เอกสารเสริ มวิชา มธ.

การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
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บทที 3
การตีความสาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงคํายวง วราสิ ทธิ ชยั
ความนํา
ในการรับสารไม่วา่ จะเป็ นการอ่านการฟั ง ผู้รับสารต้ องพยายามทําความเข้ าใจสารหรื อความคิด
ของผู้สง่ สารเพือให้ สือสารได้ เข้ าใจตรงกันหรือรู้เท่าทันความคิดของผู้ส่งสาร ได้ รับอรรถรสจากการสือสาร
หากสารที ส่งมานันเป็ นการนํ าเสนอข้ อเท็จ จริ งอย่างตรงไปตรงมา เช่น การเสนอข่าวของทางราชการ
การเขียนสารคดี ผู้รับสารย่อมเข้ าใจสารได้ ไม่ยาก แต่ถ้าสารทีส่งมามีถ้อยคําทีแฝงความหมายหรือใช้ กลวิธี
การแต่งหรือการนําเสนอทีไม่ได้ สือความหมายตรงตามตัวอักษร ผู้รับสารจําเป็ นต้ องตีความเพือให้ เข้ าใจ
ความหมายของสารได้ อย่างถูกต้ อง ถ่องแท้ และลึกซึง
ความหมายของการตีความ
นักวิชาการอธิบายความหมายของการตีความไว้ ดงั นี
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (
, น. ) อธิ บายคําว่า “ตีความ” ว่า “ ก. ชีหรื อ
กําหนดความหมาย ; ให้ ความหมายหรืออธิบาย ; ใช้ หรือปรับให้ เข้ าใจเจตนาและความมุง่ หมายเพือความ
ถูกต้ อง เป็ นต้ น”
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ( , น. ) อธิบายคําว่า “ ตีความ ” หรื อวินิจฉัยสารไว้ ว่า
“วินิจสารคือการตีความนันเอง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า interpretation การตีความเป็ นสิงทีจําเป็ นทีสุดใน
การอ่านหนังสือ ไม่ว่าหนังสือจะเป็ นวรรณคดีหรื อไม่” “วินิจสารหรื อตีความคือพิจารณาว่าผู้แต่งส่งสาร
อะไรมายังผู้อา่ น” ( , น. ) “ วินิจ แปลว่าเพ่งเล็ง มองดูด้วยความตังใจ ‘สาร’ ก็คือ ‘ความหมาย’
ทีผู้เขียนวรรณกรรม (หรื อแต่งเป็ นวาจา) ส่งมายังผู้อ่านสาร (หรื อความหมาย) ถ้ าสื อทีใช้ ส่งสารเป็ นสือ
ง่าย ๆ ตรงๆ ก็เ ข้ าใจง่าย... แต่ถ้ าคํากล่าวมีสารที ไม่แจ่ม ไม่ทํ าให้ เ ห็น ง่ายๆ ผู้ส่งสารใช้ สือที แยบยล
เราก็ต้ องเพ่งเล็งใช้ พยายามอ่านให้ ดี ฟั งแล้ วคิด นันคือเราวินิ จสาร” (
, น. ) “สรุ ป แล้ วคือ
การตีความคือการวินิจสารหรือพิจารณาสารของผู้สง่ ” ( , น. )
Graham Hough ( , น. - ) กล่าวถึงแนวคิดเกียวกับการตีความวรรณคดีไว้ วา่
ก.การตีความเป็ นเพีย งการเผยเจตนาของผู้แต่งโดยขจัดอุปสรรคที กีดขวางการเข้ าใจ
เป็ นต้ นว่า การอธิบายศัพท์ สํานวน รูปประโยค และการโยงความทีอธิบายการอ้ างอิงทีไม่ชัดแจ้ ง
เพือยุติข้อโต้ แย้ ง ถือว่าทําเช่นนีแล้ วก็จะทําให้ เห็นเจตนาของผู้แต่งได้ ชดั เจน
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ข. วรรณคดีมีส ารแฝง ซึงการขจัดความยากที กล่าวแล้ วยังไม่เ พี ย งพอให้ ก ระจ่างได้
นัก วิ จ ารณ์ มี ห น้ าที ที จะขุดค้ น เอาความหมายแฝงมาแสดง สารแฝงเหล่า นี ผู้แต่ง อาจจงใจ
สอดแทรกไว้ หรือไม่ก็ได้
ศิวกานต์ ปทุมสูติ (

, น.

) กล่าวถึงการตีความไว้ วา่

การอ่านตีความคือการอ่านทีต้ องใช้ ความขบคิดวินิจฉัย เพือค้ นหาความหมายทีแท้ จริ ง
จากสารทีแท้ จริงทีผู้เขียนต้ องการบอก ดังนันเรืองทีจะต้ องใช้ วิธีการอ่านแบบตีความก็คือเรื องทีมี
ลักษณะซ่อนหรือแฝงความหมายทีแท้ จริงไว้ ในสารทีปรากฏ หรืออาจกล่าวได้ ว่า ความอันปรากฏ
ตามความหมายของคําที เขีย นไว้ นันไม่ตรงกับ ความหมายทีแท้ จริ งนันเอง โดยทัวไปเนือความ
อันเป็ นสารทีแท้ จริ งมักซ่อนอยู่ใ นรูปสัญลักษณ์ (symbol) หรื อบุคลาธิษ ฐาน (personification)
หรือบางครังอาจซ่อนอยู่ในสํานวนโวหารและกลวิธี แต่งทีแยบยลอืน ๆ
สมบัติ จําปาเงิน และสําเนียง มณีกาญจน์ (

, น. ) อธิบายความมุง่ หมายของการตีความ

ว่า
เพือพิจารณาว่าข้ อความหรือเรืองนันๆ มีความหมายทีแท้ จริ งว่าอย่างไร และสามารถทีจะอธิบาย
ถึงเจตนาและความคิดของผู้เ ขีย นได้ อย่างแจ่มชัด การอ่านประเภทนี ผู้อ่านต้ องใช้ สติปั ญญา
แทงทะลุสิงทีอ่านได้ ทงหมด
ั
คือ สามารถเข้ าใจวัตถุประสงค์และท่าทีของผู้เขียน สามารถทีจะสรุป
ความคิด จับใจความสําคัญและอธิบายขยายความได้
ดนยา วงศ์ธนะชัย (

, น.

) เห็นว่า

ดังนันการอ่านตีความ จึงเป็ นความพยายามทําความเข้ าใจกับสารที ผู้เขียนต้ องการสือ
ถึงผู้อา่ น โดยพิจารณาอย่างละเอียดจากความหมายของถ้ อยคํา ลีลา นําเสียง ทัศนคติของผู้เขียน
ตลอดจนนําสภาพแวดล้ อมและเหตุการณ์ต่างๆ มาเป็ นเครื องช่วยในการทําความเข้ าใจ เพือจะ
ตอบคําถามของตัวผู้อา่ นเองว่าได้ รับความรู้อะไร รับทราบความคิดเห็นอะไร รับรู้ ความรู้สึกอะไร
ซึงทังหมดนีเป็ นกระบวนการอ่านทีเรียกว่า การอ่านตีความนันเอง
กล่าวโดยสรุป การตีความ คือ การพิจารณาโดยละเอียดเพือทําความเข้ าใจสารทีแฝงนัยเพือให้
ทราบความหมายและเจตนาทีแท้ จริงของสารทีผู้สง่ สารส่งมายังผู้รับสาร
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แนวทางในการตีความ
เนื องจากสารที ต้ องตี ค วามนันเป็ นสารที มี ค วามหมายแฝง ผู้รั บ สารจึ ง ต้ องมี ทั งความรู้
ประสบการณ์ ความช่า งสังเกต ตลอดจนรู้ จัก วิเ คราะห์ พิ นิ จ พิ จ ารณาโดยละเอี ย ดเพื อให้ ท ราบนัย
ของความหมายทีแฝงเร้ นอยู่ ทําให้ ทราบความคิดหรือเจตนาทีแท้ จริงทีสารมุง่ นําเสนอ
แนวทางการตีความมีสิงทีจะต้ องพิจารณา ดังนี
. เรื องและประเภทของสาร
โกชัย สาริกบุตร (

