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คำ�ว่า “เปิด” ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง ทำ�ให้สิ่งที่ปิดอยู่
เผยออก แต่ความหมายโดยนัยต่อท้ายจากคำ�ว่า “เปิด” นั้นมีหลายคำ�ด้วยกัน
เช่น เปิดอก เปิดใจ เปิดโอกาส เปิดโลก เปิดหูเปิดตา เป็นต้น ซึ่งคำ�เหล่านี้ล้วนมี
ความสำ�คัญและเกี่ยวข้องกับการเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
เริม่ ทีค่ �ำ ว่า “เปิดใจ” หมายถึง การเปิดเผยความรูส้ กึ นึกคิด การเปิดกว้าง
ทางความคิด การเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนัน้ จำ�เป็นต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั
คนอืน่ มีการรวมกลุม่ เพือ่ ทำ�กิจกรรมร่วมกัน อย่างน้อยๆ ก็ตอ้ งได้รบั มอบหมาย
ให้ทำ�งานเป็นกลุ่มในรายวิชาต่างๆ ดังนั้นแล้วนักศึกษาจึงจำ�เป็นต้องมีเพื่อน
มีการรวมกลุม่ ทำ�งานร่วมกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ การเปิดใจต่อกันเพือ่ แสดงความ
รูส้ กึ นึกคิดของเราออกมาจึงมีความสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้เราเข้าใจกันมากขึน้ นอกจากนี้
การเปิดใจยังหมายรวมถึงการยอมรับฟังความคิดที่แตกต่างด้วย บางอย่างที่
เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ ต่างไปจากที่เราคุ้นเคย แต่เราก็ต้องเปิดใจ
ให้กว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ไม่ดว่ นตัดสิน กระทัง่ การเปิดใจยอมรับ
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
“เปิดอก” หมายถึง การบอกความในใจอย่างไม่ปดิ บัง พูดความจริงอย่าง
ตรงไปตรงมาโดยไม่มลี บั ลมคมใน การเปิดอกนัน้ มีความสำ�คัญในกรณีทเี่ รามีเรือ่ ง
คับข้องใจ มีปัญหาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียน การเงิน ครอบครัว
ความรัก และเรือ่ งเพือ่ น เราสามารถพูดคุยกับเพือ่ นหรือปรึกษาอาจารย์ได้ ดีกว่า
การเก็บปัญหานัน้ ไว้ในใจคนเดียว การเล่าเรือ่ งราวบางอย่างหรือระบายความใน
ใจกับเพื่อนที่เราไว้ใจหรืออาจารย์ อาจจะช่วยให้เห็นทางออกจากปัญหา และ
แก้ไขปัญหาบางอย่างได้
“เปิดโอกาส” คำ�นี้สำ�คัญสำ�หรับนักศึกษา เพราะโอกาสไม่ได้มาหาเรา
บ่อยครั้งนัก การได้รับโอกาสบางอย่างทำ�ให้เราได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์
ต่างๆ แม้โอกาสนั้นอาจมาไม่ถึงเรา แต่เราก็สามารถแสวงหาโอกาสด้วยตัวของ
เราเองได้ เช่น การเปิดโอกาสให้ตวั เองได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทัง้ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เปิดโอกาสให้ตวั เองได้รว่ มทำ�กิจกรรมต่างๆ ทัง้ ในสาขาและนอกสาขา
การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงความสามารถด้านใดด้านหนึ่งออกมา เป็นต้น
“เปิดโลก” ความหมายโดยนัยนั้นหมายถึง การเรียนรู้โลกกว้าง เราอยู่
ในโลกที่กำ�ลังเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ว หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ทั้งด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี การเรียนรู้และเท่าทันโลกเป็นสิ่งที่
สำ�คัญในปัจจุบนั ใครทีป่ รับตัวได้เร็วก็มโี อกาสทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จได้มากกว่า
คนอื่น
“เปิดหูเปิดตา” คำ�นีม้ กั จะเกีย่ วกับการไปพักผ่อนหย่อนใจและหาความรูไ้ ป
ในตัว แต่ในทีน่ จี้ ะหมายถึง การได้ฟงั และได้เห็นสิง่ ต่างๆ มามาก มีประสบการณ์
ที่กว้างไกล การร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง กระทั่ง
การเปิดหนังสืออ่านก็คอื การได้เปิดหูเปิดตาของเราให้เห็นโลกกว้างอีกทางหนึง่
เช่นกัน
นักศึกษาควรตระหนักและระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน
วัยแห่งการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ ถามตัวเองว่า เราได้ “เปิด”
รับสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตให้กว้างแล้วหรือยัง เตรียมพร้อมที่จะ “เปิด”
โอกาสเพื่อเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใด

จดหมายรำ�พัน....
ถึง วิทยารถีที่รัก....
ฉันเห็นข่าวตามสือ่ ก็อดสงสารชาวนาไม่ได้ “ไม่แล้งก็ทว่ ม” เกิดอะไรขึน้ กับโลก
ทั้งที่ความจริงชาวนามีความรู้มาก มีประสบการณ์มาก ระดับ Scholar จาก
university ยังต้องขอความช่วยเหลือเพื่อการวิจัย “กระดูกสันหลังของชาติ” กลับ
ต้องพ่ายต่อ “ธรรมชาติโหด” ดั่งเพลงของราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์
แม้จะแห้งแล้งเพียงใด เดือดร้อนขนาดไหน แต่มีบางสิ่งที่ทำ�ให้ฉันได้เห็น
รอยยิ้มของชาวนา คุณรู้ไหม? อะไรที่ทำ�ให้เขายิ้ม ที่แม้แต่ฉันก็อดยิ้มตามไม่ได้
ถึงเขาจะถูกจัดเป็นฐานรากของสังคม แต่จิตใจเขากลับสะกดคำ�ว่ามนุษย์อย่างหา
ข้อโต้แย้งไม่ได้
๒

