เอกสารเสริ มวิชา มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ

บทที่ 3
การตีความสาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงคายวง วราสิ ทธิ ชยั
ความนา
ในการรับสารไม่ว่าจะเป็ นการอ่านการฟั ง ผู้รับสารต้ องพยายามทาความเข้ าใจสารหรื อความคิด
ของผู้ส่งสารเพื่อให้ สื่อสารได้ เข้ าใจตรงกันหรื อรู้เท่าทันความคิดของผู้ส่งสาร ได้ รับอรรถรสจากการสื่อสาร
หากสารที่ ส่งมานัน้ เป็ นการนาเสนอข้ อเท็จจริ งอย่างตรงไปตรงมา เช่น การเสนอข่าวของทางราชการ
การเขียนสารคดี ผู้รับสารย่อมเข้ าใจสารได้ ไม่ยาก แต่ถ้าสารที่สง่ มามีถ้อยคาที่แฝงความหมายหรื อใช้ กลวิธี
การแต่งหรื อการนาเสนอที่ไม่ได้ สื่อความหมายตรงตามตัวอักษร ผู้รับสารจาเป็ นต้ องตีความเพื่อให้ เข้ าใจ
ความหมายของสารได้ อย่างถูกต้ อง ถ่องแท้ และลึกซึ ้ง
ความหมายของการตีความ
นักวิชาการอธิบายความหมายของการตีความไว้ ดงั นี ้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 502) อธิ บายคาว่า “ตีความ” ว่า “ ก. ชีห้ รื อ
กาหนดความหมาย ; ให้ ความหมายหรื ออธิบาย ; ใช้ หรื อปรับให้ เข้ าใจเจตนาและความมุ่งหมายเพื่อความ
ถูกต้ อง เป็ นต้ น”
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2522, น. 8) อธิบายคาว่า “ ตีความ ” หรื อวินิจฉัยสารไว้ ว่า
“วินิจสารคือการตีความนัน่ เอง ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า interpretation การตีความเป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่สดุ ใน
การอ่านหนังสือ ไม่ว่าหนังสือจะเป็ นวรรณคดีหรื อไม่ ” “วินิจสารหรื อตีความคือพิจารณาว่าผู้แต่งส่งสาร
อะไรมายังผู้อ่าน” (2522, น. 90) “ วินิจ แปลว่าเพ่งเล็ง มองดูด้วยความตังใจ
้ ‘สาร’ ก็คือ ‘ความหมาย’
ที่ผ้ เู ขียนวรรณกรรม (หรื อ แต่งเป็ นวาจา) ส่งมายังผู้อ่านสาร (หรื อความหมาย) ถ้ าสื่ อที่ใช้ ส่งสารเป็ นสื่อ
ง่ าย ๆ ตรงๆ ก็ เ ข้ าใจง่ าย... แต่ถ้าค ากล่า วมี ส ารที่ ไ ม่ แ จ่ม ไม่ทาให้ เ ห็นง่ ายๆ ผู้ส่ง สารใช้ สื่ อที่ แ ยบยล
เราก็ ต้องเพ่งเล็ งใช้ พยายามอ่านให้ ดี ฟั ง แล้ วคิด นั่นคือเราวินิจสาร” (2529, น. 334) “สรุ ปแล้ วคือ
การตีความคือการวินิจสารหรื อพิจารณาสารของผู้สง่ ” (2529, น. 348)
Graham Hough (2532, น. 67-70) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการตีความวรรณคดีไว้ วา่
ก.การตีความเป็ นเพี ยงการเผยเจตนาของผู้แต่งโดยขจัดอุปสรรคที่กีดขวางการเข้ าใจ
เป็ นต้ นว่า การอธิบายศัพท์ สานวน รูปประโยค และการโยงความที่อธิบายการอ้ างอิงที่ไม่ชดั แจ้ ง
เพื่อยุตขิ ้ อโต้ แย้ ง ถือว่าทาเช่นนี ้แล้ วก็จะทาให้ เห็นเจตนาของผู้แต่งได้ ชดั เจน
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ข. วรรณคดี มี ส ารแฝง ซึ่ง การขจัด ความยากที่ ก ล่า วแล้ วยัง ไม่เ พี ย งพอให้ กระจ่า งไ ด้
นัก วิ จ ารณ์ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะขุด ค้ น เอาความหมายแฝงมาแสดง สารแฝงเหล่ า นี ผ้ ้ ูแ ต่ง อาจจงใจ
สอดแทรกไว้ หรื อไม่ก็ได้
ศิวกานต์ ปทุมสูติ (2553, น. 151) กล่าวถึงการตีความไว้ วา่
การอ่านตีความคือการอ่านที่ต้องใช้ ความขบคิดวินิจฉัย เพื่อค้ นหาความหมายที่แท้ จริ ง
จากสารที่แท้ จริ งที่ผ้ เู ขียนต้ องการบอก ดังนันเรื
้ ่ องที่จะต้ องใช้ วิธีก ารอ่านแบบตีความก็คือเรื่ องที่มี
ลักษณะซ่อนหรื อแฝงความหมายที่แท้ จริ งไว้ ในสารที่ปรากฏ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า ความอันปรากฏ
ตามความหมายของคาที่เขียนไว้ นนั ้ ไม่ตรงกับความหมายที่แ ท้ จ ริ งนั่นเอง โดยทั่วไปเนือ้ ความ
อันเป็ นสารที่ แท้ จริ งมักซ่อนอยู่ในรู ปสัญลักษณ์ (symbol) หรื อบุคลาธิ ษฐาน (personification)
หรื อบางครัง้ อาจซ่อนอยูใ่ นสานวนโวหารและกลวิธี แต่งที่แยบยลอื่น ๆ
สมบัติ จาปาเงิน และสาเนียง มณีกาญจน์ (2531, น. 67) อธิบายความมุ่งหมายของการตีความ
ว่า
เพื่อพิจารณาว่าข้ อความหรื อเรื่ องนันๆ
้ มีความหมายที่แท้ จริ งว่าอย่างไร และสามารถที่จะอธิบาย
ถึงเจตนาและความคิดของผู้เขี ยนได้ อย่างแจ่มชัด การอ่านประเภทนี ้ ผู้อ่านต้ องใช้ สติปัญญา
แทงทะลุสิ่งที่อา่ นได้ ทงหมด
ั้
คือ สามารถเข้ าใจวัตถุประสงค์และท่าทีของผู้เขียน สามารถที่จะสรุป
ความคิด จับใจความสาคัญและอธิบายขยายความได้
ดนยา วงศ์ธนะชัย (2542, น. 171) เห็นว่า
ดังนันการอ่
้
านตีความ จึงเป็ นความพยายามทาความเข้ าใจกับสารที่ ผ้ เู ขียนต้ องการสื่อ
ถึงผู้อา่ น โดยพิจารณาอย่างละเอียดจากความหมายของถ้ อยคา ลีลา น ้าเสียง ทัศนคติของผู้เขียน
ตลอดจนนาสภาพแวดล้ อมและเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็ นเครื่ องช่วยในการทาความเข้ าใจ เพื่อจะ
ตอบคาถามของตัวผู้อ่านเองว่าได้ รับความรู้อะไร รับทราบความคิดเห็นอะไร รับรู้ ความรู้สึกอะไร
ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นกระบวนการอ่านที่เรี ยกว่า การอ่านตีความนัน่ เอง
กล่าวโดยสรุ ป การตีความ คือ การพิจารณาโดยละเอียดเพื่อทาความเข้ าใจสารที่แฝงนัยเพื่อให้
ทราบความหมายและเจตนาที่แท้ จริงของสารที่ผ้ สู ง่ สารส่งมายังผู้รับสาร
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แนวทางในการตีความ
เนื่ อ งจากสารที่ ต้ องตี ค วามนั น้ เป็ นสารที่ มี ค วามหมายแฝง ผู้ รั บ สารจึ ง ต้ องมี ทั ง้ ความรู้
ประสบการณ์ ความช่า งสัง เกต ตลอดจนรู้ จัก วิ เ คราะห์ พิ นิ จ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ดเพื่ อ ให้ ท ราบนัย
ของความหมายที่แฝงเร้ นอยู่ ทาให้ ทราบความคิดหรื อเจตนาที่แท้ จริงที่สารมุง่ นาเสนอ
แนวทางการตีความมีสิ่งที่จะต้ องพิจารณา ดังนี ้
1. เรื่ องและประเภทของสาร
โกชัย สาริกบุตร (2521, น. 19) กล่าวถึงวิธีการ “อ่านจริง” ว่าต้ องมียทุ ธศาสตร์ ในการอ่านเริ่ มจาก
การกาหนดสมาธิ และสติสัมปชัญญะ เพื่อให้ ร้ ู ตนเองว่า “กาลังอ่านเรื่ องใด ประเภทใด จะอ่า นไปทาไม
จะนาไปใช้ ทาอะไร อ่านแล้ วต้ องการให้ เกิ ดสิ่งใดแก่ต น” จะเห็นว่าในเบื ้องต้ น ผู้รับสารควรทราบว่า
เรื่ องที่ได้ อ่านได้ ฟังเกี่ยวกับสิ่งใดและเป็ นเรื่ องประเภทใด เช่น สารคดีประกอบด้ วยความรู้และข้ อเท็จจริ ง
บทความประกอบด้ วยความคิดเห็นและมีข้อเท็จจริ งเป็ นหลักฐาน ข่าวสารของทางราชการประกอบด้ วย
ข้ อเท็จจริ ง การวิเคราะห์ข่าวหรื อเล่าข่าวประกอบด้ วยข้ อเท็จจริ งและความคิดเห็น โฆษณาประชาสัมพันธ์
หรื อนวนิยายมีเรื่ องอารมณ์ความรู้สกึ และจินตนาการของผู้สง่ สารเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
การทราบเรื่ องและประเภทของสารทาให้ ทราบว่าต้ องตีความเนื ้อความตอนใด กล่าวคือข้ อเท็จจริ ง
ที่สื่อความหมายตรงไปตรงมาไม่จาเป็ นต้ องตีความเหมือนตอนที่เป็ นความคิดเห็นซึ่งอาจมีการใช้ สานวน
โวหาร ความเปรี ยบ หรื อกลวิธีการแต่งในการนาเสนอที่ต้องทาความเข้ าใจสารแฝง
