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การอ่านเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี...
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คงไม่ต้องกล่าวกันอีกแล้วว่า การอ่านนั้นมีความสำ�คัญอย่างไรกับชีวิต
คนเรา โดยเฉพาะผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรียนนัน้ การอ่านถือว่าเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นใน
การแสวงหาความรู้ ความสำ�เร็จของการศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ
ทางการอ่านของผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ และยิง่ หากจะเน้นไปทีก่ ารเข้ามาเป็นนักศึกษา
ในสาขาวิชาภาษาไทยด้วยแล้วนัน้ การอ่านก็ยงิ่ นับว่ามีความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ที่
จะช่วยส่งเสริมให้มคี วามคิดอ่านและฉลาดรอบรูใ้ นการใช้ภาษา วรรณกรรมและ
วรรณคดี รวมทั้งทักษะการพูด การฟัง การเขียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับการเป็นบัณฑิตภาษาไทย ผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านดีย่อมมีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่น
ในวัยเด็กเราอ่านนิทาน เรื่องเล่า การ์ตูน เพื่อเรียนรู้ชีวิตที่ยังไม่รู้จัก ไม่มี
ประสบการณ์ เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เราอ่านนิยาย ดูหนัง ฟังเพลง เพื่อเรียนรู้และ
เข้าใจบางเรือ่ งราวในชีวติ ทีป่ ระสบอยูใ่ นห้วงเวลานัน้ จนกระทัง่ ยามเมือ่ สูงวัยขึน้
เราหันมาอ่านหนังสือธรรมะ เพื่อเรียนรู้และไตร่ตรองชีวิตที่ผ่านมา การอ่านจึง
ทำ�ให้ก้าวเดินออกไปสู่เส้นทางที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นประตูบานสำ�คัญที่รอให้
เราเปิดออกไปสู่โลกกว้างอย่างแท้จริง
อันทีจ่ ริงแล้ว คำ�ว่า “อ่าน” นีไ้ ม่ได้หมายถึงแค่การอ่านหนังสือเพียงอย่าง
เดียว ความหมายโดยนัยของการอ่านไปไกลกว่านั้นมากนัก การอ่านในความ
หมายนี้เป็นการสังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจและคิดคำ�นึงถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด
รอบตัวเรา ไม่วา่ จะเป็นการอ่านโลก อ่านชีวติ อ่านสังคม อ่านคนอืน่ กระทัง่ การ
อ่านตนเอง เพราะฉะนั้น ลำ�พังอ่านหนังสือยังไม่พอที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ได้ ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการอ่านดังกล่าวเมือ่ เก็บสะสมเพิม่ พูนนานวันเข้า
ก็จะทำ�ให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้เท่าทันคนและทันโลก
การอ่านมิใช่เพียงเพือ่ พัฒนาชีวติ ทีด่ กี ว่าของตนเองเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการ
ส่งเสริมให้เรามีความชำ�นาญในศาสตร์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการ
ที่จะเป็นนักเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนประเภทใดก็ตาม การเขียนเรื่องเล่า
บทความ สารคดี บันเทิงคดี การอ่านจะเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ทำ�ให้เรา
เห็นกระบวนการเขียนของผู้อื่น เช่น การใช้ถ้อยคำ�  สำ�นวน โวหาร ภาษา และ
ศิลปะการแต่ง เราสามารถจดจำ� เรียนรู้ แล้วนำ�มาเป็นแนวทางในการเขียนของ
ตนเองได้ นอกเหนือจากแนวทางการเขียนทีไ่ ด้จากอาจารย์ในห้องเรียน เหมือน
ดังคำ�กล่าวของ อ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ ที่กล่าวเคยไว้ว่า “ไม่มีนักเขียนคนใดก้าว
สูค่ วามเป็นนักเขียนโดยไม่เคยอ่านอะไรเลย” นับว่าเป็นคำ�กล่าวทีเ่ ป็นจริงทีเดียว
วันนี้นักศึกษาเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า เรามีทักษะในการอ่าน มีพื้นฐาน
ในการอ่าน และมีนิสัยที่รักการอ่านมากน้อยเพียงใด
หากคำ�ตอบว่าไม่ ควรเริ่มอ่านเสียตั้งแต่วันนี้ อ่านหนังสือ อ่านชีวิต
ทุกวัน...เพื่อจะได้รู้และเข้าใจชีวิตอันแท้จริง

๒

อาจารย์พ่อ

ขอบอก

ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

โลกของทัศนคติ

ลูกศิษย์ภาษาไทยที่รัก ครูได้ยินแว่วๆ มาว่า ปีหนึ่งหลายคนเริ่มถอดใจ
จะลาออกจากการเป็นนักเรียนสาขาวิชาภาษาไทย และจะไปสมัครสอบเรียน
สาขาใหม่ ซึง่ ก็คอื ทัศนคติทเี่ กิดขึน้ ใหม่นนั่ เอง ทัศนคติ เป็นการสมาสกันระหว่าง
ทสฺสน (ป) /ทรฺศน (ส) หมายถึง การดู, การเห็น, การแสดง กับ คติ (มาจาก คม
ธาตุ + ติ ปัจจัย ลบ ม หลังธาตุ = คติ [ป/ส]) หมายถึง วิธี, แนวทาง ทัศนคติ
มีความหมายว่า แนวความคิดเห็น คือสิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งต่างๆ ซึ่งความรู้สึกนี้
จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลาไม่ยืนยงคงทน
ก่อนเธอมาเรียนทีน่ ี่ ใช่หรือไม่ เธอเคยมีความคิดเห็นว่า ภาษาไทยคือวิชาที่
ง่ายทีส่ ดุ ทีป่ ระเทศนีม้ ี และเธอคิดว่า เธอจะต้องเรียนได้แน่ๆ เพราะเธอใช้ภาษาไทย
มาตัง้ แต่เล็กแต่นอ้ ย แท้จริงแล้ว ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรง่ายและยากจริง มีแต่สงิ่ กลางๆ
สิ่งที่เราคิดว่าง่ายหรือยากเป็นเพียงทัศนคติ หรือเราคิดไปเอง วันนี้เมื่อเธอ
เริ่มเห็นว่าภาษาไทยคืออุปสรรคขวางทางสู่ชัย ครูก็ไม่มีสิทธิ์จะเหนี่ยวรั้งเธอไว้
เพราะชีวิตเป็นของเธอ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจอันใดลงไป ครูอยากให้
เธอใคร่ครวญ ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
จริงหรือ...ทีว่ า่ วันนีภ้ าษาไทยยากเกินทีจ่ ะเรียนได้ ซึง่ ก่อนนีเ้ คยรูส้ กึ หมิน่
หยามตัวเองที่ต้องมาเรียนวิชาที่ใครๆ ก็เรียนได้ ...หากวันหน้าไปเรียนสาขาอื่น
แล้วเกิดความรู้สึกแบบนี้อีก เธอจะอธิบายตัวเองว่าอย่างไร ครูจึงเห็นว่า
เธอจำ�เป็นต้องถามตัวเองก่อน สิ่งใดคือปัญหาแท้จริงของเธอ
จากประสบการณ์ทคี่ รูเฝ้าสังเกตตัวเองมามากพอ จนมีอายุคราวพ่อของ
พวกเธอ พอจะตัง้ เป็นข้อสังเกตได้วา่ ปัญหาของเธอวันนี้ มิใช่เรือ่ งความยาก แต่
ปัญหาคือเธอไม่เคยฝึกตนทีจ่ ะอดทนสูก้ บั สิง่ ยากต่างหาก ซึง่ สิง่ นีไ้ ด้ท�ำ ให้หลาย
ชีวิตพังภินท์มานักต่อนักแล้ว ถ้าเธอต้องการความสำ�เร็จ เธอมิควรวิ่งหนีสิ่งยาก
หากต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญ ถ้าเธอแน่ใจว่าเธอเป็นคน เป็นมนุษย์ผู้
ประเสริฐ เธอต้องฝึกตน ก้าวพ้นไปสู่ชัยชนะให้จงได้ ด้วยความเพียรพยายาม
อย่างที่สุด ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พระธรรมปิฎก (2544: 342) กล่าว
ไว้อย่างคมคายว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึก”
ท้ายนี้ ขอฝากถ้อยคำ�ยํ้าเตือนที่นางมัจฉาเฝ้าสั่งสอนบุตรสุดสาคร ใน
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ (2544: 297) ให้เธอพินิจพิเคราะห์ เพื่อ
เข้าใจโลกของทัศนคติได้อย่างแจ่มแจ้ง
ถึงสิบรู้บูราณท่านเฉลย
ไม่เหมือนเคยฝึกสอนด้วยอ่อนศักดิ์
อย่าจู่ลู่ดูถูกนะลูกรัก
จงคิดหนักหน่วงใจดูให้ดีฯ