อาจารย์พ่อ

ขอบอก

ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

ประหยัดไฟ...เบอร์ห้า?
เช้าวันหนึง่ ครูได้ยนิ ผูใ้ หญ่ทา่ นหนึง่ พูดถึงผูบ้ ริหารหน่วยงานระดับจังหวัด
ท่านหนึง่ ในเชิงตำ�หนิตเิ ตียนว่า “ผูบ้ ริหารคนนีเ้ ป็นพวกประหยัดไฟ...เบอร์หา้ ”
ครูได้ยนิ ก็อดยิม้ กับความฉลาดทางภาษาของท่านไม่ได้ พลางคิดไปว่าสมองมนุษย์
นี้ฉลาดน่าอัศจรรย์ ข้อความข้างต้นไม่ใช่แค่การสื่อความหมายธรรมดา แต่ส่อง
สะท้อนให้กระบวนการคิดหรือมโนทัศน์ของมนุษย์ เรามาดูเส้นทางความคิดที่
แฝงมากับภาษาในประโยคนี้
คำ�ว่า ‘ประหยัดไฟ’ ทำ�ให้คิดไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์ พัดลม
ตู้เย็น ฯลฯ ‘เบอร์ห้า’ คือฉลากแสดงระดับความประหยัดไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่กระทรวงพลังงานกำ�หนดมีเบอร์ ๑ ถึงเบอร์ ๕ เบอร์ ๕ ประหยัดไฟมากที่สุด
‘เบอร์ห้า’ ในบริบทนี้ ผู้พูดประสงค์ให้ผู้ฟังผวนกลับสับเสียงคำ�  เป็น ‘บ้าเห่อ’
คำ�ว่า ‘เห่อ’ หมายถึง ความลำ�พองใจ เห่อยศ เห่ออำ�นาจ ฯลฯ เมื่อไปรวมกับ
‘บ้า’ เธอคิดดูว่า ความ ‘เห่อ’ จะเพิ่มทวีอีกเท่าใด
อาการของ ‘บ้าเห่อ’ นี้ไม่น่าจะมีคุณสมบัติความประหยัด เพราะมักจะ
แสดงอาการตืน่ เต้นยินดีมากจนออกนอกหน้าเสมอ มักแสวงหาการยอมรับจาก
คนอื่นโดยไม่เลือกวิธีการ บรรดาอาการเห่อเหล่านี้จะแสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง
ในรูปวัตถุ มีบ้านใหญ่ มีเครื่องใช้ราคาแพง รวมถึงการคุยโวโอ้อวดตนเองโดยไร้
ยางอาย
‘ประหยัดไฟ’‘เบอร์ห้า’สะท้อนให้เห็นภาพความนึกคิดทางภาษาของ
มนุษย์ ในชีวติ ประจำ�วันมนุษย์ไม่ได้สอื่ สารเพียงภาษานัยตรงเท่านัน้ หากมีการใช้
ภาษาแฝงนัยจำ�นวนมาก ซึง่ มีความสำ�คัญในการสือ่ สารและโดยเฉพาะภาษาไทย
ซึ่งเป็นภาษาที่มีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง
ก่อนจบ ฝากคำ�พูดของโตโน่ของแตงโมทีว่ า่ “ภาคินจะรักภัทรธิดาตลอดไป”
สะท้อนภาพนึกคิดทางภาษาอย่างไร? ใครตอบได้มีรางวัล!
ช่วงนี้ฉันกำ�ลังจะเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่เริ่มเข้าสู่รั้ว “มหาวิทยาลัย”
รับการปฐมนิเทศ เขาได้พบอะไรใหม่ๆ แต่ก็พบกับการจากครอบครัว บ้าน ฉันมี
โอกาสได้คยุ ได้เห็นรอยยิม้ คนคูห่ นึง่ ทีม่ าส่งลูกสาว ผูเ้ ป็นแรงปรารถนาสูงสุดของ
ชีวิต ไม่ว่าจะแล้งหรือท่วม ข้าวจะรอดหรือตาย ไม่ได้สำ�คัญเทียบเท่า
ใต้รม่ ไม้ขา้ งอาคาร กระติบข้าวทีข่ าดลุย่ และกับข้าวทีไ่ ม่ตอ้ งเลือกกิน เพราะ
มีเพียง “ปลาแดกบอง” แบบลูกอีสานแท้ๆ และผักลวก วางอยูเ่ หนือกระสอบปุย๋
ที่ตัดคล้ายย่ามเป็นกระเป๋าสะพาย ชายในชุดที่ฉันเดาว่าเป็นชุดที่ดูดีสุด พร้อม
หญิงในชุด “ผ้าซิ่นตีนแดง” นั่งตรงข้าม เอ่ยปากชวน
ฉันคุยกับทั้งสองนาน ฉันพบอะไรหลายอย่างในคนทั้งคู่ มีบางอย่างอยาก
จะเล่าให้เธอฟัง ทุกอย่างในวันนี้และตลอดไปล้วนถูกหยิบยืมจากอนาคตของคน
ทั้งสองที่มอบให้สร้างอีกหนึ่งอนาคต เขาผู้เดินจากไปตั้งแต่มาถึงสถาบันแห่งนี้
แต่ทุกอย่างที่ฉันได้เห็น ได้ยิน มันคือความสุข คือรอยยิ้ม ที่ไม่รู้ว่ามีความทุกข์
เจือปนหรือไม่ ลูกสาวของเขาจะเคยได้ยินประโยคเหล่านี้หรือไม่? รับรู้ความรู้สึก
ของทั้งสองหรือไม่? หรือรู้เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจ? เขาหวัง เขาฝันอย่างมีสุข เขาฝาก
อะไรไว้ที่เธอมากมาย ฉันเองคิดว่ามันมากเกินกว่าตัวเล็กๆ ของเขาจะแบกรับ
แต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธมันได้
ฉันคงต้องจบจดหมายเพียงเท่านี้ ภาพเหล่านีค้ งเวียนมาให้เห็นเช่นนีท้ กุ ปี
เว้นเสียแต่ฉนั จะเลือกเดินลงจากสังเวียนนีไ้ ป ฉันก็ได้แต่หวังว่าเขาจะรับรูว้ า่ พ่อแม่
“ได้หวัง ได้ฝันอย่างมีสุข ได้ฝากอะไรไว้ที่เธอมากมาย” และฉันขอให้มันเป็นจริง
ดังที่เขาปรารถนา
ด้วยรักและคิดถึง.....เสมอ
วิทยาประศาสน์