2. เจตนาในการส่ งสาร
ในการส่งสารตามปกติผ้ สู ่งสารมักเลือกใช้ ประโยคชนิดต่างๆ ให้ ตรงกับเจตนาในการส่งสาร เช่น
ใช้ ประโยคบอกเล่าในการบอกหรื อ แจ้ งเรื่ องต่างๆ ใช้ ประโยคคาถามเมื่อต้ องการถาม ใช้ ป ระโยคปฏิเสธ
เมื่อตอบปฏิเสธ แต่ในบางครัง้ จะสังเกตเห็นว่า ผู้ส่งสารใช้ ประโยคไม่ ตรงกับเจตนาในการส่งสาร ผู้รับสาร
จึงต้ องอาศัยการตีความ เพื่อให้ สื่อสารได้ เข้ าใจตรงกัน เช่น บทสนทนา
“จะให้ แก้ ไขอย่างไรล่ะจ๊ ะ”
“เอาแบบที่สบายใจแล้ วกัน”
ประโยคคาตอบ “เอาแบบที่สบายใจแล้ วกัน ” อาจเป็ นการบอกเล่า หรื อหากในการตอบที่มีการ
กระแทกเสียง คาตอบนี ้จะเปลี่ยนเจตนาเป็ นการประชดประชันทันที
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ประโยคคาถามที่ว่า “รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิ่มไหมคะ” ที่พนักงานร้ านสะดวกซื ้อกล่าว ก็เป็ นการ
ใช้ ประโยคคาถามในการบอกเล่าโดยมีเจตนาเพื่อเชิญชวนและแนะนาให้ ซื ้อสินค้ า
3. การใช้ ถ้อยคา
ผู้รับสารต้ องพิจารณาการใช้ ถ้อยคาในการส่งสารเพื่อให้ ตีความได้ อย่างถูกต้ อง โดยพิจ ารณา
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
3.1 คาและความหมายของคา คามีความหมาย 2 อย่าง ดังนี ้
3.1.1 ความหมายโดยตรง คือ ความหมายตรงตามตัวอักษรดังที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น
“พระรามเป็ นมนุษย์ แต่ทศกัณฐ์ เป็ นยักษ์ ”
คาว่า “ยักษ์ ” หมายถึง อมนุษย์ที่มีรูปร่างใหญ่โต น่ากลัว มีเขี ้ยวงอก ใจดาอามหิต ชอบกินมนุษย์กินสัตว์
3.1.2 ความหมายโดยนัย หรื อ ความหมายแฝง คื อ ความหมายที่ ชัก นาความคิด ให้
เชื่อมโยงถึงสิ่งอื่น เช่น
“ยักษ์ประจาห้ องเดินตรงมาแล้ ว”
คาว่า “ยักษ์ ” ในที่นี ้ ผู้รับสารจะทราบว่าไม่ได้ หมายถึงยักษ์ ที่ เป็ นอมนุษย์ซึ่งมีแต่ในเทพนิยายแต่ต้อง
ตีความ คาว่า “ยักษ์ ” ในที่นี ้จึงหมายถึง มนุษย์ซึ่งอาจร่ างสูงใหญ่หรื อดุร้าย โดยเชื่อมโยงกับความหมาย
โดยตรงของคาว่า “ยักษ์ ”
เมื่อรับสารที่มีคาที่สื่อความหมายโดยตรง ผู้รับสารจะเข้ าใจได้ ทนั ที แต่ถ้าเป็ นคาที่มีความหมาย
โดยนัย หรื อมีความหมายแฝง ผู้รับสารจาเป็ นต้ องตีความจึงจะเข้ าใจความหมายได้
นอกจากนี ้ผู้รับสารยังต้ องระวังการตีความคาที่มีความหมายในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
การตีความคาตามความหมายที่ได้ เรี ยนรู้มา เช่น “ดอกไม้ ” หมายถึง ผู้หญิง แต่อาจมีผ้ ทู ี่ใช้ คาว่า
ดอกไม้ ในความหมายอื่ น เช่ น “ดอกไม้ สดชื่ นยื่ น ให้ ม วลชน” “ดอกไม้ ” ในที่ นี ห้ มายถึง มิ ต รภาพ
หากผู้รับสารตีความตามนัยที่ได้ เรี ยนรู้มาอาจไม่เข้ าใจความคิดของผู้สง่ สาร
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การตีความโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้รับสาร อาจทาให้ ตีความไม่ถูกต้ อง เช่น ผู้รับสาร
เคยประสบอุทกภัย เมื่อใดที่อ่านหรื อฟั งเรื่ องเกี่ยวกับน ้า ย่อมนึกถึงความทุกข์ยากและอันตราย ไม่อาจนึ ก
ถึงความหมายของน ้าในด้ านความชุม่ ชื่น เย็นกายเย็นใจ หรื อการเปรี ยบเทียบน ้ากับความเมตตาได้
การตีความคาที่มีความหมายหลายนัย เช่น “เปรี ยบเธอดังทะเล” คาว่า “ทะเล” ตีความได้ หลาย
อย่าง เช่น อารมณ์แปรปรวน เห็นแก่ได้ งก (ความเค็ม) สดใส ลึกลับ ผู้รับสารต้ องสังเกตบริ บทของคาที่
ตีความเพื่อให้ เลือกความหมายได้ ถกู ต้ องตรงกับเจตนาในการส่งสาร
3.2 บริบทของคา
บริ บทของคามี 2 ลักษณะได้ แก่ คาหรื อข้ อความแวดล้ อมคาที่ตีความ และสถานการณ์แวดล้ อม
หรื อสถานที่ในขณะที่มีการส่งสารนัน้ ในการอ่านตีความผู้รับสารควรพิจารณาคาแวดล้ อมที่ ปรากฏเป็ น
ลายลักษณ์ประกอบการตีความ เช่น
ถ้ าหากว่าเธอคือฟ้า
ฉันคือทะเล
จะเปรี ยบทะเลดังความมัน่ คง
หากแผ่นฟ้าเป็ นรักที่ซื่อตรง
ทุกๆ สิ่งจะคงนิรันดร์
...ไม่ตา่ งกับเรา...
เพลง : ฝากฟ้าทะเลฝั น เบิร์ด ธงไชย
เนื ้อหาของเพลงนี ้กล่าวถึงความรักอันมัน่ คงของ “เธอ” กับ “ฉัน” ที่เกิดจากความซื่อสัตย์ตอ่ กัน
โดยเปรี ยบเทียบกับฟ้าและทะเลซึง่ อยูค่ กู่ นั เสมอ ด้ วยบริบทแวดล้ อมคา เช่น “ดัง่ ความมัน่ คง” “รักที่ซื่อตรง”
“ทุกๆ สิ่งจะคงนิรันดร์ ” ทาให้ ไม่สามารถตีความ “ทะเล” และ “ฟ้า” ให้ มีความหมายอื่นได้
การตีความจากการฟั งต้ องพิจารณาสถานการณ์แวดล้ อมหรื อสถานที่เพื่อให้ เข้ าใจความหมาย
ตรงตามเจตนาของผู้สง่ สาร เช่น
“มืดไปหน่อยนะ”
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ผู้พดู พูดเมื่อเข้ ามาในตัวบ้ านในเวลาค่า อาจเป็ นการบอกเล่าหรื อต้ องการสัง่ ให้ ผ้ อู ื่นเปิ ดไฟให้ สว่าง
ก็ได้ ในการตีความข้ อความนี ้ต้ องอาศัยสถานการณ์และสถานที่ประกอบความเข้ าใจ
นอกจากนี ้บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ยังส่งผลกระทบต่อการตีความ
และการทาความเข้ าใจหรื อไม่เข้ าใจความหมายของคาที่ตีความ เช่น คาสแลงในยุคหนึ่งอาจไม่เป็ นที่เข้ าใจ
ในยุคหลัง หรื อเปลี่ยนความหมายไป
คาว่า “โสด” หมายถึง ยังไม่แต่งงาน ปั จจุบันความหมายเดิมคงมีใช้ อยู่ แต่หมายถึง
ยังไม่มีครู่ ักก็ได้
คาว่า “ชิ ้น” หมายถึง คูร่ ัก มีปรากฏใช้ ราวสมัยรัชกาลที่ 5 หรื อ คาว่า “สะเหล่อ” หมายถึง
การกระทาที่ล้าสมัยเปิ่ นเชย เป็ นคาที่คนในปั จจุบนั ไม่ร้ ูจกั ไม่เข้ าใจความหมาย
3.3 สานวนโวหารและความเปรียบ
สานวนโวหารและความเปรี ยบเป็ นศิลปะในการใช้ ถ้อยคาเพื่อให้ ส่งสารอย่างมีสีสนั ได้ อรรถรส
แต่แฝงนัยบางอย่างที่ต้องตีความจึงจะเข้ าใจความหมายได้ อย่างถูกต้ อง .
สานวนโวหารหรื อความเปรี ยบบางอย่างใช้ กันมาแต่เดิม บางอย่างใช้ ในปั จจุบนั และมีใช้ เสมอ
จนทราบความหมายกันดี นามาสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องตีความ เช่น
“หมาหวงก้ าง / หวงก้ าง” หมายถึง หวงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตอ่ ตน
“ต่อยอดความรู้ / ต่อยอด” หมายถึง เพิ่มพูนความรู้เหมือนเพิ่มยอดไม้ ให้ สงู
บางครัง้ ยังมีการปรับเปลี่ยนหรื อดัดแปลงสานวนหรื อความเปรี ยบเดิม เช่น
“หล่อขันเทพ”
้
มาจากการเปรี ยบเทียบคนที่สวยงามราวกับเทพบุตรเทพธิดา
การสอนนักเรี ยนที่มีพื ้นฐานความรู้ตา่ งกันทาให้ ครูต้องเข็นครกขนาดเล็กขนาดใหญ่ถึง 50
ชีวิตให้ ถึงยอดเขาให้ ได้ มาจากสานวน “เข็นครกขึ ้นภูเขา”
นอกจากนี ้ยังมีการสร้ างสรรค์สานวนและความเปรี ยบขึ ้นใหม่ เช่น
“ดราม่า” ความหมายโดยตรงคือ ละครหรื อความเป็ นละคร
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ในปั จ จุบันหากกล่าวถึง เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ใดว่าเป็ นดราม่า เรื่ องนัน้ จะมี ความเป็ นละคร
มีเรื่ องราวอารมณ์ความรู้สกึ เข้ ามาเกี่ยวข้ องมาก เช่น ข่าวนี ้กลายเป็ นดราม่าไปแล้ ว
นอกจากนีย้ ังมีการขยายความหมายของสานวน “ดราม่า” ให้ มากขึ ้นกว่าเรื่ องส่วนตัวหรื อเรื่ อง