มุมแขมร์
อ.ณภัทร เชาว์นวม

โตนเลสาบ ๒ : เมื่อสายน้ำ� (ไม่) ไหลเวียน
ต่ อ เนื่ อ งจากจุ ล สาร “สานภาษาไทย ฉบั บ ปฐมฤกษ์ ” ที่
ได้ บ อก
เล่ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล่ ง นํ้ า สำ � คั ญ ของประเทศ
กั ม พู ช า คื อ ทะเลสาบเขมร หรื อ โตนเลสาบ
(
: บึงทนฺเลสาบ) อันเป็นทะเลสาบนํ้าจืดที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่บริเวณใจกลาง
ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ ๗,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร
ซึง่ มีวฏั จักรการไหลเวียน อันมหัศจรรย์ สามารถเป็นแหล่ง
อาหารและสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยได้ทิ้งท้ายไว้ว่า
ปัจจุบันมีสาเหตุบางประการ ที่ทำ�ให้วงจรดังกล่าวต้อง
ผิดแปลกไปจากเดิม ส่งผลให้ปลาในโตนเลสาบมีน้อยลง
ในขณะที่มีคนจับปลาเท่าเดิม
ในฉบับนี้จึงมาเล่าแจ้งแถลงไขให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลให้
หนทางของสายนํ้าสู่โตนเลสาบ ไหลเวียนอย่างผิดธรรมชาติที่พึงเป็น หรือจะกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ แทบจะไม่ไหลเวียน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการสร้างเขื่อนของประเทศจีน
ในเขตแม่ นํ้ า โขงตอนบน (แม่ นํ้ า ลานซาง) ส่ ง ผลให้ ก ารไหลเวี ย นของสายนํ้ า
สาขาต่างๆ ในประเทศพม่า ลาว ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ที่มีต้นกำ�เนิดจาก
แม่นาํ้ โขง ผิดแปลกไปจากวัฏจักรเดิม โตนเลสาบ ของกัมพูชาจึงได้รบั ผลกระทบไปด้วย
โดย ดร.ไทสัน โรเบิร์ต จากสถาบันวิจัยเขตร้อนสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า
การสร้างเขือ่ นของจีน จะทำ�ให้ระบบการอุทกศาสตร์ของทะเลสาบเขมร “เปลีย่ นแปลง
ไปอย่างสิ้นเชิง” เนื่องจากในหน้าฝน นํ้าจากแม่นํ้าโขงจะหนุนให้ระดับนํ้าในทะเลสาบ
เขมรสูงขึน้ และท่วมเป็นบริเวณกว้าง กลายเป็นแหล่งจับปลานาํ้ จืดทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ของโลก และในฤดูแล้ง นาํ้ จากทะเลสาบเขมรจะไหลลงกลับสูแ่ ม่นาํ้ โขง การสร้างเขือ่ น
จะทำ�ให้วงจรนัน้ ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่จะทำ�ให้มปี ริมาณนาํ้ ท่วมแช่ขงั อยูต่ ลอดปี
การสร้างเขือ่ นของจีน จึงเข้าทำ�นอง เรือ่ งของคนในบ้าน คนนอกบ้านไม่เกีย่ ว
ถึงแม้เรือ่ งทีค่ นในบ้านทำ�จะส่งผลเดือดร้อนให้คนนอกบ้าน (ซึง่ ก็คอื เพือ่ นบ้าน ประเทศ
บ้านใกล้เรือนเคียง) แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็น คนนอก ย่อมไม่มีสิทธิ์มีเสียงอันใดมากไปกว่า
การส่งเสียงสะท้อนให้คนในบ้านได้รับรู้
ประเด็นดังกล่าวอาจดูเป็นเรือ่ งไกลตัวในมุมมองของผูอ้ า่ นบางท่าน แต่ประเด็นการ
สร้างเขือ่ นของจีนอาจทำ�ให้ผอู้ า่ นหลายท่านได้ฉกุ คิดว่า... อะไรจะเกิดขึน้ หากคนในกลุม่
ในสังคม ในประเทศ หรือในโลกใบนี้ ยึดถือเพียงประโยชน์ของตนเองหรือของพรรคพวก
เป็นที่ตั้ง โดยไม่ยี่หระสิ่งใด แม้ว่าสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตนเองจะสร้างความเดือดร้อน
แก่ผู้อื่นก็ตาม
เอื้อเฟื้อข้อมูล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ (Project for Ecological Recovery : PER)
และโครงการฟืน้ ฟูนเิ วศวิทยาในภูมภิ าค อินโดจีนและพม่า (Towards Ecological Recovery
and Regional Alliance : TERRA)
ข้อมูลภาพ : http://www.ftawatch.org/taxonomy/term/82?page=1