, น. ) กล่าวถึงวิธีการ “อ่านจริง” ว่าต้ องมียทุ ธศาสตร์ในการอ่านเริมจาก

การกําหนดสมาธิ และสติสัมปชัญญะ เพือให้ ร้ ูตนเองว่า “กําลังอ่านเรื องใด ประเภทใด จะอ่า นไปทําไม
จะนํ าไปใช้ ทําอะไร อ่านแล้ วต้ องการให้ เ กิดสิงใดแก่ตน” จะเห็นว่าในเบื องต้ น ผู้รับ สารควรทราบว่า
เรืองทีได้ อา่ นได้ ฟังเกียวกับสิงใดและเป็ นเรืองประเภทใด เช่น สารคดีประกอบด้ วยความรู้และข้ อเท็จจริ ง
บทความประกอบด้ วยความคิดเห็นและมีข้อเท็จจริ งเป็ นหลักฐาน ข่าวสารของทางราชการประกอบด้ วย
ข้ อเท็จจริง การวิเคราะห์ขา่ วหรือเล่าข่าวประกอบด้ วยข้ อเท็จจริงและความคิดเห็น โฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือนวนิยายมีเรืองอารมณ์ความรู้สกึ และจินตนาการของผู้สง่ สารเข้ ามาเกียวข้ อง
การทราบเรืองและประเภทของสารทําให้ ทราบว่าต้ องตีความเนือความตอนใด กล่าวคือข้ อเท็จจริ ง
ทีสือความหมายตรงไปตรงมาไม่จําเป็ นต้ องตีความเหมือนตอนทีเป็ นความคิดเห็นซึงอาจมีการใช้ สํานวน
โวหาร ความเปรียบ หรือกลวิธีการแต่งในการนําเสนอทีต้ องทําความเข้ าใจสารแฝง
. เจตนาในการส่ งสาร
ในการส่งสารตามปกติผ้ สู ง่ สารมักเลือกใช้ ประโยคชนิดต่างๆ ให้ ตรงกับเจตนาในการส่งสาร เช่น
ใช้ ประโยคบอกเล่าในการบอกหรื อแจ้ งเรื องต่างๆ ใช้ ประโยคคําถามเมือต้ องการถาม ใช้ ป ระโยคปฏิเสธ
เมือตอบปฏิเสธ แต่ในบางครังจะสังเกตเห็นว่า ผู้สง่ สารใช้ ประโยคไม่ตรงกับเจตนาในการส่งสาร ผู้รับสาร
จึงต้ องอาศัยการตีความ เพือให้ สือสารได้ เข้ าใจตรงกัน เช่น บทสนทนา
“จะให้ แก้ ไขอย่างไรล่ะจ๊ ะ”
“เอาแบบทีสบายใจแล้ วกัน”
ประโยคคําตอบ “เอาแบบทีสบายใจแล้ วกัน” อาจเป็ นการบอกเล่า หรื อหากในการตอบทีมีการ
กระแทกเสียง คําตอบนีจะเปลียนเจตนาเป็ นการประชดประชันทันที
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ประโยคคําถามทีว่า “รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิมไหมคะ” ทีพนักงานร้ านสะดวกซือกล่าว ก็เป็ นการ
ใช้ ประโยคคําถามในการบอกเล่าโดยมีเจตนาเพือเชิญชวนและแนะนําให้ ซือสินค้ า
. การใช้ ถ้อยคํา
ผู้รับ สารต้ องพิจารณาการใช้ ถ้ อยคําในการส่งสารเพือให้ ตีความได้ อย่างถูกต้ อง โดยพิ จารณา
ประเด็นต่างๆ ดังนี
. คําและความหมายของคํา คํามีความหมาย อย่าง ดังนี
. . ความหมายโดยตรง คือ ความหมายตรงตามตัวอักษรดังทีปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เช่น
“พระรามเป็ นมนุษย์ แต่ทศกัณฐ์ เป็ นยักษ์ ”
คําว่า “ยักษ์ ” หมายถึง อมนุษย์ทีมีรูปร่างใหญ่โต น่ากลัว มีเขียวงอก ใจดําอํามหิต ชอบกินมนุษย์กินสัตว์
. . ความหมายโดยนัย หรื อ ความหมายแฝง คือ ความหมายที ชัก นํ าความคิดให้
เชือมโยงถึงสิงอืน เช่น
“ยักษ์ ประจําห้ องเดินตรงมาแล้ ว”
คําว่า “ยัก ษ์ ” ในทีนี ผู้รับ สารจะทราบว่าไม่ได้ หมายถึงยักษ์ ที เป็ น อมนุษย์ ซึงมีแต่ในเทพนิย ายแต่ต้อง
ตีความ คําว่า “ยักษ์ ” ในทีนีจึงหมายถึง มนุษย์ซึงอาจร่างสูงใหญ่หรื อดุร้าย โดยเชือมโยงกับความหมาย
โดยตรงของคําว่า “ยักษ์ ”
เมือรับสารทีมีคําทีสือความหมายโดยตรง ผู้รับสารจะเข้ าใจได้ ทันที แต่ถ้าเป็ นคําทีมีความหมาย
โดยนัย หรือมีความหมายแฝง ผู้รับสารจําเป็ นต้ องตีความจึงจะเข้ าใจความหมายได้
นอกจากนีผู้รับสารยังต้ องระวังการตีความคําทีมีความหมายในลักษณะต่างๆ ดังนี
การตีความคําตามความหมายทีได้ เรียนรู้มา เช่น “ดอกไม้ ” หมายถึง ผู้หญิ ง แต่อาจมีผ้ ทู ีใช้ คําว่า
ดอกไม้ ในความหมายอืน เช่ น “ดอกไม้ ส ดชื นยื นให้ มวลชน” “ดอกไม้ ” ในที นี หมายถึง มิต รภาพ
หากผู้รับสารตีความตามนัยทีได้ เรียนรู้มาอาจไม่เข้ าใจความคิดของผู้สง่ สาร
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การตีความโดยเชือมโยงกับประสบการณ์ของผู้รับสาร อาจทําให้ ตีความไม่ถูกต้ อง เช่น ผู้รับสาร
เคยประสบอุทกภัย เมือใดทีอ่านหรือฟังเรืองเกียวกับนํา ย่อมนึกถึงความทุกข์ยากและอันตราย ไม่อาจนึ ก
ถึงความหมายของนําในด้ านความชุ่มชืน เย็นกายเย็นใจ หรือการเปรียบเทียบนํากับความเมตตาได้
การตีความคําทีมีความหมายหลายนัย เช่น “เปรี ยบเธอดังทะเล” คําว่า “ทะเล” ตีความได้ หลาย
อย่าง เช่น อารมณ์แปรปรวน เห็นแก่ได้ งก (ความเค็ม) สดใส ลึกลับ ผู้รับสารต้ องสังเกตบริ บทของคําที
ตีความเพือให้ เลือกความหมายได้ ถกู ต้ องตรงกับเจตนาในการส่งสาร
. บริบทของคํา
บริบทของคํามี ลักษณะได้ แก่ คําหรื อข้ อความแวดล้ อมคําทีตีความ และสถานการณ์แวดล้ อม
หรือสถานที ในขณะที มีการส่งสารนัน ในการอ่านตีความผู้รับสารควรพิจารณาคําแวดล้ อมที ปรากฏเป็ น
ลายลักษณ์ประกอบการตีความ เช่น
ถ้ าหากว่าเธอคือฟ้า
ฉันคือทะเล
จะเปรียบทะเลดังความมันคง
หากแผ่นฟ้าเป็ นรักทีซือตรง
ทุกๆ สิงจะคงนิรันดร์
...ไม่ตา่ งกับเรา...
เพลง : ฝากฟ้าทะเลฝัน เบิร์ด ธงไชย
เนือหาของเพลงนีกล่าวถึงความรักอันมันคงของ “เธอ” กับ “ฉัน” ทีเกิดจากความซือสัตย์ต่อกัน
โดยเปรียบเทียบกับฟ้าและทะเลซึงอยู่คกู่ นั เสมอ ด้ วยบริบทแวดล้ อมคํา เช่น “ดังความมันคง” “รักทีซือตรง”
“ทุกๆ สิงจะคงนิรันดร์ ” ทําให้ ไม่สามารถตีความ “ทะเล” และ “ฟ้า” ให้ มีความหมายอืนได้
การตีความจากการฟั งต้ องพิจารณาสถานการณ์แวดล้ อมหรื อสถานทีเพือให้ เข้ าใจความหมาย
ตรงตามเจตนาของผู้สง่ สาร เช่น
“มืดไปหน่อยนะ”
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ผู้พดู พูดเมือเข้ ามาในตัวบ้ านในเวลาคํา อาจเป็ นการบอกเล่าหรือต้ องการสังให้ ผ้ อู ืนเปิ ดไฟให้ สว่าง
ก็ได้ ในการตีความข้ อความนีต้ องอาศัยสถานการณ์และสถานทีประกอบความเข้ าใจ
นอกจากนีบริบททางสังคมวัฒนธรรมทีเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย ยังส่งผลกระทบต่อการตีความ
และการทําความเข้ าใจหรือไม่เข้ าใจความหมายของคําทีตีความ เช่น คําสแลงในยุคหนึงอาจไม่เป็ นทีเข้ าใจ
ในยุคหลัง หรือเปลียนความหมายไป
คําว่า “โสด” หมายถึง ยังไม่แต่งงาน ปั จ จุบัน ความหมายเดิมคงมีใช้ อยู่ แต่ห มายถึง
ยังไม่มีครู่ ักก็ได้
คําว่า “ชิน” หมายถึง คูร่ ัก มีปรากฏใช้ ราวสมัยรัชกาลที หรือ คําว่า “สะเหล่อ” หมายถึง
การกระทําทีล้ าสมัยเปิ นเชย เป็ นคําทีคนในปัจจุบนั ไม่ร้ ูจกั ไม่เข้ าใจความหมาย
. สํานวนโวหารและความเปรียบ
สํานวนโวหารและความเปรี ยบเป็ นศิลปะในการใช้ ถ้อยคําเพือให้ ส่งสารอย่างมีสีสนั ได้ อรรถรส
แต่แฝงนัยบางอย่างทีต้ องตีความจึงจะเข้ าใจความหมายได้ อย่างถูกต้ อง .
สํานวนโวหารหรื อความเปรี ยบบางอย่างใช้ กัน มาแต่เดิม บางอย่างใช้ ในปั จจุบันและมีใช้ เสมอ
จนทราบความหมายกันดี นํามาสือสารกันได้ โดยไม่ต้องตีความ เช่น
“หมาหวงก้ าง / หวงก้ าง” หมายถึง หวงสิงทีไม่มีประโยชน์ตอ่ ตน
“ต่อยอดความรู้ / ต่อยอด” หมายถึง เพิมพูนความรู้เหมือนเพิมยอดไม้ ให้ สงู
บางครังยังมีการปรับเปลียนหรื อดัดแปลงสํานวนหรือความเปรียบเดิม เช่น
“หล่อขันเทพ” มาจากการเปรียบเทียบคนทีสวยงามราวกับเทพบุตรเทพธิดา
การสอนนักเรียนทีมีพืนฐานความรู้ตา่ งกันทําให้ ครูต้องเข็นครกขนาดเล็กขนาดใหญ่ถึง
ชีวิตให้ ถึงยอดเขาให้ ได้ มาจากสํานวน “เข็นครกขึนภูเขา”
นอกจากนียังมีการสร้ างสรรค์สํานวนและความเปรียบขึนใหม่ เช่น
“ดราม่า” ความหมายโดยตรงคือ ละครหรือความเป็ นละคร
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ในปั จ จุบัน หากกล่าวถึงเรื องราวหรื อเหตุก ารณ์ ใ ดว่าเป็ น ดราม่า เรื องนันจะมีความเป็ น ละคร
มีเรืองราวอารมณ์ความรู้สกึ เข้ ามาเกียวข้ องมาก เช่น ข่าวนีกลายเป็ นดราม่าไปแล้ ว
นอกจากนียังมีการขยายความหมายของสํานวน “ดราม่า” ให้ มากขึนกว่าเรื องส่วนตัวหรื อเรื อง
รายบุคคล เช่น “การทุบโรงอาหารแล้ วสร้ างใหม่กลายเป็ นประเด็นดราม่า ” หมายถึง การทุบโรงอาหาร
เป็ นประเด็นทีมีการอภิปราย ถกเถียง โต้ แย้ งกันในวงกว้ าง
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าสํานวนโวหารและความเปรี ย บจะเป็ น การใช้ ภาษาเปรี ยบเที ยบเพื อทํ าให้
สิงที เป็ น นามธรรมกลายเป็ น รู ป ธรรมซึ งเป็ น ที รู้ จัก และชัดเจนขึน หรื อเป็ น ภาพที ผู้รับ สารคุ้น เคย แต่
ความเปลี ยนแปลงของสังคมและวัฒ นธรรมแต่ล ะยุค อาจทํ าให้ ค นในปั จ จุ บัน ไม่เ ข้ าใจความหมาย
ของสํานวนหรือความเปรียบทีใช้ มาแต่เดิม
. นําเสียง ท่ าที หรือทัศนคติ
นําเสียงเป็ นสิงหนึงทีผู้รับสารต้ องพิจารณาในการตีความ นักวิชาการบางคนใช้ คําว่า “ท่าที ” หรื อ
“ทัศนคติ ” ยุวพาส์ (ประที ปเสน) ชัย ศิลป์ วัฒนา (

