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书法  

 เรื่องของภาษาซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

วัฒนธรรมที่มีรากฐานยาวนานมากที่สุดในโลกก็วา

ได มากถึง 5,000  กวาป น้ันมีอยูสองชาติ น่ันคือ

ละตินและจีน แตปจจุบันภาษาละตินน่ันเปนภาษา

ที่ตายแลว คือ ไมมีคนใช สวนภาษาจีนน่ันยังมีคน

ทั่วโลกใชกันอยู ในสมัยโบราณเมื่อ 5,000  กวาป

กอนน่ัน มนุษยถํ้าไดนําเชือกมาขมวดเปนปม และ

ไดมีการวาดภาพ ขีดเขียน ทําสัญลักษณ เพื่อบันทึก

เรื่องราวตางๆบนผนังถํ้าในสมัยน้ัน จากรูปภาพก็ได 

ศิลปะการเขียนพูกันจีน 

    

 วิวัฒนาการมาเปนตัวอักษรภาพ เรื่อยมากอนจะมาเปนตัวหนังสือ

ในปจจุบัน ชวงยุคเริ่มประวัติศาสตร 3,000 ปกอน 

1,300 -1,100 B.C. กอนคริสตกาล ตรงกับราชวงศซาง มีหลักฐาน

การจารึกอักษรจีนโดยใชกระดองเตา甲骨文  

1,100 – 771 B.C. กอนคริสตกาล ต้ังแตราชวงศซางถึงราชวงศโจว 

มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จงต่ิงเหวิน’（钟鼎文）หมายถึงอักษรที่หลอม

ลงบนภาชนะทองเหลืองหรือสําริด เน่ืองจากตัวแทนภาชนะสําริดในยุคน้ัน

ไดแก ‘ต่ิง’ซึง่เปนภาชนะคลายกระถางมสีามขา ใชแสดงสถานะทางสงัคม

ของคนในสมัยน้ันและตัวแทนจากเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะคือ ‘จง’ หรือ

ระฆัง ดังน้ันอักษรที่สลักหรือหลอมลงบนเครื่องใชโลหะดังกลาวจึงเรียกวา ‘จงต่ิงเหวิน’ ม ีลกัษณะพเิศษ คือ มี

ลายเสนที่หนาหนัก รองลายเสนราบเรียบที่ไดจากการหลอม ไมใชการสลักลงบนเน้ือโลหะ อักษรโลหะในสมัยหลัง

รัชสมัยเฉิงหวังและคังหวังแหงราชวงศโจว จะมีความสงางาม สะทอนภาพลักษณที่ สุขุมเยือกเย็น เน้ือหา ที่บันทึก

ดวยอักษรโลหะ โดยมากเปน คําสั่งการของชนช้ันผูนํา พิธีการบูชาบรรพบุรุษ บันทึกการทําสงคราม เปนตน มีการ

บันทึกการคนพบอักษรโลหะต้ังแตรัชสมัยฮั่นอูต้ีในราชวงศฮั่น (116 ปกอนคริสตศักราช) บนภาชนะ ‘ต่ิง’ ที่สงเขา

วังหลวง ดังน้ัน จึงมีการศึกษาและการทําอรรถาธิบายจากปญญาชนในยุคตอมา 

770-221 B.C. กอนครสิตกาล ใชอักษรที่เรียกวา 篆书 จวนซู  แบงเปน 大篆 ตาจวน ชวงยุคชุนชิวและจั้น

กั๋ว จากอักษรโลหะเปลี่ยนมาเปนการสลักลงบนไมไผ หรือหินบาง เน่ืองจากเขาสูสภาวะสงครามดวยสวนหน่ึง หลัง

รวมแผนดินและเกิดราชวงศฉินก็ไดประกาศใชอักษร 小篆 เสี่ยวจวน 
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ตาจวน         เสี่ยวจวน                 จวนซู 

219 ครสิตกาล ราชวงศฉินหรือที่รูจักดี จิ๋นซีฮองเต ขณะที่ยุคสมัยฉินประกาศใชอักษรจวนเล็กอยางเปน