สวนหนังสือ
อ.อุภาวัณณ์ นามหิรัญ

๓ เล่ม ๓ รส : นอกบทเรียนปิดเทอมใหญ่

      กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ “สวนหนังสือ” ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้
สอบปลายภาคและกำ�ลังจะปิดเทอมใหญ่ หวังใจว่าช่วงเวลา ๕ เดือน
จะมีใครสักคนหยิบหนังสือทีจ่ ะแนะนำ�ต่อไปนีม้ าอ่านบ้าง เปิดประตูเถิด...
สวนหนังสือแห่งนี้รอคุณอยู่
   หนังสือเล่มแรกที่อยากแนะนำ�ให้รู้จักก็คือ “อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..
ทีร่ กั ” ของไพลิน รุง้ รัตน์ (ชมัยภร แสงกระจ่าง) เป็นนวนิยายรักโรแมนติก
ของคนรักหนังสือ และมีเรือ่ งราวของหนังสือหลาย ๆ เล่มทีเ่ ราคุน้ ชิน คุน้ ตา
ไม่ว่าจะเป็นคู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาสภิกขุ, ปรัชญาชีวิต ของคาลิล
ยิบราน, ข้างหลังภาพ ของศรีบูรพา, ตึกกรอสส์ ของ อ.อุดากร, ฉันจึง
มาหาความหมาย ของวิทยากร เชียงกูล ฯลฯ นับว่า ไพลิน รุ้งรัตน์
นำ�เสนอตัวละครเชือ่ มโยงกับหนังสือแต่ละเล่มได้อย่างแนบเนียน กลมกลืน

“ผะหมีลูกโซ่”

อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

พบกันอีกครั้งกับ “ผะหมี” ตีแตกนะคะ ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้ทิ้งปริศนา
ผะหมีไว้ในโคลงว่า
			สา หนึ่งราตรีแล้ว
นิทรา
		สา สองพระชายา
รามราช
		สา สามให้สัตย์สาบานมั่น ไว้นา
		สา สี่งามพิลาศ
เพริศแพร้วพิไล
ปรากฏว่ามีผู้ตอบถูกหลายท่านทีเดียว คำ�ตอบก็คือ สาไย สาดี สาญัญ
สาโภ อย่าเพิ่งฉงนนะคะว่านี่ภาษาอะไร ถ้ายังจำ�กันได้ ผู้เขียนได้ใบ้ไว้ว่าคำ�
เฉลยปริศนาชุดนี้เป็นคำ�พ้องคำ�หน้า แต่ไม่ใช่พ้องคำ�หน้าแบบธรรมดาๆ ที่
ว่าไม่ธรรมดานั้นก็เพราะว่ามันเป็นคำ�ผวนค่ะ สาไย ก็คือ ไสยา ที่แปลว่า
นิทราหรือนอน สาต่อมาก็คือ สาดี ผวนกลับเป็นสีดาพระชายาของพระราม
สาที่สาม สาญัญ ก็เป็น สัญญา และสาสุดท้าย สาโภ ผวนกลับเป็น โสภา ที่
แปลว่างามนั่นเองค่ะ
เรารู้ จั ก ผะหมี แ บบพ้ อ งคำ � หน้ า ไปแล้ ว คราวนี้ ผู้ เขี ย นจะขอพู ด ถึ ง
ผะหมีแบบลูกโซ่บ้างผะหมีแบบลูกโซ่นี้ คำ�ตอบจะมีความเกี่ยวเนื่องกับคำ�ตอบ
ก่อนหน้า อย่างเช่น เครื่องต้น ต้นคอ คอแข็ง แข็งแรง แรงงาน ฯลฯ จะเห็นว่า
คำ�สุดท้ายของคำ�ก่อนหน้าจะไปเป็นคำ�แรกของคำ�ต่อไป ลองดูกลอนนี้นะคะ
สักวาผะหมีตีให้แตก
ตรงสามแยกจิ๊กโก๋ทำ�เกี้ยวสาว
แควบรรจบกับลำ�นํ้าที่ไหลยาว เปรียบว่ากินต่างข้าวเพราะโศกา
อาการนอนไม่หลับจำ�ต้องตื่น
ไปอ้างแรมที่อื่นนอกเคหา
เพลงชื่อดังของโลโซเมื่อนานมา โบราณว่าราหูอมดวงจันทร์เอย
กลอนข้ า งต้ น นี้ มี ทั้ ง หมด ๗ ปริ ศ นาซ่ อ นอยู่ ใ นแต่ ล ะวรรค ซึ่ ง คำ �
ตอบก็คือ ผิวปาก ปากนํ้า นํ้าตา ตาค้าง ค้างคืน คืนจันทร์ จันทรคราส
ตามลำ�ดับ และถ้าจะให้ดีก็ต้องตอบเป็นร้อยกรองชนิดเดียวกันกลับไปว่า
สักวาผะหมีตีแล้วแตก
ตรงสามแยกหนุม่ ผิวปากเกีย้ วสาวสาว
เรียกปากนํ้าเมื่อแควเล็กจบแควยาว กินนํ้าตาต่างข้าวด้วยโศกา
เพราะตาค้างนอนไม่หลับเลยต้องตื่น วันนี้ไปค้างคืนนอกเคหา
เพลงคืนจันทร์พี่เสกร้องเมื่อนานมา
โบราณว่าจันทรคราสประหลาดเอย
เอาล่ะ...ถึงตาผูอ้ า่ นไขปริศนาเองบ้างแล้วค่ะ  คราวนีข้ อไม่ใบ้นะคะ เพราะ
ง่ายมากก...กก ลองทายกันดูค่ะ
		
ลมแรงกระโชกพัด พิบัติภัย			
ชั่วเวลาอายุไข
ยืนยิ่ง			
ปักษานี้นามใด
วานบอก เถิดนา		
พุฒิภัทรวางมาดนิ่ง
บทนี้ใครแสดง
ไม่น่าจะยากใช่ไหมล่ะคะ ใครไขปริศนาออกแล้ว ส่งคำ�ตอบมาที่
e-mail: um_palita@hotmail.com หรือถ้าใครอยากลองตั้งปริศนาทายเอง
บ้าง ก็ส่งมาได้เลยนะคะ แล้วพบกับผะหมีรูปแบบอื่นๆ ในฉบับต่อไปค่ะ

สมจริง น่าติดตามอ่านเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังชวนให้ผู้อ่านหันมาสนใจและรัก
การอ่านอีกด้วย
     หนังสือเล่มต่อมาเป็นนวนิยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๔ เรื่อง
“บูรพา” ของ ว.วินิจฉัยกุล ผู้อ่านจะประทับใจกับความรักที่มั่นคงของตัวละคร
ที่ต่างเชื้อชาติ แม้ว่าอุปสรรคจะทำ�ให้ตัวละครต้องพรากจากกันและสมหวังในที่สุด
ว.วินิจฉัยกุลได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สภาพสังคมวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างไทยกับอังกฤษ นวนิยายเรือ่ งนี้ ว.วินจิ ฉัยกุล ได้เรียงร้อยเหตุการณ์
แต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างลงตัวและน่าติดตาม
หนังสือเล่มสุดท้าย เป็นงานเขียนประเภทสารคดีกงึ่ บันเทิงคดีทอี่ ยากจะแนะนำ�
สำ�หรับผู้อ่านที่เบื่อตำ�ราหลักภาษาไทยจ๋า หรือการใช้ภาษาที่เคร่งครัด “ไก่จิกเด็ก
ตายบนปากโอ่ง” ของ โจ้บองโก้ จะนำ�ท่านไปสู่การสังเกตการใช้ภาษาไทยที่เรียก
รอยยิ้มบางๆ และเสียงหัวเราะให้เพลิดเพลินไปกับหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านบางคนอาจ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาไทย อย่างน้อยๆ แค่พลิกไปอ่านปกหลังก็จะ
ทำ�ให้ทราบในเบื้องต้นว่า “หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แบบเรียน มันแค่แสดงให้เราเห็นว่า
ภาษาไทยเป็นเรื่องสนุก และเกี่ยวกับสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันอย่างไร”
หวังว่าปิดเทอมใหญ่นี้ หัวใจของหลายๆ คนคงจะไม่ว้าวุ่น หากหยิบหนังสือ
๑ ใน ๓ เล่ม, ๒ ใน ๓ เล่ม  หรือทั้ง ๓ เล่มที่แนะนำ�นี้มาอ่าน.