, น. ) อธิบ ายความหมายและความสําคัญ

ของนําเสียงว่า
นําเสียง (Tone) นอกจากจะหมายถึงนําเสียงแล้ ว ยังหมายถึงการแสดงความรู้สกึ และทัศนคติของ
ผู้เขียนหรือผู้พดู ทีมีตอ่ เรืองทีเขาเขียน ต่อผู้อา่ น หรือแม้ กระทังต่อตัวผู้เขียนหรื อผู้พูดเอง ทัศนคติ
ดังกล่าวนีมีความสําคัญกับความหมายทีผู้เขียนหรือผู้พดู ต้ องการสือกับผู้อ่านเป็ นอย่างยิง เพราะ
ถ้ าผู้อ่านไม่สามารถวิเ คราะห์ ว่าผู้เ ขีย นหรื อ ผู้พูด มีทัศ นคติ อย่า งไรต่อเรื องที เสนอ ดังเช่น ว่า
เขาพูดเล่นหรือพูดจริง เขาถากถางหรือยกย่อง เขาประชดหรือชมเชย ผู้อา่ นก็จะไม่สามารถเข้ าใจ
สิงทีเขาต้ องการเสนอได้ อย่างถูกต้ อง
ในภาษาพูดนันเราสามารถเข้ าใจทัศนคติของผู้พูดได้ จากการดูสีห น้ าและฟั งนํ าเสีย ง
ส่วนในบทกวีผ้ อู ่านจะวิเคราะห์ทัศนคติของกวีหรื อผู้พูดได้ โดยพิจารณาองค์ประกอบและกลวิธี
ทุกอย่างทีกวีเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็ นคําและความหมายของคํา จินตภาพ ภาษาโวหารต่าง ๆ หรื อ
แม้ ก ระทังจังหวะและรูป แบบที ใช้ สรุ ปแล้ วทุกองค์ประกอบจะทําหน้ าที ชีให้ ผ้ อู ่านเห็น ทัศนคติ
ของกวีและผู้พดู ผู้อา่ นจึงต้ องเข้ าใจองค์ประกอบและกลวิธีทกุ อย่างเป็ นอย่างดีก่อนจึงจะวิเคราะห์
ทัศนคตินีได้
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จะเห็นได้ วา่ การวิเคราะห์นําเสียงทําให้ ทราบความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสาร ซึงช่วยให้
ผู้รับสารทราบเจตนาแท้ จริ งในการส่งสาร ทังนี ผู้รับสารต้ องพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของเรื องหรื อ
เนือความจึงจะทราบนําเสียงของผู้สง่ สาร
ตัวอย่ างนําเสียง มีดงั นี
. นําเสียงชืนชม เป็ นนําเสียงทีแสดงถึงความพึงพอใจ ความชืนชมชืนชอบ ความรัก ความศรัทธา
ของผู้สง่ สารต่อบุคคลใดบุคคลหนึงหรือสิงใดสิงหนึง เช่น บทความเรือง “เป็ นทุกอย่าง” ของ หนุ่มเมืองจันท์
...แอพใหม่นีมีหลายเรื องที น่าสนใจ แต่ที ผมชอบทีสุดคือ บริ ก ารการกดเงิ น จากตู้เอที เอ็มโดย
ไม่ต้องใช้ บตั รเอทีเอ็ม
ตอนแรกที ฟั ง รู้ สึก เฉยๆ เหมื อ นเป็ น บริ ก ารที ทํ า ขึนมาเพื อให้ ดูว่า ทัน สมัย แต่ พ อฟั ง อย่ า ง
ละเอียดแล้ ว ผมว่าบริการนีสุดยอด เพราะเล่นกับ “ปัญหา” ทีนึกไม่ถึง เช่น ลืมกระเป๋ าตังค์ หรื อโดนขโมย
กระเป๋ าตังค์
บริการนีก็คือ เราสามารถโทรศัพท์ไปหาเพือนทีมีบญ
ั ชีแบงก์ A โอนเงินให้ เราผ่านระบบนี สมมุติ
ว่าเพือนจะโอนให้ เรา ,000 บาท แบงก์จะบอกรหัสพิเศษทีมีอายุการใช้ งานเพียง