ทางการ พรอมกันน้ันก็ปรากฏวามีการใชอักษรลี่ซ（ู隶书）ควบ คูกันไป โดยมีการประยุกตมาจากการเขียน

อักษรจวนอยางงาย อักษรลี่ซูทําใหอักษรจีนกาวเขาสูขอบเขตของอักษรสัญลักษณอยางเต็มรูปแบบ อาจกลาวไดวา 

เปนกระบวนการของการเปลี่ยนรูปจากอักษรโบราณที่ยังมีความเปนอักษรภาพสู  อักษรจีนที่ใชในปจจุบัน 

       สําหรับ ที่มาของอักษรลี่ซูน้ัน กลาวกันวาสมัยฉินมีทาสที่เรียกวาเฉิงเหมี่ยวผูหน่ึง เน่ืองจากกระทําความผิด จึง

ถูกสั่งจําคุก เฉิงเหมี่ยวที่อยูในคุกคุมขังจึงคิดปรับปรุงตัวอักษรจวนใหเขียนงายข้ึน จากโครงสรางกลมเปลี่ยนเปน

สี่เหลี่ยมกลายเปนอักษรรูปแบบใหม จิ๋นซีฮองเตทอดพระเนตรเห็นแลวทรงโปรดอยางมาก จึงทรงแตงต้ังใหเฉิง

เหมี่ยวทําหนาที่อารักษในวังหลวง ตอมาตัวหนังสือชนิดน้ีแพรหลายออกไป จึงมีการเรียกช่ือตัวหนังสือชนิดน้ีวา 

อักษรลี่ซูหรืออักษรทาส (คําวา ‘ลี’่ ในภาษาจนีหมายถึง ทาส) แต ในเชิงโบราณคดีน้ัน พบวาอักษรลี่ซูเปนอักษรที่

ใชเขียนบนวัสดุที่ทําจากไมหรือไมไผมาต้ังแต ยุคจั้นกวอจนถึงสมัยฉิน และมีพัฒนาการมาเรื่อย ๆ จวบถึงสมัย

ราชวงศฮั่นไดกลายเปนอักษรที่ไดรับความนิยมสูงสุด 

ในชวงราชวงศฉินและฮั่น เริ่มมีการคิดคนกระดาษและเขียนบนกระดาษและผาไหม แตผาไหมสมัยน้ันมี

ราคาแพงผูมีฐานะพอคา หรือขุนนางจะนิยม ดังน้ันจึงมีการคิดคนกระดาษและพัฒนาอยางมาก 

220-316 ครสิตกาล อกัษรขายซ（ู楷书）หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาอักษรจริง （真

书 ）เปนอักษรจีนรูปแบบมาตรฐานใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน (คําวา ‘ 楷 ’ 

อาน วา ขาย มีความหมายวาแบบฉบับหรือตัวอยาง) อักษรขายซูเปนเสนสัญลักษณ

ที่ประกอบกันข้ึน ภายใตกรอบสี่เหลี่ยม หลุดพนจากรูปแบบอักษรภาพของตัว

อักขระยุคโบราณอยางสิ้นเชิง 

       อักษรขายซูมีตนกําเนิดในยุคปลายราชวงศฮั่นตะวันออก ภายหลังราชวงศวุย

จิ้น (สามกก) (ครสิตศักราช 220 – 316) ได รบัความนิยมอยางแพรหลาย จากการ

http://www.manager.co.th/China/viewNews.asp?NewsID=4620281502604�
http://www.manager.co.th/China/viewNews.asp?NewsID=4620281502604�
http://www.manager.co.th/China/viewNews.asp?NewsID=4620281502604�
http://www.manager.co.th/China/ViewNews.asp?NewsID=4655116402506�
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กาวเขาสูขอบเขตข้ันใหมของอักษรลี่ซู พัฒนาตามมาดวย อักษรขายซู เฉาซู และสิงซู กาวพนจากขอจํากัดของ

ลายเสนที่มาจากการแกะสลัก เมื่อถึงยุคถัง(ครสิตศักราช 618 – 907) จึงกาวสูยุคทองของอักษรขายซูอยางแทจริง 