๓

ภาษ ทย
าไ

เรื่องเล่า
ฉากชีวิต

ภาษาไทย

“ครอบครัวของหนูแตกแยกกันตั้งแต่หนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พ่อกับ
แม่ต้องแยกทางกันเพราะแม่จับได้ว่าพ่อมีผู้หญิงอื่น  แม่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูหนูคน
เดียว   แม่ต้องทำ�งานหนักกว่าเดิมเพื่อหาเงินส่งเสียให้หนูเรียนจบปริญญาให้ได้  
หนูสงสารแม่มาก หนูได้แต่ภาวนาให้พ่อกับแม่กลับมาเหมือนเดิม”
คำ�พูดข้างต้นมันยังดังอยู่ในโสตประสาทของฉันมาจนถึงทุกวันนี้ ชีวิต
ครอบครัวของฉันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด ก่อนหน้านี้ครอบครัวของฉันถือว่าเป็น
ครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขมาก มีพ่อ แม่ พี่ชาย ทุกวันหยุดในแต่ละ
สัปดาห์ ตอนเช้าจะไปทำ�บุญด้วยกัน ไปกินข้าวด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน
ตอนทีฉ่ นั ยังเรียนอยูอ่ นุบาลพ่อจะมาส่งฉันทุกวันและไปรับกลับบ้านทุกวัน
จากโรงเรียน  พอฉันอยูช่ นั้ ประถมศึกษาพ่อก็ปล่อยให้ฉนั ไปโรงเรียนเองโดยทีพ่ อ่
จะไม่ไปรับไปส่ง  พ่อฝึกให้ฉนั เป็นคนมีความกล้า กล้าทีจ่ ะเผชิญกับโลกภายนอก
ด้วยตัวเอง ไปโรงเรียนด้วยตัวเอง  กลับบ้านด้วยตัวเอง  พ่อสอนให้ฉนั มีความกล้า
ทุกเรื่อง  จนทำ�ให้ฉันเติบโตเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่มาโดยตลอด
เวลาผ่านไปหลายปีฉนั เข้าอยูม่ ธั ยมศึกษาปีที่ ๑ เรือ่ งราวทีไ่ ม่คาดฝันก็เกิด
ขึ้นกับครอบครัวของฉัน ทำ�ให้แม่ พี่ชายและฉันเสียใจมากเพราะแม่จับได้ว่าพ่อ
ไปมีผู้หญิงอื่น  ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือเพื่อนพ่อในสมัยเรียนนั่นเอง  พ่อบอกกับแม่
ว่า  “พ่อรักเขามาก ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร”  พ่อไปหาเขาทุกวันส่งเงิน
ให้เขาทุกเดือน  เขาอยากได้อะไรพ่อก็ซื้อให้   พ่อขับรถไป-กลับระหว่างจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีทุกวัน ซึ่งรวมๆ แล้วก็เป็นระยะทางที่ไกลมาก

แม่เสียใจกับเรื่องนี้มาก ฉันเคยได้ยินแม่บอกกับพ่อว่า “ถ้าพ่อเลือกเขา
ก็ไปเลิกกับแม่ ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ต้องค้างคา แม่ส่งเสียเลี้ยงดูหนูเองเพราะ
ตอนนี้พี่ชายก็เรียนจบแล้ว หาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว” วินาทีที่แม่พูดประโยคนี้จบ
ฉันได้แต่ภาวนาอยูใ่ นใจขอไม่ให้พอ่ กับแม่หย่ากัน ในตอนนีฉ้ นั คิดอย่างเดียว คือ
ถ้าพ่อกับแม่หย่ากัน ฉันก็กลายเป็นเด็กไม่มีพ่อ อายเพื่อน กลัวโดนเพื่อนล้อ
ฉันคิดไปต่างๆ นานา ในตอนนัน้ ฉันนอนร้องไห้ทกุ คืนเพราะเห็นใจทัง้ แม่และพ่อ
เวลาผ่านไปหลายเดือนแม่กบั ฉันเริม่ ทำ�ใจยอมรับกับความจริงทีเ่ กิดขึน้ ได้
หลังจากนั้นแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำ�งานเพื่อหาเงินส่งเสียให้ฉันเรียนจบเหมือนกับ
คนอื่น ส่วนหนูก็ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออนาคตของหนูเอง
ตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันไป พ่อก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย พ่อเปลี่ยนเบอร์
โทรศัพท์ ย้ายทีท่ �ำ งานใหม่ ย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ ไม่มที างไหนทีฉ่ นั จะติดต่อพ่อได้เลย ใน
ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเกือบ ๖ ปีแล้วฉันก็ยังคิดถึงพ่อเสมอ ฉันไม่เคยโกรธพ่อเลย
ฉันสงสารพ่อมากกว่า ฉันรู้ว่าแม่ไม่อยากหย่ากับพ่อ แต่ที่แม่ทำ�ไปทั้งหมดก็เพื่อ
ตัดปัญหา แม่ยงั รักพ่อเหมือนกับทีพ่ อ่ ยังรักแม่ ฉันไม่เคยล้มเลิกความหวัง ถึงแม้
จะรูว้ า่ มันเป็นไปไม่ได้ ฉันขอแค่หวังเพียงว่า ให้ฉนั ได้พอ่ คนเดิมของฉันกลับคืนมา
ฉันก็พอใจแล้ว

