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เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หนังสือนั้นเป็นขุมทรัพย์ทางปัญหาอันมีค่า
มหาศาล ถือเป็นอาหารสมองที่จะช่วยบำ�รุงความรู้ และประเทืองปัญญาให้เรา
ได้เป็นอย่างดี หนังสือบางเล่มให้ความรู้ บางเล่มให้ความเพลิดเพลิน หรือบางเล่ม
ก็อาจจะให้ทงั้ สองอย่างคือให้ทงั้ ความรูแ้ ละความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่ผทู้ อี่ า่ น
และทำ�ให้ผู้อ่านได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การอ่านหนังสืออยู่เสมอจะช่วย
กระตุ้นการทำ�งานของสมอง และกระตุ้นกระบวนการคิดไปด้วย
ในท่ามกลางยุคสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกดาย
โลกอินเทอร์เน็ตสามารถเชือ่ มต่อผูค้ นเข้ากับข้อมูลจำ�นวนมหาศาล เราสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้มากมายและกว้าง
ขวางให้เราค้นหา แต่ในขณะเดียวกันก็ทำ�ให้บางคนมีสมาธิจดจ่อในการอ่าน
น้อยลง การอ่านและการเขียนมีขนาดสั้นลง การพุ่งสมาธิไปที่การอ่านหนังสือ
เป็นเล่มขนาดใหญ่จึงต้องอาศัยสมาธิและความอดทนอย่างยิ่งยวด แต่ไม่ว่าโลก
ของการอ่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตาม หนังสือก็ยังเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญในชีวิตของคนเราอยู่ดี โดยเฉพาะในวัยที่ก�ำ ลังศึกษาเล่าเรียนนั้นนับว่า
มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
หนังสือในปัจจุบนั มีให้เลือกอ่านได้อย่างหลากหลายประเภท ขึน้ กับรสนิยม
การอ่านของแต่ละคน บางคนอาจจะอ่านเพือ่ การเรียนรูห้ รือเพิม่ พูนความรู้ ขณะ
ที่บางคนอาจจะอ่านเพื่อความบันเทิง หนีไปจากโลกปัจจุบัน หรือบางคนก็อาจ
จะเลือกอ่านเพือ่ ให้ทนั โลกทันสังคม แต่ไม่วา่ จะเป็นการอ่านเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
ก็ตาม หนังสือก็ถือว่ามีคุณประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างน้อยก็ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
อันดับแรกเราอาจจะอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินก่อน เมื่อเราเจอ
หนังสือทีถ่ กู ใจถูกรสนิยมเราแล้ว ก็จะกระตุน้ ให้อยากอ่านต่อไปเรือ่ ยๆ และจาก
นัน้ ก็จะทำ�ให้ขยายขอบเขตการอ่านให้กว้างขวางมากขึน้ เริม่ ค้นหาความรูใ้ หม่ๆ
หรือแม้กระทั่งอ่านหนังสือที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องที่เราสนใจได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะอ่านหนังสือประเภทไหนก็แล้วแต่ จะมีสาระความรู้มากน้อย
แค่ไหนก็ไม่ส�ำ คัญ เพราะหนังสือสามารถให้อะไรกับคนอ่านได้เสมอ ไม่วา่ จะเป็น
แนวคิดดีๆ ทักษะภาษา หรือแม้แต่หนังสือภาพการ์ตนู ทีไ่ ม่ได้มสี าระสำ�คัญอะไรเลย
ก็ยงั สามารถให้ความบันเทิงเริงใจแก่ผอู้ า่ นได้ไม่มากก็นอ้ ย ดังนัน้ หากวันๆ หนึง่
ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไร ก็ลองหาหนังสือที่คิดว่าน่าสนใจ หรือเริ่มอ่านจาก
เรื่องง่ายๆ ตามใจเราก่อนก็ได้
เชื่อว่าทุกคนพอจะรู้ประโยชน์และข้อดีของการอ่านหนังสือกันอยู่แล้ว แต่ที่ติด
กันอยู่คงเป็นความเกียจคร้าน หรือบางคนก็มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจกว่าให้ทำ�
แต่นับจากนี้ต่อไป อยากให้ลองอ่านหนังสือกันให้มากขึ้น แล้วจะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างคาดไม่ถึง อะไรที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้ สถานที่ไม่เคยได้
ไปก็จะได้เห็น มาเปิดโลกกว้างไปกับหนังสือดีกว่า

จดหมายรำ�พัน....
ถึง วิทยารถีที่รัก....

ผมคิดถึงคุณมาก สบายดีไหม ส่วนผมสบายดีเช่นเดิม ผมมีเรื่องจะเล่า
ให้ฟัง คือผมได้เขียนลงจุลสารอีกแล้ว ครั้งนี้ผมไม่ได้หวังจะมีผู้อ่านจำ�นวนมาก
จุลสารที่เต็มไปด้วยสาระดีๆ คงเป็นกระดาษปลิวไปในอากาศ ทิ้งอยู่ท้องถนน
หรือแม้แต่ในห้องสาขา เพราะผมเห็นมาถึงสองครั้งแล้ว คำ�ท้าทายนี้อาจจะชวน
ให้คุณอ่านมากขึ้นหรือไม่ก็ได้ แต่สุดท้ายผมก็ยังจะเขียน ด้วยเพราะมันคือปัจจัย
หนึ่งในการพัฒนาตน
อืม! พูดถึงเรือ่ งทีอ่ ยากจะเล่าให้คณ
ุ ฟัง คุณเป็นแบบนีบ้ า้ งไหม? เมือ่ จะเขียน
“เขียนอะไรดี” “คิดไม่ออก” “ไม่รจู้ ะเขียนอะไร” ผมพยายามหาคำ�ตอบมากว่าหกปี
ทีส่ อนอุดมศึกษา ล่าสุดมีงานเข้าตา Peer Review ถึง ๒ article (มีภาษาอังกฤษด้วย
นะคุณ อาเซียนจะมาถึงปลายปีน)ี้ ในวารสารรมยสาร และวารสารแพรวากาฬสินธุ์
ประเด็นทีอ่ ยากชวนคุยอยูท่ ี่ “คำ�ตอบ” ของ “คำ�ถาม” ข้างต้น ผมว่าทีง่ า่ ยสุด
๒