จวบจนปจจุบัน อักษรขายซูยังเปนอักษรมาตรฐานของจีน 

618-907 ครสิตกาล ตอเน่ืองจนราชวงศถัง เปนยุคทองวรรณคดี และการพัฒนาดานอักษร 楷书、

草书、行书 ขายซู เฉาซู สิงซู ตามลําดับ 

อักษรเฉาซู 

 ต้ังแต กําเนิดมีตัวอักษรจีนเปนตนมา อักษรแตละรูปแบบลวนมีวิธีการเขียนแบบตัวหวัดทั้งสิ้น จวบจนถึง

ราชวงศฮั่น อักษรหวัดจึงไดรับการเรียกขานวา ‘อักษรเฉาซ’ู （草书）อยางเปนทางการ (คําวา ‘เฉา’ ใน 

ภาษาจนีหมายถึง อยางลวก ๆหรอือยางหยาบ) อักษรเฉาซู เกิดจากการนําเอาลายเสนที่มีแตเดิมมายนยอเหลือ

เพียงขีดเสนเดียว โดยฉีกออกจากรูปแบบอันจําเจของกรอบสี่เหลี่ยมในอักษรจีน หลุดพนจากขอจํากัดของข้ันตอน

วิธีการขีดเขียนอักษรในแบบมาตรฐานตัวคัดหรือ ขายซู ในขณะที่อักษรขายซูอาจประกอบข้ึนจากลายเสนสิบกวา

สาย แตอักษรเฉาซูเพียงใช 2 – 3 ขีดก็สามารถประกอบเปนสัญลักษณเชนเดียวกันได 

  

อักษรสิงซู 

 อักษรสิงซ（ู 行书）เปน รูปแบบตัวอักษรที่อยูกึ่งกลาง

ระหวางอักษรขายซูและอักษรเฉาซู เกิดจากการเขียนอักษรตัวบรรจงที่

เขียนอยางหวัดหรืออักษรตัวหวัดที่เขียน อยางบรรจง อาจกลาวไดวา 

เปนตัวอักษรกึ่งตัวหวัดและกึ่งบรรจง อักษรสิงซูกําเนิดข้ึนในราวปลาย

ราชวงศฮั่นตะวันออก รวบรวมเอาปมเดนของอักษรขายซูและเฉาซูเขา

ดวยกันอักขระโบราณและอักษรปจจุบัน 

ตัว อักษรจีนสามารถแบงออกเปนอักขระที่ใชในสมัยโบราณกับ

อักษรที่ใชในปจจุบัน ตัวอยางเชน อักษรลี่ซูซึ่งเปนรูปแบบของอักขระ

โบราณ อันเปนตนแบบของการปฏิรูปลักษณะตัวอักษรจีนครั้งใหญ กลายเปนเสนแบงระหวางอักษรรุนเกาและใหม 

ยุคสมัยที่ใชอักษรลี่ซูและกอนหนาน้ัน ถือเปนอักขระโบราณ ไดแก อักษรจารบนกระดูกสัตวหรือเจี๋ยกูเหวินจากสมัย

ซาง อักษรโลหะจากราชวงศโจวตะวันตก อักษรเสี่ยวจวนจากยุคสมัยจั้นกวอและสมัยฉิน หลังจากกําเนิดอักษรลี่ซู

ใหถือเปนอักษรในยุคปจจุบัน อันไดแก อักษรลี่ซู อักษรขายซู สําหรับอักษรเฉาซูและสิงซู อาจกลาวไดวาเปนเพียง

พัฒนาการของรูปแบบตัวอักษร ไมใชวิวัฒนาการของตัวอักษรจีนโดยรวม 
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น่ีคือสรุปคราวๆเรื่องกําเนิดอักษร สวนพื้นฐานที่ควรรูของ ศิลปะการเขียนอักษรจีน ไมจํากัดเฉพาะ

ปญญาชน หมูบัณฑิตชายเทาน้ัน แมกระทั่งสตรีจีนเองก็ตองเรียนเขียนคํากลอน ผูไดช่ือวาอานออกเขียนไดน่ันจะ