นาที เพือนก็จะโทรมา

บอกรหัสนี
เราไปทีตู้เอทีเอ็มของแบงก์ A กดหมายเลขโทรศัพท์ แล้ วกดเลขรหัสลับดังกล่าว แค่นีก็ได้ เงินสด
ทันที
บริการนีนอกจาก “ทันสมัย” แล้ ว ยังเล่นกับ “ความรู้สกึ ” ของคนอีกด้ วย
นึกดูสิครับ ถ้ าเราไม่ใช่ลกู ค้ าของแบงก์ A แต่กระเป๋ าตังค์หาย จําเป็ นต้ องใช้ เงินสด และบริ การนี
ช่วยแก้ ปัญหาของเราได้ เราจะรู้สกึ ดีกบั แบงก์ A แค่ไหน
อย่าลืมว่าคนทีใช้ บริการ คือคนทีต้ องการความช่วยเหลือ เหมือนคนทีเดินผ่านทะเลทราย ใครให้
นําแก้ วเดียว เราจะจําเขาได้ อีกนาน
ลองนึกว่าสาวๆ ทีเราชอบอยู่ในสถานการณ์แบบนีแล้ วเราช่วยเธอได้ จากบริ การนี สาวคนนันจะ
ประทับใจเราขนาดไหน...
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นําเสีย งที ปรากฏในข้ อความนี แสดงความชื นชมแอปพลิเ คชัน ทีให้ บ ริ ก ารกดเงิน จากตู้เ อที เอ็ม
โดยไม่ต้องใช้ บตั รเอทีเอ็ม สังเกตด้ วยการชี ให้ เห็นประโยชน์จากการใช้ แอปพลิเคชันนีในยามคับขัน และ
แสดงถึงความรัดกุมของระบบทีจะไม่ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องสูญเสียเงิน ผู้เขียนใช้ คําเน้ นยํานําเสียงชืนชม
อย่างชัดเจน ดังข้ อความว่า “ผมชอบทีสุด” “บริ การนีสุดยอด” “ทันสมัย” “เราจะรู้สึกดี” “จะประทับใจเรา
ขนาดไหน” ซึงล้ วนเป็ นข้ อความด้ านบวกทังสิน
2. นํ าเสีย งประณาม เป็ น นํ าเสีย งที แสดงถึงการว่าหรื อ ด่าว่าการกระทํ า ความผิดที ร้ ายแรง
สร้ างความเสียหาย เช่น ข้ อความ
“เธอมันปิ ศาจชัด ๆ”
“ทุกคนล้ วนมีปิศาจอยู่ในตัว ขึนอยู่กบั ว่าจะใช้ มนั ตอนไหน”
คําว่า “ปิ ศาจ” ในทีนี หมายถึงความเลวร้ ายหรื อด้ านร้ ายในตัวมนุษย์ ในประโยคแรกผู้ส่งสาร
ต้ องการให้ ตวั ละครประณามอีกฝ่ ายว่าเป็ น “ปิ ศาจ” แม้ ในประโยคทีสองอีกฝ่ ายหนึงจะตอบโต้ วา่ ทุกคนก็มี
ปิ ศาจในตัว แต่ข้อความว่า “ขึนอยู่กบั ว่าจะใช้ มนั ตอนไหน” แสดงทัศนคติแฝงทีว่าผู้เขียนเองก็เห็น ด้ วยว่า
อีกฝ่ ายหนึงเป็ นฝ่ ายร้ ายเพราะอยากใช้ “ปิ ศาจ” ในตัวทําลายผู้อืน
3. นําเสียงประชดประชัน เป็ นนําเสียงทีผู้สง่ สารพูดหรือเขียนตรงข้ ามกับความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง ในกรณีทีไม่สามารถเสนอความคิดเห็นโดยตรงได้ เช่น
“ขอเชิญมาดูลกู กระโดด (ลูกกระโดดหมายถึง ลูกระนาดชะลอความเร็ว ใช้ ติดตังขวางถนนเพือลด
ความเร็วของยวดยาน) ของมหาวิทยาลัยเรา สุดยอดจริงๆ ครับ ถ้ าเราควบมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆ รับรองได้ วา่
มอเตอร์ไซค์ของเราพังแน่นอน”
ข้ อความนีดูเหมือนผู้พูดจะชื นชมการมีลกู ระนาดจํานวนมากบนถนนในมหาวิท ยาลัย แต่ก าร
กล่าวถึงความเสียหายทีเกิดขึนแก่มอเตอร์ไซค์ ทําให้ ทราบว่า ผู้พดู ไม่ชอบวิธีชะลอความเร็วเช่นนี จึงใช้ วิธี
ประชด
หรือ
...มาสูข่ อเพราะเงินพอมี ทํางานทังปี หวังมีคเู่ ชย
แต่อกเอ๋ยต้ องกลับชําตรม หวังไว้ ไม่สมผมมีเงินไม่พอ
พ่อตาใจร้ ายขายตังหลายหมืน แม่ยายยิมชืนผมสะอืนชําทรวง
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สิบหมืน สิบหมืน สิบหมืน แหมยิมระรืนคงกลืนลงคอ
คุณพ่อครับผมแย่ คุณแม่ครับผมจน
สิบหมืนผมเหลือทน ไม่ขอดินรนให้ คนขายลูกกิน
กราบลาแล้ ว ขอแจวลาจร ไม่ขออ้ อนวอนง้ องอนทังสิน
หากเป็ นเขยคงขายผมกิน ต้ องดับแดดินเพราะถูกกินถึงตาย
หมดคนขายแม่ยายยังอยู่ อยากให้ น่าดูต้องมีแถมพ่อตา...
เพลง : สิบหมืน ของ หนุ่ม สมศักดิ รินนายรักษ์
เพลงนี กล่าวถึงผู้ชายที มาสู่ขอผู้ห ญิ ง แต่ถูกเรี ยกสิน สอดราคาแพงเหมือนเป็ นการขายลูก สาว
จึงประชดว่าหากตนเป็ นเขยคงจะถูกขาย อีกทังพ่อตาคงขายแม่ยายรวมถึงขายตัวเองเพราะต้ องการเงิน
และเห็นความสําคัญของเงินเพียงอย่างเดียว
. นําเสียงปลุกเร้ าใจ เป็ นนําเสียงทีเชิญชวน โน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารมุ่งมัน มีกําลังใจทําสิงต่างๆ
ให้ สําเร็จ หรือมุง่ เปลียนความคิดและการกระทําให้ เป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ เช่น
ในชีวิตของคนทุกคน ต้ องเคยผ่านร้ อนและหนาว
และพบเรืองราวบางอย่างทีฝังใจ
ทุกครังทีเธอปวดร้ าว หมดสินกําลังจะก้ าวเดินไป
วันเวลาทีแสนมืดหม่น ก็คงจะเดินผ่านไปช้ าช้ า
จนเธอเองลืมนึกไปว่าได้ เดินมาไกลเท่าไร
จนเธอเองมองข้ ามบางอย่าง นันคือพลังแกร่งกล้ าในใจ
ทียังฝัง อยู่ในจิตใจลึกลึกมานาน…
และในวันนี เธอนันจงหยัดยืน และลุกขึนอีกครัง ด้ วยพลังในหัวใจ
อย่าไปยอมแพ้ ให้ กบั ปัญหาใดๆ จงพร้ อมจะอดทน
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ก้ าวไปสูห่ นทางทีฝันใฝ่ ด้วยตัวเอง
บนถนน ทีคนก้ าวเดิน จะเป็ นดังภาพสะท้ อน ให้ เห็นละครทีต่างชีวิตไป
ทุกครังทีเธอหมดหวัง หมดสินกําลังท้ อแท้ ในใจ
เธอจงมองดูภาพผู้คนทีอยู่เดียวดายด้ วยความอ้ างว้ าง