รายบุคคล เช่น “การทุบโรงอาหารแล้ วสร้ างใหม่กลายเป็ นประเด็นดราม่า ” หมายถึง การทุบโรงอาหาร
เป็ นประเด็นที่มีการอภิปราย ถกเถียง โต้ แย้ งกันในวงกว้ าง
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าสานวนโวหารและความเปรี ยบจะเป็ นการใช้ ภ าษาเปรี ยบเทียบเพื่ อทาให้
สิ่ ง ที่ เ ป็ นนามธรรมกลายเป็ นรู ป ธรรมซึ่ง เป็ นที่ ร้ ู จัก และชัดเจนขึน้ หรื อ เป็ นภาพที่ ผ้ ูรั บ สารคุ้น เคย แต่
ความเปลี่ ย นแปลงของสัง คมและวัฒ นธรรมแต่ล ะยุค อาจท าให้ ค นในปั จ จุ บัน ไม่เ ข้ า ใจความหมาย
ของสานวนหรื อความเปรี ยบที่ใช้ มาแต่เดิม
4. นา้ เสียง ท่ าที หรือทัศนคติ
น ้าเสียงเป็ นสิ่งหนึ่งที่ผ้ รู ับสารต้ องพิจารณาในการตีความ นักวิชาการบางคนใช้ คาว่า “ท่าที” หรื อ
“ทัศนคติ” ยุวพาส์ (ประทีปเสน) ชัยศิลป์วัฒ นา (2544, น. 77) อธิ บายความหมายและความสาคัญ
ของน ้าเสียงว่า
น ้าเสียง (Tone) นอกจากจะหมายถึงน ้าเสียงแล้ ว ยังหมายถึงการแสดงความรู้สึกและทัศนคติของ
ผู้เขียนหรื อผู้พูดที่มีตอ่ เรื่ องที่เขาเขียน ต่อผู้อ่าน หรื อแม้ กระทัง่ ต่อตัวผู้เขียนหรื อผู้พูดเอง ทัศนคติ
ดังกล่าวนี ้มีความสาคัญกับความหมายที่ผ้ เู ขียนหรื อผู้พดู ต้ องการสื่อกับผู้อ่านเป็ นอย่างยิ่ง เพราะ
ถ้ า ผู้อ่า นไม่ส ามารถวิ เ คราะห์ ว่ า ผู้เ ขี ย นหรื อ ผู้พูด มี ทัศ นคติอ ย่า งไรต่อ เรื่ อ งที่ เ สนอ ดัง เช่น ว่ า
เขาพูดเล่นหรื อพูดจริ ง เขาถากถางหรื อยกย่อง เขาประชดหรื อชมเชย ผู้อ่านก็จะไม่สามารถเข้ าใจ
สิ่งที่เขาต้ องการเสนอได้ อย่างถูกต้ อง
ในภาษาพูดนัน้ เราสามารถเข้ าใจทัศนคติของผู้พูดได้ จ ากการดูสี หน้ าและฟั ง นา้ เสี ยง
ส่วนในบทกวีผ้ อู ่านจะวิเคราะห์ทัศนคติของกวีหรื อผู้พูดได้ โดยพิจารณาองค์ประกอบและกลวิธี
ทุกอย่างที่กวีเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็ นคาและความหมายของคา จินตภาพ ภาษาโวหารต่าง ๆ หรื อ
แม้ กระทั่งจังหวะและรู ปแบบที่ใช้ สรุ ปแล้ วทุกองค์ประกอบจะทาหน้ าที่ ชีใ้ ห้ ผ้ ูอ่านเห็นทัศนคติ
ของกวีและผู้พดู ผู้อา่ นจึงต้ องเข้ าใจองค์ประกอบและกลวิธีทกุ อย่างเป็ นอย่างดีก่อนจึงจะวิเคราะห์
ทัศนคตินี ้ได้
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จะเห็นได้ ว่าการวิเคราะห์น ้าเสียงทาให้ ทราบความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสาร ซึ่ง ช่วยให้
ผู้รับสารทราบเจตนาแท้ จริ งในการส่งสาร ทังนี
้ ผ้ ้ ูรับสารต้ องพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของเรื่ อ งหรื อ
เนื ้อความจึงจะทราบน ้าเสียงของผู้สง่ สาร
ตัวอย่ างนา้ เสียง มีดงั นี ้
1. น ้าเสียงชื่นชม เป็ นน ้าเสียงที่แสดงถึงความพึงพอใจ ความชื่นชมชื่นชอบ ความรัก ความศรัทธา
ของผู้สง่ สารต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่ เช่น บทความเรื่ อง “เป็ นทุกอย่าง” ของ หนุม่ เมืองจันท์
...แอพใหม่นีม้ ี หลายเรื่ องที่ น่าสนใจ แต่ที่ผมชอบที่ สุดคือ บริ การการกดเงิ นจากตู้เอทีเอ็มโดย
ไม่ต้องใช้ บตั รเอทีเอ็ม
ตอนแรกที่ ฟั ง รู้ สึ ก เฉยๆ เหมื อ นเป็ นบริ ก ารที่ ท าขึ น้ มาเพื่ อ ให้ ดูว่ า ทัน สมัย แต่พ อฟั งอย่ า ง
ละเอียดแล้ ว ผมว่าบริ การนี ้สุดยอด เพราะเล่นกับ “ปั ญหา” ที่นึกไม่ถึง เช่น ลืมกระเป๋ าตังค์ หรื อโดนขโมย
กระเป๋ าตังค์
บริ การนี ้ก็คือ เราสามารถโทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่มีบญ
ั ชี แบงก์ A โอนเงินให้ เราผ่านระบบนี ้ สมมุติ
ว่าเพื่อนจะโอนให้ เรา 2,000 บาท แบงก์จะบอกรหัสพิเศษที่มีอายุการใช้ งานเพียง 15 นาที เพื่อนก็จะโทรมา
บอกรหัสนี ้
เราไปที่ต้ เู อทีเอ็มของแบงก์ A กดหมายเลขโทรศัพท์ แล้ วกดเลขรหัสลับดังกล่าว แค่นี ้ก็ได้ เงินสด
ทันที
บริการนี ้นอกจาก “ทันสมัย” แล้ ว ยังเล่นกับ “ความรู้สกึ ” ของคนอีกด้ วย
นึกดูสิครับ ถ้ าเราไม่ใช่ลกู ค้ าของแบงก์ A แต่กระเป๋ าตังค์หาย จาเป็ นต้ องใช้ เงินสด และบริ การนี ้
ช่วยแก้ ปัญหาของเราได้ เราจะรู้สกึ ดีกบั แบงก์ A แค่ไหน
อย่าลืมว่าคนที่ใช้ บริ การ คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เหมือนคนที่เดินผ่านทะเลทราย ใครให้
น ้าแก้ วเดียว เราจะจาเขาได้ อีกนาน
ลองนึกว่าสาวๆ ที่เราชอบอยู่ในสถานการณ์แบบนี ้แล้ วเราช่วยเธอได้ จากบริ การนี ้ สาวคนนันจะ
้
ประทับใจเราขนาดไหน...
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นา้ เสียงที่ปรากฏในข้ อความนีแ้ สดงความชื่นชมแอปพลิเคชันที่ ให้ บริ การกดเงินจากตู้เอที เอ็ม
โดยไม่ต้องใช้ บตั รเอทีเอ็ม สังเกตด้ วยการชี ใ้ ห้ เห็นประโยชน์จากการใช้ แอปพลิเคชันนี ้ในยามคับขัน และ
แสดงถึงความรัดกุมของระบบที่จะไม่ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องสูญเสียเงิน ผู้เขียนใช้ คาเน้ นย ้าน ้าเสียงชื่นชม
อย่างชัดเจน ดังข้ อความว่า “ผมชอบที่สดุ ” “บริ การนี ้สุดยอด” “ทันสมัย” “เราจะรู้สึกดี” “จะประทับใจเรา
ขนาดไหน” ซึง่ ล้ วนเป็ นข้ อความด้ านบวกทังสิ
้ ้น
2. นา้ เสี ยงประณาม เป็ นนา้ เสี ยงที่ แสดงถึง การว่าหรื อด่าว่าการกระทาความผิดที่ ร้ายแรง
สร้ างความเสียหาย เช่น ข้ อความ
“เธอมันปิ ศาจชัด ๆ”
“ทุกคนล้ วนมีปิศาจอยูใ่ นตัว ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะใช้ มนั ตอนไหน”
คาว่า “ปิ ศาจ” ในที่นีห้ มายถึงความเลวร้ ายหรื อด้ านร้ ายในตัวมนุษย์ ในประโยคแรกผู้ส่งสาร
ต้ องการให้ ตวั ละครประณามอีกฝ่ ายว่าเป็ น “ปิ ศาจ” แม้ ในประโยคที่สองอีกฝ่ ายหนึ่งจะตอบโต้ ว่าทุกคนก็มี
ปิ ศาจในตัว แต่ข้อความว่า “ขึ ้นอยู่กบั ว่าจะใช้ มนั ตอนไหน” แสดงทัศนคติแฝงที่ว่าผู้เขียนเองก็เห็น ด้ วยว่า
อีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นฝ่ ายร้ ายเพราะอยากใช้ “ปิ ศาจ” ในตัวทาลายผู้อื่น
3. น ้าเสียงประชดประชัน เป็ นน ้าเสียงที่ผ้ สู ่งสารพูดหรื อเขียนตรงข้ ามกับ ความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอความคิดเห็นโดยตรงได้ เช่น
“ขอเชิญมาดูลกู กระโดด (ลูกกระโดดหมายถึง ลูกระนาดชะลอความเร็ ว ใช้ ติดตังขวางถนนเพื
้
่อลด
ความเร็วของยวดยาน) ของมหาวิทยาลัยเรา สุดยอดจริงๆ ครับ ถ้ าเราควบมอเตอร์ ไซค์มาเร็ วๆ รับรองได้ ว่า
มอเตอร์ ไซค์ของเราพังแน่นอน”
ข้ อความนี ด้ ูเหมือนผู้พูดจะชื่นชมการมี ลูกระนาดจ านวนมากบนถนนในมหาวิทยาลัย แต่การ
กล่าวถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่มอเตอร์ ไซค์ ทาให้ ทราบว่า ผู้พดู ไม่ชอบวิธีชะลอความเร็ วเช่นนี ้ จึงใช้ วิธี
ประชด
หรื อ
...มาสูข่ อเพราะเงินพอมี ทางานทังปี
้ หวังมีคเู่ ชย
แต่อกเอ๋ยต้ องกลับช ้าตรม หวังไว้ ไม่สมผมมีเงินไม่พอ
พ่อตาใจร้ ายขายตังหลายหมื
้
่น แม่ยายยิ ้มชื่นผมสะอื ้นช ้าทรวง
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สิบหมื่น สิบหมื่น สิบหมื่น แหมยิ ้มระรื่ นคงกลืนลงคอ