อาจารย์พ่อ

ขอบอก

ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

อ อ่าง กับ อักษรโรมัน
พวกเราหลายคนที่เป็นเพื่อนครูทางเฟซบุ๊ก มักเขียนชื่อเป็น
อักษรโรมัน มีหลายชือ่ ทีค่ รูอา่ นได้ยาก โดยเฉพาะชือ่ ทีข่ นึ้ ต้นด้วยอักษร
อ หรือขึ้นต้นด้วยรูปสระ เ, แ, โ เป็นต้น ครูขอยกตัวอย่างการเขียน
ให้เห็นดังนี้ แอน-Ann, แอ๋ม-Amp, อิ๋ง-Aing, อ้อน-Aon, อ้อ-Aor,
อั้ม-Um, เอ๋-A, โอ๊ก-Oak
ครูจำ�ได้ว่า เมื่อครั้งที่ครูสอนวิชาหลักภาษา/ภาษาศาสตร์
ครูได้แนะนำ�พวกเราไปแล้วเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเอาใจใส่
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตนัน้ เมือ่ ต้องถอดคำ�จากรูปภาษาหนึง่
เป็นอีกรูปภาษาหนึง่ ให้ค�ำ นึงถึงเสียงเป็นสำ�คัญ ภาษาไทยแม้จะมีตวั อ
ปรากฏเป็นตัวพยัญชนะต้นในคำ�จำ�นวนมาก เมื่อไปประกอบกับสระ
ต่างๆ เสียงที่เด่นชัดจะกลายเป็นเสียงนั้นๆ
ที่นี้มาดูว่า แอน แอ๋ม อั้ม อิ๋ง อ้อน อ้อ เอ๋ มีอะไรคลาดเคลื่อน
ไป แอน ที่ควรเป็นต้อง สะกดว่า Aen เพราะ [ae] ใช้แทนสระแอะ
และสระแอ ดังนั้น จึงไม่เขียน เป็น Ann เพราะ จะอ่านเป็น อัน หรือ
อั๋น เนื่องจาก [a] แทนเสียง [อะ, -ั (อะ ลดรูป), รร (มีตัวสะกด), อา]
ใครชื่อ แอม แอ้มหรือ แอ๋ม ต้องเขียนเป็น Aem ใครที่ชื่ออั้ม ต้อง
เขียนเป็น Am ถ้าเขียน Um แล้วคนชื่ออุ้มเขาจะเขียนยังไง ชื่อ อิ๋ง
ควรเขียนว่า Ing เพราะ มีสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ิ ชัดเจนแล้ว คือ [i]
อ้อน อ้อ และ โอ๊ก ต้องเขียน On O และ Ok ตามลำ�ดับ เพราะ [โอะ,
- (โอะ ลดรูป), โอ, เอาะ, ออ] แทนด้วย [o] ชื่อ เอ๋ ที่ถูกต้องเขียน E
ไม่ใช่ A เพราะ [เอะ, เ-็ (เอะ ลดรูป), เอ] แทนด้วย [e]
ยังมีอีกมากมายหลายชื่อที่เขียนคลาดเคลื่อนไป เช่น อ้อย-Oil
อ๊าด-Art เอื้อง-Oueng อุ๋ง-Aung ฯลฯ ฝากคนเรียนไทยภาษาเอาใจ
ใส่หน่อยได้ไหม
จากประสบการณ์ คือ “คิดอะไรก็เขียนเช่นนั้น” หากคิดไม่ออก “พูดอะไร
ก็เอาสิง่ ทีพ่ ดู มาเขียน” (ข้อหลังนีถ่ า้ เขียนได้จะดีมากนะคุณ ในวันหนึง่ ๆ เราจะได้
รูว้ า่ เราพูดอะไรบ้าง มีสาระหรือไม่มสี าระ) กล่าวคือ “การเขียนเริม่ จากการเอาสิง่
ที่พูดมาเขียนแล้วจึงพัฒนาไปสู่งานเขียนรูปแบบอื่น ๆ”
คุณ... ตอนนี้ผมมีลูกศิษย์ศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์
เรือ่ งของการเขียน ผมอยากเชิญชวนลูกศิษย์อนั เป็นทีร่ กั ยิง่ มาเริม่ ฝึก เริม่ เขียนกัน
เสียแต่วนั นี้ คุณมีวธิ ไี หม? แนะนำ�ผมที ตอนนีผ้ มไม่รจู้ ะทำ�อย่างไร เพราะครูทกุ คน
พร้อมให้คำ�แนะนำ�เพียงพวกเขามีใจและมีเวลา (Time Management) แต่ผม
เชื่อนะว่าพวกเขาอยากเขียน เพียงแต่คิดไม่ตกจะเขียนอะไร
คุณ...แค่นี้ก่อนนะ เสียงน้องสาวผมเรียกแล้ว เกรงเขาจะเห็นว่าผมเขียน
จดหมายถึงคุณ เดี๋ยวเขาจะ Touchy ช่วยแนะนำ�ผมบ้างนะว่าทำ�อย่างไรดีเขาจึง
จะเขียนหนังสือกัน?
ด้วยรักและคิดถึง.....เสมอ
วิทยาประศาสน์

อ.ณภัทร เชาว์นวม

(เนียะกรู–โล้กกรู)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งการระลึกถึงพระคุณครู เนือ่ งในวันครู
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
จึงขอเริ่มเรื่องราวแรกของปีนี้ด้วยการกล่าวถึง
คำ�เรียก “ครู” ในภาษาเขมร
“ครู” ในภาษาไทย เป็นทีเ่ ข้าใจว่าหมายถึงผูส้ อน ผูถ้ า่ ยทอดความรูฯ้ ลฯ
มาจากรากศัพท์ คุรุ (หนัก) โดยไม่ต้องมีคำ�บ่งเพศ คำ�ว่าครูในภาษาไทยจึง
หมายรวมได้ถงึ ครูผหู้ ญิงหรือครูผชู้ าย ต่างจากคำ�เรียก หรือคำ�กล่าวถึง “ครู”
ในภาษาเขมรที่จะต้องมีคำ�บ่งเพศกำ�กับด้วยเสมอ คือ
(เนียะกรู) หมาย
ถึง ครูผู้หญิง ส่วน
(โล้กกรู) หมายถึง ครูผู้ชาย
ลักษณะการใช้ค�ำ เรียก “ครู” ในภาษาเขมรทีม่ รี ายละเอียดมากกว่าใน
ภาษาไทยข้างต้น สันนิษฐานได้วา่ มาจากระบบแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรม
เขมรนั้นให้ความสำ�คัญกับ “ครู”ประกอบกับภาษาเขมรอาจได้รับอิทธิพล
หลักการใช้คำ�บ่งเพศในคำ�นามและสรรพนามมาจากภาษาฝรั่งเศส ในช่วง
ฟืน้ ฟูประเทศหลังสงครามกลางเมือง เนือ่ งด้วยก่อนหน้านีก้ ารศึกษาวิทยาการ
แขนงต่างๆ ในระดับท้องถิ่นมีศูนย์กลางมาจากวัด เหมือนกับสังคมไทยสมัย
ประวัติศาสตร์ ต่อมาเมื่อระบบการศึกษาในประเทศเริ่มเข้าสู่ระบบตามแบบ
ตะวันตก จึงเริม่ ปรากฏการใช้ค�ำ ว่า “ครู” ในภาษาเขมรทีม่ รี ายละเอียดมากกว่า
การใช้คำ�ว่า “ครู” ในภาษาไทย
เช่นนี้แล้ว เมื่อได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของ
(โกนเซอะฮ - ลูกศิษย์)
เรียกขาน
(เนียะกรูวิมล) คงทราบได้ทันทีว่าครูวิมลท่านนี้คือคุณครู
ผู้หญิง ในทางกลับกัน หากผู้เป็นศิษย์เรียกขาน
(โล้กกรูวิมล) ก็คง
ทราบทันทีเช่นกันว่าครูวิมลท่านนี้คือคุณครูผู้ชายไม่ผิดเพี้ยน
ฝากทุกท่านคิดเพลินๆ ว่าเหตุใด ครูผู้หญิง ในภาษาเขมรถึงต้องใช้คำ�
บ่งเพศว่า (เนียะ) ส่วนครูผู้ชาย ไฉนใช้
(โล้ก) แล้วมาพบคำ�ข้อตอบ
เชิงสันนิษฐานใน “สานภาษาไทย” ฉบับต่อไปค่ะ