เนิ่นนานแล้วที่ไม่ได้เขียนบันทึกถึงตัวเอง อาจนานเกิน ๓ ปีที่ชีวิต
ต้องผ่านเรื่องราวมามากมายแต่ไม่ได้บันทึกสิ่งใดไว้ในกระดาษเลย
วันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีแรงบันดาลใจ นั่งอยู่ในสถานที่ที่บรรยากาศ
รืน่ รมย์ มองเห็นนาํ้ ในบึงเคลือ่ นไหว เห็นทิวไม้ทอดยาวไปตามริมตลิง่ ความ
สุขสงบเกิดขึน้ ภายใน เรือ่ งบางเรือ่ งผ่านเลยไปตามกระแสลม มันยังคงเป็น
เพียงลมพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไป ในบางครั้งชีวิตอาจดูว่ายากเย็น แต่ใน
บางขณะเราพบว่ามันอาจไม่ยากมากนักหากเราสามารถผ่านมันไปได้
ในวันนี้ฉันกลับมานั่งย้อนถึงความหลัง มีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาใน
ชีวติ มากมาย มีครัง้ หนึง่ ทีฉ่ นั ภาคภูมใิ จและเป็นความทรงจำ�ทีด่ ที ไี่ ด้ผา่ นเข้า
มาในชีวิต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ฉันกับเพื่อนได้
สมัครเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ฉันได้ให้เพือ่ นรักของฉันเป็นประธาน
นักเรียน
“แกแน่ใจเหรอว่าจะให้ฉันเป็นประธานนักเรียน” ตาลเพื่อนรักของ
ฉันกล่าว
“แน่ใจสิ เป็นประธานหญิงคนแรกของโรงเรียนดูดมี าก” ฉันกล่าวกับ
เพื่อนเพื่อให้เธอมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
“อือ...งั้นก็ลองดูสักครั้งจะเป็นไรไป” เธอตอบตกลง
หลังจากวันนัน้ เมือ่ ถึงวันเลือกตัง้ ปรากฏว่า เราก็ได้รบั การตอบรับดีมาก
ห้องเราได้เป็นตัวแทนของนักเรียน ได้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน หน้าที่
ของเราจึงเริ่มต้นขึ้น
ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ราได้เข้ามาเป็นสภานักเรียนมีงานมากมายทีม่ อบหมายให้
เราทำ�  ในการทำ�งานแต่ละครั้งย่อมมีอุปสรรคอยู่เสมอ ในช่วงแรกสมาชิก
ก็ร่วมมือและช่วยเหลือกันดี แต่ช่วงหลังสมาชิกต่างคนต่างไป ต่างคนต่าง
ความคิดจึงทำ�ให้เกิดปัญหา หลายต่อหลายครั้งที่ความคิดของพวกเรา
ไม่ตรงกัน แต่พวกเราก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงหนึ่งเท่านั้น
หลังจากที่เราฝ่าฟันอุปสรรคกันมานานถึงหนึ่งปี ก่อนหมดวาระพวกเราจึง
ชวนกันไปเที่ยวต่างจังหวัด
“เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี” ประธานตาลเริ่มเปิดประเด็น
“อยากไปเล่นนํ้า...คิดว่าไง” ฉันพูด
“ก็ดีนะ แล้วอยากจะไปจังหวัดไหน” เพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถาม
“ไปจังหวัดนครนายกไหม สวยดีนะ มีแก่งให้เล่นด้วย และไปดูเขือ่ น

คอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยนะ” ฉันเสนอต่อเพื่อนกลุ่ม
“โอเค ทุกคนตกลงตามนั้นนะ” ประธานพูด
“โอเค” ทุกคนพูดขึ้นพร้อมกัน
สาเหตุที่พวกเราเลือกมาจังหวัดนครนายกเพราะเป็นสถานที่ท่อง
เทีย่ วทีม่ คี วามหลากลายทางธรรมชาติ มีนาํ้ ไหลตลอดปี และบรรยากาศที่
บริสทุ ธิ์ ทีท่ เี่ ราไปทีแ่ รกคือเขือ่ นขุนด่านปราการชล ซึง่ เป็นเขือ่ นคอนกรีต
ทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศและในโลก เขือ่ นสร้างขึน้ ตามแนวพระราชดำ�ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ กักเก็บนํา้ ในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง
และควบคุมไม่ให้เกิดนํ้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นที่การเกษตร
ในหน้าฝน
หลังจากทีเ่ ดินดูรอบเขือ่ นมานานพอสมควรเราจึงไปต่อทีแ่ ก่งสามชัน้
บรรยากาศดีมาก สายนํ้าเย็นฉํ่า ต้นไม้หลากหลายอยู่ริมลำ�ธาร ความสุข
สนุกสนานก็เริม่ ต้นขึน้ อีกครัง้ หลังจากทีเ่ พือ่ นในกลุม่ ไม่คยุ กันมานาน ใน
วันนี้เพื่อนทุกคนก็กลับมาร่าเริง หัวเราะ ยิ้มและคุยกันอีกครั้ง ในการมา
เทีย่ วต่างจังหวัดครัง้ นีท้ �ำ ให้พวกเรากลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิม กลับ
มารักกันและมีความสุขด้วยกันอีกครั้ง
ในการทำ�งานร่วมกันในฐานะกรรมการโรงเรียนครั้งนั้นทำ�ให้เรา
รูจ้ กั นิสยั ใจคอกันและกัน ถึงแม้ในบางครัง้ เราจะไม่เข้าใจกันบ้าง ความคิด
ไม่ตรงกัน แต่ถงึ อย่างไรเราก็เป็นเพีอ่ นกันเสมอ ถึงแม้จะมีอปุ สรรคผ่านมา
มากมาย แต่อปุ สรรคในแต่ละครัง้ มันก็ท�ำ ให้เราเข้าใจกันมากขึน้ ความสุข
ของพวกเราก็จะคงอยู่แบบนี้และตลอดไป

ความสุขอีกครั้ง

๔

เรา

นางสาวพนิดา ทองสุข
ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๒

นางสาวอัจฉรา จิตรครบุรี
ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๑

กวี
ชีวิตกับการเดินทาง
ต้นกล้า

เคยไหมในระหว่างทางที่เดิน ยังรู้สึกระหกระเหินไร้เป้าหมาย
ยังงุนงงอยู่ในกรอบรอบๆกาย
ยังไม่ได้เจอสายทางแห่งตัวตน
ยังหน่วงๆ อยู่ในห้วงคำ�นึงนึก
ยังรู้สึกแม้วาจาว่าไม่สน
ยังขุ่นข้องหมองจิตคิดกังวล
ยังสับสนในหนทางจะวางเดิน
แต่เวลาใช่ว่าจะหยุดวิ่ง
ที่แนบนิ่งคือตัวคนยังขัดเขิน
บานประตูยังอยู่ให้ไปเผชิญ
เปิดสักบานแล้วเดินไปลองดู
ให้รู้ซึ้งถึงเส้นทางสายนั้น
ฝ่าอุปสรรคนับพันได้ลองสู้
การมองเห็นจะไม่เป็นแค่การดู
เพียงกล้าอยู่เผชิญหน้าชะตาตน
กาลเวลาไม่เคยจะหยุดวิ่ง
จงตรงดิ่งมุ่งมั่นอย่าขัดสน
ไปค้นหาห้วงนิยามความเป็นคน ไปค้นหาตัวตนที่ต้องการ
ทางจะไกลแค่ไหนไม่หวาดหวั่น
อุปสรรคขวางกั้นแม้หยาบกร้าน
บานประตูแม้มีกี่พันบาน
จะแหวกม่านความกลัวด้วยหัวใจ
จะเดินไปให้ถึงซึ่งฝั่งฝัน
แม้คืนวันระหว่างทางไม่สดใส
แต่ฉันมีแสงสว่างในหัวใจ
คอยส่องให้เติมพลังฝั่งฝันงาม
นางสาวอารดา ใจกล้า ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๑