คุณพ่อครับผมแย่ คุณแม่ครับผมจน
สิบหมื่นผมเหลือทน ไม่ขอดิ ้นรนให้ คนขายลูกกิน
กราบลาแล้ ว ขอแจวลาจร ไม่ขออ้ อนวอนง้ องอนทังสิ
้ ้น
หากเป็ นเขยคงขายผมกิน ต้ องดับแดดิ ้นเพราะถูกกินถึงตาย
หมดคนขายแม่ยายยังอยู่ อยากให้ นา่ ดูต้องมีแถมพ่อตา...
เพลง : สิบหมื่น ของ หนุม่ สมศักดิ์ ริ นนายรักษ์
เพลงนีก้ ล่าวถึงผู้ชายที่มาสู่ขอผู้หญิ ง แต่ ถูกเรี ยกสินสอดราคาแพงเหมือนเป็ นการขายลูกสาว
จึงประชดว่าหากตนเป็ นเขยคงจะถูกขาย อีกทังพ่
้ อตาคงขายแม่ยายรวมถึงขายตัวเองเพราะต้ องการเงิน
และเห็นความสาคัญของเงินเพียงอย่างเดียว
4. น ้าเสียงปลุกเร้ าใจ เป็ นน ้าเสียงที่เชิญชวน โน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารมุ่งมัน่ มีกาลังใจทาสิ่งต่างๆ
ให้ สาเร็จ หรื อมุง่ เปลี่ยนความคิดและการกระทาให้ เป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ เช่น
ในชีวิตของคนทุกคน ต้ องเคยผ่านร้ อนและหนาว
และพบเรื่ องราวบางอย่างที่ฝังใจ
ทุกครัง้ ที่เธอปวดร้ าว หมดสิ ้นกาลังจะก้ าวเดินไป
วันเวลาที่แสนมืดหม่น ก็คงจะเดินผ่านไปช้ าช้ า
จนเธอเองลืมนึกไปว่าได้ เดินมาไกลเท่าไร
จนเธอเองมองข้ ามบางอย่าง นัน่ คือพลังแกร่งกล้ าในใจ
ที่ยงั ฝั ง อยูใ่ นจิตใจลึกลึกมานาน…
และในวันนี ้ เธอนันจงหยั
้
ดยืน และลุกขึ ้นอีกครัง้ ด้ วยพลังในหัวใจ
อย่าไปยอมแพ้ ให้ กบั ปั ญหาใดๆ จงพร้ อมจะอดทน
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ก้ าวไปสูห่ นทางที่ฝันใฝ่ ด้ วยตัวเอง
บนถนน ที่คนก้ าวเดิน จะเป็ นดัง่ ภาพสะท้ อน ให้ เห็นละครที่ตา่ งชีวิตไป
ทุกครัง้ ที่เธอหมดหวัง หมดสิ ้นกาลังท้ อแท้ ในใจ
เธอจงมองดูภาพผู้คนที่อยูเ่ ดียวดายด้ วยความอ้ างว้ าง
เพียงเธอมองไปนอกหน้ าต่างจะเจอความจริงมากมาย
คงจะทาให้ พบคาตอบว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกล
ทุกชีวิตต้ องเดินออกไป เพื่อสู้ความจริง...
เพลง : เธอผู้ไม่แพ้ ของ เบิร์ด ธงไชย
นา้ เสี ยงของเพลงเธอผู้ไ ม่แพ้ เ ป็ นนา้ เสี ย งปลุกเร้ าให้ ผ้ ูรับ สารมี กาลัง ใจทาสิ่ ง ที่ ตัง้ ใจให้ ส าเร็ จ
โดยไม่ให้ พรั่นต่ออุปสรรคใดๆ น ้าเสียงที่ปรากฏในสารแสดงความชื่นชมผู้ที่ม่งุ มัน่ ทาสิ่งที่ตงใจและเชื
ั้
่อมัน่
ว่ามีศกั ยภาพที่จะทาได้ สาเร็ จ สังเกตได้ จากข้ อความหลายตอน เช่น “คือพลังแกร่ งกล้ าในใจที่ยงั ฝั งอยู่
ในใจลึกๆ มานาน” “และในวันนี ้เธอนันจงหยั
้
ดยืนและลุกขึ ้นอีกครัง้ ด้ วยพลั งในหัวใจ อย่าไปยอมแพ้ กับ
ปั ญหาใดๆ จงพร้ อมจะอดทน ก้ าวไปสู่หนทางที่ฝันใฝ่ ด้ วยตัวเอง” “บนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิต
ต้ องเดินออกไป เพื่อสู้ความจริง”
5. น ้าเสียงตัดพ้ อ เป็ นน ้าเสียงที่แสดงถึงการต่อว่าด้ วยความน้ อยใจ เช่น
...พี่เลวแค่ไหนใยน้ องจึงชัง
เพราะจนกระมังยอดหญิง
ผู้ดีมีเงิน คงหวังพึง่ พิง
พี่รักจริงจึงไม่สนใจ
ใช่แล้ วซิ
เศรษฐี มีเงินเขาซื ้อรักได้
พี่หลงรักแทบเป็ นบ้ า
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น ้าตาหรื อแทนน ้าใจ
จะจาจนตาย ใจดา...
เพลง : ใช่แล้ วซิ ของ ก๊ อท จักรพันธ์
เพลงนีเ้ ป็ นการตัดพ้ อผู้หญิ งที่สนใจแต่ผ้ ชู ายที่เป็ นชนชันสู
้ ง มีฐานะ ใช้ เงินซื ้อความรัก น้ อยใจที่
ผู้หญิงไม่รักผู้ชายที่มีใจรักจริง
จะเห็นได้ วา่ การพินิจน ้าเสียงมีส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ ตีความสารได้ ตรงกับเจตนาที่แท้ จริ งในการ
ส่งสาร
อนึ่ ง การตี ค วามสารนัน้ อาจแตกต่ า งกั น ไปตามความรู้ ความ สามารถ วัย ประสบการณ์
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ความหมายของถ้ อ ยค าส านวน ตลอดจนการรู้ จัก น าเรื่ อ งอื่ น ๆ มาเปรี ย บเที ย บ
ให้ เกิดความรู้ ความเข้ า ใจได้ ดียิ่งขึน้ ดังนัน้ ผู้รับสารจึงควรแสวงหาความรู้ และฝึ กปฏิบตั ิอยู่เสมอ เพื่อให้
ตีความสารได้ อย่างถูกต้ องยิ่งขึ ้น
ตัวอย่ างการตีความสาร
กรณีที่เป็ นการอ่านหรื อฟั งข้ อความขนาดสัน้ ผู้รับสารต้ องพิจารณาทังค
้ าหรื อข้ อความที่จะตีความ
ร่วมกับบริบท เพื่อให้ ตีความได้ อย่างถูกต้ อง ส่วนกรณีที่เป็ นการอ่านตีความเรื่ องขนาดยาว ปฏิบตั ไิ ด้ ดงั นี ้
1. อ่ า นเรื่ อ งนัน้ โดยละเอี ย ด ทุ ก ถ้ อยค าทุก เนื อ้ ความ รวมทัง้ น า้ เสี ย ง เพื่ อ หาเจตนาในการส่ ง สาร
พินิจพิจารณาตังแต่
้ ชื่อเรื่ อง เนื่องจากหลายเรื่ องตังชื
้ ่อตรงตามความคิดสาคัญที่ต้องการนาเสนอ
2. หากพิจารณาชื่อเรื่ องแล้ วยัง ไม่สามารถเข้ าใจได้ ว่าผู้ส่งสารเสนอความคิดเกี่ ยวกับเรื่ องใด ผู้รั บสาร
ควรอ่านเนื ้อเรื่ องและจับใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้ าไปตามลาดับไปจนจบเรื่ องเสียก่อน
3. กรณีที่เรื่ องที่ได้ อ่านเป็ นบทความซึ่งประกอบด้ วยข้ อเท็จจริ งกับความคิดเห็น ควรวิเคราะห์ เพื่อแยกว่า
ส่วนใดเป็ นข้ อเท็จจริ ง ความรู้ ซึ่งเสนออย่างตรงไปตรงมา ผู้รับสารก็จ ะจับความและเข้ าใจได้ ทนั ที แต่ส่วน
ที่เป็ นความเห็น อารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่ ผู้สง่ สารอาจใช้ ศลิ ปะในการเขียนทาให้ ถ้อยคาหรื อข้ อความที่ปรากฏ
มีนยั บางอย่างแฝงอยู่ ผู้รับสารต้ องอาศัยการตีความจึงจะเข้ าใจความหมายของสารได้
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4. ในงานเขียน ผู้สง่ สารมักวางโครงเรื่ องเพื่อกาหนดทิศทางของเรื่ องว่าดาเนินไปทางใด การทาความเข้ าใจ
โครงเรื่ องหรื อโครงสร้ างของเรื่ องจะทาให้ ทราบหัวข้ อหรื อประเด็นความคิดที่ ส าคัญซึ่ง ช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้ องของการตีความ
5. ผู้รับสารอาจสังเกตว่าข้ อความใดมีลกั ษณะแฝงนัย อ่านแล้ วสะดุดใจ หรื อเมื่อ พิจารณาตามตัวอักษร
แล้ วไม่เข้ ากับบริ บทแวดล้ อมข้ อความนัน้ ข้ อความเหล่านันก็
้ ควรพิจารณาตีความ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับวิธีเขียน
ของผู้เขียนแต่ละคนด้ วย บางคนใช้ สานวนโวหารหรื อความเปรี ยบที่เป็ นที่ร้ ูจกั หรื อใช้ กนั อยู่ในปั จจุบนั หรื อ
ใช้ วิธีอธิบายสานวนโวหาร หรื ออธิบายความเปรี ยบอย่างกระจ่าง หากอ่านแล้ วเข้ าใจได้ ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้
การตีความ
6. ในขณะที่ อ่า นเนื อ้ เรื่ อ ง ผู้รั บ สารต้ อ งพยายามหาเหตุผ ลสนับ สนุน การตี ค วาม ต้ อ งพิ นิ จ พิ จ ารณา
องค์ประกอบต่างๆ ในเรื่ องให้ เห็นความสัมพันธ์ ที่สอดคล้ องกัน ไตร่ ตรองให้ รอบคอบก่อนที่จะประมวล
ความคิดของตนว่าข้ อความที่ได้ อ่านหมายถึงสิ่งใด ทังนี
้ ผ้ ้ รู ับสารควรพินิจพิเคราะห์อย่างปราศจากอคติ
เพื่อให้ รับสารได้ อย่างถูกต้ อง
ตัวอย่างที่ 1
บูมเมอแรงแห่ งชีวิต
(1) เมื่อเราเหวี่ยงบูมเมอแรงออกไป สักพักมันก็จะย้ อนกลับมาหาเรา ใช่หรื อไม่ว่าการกระทาของ
เราก็ เ ช่นกัน เราทาอะไรกับสิ่ ง ใดไว้ สิ่ ง นัน้ ย่อมส่ง ผลกลับมาที่ เรา แม้ จ ะไม่รวดเร็ วหรื อชัดเจนเหมื อ น