ตำ�นานรักทุ่งสีเพลิง

นวนิยายทรงพลังของนักเขียนรางวัลโนเบล ปี ๒๐๑๒
ตำ�นานรักทุง่ สีเพลิง นวนิยายคุณภาพจากนักเขียนชาวจีน เจ้าของรางวัลโนเบล
พ.ศ. ๒๕๕๕ มั่วเหยียน (Mo Yan) นามปากกาของ ก่วน หมัวเยี่ย (Guan Moye)
ซึ่งเป็นชาวจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
ตำ�นานรักทุ่งสีเพลิง เป็นเรื่องราวชีวิตที่ทุกข์ยาก
รันทดของครอบครัวเกษตรกร ในเกามี่ มณฑลซานตง
ช่วงกองทัพญีป่ นุ่ ยึดครองจีน และเป็นเรือ่ งราวความรัก
ของผูค้ นสามรุน่ ทีน่ า่ จดจำ�แห่งทุง่ ข้าวฟ่างซึง่ ต่างดิน้ รน
ท่ามกลางสมรภูมิ โดยผู้เขียนใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่าน
ลูกหลานรุ่นที่สามของวีรชนเกามี่ตงเป่ย
เอกลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ น ของมั่ ว เหยี ย นก็ คื อ เขา
พรรณนาตัวละครได้อย่างสมจริง บีบคั้นสะเทือนใจ
ชวนให้รู้สึกทั้งรักทั้งชัง เนื้อเรื่องบางตอนชวนผู้อ่าน

อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

“ผะหมี” พ้องคำ�หลัง – พ้องเสียงพยัญชนะต้น

สวัสดีคะ่ พบกันอีกครัง้ กับ “ผะหมี” ตีแตก ในพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๘ นะคะ
ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้ทิ้งปริศนาผะหมีไว้ในโคลงว่า
ลมแรงกระโชกพัด
พิบัติภัย
ชั่วเวลาอายุไข
ยืนยิ่ง
ปักษานี้นามใด
วานบอก เถิดนา
พุฒิภัทรวางมาดนิ่ง
บทนี้ใครแสดง
ไม่ยากใช่ไหมคะ คำ�ตอบก็คือ พายุ ทีฆายุ สดายุ จิรายุ ตามลำ�ดับ เท่าที่ได้
พูดคุยกับผู้อ่าน พบว่าผู้อ่านมักจะไขปริศนาในบาทที่ ๑ และ ๔ ได้ก่อน เมื่อไขได้
ดังนั้นก็จะพบว่าทั้งสองคำ�ตอบมีกุญแจดอกสำ�คัญก็คือ“ยุ”ที่อยู่ท้ายพยางค์ที่จะไข
ไปสู่คำ�ตอบอื่นๆ ปริศนาเช่นนี้เรียก “ผะหมีพ้องคำ�หลัง” ค่ะ
สำ�หรับคอลัมน์ “ผะหมี” ตีแตกฉบับนี้ ผูเ้ ขียนจะขอแนะนำ�ให้รจู้ กั กับปริศนา
ผะหมีอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นปริศนาแบบไหนลองไปหาคำ�ตอบกันค่ะ
สักวาเร่งไขให้กระจ่าง
ทำ�หน้าที่บังคับช้างไปข้างหน้า
เขตปกครองส่วนย่อยของนครา
ถ้าเปรียบว่าโง่เหมือนเราเขาอับอาย
ที่เมืองกาญจน์สะพานข้ามลำ�นํ้านี้
ผงธุลีลอยละลิ่วไร้จุดหมาย
สูดสำ�ลักเข้าปอดพลันอันตราย
ตรงข้ามกับคำ�ว่าหงายอันใดเอย
กลอนข้างต้นนี้มีทั้งหมด ๗ ปริศนาซ่อนอยู่ เริ่มตั้งแต่วรรคที่ ๒ ของบทแรก
ถ้าผู้อ่านไขปริศนาได้สัก ๒ คำ�ตอบก่อนก็จะพอเดาได้ค่ะว่าปริศนาชุดนี้เป็นปริศนา
ผะหมีพ้องเสียงพยัญชนะต้น คือเสียง /คว/ ซึ่งคำ�ตอบก็ได้แก่ ควาญ แคว้น ควาย
แคว คว้าง ควัน และควํ่า ตามลำ�ดับ เมื่อหาคำ�ตอบได้แล้วก็อย่าลืมตอบเป็นร้อย
กรองชนิดเดียวกันกลับไปนะคะ เช่น
สักวาไขสำ�เร็จเสร็จสรรพ์
ควาญบังคับช้างให้เดินไปข้างหน้า
แคว้นน้อยใหญ่ส่วนปกครองของนครา
เบาปัญญาเขาว่าโง่เง่าเหมือนควาย
สะพานข้ามลำ�นํ้าแควอยู่ที่ไหน
ผงธุลีลอยคว้างไปไร้จุดหมาย
เมื่อไฟไหม้สำ�ลักควันอันตราย
ตรงข้ามกับคำ�ว่าหงายคือคว่ํ่าเอย
เราได้รู้จักกับปริศนาผะหมีกันไปพอสมควรแล้วตั้งแต่ ผะหมีพ้องคำ�หน้า
ผะหมีพอ้ งคำ�หลัง ผะหมีลกู โซ่ และผะหมีพอ้ งเสียงพยัญชนะต้น คราวนีถ้ งึ ตาผูอ้ า่ น
ทำ�ความรูจ้ กั กับผะหมีรปู แบบต่อไปนีเ้ องค่ะ ปริศนาจะอยูใ่ นทุกวรรคตัง้ แต่วรรคแรก
ใบ้ให้วา่ คำ�ตอบเป็นคำ�พยางค์เดียวทุกคำ�....หากุญแจดอกแรกให้พบนะคะ แล้วจะรู้
ว่าไม่ยากอย่างที่คิด...ลองไขกันดูค่ะ
สักวารักษาไว้ไม่ได้
อำ�เภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิบเอ็ดโมงแล้วเพิ่งจะตื่นนอน
ทำ�นายทักไว้ก่อนจะเกิดการณ์
เอาของแลกกับเงินตราจำ�นวนหนึ่ง ทั่วทุกตนล้วนต้องถึงซึ่งสังขาร
เป็นหัวหน้ามีลูกน้องบริวาร
คำ�โบราณเรียกยามเช้าว่าไรเอย
ใครไขปริศนาออกแล้ว ส่งคำ�ตอบมาที่ e-mail: um_palita@hotmail.com
หรือถ้าใครอยากลองตั้งปริศนาทายเองบ้าง ก็ส่งมาได้เลยนะคะ แล้วพบกับผะหมี
รูปแบบอื่นๆ ในฉบับต่อไปค่ะ