บันการเดิ
ทึก นทาง
ครั้งหนึ่งในความทรงจำ�

อากาศยามเช้าเย็นยะเยือก มีสายลมพัดมาอย่าง
แผ่วเบา เห็นพระอาทิตย์ก�ำ ลังขึน้ ประกายแสงไปทัว่ ขอบ
ฟ้า เป็นสัญญาณแห่งสิง่ ดี ทีก่ �ำ ลังพัดผ่านเข้ามาในเช้านี้
อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเช้าวันนี้ ให้ใจเรามีพลังฮึดสู้
กับการลงมือทำ�อะไรสักอย่าง อย่างมีความหวังอีกครั้ง
ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภจู องนายอยแห่งนี้ มีนาํ้ ตกทีข่ าวบริสทุ ธิเ์ ต็มไปด้วย
เม็ดทรายทีเ่ นียนละเอียด  ทำ�ให้กา้ วแรกทีฉ่ นั ได้สมั ผัสรูส้ กึ ถึงความนิม่ นวล
ผ่อนคลาย เมือ่ มองออกไปก็เห็นท้องฟ้าทีก่ ว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลกู ตา โดย
มีต้นไม้สูงตํ่าสลับกันคอยโอบล้อมนํ้าตกไว้ พร้อมทั้งต้นหญ้าที่กำ�ลังชูต้น
โบกสะบัดไปมาตามกระแสของนํา้ บางต้นกำ�ลังเกิดใหม่และบางต้นกำ�ลัง
แห้งตาย มองดูแล้วมันช่างเป็นธรรมชาติทสี่ วยงามมาก เปรียบเสมือนกับ
ชีวติ ของคนเรา มีทงั้ ขึน้ มีทงั้ ลง เกิดแก่เจ็บตายไปตามกาลเวลา ไม่มใี ครที่
จะอยู่บนโลกนี้ได้สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุด
   แสงอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้าตกกระทบพื้นนํ้าเป็นประกาย สวยงาม
ราวกับภาพลวงตา มองเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาใต้ผนื นํา้ ทีส่ ะท้อนแสง
เป็นสีฟ้าอมเขียวมรกตคล้ายนํ้าในสระว่ายนํ้า เมื่อแสงส่องลงมาจะทำ�ให้
สะท้อนเป็นสีฟา้ หรือสีเขียวมรกตสวยงามมาก ต้นไม้เอนลูต่ ามสายลมพัด
ท้องฟ้าสีครามสดใสแต้มสีทองและแดงกํ่ายามเย็นเป็นริ้ว คลื่นซัดสาด
เข้าหาผืนทรายสีขาวละเอียดประดุจเม็ดแก้วแซมแทรกด้วยเปลือกหอย
นานาชนิด สายนํ้าก็พัดผ่านไหลไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ไหลผ่านไปเรื่อยๆ
โดยไม่ยอ้ นกลับมายังจุดๆ เดิม เช่นกับคนเรา ถ้าไม่มจี ดุ ยืนเป็นของตัวเอง
ไม่รู้ที่ไปที่มาของชีวิต ชีวิตเราก็ไม่ต่างอะไรกับสายนํ้าพวกนี้ ที่จะไหลไป
ทางทิศไหนก็มแี ต่จะไปข้างหน้า โดยไม่มวี นั ย้อนกลับมาจุดเดิมเหมือนดัง่
สายนํ้า มีแต่จะไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยไม่มีวันหวนกลับ
      ก่อนกลับ ฉันมองไปยังบริเวณด้านข้างที่ฉันนั่ง มีโขดหินอันใหญ่วาง
เรียงกันสวยงามมาก ทำ�ให้ฉนั มีความรูส้ กึ ขึน้ มาว่า คนเรานัน้ ควรจะมีจติ ใจ
ที่แข็งแกร่งดังหิน รู้จักอดทนกับสภาพต่างๆ เหมือนหินที่ทนทานต่อสู้กับ
ธรรมชาติทุกทิศทุกมุมของบนโลกใบนี้
นางสาวจุฑารัตน์ บุญสงค์    ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๑

พี่สอนน้อง

แรงบันดาลใจขับเคลื่อนสู้เป้าหมาย

คนเรามีเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจจะต้องผ่านอุปสรรคหลายประการ บางครั้งคนเราตั้ง
เป้าหมายในชีวิตไว้แบบหนึ่งแต่กลับลงเอยกับอีกแบบหนึ่ง เพราะมีเวลาเป็น
ตัวแปรและรวมไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จึงทำ�ให้ความคิดในสิ่ง
เดิมเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่ที่คิดว่าดีกว่าและเหมาะสมกว่าสำ�หรับเรา
ความจริงจะให้พม่ี าเขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ สอนน้องทีโ่ ตแล้วมีอายุ
ห่างกันไม่กี่ปีก็คงจะป่วยการ เพราะความรู้ความคิดเห็นอาจจะมีเท่ากันและ
เหมือนๆ กัน เอาเป็นว่าพี่จะแนะนำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์สำ�หรับน้องๆ และผู้ที่
สนใจก็แล้วกัน
ทุกคนย่อมมีเป้าหมายในชีวติ พีเ่ องก็เหมือนกัน ตัง้ เป้าหมายว่าจะเป็นโน่น
เป็นนี่ แต่พอหลังจากที่ได้มาศึกษาเรียนรู้จริงๆ ความคิดเริ่มเปลี่ยนและเปลี่ยน
หลายๆ อย่างเพือ่ ทีจ่ ะปรับตัวและเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กับคนหมูม่ าก ชีวติ พีม่ าจาก
ครอบครัวที่มีฐานะลำ�บากมาก มีโอกาสได้มาศึกษาก็เพราะมีแรงบันดาลใจเป็น
เหมือนแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตได้สู้ต่อไปอย่างมีความหวังว่าสักวันต้องมีงานทำ�
ที่ดีและมั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่จะต้องมีกันทุกคน หากขาดแรงบันดาลใจก็เป็น
เรื่องยากที่จะทำ�อะไรได้สำ�เร็จ แรงบันดาลใจเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนของ
ชีวติ โดยมีหวั ใจการทำ�งานควบคูก่ นั ไปก็จะทำ�ให้สามารถไปถึงเป้าหมายได้งา่ ยขึน้
หัวใจ ณ ที่นี้ก็คือ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน นี่คือหัวใจสำ�คัญ
ในการทำ�งาน ไม่ว่าเราจะทำ�งานหรือทำ�สิ่งใดก็แล้วแต่หากว่ามีแรงบันดาลใจ
เป็นหลักควบคู่กับหัวใจในการทำ�งานทั้ง ๓ ประการนี้ จะประสบผลสำ�เร็จและ
ไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน
ไม่ว่าเราจะทำ�สิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งสำ�คัญคือตั้งเป้าหมาย แล้วค่อยๆ ศึกษา
เก็บเกีย่ วประสบการณ์หาวิชาความรูม้ าเป็นอาวุธ  มีความสุขมุ รอบคอบ เพือ่ สร้าง
พื้นฐานให้กับตัวเองและฝ่าฟันอุปสรรค โดยมีแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อน
ประสานกับหัวใจสำ�คัญคือ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน อุปสรรค
ที่จะผ่านไปยังเป้าหมายนั้น ถึงแม้จะยากลำ�บากสักแค่ไหน แต่ก็คงไม่เกินใจ
เชื่อว่าผ่านไปได้แน่นอน ขอฝากน้องๆ และผู้อ่านทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ
นายศักรินทร์ สายลาม
ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๓

