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วรรณกรรม / Literature 

 “เวลานีท้ี่เมืองไทยมีของใหม่มาขายเป็นที่ต่ืนเตน้กนัมากนั่นคือเครื่องรบัโทรทศันเ์ครื่องชนิดนีเ้ป็นตูเ้ล็ก ๆ ดา้นหนา้เป็น
กระจกลกูไม่ทราบเมืองของเราจะมีเครื่องใหค้วามบนัเทิงและข่าวสารแบบนีห้รือไม่ภายในตูเ้ครื่องเป็นเคร่ืองหลอดสายไฟที่ยุ่ง
เหยิงดไูม่รูเ้รื่องไม่น่าจะมีสมรรถภาพจากอากาศไดเ้ลย พอเปิดเครื่องตามเวลาที่ก าหนดไวก้็จะมีหนงัละครหรือข่าวสารใหช้ม
เหมือนกบัย่อโรงหนงัไวใ้นตูใ้บเดียวราคามนัแพงเหลือทนเครื่องหนึ่งตัง้หา้พนักว่าบาทถกูกว่านีก้็มีแต่ลกูไม่ชอบใจคณุภาพไม่ดี
พอถา้จะซือ้สกัเครื่องหนึ่งก็ควรซือ้ที่ดีมีคณุค่าสกัหน่อยของแพงถา้ใชท้นก็ย่อมถูกกว่าของราคาเยาวก์ว่าเสียเรว็การโทรทศันต์อ้ง
มีสถานีสง่มิใช่อยู่ ๆ จะมีภาพขึน้ไดเ้องก็เหมือนวตัถนุั่นแหละ แต่วิธีการคงต่างกนัจึงไดส้ามารถสง่ภาพได ้ทนุที่ตัง้สถานีสงูมาก
คงจะหลายพนัหมื่นคนไทยเขามีค าเรียกจ านวนนบัที่สงูกว่าหมื่นคือแสนลา้น แต่ลกูไม่ค่อยชินกบัจ านวนมหาศาลอย่างนัน้
จ านวนเลขสงูสดุของเรามี แค่หมื่นเท่านัน้ ยิ่งนบัจ านวนสงูขึน้เพียงไรก็ย่ิงยุ่งสมองเพียงนัน้เพียงจ านวนหมื่นก็น่าร  าคาญใจมาก
พอแลว้มาตราเงินในเมืองไทยนีม้ีค  าเรียกสงูกว่าบาทก็จะดี 

 คนที่เริ่มเอาเรื่องโทรทศันม์าเผยแพรคื่ออัง้บ๊วยตามเคย แม่คงเดาไดอ้ัง้บ๊วยเป็นคนชอบของสมยัใหม่เธอเห็นโฆษณาใน
หนงัสือพิมพ ์ฟังจากวิทยแุลว้เกิดสนใจรบัแลน่ไปซือ้มาไวท้ี่บา้นแทบจะเป็นเคร่ืองแรกในต าบลเสียดว้ยซ า้ เป็นที่เลื่องลือของใคร 
ๆ ทัง้ต าบลทกุเย็นซึ่งเป็นเวลาส่งโทรทศันจ์ะมีชาวบา้นมามงุเต็มหนา้รา้นแมว้่าของช าจะขายดีขึน้เพราะเครื่องนี ้แต่ก็ไม่ไดค้บกบั
ความสกปรกที่คนพวกนัน้ทิง้ไวใ้หถ้งุถั่ว ชานออ้ยชานหมากเศษกระดาษและอื่น ๆ เต็มไปหมดตามประสาคนมกัง่ายซึ่งมีอยู่เต็ม
เมือง” 

 “Now that Thailand has new things to sell.  It is very exciting.  That is, this type of television set is a small 
box with convex glass-like tube in front of it.  I do not know if our city will have a device like this for entertainment 
and news in the box.  In it, a messy, electric wires and tubes do not seem likely to have a performance from the air.  
When turning on the device at the specified time, there will be a movie.  Dramas or news to watch like a movie 



theater in one box, its price is unbearably expensive, over five thousand baht.  There is a cheaper one with poorer 
quality. If we are going to buy one, get a good one worth buying, a bit more expensive items, but more endurable 
or lasting longer,Television programs are not spontaneously, there must be a broadcast station.  Like any objects 
but the methods are probably different and sophisticate that enable sending pictures.  The investment for the 
station and location is also very high, numerous more than we can imagine 

The person who started broadcasting TV stories was AngBuay. As usual, you would have guessed that.  She is a 
fan of modern times.  As she saw the TV set from an ad in the newspaper, from the radio, became interested, and 
then hurried out to buy one. It might be the first device in the neighborhood that everyone wildly known about it. 
Every evening, when the TV program started there would come a flock of villagers in front of the store.  Even if the 
merchandise was selling better with this activity, it was not all worth the dirt that people left behind with bags of 
beans, bagasse, bagasse, waste paper, and so on, as the spot filled with careless ones. 

เหตผุล / Reason 

 ความประทบัใจที่ไดจ้ากเรื่องนีคื้อคามรกัความอบอุ่นการใครค่รวญค านึงถึงผูค้นญาติมิตร ผูท้ี่รกัที่แสนจะห่างไกลกนั
ระหว่างเมืองไทยกบัเมืองจีน บอกกลา่วใหท้ราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปและความใกลช้ิดสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัผูค้นที่
เมืองไทยของชาวจีนที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐานอยู่รวมกนัเป็นชุมชนชาวจีนแมว้่าจะเล็ก ๆ แต่อบอุ่นช่วยเหลือเขา้ใจถึงความ
ยากล าบากร่วมกนั 

หนเูป็นคนหนึ่งที่มีอาม่าอากงคณุพ่อมีเชือ้สายเป็นคนจีนโดยเฉพาอาม่าไดช้่วยใหแ้ง่คิดความรูต่้างๆในการท างานชิน้นี ้
ไม่ว่าจะเป็นอาคารบา้นเรือนสิ่งของเครื่องใชเ้ครื่องประดบัตกแต่งบา้น ที่เป็นแบบจีนคติตามชื่อและความเชื่อ ตวัหนงัสือและ
ภาษาแบบจีน บอกเล่าเรื่องและราวต่าง ๆ ถึงความรกัความอบอุ่นของคนจีนคนไทยหนูทัง้ไดอ่้านเรื่อง และฟังเรื่องต่างๆจาก
อาม่าก็ยิ่งท าใหเ้ห็นถึงคณุค่าแห่งความรกัที่มีต่อกนัการหวงแหนรกัษาสิ่งดีงามต่าง ๆ ตัง้แต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจบุนัซึ่งจะยงั
เป็นสิ่งที่ดีงามตลอดไป 

 The impression I get from this story is love, warmth, contemplation, people, family, and loved ones who 
lived far apart between Thailand and China.  It is an indication of life, and closeness.  It said about relationship 
between Thai people and the Chinese settlers in a Chinese community, albeit small but warm, helping each other 
to share common difficulties. I am one of those people who have Chinese-rooted origin; my father is of Chinese 
descent.  In particular, grandma has conveyed ideas and knowledge of the work, house, building, things, 
appliances, home decorations, mottos of beliefs, Chinese ideogram and language. I have both read and heard of 
stories about loves, warmth between Thai and Chinese living together since ancestry. Especially, what I learned 
from Grandma made me feel possessive and conservative of all the pulchritude from the far past until now and 
forever. 