อ.ณภัทร เชาว์นวม
  เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้ว ได้กล่าวถึงการใช้ค�ำ เรียกครูผหู้ ญิงกับครูผชู้ าย
ในภาษาเขมร ที่ใช้คำ�นำ�หน้าต่างกันคือ กับ      โดยครูผู้หญิง
ใช้คำ�ว่า          ครูผู้ชาย ใช้คำ�ว่า
     ในที่นี้จึงขอเปรียบเทียบ
ความหมายและการใช้คำ�ว่า      กับ      ในภาษาเขมรเพื่อให้เห็น
ลักษณะร่วมและความแตกต่างในการใช้คำ�ทั้งสองคำ�นี้
     (เนียะ) กับ       (โล้ก) ลักษณะร่วมและต่างกันใน
สรรพนามบุรษ
ุ ที่ ๒ ของภาษาเขมรการใช้ โล้ก หมายถึง คุณท่าน
(สรรพนามบุรุษที่ ๒)  ใช้เพื่อแสดงความสุภาพ เป็นทางการและให้
เกียรติคสู่ นทนาเป็นระดับภาษาทีส่ งู กว่า เนียะ   ซึง่ หมายถึง คุณ เธอ
(สรรพนามบุรษ
ุ ที่ ๒) ทีใ่ ช้ในภาษาพูดทัว่ ไป โดยสามารถใช้แสดงความ
สุภาพแบบไม่เป็นทางการมากนัก (นอกจากนี้       ยังเป็นคำ�นาม
สามัญ หมายถึง คน อีกด้วย)
จากความหมายและบริบทการใช้ดงั กล่าว แสดงให้เห็นถึงนัยยะ
ของระบบสังคม “ปิตาธิปไตย”   ที่สะท้อนผ่านคำ�ในภาษาเขมร
สอดคล้ อ งกั บ ที่ ผศ.ดร.ชาญชั ย คงเพี ย รธรรม
(คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้แสดงทรรศนะไว้
ระหว่างการประชุมสัมมนา โครงการอบรมการสอนภาษาเขมรและ
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไว้ว่า แม้วรรณกรรมเขมรหลายเรื่องได้ยกย่อง
บทบาทของ “สตรี” ไว้ โดยมีลักษณะของแนวคิด “มาตาธิปไตย”
แต่ในสังคมเขมรแท้จริงนั้น ยังคงเป็นระบบสังคม“ปิตาธิปไตย”
คือ บุรษุ เป็นใหญ่ หรือมีสทิ ธิมากกว่าสตรีอยูน่ นั่ เอง ทัง้ นี้ ได้เสริมท้ายว่า
หากพินจิ แล้วงานวรรณกรรมเขมรได้สะท้อนว่าสตรีทจี่ ะเป็นทีย่ อมรับ
ในสังคมคือ สตรีผู้มีบทบาทเป็น “แม่” ไม่ใช่สตรีหรือผู้หญิงทั่วไป
ในสังคม
      ข้อมูลข้างต้นน่าจะเพียงพอให้ทุกท่านพออนุมานหรือได้คำ�ตอบ
เชิงสันนิษฐานแล้วว่า เหตุใดคำ�ว่า ครูผู้หญิง ในภาษาเขมร ใช้คำ�ว่า
        ส่วนครูผู้ชายใช้คำ�ว่า

นํา้ เงินแท้ : นวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์การเมืองทีน่ กั อ่านไม่ควรพลาด

สวัสดีนกั อ่านทุกท่าน พบกันอีกครัง้ กับคอลัมน์สวนหนังสือทีจ่ ะแนะนำ�ให้ทกุ ท่าน
รูจ้ กั และอยากหยิบหนังสือขึน้ มาอ่าน หวังใจว่า..เยาวชนทัง้ หลายจะกระหายมีหนังสือไว้
ในมือกันคนละเล่มสองเล่มนะคะ
“นํ้าเงินแท้” นวนิยายเรื่องใหม่ของนักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์ วินทร์ เลียววาริณ เป็น
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์การเมืองที่บอกเล่าเรื่องราวผลกระทบจากเหตุการณ์หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดว่าเป็นภาค
ต่อของเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
“นาํ้ เงินแท้” จะทำ�ให้ผอู้ า่ นวางหนังสือไม่ลง ด้วยโครงเรือ่ งทีน่ า่ ติดตามสอดร้อย
กันตลอดทั้งเรื่อง มีเนื้อหาที่สอดแทรกเค้าโครงเรื่องจริงผสมผสานกับตัวละครสมมุติ
ที่วินทร์สร้างอย่างลงตัว ด้วยการสร้างตัวละครเอกอย่าง ต้นแสง สวาดวงศ์ ให้เป็น
ผูด้ �ำ เนินเรือ่ งถ่ายทอดเรือ่ งราวความทุกข์เมือ่ ต้องติดคุกจากผลพวงเหตุการณ์กบฏบวรเดช
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูท้ รี่ ว่ มชะตากรรมทัง้ บุคคลทีม่ ชี วี ติ จริงในประวัตศิ าสตร์
ไม่ว่าจะเป็นพระยาศราภัยพิพัฒน์, ม.จ.สิทธิพร กฤดากร เจ้าของประโยค ‘เงินทองของ

อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

“ผะหมี” พ้องเสียงพยัญชนะท้าย - ผะหมีพ้องคำ�กลาง
สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับ “ผะหมี” ตีแตก ฉบับที่สองของพุทธศักราชใหม่
นะคะ ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้ทิ้งปริศนาไว้ในกลอนสุภาพว่า
		
สักวารักษาไว้ไม่ได้		
อำ�เภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิบเอ็ดโมงแล้วเพิ่งจะตื่นนอน
ทำ�นายทักไว้ก่อนจะเกิดการณ์
เอาของแลกกับเงินตราจำ�นวนหนึ่ง ทั่วทุกตนล้วนต้องถึงซึ่งสังขาร
เป็นหัวหน้ามีลูกน้องบริวาร
คำ�โบราณเรียกยามเช้าว่าไรเอย
ปรากฏว่ามีผู้อ่านส่งคำ�ตอบเข้ามาเยอะมาก และได้มอบรางวัลกันไปเป็น
ที่เรียบร้อย ปริศนานี้มีด้วยกัน ๘ คำ�ตอบ เริ่มตั้งแต่วรรคแรก ก็คือ หาย ปาย
สาย ทาย ขาย ตาย นาย และงาย ตามลำ�ดับ เมื่อทราบคำ�เฉลยแล้วจะเห็นได้ว่าทุก
คำ�ตอบมีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกันคือเสียง /ย/ ปริศนาชนิดนี้เรียกผะหมีพ้อง
เสียงพยัญชนะท้าย หรือพ้องเสียงตัวตัวสะกดค่ะ
.....และถ้าจะให้การตอบสมบูรณ์ตอ้ งตอบกลับมาเป็นกลอนชนิดเดียวกันนะคะ เช่น
		