บูมเมอแรงก็ตาม เมื่อเราจัดดอกไม้ ให้ งดงาม ดอกไม้ นนก็
ั ้ กลับมาจัดใจเราให้ งดงามตามไปด้ วย เวลาเรา
จัดวางสิ่งของให้ เป็ นระเบียบ ดูแ ลบ้ านให้ สะอาด ใจเราก็พลอยเป็ นระเบียบและสะอาดไปด้ วย แต่ถ้าเรา
ทิ ้งของระเกะระกะ ปล่อยให้ บ้านรกสกปรก บ้ านนันก็
้ ปรุงแต่งใจเราให้ รกรุงรังไปด้ วย
(2) สิ่งของที่เราเข้ าไปเกี่ ยวข้ องนัน้ มิได้ เป็ นฝ่ ายถูกกระทาอย่างเดียว หากยังกระทาต่อเราด้ วย
คนที่ให้ คณ
ุ ค่าสูงส่งแก่เพชรนิลจินดา ย่อมรู้สกึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่าหรื อสถานะสูงส่งขึ ้นยามได้ สวมสร้ อยเพชร
แต่บางครัง้ ก็ถึงกับนอนไม่หลับหากมีเพชรเม็ดงามอยู่ใต้ เตียง ต้ นไม้ ในสวนทีแรกเราเป็ นฝ่ ายดูแลรักษามัน
แต่เมื่อเติบใหญ่มนั กลับดูแลรักษาเรา เช่น ให้ ร่มเงา ให้ อาหาร เป็ นสวั สดิการในยามแก่ หรื อปกป้องร่ าง
ของเราในยามสิ ้นลม ดังชาวต้ งในประเทศจีนซึ่งมีหน้ าที่ดแู ลต้ นไม้ ประจาตัว (ที่ปลูกตังแต่
้ แรกเกิด) ไปจน
ตลอดชีวิต และเมื่อสิ ้นลม ต้ นไม้ ต้นนันจะถู
้ กโค่นเพื่อทาเป็ นโลงบรรจุร่างของเขา
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(3) ของชิ น้ ใดก็ ต ามหากเรายึด ว่า เป็ น “ของเรา” เมื่ อ ใด มัน ก็ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่อ เราทัน ที จ นเรา
กลายเป็ น “ของมัน” ไปเลยก็มี เช่น ยอมตายเพื่อรักษามันเอาไว้ ถ้ าเกิดมันมีอนั เป็ นไป เสียหาย เสื่อมทรุด
หรื อสูญไป เราก็อาจล้ มทรุดหรื อถึงกับหมดสติไปเลยก็ได้
(4) มิใช่แต่สิ่งที่เป็ นรูปธรรมจับต้ องได้ เท่านัน้ แม้ แต่สิ่งที่เป็ นนามธรรมก็เช่นกัน ทีแรกเราปรุงแต่ง
มัน ต่อมามันกลับเป็ นฝ่ ายปรุ ง แต่งเรา จนถึงขัน้ เป็ นนายเรา ความคิดทัง้ หลายที่ เราก่อรู ปขึน้ มาในหัว
สามารถทาให้ เรากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะใจถูก สัง่ ให้ คิดๆ ๆ ต่อไปไม่ยอมหยุด บางครัง้ มันก็ชกั นาหรื อ
บงการให้ เราทะเลาะเบาะแว้ งกับใครก็ได้ หากเขาไม่เห็นด้ วยกับความคิดนัน้ แม้ คนคนนันจะเป็
้
นพ่อแม่
ลูกหลานหรื อคนรักก็ตาม ถ้ ายึดมั่นถือมัน่ กับความคิดใดมากๆ มันก็จะทาทุกอย่างเพื่อขัดขวางไม่ให้ เรา
เห็นหรื อยอมรับความจริ งที่สวนทางกับความคิดนัน้ มันจะสัง่ ให้ เราบอกปั ดความจริ งนัน้ แล้ วจมอยู่ใน
ความคิดนัน้ ต่อไป แต่ถ้าปรุ ง แต่ง และหลงจมอยู่กับความคิดว่าเราเป็ นคนไร้ ค่าเมื่ อใด ความคิดนัน้ ก็
สามารถบัญชาให้ เราทาร้ ายตัวเองได้ เมื่อนัน้ ใช่หรื อไม่ว่าทุกวันนี ้เรากาลังกลายเป็ นทาสของความคิดที่
ตัวเองสร้ างขึ ้นมาทังนั
้ น้
(5) สิ่งของฉันใด คนก็ฉันนัน้ ไม่ว่าเราจะเกี่ ยวข้ องกับใคร คนคนนัน้ ย่อมมีอิทธิ พลต่อเราเสมอ
ไม่มากก็น้อย แม้ แต่ผ้ นู าที่มีอานาจก็หนีความจริ งไม่พ้นว่า ลูกน้ องไม่ได้ อยู่ในอิทธิพลของเขาแต่ฝ่ายเดียว
เท่านัน้ แต่ยังมีอิทธิ พลต่อเขาด้ วย อย่างน้ อยเขามีอานาจได้ ก็เพราะการยอมรับของลูกน้ อง ถ้ าลูกน้ อง
ไม่ยอมรับหรื อไม่ให้ ความร่วมมือเขาก็ทาอะไรไม่ได้ หรื อถึงกับต้ องลงจากอานาจไป
(6) มองให้ ลึกลงไป สิ่งของหรื อผู้คนจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรขึ ้นอยู่กับการกระทาหรื อวิธีการ
ที่ เ ราเกี่ ย วข้ อ งกับ สิ่ ง นัน้ คนที่ ก ระท ากับ ผู้อื่ น ด้ ว ยความรั ก หรื อ ความเคารพ ย่อ มได้ รั บ ความรั ก หรื อ
ความเคารพกลับ คื น มา อาสาสมัค รหลายคนที่ ไ ปช่ว ยดูแ ลเด็ก เล็ ก ในสถานสงเคราะห์ พ บว่า ตนเอง
มีความสุขอย่างยิ่ง ทังๆ
้ ที่ตงใจไปให้
ั้
ความสุขแก่เด็ก แต่กลับได้ รับความสุขจากเด็กคืนมาอย่างไม่คาดฝั น
บางคนรู้สกึ ว่าชีวิตตนมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้นเพราะความรักที่ ได้ กลับคืนมาจากเด็ก ชายหนุ่มผู้หนึ่งถึงกับยอมรับ
ว่า “ชีวิตผมสมบูรณ์ขึ ้นเพราะเด็ก 7 ขวบ”
(7) ให้ ความรักก็ย่อมได้ รับความรัก ให้ ความสุขก็ย่อมได้ รับความสุข แต่ถ้าคิดจะเอาความรักหรื อ
ตัก ตวงความสุ ข กลับ ไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ ค วามเกลี ย ดชัง และความทุ ก ข์ ม าแทน ทัง้ นี เ้ พราะเมื่ อเริ่ ม จาก
ความเห็นแก่ได้ ก็ย่อมกระทาหรื อแสดงออกด้ วยความเห็นแก่ตวั อีกฝ่ ายจึงตอบโต้ ด้วยความเห็นแก่ตวั
กลับมา ถ้ าหวัง ตัก ตวงความสุขจากเขา เขาก็ คิดตักตวงความสุขจากเราเช่น กัน ยิ่ง แสดงออกด้ ว ย
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ความโกรธเกลียดแล้ ว ก็แน่นอนเลยว่าย่อมได้ รับความโกรธเกลี ยดกลับมา จะพูดว่าความโกรธเกลียด
ที่เราเหวี่ยงใส่เขาย้ อนกลับมาหาเราก็คงไม่ผิดนัก
(8) ท าอย่า งไรย่อ มได้ ผ ลอย่างนัน้ แต่ผ ลที่ ย้ อนกลับ มาหาเรานัน้ ไม่จ าเป็ นต้ อ งเกิ ดจากใคร
คนใดคนหนึ่งก็ได้ หากเกิดจากการกระทาของเราเอง คนที่ชอบใช้ ความรุนแรงกับผู้อื่น ความรุนแรงนันเอง
้
จะย้ อนกลับมาปรุงแต่งจิตใจให้ เป็ นคนก้ าวร้ าว โหดเหี ้ยม หรื อหยาบกระด้ าง หรื อทาให้ จิตใจมีความดามืด
มากขึ ้นจนสามารถทาสิ่งเลวร้ ายได้ ง่าย ตารวจที่ชอบใช้ วิธีเหล่านี ้กับโจร ในที่สดุ ก็จะมีจิตใจใกล้ เคียงกับโจร
เหล่านัน้ แม้ แต่คนดีที่พร้ อมใช้ วิธีการฉ้ อฉลสกปรกกับคนชั่ว หากทาเช่นนัน้ บ่อยๆ ก็จะกลายเป็ นคนชั่ว
ไปโดยไม่ร้ ูตวั
(9) มีผ้ หู นึ่งกล่าวไว้ อย่างน่าฟั งว่า “เมื่อคุณสู้กบั อสูร พึงระวังอย่าให้ ตวั เองกลายเป็ นอสูรไปด้ วย”
คนที่ยดึ มัน่ ในความถูกต้ องหรื อผู้ที่ถือตัวว่าเป็ นฝ่ ายธรรมะมักตกอยู่ในกับดักดังกล่าว เพราะเมื่อเห็นคนชัว่
ย่อมอยูเ่ ฉยไม่ได้ ด้ วยถือว่าเป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องจัดการกับคนชัว่ เหล่านัน้ ยิ่งมัน่ ใจว่าตัวเองเป็ นคนดีก็ยิ่งรู้สึก
ว่าตนมีความชอบธรรมที่จะจัดการกับคนเหล่านันด้
้ วยวิธีใดก็ได้ เพื่อพิทกั ษ์ ความถูกต้ องหรื อปกป้องธรรมะ
เนื่องจากมี ความโกรธเกลียดเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว จึ งพร้ อมจะใช้ วิธีที่ดุดนั ก้ าวร้ าว และรุ นแรงขึน้ เรื่ อยๆ
เริ่มต้ นจากประณามด่าว่า โกหก หลอกลวง ใส่ร้าย ไปจนถึงลงมือฆ่า ดังกรณี บิน ลาดิน กับพวก หรื อกลุ่ม
คริ ส เตี ย นหัว รุ น แรง การณ์ จึง กลายเป็ นว่ า ยิ่ ง พยายามปกป้ องธรรมะมากเท่า ไร ก็ ยิ่ ง ท าผิ ด ศี ล ธรรม
มากเท่านัน้ ในเมืองไทยแนวโน้ มเช่นนี ้นับวันจะมีมากขึ ้นเรื่ อยๆ
(10) ครู ที่เจ้ าระเบียบหรื อเคร่ งศีลธรรม หากเอาแต่บ่นว่าหรื อดุด่าลูกศิษย์ที่เกเร แม้ จะยังไม่ถูก
ลูกศิษย์แผลงฤทธิ์หรื อตอบโต้ เอาคืน แต่การดุดา่ ว่ากล่าวเป็ นอาจิณนันก็
้ จะย้ อนกลับมาหล่อหลอมจิตใจครู
ให้ เป็ นคนหงุดหงิดเจ้ าอารมณ์ รวมทังท
้ าให้ มีบุคลิกเคร่ งเครี ยดหรื อถึงกับหน้ างอโดยไม่ร้ ู ตัว ยิ่งถ้ าชอบ
จับผิดนักเรี ยนด้ วยแล้ ว ก็ยิ่งมีนิสยั ระแวงมองคนในแง่ลบไม่เฉพาะกับลูกศิษย์เท่านัน้ แต่กบั เพื่อนร่วมงาน
และคนในครอบครัวด้ วย