เพียงเธอมองไปนอกหน้ าต่างจะเจอความจริงมากมาย
คงจะทําให้ พบคําตอบว่าบนทางเดินทีแสนยาวไกล
ทุกชีวิตต้ องเดินออกไป เพือสู้ความจริง...
เพลง : เธอผู้ไม่แพ้ ของ เบิร์ด ธงไชย
นําเสีย งของเพลงเธอผู้ไม่แพ้ เ ป็ น นํ าเสีย งปลุก เร้ าให้ ผ้ รู ับ สารมีกํ าลังใจทํ าสิงที ตังใจให้ สําเร็ จ
โดยไม่ให้ พรันต่ออุปสรรคใดๆ นําเสียงทีปรากฏในสารแสดงความชืนชมผู้ทีมุ่งมันทําสิงทีตังใจและเชือมัน
ว่ามีศกั ยภาพทีจะทําได้ สําเร็จ สังเกตได้ จากข้ อความหลายตอน เช่น “คือพลังแกร่ งกล้ าในใจทียังฝังอยู่
ในใจลึกๆ มานาน” “และในวันนีเธอนันจงหยัดยืนและลุกขึนอีกครังด้ วยพลังในหัวใจ อย่าไปยอมแพ้ กับ
ปั ญหาใดๆ จงพร้ อมจะอดทน ก้ าวไปสู่ห นทางที ฝัน ใฝ่ ด้ วยตัวเอง” “บนทางเดิน ทีแสนยาวไกลทุก ชีวิต
ต้ องเดินออกไป เพือสู้ความจริง”
. นําเสียงตัดพ้ อ เป็ นนําเสียงทีแสดงถึงการต่อว่าด้ วยความน้ อยใจ เช่น
...พีเลวแค่ไหนใยน้ องจึงชัง
เพราะจนกระมังยอดหญิง
ผู้ดีมีเงิน คงหวังพึงพิง
พีรักจริงจึงไม่สนใจ
ใช่แล้ วซิ
เศรษฐี มีเงินเขาซือรักได้
พีหลงรักแทบเป็ นบ้ า
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นําตาหรือแทนนําใจ
จะจําจนตาย ใจดํา...
เพลง : ใช่แล้ วซิ ของ ก๊ อท จักรพันธ์
เพลงนีเป็ นการตัดพ้ อผู้หญิ งทีสนใจแต่ผ้ ชู ายทีเป็ นชนชันสูง มีฐานะ ใช้ เงินซือความรัก น้ อยใจที
ผู้หญิงไม่รักผู้ชายทีมีใจรักจริง
จะเห็นได้ วา่ การพินิจนําเสียงมีสว่ นสําคัญทีจะช่วยให้ ตีความสารได้ ตรงกับเจตนาทีแท้ จริงในการ
ส่งสาร
อนึ ง การตี ค วามสารนันอาจแตกต่า งกั น ไปตามความรู้ ความสามารถ วัย ประสบการณ์
ความเข้ า ใจเกี ยวกับ ความหมายของถ้ อยคําสํ านวน ตลอดจนการรู้ จัก นํ า เรื องอืนๆ มาเปรี ย บเที ย บ
ให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจได้ ดียิงขึน ดังนันผู้รับสารจึงควรแสวงหาความรู้และฝึ กปฏิบัติอยู่เสมอ เพือให้
ตีความสารได้ อย่างถูกต้ องยิงขึน
ตัวอย่ างการตีความสาร
กรณีทีเป็ นการอ่านหรือฟังข้ อความขนาดสัน ผู้รับสารต้ องพิจารณาทังคําหรือข้ อความทีจะตีความ
ร่วมกับบริบท เพือให้ ตีความได้ อย่างถูกต้ อง ส่วนกรณีทีเป็ นการอ่านตีความเรืองขนาดยาว ปฏิบตั ิได้ ดงั นี
. อ่า นเรื องนันโดยละเอี ย ด ทุ ก ถ้ อยคํ าทุก เนื อความ รวมทังนํ าเสี ย ง เพื อหาเจตนาในการส่ง สาร
พินิจพิจารณาตังแต่ชือเรือง เนืองจากหลายเรืองตังชือตรงตามความคิดสําคัญทีต้ องการนําเสนอ
. หากพิจ ารณาชือเรื องแล้ วยังไม่สามารถเข้ าใจได้ ว่าผู้ส่งสารเสนอความคิดเกี ยวกับเรื องใด ผู้รั บ สาร
ควรอ่านเนือเรืองและจับใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้ าไปตามลําดับไปจนจบเรืองเสียก่อน
. กรณีทีเรืองทีได้ อา่ นเป็ นบทความซึงประกอบด้ วยข้ อเท็จจริ งกับความคิดเห็น ควรวิเคราะห์ เพือแยกว่า
ส่วนใดเป็ นข้ อเท็จจริง ความรู้ ซึงเสนออย่างตรงไปตรงมา ผู้รับสารก็จะจับความและเข้ าใจได้ ทันที แต่ส่วน
ทีเป็ นความเห็น อารมณ์ ความรู้สกึ ซึงผู้สง่ สารอาจใช้ ศิลปะในการเขียนทําให้ ถ้อยคําหรือข้ อความทีปรากฏ
มีนยั บางอย่างแฝงอยู่ ผู้รับสารต้ องอาศัยการตีความจึงจะเข้ าใจความหมายของสารได้
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. ในงานเขียน ผู้สง่ สารมักวางโครงเรืองเพือกําหนดทิศทางของเรืองว่าดําเนินไปทางใด การทําความเข้ าใจ
โครงเรื องหรื อโครงสร้ างของเรื องจะทํ าให้ ท ราบหัวข้ อหรื อประเด็น ความคิดที สําคัญ ซึงช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้ องของการตีความ
. ผู้รับสารอาจสังเกตว่าข้ อความใดมีลกั ษณะแฝงนัย อ่านแล้ วสะดุดใจ หรื อเมือพิจารณาตามตัวอักษร
แล้ วไม่เข้ ากับบริบทแวดล้ อมข้ อความนัน ข้ อความเหล่านันก็ควรพิจารณาตีความ ทังนีขึนอยู่กับวิธีเขียน
ของผู้เขียนแต่ละคนด้ วย บางคนใช้ สํานวนโวหารหรือความเปรียบทีเป็ นทีรู้จกั หรือใช้ กนั อยู่ในปั จจุบัน หรื อ
ใช้ วิธีอธิบายสํานวนโวหาร หรืออธิบายความเปรียบอย่างกระจ่าง หากอ่านแล้ วเข้ าใจได้ ก็ไม่จําเป็ นต้ องใช้
การตีความ
. ในขณะที อ่านเนื อเรื อง ผู้รับ สารต้ องพยายามหาเหตุผลสนับ สนุน การตี ความ ต้ อ งพิ นิ จ พิ จ ารณา
องค์ประกอบต่างๆ ในเรื องให้ เห็นความสัมพันธ์ ทีสอดคล้ องกัน ไตร่ตรองให้ รอบคอบก่อนทีจะประมวล
ความคิดของตนว่าข้ อความทีได้ อ่านหมายถึงสิงใด ทังนีผู้รับสารควรพินิจพิเคราะห์อย่างปราศจากอคติ
เพือให้ รับสารได้ อย่างถูกต้ อง
ตัวอย่างที
บูมเมอแรงแห่ งชีวติ
( ) เมือเราเหวียงบูมเมอแรงออกไป สักพักมันก็จะย้ อนกลับมาหาเรา ใช่หรื อไม่ว่าการกระทําของ
เราก็เ ช่น กัน เราทํ าอะไรกับสิงใดไว้ สิงนันย่อมส่งผลกลับมาที เรา แม้ จ ะไม่รวดเร็ วหรื อชัดเจนเหมือน
บูมเมอแรงก็ตาม เมือเราจัดดอกไม้ ให้ งดงาม ดอกไม้ นันก็กลับมาจัดใจเราให้ งดงามตามไปด้ วย เวลาเรา