“สักวาทำ�หายหาไม่เจอ
อำ�เภอปายอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สิบเอ็ดโมงสายแล้วเพิ่งตื่นนอน
หมอลักษณ์ทายไว้กอ่ นจะเกิดการณ์
เอาไปขายแลกกับเงินหลายสิบบาท พอถึงฆาตก็ต้องตายไร้สังขาร
เป็นเจ้านายคุมลูกน้องบริวาร
คำ�โบราณเรียกยามเช้าว่างายเอย”
สำ�หรับคอลัมน์ “ผะหมี” ตีแตกฉบับนี้ ผูเ้ ขียนจะขอแนะนำ�ให้รจู้ กั กับปริศนา
ผะหมีอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นปริศนาแบบไหนลองไปหาคำ�ตอบกัน แต่อย่าเพิ่งแอบดู
เฉลยนะคะ
  สักวาปริศนาท้าให้คิด
ชื่อข้าวเกรียบรวยมิตรคิดออกไหม
จะฝากถอนโอนจ่ายไปที่ใด
เล่นปีกขวาขวัญใจบุรีรัมย์
สารพันสรรหาสวามิภักดิ์
ลิงชอบนักอร่อยลิ้นกินอิ่มหนำ�
คำ�ไวพจน์ของไพรพงจงไขคำ�
แต้มดิลกคติพราหมณ์-ฮินดูเอย
ปริศนานีร้ ปู แบบนีจ้ ะคล้ายๆ กับผะหมีพอ้ งคำ�หน้าและพ้องคำ�หลัง คือมีค�ำ
พ้องหรือเสียงพ้องเหมือนกัน ต่างกันตรงทีผ่ ะหมีชนิดนีม้ คี �ำ พ้องอยูใ่ นตำ�แหน่งกลาง
คำ� สำ�หรับกลอนปริศนาข้างต้นนี้มีทั้งหมด ๗ คำ�ตอบ เริ่มตั้งแต่วรรคที่ ๒ คำ�ตอบก็
คือ ฮานามิ ธนาคาร อนาวิน บรรณาการ บานาน่า วนาลี และอุณาโลม ตามลำ�ดับ
จะเห็นว่าทุกคำ�ตอบมีเสียงพ้องกลางคำ�เหมือนกัน คือเสียง /นา/ ทั้งในรูป “นา”
และ “ณา” ปริศนาชนิดนี้เรียกว่า “ผะหมีพ้องคำ�กลาง” ค่ะ
เราได้รู้จักกับปริศนาผะหมีกันไปพอสมควรแล้วตั้งแต่ ผะหมีพ้องคำ�หน้า
ผะหมีพอ้ งคำ�หลัง ผะหมีลกู โซ่ ผะหมีพอ้ งเสียงพยัญชนะต้น ผะหมีพอ้ งเสียงพยัญชนะ
ท้าย และล่าสุด ผะหมีพอ้ งคำ�กลาง ทีนลี้ องมาทบทวนความรูด้ วู า่ ผูอ้ า่ นพอจะจำ�รูป
แบบของปริศนาทีผ่ า่ นมาได้หรือไม่ คำ�ตอบของปริศนาต่อไปนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วรรคแรกเลย
ค่ะ อย่าลืมนะคะ...ทุกคำ�ตอบต้องสัมพันธ์กนั ในทางใดทางหนึง่ เสมอ หากุญแจดอก
แรกให้พบนะคะ แล้วมันจะนำ�ไปสู่กุญแจดอกอื่นๆ ในไม่ช้า
		
ขาเอ๋ยขาหมู		
ศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่น
ตายทันทีที่รถชนหมดสิ้นบุญ
เรื่องวุ่นวุ่นยังค้างคาน่าหนักใจ
เกิดผื่นแพ้ทาแก้คันบรรเทาพิษ
ศิลปินเพื่อชีวิต..ฮิตทุกสมัย
จับได้พร้อมของกลางอย่างทันใด ฝึกเอาไว้แม้ไม่หล่อเป็นต่อเอย
ใครไขปริศนาออกแล้ว ส่งคำ�ตอบมาที่ e-mail: um_palita@hotmail.com
หรือถ้าใครอยากลองตั้งปริศนาทายเองบ้าง ก็ส่งมาได้เลยนะคะ แล้วพบกับผะหมี
รูปแบบอื่นๆ ในฉบับต่อไปค่ะ
มายา ข้าวปลาสิของจริง’ รวมทั้งสอ เศรษฐบุตร (สอ เสถบุตร) ผู้ทำ�ปทานุกรมระหว่าง
อยูใ่ นคุก ซึง่ คำ�ศัพท์ทวี่ นิ ทร์ใช้เป็นชือ่ บทแต่ละบทนัน้ ก็น�ำ มาจากปทานุกรมและแฝงนัยยะ
ให้ผู้อ่านได้ขบคิดต่อไป
นวนิยายเรื่อง นํ้าเงินแท้ แฝงข้อคิดถึงผลกระทบทางการเมืองให้ผู้อ่านได้ย้อน
มองประวัติศาสตร์ ได้เห็นผลของการใช้อำ�นาจ และความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันอันก่อ
ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซํ้าแล้วซํ้าเล่า จนถึงปัจจุบันก็ยังมีภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่เนืองๆ
นอกจากนี้ ข้อคิดสำ�คัญทีว่ นิ ทร์พยายามนำ�เสนอตลอดทัง้ เรือ่ ง ก็คอื การให้ความสำ�คัญกับ
การศึกษา ผู้ที่ติดคุกทางการเมืองอันเนื่องจากกบฏบวรเดช ล้วนเป็นนักคิดนักเขียน
คนสำ�คัญของไทย เมือ่ ติดคุกจึงพยายามร่วมมือร่วมใจกันทำ�ปทานุกรม นำ�โดย สอ เศรษฐบุตร
(สอ เสถบุตร) โดยสะท้อนให้เห็นแนวความคิดทีว่ า่ การศึกษาและความรูค้ อื รากฐานของ
การมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ อย่างรอบด้านและปรุโปร่ง
ท้ายสุดนีข้ อฝากบทฉันท์โปรยปกหลังจากเรือ่ ง “นาํ้ เงินแท้” ของ วินทร์ เลียววาริณ
ดังนี้
นรชาติวางวาย
มลายสิ้นทั้งอินทรี
สถิตทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกา
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ; กฤษณาสอนน้องคำ�ฉันท์)