สะอิดสะเอียน เช่นตอนที่ตัวละครเล่าเรื่องล่าหมากินเป็นอาหาร
นอกจากนี้ผู้เขียนยังพรรณนาความรักได้อย่างตราตรึง ไม่ว่าจะเป็น
ความรักฉันหนุ่มสาว ความรักครอบครัว ความรักเพื่อนท่ามกลาง
สมรภูมิ ความรักศักดิ์ศรีของตน ความรักบ้านเกิดที่ไม่เคยเปลี่ยนแปร
ความรักทัง้ หลายล้วนสะท้อนจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของชาวเกามีต่ งเป่ย
ได้อย่างดี เนื้อหาทุกตอนยากจะคาดเดาได้และมีความเปรียบตลอดทั้งเรื่อง
รศ.ดร.ตรีศลิ ป์ บุญขจร ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วรรณคดีศกึ ษา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงตำ�นานรักทุ่งสีเพลิงในคำ�นิยมไว้ว่า
“ตำ�นานรักทุ่งสีเพลิงไม่เพียงแต่สร้างความตะลึงด้วยการเล่าเรื่องอย่าง
เข้มข้นเขย่าอารมณ์ และทรงพลังเท่านัน้ หากเป็นเรือ่ งเล่าทีม่ ที งั้ ความรืน่ รมย์
คละเคล้ากับความสยดสยอง ใช้ภาษาที่รุ่มรวยด้วยภาพพจน์และบรรยากาศ
ของเรื่องที่ซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นจีนอย่างมีสีสัน น่าพรั่นพรึงกับ
วิถีชีวิตมนุษย์อันพลิกผันโดยที่มนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด เพื่อศักดิ์ศรี
เพื่อความรัก ทั้งความรักฉันหนุ่มสาว ความรักในครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ”
ตำ�นานรักทุง่ สีเพลิง เป็นนวนิยายขนาดยาวทีท่ รงพลังของมัว่ เหยียนและ
เป็นนวนิยายชัน้ ดีทกี่ �ำ ลังรอนักอ่านเปิดอ่านไปทีละบรรทัด และซึมซับเรือ่ งราว
ในแต่ละตอน แต่ละห้วงอารมณ์ ทั้งหวานและขมกลมกลืนไปตลอดทั้งเรื่อง.
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ความสุขของคำ�ว่ารัก.......

ความโดดเดี่ยว คุณคิดว่าคุณรู้จักคำ�ๆ นี้ดีแค่ไหน บ่อยครั้งที่คนเรามักจะ
ท้อแท้เมือ่ เจอกับอุปสรรค บ่อยครัง้ ทีค่ นเรามักจะรูส้ กึ โดดเดีย่ วเมือ่ เจอกับปัญหา
และบ่อยครัง้ ทีค่ นเรามักจะคิดว่าข้างกายไม่มใี คร ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ คิดไปเอง
เพียงแค่คุณมองไปรอบๆ กาย แล้วคุณจะเห็นว่าข้างตัวคุณนั้นยังมีเพื่อน มีพี่
มีนอ้ ง ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือและฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมกับคุณ แต่มนั ก็ขนึ้ อยู่
กับตัวคุณว่าจะยอมรับพวกเขาเหล่านั้นหรือไม่
ฉันก็เป็นอีกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ฉันไม่สามารถอยู่ได้
เพียงลำ�พัง ฉันได้ก้าวเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ ท่ามกลางผู้คนมากมายที่ฉันไม่รู้จัก
ฉันต้องอยูอ่ ย่างอ้างว้าง แรกๆ ฉันรูส้ กึ กลัว กลัวทุกอย่าง กลัวว่าจะไม่มเี พือ่ น กลัวว่า
จะต้องอยูค่ นเดียว แต่ทกุ คนทีน่ กี่ ท็ �ำ ให้ฉนั รูว้ า่ ฉันไม่ได้อยูค่ นเดียว ไม่ได้โดดเดีย่ ว
พวกเขาคอยอยูข่ า้ งฉันเสมอ พวกเขาทำ�ให้ฉนั รูว้ า่ การพึง่ พาผูอ้ นื่ ไม่ใช่สงิ่ ผิด ผูค้ นทีน่ ี่
อยู่กันแบบครอบครัว พวกเขาคอยมอบความรักความอบอุ่นให้แก่ฉัน จากที่ต้อง
อยูค่ นเดียวฉันก็เริม่ มีเพือ่ นมากขึน้ ฉันเริม่ รักทีน่ มี่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีแ่ ห่งนีไ้ ด้สอนให้
ฉันได้รอู้ ะไรหลายๆ อย่าง ได้สอนให้ฉนั รูจ้ กั คำ�ว่ามิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี
ที่แห่งนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองสำ�หรับฉัน ไม่ว่าฉันจะล้มสักกี่ครั้งพวกเขาจะ
คอยฉุดฉันขึ้นมาเสมอ ไม่ว่าฉันจะเคยทำ�ผิดสักกี่หนพวกเขาก็พร้อมอภัยให้ฉัน
เสมอ พวกเขาไม่เคยคิดว่าฉันเป็นคนอืน่ และฉันก็เช่นกัน บ้านหลังนีม้ แี ต่ความสุข
บ้านหลังนี้ไม่เคยทำ�ให้ฉันเป็นทุกข์ และบ้านหลังนี้คือ สาขาวิชาภาษาไทย
บนโลกใบนีไ้ ม่มใี ครสามารถมีชวี ติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตัวคนเดียว ไม่วา่ จะจน จะรวย
ต่างก็ตอ้ งพึง่ พาอาศัยกันทัง้ นัน้ หากคุณอยากได้ความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ คุณก็ตอ้ ง
รูจ้ กั ช่วยเหลือผูอ้ นื่ หากคุณอยากได้ความรัก คุณก็แค่มอบความรัก หากคุณอยาก
ได้ความจริงใจ คุณก็แค่มอบความจริงใจ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้อะไรใครเลย
คุณก็จะไม่ได้รบั อะไรเลยเหมือนกัน หากคุณไม่เคยผิดพลาดแล้วคุณจะรูจ้ กั ความ
สำ�เร็จได้อย่างไร หากคุณไม่เคยล้มแล้วคุณจะรู้จักวิธีลุกได้อย่างไร ลองมองหา
ครอบครัวที่เหมาะกับคุณ แล้วมอบความรักให้พวกเขา เพียงแค่นี้ความสุขก็จะ
มาหาคุณโดยไม่รู้ตัว
ในการเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทำ�ให้ฉันเรียนรู้อะไรหลายอย่าง
ผู้คนมีมากมายหลากหลายแบบ ความคิด ความรู้สึก ความอบอุ่น ความไว้ใจ
ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อต่อกัน ความมีนํ้าใจการดูแลเอาใจใส่และการอยู่กับ
สังคมหมู่มาก ทำ�ให้ฉันได้เรียนรู้ กล้าเผชิญหน้า ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
ทำ�ให้ฉันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และสิ่งสำ�คัญที่จะขาดไม่ได้คือความรักจากทุกคนที่
ทำ�ให้ฉันมีทุกวันนี้
นางสาวเกศริน ชินวงค์
ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๒