(11) ที่ จ ริ ง แม้ ยัง ไม่ไ ด้ แ สดงออกกับ ใครเลย เพี ย งแค่นึ ก คิ ด หรื อ รู้ สึก ต่อ ใครบางคนอยู่ใ นใจ
ความรู้สึกนึกคิดนันก็
้ ย้อนกลับมาส่งผลต่อเรา เช่น ถ้ าโกรธเกลียดใครแล้ วปล่อยให้ ความโกรธเกลียดนัน้
ดารงอยู่ไ ปเรื่ อ ยๆ ความโกรธเกลี ย ดนัน้ ก็ ก ลับ มาบี บ คัน้ บั่น ทอนจิ ต ใจ ทาให้ เ ครี ย ดหนัก ขึน้ นานเข้ า
ก็ ก ลายเป็ นคนเจ้ า อารมณ์ ที่ ร้ ายกว่า นัน้ ก็ คื อ ความพยาบาทเจ้ า คิด เจ้ า แค้ น จะถูก ปลุก ให้ ก าเริ บ จน
ครอบงาใจ ผลก็คือตนพร้ อมจะทาสิ่งเลวร้ ายได้ เสมอ ทังนี
้ ้ยังไม่ต้องพูดถึงผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิต เช่น
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ร่างกายเจ็บป่ วยด้ วยสารพัดโรค ซึง่ บางครัง้ หาสาเหตุทางกายไม่พบ
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(12) เมื่ อ เราโกรธเกลี ย ดใครสัก คน อยากให้ เ ขามี อัน เป็ นไป คนแรกที่ เ ดื อ ดร้ อนทัน ที คื อ เรา
ไม่ใช่ใครที่ไหน ในทางตรงข้ าม หากเรามีเมตตาต่อผู้คน อยากให้ เขามีความสุข แม้ ยงั ไม่ทนั ได้ ทาอะไรเลย
ความสุขนันก็
้ เกิดขึน้ กับเราแล้ วเป็ นคนแรก เพราะเมตตานัน้ ย่อมนาความสงบเย็นมาสู่จิตใจ และทาให้
ความทุก ข์ ข องเรากลายเป็ นเรื่ อ งเล็ ก ลง ไม่เ พี ย งเท่า นัน้ หากเราลงมื อ ท าเพื่ อ ช่ว ยให้ เ ขามี ค วามสุข
การกระทาอันกอปรด้ วยเมตตานัน้ จะช่วยลดความเห็นแก่ตวั ในใจเรา ขณะเดียวกันก็ปลุกพลังฝ่ ายบวก
ให้ มีกาลังมากขึ ้น ได้ เห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง ยิ่งเห็นเขามีความสุข ความสุขนันก็
้ ย้อนกลับมา
ทาให้ เรามีความสุขมากขึ ้น รู้สกึ ว่าชีวิตได้ รับการเติมเต็ม
(13) หากเราท าด้ ว ยใจอัน เป็ นกุศลหรื อ ท าด้ วยความรู้ สึกที่ เ ป็ นบวก แม้ จ ะกระทากับ สิ่ ง ของ
ที่ไร้ จิตวิญญาณ ความรู้ สึกและการกระทาอันเป็ นกุศลนันก็
้ ยงั ส่งผลย้ อนกลับมาที่ผ้ กู ระทาอยู่ดี ชายชรา
ผู้ห นึ่ ง เป็ นอาสาสมัค รช่ ว ยแยกขยะ และท าให้ ข ยะนัน้ กลับ มามี คุณ ค่า ขึ น้ ใหม่ (เช่ น เอาไปรี ไ ซเคิ ล
หรื อขายต่อ)
(14) หลังจากทามาได้ ไม่กี่เดือน เขาพบว่าเขาได้ กลายเป็ น “ขยะคืนชีพ” จากเดิมที่ร้ ูสึกว่าตนไร้ คา่
ได้ แต่อยู่รอวันตาย กลับกลายเป็ นคนที่มีชีวิตชีวาและรู้ สึกเป็ นบวกกับตนเองอีกครัง้ หนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง
การที่เขาพากเพียรทาให้ ขยะในมือกลับมาเป็ นสินทรัพย์ที่มีคา่ มันได้ ช่วยให้ ชีวิตของเขาเปลี่ยนจาก “ขยะ”
ในความรู้สกึ ของเขากลายมาเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าน่าภูมิใจ
(15) ไม่ ว่ า เราจะท าหรื อ รู้ สึ ก นึ ก คิ ด อย่ า งไรไม่ เ คยสู ญ เปล่ า มัน ไม่ เ พี ย งส่ ง ผลต่อ ผู้อื่ น หรื อ
สิ่งภายนอกเท่านัน้ หากยังส่งผลย้ อนกลับมาที่ตวั เราเองด้ วยในลักษณาการที่สอดคล้ องกัน ไม่ช้าก็เร็ ว นี ้คือ
กฎธรรมชาติที่พทุ ธศาสนาเรี ยกว่า “กฎแห่งกรรม” เมื่อเราโกรธเกลียดหรื อทาร้ ายใครสักคน ไม่ต้องปี หน้ า
หรื อชาติหน้ า มันได้ สง่ ผลร้ ายต่อตัวเราแล้ ว อย่างน้ อยก็ในจิตใจ ในทางตรงข้ าม หากเรามีเมตตากรุณาและ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลผู้อื่น ผลดีก็เกิดขึ ้นกับเราแล้ วทันที โดยไม่ต้องรอให้ เขามาตอบแทนบุญคุณ เราอยากให้
ชีวิตอยู่เย็นเป็ นสุข ไม่มีอะไรดีกว่าการคิดดี พูดดี และทาดี ความดีที่ทานัน้ ไม่ช้าก็เร็ วย่อมกลับมาหาเรา
ในที่สดุ
พระไพศาล วิสาโล. (2554). ยิ้ มได้แม้พ่ายแพ้. กรุงเทพฯ: สารคดี.
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การตีความเรื่อง “บูมเมอแรงแห่ งชีวิต”
ผู้ตีความเริ่มจากการพิจารณาชื่อเรื่ อง อ่านเนื ้อเรื่ องโดยละเอียดไปตามลาดับ ขณะที่อ่านวิเคราะห์
ว่าส่วนใดเป็ นข้ อเท็จจริ ง ส่วนใดเป็ นความคิดเห็น เพื่อให้ จับใจความสาคัญได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ข้ อความใดมีนยั แฝง ต้ องตีความโดยอาศัยบริบทของคาและบริ บทของเรื่ องทังหมด
้
ข้ อความที่ไม่ต้องตีความ เป็ นข้ อความที่เขียนอธิบายอย่างตรงไปตรงมา เข้ าใจได้ ชดั เจนโดยไม่
ต้ องอาศัยการตีความ เช่น ข้ อความ
“มองให้ ลกึ ลงไป สิ่งของหรื อผู้คนจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรขึ ้นอยู่กบั การกระทาหรื อวิธีการที่เรา
เกี่ยวข้ องกับสิ่งนัน้ คนที่กระทากับผู้อื่นด้ วยความรัก หรื อความเคารพ ย่อมได้ รับความรัก หรื อความเคารพ
กลับคืนมา”
ข้ อความที่ต้องตีความ เช่น
“บูมเมอแรงแห่งชีวิต” เป็ นชื่อเรื่ อง สังเกตเห็นว่าไม่ได้ หมายถึงบูมเมอแรงจริ งๆ แต่ เปรี ยบเทียบกับ
การกระทาของบุคคลที่ส่งผลสะท้ อนกลับหาตัว เหมือนการเหวี่ยงบู มเมอแรงที่จะย้ อนกลับมาหาผู้เหวี่ยง
เสมอ จะคิดทาสิ่งใดต้ องตระหนักถึงผลสะท้ อนให้ มาก
“เมื่อเราจัดดอกไม้ ให้ งดงาม ดอกไม้ นนก็
ั ้ กลับมาจัดใจเราให้ งดงามไปด้ วย”
“ต้ นไม้ ในสวน ทีแรกเราเป็ นฝ่ ายดูแลรักษามัน แต่เมื่อเติบใหญ่ มนั กลับดูแลรักษาเรา เช่นให้ ร่มเงา
ให้ อาหาร เป็ นสวัสดิการในยามแก่”
ข้ อความว่า “จัดใจ” กับ “มัน(ต้ นไม้ )กลับดูแลรักษาเรา” ในความเป็ นจริ ง ดอกไม้ ต้นไม้ กระทา
อย่างมนุษย์ไม่ได้ แต่ในที่นี ้หมายถึง ดอกไม้ ต้นไม้ มีอิทธิพลควบคุมดูแลชีวิตของมนุษย์ได้
“ที แรกเราปรุ ง แต่ง มัน (ใจ) ต่อ มามันกลับเป็ นฝ่ ายปรุ ง แต่ง เรา จนถึง ขัน้ เป็ นนายเรา ความคิด
ทังหลายที
้
่เราก่อรู ปขึ ้นมาในหัวสามารถทาให้ เรากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะใจถูกสัง่ ให้ คิดๆ ๆ...มันจะสัง่
ให้ เราบอกปั ดความจริงนันและจมอยู
้
ใ่ นความคิดนันต่
้ อไป...ใช่หรื อไม่ว่าทุกวันนี ้เรากาลังเป็ นทาสความคิด
ที่ตวั เองสร้ างขึ ้นมาทังนั
้ น”
้
“ทาสความคิด” หมายความว่า ไม่สามารถหยุดคิดได้ เปรี ยบเหมือนทาสที่ต้องทาตามคาสั่ง
ของนายอยูต่ ลอดเวลา ในที่นี ้นายก็คือ “ใจ” เป็ นนายของผู้ที่ถกู ใจบังคับให้ คดิ โดยการปรุงแต่ง
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“จิตใจมีความดามืดมากขึ ้น” ปกติสานวน “ใจดา” ใช้ กบั ผู้ที่ไม่ช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ในที่นี ้ใช้ ในความหมายกว้ าง คือ คนใจคอโหดร้ าย ทาสิ่งร้ ายๆ ได้ เป็ นการใช้ สานวนใจดาในความหมาย
ใหม่
“ ‘เมื่อคุณสู้กบั อสูร พึงระวังอย่าให้ ตวั เองเป็ นอสูรไปด้ วย’ คนที่ยึดมัน่ ในความถูกต้ องหรื อผู้ที่ถือตัว
ว่าเป็ นฝ่ ายธรรมะ มักตกอยู่ในกับดักดังกล่าว” “อสูร” กับ “กับดัก” คือคาที่ต้องตีความ อสูร หมายถึง ยักษ์
คนร้ ายหรื อความชัว่ ร้ าย ผู้เขียนนาเสนอความคิดด้ วยการเล่นคาได้ น่าสนใจ กล่าวคือ ให้ คนดีระวังอย่าติด
“กับดัก” กลายเป็ นคนร้ ายเสียเอง โดยการใช้ ความรุ นแรงแบบอสูรในการกาจัดคนชัว่ เพื่อปกป้องธรรมะ
และเห็นว่าเป็ นความชอบธรรม
“ความพยาบาทเจ้ า คิ ด เจ้ าแค้ น จะถู ก ปลุก ให้ ก าเริ บ จนครอบง าใจ”