๓

สานภาษ

าไทย

เรื่องเล่า

จากกันไป...แต่ใจไม่ลืม

ยามเย็นวันเลี้ยงส่งรุ่นพี่ปี ๔ ที่สำ�เร็จการศึกษาเป็นวันที่ไม่ว่าจะหันไป
ทางไหนก็มีแต่เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม รอยยิ้มแห่งการแสดงความยินดีแก่พี่ๆ
ทุกย่างก้าวที่เดินเข้ามาภายในงานเลี้ยงทุกคนจะเห็นสีสันแห่งบรรยากาศที่จัด
เป็นงานวัดแบบลูกทุ่ง สดชื่น สนุกสนาน และครื้นเครง
ความภูมใิ จฉายชัดสำ�หรับผูท้ จี่ ดั สถานที่ เพราะทุกคนทีม่ าร่วมงานต่างให้
ความสนใจถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก การจัดสถานที่ในครั้งนี้แบ่งเป็นซุ้มต่างๆ ของ
น้องๆ ปี ๑-๓ และจัดออกมาเป็นรูปแบบงานวัดให้เสมือนว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงาน
ได้บรรยากาศงานวัดที่สนุกสนานรื่นเริงจริงๆ ผู้ที่เข้ามาร่วมงานต่างร่วมย้อนยุค
ด้วยการแต่งกายเลียนแบบคล้ายย้อนไปเมื่อ ๕๐ ปีก่อน จะมองไปทางไหนก็มี
แต่พี่คล้าวและทองกวาวในละครมนต์รักลูกทุ่งออกมาเดินเฉิดฉายกันละลานตา
หลังจากหกโมงเย็น ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และได้ให้กำ�ลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิตแก่ลูกศิษย์ทุกคน หลังจากนั้นอาหาร
พร้อมบริการ ทุกคนต่างรับประทานอาหารและพูดคุยกันอย่างชื่นมื่น พร้อมกับ
ฟังเพลงเบาๆ สบายๆ จากวงดนตรี ศศ.บ. การแสดงของน้องๆ แต่ละชัน้ ปีเริม่ ขึน้
เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มตรง สร้างสีสันให้งานเลี้ยงรื่นเริงสนุกสนานมากขึ้น โดยเฉพาะ
จุดเด่นของงานคือการแสดงของพีป่ ี ๓ นำ�แสดงโดยพีจ่ กั รี พันธ์มณี และพีบ่ ญ
ุ ฤทธิ์
เฉียงพิมาย ทีส่ ร้างเสียงหัวเราะแก่ผมู้ าร่วมงาน การแสดงชุดนีแ้ ม้จะเป็นแนวตลก
ขำ�ขัน แต่ก็แฝงไปด้วยคติสอนใจน้องๆ ให้ตระหนักเรื่องการใช้ชีวิตในวัยเรียน
ช่วงสุดท้ายของงานเป็นช่วงที่พี่ปี ๔ ได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อสถาบัน
อาจารย์ และน้องๆ ร่วมสาขาวิชา ทุกคนได้กล่าวถึงความรู้สึกต่างๆ ที่มีตลอด
สี่ปีแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ทุกคนกล่าวไว้เหมือนกันคือ พี่ทุกคนจะไม่ลืมที่นี่
จะไม่ลืมสถาบันแห่งนี้ จะไม่ลืมอาจารย์ผู้ให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี ไม่ลืม
น้องๆ ทุกคนที่ร่วมสายเลือดภาษาไทยด้วยกัน แม้จะมีความอาลัยที่ต้องจากลา
แต่การจากลาไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป เพราะการจากลาในครั้งนี้คือการบ่งชี้ว่า
พีๆ่ ทุกคนประสบความสำ�เร็จในการเรียน และจากไปเพือ่ แสวงหาสิง่ ทีด่ ใี นอนาคต
บรรยากาศแห่งความอาลัยจางลงไปเมื่อวงดนตรี ศศ.บ. ได้ขึ้นบรรเลง
อีกครัง้ ทุกคนต่างปลดปล่อยและร่วมสนุกสนานด้วยกันทัง้ พีท่ งั้ น้อง กอดคอราํ่ ลากัน
เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อมีโอกาสที่ดีเราจะกลับมาพบกันใหม่ และเราทุกคนจะจำ�ไว้
ขึ้นใจว่าเราคือเลือดภาษาไทยเหมือนกัน
๔ ปีกับหยาดเหงื่อที่เธอทุ่ม
๔ ปีงานเร้ารุมเธอไม่หาย
๔ ปีมิตรภาพไม่เสื่อมคลาย
๔ ปีสุขสบายไม่ลืมกัน
					
นางสาวอารดา ใจกล้า
           ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒

๔

เรา

ภาษาไทย

บันทึก....
แรงบันดาลใจจากแก่งตะนะ
เริม่ ต้นเช้าวันใหม่ดว้ ยบรรยากาศเย็นสบาย ท่ามกลาง
สายฝนทีร่ นิ โปรยปรายตลอดสองข้างทาง การเดินทาง
ของข้าพเจ้าเริ่มขึ้นด้วยความสุขกายสบายอารมณ์
แต่เมือ่ มาถึงสถานทีท่ ไี่ ด้สญ
ั จรมาถึงข้าพเจ้าคิดว่าชีวติ ยังขาดอยูอ่ ย่างหนึง่
ที่จะทำ�ให้สุขใจ คือการได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ชีวิตเรายังไม่เคยได้สัมผัสหรือ
ลิ้มรสนั้นมันมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด
การเดินทางมาทัศนศึกษาทีแ่ ก่งตะนะ อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานีใน
ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง ทั้งธรรมชาติและเพื่อนร่วมทาง
สำ�หรับความงดงามของธรรมชาติ ณ ที่แห่งนี้ยังคงความงามที่สร้างขึ้น
เองโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง สายนาํ้ เมือ่ กระทบกับแสงแดดในช่วงบ่ายๆ
ไล่เรียงตามผิวนํา้ เป็นจังหวะอย่างลงตัวดัง่ เพชรพลอยลอยเกลือ่ นเรียงกัน
อย่างเป็นระดับ โขดหินทีเ่ ป็นโบกเป็นหลุมน้อยใหญ่เหมือนในเกมออดิชนั่
เมื่อเราก้าวเท้าลงบนโขดหินทีละก้อนอย่างระมัดระวัง มันดูสนุกและ
ท้าทายกับชีวิตยิ่งนัก

ต้นกล้า

กวี

...คุณค่าภาษาไทย...

ภาษาไทย ไพเราะเสนาะจิต
ภาษาไทย งามพิศทุกสมัย
ภาษาไทย รูปคำ�งามวิไล
ภาษาไทย คู่ไทยมานานปี
ภูมิใจ ในภาษาที่งามสรรพ
ภูมิใจ ไทยมีทรัพย์สมศักดิ์ศรี
ภูมิใจ ไทยมีปราชญ์รัตนกวี
ภูมิใจ ไทยมีภูมิปัญญา
เอกลักษณ์ ของไทยมิใช่อื่น
เอกลักษณ์ หยัดยืนคือภาษา
เอกลักษณ์ ความงามพรรณนา
เอกลักษณ์ คุณค่าภาษากวี
ชาติ ยืนยงคงอยู่ด้วยนํ้าจิต
ชาติ รวมหมู่ชีวิตแห่งศักดิ์ศรี
ชาติ ดำ�รงคงมั่นด้วยไมตรี
ชาติ เด่นดีเพราะมีภาษาไทย

นายกิตติมศักดิ์ โตหนึ่ง
ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๒

การเดินทาง
สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกชอบและประทับใจในการเดิน
ทางครั้งนี้คือ สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ แรกสัมผัสที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินชม
ความสวยงามของแก่งจากข้างบนสะพานนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น ดีใจ
และภูมิใจอย่างที่สุด ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งผสมผสานความเป็นธรรมชาติ
ได้อย่างลงตัว หากมองอีกมุมของโลกจินตนาการแล้วคล้ายอยู่ในโลก
แห่งความฝัน เสมือนเราท่องไปในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้
นานาพันธุ์ จนข้าพเจ้ารู้สึกได้เลยว่า หากผู้ใดได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้
แล้วจะมีความคิดไม่ต่างไปจากข้าพเจ้าอย่างแน่นอน มันจุดประกาย
ความคิดต่างๆ ขึ้นมาในหัวของเรา เพราะเมื่อได้มาสัมผัสแล้วจะก่อให้
เกิดแรงบันดาลใจกับเราอย่างไม่รู้ตัว