๔

บันทึก....
ท่องปราสาทเขาพนมรุ้ง

ตะวันเคลื่อนคล้อยเข้าสู่มวลเมฆา มองดูสองฟาก
ฝั่งเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เหลือเพียงกิ่งก้านให้ได้ชมขึ้น
เรียงรายเป็นแนวเดียวกัน ราวกับผูค้ นมายืนรอต้อนรับ
พวกเรา ทุ่งหญ้าสีทองโยกย้ายพลิ้วไหวไปตามลม
ดัง่ กลุม่ ผูค้ นทีก่ �ำ ลังร้องเล่นเต้นรำ�กันอย่างมีความสุข ไม่
นานพวกเราก็ได้มาถึงทางขึน้ สูส่ ถานทีอ่ นั สวยงามและศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ มีถนน
คดเคีย้ ว สูงและชันมาก รถของพวกเราค่อยๆ เคลือ่ นขึน้ ไปยังตัวภูเขาอย่าง
ช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง ภูเขาถูกรายล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ใบแห้งเหี่ยว
หลุดร่วง เมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้ สถานที่อันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ ที่
มีชื่อว่า “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า
“ปราสาทเขาพนมรุ้ง”
ปราสาทพนมรุง้ ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาพนมรุง้ ซึง่ เป็นภูเขาทีด่ บั สนิทแล้ว
ในตำ�บล ตาเป๊ก อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นโบราณสถาน
ศิลปะลพบุรีที่มีความงดงามและมีความสำ�คัญมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย เมื่อมาถึงที่แห่งนี้ นอกจากจะได้ชมความงาม ความยิ่งใหญ่
และสัมผัสกับบรรยากาศบนยอดเขาแล้ว เราก็ยงั ได้รจู้ กั ทีม่ าของชือ่ สถาน
ที่แห่งนี้อีกด้วย โดยชื่อที่ว่า “พนมรุ้ง” นั้นมาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง”
แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ โดยคำ�นี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอม
พบที่ปราสาทพนมรุ้ง
ถึงเวลาสนุกแล้วสิ...ถึงเวลาสนุกแล้วสิ !! หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลของ
สถานที่แห่งนี้แล้ว ก็ได้เวลาขึ้นไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ ความงดงามของ
ตัวปราสาท และสัมผัสกับบรรยากาศด้านบน ดิฉนั ได้กา้ วขึน้ บันไดขัน้ แรก
ก็รบั รูไ้ ด้ถงึ ความยิง่ ใหญ่ของสถานทีแ่ ห่งนี้ พอได้เดินมาเรือ่ ยๆ ก็จะพบกับ
ก้อนหินขนาดต่างๆ ทีต่ งั้ เรียงกันอยูม่ ากมาย ซึง่ เป็นความเชือ่ ทีว่ า่ เมือ่ ใคร
ได้มาเทีย่ วทีน่ กี่ บั คนรักแล้วได้มาตัง้ หินด้วยกัน จะทำ�ให้ความรักนัน้ ยัง่ ยืน
จึงมีผคู้ นศรัทธาในความเชือ่ นีแ้ ล้วพากันตัง้ หินก้อนเล็กก้อนน้อยเรียงรายกัน
ตามทางขึน้ เขา ตามทางเดินขึน้ เขาก็จะมีเสาหินทรายยอดคล้ายดอกบัวตูม
ที่เรียกว่า “เสานางเรียง” ตั้งอยู่สองข้างทางยาวไปจนถึงสะพาน ซึ่งเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างบันไดขึ้นไปยังตัวปราสาทและลงสู่สระนํ้าปากปล่อง

ต้นกล้า

กวี

ปริญญาลูกชาวนา
จากท้องนา ลาบ้านทุ่ง มุ่งศึกษา
ให้พานพบ ประสบการณ์ สารพัน
บอกแม่พ่อ รอดู วันลูกกลับ 		
ไม่เคยลืม คำ�สอน ก่อนลาไกล		
ทั้งค่าเรียน ค่าห้อง ราคาสูง 		
สาวรุมเร้า เขาบอกรัก หนักอบาย
ลูกชาวสวน เปื้อนตม จึงสู้หนัก		
ถึงหลงผิด ลองถูก บางเวลา		
รอเถิดพ่อ รอดู ความรู้ลูก 		
แม้ไม่รวย แต่กำ�เนิด เกิดเมืองพรหม

สู่มหา วิทยาลัย ที่ใฝ่ฝัน
จึงมุ่งมั่น ขยันเรียน เพียรด้วยใจ
จงยิ้มรับ ปริญญา ลูกมาให้
หยาดเหงือ่ ไคล พ่อหาไว้ ให้ลกู ชาย
อีกเพือ่ นฝูง ชวนเทีย่ ว เดีย๋ วสหาย
บางครั้งหาย ใจท้อ หนออุรา
จะใฝ่รัก ปริญญา ค่ามหา
จะศึกษา ให้ถึงที่ มีคนชม
ไม่ให้ใคร ดูถูก ให้ขื่นขม
จะให้สม เลือดนักสู้ หนูชาวนา

นายสุขเกษม สิงห์ชัย ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๓

การเดินทาง
ภูเขาไฟ ที่ราวสะพานทำ�เป็นลำ�ตัวพญานาค ๔ เศียร
หันหน้าออกแผ่พงั พานทัง้ ๔ ทิศ แสดงถึงความยิง่ ใหญ่
และทรงพลังของเทพพระเจ้าประจำ�ทิศ เมื่อขึ้นบันได
ไปอีกครั้งก็จะพบกับลานหน้าปราสาท ซึ่งมีสระเล็กๆ
สะอาด สดใส ทำ�ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้รับความสดชื่น
จากไอของนํ้าในสระเหล่านี้และหายเหนื่อยจากการเดินขึ้นมายังตัว
ปราสาทรวมถึงดิฉันด้วย
เมื่อมาถึงตัวปราสาท ดิฉันก็ได้เดินเข้าไปเที่ยวชมด้านใน ได้พบ
กับความสวยงามและสิ่งสำ�คัญ ทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเคารพบูชา
เพือ่ ให้เป็นสิรมิ งคลแก่ตวั เราและครอบครัว เช่น พระนารายณ์บรรทมสิน
พระโค และพระศิวลึง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่า เมื่อใครได้มา
กราบไหว้ขอพร จะทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จในทุกๆ เรื่อง มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง หลังจากที่
ได้ขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ล้ว ดิฉนั ก็ได้เดินชมความงามไปเรือ่ ยๆ แล้วได้พบ
กับลุงเจ้าหน้าทีค่ นหนึง่ ดิฉนั ก็ได้มโี อกาสขอสัมภาษณ์ถงึ ผูส้ ร้างสถานที่
แห่งนี้ ลุงก็เลยได้เล่าว่า “ที่เด่นชัดก็คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๑–๗ เป็นผู้
ก่อสร้างและทำ�นุบ�ำ รุงเรือ่ ยมาจนถึงกษัตริยไ์ ทยองค์ปจั จุบนั ” และดิฉนั
ได้สอบถามถึงจำ�นวนนักท่องเทีย่ วทีม่ าในแต่ละวัน ว่ามีมากน้อยเพียงใด
ลุงบอกว่า “ถ้าเป็นวันจันทร์–ศุกร์ นักท่องเทีย่ วก็จะมีมาเรือ่ ยๆ ไม่ถอื ว่า
เยอะมากเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักท่องเที่ยวจะเยอะมากกว่าทุกวัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ”
เอ๊ะ..!! ไปซื้อของฝากให้เพื่อนๆ ดีกว่า หลังจากที่เดินชมความ
งามของตัวปราสาท พร้อมทั้งถ่ายรูปกันอย่างจุใจแล้ว ก็ได้เดินลงมา
ที่บริเวณร้านขายของด้านล่าง ซึ่งเรียงรายกันเป็นแนวยาว มีสิ่งของ
ให้เลือกซื้อหลากหลาย ทั้งกระเป๋า พวงกุญแจ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่อง
จักสานต่างๆ เครื่องดนตรี และมีของเล่นสำ�หรับเด็กมากมาย ชวนให้
เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีร้านอาหารที่คอยต้อนรับและให้
บริการลูกค้าเป็นอย่างดี