จัดวางสิงของให้ เป็ นระเบียบ ดูแลบ้ านให้ สะอาด ใจเราก็พลอยเป็ นระเบียบและสะอาดไปด้ วย แต่ถ้าเรา
ทิงของระเกะระกะ ปล่อยให้ บ้านรกสกปรก บ้ านนันก็ปรุงแต่งใจเราให้ รกรุงรังไปด้ วย
( ) สิงของทีเราเข้ าไปเกี ยวข้ องนันมิได้ เ ป็ นฝ่ ายถูกกระทําอย่างเดีย ว หากยังกระทําต่อเราด้ วย
คนทีให้ คณ
ุ ค่าสูงส่งแก่เพชรนิลจินดา ย่อมรู้สกึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่าหรือสถานะสูงส่งขึนยามได้ สวมสร้ อยเพชร
แต่บางครังก็ถึงกับนอนไม่หลับหากมีเพชรเม็ดงามอยู่ใต้ เตียง ต้ นไม้ ในสวนทีแรกเราเป็ นฝ่ ายดูแลรักษามัน
แต่เมือเติบใหญ่มนั กลับดูแลรักษาเรา เช่น ให้ ร่มเงา ให้ อาหาร เป็ นสวัสดิการในยามแก่ หรื อปกป้องร่าง
ของเราในยามสินลม ดังชาวต้ งในประเทศจีนซึงมีหน้ าทีดูแลต้ นไม้ ประจําตัว (ทีปลูกตังแต่แรกเกิด) ไปจน
ตลอดชีวิต และเมือสินลม ต้ นไม้ ต้นนันจะถูกโค่นเพือทําเป็ นโลงบรรจุร่างของเขา
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( ) ของชิ นใดก็ ตามหากเรายึด ว่าเป็ น “ของเรา” เมื อใด มัน ก็จ ะมีอิท ธิ พลต่อเราทัน ที จ นเรา
กลายเป็ น “ของมัน” ไปเลยก็มี เช่น ยอมตายเพือรักษามันเอาไว้ ถ้ าเกิดมันมีอนั เป็ นไป เสียหาย เสือมทรุด
หรือสูญไป เราก็อาจล้ มทรุดหรือถึงกับหมดสติไปเลยก็ได้
( ) มิใช่แต่สิงทีเป็ นรูปธรรมจับต้ องได้ เท่านัน แม้ แต่สิงทีเป็ นนามธรรมก็เช่นกัน ทีแรกเราปรุงแต่ง
มัน ต่อมามันกลับเป็ น ฝ่ ายปรุงแต่งเรา จนถึงขันเป็ น นายเรา ความคิดทังหลายที เราก่อรูป ขึนมาในหัว
สามารถทําให้ เรากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะใจถูกสังให้ คิดๆ ๆ ต่อไปไม่ยอมหยุด บางครังมันก็ชักนําหรื อ
บงการให้ เราทะเลาะเบาะแว้ งกับใครก็ได้ หากเขาไม่เห็นด้ วยกับความคิดนัน แม้ คนคนนันจะเป็ นพ่อแม่
ลูกหลานหรือคนรักก็ตาม ถ้ ายึดมันถือมันกับความคิดใดมากๆ มันก็จะทําทุกอย่างเพือขัดขวางไม่ให้ เรา
เห็นหรือยอมรับความจริงทีสวนทางกับความคิดนัน มันจะสังให้ เราบอกปั ดความจริ งนัน แล้ วจมอยู่ใน
ความคิดนันต่อไป แต่ถ้ าปรุ งแต่งและหลงจมอยู่กับ ความคิดว่าเราเป็ น คนไร้ ค่าเมือใด ความคิดนันก็
สามารถบัญชาให้ เราทําร้ ายตัวเองได้ เมือนัน ใช่หรื อไม่ว่าทุกวันนีเรากําลังกลายเป็ นทาสของความคิดที
ตัวเองสร้ างขึนมาทังนัน
( ) สิงของฉันใด คนก็ฉันนัน ไม่ว่าเราจะเกี ยวข้ องกับ ใคร คนคนนันย่อมมีอิทธิพลต่อเราเสมอ
ไม่มากก็น้อย แม้ แต่ผ้ นู ําทีมีอํานาจก็หนีความจริงไม่พ้นว่า ลูกน้ องไม่ได้ อยู่ในอิทธิพลของเขาแต่ฝ่ายเดียว
เท่านัน แต่ยังมีอิทธิ พลต่อเขาด้ วย อย่างน้ อยเขามีอํานาจได้ ก็เพราะการยอมรับของลูกน้ อง ถ้ าลูกน้ อง
ไม่ยอมรับหรือไม่ให้ ความร่วมมือเขาก็ทําอะไรไม่ได้ หรือถึงกับต้ องลงจากอํานาจไป
( ) มองให้ ลกึ ลงไป สิงของหรือผู้คนจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรขึนอยู่กับการกระทําหรื อวิธีการ
ที เราเกี ยวข้ อ งกับ สิ งนัน คนที กระทํ ากับ ผู้อืนด้ ว ยความรัก หรื อความเคารพ ย่อ มได้ รั บ ความรั ก หรื อ
ความเคารพกลับ คืน มา อาสาสมัค รหลายคนที ไปช่วยดูแลเด็ก เล็ก ในสถานสงเคราะห์ พบว่าตนเอง
มีความสุขอย่างยิง ทังๆ ทีตังใจไปให้ ความสุขแก่เด็ก แต่กลับได้ รับความสุขจากเด็กคืนมาอย่างไม่คาดฝัน
บางคนรู้สกึ ว่าชีวิตตนมีคณ
ุ ค่ามากขึนเพราะความรักทีได้ กลับคืนมาจากเด็ก ชายหนุ่มผู้หนึงถึงกับยอมรับ
ว่า “ชีวิตผมสมบูรณ์ขนเพราะเด็
ึ
ก ขวบ”
( ) ให้ ความรักก็ย่อมได้ รับความรัก ให้ ความสุขก็ย่อมได้ รับความสุข แต่ถ้าคิดจะเอาความรักหรื อ
ตัก ตวงความสุข กลับ ไม่ไ ด้ หรื อ ได้ ค วามเกลี ย ดชัง และความทุ ก ข์ ม าแทน ทังนี เพราะเมื อเริ มจาก
ความเห็นแก่ได้ ก็ย่อมกระทําหรื อแสดงออกด้ วยความเห็นแก่ตวั อีก ฝ่ ายจึงตอบโต้ ด้วยความเห็นแก่ตัว
กลับ มา ถ้ าหวังตัก ตวงความสุขจากเขา เขาก็คิด ตัก ตวงความสุขจากเราเช่น กัน ยิ งแสดงออกด้ ว ย
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ความโกรธเกลียดแล้ ว ก็แน่นอนเลยว่าย่อมได้ รับ ความโกรธเกลีย ดกลับ มา จะพูดว่าความโกรธเกลีย ด
ทีเราเหวียงใส่เขาย้ อนกลับมาหาเราก็คงไม่ผิดนัก
( ) ทํ า อย่างไรย่อมได้ ผลอย่า งนัน แต่ผลที ย้ อ นกลับ มาหาเรานัน ไม่จํ าเป็ น ต้ องเกิ ด จากใคร
คนใดคนหนึงก็ได้ หากเกิดจากการกระทําของเราเอง คนทีชอบใช้ ความรุนแรงกับผู้อืน ความรุนแรงนันเอง
จะย้ อนกลับมาปรุงแต่งจิตใจให้ เป็ นคนก้ าวร้ าว โหดเหียม หรือหยาบกระด้ าง หรือทําให้ จิตใจมีความดํามืด
มากขึนจนสามารถทําสิงเลวร้ ายได้ ง่าย ตํารวจทีชอบใช้ วิธีเหล่านีกับโจร ในทีสุดก็จะมีจิตใจใกล้ เคียงกับโจร
เหล่านัน แม้ แต่คนดีทีพร้ อมใช้ วิธีการฉ้ อฉลสกปรกกับคนชัว หากทําเช่น นันบ่อยๆ ก็จะกลายเป็ นคนชัว