ไดรับการยกยองเชิดหนาชูตาแกวงศตระกูลและนับเปนศิลปะข้ันสูง 

ในสุภาษิตจีนมีคํากลาววา文房四宝  สมบัติล้ําคาสี่อยางของจีนในหองหนังสือสําหรับเหลาบัณฑิต 

นักปราชญทั้งหลาย ไดแก 笔、墨、纸、砚。 พูกัน นํ้าหมึก กระดาษ และแทนฝน 

笔 หรือ 湖笔  ป หรือ หูป  พูกัน ในสมยัราชวงศหยวน มี

พูกันจากเมืองหูโจวที่มีช่ือเสียงระบือไปทั่วแผนดิน ที่เรียกวา  ‘หูป’ มี

คุณสมบตั ิปลายแหลม ขนเรยีบ หวักลมสวย และแข็งแรง โดยใชขนแกะ 

กระตาย อีเห็น มาประดิษฐอยางประณีตถึง 17 ข้ันตอน หรือพูกันที่ใชกัน

ในวัง หรือที่เรียกวา ‘อว้ีป’ ทีป่ระดิดประดอยอยางประณีตสวยงามเปน

พิเศษ ตองคัดแตขนสัตวที่ดีเย่ียม  หัวพูกันทํายาวมากเพื่อใหอุมหมึกได

มาก ตัวดามอาจทาํจากไผสลกัลวดลาย แทงหยก งาชาง ทอง กระเบือ้ง

เคลือบ และอื่นๆอีกมากมาย พรอมตกแตงลวดลายเชน มังกร โปยเซียน 

คางคาว เงินกษาปณโบราณ ทิวทัศน เปนตน  

พูกันลายหงสมังกรในสมัยราชวงศหมิง ...ทุกดามมีการลงรักเปนพื้นกอน เขียนระบายสีเปนรูปภูเขา ทะเล 

แกวลอมังกร คลื่นทะเลโถมถาเขาใสโขดชะงอนหินผาที่ต้ังตระหงานขวางกั้น ...นอกจากน้ี ตัวดามและปลอกพูกันยัง

เลี่ยมทอง ทําใหดูสวยงามและมีคามากข้ึน สวนหัวพูกันน้ัน สีขนมันวาว กลมและแข็งแรง มีรูปรางคลายลิ่ม และมี

คุณสมบัติของพูกันที่ดีครบถวน… 
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 墨 หรือ 徽墨 โม หรือ หุยโม นํ้าหมึก ข้ึนช่ือลือชาตองที่อําเภอ เซอเสียน มณฑลอันฮุย หมึก “หลี่โม” 

ในสมัยราชวงศหนันถัง ที่เลื่องลือ ถึงกับเลาขานกันวา “ทองคําหางาย หมึกหลี่โมหายาก” หมึกชนิดน้ี ไดผสมกาวที่

ทําจากเขากวางใสในแทงหมึกดวย ทําใหแทงหมึกดูนวลอิ่มและเนียนละเอียด เขียนแลวหมึกเปนมันวาวด่ังลงรักไว 

แทงหมึกจีนนานาชานิด ไดแก แทงหมึกธรรมดา แทงหมึกบรรณาการ แทงหมึกหลวง แทงหมึกทํากันเอง 

แทงหมึกสําหรับสะสม แทงหมึกสําหรับเปนของขวัญของฝาก และแทงหมึกสมุนไพร ที่ทําข้ึนเพื่อใชบําบัดโรค มักทํา

จากเขมาถานไมสน...  

 
 

ตัวหมึกน้ันมีวิวัฒนาการนําเอาทาํจากชาด สแีดง มาผสมกับดินโคลน ใชในยุคราชวงศซางที่สลักอักษรบน

กระดองเตา 甲骨文 ที่มีทั้งสีแดงและดํา ตอมาภายหลังพัฒนา สีดําน้ันก็เอามาผสมกับคารบอน (ถาน) สวน

กรรมวิธีการผลิตก็แลวแตภูมิปญญาทองถ่ิน สูตรเคล็ดลับวิชาอะไรบาง และอยูที่คุณภาพของวัตถุดิบ ดินโคลนแตละ