๕

นำ�ฮอยอีสาน
บ่าวเซียงสมปอง

“ลูกหลานเอ้ย... ความบูฮานตั้งแต่กี้
ออนซอนนำ� “หยาบเว้า”
คำ�ผญาจาต้าน
ไทยน้อยกะลํ้าค่า	
ให้รักษาสืบไว้

ของดีเฮาตั้งแต่ก่อน
ความเฒ่าเล่ามา
อักษรธรรมอีสาน
มรดกภูมิปัญญา	
อย่าไลถิ่มเก่าดาย....หล่าเอ้ย

สบายดีเราชาวภาษาไทยทุกคน ฉบับก่อนนั้นครูเซียงได้บอกเล่าภูมิปัญญา
เฮือนสาม นํา้ สี่ ของดีเฮาบูฮานไปแล้ว ฉบับนีจ้ ะขอกล่าวเล่าถึงมรดกทีค่ นอีสาน
เฮามีมาแต่ดั้งเดิมแล้วนั่นคือ ภาษาอีสาน
คนอีสานเฮานั้นมีภาษาเป็นของตนเองมาแต่แรกเริ่มเดิมทีมาแล้ว โดยมีทั้ง
ภาษาเว่า (ภาษาพูด) และภาษาเขียน อีกทัง้ คนอีสานเองยังเป็นคนทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
ในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี บ่ว่าสิเป็นการเว่าผญา ซึ่งเป็นการโต้ตอบกันด้วย
กลอนสารภาษาอีสาน ผู้เว่าบ่ได้มีการท่องบทมาก่อนแต่สามารถเว่าโต้ตอบกัน
ได้ทนั ที อันแสดงถึงความเป็นผูเ้ ป็นเลิศทางภาษาของคนอีสาน ตามความหมาย
ของ “ผญา” ที่สอดคล้องกับคำ�ว่า “ปัญญา” นั่นเอง
แต่ที่จะเว่าสู่ฟังและน่าสะออนที่สุดนั้นคือ คนอีสานเฮามีมรดกทางภาษา
เขียน ทีน่ า่ ยกย่องและจรรโลงไว้ เพราะแต่กอ่ นรุน่ พ่อใหญ่แม่ใหญ่ สามารถเขียน
ตัวอักษรได้ถึง ๓ ลักษณะ นั่นก็คือ ตัวอักษรขอมลาว ตัวไทน้อย และตัวธรรม
อีสาน ที่เอิ้นแตกต่างกันนั้นเพราะการใช้ตัวอักษรแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนำ�
เอาล่ะ ฉบับนีพ้ นื้ ทีน่ อ้ ยขอบอกไว้แค่นี้ ฉบับหน้าจะขอมาเว่าต่อว่าตัวอักษร
แต่ละชนิดนั้นใช้แบบใด๋ เขียนแบบใด๋........สุขสบายดีทุกท่าน

?? ?

เพื่อน (1)

สนทนา
อ.สำ�ราญ ธุระตา

เมื่อแสวงหาเพื่อนที่ดีกว่า หรือ (ความดี)
เท่าเทียมกับตัวเองไม่ได้ก็ควรดำ�เนินชีวิตไปเพียงผู้เดียว
เพราะมิตรภาพไม่มีในหมู่คนพาลฯ

รู้ หรือไม่?

รู้หรือไม่ว่า คำ�ว่า “เก้าอี้” ที่เราใช้นั่งและได้ยินจนคุ้นหูนั้นมีที่มาจากไหนกันแน่
เป็นภาษาไทยแท้หรือภาษาต่างประเทศ หากเป็นภาษาต่างประเทศน่าจะเป็นคำ�ที่มา
จากชาติใด
สมัยโบราณ ตามบ้านคนไทยไม่ได้มีเก้าอี้ใช้กัน เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา
คือการนัง่ และนอนบนพืน้ แม้แต่การรับประทานอาหาร ก็ตงั้ สำ�รับกับข้าวนัง่ ล้อมวงกัน
บนพื้นบ้าน ดังนั้นเครื่องเรือนของคนไทยสมัยก่อนจึงมีเพียงเสื่อ พรม และหมอนอิง
เป็นต้น คนไทยเราน่าจะได้รบั เอาเครือ่ งเรือนชนิดนีม้ าจากชาวจีน เพราะคำ�ว่า “เก้าอี”้
ไม่ใช่คำ�ไทยแท้ แต่เป็นคำ�ในภาษาจีนแต้จิ๋ว หมายถึง ม้านั่ง ส่วนสำ�เนียงจีนกลางออก
เสียงว่า “เกาอี่” เกาแปลว่าสูง อี่แปลว่าที่นั่ง รวมความคือ ที่นั่งสูง จึงเป็นไปได้ว่าคำ� 
“เก้าอี้” ที่ไทยใช้ น่าจะเป็นคำ�เพี้ยนเสียงมาจาก เกาอี่ ของสำ�เนียงจีนกลาง หรือทับ
ศัพท์สำ�เนียงแต้จิ๋ว เก้าอี้ ก็ได้
เก้าอี้ที่ใช้กันในระยะแรกเป็นเพียงม้านั่งธรรมดาอย่างที่ใช้กันตามร้านก๋วยเตี๋ยว
ส่วนเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่เท้าแขนแพร่มาสู่ประเทศไทยในระยะหลัง (มีบันทึกว่าจีน
รับเก้าอี้มีพนักพิงและที่เท้าแขนมาจากพวกแขกที่ติดต่อค้าขายด้วย) อย่างไรก็ตาม
คนไทยยังคงเรียกเครื่องเรือนทั้งสองลักษณะว่า “เก้าอี้” ตามคำ�ในภาษาจีน
นอกจากคำ�ว่า เก้าอี้ แล้ว คำ�ที่เราคุ้นหูอย่าง ตู้ โต๊ะ ก็มาจากภาษาจีนด้วย ไม่ใช่
คำ�ไทยแท้อย่างที่บางคนเข้าใจแต่อย่างใด