ไปโดยไม่ร้ ูตวั
( ) มีผ้ หู นึงกล่าวไว้ อย่างน่าฟังว่า “เมือคุณสู้กับอสูร พึงระวังอย่าให้ ตวั เองกลายเป็ นอสูรไปด้ วย”
คนทียึดมันในความถูกต้ องหรือผู้ทีถือตัวว่าเป็ นฝ่ ายธรรมะมักตกอยู่ในกับดักดังกล่าว เพราะเมือเห็นคนชัว
ย่อมอยู่เฉยไม่ได้ ด้ วยถือว่าเป็ นหน้ าทีทีจะต้ องจัดการกับคนชัวเหล่านัน ยิงมันใจว่าตัวเองเป็ นคนดีก็ยิงรู้สึก
ว่าตนมีความชอบธรรมทีจะจัดการกับคนเหล่านันด้ วยวิธีใดก็ได้ เพือพิทกั ษ์ ความถูกต้ องหรือปกป้องธรรมะ
เนืองจากมี ความโกรธเกลียดเป็ น ทุนเดิมอยู่แล้ ว จึ งพร้ อมจะใช้ วิธีทีดุดัน ก้ าวร้ าว และรุ นแรงขึนเรื อยๆ
เริมต้ นจากประณามด่าว่า โกหก หลอกลวง ใส่ร้าย ไปจนถึงลงมือฆ่า ดังกรณี บิน ลาดิน กับพวก หรื อกลุ่ม
คริ ส เตีย นหัวรุ น แรง การณ์ จึงกลายเป็ น ว่า ยิ งพยายามปกป้องธรรมะมากเท่า ไร ก็ ยิ งทํ า ผิด ศีลธรรม
มากเท่านัน ในเมืองไทยแนวโน้ มเช่นนีนับวันจะมีมากขึนเรือยๆ
( ) ครูทีเจ้ าระเบียบหรื อเคร่งศีลธรรม หากเอาแต่บ่นว่าหรื อดุด่าลูกศิษย์ทีเกเร แม้ จะยังไม่ถูก
ลูกศิษย์แผลงฤทธิหรือตอบโต้ เอาคืน แต่การดุดา่ ว่ากล่าวเป็ นอาจิณนันก็จะย้ อนกลับมาหล่อหลอมจิตใจครู
ให้ เป็ นคนหงุดหงิดเจ้ าอารมณ์ รวมทังทําให้ มีบุคลิกเคร่งเครี ยดหรื อถึงกับหน้ างอโดยไม่ร้ ูตัว ยิงถ้ าชอบ
จับผิดนักเรียนด้ วยแล้ ว ก็ยิงมีนิสยั ระแวงมองคนในแง่ลบไม่เฉพาะกับลูกศิษย์เท่านัน แต่กับเพือนร่วมงาน
และคนในครอบครัวด้ วย
( ) ที จริ งแม้ ยังไม่ไ ด้ แสดงออกกับ ใครเลย เพี ย งแค่นึ ก คิ ดหรื อ รู้ สึก ต่อ ใครบางคนอยู่ใ นใจ
ความรู้สกึ นึกคิดนันก็ย้อนกลับมาส่งผลต่อเรา เช่น ถ้ าโกรธเกลียดใครแล้ วปล่อยให้ ความโกรธเกลียดนัน
ดํารงอยู่ไ ปเรื อยๆ ความโกรธเกลีย ดนันก็ก ลับ มาบี บ คันบันทอนจิ ตใจ ทํ าให้ เ ครี ย ดหนัก ขึน นานเข้ า
ก็ก ลายเป็ น คนเจ้ าอารมณ์ ที ร้ ายกว่านันก็คื อความพยาบาทเจ้ าคิด เจ้ า แค้ น จะถูก ปลุก ให้ กํ าเริ บ จน
ครอบงําใจ ผลก็คือตนพร้ อมจะทําสิงเลวร้ ายได้ เสมอ ทังนียังไม่ต้องพูดถึงผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิต เช่น
กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ร่างกายเจ็บป่ วยด้ วยสารพัดโรค ซึงบางครังหาสาเหตุทางกายไม่พบ
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( ) เมือเราโกรธเกลี ย ดใครสัก คน อยากให้ เ ขามีอัน เป็ น ไป คนแรกที เดื อดร้ อนทัน ที คือ เรา
ไม่ใช่ใครทีไหน ในทางตรงข้ าม หากเรามีเมตตาต่อผู้คน อยากให้ เขามีความสุข แม้ ยังไม่ทันได้ ทําอะไรเลย
ความสุขนันก็เกิดขึนกับเราแล้ วเป็ นคนแรก เพราะเมตตานันย่อมนําความสงบเย็นมาสู่จิตใจ และทําให้
ความทุก ข์ ของเรากลายเป็ น เรื องเล็ก ลง ไม่เ พี ย งเท่ านัน หากเราลงมือ ทํ า เพื อช่ วยให้ เ ขามีค วามสุข
การกระทําอันกอปรด้ วยเมตตานันจะช่วยลดความเห็นแก่ตวั ในใจเรา ขณะเดียวกันก็ปลุกพลังฝ่ ายบวก
ให้ มีกําลังมากขึน ได้ เห็นศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง ยิงเห็นเขามีความสุข ความสุขนันก็ย้อนกลับมา
ทําให้ เรามีความสุขมากขึน รู้สกึ ว่าชีวิตได้ รับการเติมเต็ม
( ) หากเราทํ าด้ วยใจอัน เป็ น กุศลหรื อทํ าด้ วยความรู้ สึก ที เป็ น บวก แม้ จ ะกระทํ ากับ สิงของ
ทีไร้ จิตวิญญาณ ความรู้สกึ และการกระทําอันเป็ นกุศลนันก็ยังส่งผลย้ อนกลับมาทีผู้กระทําอยู่ดี ชายชรา
ผู้ห นึงเป็ น อาสาสมัครช่ วยแยกขยะ และทํ าให้ ขยะนันกลับ มามี คุณ ค่าขึนใหม่ (เช่ น เอาไปรี ไ ซเคิ ล
หรือขายต่อ)
( ) หลังจากทํามาได้ ไม่กีเดือน เขาพบว่าเขาได้ กลายเป็ น “ขยะคืนชีพ” จากเดิมทีรู้สึกว่าตนไร้ ค่า
ได้ แต่อยู่รอวันตาย กลับกลายเป็ นคนทีมีชีวิตชีวาและรู้สึกเป็ นบวกกับตนเองอีกครังหนึง กล่าวอีกนัยหนึ ง
การทีเขาพากเพียรทําให้ ขยะในมือกลับมาเป็ นสินทรัพย์ทีมีคา่ มันได้ ช่วยให้ ชีวิตของเขาเปลียนจาก “ขยะ”
ในความรู้สกึ ของเขากลายมาเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าน่าภูมิใจ
( ) ไม่ว่า เราจะทํ า หรื อ รู้ สึ ก นึ ก คิ ด อย่ า งไรไม่เ คยสู ญ เปล่ า มัน ไม่เ พี ย งส่ ง ผลต่อ ผู้อื นหรื อ
สิงภายนอกเท่านัน หากยังส่งผลย้ อนกลับมาทีตัวเราเองด้ วยในลักษณาการทีสอดคล้ องกัน ไม่ช้าก็เร็ว นีคือ
กฎธรรมชาติทีพุทธศาสนาเรียกว่า “กฎแห่งกรรม” เมือเราโกรธเกลียดหรื อทําร้ ายใครสักคน ไม่ต้องปี หน้ า
หรือชาติหน้ า มันได้ สง่ ผลร้ ายต่อตัวเราแล้ ว อย่างน้ อยก็ในจิตใจ ในทางตรงข้ าม หากเรามีเมตตากรุณาและ
ช่วยเหลือเกือกูลผู้อืน ผลดีก็เกิดขึนกับเราแล้ วทันที โดยไม่ต้องรอให้ เขามาตอบแทนบุญคุณ เราอยากให้
ชีวิตอยู่เย็นเป็ นสุข ไม่มีอะไรดีกว่าการคิดดี พูดดี และทําดี ความดีทีทํานันไม่ช้าก็เร็วย่อมกลับมาหาเรา
ในทีสุด
พระไพศาล วิสาโล. (