พี่สอนน้อง

ก้าวสำ�คัญก่อนถึงอาชีพแห่งความฝัน

คนเรามีเป้าหมายและความฝันทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่สงิ่ ทีส่ �ำ คัญคือจะทำ�อย่างไร
ให้อาชีพแห่งความฝันนัน้ เป็นจริง การทำ�งานทุกอาชีพมักจะมีอปุ สรรคอาจจะมากหรือ
น้อย ดังนัน้ เราควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยเริม่ จากการเลือกอาชีพหรือสถานทีเ่ ตรียมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพให้กบั ตนเอง โดยสถานทีท่ เี่ ราจะเลือกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพนัน้
ควรเป็นสถานทีท่ มี่ งี านให้เราทำ�ตรงตามสายการเรียนของเรา ตรงตามความถนัด และ
มีใจรักในอาชีพนั้นๆ
หากจะให้ยกตัวอย่างหลายๆอาชีพพีค่ งจะไม่สามารถอธิบายให้นอ้ งๆ เข้าใจได้ใน
กระดาษแผ่นเดียว แต่พคี่ ดิ ว่าอาจมีบางคนหรือหลายคนทีส่ นใจงานเหมือนกับพี่ สำ�หรับ
ตัวพีเ่ องมีความสนใจในงานข่าว เพราะถือเป็นอาชีพทีท่ ้าทาย และเป็นอีกหนึง่ อาชีพที่
ใฝ่ฝันเมื่อมีโอกาสจึงคว้าไว้
อาชีพนักข่าวเป็นอาชีพที่สนุก ได้คิด ได้เขียน ได้พบปะผู้คนมากมาย ต้องกล้า
แสดงออก กล้าที่จะเสี่ยงกับเหตุการณ์ต่างๆ และที่สำ�คัญต้องมีความพร้อมตลอดเวลา
เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ บ้างในแต่ละวัน ต่อให้งาน
นั้นยากแค่ไหนหากใจเรารักในงาน เราก็จะทำ�งานนั้นได้สำ�เร็จ
งานที่พี่อยากจะแนะนำ�น้องๆ เพื่อให้ตรงกับสายที่เราเรียน เช่น งานของสถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ งานส่วนใหญ่ที่เราจะได้
ทำ�คือ การเขียนข่าว การทำ�หนังสือราชการ พิสูจน์อักษร จัดรายการวิทยุ อัดสปอต
โฆษณา ถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ถือเป็นงานที่ไม่ง่ายหรือยากเกินไป และขอให้น้องๆ
จงจำ�ไว้ให้ดวี า่ ไม่วา่ งานนัน้ จะทำ�ได้หรือไม่ได้เราไม่ควรปฏิเสธในทันที เช่น พีใ่ นหน่วยงาน
ให้ น้ อ งทำ � หนั ง สื อ ราชการ พี่ เขาจะถามว่ า น้ อ งทำ � เป็ น หรื อ ไม่ หากน้ อ งทำ � ไม่ ไ ด้
ควรตอบไปว่าหนูทำ�ไม่ได้ค่ะ/ครับ แต่ถ้าพี่แนะนำ�หนู/ผมก็ทำ�ได้ครับ/ค่ะ
หากคนเราเลือกปฏิเสธ มากกว่าการเรียนรู้ งานที่เราทำ�อยู่ก็จะไม่ประสบความ
สำ�เร็จ และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของการฝึกงาน คือการลางาน ไม่วา่ จะลาป่วยหรือลากิจ ถ้าเป็น
ช่วงเก็บชัว่ โมงพีแ่ นะนำ�ว่าไม่ควรลาเพราะจะทำ�ให้เก็บชัว่ โมงได้ไม่ครบ แต่ถา้ เป็นการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ (ฝึกงาน) ถ้าลาป่วยไม่เกิน ๓ วัน ให้ยนื่ ใบลาต่อเจ้าหน้าที่ ลาป่วย
เกิน ๓ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วันให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ที่จะไปนิเทศโดยต้องผ่านเจ้าหน้าที่
ลาป่วยเกิน ๗ วัน ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ ถ้าลาเกิน ๑๕ วัน ต้องฝึกประสบการณ์ใหม่
ไม่ว่าจะลากี่วันก็ตาม หากไม่จำ�เป็นก็ไม่ควรลา หน่วยงานบางหน่วยงานอาจจะออก
ติดตามดูพฤติกรรมว่าป่วยการเมืองหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นจะถูกส่งกลับทันที
เรือ่ งสุดท้ายทีอ่ ยากจะฝากถึงน้องๆ ถือการแต่งกาย ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ผูช้ ายใส่รองเท้าคัชชู ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ผูห้ ญิงกระโปรงคลุมเข่า
รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งหน้าควรทำ�แต่พอเหมาะ กล้าพูดคำ�ว่าขอโทษ และขอบคุณ
หากน้องๆ ตัง้ ใจพีเ่ ชือ่ ว่าความฝันและความสำ�เร็จของน้องๆ จะอยูไ่ ม่ไกล พีข่ อให้นอ้ งๆ
ทุกคนได้งานตามที่ต้องการและประสบความสำ�เร็จในงานนั้นๆ นะคะ
นางสาวแพรวนภา จันทร์ศิริ
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สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสมบัติอันลํ้าค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
เราจะต้องช่วยกันอนุรกั ษ์และทำ�นุบ�ำ รุงให้อยูค่ กู่ บั ประเทศชาติและจังหวัดบุรรี มั ย์
ของเราสืบไป เพือ่ คนรุน่ หลังจะได้เข้ามาศึกษาและนำ�ไปเผยแพร่ให้กบั ชาวโลกได้รบั
รู้ถึงความยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษไทยอีกด้วย
			
นางสาวพรรณธิดา เนืองภา
ศศ.บ.ภาษาไทย ปี ๓
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นำ�ฮอยอีสาน

นำ�ฮอยภาษาอีสาน กับบ้านครูเซียง
		 สุขเสมอหมั่น
วันปีเดือนแถมถ่าย มาแล้ว
		 ปีใหม่มาฮอดแก้ว สุขล้นซื่นมโน
เจ้าเอ้ย
ขอสวัสดีสขุ หี มัน่ ปีใหม่ชาวภาษาไทยทุกๆท่าน ปีเก่ากลายผ่านไปรับปีใหม่หมาดๆ
ครูเซียง ขอนำ�เค้าคองฮีตฮอยอีสานมาบอกลูกสอนหลานเฮาชาวอีสาน ถึงวัสสาการ
จะผ่านผันเนิน่ นานวันสักปานใด ความภาคภูมใิ จในมรดกฮีตฮอยยิง่ แจ่มชัดมากขึน้ ฉบับ
ก่อนนั้นบอกเล่าเรื่อง ตัวอักษรอีสานไว้พอประมาณว่าเรามีมาเนิ่นนานช้าแล้ว อีกทั้ง
ยังมีการแบ่งใช้ตามกาลเทศะอีกต่างหาก (คนอีสานเฮามีความเคารพต่อตัวอีกษรมาก)
อักษรทั้ง ๓ รูปแบบเราใช้ตามจุดประสงค์ชัดเจน
อักษรธรรมอีสาน เป็นอักษรที่คนอีสานใช้เขียนเพื่อจารึกเรื่องราว หลักธรรม
คำ�สอน นิทานธรรม วรรณคดีธรรม หรือเรื่องราวใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
เพราะคนอีสานเฮาเชื่อว่าเรื่องราวใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องราว
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรเอามาปะปนกับเรื่องราวทั่วไป แม้ภาษาที่ใช้เขียนก็เช่นกัน ความเชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับอักษรธรรมก็มีมาก ใครที่ลบหลู่อักษรธรรมนี้จะเป็น “ขี้กากกินหัว”
อักษรไทยน้อย เป็นตัวอักษรที่เฮาชาวอีสานใช้เขียน ใช้จารึกเรื่องราวทั่วๆไป
ที่ถือว่ามีประโยชน์ มีสาระ ทั้งวรรณคดีโลก เรื่องราว ประวัติศาสตร์ ตำ�นาน นิทาน
กลอน รวมทัง้ สาน (จดหมาย) ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มกันมากของผูค้ นทัว่ ไป โดยเฉพาะหนุม่ -สาว
จะจีบกันในสมัยก่อนต้องฮู้จักเขียนสานฮัก “ว่า โอน้อสานนี้ ชื่อว่าสานฝากฮักไว้ ให้
น้องสาวได้หวนอ่าน สานแห่งอ้ายเขียนให้ส่งพะนาง...”
อักษรขอมไท เป็นอักษรทีม่ รี ปู ร่างแหมือนภาษาเขมรมาก เพราะเฮาเอารูปอักษร
มาจากภาษาขอม (เขมร) มาใช้อกั ขรวิธกี ารเขียนแบบไทยอีสานเฮาเพือ่ ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารกับทางราชการ ตัวอักษรขอมนี้โดยส่วนมากมีแต่เจ้าขุนมูลนาย (ข้าราชการ)
กวนบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) สะพานเมือง (ผู้ส่งสาร) ที่สามารถอ่านออก เขียนได้ รวมไปถึง
พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่สามารถเขียนได้คล่อง และเฮามักจะเห็นการใช้อักษรขอม
ไทนี้ในการเขียนอักขรอาคม (ยันต์) เสียมากกว่า
ภูมปิ ญ
ั ญาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไทอีสานเฮาบ่เคยด้อยผญาปัญญา เพียงแต่วา่ ลูกหลาน
เฮาสิสืบสานนำ�ฮีตขีดฮอยได้ฮอดมื้อใด๋ ในมื้อนี้ครูเซียงเองบ่หวังว่าชาวภาษาไทยเฮาสิ
หวนกลับมาเขียนอักษรแบบไทอีสานเฮาได้คนื คือเก่า แต่อยากให้ภมู ใิ จนำ�กันว่า อีสาน
เฮามีมรดกลํ้าค่าหาประมาณบ่มีได้ เอาไว้ฉบับหน้ามาพ้อกันพร้อมกับมูลมังอีสานเฮา
คือเก่า ส่วนฉบับนี้ ขอสวัสดีปี ๒๕๕๘ ทุกผู้ทุกคน...