ข้ อความนี เ้ ปรี ย บ

ความพยาบาทกับมนุษย์ ที่นอนหลับแล้ วถูกปลุกให้ ตื่น ผู้เขียนเห็นว่ามนุษย์มีสิ่งนี ้อยู่ในตัวและสงบนิ่งอยู่
แต่มนุษย์เลือกปลุกมันขึ ้นมา ซึง่ ทาให้ เกิดผลร้ ายต่อตนและผู้อื่น
“เขาได้ กลายเป็ น ‘ขยะ’ คืนชีพ” ข้ อความนี ้เป็ นการเล่นความหมายที่ย้อนแย้ งกัน ขยะเป็ นสิ่งที่
ไม่มีค่า ใช้ ไม่ได้ เหมือนกับตายไปแล้ ว แต่การเก็บขยะทาให้ ผ้ เู ก็บซึ่งรู้ สึกตัวว่าไร้ ค่าได้ ฟืน้ คืนชีพอีกครัง้
การคืนชีพของเขาเกิดจากสิ่งที่ตายไปแล้ ว
ผู้รับสารอาจประมวลว่าสารหรื อความคิดที่ได้ จากการจับใจความและตีความในแต่ละย่อหน้ าว่า
เกี่ยวกับสิ่งใด
ย่อหน้ าที่ (1)-(2) เรากระทาสิ่งใด สิ่งนันจะกลั
้
บมากระทาต่อเราหรื อมีอิทธิพลต่อเราเช่นกัน
ย่อหน้ าที่ (3)

ดังนันหากเรายึ
้
ดมัน่ ว่าสิ่งใดเป็ นของเรา เราจะถูกสิ่งนันครอบง
้
าด้ วย

ย่อหน้ าที่ (4)

เป็ นเช่นนี ้ทังสิ
้ ่งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม ใครยึดมั่นความคิดใดมาก ก็จะเป็ นทาสของ
ความคิดนัน้

ย่อหน้ าที่ (5)

เราเกี่ยวข้ องกับใคร สิ่งนันย่
้ อมมีอิทธิพลต่อเราเสมอ

ย่อหน้ าที่ (6)

การที่สิ่งของหรื อผู้คนมีผลกระทบต่อเรา ขึน้ อยู่กับการกระทาหรื อวิธีการที่เราเกี่ ยวข้ อง
กับสิ่งนัน้

ย่อหน้ าที่ (7)

ให้ สิ่งใดย่อมได้ รับผลอย่างนัน้
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ย่อหน้ าที่ (8)

ผลนัน้ เกิ ด จากการกระท าของเราเอง คนดี แ ม้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสกปรกแบบคนชั่ว กับ คนชั่ว
หากทาบ่อยๆ ก็จะกลายเป็ นคนชัว่

ย่อหน้ าที่ (9)-(10) คนที่ยึดมัน่ ในความถูกต้ องแล้ วกระทาความรุ นแรงเพื่ อพิทกั ษ์ ความถูกต้ องหรื อธรรม
ทาให้ ทาผิดศีลธรรมมากขึ ้น
ย่อหน้ าที่ (11) ความรู้สกึ นึกคิดอาจส่งผลต่อเรา แม้ ไม่ได้ แสดงออก
ย่อหน้ าที่ (12) ความเกลียดทาให้ เราเดือดร้ อน ความเมตตาช่วยลดความเห็นแก่ตวั ทาให้ เราเป็ นสุข
ย่อหน้ าที่ (13)-(14) ทาสิ่งใดด้ วยใจกุศลหรื อความรู้สกึ เป็ นบวก กุศลจะส่งผลย้ อนกลับมาที่ผ้ ทู าความดี
ย่อหน้ าที่ (15) การกระทาหรื อความนึกคิดของเราไม่เคยสูญเปล่า สิ่งนีส้ ่งผลต่อผู้อื่นและต่อผู้กระทา
หากอยากให้ ชีวิตมีความสุข ให้ คิดดี ทาดี พูดดี ความดีจะย้ อนกลับมาหาเราในที่สดุ
ในขณะที่จบั ใจความและตีความนี ้ ผู้รับสารต้ องคิดหาเหตุผลและไตร่ ตรองว่า ประเด็นความคิด
ที่จบั ความมานันถู
้ กต้ องและสัมพันธ์สอดคล้ องกับใจความของย่อหน้ าอื่นหรื อไม่ เพื่อว่าท้ ายที่สดุ ผู้รับสาร
จะเข้ าใจความคิดของผู้ส่งสาร ทราบเจตนาในการส่งสาร และสามารถจับสาระสาคัญของเรื่ องได้ อย่าง
ถูกต้ อง บทความเรื่ องนี ต้ ้ อ งการเสนอความคิด ว่า ไม่ว่า เราจะกระทาสิ่ง ใดต่อผู้คน หรื อ สิ่ง ของ หรื อ
แม้ ก ระทั่ง ความคิด ก็ ย่อมส่ง ผลต่อตัว เรา ดัง นัน้ เจตนาในการส่ง สารคือ ต้ อ งการให้ ผ้ ูค นคิด ดี พูด ดี
ทาดีตอ่ กัน เพื่อให้ ผลดีย้อนกลับมาหาเรา “บูมเมอแรงแห่งชีวิต” ซึ่งผู้ส่งสารตังเป็
้ นชื่อของบทความจึงมีนยั
ให้ ผู้ รั บ สารตระหนั ก ว่ า การกระท า ความคิ ด ต่ า งๆ ในการด าเ นิ น ชี วิ ต ของเรา ล้ วนส่ ง ผลสะท้ อน
ดุจบูมเมอแรงที่ย้อนกลับมาหาเราตามแรงที่เหวี่ยงไปเสมอ
ตัวอย่างที่ 2
กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
วาสนาสูงส่งสโมสร
ย่าค่านี่จะย่าไปงานบอลล์
เสพเสน่ห์เกสรสุมาลี
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กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
พริง้ สง่างามผงาดเพียงราชสีห์
มันสมองของสยามธานี
ค่านี ้กูจะนาบให้ หนาใจ
กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
เจ้ าขี ้ข้ ารู้จกั กูหรื อไม่
หัวเข็มขัด กลัดกระดุม ปุ่ มเน็คไทร์
หลีกไปหลีกไปอย่ากีดทาง

กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอันกว้ างขวาง
ศึกษาสรรพรสมิเว้ นวาง
เมืองกว้ างช้ างหลายสบายดี

กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
เดินเหินดูสง่ามีราศี
ย่าค่ากูจะย่าทังราตรี
้
กรุงศรี อยุธยามาราธอน
เฮ้ ย กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
มีสติปัญญาเยี่ยมสิงขร
ให้ พระอินทร์ เอาพระขรรค์มาบัน่ รอน
อเมริกามาสอนกูเชี่ยวชาญ
กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
หรูหราแหลมหลักอัครฐาน
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พรุ่งนี ้ก็ต้องไปร่วมงาน
สังสรรค์ในระดับปริญญา
ได้ โปรดฟั งกูเถิดสักนิด
กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
เงียบโว้ ย-ฟั งกู--ปรัชญา
กูอยูม่ หาวิทยาลัย...
...กูอยูม่ หาวิทยาลัย
รู้ไหม เห็นไหม ดีไหม
อีกไม่นานเราก็ตา่ งจะตายไป
กอบโกยใส่ตวั เองเสียก่อนเอย.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2529). กูเป็ นนิ สิตนักศึกษา (พิมพ์ครัง้ ที่2). กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.
การตีความร้ อยกรองเรื่ อง กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
ร้ อยกรองมีลกั ษณะแตกต่างกับบทความ ผู้ส่งสารจะใช้ คาน้ อยแต่กินความหมายมาก กว้ างขวาง
และลึกซึ ้ง ในการตีความสารจึงต้ องพินิจพิเคราะห์ทงจากเสี
ั้
ยง คา และความหมาย ตลอดจนสานวนโวหาร
และความเปรี ยบต่างๆ โดยละเอียด เริ่ มจากพิจารณาชื่อเรื่ อง “กูเป็ นนิสิตนักศึกษา” ผู้ส่งสารเลือกใช้ คาว่า
“กู” ซึง่ ในปั จจุบนั จัดเป็ นคาไม่สภุ าพ แต่ตีความจากข้ อความนี ้อาจหมายถึง ผู้ที่ยดึ ความคิดของตนเป็ นที่ ตงั ้
แต่ “กู” กลับเป็ นนิสิตนักศึกษา สร้ างความสนใจใคร่ร้ ู แก่ผ้ รู ับสารว่าเหตุใดผู้ได้ รับการศึกษาจึงใช้ คาว่า “กู”
ซึง่ เป็ นคาที่ไม่สภุ าพเรี ยกแทนตน
เมื่ อพิจ ารณาแล้ ว จะเห็น ว่า ผู้ส่ง สารใช้ ข้ อความ “กูเป็ นนิ สิตนักศึก ษา” ซ า้ ๆ ตลอดทัง้ เรื่ อ ง
เพื่อเน้ นย ้าว่านี่คือความคิดและพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาที่ใช้ ตนเองเป็ นที่ตงั ้ กล่าวคือ ในแง่ความคิด
นิสิตนักศึกษาเห็นว่าตนมี “วาสนาสูงส่งสโมสร” มีความ “สง่างามผงาดเพียงราชสีห์ ” ถือกันว่าราชสีห์
มีฐานะเป็ นเจ้ าป่ า สูงกว่าสัตว์อื่น “เป็ นมันสมองของสยามธานี ” คือเป็ นชนชันปั
้ ญญาชนของประเทศ
“เดินดูสง่ามีราศี” มีเครื่ องแบบนิสิตนักศึกษาของรัฐที่ผ้ อู ื่นไม่สามารถสวมได้ คือ “หัวเข็มขัด กลัดกระดุม
ปุ่ มเน็คไทร์ ” “มีสติปัญญาเยี่ยมสิงขร ให้ พระอินทร์ เอาพระขรรค์มาบัน่ รอน อเมริ กามาสอนกูเชี่ยวชาญ”
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นิสิตนักศึกษาเห็นว่าตนมี สติปัญญาสูงเทียบสวรรค์ชนพระอิ
ั้
นทร์ แต่เป็ นความรู้ที่ ศกึ ษาตามอเมริ กา ไม่ใช่
สิ่งที่เป็ นของไทยเอง “หรูหราแหลมหลักอัครฐาน” ถือตนว่ามีฐานะอันยิ่งใหญ่จากการมีสติปัญญาความรู้
และการใช้ ชีวิตหรูหรา
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาจากร้ อยกรองเรื่ องนี ้กลับสวนทางกับความเป็ นปั ญญาชน การเป็ น
ผู้ที่มีความรู้ ความคิดโดยสิน้ เชิง เห็นได้ จากข้ อความ “ย่าค่านี่จะย่าไปงานบอลล์ เสพเสน่ห์เกสรสุมาลี ”
“ค่านี ้กูจะนาบให้ หนาใจ” “มหาวิทยาลัยอันกว้ างขวาง ศึกษาสรรพรสไม่เว้ นวาง เมืองกว้ างช้ างหลาย
สบายดี” “ย่าค่ากูจะย่าทังราตรี
้
” “พรุ่ งนี ้ก็ต้องไปร่ วมงาน สังสรรค์ในระดับปริ ญญา” แสดงให้ เห็นว่า
นักศึกษาสนใจแต่การเที่ยวเล่น สังสรรค์ ใช้ ชีวิตไม่เป็ นสาระ ไม่สมเป็ นผู้มีสติปัญญา “เจ้ าขี ้ข้ ารู้จกั กูหรื อไม่
หัวเข็มขัด กลัดกระดุม ปุ่ มเน็คไทร์ หลีกไปหลีกไปอย่ากีดทาง” ใช้ ความเป็ นผู้มีปัญญา แบ่งชันวรรณะ
้
และ
เหยียดหยามผู้อื่น และ “อีกไม่นานเราก็ตา่ งจะตายไป กอบโกยใส่ตวั เองเสียก่อนเอย.” นึกถึงผลประโยชน์
ของตนเองโดยไม่นึกถึงใคร ทาให้ ผ้ ไู ด้ รับสารได้ คาตอบว่า “กูเป็ นนิสิตนักศึกษา” นันคื
้ อการสะท้ อนภาพ
นักศึกษาที่ ทะนงตนในทางที่ ไ ม่ถูกต้ อ ง แต่ยึด ความคิด ของตนเป็ นใหญ่ ไม่ไ ด้ มี บ ทบาทหรื อทาหน้ า ที่
ให้ สมเป็ นนิสิตนักศึกษา ไม่ได้ ทาประโยชน์ให้ แก่สว่ นรวมสมกับที่เป็ นปั ญญาชน แต่ทาเพื่อตนเองทังสิ
้ ้น
ร้ อยกรองเรื่ อ งนี ม้ ี จุ ด เด่ น ที่ ก ารใช้ น า้ เสี ย งประชดประชัน นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาตลอดทัง้ เรื่ อ ง เช่ น
“มีสติปัญญาเยี่ยมสิงขร ให้ พระอินทร์ เอาพระขรรค์มาบัน่ รอน อเมริ กามาสอนกูเชี่ยวชาญ” กล่าวถึง
สติปั ญ ญาที่ สูง มากเท่าภูเ ขาจนพระอิน ทร์ ต้อ งเอาดาบมาฟั น ทิ ง้ แต่อ าจตีค วามว่า เป็ นคนหัว สูง ก็ ไ ด้
จากข้ อความวรรคสุดท้ าย ที่มี การรับค่านิยมความหรู หราฟุ่ มเฟื อยแบบอเมริ กัน หรื อ “เงี ยบโว้ ย-ฟั งกูปรัชญา กูอยู่มหาวิทยาลัย” แสดงว่าแท้ จริ งผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่นิสิตนักศึกษาแสดงออกนันไม่
้ สอดคล้ องกับ
บทบาทหน้ าที่ ของนักศึกษาและไม่ไ ด้ ปฏิ บัติจ ริ ง จึง ไม่มี ใครสนใจเสี ยงของนิสิ ตนัก ศึกษา ท าให้ นิสิ ต
นักศึกษาต้ องใช้ อานาจบังคับให้ ผ้ อู ื่นเงียบเพื่อฟั งเสียงตน
เมื่อมองภาพรวมของร้ อยกรองเรื่ องนี ้ จะเห็นว่าผู้สง่ สารมีทศั นคติในทางลบต่อนิสิตนักศึกษาที่เป็ น
ระดับปั ญญาชนของประเทศไทย แต่กลับใช้ ชีวิตไม่เป็ นแก่นสารและนึกถึงแต่ตนเอง เจตนาของสารที่เสนอ
ผ่านน ้าเสียงประชดประชันนี ค้ ือต้ องการให้ นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้ า ที่ของตนและปฏิบตั ิตน
ในฐานะปั ญญาชนอย่างถูกต้ องแท้ จริง
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