de jiā 

ɡuó de jiā zhùzài xīnlǐ jiā de ɡuó yǐ hé chùlì 

ɡuóshì rónɡyù de yìlì jiā shì xìnɡfú de yánɡyì 

ɡuó de měiyícùntǔdì jiā de měi yíɡè zújì 

ɡuó yǔ jiā liánzài yìqǐ chuànɡzào dìqiú de qíjì 

 

ɡuóshì wǒde ɡuójiā shì wǒde jiā 

wǒài wǒde ɡuó wǒài wǒde jiā 

ɡuóshì wǒde ɡuójiā shì wǒde jiā 

wǒài wǒde ɡuó wǒài wǒde jiā 

wǒài wǒ ɡuójiā 
 
ความหมายของเนือ้เพลง 
หยกในกรอบล้อมรอบเป็นประเทศ กระเบือ้งล้อมเขตหนึง่หลงัคามาเป็นบ้าน 
ทัว่โลกรู้ประเทศจีนกว้างใหญ่โอฬาร ความจริงแล้วคือบ้านเพียงหลงัเดียว  
ชาตเิป่ียมล้นอยูใ่นใจ   ประคองบ้านไว้ใจเดด็เด่ียว 
บ้านคือสว่นของชาตเิพียงเศษเสีย้ว ชาตหินึง่เดียวมาจากหม่ืนล้านหลงัคา  
ประเทศในโลกนี ้   บ้านเหนือปฐพีอยูใ่ต้ฟ้า 
มีประเทศท่ีแกร่งกล้า   จงึมีบ้านท่ีมัง่มี 
 
บ้านของชาตอิยูใ่นใจ    ชาตขิองบ้านตระหง่านได้ด้วยสามคัคี 
ชาตคิงมัน่สงูศกัดิศ์รี   บ้านสขุทวีเป่ียมล้นใจ 
ประเทศทกุตารางผา่น   บ้านทกุรอยย่ําเท้าไป 
ชาตแิละบ้านผสานใจ   สร้างสรรค์ให้โลกอศัจรรย์ 
 
ชาตเิป็นชาตขิองฉนั   บ้านเป็นบ้านของฉนั 
ฉนัรักชาตฉินัมัน่    ฉนัรักบ้านของฉนั  
ผสานมัน่รักบ้านเมือง   

  
คาํศัพท์  
瓦顶 wǎ dǐnɡ กระเบือ้งมงุหลงัคา หลงัคากระเบือ้ง 

撑起 chēnɡqǐ ยนัเอาไว้ ประคองไว้  

矗立 chùlì ตัง้ตระหง่าน 



 

 
503 

荣誉 rónɡyù เกียรติยศ ช่ือเสียง 

毅力 yìlì ความเดด็เด่ียวแน่วแน่ 

洋溢 yánɡyì คกึคกั ฮกึเหิม เตม็เป่ียม 

足迹 zújì รอยเท้า 

奇迹 qíjì สิง่มหศัจรรย์ ปาฏิหาริย์ 
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