?? ?
เย็นตาโฟ

รู้ หรือไม่?

ฉบับที่แล้วกล่าวถึงคำ�ว่า “เก้าอี้” ซึ่งไม่ใช่คำ�ไทยแท้อย่างที่ใครหลายคน
เข้าใจ แต่เป็นคำ�ทีม่ าจากภาษาจีน ฉบับนีก้ ม็ คี �ำ ทีม่ าจากรากศัพท์ภาษาจีนมานำ�
เสนอเช่นกัน คือคำ�ว่า “เย็นตาโฟ” ทีบ่ างคนก็ยงั สับสนว่ามาจากภาษาใดกันแน่
ถ้าคนไทยพูดว่า “เย็นตาโฟ” กับคนจีน เจ้าของภาษาเองอาจจะไม่เข้าใจ เพราะ
คำ�ว่า “เย็นตาโฟ” เป็นภาษาจีนที่เรียกอย่างสะดวกปากคนไทย
เย็นตาโฟ หรือก๋วยเตีย๋ วซอสแดง มาจากคำ�จีนว่า “แยงเต้าฟู”่ คำ�ว่า แยง
หมายถึงลักษณะการปรุงอาหารคล้ายยำ� คำ�ว่า เต้าฟู่ หมายถึงเต้าหู้ รวมความ
แล้วก็คือ ยำ�เต้าหู้ ฉะนั้นเย็นตาโฟก็น่าจะหมายถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ� โดยมีเต้าหู้
และผักบุ้งใส่ซอสให้มีรสเปรี้ยว ภาษาอังกฤษพูดว่า brewed bean curd ชื่อ
แยงเต้าฟู่ คนไทยเรียกกันไปเรียกกันมา ก็กลายเป็น เย็นตาโฟ ซึ่งเป็นเรื่องถนัด
ของคนไทย หากภาษาต่างชาติที่ออกเสียงยาก คนไทยจะดัดแปลงให้เข้ากับลิ้น
ตัวเอง มีอยู่หลายคำ�ด้วยกัน ฉบับต่อไปจะนำ�มาเสนออีกหลายคํา

ภาพนี้ ต้อง ขยาย

๖

สนทนา

บ่าวเซียงสมปอง

ลมพัดตึ้ง...พัดตึ้งๆๆๆๆๆ

ภาษาไทย

อ.สำ�ราญ ธุระตา
อสาธนา วิตฺตหีนา พุทธิมนฺตะ
แม้ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ใดๆหรือไม่มีสมบัติเลยแต่ถ้ามีความรู้
สุหฺฤตฺตมาะสาธยนฺตฺยาศุการฺยาณิ ฯ
และมีมิตรดี ย่อมทำ�กิจการต่างๆ สำ�เร็จได้เรียบร้อยฯ
ฉบับนี้ ขึน้ ต้นด้วยโศลกภาษาสันสกฤต นำ�มาจากหนังสือ หิโตปเทศ มีลกั ษณะเป็น
นิทานเรื่องเล่า ผู้แต่งมีชื่อว่า นารายณะ มีจุดมุ่งหมายคือการสอน อุทาหรณ์ คติธรรม
หลักการปกครอง เป็นต้น (มณีปนิ่ พรหมสุทธิรกั ษ์. ๒๕๕๑, ๘๔) โศลกทีก่ ล่าวไว้เบือ้ งต้น
มีเนื้อหาบ่งถึงบทบาทของมิตรดี ที่สามารถช่วยเหลือ ให้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆได้
สำ�เร็จ ในขณะเดียวกัน คำ�ว่า “มิตร” มี ๒ ประเภท คือ มิตรแท้ และมิตรเทียม ในที่นี้
ขอนำ�เสนอลักษณะของมิตรเทียม เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษา และพิจารณาว่า ผู้ที่เราจะ
คบค้าสมาคมด้วยนั้น เป็นมิตรประเภทใด
ลักษณะมิตรเทียม (ศัตรูในร่างมิตร) ๔ ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์, ๒๕๔๘,
๑๕๔-๑๕๕)
๑. คนปอกลอก (อัญญทัตถุหร) มีลักษณะ คือ คิดเอาแต่ได้ เสียน้อยเพื่อให้ได้มาก
เมื่อตัวเองลำ�บากจึงอาสาช่วยงานเพื่อน คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์
๒. คนดีแต่พดู (วจีปรม) พูดถึงแต่ผลงานในอดีต พูดถึงแต่สงิ่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ สงเคราะห์
เพื่อนด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เมื่อเพื่อนมีกิจธุระอ้างแต่เหตุขัดข้อง
๓. คนหัวประจบ (อนุปปิยภาณี) เพื่อนทำ�ชั่วก็เออออ ทำ�ดีก็เออออ ต่อหน้าพูดดี
ลับหลังนินทา
๔. มิตรชวนฉิบหาย (อปายสหาย) ชักชวนเพื่อนดื่มนํ้าเมา สิ่งเสพติด เที่ยวกลาง
คืน ดูการละเล่นที่ไร้ประโยชน์ และชักชวนเพื่อนเล่นการพนัน
ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป ความเร่งรีบอาจ
ทำ�ให้ขาดความตรึกตรองขาดการพิจารณาถึงผูท้ เี่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับตัวเรา จริงอยูว่ า่ คน
เรานัน้ ต้องมีเพือ่ น แต่กอ่ นจะคบกับใคร ควรพิจารณาให้ดี ขณะเดียวกัน ควรสำ�รวจตัว
เองด้วยเช่นกันว่า เรามีลักษณะเป็นคนเทียมมิตรข้อใดบ้างหรือไม่ หากมีควรปรับปรุง
ตัวเองให้เหมาะสม เพราะการคบคนเช่นใด ย่อมส่งผลให้เราเป็นเช่นบุคคลนั้นฯ