พี่สอนน้อง
ความสำ�เร็จก้าวแรกที่ฝันใฝ่...พิชิตได้ด้วยตัวเรา
“๔ ปีนะเหรอ มันก็แค่แป๊บเดียวเอง พยายามตัง้ ใจเรียน หมัน่ ทำ�งานส่ง
ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือสอบ ถ้าทำ�ทุกอย่างตามนี้มันก็จบเองแหละ คงไม่มี
อะไรยากเกินความสามารถของเราไปได้หรอก”
คำ�พูดนี้มันยังดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาทของพี่อยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่
ปี ๑ จนถึงปี ๔ พี่ยังจำ�คำ�พูดของตัวเองได้เสมอ
น้องๆ หลายคนอาจจะมีความรูส้ กึ ว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยถึง ๔ ปี
มันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากนัก ซึ่งน้องๆ ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาการ
คบเพื่อน ปัญหาการใช้ชีวิตโดยปราศจากอ้อมอกของพ่อกับแม่และปัญหา
อื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมาหลังจากทีน่ ้องๆ ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
สำ�หรับตัวพีเ่ องก็เจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมายเช่นกัน พีเ่ คยท้อไป
หลายครั้ง เคยคิดที่จะหยุดเรียนไปทำ�งานหาเงินไว้ใช้เองเหมือนกัน แต่พอพี่
มองย้อนกลับมาข้างหลัง พีเ่ ห็นคนทีร่ กั พีแ่ ละคนทีพ่ รี่ กั คอยให้ก�ำ ลังใจ คอยให้
คำ�ปรึกษาพีอ่ ยูต่ ลอดเวลามันก็ท�ำ ให้พฮี่ ดึ สูข้ นึ้ มาอีกครัง้ โดยเฉพาะพ่อกับแม่
คนที่ส่งเสียให้พี่ได้เรียนในมหาวิทยาลัย ท่านทั้งสองอดทนทำ�งานหนักแม้จะ
เหนื่อยกายเหนื่อยใจสักแค่ไหนท่านก็ต้องอดทน เพื่อที่จะหาเงินมาส่งเสียให้
พีไ่ ด้เรียนสูงๆ มีงานดีๆ ทำ� จะได้ไม่ตอ้ งมาเป็นลูกจ้างโรงงานเหมือนพ่อกับแม่
อีกเพียงแค่ ๑ ปี ความสำ�เร็จก้าวแรกในชีวิตที่พี่ฝันใฝ่เอาไว้ใกล้จะเป็นความ
จริงแล้ว ระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาพี่ใช้ทั้งความขยันหมั่นเพียร ความอดทน
ฝ่าฟันต่ออุปสรรคทุกๆ อย่าง เป้าหมายของพี่คือ พี่ต้องเรียนให้จบตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดเอาไว้และจะต้องมีงานดีๆ ทำ�เพื่อหาเงิน
มาเลี้ยงดูพ่อกับแม่
พีอ่ ยากให้นอ้ งทุกคนเก็บเกีย่ วประสบการณ์จากการเรียนในมหาวิทยาลัย
ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำ�ความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ ระยะเวลา ๔ ปีมันก็แค่แป๊บเดียว เพียงแค่น้องๆ ตั้งใจเรียน
มีความอดทน ทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพียงแค่นี้ความสำ�เร็จก้าวแรกก็
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือของน้องๆ อย่างแน่นอน...สู้ สู้ นะคะ
					นางสาวพนิดา ทองสุข
           ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓
เมื่อข้าพเจ้าได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติ
แก่งตะนะนี้แล้ว มันทำ�ให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งคือ ความรู้และ
จินตนาการในการมองภาพรวมของธรรมชาติทขี่ า้ พเจ้ามัน่ ใจและคิดอยูเ่ สมอว่า
“ธรรมชาติมีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ”
				

นางสาวสุภาภรณ์ ใยแจ่ม
ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑

๕

หน้าต่าง

ภาษา

ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ

อาตมา ดิฉัน โยม
คำ�ว่า อาตมา เป็นคำ�ทีใ่ ช้ในวงการศาสนา หมายความว่า ตัวฉัน ตัวข้าพเจ้า เป็น
คำ�ทีพ่ ระสงฆ์สามเณร ใช้เรียกแทนตัวเอง เมือ่ พูดกับฆราวาส หรือผูม้ ฐี านันดรศักดิ์
ถือว่าเป็นคำ�สุภาพและให้เกียรติคู่สนทนา คำ�นี้บางทีก็ใช้ว่า อาตมภาพ แต่สอง
คำ�นี้มีความนิยมในการใช้แตกต่างกัน คำ�ว่า อาตมา นิยมใช้ในภาษาพูดทั่วไป
ไม่นยิ มใช้ในภาษาเขียน ส่วนคำ�ว่า อาตมภาพ นัน้ นิยมใช้ในภาษาเขียน และนิยม
ใช้เมื่อสนทนากับผู้มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง รวมถึงพระเจ้าแผ่นดิน
ในเรื่องการใช้ “อาตมา” ของพระสงฆ์นี้   รัชกาลที่ 4 ทรงมีวินิจฉัยว่า
“ตามสำ�นวนโวหาร คนไทยพูดกันสมัยก่อน ถ้าไพร่พูดกัน หรือผู้มีบรรดาศักดิ์สูง
กว่ากว่าไพร่ ก็ใช้ กู หรือผู้มีบรรดาศักดิ์เสมอกัน ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย ใช้ว่า
ข้าผูน้ อ้ ยพูดกับผูใ้ หญ่ใช้วา่ ฉัน ผูเ้ สมอกัน ถ้าพูดกันกระด้างก็พดู ว่า ข้าทัง้ สองฝ่าย
ถ้าพูดอย่างสุภาพต่อกันก็พูดว่า ฉัน ดีฉัน กระผม ทั้งสองฝ่าย ถ้าผู้น้อยพูดกับ
ผู้ใหญ่ก็พูดว่า ดีฉัน กระผม ข้าพเจ้า กระหม่อมฉัน ข้าพระพุทธเจ้า เป็นลำ�ดับ
ชั้นไปจนถึงพระเจ้าแผ่นดิน แม้พระสงฆ์สามเณรจะพูดกันเองและพูดกับคน
สามัญก็ใช้เหมือนกับพูดกับคฤหัสถ์ แต่เมือ่ พูดกับคฤหัสถ์ทมี่ บี รรดาศักดิส์ งู ตัง้ แต่
พระเจ้าแผ่นดินลงมาจนถึงขุนนาง ที่เป็นพระยา ที่เป็นพระ ก็ใช้ว่า อาตมาบ้าง
อาตมภาพบ้าง ถ้าพูดกับผูม้ บี รรดาศักดิต์ าํ่ ลงไปกว่านัน้ ก็ใช้วา่ รูป ซึง่ การใช้แบบ
นี้เป็นธรรมเนียมการใช้คำ�ของพระสงฆ์สามเณร ผู้อื่นที่มิใช่พระภิกษุ สามเณร
จะใช้ว่า อาตมา อาตมภาพ และ รูป กับใครๆ ไม่ได้เลย  
อนึง่ การทีพ่ ระสงฆ์สามเณร ใช้ อาตมา เหมือนกันหมด ในการพูดกับคนทัว่ ไป
ไม่วา่ จะเป็น พระ คฤหัสถ์ มนุษย์ และสัตว์ดริ จั ฉาน โดยพูดว่า อาตมาจะว่าอย่างนัน้

?? ?