ภาพนี้ ต้อง

๖

ขยาย

ฉันเป็นคนบ้าเพราะว่าสติไม่ดี...ฉันสติไม่ดีฉันเป็นคนบ้า...แฮ่

คาถาธรรมบท

สนทนาภาษาไทยฉบับนี้ ขอเริม่ ต้นด้วยกลิน่ อายแห่งธรรม เป็นข้อคิดดีๆทีค่ วรน้อมนำ�
มาประพฤติปฏิบัติ เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ
หลายภาษา บาลีสันสกฤตก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยอย่างมาก เมื่อนำ�
ภาษาเหล่านั้นมาใช้ร่วมกับภาษาไทย ทำ�ให้ลักษณะของภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไป สรุป
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
2. โครงสร้างทางภาษาเปลี่ยนไปจากเดิม
3. มีคำ�ควบกลํ้ามากขึ้น
4. คำ�มีพยางค์มากขึ้น
5. มีคำ�ไวพจน์(คำ�ที่เขียนต่างแต่ความหมายเหมือนกัน)ใช้มากขึ้น
ยกตัวอย่างง่ายๆ เรือ่ งของคำ�ไวพจน์ ในหลักธรรมทีย่ กขึน้ ไว้เบือ้ งต้น มีค�ำ ว่า “เพือ่ น”
ไวพจน์ของคำ�นี้มีมากมายทั้งที่เป็นภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น เช่น มิตร สหาย
มิตรสหาย เกลอ กลุ่ม พวก หมู่ เสี่ยว ฯลฯ
กลุ่มคำ�เหล่านี้เขียนแตกต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ดังนี้
มิตร
คำ�นาม มีความหมายว่า เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย
สหาย
คำ�นาม มีความหมายว่า เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข
มิตรสหาย คำ�นาม มีความหมายว่า เพื่อนฝูง
เกลอ
คำ�นาม มีความหมายว่า เพื่อนสนิท
สังเกตเห็นว่า ไวพจน์ของคำ�ว่า “เพือ่ น” มีความหมายอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน เหล่านีล้ ว้ น
เป็นผลดีตอ่ การใช้ภาษาไทย เพราะมีค�ำ ให้เลือกใช้มากขึน้ และใช้ให้เหมาะกับแต่ละระดับ
ภาษา ในเมื่อภาษายังมีการเลือกใช้ให้เหมาะสม สังคมมีผู้คนมากมาย มิตรสหายจึงควร
พิจารณาให้ถี่ถ้วน ใครควรคบเป็นมิตร ใครควรคบเป็นสหาย ใครควรคบเป็นเพื่อน หรือ
ใครควรเป็นเพียงคนรู้จักเท่านั้น ฉบับหน้าจะเล่าเรื่อง “มิตร” ให้ฟัง

						

เก้าอี้

ภาษาไทย

ชวนอ่าน
หลงรักชั่วชีวิต

หนังสือที่รวบรวมบทกวีของกวีซีไรต์ “ศักดิ์สิริ
มีสมสืบ” ทีไ่ ด้ปรุงแต่งตัวอักษร ถ้อยคำ� และถ้อยความโดย
กลัน่ กรองจากประสบการณ์ชวั่ ชีวติ ในทุกห้วงของอารมณ์
เรียงร้อยขึ้นเป็นบทกวีรักที่มีชีวิต ดั่งหญิงสาวผู้งดงาม
อ่ อ นหวาน ละมุ น ละไม ในขณะเดี ย วกั น ก็ ลึ ก ลั บ
น่าค้นหา ชวนให้อยากรูจ้ กั ใกล้ชดิ สนิทสนม อยากสัมผัส
ถึงเบื้องลึกแห่งความงดงามนั้น บทกวีที่เอื้อนเอ่ยผ่าน
ภาพประติมากรรมอันสวยงามอ่อนช้อยจากฝีมือศิลปินหญิง เกณิกา สุขเกษม
ผู้ละทิ้งชีวิตอันแสนวุ่นวายในเมืองหลวง ไปตามฝันของตนเอง ด้วยการทำ�งาน
ปั้นดินที่รัก เป็นเวลากว่า 14 ปี ผลงานปั้น “รูปผู้หญิง” ของเธอจึงเป็นเสมือน
หนึ่งตัวแทนของหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความฝัน ที่อ่อนไหว ดูมีชีวิตชีวา แต่อีก
ด้านหนึ่งก็สงบนิ่ง ชวนค้นหา

ก้าวไปเก็บจันทร์พันดวง

เรื่ อ งราวของนั ก เขี ย นหนุ่ ม ที่ เ ขี ย นตี แ ผ่ ชี วิ ต
ตนเองและปอกเปลือกถนนวรรณกรรมที่เขาได้ผ่านพบ
มาตลอดกว่ า ยี่ สิ บ ปี ตั ว ละครทุ ก ตั ว ใช้ น ามแฝง
แต่เป็นบุคคลจริงที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจ...ยังเฝ้ามองกัน
และกันและยังร่วมเดินทางบนถนนสายนี้อยู่ ใครจะล่วงรู้
ถึงชีวติ ของนักเขียนเท่านักเขียนด้วยกัน ประชาคม ลุนาชัย
ตีแผ่เบื้องลึกเบื้องหลังของหลากหลายชีวิตบนถนนวรรณกรรมที่เขาได้ผ่านพบ
คุ้นเคย แล้วจากกันไปตามเส้นทาง...นักอ่านจำ�นวนไม่น้อยย่อมสงสัยใคร่อยาก
รู้ว่า นักเขียน...ดำ�รงชีวิตได้อย่างไร ในประเทศที่มีหนังสือดีๆ หลายปกที่มียอด
พิมพ์จำ�หน่ายไม่เคยเกินครั้งละสามพันเล่ม คนในประเทศอ่านหนังสือกันโดย
เฉลี่ยวันละไม่เกินสิบบรรทัด ถ้าอยากรู้ “ก้าวไปเก็บจันทร์พันดวง” เป็นหนังสือ
ที่คอนักอ่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ภาพข่าว เล่าเรื่อง..
สืบทอดทำ�นองร้อยกรองไทย

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สืบทอดทำ�นองร้อยกรองไทย” โดยมี
อ.ทองใบ สะอาดรัมย์ และผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ศศ.บ. ปี ๓ ศึกษาดูงานในหน่วยงานสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานในหน่วยงานฝึกประสบการณ์ทางด้านสื่อสาร
มวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และโรงพิมพ์สยาม
สปอร์ต

ศศ.บ. ปี ๑ ทัศนศึกษาพัฒนาการเขียนนอกสถานที่

เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นักศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ ไปทัศนศึกษาและพัฒนาการเขียนนอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติ
ภูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังได้รับความรู้จากวิทยากรของอุทยานด้วย

โครงการมอบงานสานต่อผู้นำ�ค่ายคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศศ.บ.ภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการมอบงานสานต่อ จัดการความรู้ สู่ผู้นำ�ค่ายคิดวิเคราะห์ โดย
มีวิทยากรที่มีเชี่ยวชาญในการจัดการค่ายมาให้ความรู้แก่นักศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่กับน้อง ศศ.บ.ภาษาไทยด้วย
ณ ห้องประชุมศิวาลัย   

๗

ภาพข่าว เล่าเรื่อง..
อบรมภาษาเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นักศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย เข้าร่วมอบรมโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาเวียดนาม) โดยมี
คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความรู้ภาษาเวียดนามแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา

อบรมการจัดรูปแบบหนังสือ

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๓ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดรูปแบบหนังสือด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
โดยมี อ.อโศก ไทยจันทรารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา

ค่ายเสนาะสนานภาษาไทย

ศศ.บ.ภาษาไทย จัดโครงการค่ายวิเคราะห์เสนาะสนานภาษาไทย เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่น้องๆ เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์
ณ โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ และวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านสำ�โรงสันติภาพ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมเทอม ๑/๒๕๕๗
โครงการสัปดาห์ภาษาไทย (บันเทิงเริงปัญญา ภาษาพาเพลิน)
(เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗)
โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทยครั้งที่ ๑๑
(๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
ของบุคลากรและนักศึกษา
โครงการนาฏการวรรณกรรม ร้องรำ�ทำ�นองไทย
(๒ เมษายน ๒๕๕๗)

โครงการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
สาขาภาษาไทย

๘

* หมายเหตุ บางโครงการเวลาและสถานทีย่ งั ไม่ได้ก�ำ หนดแน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