มิตร

หน้าต่าง

สินธุ ฮินดู อินเดีย

ภาษา

ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ

Sindhu, Hindhu, Indus, India เป็นคำ�เดียวกัน จากชื่อแม่นํ้ากลาย
เป็นชื่อประเทศ คำ�ว่า ฮินดู (Hindu) ไม่ใช่คำ�ที่เกี่ยวข้องกับกับศาสนา แต่เป็น
คำ�ศัพท์ทที่ ราบกันว่าถูกประดิษฐ์ขนึ้ ครัง้ แรกโดยชาวเปอร์เซียโบราณ ทีม่ แี นวคิด
ทางวัฒนธรรมและทางศาสนาต่างจากชาวอินเดีย คำ�ศัพท์นี้ใช้เป็นครั้งแรกโดย
ชาวเปอร์เซียโบราณเพื่อที่จะตั้งชื่อวัฒนธรรมทางศาสนาพระเวทโบราณให้
สะดวกขึ้น และถูกนำ�ไปใช้อย่างผิดๆ โดยไปเกี่ยวข้องกับศาสนาพระเวท
เชิงภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์เป็นหลัก มากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
โลกทัศน์ทางปรัชญาศาสนา
คำ�ว่า ฮินดู (Hindu) สำ�หรับชาวเปอร์เซียโบราณแล้ว เพียงแค่บ่งบอก
ถึงวัฒนธรรม ผู้คน ศาสนา และข้อปฏิบัติของผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างแม่นํ้าสินธุ
ในภาษาอเวสตา ซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียโบราณ อักษรตัว “s” เปลี่ยนเป็นตัว
“h” ตามไวยากรณ์ ดังนั้น ชาวเปอร์เซีย จึงออกเสียงชื่อแม่นํ้าสายนี้ว่า Hindhu
แทนทีจ่ ะออกเสียงตามตัวว่า Sindhu เพราะชาวเปอร์เซียออกเสียงตัวนีไ้ ม่สะดวก
ดังนั้น คำ�ว่า ฮินดูที่ใช้กันในปัจจุบัน นั่นเองเป็นรูปศัพท์ที่ใช้คลาดเคลื่อนไปของ
คำ�ศัพท์เปอร์เซียว่า “Hindhu”และในทางกลับกันเป็นรูปศัพท์ที่คลาดเคลื่อน
ไปของคำ�ว่า “Sindhu” ซึ่งบ่งบอกถึงแค่แม่น้ำ�เท่านั้นไม่ใช่ศาสนา ดังนั้น คำ�ว่า
“Hindu” ตามจริงแล้ว เป็นรูปคำ�ศัพท์ที่ใช้ผิดไปของคำ�เดิมที่ใช้ผิดอยู่แล้ว 		
ในทำ�นองเดียวกัน คำ�ว่า อินเดีย (India) ในปัจจุบนั เป็นคำ�ศัพท์ทมี่ าจาก
ภาษากรีก โดยชาวกรีกออกเสียง H เป็น I ซึ่งตรงกับภาษากรีก ว่า Indikos และ
ตรงกับภาษาลาติน ว่า indicus ซึ่งใช้เป็นคำ�วิเศษณ์ที่มีความหมายว่า Indian
(ชาวอินเดีย) ที่มีความหมายที่สัมพันธ์กับประเทศอินเดีย ดังนั้น คำ�ว่า sindhu
จึงเป็นวิวัฒนาการของคำ�ศัพท์จากเปอร์เซียโบราณว่า ‘Hindu’ ถูกยืมต่อจาก
ชาวเปอร์เซียโบราณ โดยชาวกรีก กลายเป็นคำ�ศัพท์ว่า Indos โดยที่ชาวกรีกได้
ประดิษฐ์ชอื่ ของประเทศทีต่ นเองเรียกจากรากศัพท์นวี้ า่ ‘Ind’ แล้วเติมปัจจัยว่า
‘Ia’ เข้าไป ตามวิธีการสร้างคำ�ที่เป็นชื่อของประเทศในภาษากรีก ส่วนชื่อของ
แม่นาํ้ ว่าทีเ่ รียกว่า ‘Indus’ นัน้ เป็นคำ�ภาษาลาตินของชือ่ ในภาษากรีก ซึง่ ก็ไม่ใช่
คำ�ศัพท์เดิม ดังนั้น คำ�ว่า ฮินดู โดยปริยายจึงหมายถึง อินเดีย

ภาพข่าว เล่าเรื่อง..
เสริมทักษะภาษาไทย

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม นักศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย” ณ ห้องประชุมศิวาลัย มีอาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทยร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทยก่อนเปิดภาคเรียน

สัปดาห์สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการ “สัปดาห์สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย” ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง
อาคารนวัตปัญญา โดยมี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ เป็นกรรมการตัดสินประกวดกลอนสด และร่วมเสวนา

ไหว้ครู รับน้อง และบายศรีสู่ขวัญ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม มีการจัดกิจกรรมบวงสรวงสุนทรภู่ และไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย ภาคบ่ายมีกิจกรรมรับน้อง และพิธีบายศรี ณ อาคาร
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซ้อมรับปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่รับปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาปี ๒๕๕๗ มีการถ่ายภาพหมู่
บัณฑิต ณ บริเวณเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นน้องสาขาวิชาภาษาไทยได้จัดซุ้มแสดงความยินดีและมีการตั้งแถวเพื่อให้บัณฑิตรุ่นพี่ลอดซุ้ม

๗

ภาพข่าว เล่าเรื่อง..
ค่ายคิดวิเคราะห์ ศศ.บ.

ศศ.บ.ภาษาไทย จัดค่ายคิดวิเคราะห์เสนาะสนานภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสตึก ในวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗ และโรงเรียนเทศบาล ๒ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักเรียน

ชื่นชม.. คนดี..คนเก่ง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ น.ส.กนกวรรณ เจนวิถี นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ.) ชัน้ ปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เก็บกระเป๋าเงินของ
ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน ได้และส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน จึงขอชื่นชมนักศึกษา
ผู้เป็นตัวอย่างที่ดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้จดั งานประกวดมาร์ชดาว-เดือน และ
ดาวเคียงเดือน ประจำ�ปี ๒๕๕๗ ผลการตัดสินปรากฏว่า
นางสาวเพ็ ญ พิ ช า มั่ น สกุ ล ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
การประกวดดาว นายธานินทร์ แก้วยก ได้รับรางวัล
ขวัญใจคณะและอันดับ 3 สาขาวิชาภาษาไทยขอแสดง
ความยินดีด้วย

กิจกรรมเทอม ๒/๒๕๕๗
โครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานฝึกประสบการณ์ด้านสื่อสาร
มวลชนของนักศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษา
ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑

โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำ�ชีวติ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาภาษาไทย
สังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๘
โครงการค่ายคิดวิเคราะห์ เสนาะสนานภาษาไทย

โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๒
โครงการฝึกอบรมทักษะการจัดรูปแบบหนังสือด้วยโปรแกรม
สำ�เร็จรูปของนักศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓
๘

* หมายเหตุ บางโครงการเวลาและสถานทีย่ งั ไม่ได้ก�ำ หนดแน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