ชื่อผลไม้ที่ไม่ใช่คำ�ไทยแท้

รู้ หรือไม่?

ทุเรียน มังคุด มะละกอ น้อยหน่า เอ่ยชือ่ ผลไม้เหล่านีเ้ ชือ่ ว่าทุกคนคงรูจ้ กั กันดี
และชอบรับประทานกัน แต่รหู้ รือไม่วา่ ผลไม้ขา้ งต้นนีไ้ ม่ใช่ชอื่ ทีม่ าจากคำ�ไทยแท้
แต่เป็นชื่อที่มาจากภาษาต่างประเทศ แล้วรู้หรือไม่ว่ามาจากภาษาใด
คำ�ตอบก็คอื คำ�ว่า ทุเรียน มังคุด น้อยหน่า มะละกอ มีรากศัพท์มาจากภาษา
ชวา-มลายู ไทยยืมมาใช้จนหลายคนคิดว่าเป็นคำ�ไทยแท้ จะขออธิบายให้เข้าใจ
เพิ่มเติมสัก ๓ ชนิดดังนี้
ทุเรียน ในภาษาอังกฤษเขียนว่า “durian” มีรากศัพท์มาจากคำ�ในภาษามลายู
และอินโดนีเซียว่า “ดูเรียน”  ซึ่งมาจากคำ�ว่า “ดูริ” (duri) ที่แปลว่า “หนาม”
และแปลงสำ�เนียงเป็น “ทูลเรียน” และ “ทุเรียน” ในที่สุด
มังคุด ในภาษาอังกฤษเขียนว่า “mangosteen”  มีชื่อเรียกในภาษามลายู
ว่า “มังกุสตาน” (manggustan) ภาษาอินโดนีเซียเรียก “มังกีส” ภาษาไทยเรียก
ให้สะดวกปากว่า “มังคุด”
มะละกอ ชาวโปรตุเกสเอาพันธุเ์ ข้ามาปลูกทีเ่ มืองมะละกาของประเทศมาเลเซีย
จึงเรียกว่า “มะละกา” เมื่อเข้ามาในไทยจึงเรียกชื่อเพี้ยนเป็น “มะละกอ” ตามที่
เรียกในปัจจุบัน
ยังมีผลไม้หลายชนิดทีเ่ ป็นคำ�ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ละมุด ลองกอง
ลางสาด ระกำ� เป็นต้น ด้วยพืน้ ทีอ่ นั จำ�กัด โอกาสหน้าจะนำ�มาอธิบายเพิม่ เติมอีก

ภาพนี้ ต้อง ขยาย

๖

เตี้ยลงสาละวันเตี้ยลง...เตี้ยต่ำ�ๆ เตี้ยลงต่ำ�ๆ

อาตมาจะอย่างนี้ ทั้งในบทเทศนา ทั้งบทแปล เป็นการใช้สำ�นวนโวหารไม่ถูก
เพราะคำ�ว่า อาตมา และ อาตมภาพ เป็นคำ�สำ�หรับพระสงฆ์สามเณร ใช้เจรจากับ
พระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น ลงไปจน พระยา และ พระ เท่านั้น ตํ่ากว่านั้นก็ใช้ว่า รูป
ถ้าพูดกันเองก็ใช้เหมือน คฤหัสถ์ ตามบรรดาศักดิ์สูง ตํ่า และเสมอกัน หรือพูด
กับคนสามัญ มิใช่ขุนนางก็พูดตามปกติ หรือพูดกับ ศิษย์ กับ ทาสก็ใช้ว่า กู ไม่
ใช้ว่า อาตมา กับผู้ทุกคน การที่พระสงฆ์ไทยในปัจจุบันใช้คำ�ว่า อาตมา กับคน
ทั้งปวง ไม่ว่า คฤหัสถ์ ชาววัด ชาวบ้าน มนุษย์ ดิรัจฉาน จึงถือว่าเป็นการใช้
ผิดสำ�นวนโวหารไทยแต่โบราณ”
คำ�ว่า ‘ดิฉนั ’ หรือ ‘ดีฉนั ’เดิมทีนนั้ เป็นสรรพนามของคนทัว่ ไปใช้พดู กับพระสงฆ์
ผูเ้ ป็นทีน่ บั ถืออย่างสูง คำ�นีม้ าจากคำ�ว่า ‘ดิรจั ฉาน’ เป็นคำ�สำ�หรับยกย่องพระสงฆ์
ว่าเป็นผูป้ ระเสริฐกว่าสัตว์ทงั้ ปวง ขณะเดียวกันผูพ้ ดู เองก็ถอ่ มตัวว่า ตนนัน้ ถ้าหาก
เปรียบกับพระสงฆ์ ก็ยังเป็นเพียง ดิรัจฉาน จึงเรียกตัวเองว่า ‘ดิรัจฉาน’ ต่อมา
คำ�นี้กร่อนเสียงไป เหลือแต่พยางค์ต้นกับท้าย กลายเป็น ‘ดิฉัน ดังนั้น คำ�ว่า
‘ดิฉนั ’ ของผูช้ ายจากการพูดกับพระสงฆ์ ต่อมาเลยกลายเป็นสรรพนามบุรษุ ที่ ๑
ใช้ส�ำ หรับผูม้ อี าวุโสน้อยพูดกับผูม้ อี าวุโสมากกว่า แม้บา่ วพูดกับนาย บางทีกใ็ ช้วา่
‘ดิฉนั ’ ร่องรอยของคำ�นีส้ งั เกตได้จากละครไทยในปัจจุบนั ทีต่ วั ละครยังใช้ค�ำ นีอ้ ยู่
คำ�ว่า โยม เป็นคำ�ที่พระภิกษุสงฆ์ไทยใช้เรียก บิดามารดา หรือ ฆราวาสโดย
ทัว่ ไป คำ�นีม้ ที มี่ าจากภาษาเขมรเพราะปรากฏว่ามีการใช้ค�ำ นีใ้ นจารึกโบราณของ
กัมพูชา ตั้งแต่ก่อนสมัยพระนคร แต่เขียนว่า กญุม หมายถึง คนรับใช้ ข้าทาส
คำ�ว่า กญุม ในเวลาต่อมา ได้เปลี่ยนแปลงรูปเขียนจากพยัญชนะต้น ก ไปเป็น
พยัญชนะต้น ข โดยเขียนวา ขญุม รูปเขียนนี้ได้ใช้ต่อมาจนถึงภาษาเขมรปัจจุบัน
ถึงแม้วา่ คำ�นี้ จะได้เปลีย่ นแปลงมาเขียนเป็น ขญุม แต่ยงั คงมีความหมายว่า ผูร้ บั ใช้
ข้าทาส เหมือนเดิม ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า คำ�ว่า กญุม หรือ ขญุม ในความหมาย
เดิมว่า ผูร้ บั ใช้ ข้าทาส ซึง่ ก็หมายถึง ข้าพระ หรือผูร้ บั ใช้ศาสนสถาน นัน่ เอง ดังนัน้
พระภิกษุสงฆ์ของไทยสมัยก่อน จึงเรียกข้าพระ ในวัดว่า ขญุม และ  คำ�ว่า ขญุม
นีเ้ อง กร่อนเสียงเป็น โยม ในภาษาไทยปัจจุบนั และเปลีย่ นความหมายจากผูร้ บั ใช้
ข้าทาส มาเป็น บิดามารดา หรือ ฆราวาสผู้อุปัฏฐาก