ทองที ่ปจจุบันมีผลิตแบบเปนขวดนํ้าสําเร็จรูปพรอมใชไมตองน่ังฝนเหมือนบัณฑิตสมัยกอนแลว 

 

 纸 หรือ 宣纸 จ่ือ หรือ ซวนจ่ือ หน่ึงในสี่สิ่งประดิษฐสุดยอดของจีน 四大发明 ไมขอพูดวามี

อะไรบางเพราะเกรงวาเยอะเกินไป  (แคน้ีก็เยอะแลว) ชาวจีนเปนผูคิดคนกระดาษเปนชาติอับดับตนๆของโลกทั้งยัง

เทคนิคการพิมพ กระดาษที่ไดช่ือผลิตออกมาเน้ือดีที่สุดเหมาะสําหรับการเขียนพูกัน ซึมซับนํ้าหมึกไดดี เน้ือหนา

คุณภาพดีเหนียวยืดหยุน คงทน มณฑลอันฮุย เมืองซวน ตามช่ือกระดาษ 
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 砚 หรือ 端砚 ตวนเยีย่น จานหมกึ ที่ดีที่สุด จานหมึกที่ทําจากหินในบอหินเกาหรือที่เรียกวา ‘เหลา

เคิง’ 老坑 จัดเปนหินเน้ือดีที่สุด ... จานหมึกที่ทําจากหินเน้ือดีชนิดน้ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ แมในฤดูหนาว นํ้าหมึก

ในจานจะไมเหือดแหงเหมือนจานหมึกชนิดอื่น ประกอบกับมีลวดลายหินเปนที่นิยมกันมาก เชน ลายใบตองออน 

ลายดอกไม ลายดอกกุหลาบ สีหยกเขียว ลายเสนเงินทอง เปนตน โดยเฉพาะลายใบตองออน ซึ่งเปนรูปใบตองเริ่ม

แตกบาน แลดูสวยงามและนาอัศจรรยย่ิง 

จานหมึก ‘เฉิงหนี’ 澄泥 ในสมัยราชวงศถัง จานหมึกชนิดน้ี มีวิธีทําที่แปลกมาก กอนอื่นตองนําถุงผา

แพรไวที่กนแมนํ้าเฝนในมณฑลซานซี เปนเวลาหน่ึงป จึงนําถุงข้ึนจากแมนํ้า เพื่อเอาดินทรายที่นํ้าพัดเขามาไวในถุง

มาทาํจานหมกึดินเผา 

 แหลงวัตถุดิบหาหินน้ันมีหลายที่แตขอทิ้งไวช่ือหน่ึง ในที่น้ีใหสมช่ือวาจานหมึกตวนเย่ียนหน่ึงในจานหมึกช้ัน

เลิศ ก็ตองที่เมือง หินตวนสือแหงตวนโจว ที่มณฑลอันฮุย อําเภอเซอเสียน น่ันก็มี เรียกวาเกือบครบ สี่อยางเลย

ทีเดียว 

    อักษรจีนจะมีโครงสราง ๓ ลักษณะ คือวงกลม สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม แตละตัวมีจํานวนขีดและจุดที่

แนนอน การฝกเขียนพูกันจีนตองเริ่มฝกดวยการลอกจากแบบตัวหนังสือทีละตัว ทีละขีดใหแมนยํา และจะเขียนให

เกงก็ตองฝกฝนบอย  ๆเทาน้ัน 

อุปกรณท่ีใช

   

         จางซว้ีโอว                    หยางซุนหวัง                      ซีจือ                      เหยียนเจนิชิง 

  

๑. กระดาษ  

๒. หมึกจีนหรือแทงฝนหมึก  

๓. พูกัน  

๔. จานรองหมึก  

๕. ที่ทับกระดาษ  

๖. ที่รองกระดาษเวลาเขียนกันหมึกซึม  

๘. ตราประทับช่ือ 

นักเขียนช่ือดังของจีน หวางซีจือ โอหยางสุน,หลวิกงเฉวียน, จางซว้ี, เจาเมิ่งฟู, ซูเวย ,เหยียนเจนิชิง ฯลฯ 
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ลายมือของจางซวี้ 
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ลายมือโอวหยางซุน 

 

 

 



 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพตันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
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