สนทนา
อ.สำ�ราญ ธุระตา

ภาษาไทย

กว่าจะมาเป็น “ขยะ”
ถ้าจะบอกผู้อ่านว่า คำ�ว่า “ขยะ” ไม่ใช่คำ�ไทยแท้ หลายท่านคงเกิด
ความรูส้ กึ ขัดแย้งขึน้ มาบ้างแล้ว แต่กอ่ นทีจ่ ะปฏิเสธ หรือคล้อยตาม ลองอ่าน
รายละเอียด และพิจารณาข้อเท็จจริงร่วมกันก่อนครับ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.๒๕๕๖) ให้ค�ำ จำ�กัดความไว้วา่
ขยะ (ขะ-หฺยะ) เป็นคำ�นาม หมายถึง หยากเยื่อ, มูลฝอย ใช้ว่า “กระหยะ”
นอกจากความหมายตามพจนานุกรมแล้ว ยังหมายถึง สิ่งที่ไม่มปี ระโยชน์ สิ่ง
สกปรกหมดสิ้นคุณค่า ไม่มีใครต้องการ เป็นต้น เรานำ�คำ�ว่า “ขยะ” มาใช้ใน
หลายลักษณะ เช่น นำ�มาใช้โดดๆ และนำ�ไปใช้ในลักษณะของคำ�ประสมเพื่อ
แบ่งประเภทให้ชัดเจน เช่น ขยะเปียก, ขยะแห้ง, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย,
ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ขยะอวกาศ, ขยะสังคม, อาหารขยะ เป็นต้น หรือนำ�มา
ใช้ในลักษณะคำ�ซ้อน เช่น ขยะมูลฝอย
ภาษาอื่นๆ มีคำ�นี้ใช้หรือไม่ คำ�ตอบ คือ มี เพียงแต่รูปคำ� และเสียงแตก
ต่างกัน แต่ความหมายสอดคล้องคล้ายคลึงกัน เช่น ภาษาบาลี ใช้คำ�ว่า ขย
(ขะ-ยะ) ภาษาไทยยืมคำ�นี้มาใช้เป็นคำ�สมาส ในรูป ขย และ ขัย เช่น อาสวัก
ขยญาณ (ความรูท้ ที่ �ำ ให้สนิ้ อาสวะ, การตรัสรู)้ (พระพรหมคุณาภรณ์. ๒๕๕๐ :
๑๐๐), อายุขยั (สิน้ ชีวติ ) ส่วนภาษาสันสกฤต ใช้ค�ำ ว่า กฺษย (กฺสะ-ยะ) แปลว่า
ความเสียหาย, พินาศ, เสื่อมสลาย, โรคผอมแห้ง, ปอดพิการ, บ้านเรือน,
ทีอ่ าศัย เป็นต้น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๑๑ : ๓๑๓) ภาษาไทย
ยืมมาใช้ในรูป กษัย เช่น โรคกษัย, กษัยเลือด, กษัยลม เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการมีอยู่ของรูปคำ�ในภาษาอื่นที่มีอายุเก่ากว่า
และความหมายที่สอดคล้องใกล้เคียงกันที่สุดสรุปได้ว่า เรายืมคำ�ว่า “ขยะ”
มาจากภาษาบาลี แต่เมือ่ นำ�มาใช้ในภาษาไทย รูปคำ� และเสียงถูกเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม เพือ่ ให้งา่ ยในการออกเสียง แต่ความหมายยังคงใกล้เคียงกับภาษา
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ภาพข่าว เล่าเรื่อง..
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการจัดรูปแบบหนังสือด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา โครงการนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ และเตรียมพร้อมเพื่อประกอบวิชาชีพต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานในหน่วยงานฝึกประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน
ได้แก่ ไทยทีวีสีช่อง ๓, อสมท, หนังสือพิมพ์มติชน และโรงพิมพ์สยามกีฬา โครงการนี้เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เห็นกระบวน
การผลิตสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพระดับประเทศ สามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและการทำ�งานในอนาคต

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ครั้งที่ ๔ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี กิจกรรมนี้เป็นการจุดประกายการเขียนสารคดี บทกวี และเรื่องเล่า
ของนักศึกษาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๘ สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการค่ายคิดวิเคราะห์เสนาะสนานภาษาไทย ณ บ้านสนวน อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องในสาขาแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนบ้าน
สนวนอีกด้วย

๗

ภาพข่าว เล่าเรื่อง..
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สาขาวิชา
ภาษาไทยจัดโครงการสัมมนาหลังการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย ณ หอประชุม
ศิวาลัย กิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
ได้น�ำ เสนอผลการฝึกประสบการณ์ในหน่วย
งานต่างๆ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ และเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากพี่สู่น้องด้วย
เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สาขาวิชา
ภาษาไทยได้จดั งานเลีย้ งสร้างสรรค์อ�ำ ลารุน่ พี่
นักศึกษาชัน้ ปีที่ ๔ ทีส่ �ำ เร็จการศึกษา ณ หอ
ประชุมศิวาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานรืน่ เริง เป็นการเชือ่ มสัมพันธ์ไมตรี
ระหว่างรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้องร่วมสาขาวิชา และ
ร่วมแสดงความยินดีกบั ว่าทีบ่ ณ
ั ฑิตใหม่ทกุ คน

ชื่นชม.. คนเก่ง...
นางสาวสุฬาณี รัตนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
(ศศ.บ.) ชั้นปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวด
เขียนเรียงความ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐” ระดับอุดมศึกษา
ขอชื่นชมยินดีกับคนเก่ง

กิจกรรมเทอม ๑/๒๕๕๘
โครงการสัปดาห์รักษ์ภาษาไทย

โครงการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพสาขาวิชาภาษาไทย

โครงการสัปดาห์สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทยครั้งที่ ๑๒
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
* หมายเหตุ บางโครงการเวลาและสถานทีย่ งั ไม่ได้ก�ำ หนดแน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๘