). ยิ มได้แม้พ่ายแพ้. กรุงเทพฯ: สารคดี.
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การตีความเรือง “บูมเมอแรงแห่ งชีวติ ”
ผู้ตีความเริมจากการพิจารณาชือเรือง อ่านเนือเรืองโดยละเอียดไปตามลําดับ ขณะทีอ่านวิเคราะห์
ว่าส่วนใดเป็ นข้ อเท็จจริ ง ส่วนใดเป็ นความคิดเห็น เพือให้ จับใจความสําคัญได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ข้ อความใดมีนยั แฝง ต้ องตีความโดยอาศัยบริบทของคําและบริบทของเรืองทังหมด
ข้ อความทีไม่ต้องตีความ เป็ นข้ อความทีเขียนอธิบายอย่างตรงไปตรงมา เข้ าใจได้ ชัดเจนโดยไม่
ต้ องอาศัยการตีความ เช่น ข้ อความ
“มองให้ ลกึ ลงไป สิงของหรือผู้คนจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรขึนอยู่กบั การกระทําหรือวิธีการทีเรา
เกียวข้ องกับสิงนัน คนทีกระทํากับผู้อืนด้ วยความรักหรื อความเคารพ ย่อมได้ รับความรัก หรื อความเคารพ
กลับคืนมา”
ข้ อความทีต้ องตีความ เช่น
“บูมเมอแรงแห่งชีวิต” เป็ นชือเรือง สังเกตเห็นว่าไม่ได้ หมายถึงบูมเมอแรงจริงๆ แต่เปรี ยบเทียบกับ
การกระทําของบุคคลทีส่งผลสะท้ อนกลับหาตัว เหมือนการเหวียงบูมเมอแรงทีจะย้ อนกลับมาหาผู้เหวียง
เสมอ จะคิดทําสิงใดต้ องตระหนักถึงผลสะท้ อนให้ มาก
“เมือเราจัดดอกไม้ ให้ งดงาม ดอกไม้ นนก็
ั กลับมาจัดใจเราให้ งดงามไปด้ วย”
“ต้ นไม้ ในสวน ทีแรกเราเป็ นฝ่ ายดูแลรักษามัน แต่เมือเติบใหญ่มนั กลับดูแลรักษาเรา เช่นให้ ร่มเงา
ให้ อาหาร เป็ นสวัสดิการในยามแก่”
ข้ อความว่า “จัดใจ” กับ “มัน(ต้ นไม้ )กลับดูแลรักษาเรา” ในความเป็ นจริ ง ดอกไม้ ต้นไม้ กระทํา
อย่างมนุษย์ไม่ได้ แต่ในทีนีหมายถึง ดอกไม้ ต้นไม้ มีอิทธิพลควบคุมดูแลชีวิตของมนุษย์ได้
“ทีแรกเราปรุงแต่งมัน (ใจ) ต่อมามัน กลับเป็ น ฝ่ ายปรุ งแต่งเรา จนถึง ขันเป็ นนายเรา ความคิด
ทังหลายทีเราก่อรูปขึนมาในหัวสามารถทําให้ เรากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะใจถูกสังให้ คิดๆ ๆ...มันจะสัง
ให้ เราบอกปัดความจริงนันและจมอยู่ในความคิดนันต่อไป...ใช่หรือไม่วา่ ทุกวันนีเรากําลังเป็ นทาสความคิด
ทีตัวเองสร้ างขึนมาทังนัน”
“ทาสความคิด ” หมายความว่า ไม่สามารถหยุดคิดได้ เปรี ย บเหมือนทาสที ต้ องทํ าตามคําสัง
ของนายอยู่ตลอดเวลา ในทีนีนายก็คือ “ใจ” เป็ นนายของผู้ทีถูกใจบังคับให้ คิดโดยการปรุงแต่ง
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“จิตใจมีความดํามืดมากขึน” ปกติสํานวน “ใจดํา” ใช้ กบั ผู้ทีไม่ช่วยเหลือผู้ทีร้ องขอความช่วยเหลือ
แต่ในทีนีใช้ ในความหมายกว้ าง คือ คนใจคอโหดร้ าย ทําสิงร้ ายๆ ได้ เป็ นการใช้ สํานวนใจดําในความหมาย
ใหม่
“ ‘เมือคุณสู้กบั อสูร พึงระวังอย่าให้ ตวั เองเป็ นอสูรไปด้ วย’ คนทียึดมันในความถูกต้ องหรือผู้ทีถือตัว
ว่าเป็ นฝ่ ายธรรมะ มักตกอยู่ในกับดักดังกล่าว” “อสูร” กับ “กับดัก” คือคําทีต้ องตีความ อสูร หมายถึง ยักษ์
คนร้ ายหรือความชัวร้ าย ผู้เขียนนําเสนอความคิดด้ วยการเล่นคําได้ น่าสนใจ กล่าวคือ ให้ คนดีระวังอย่าติด
“กับดัก” กลายเป็ นคนร้ ายเสียเอง โดยการใช้ ความรุนแรงแบบอสูรในการกําจัดคนชัวเพือปกป้องธรรมะ
และเห็นว่าเป็ นความชอบธรรม
“ความพยาบาทเจ้ าคิ ด เจ้ าแค้ นจะถูก ปลุก ให้ กํ า เริ บ จนครอบงํ า ใจ” ข้ อ ความนี เปรี ย บ
ความพยาบาทกับมนุษย์ทีนอนหลับแล้ วถูกปลุกให้ ตืน ผู้เขียนเห็นว่ามนุษย์มีสิงนีอยู่ในตัวและสงบนิงอยู่
แต่มนุษย์เลือกปลุกมันขึนมา ซึงทําให้ เกิดผลร้ ายต่อตนและผู้อืน
“เขาได้ กลายเป็ น ‘ขยะ’ คืนชีพ” ข้ อความนีเป็ นการเล่นความหมายทีย้ อนแย้ งกัน ขยะเป็ นสิงที
ไม่มีค่า ใช้ ไม่ได้ เหมือนกับตายไปแล้ ว แต่การเก็บ ขยะทําให้ ผ้ เู ก็บซึงรู้สึกตัวว่าไร้ ค่าได้ ฟืนคืนชีพอีกครัง
การคืนชีพของเขาเกิดจากสิงทีตายไปแล้ ว
ผู้รับสารอาจประมวลว่าสารหรือความคิดทีได้ จากการจับใจความและตีความในแต่ละย่อหน้ าว่า
เกียวกับสิงใด
ย่อหน้ าที ( )-( ) เรากระทําสิงใด สิงนันจะกลับมากระทําต่อเราหรือมีอิทธิพลต่อเราเช่นกัน
ย่อหน้ าที ( )

ดังนันหากเรายึดมันว่าสิงใดเป็ นของเรา เราจะถูกสิงนันครอบงําด้ วย

ย่อหน้ าที ( )

เป็ นเช่นนีทังสิงทีเป็ นรูปธรรมและนามธรรม ใครยึดมันความคิดใดมาก ก็จะเป็ นทาสของ
ความคิดนัน

ย่อหน้ าที ( )

เราเกียวข้ องกับใคร สิงนันย่อมมีอิทธิพลต่อเราเสมอ

ย่อหน้ าที ( )

การทีสิงของหรื อผู้คนมีผลกระทบต่อเรา ขึนอยู่กับ การกระทําหรื อวิธีการทีเราเกียวข้ อง
กับสิงนัน

ย่อหน้ าที ( )

ให้ สิงใดย่อมได้ รับผลอย่างนัน
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ย่อหน้ าที ( )

ผลนันเกิ ด จากการกระทํ าของเราเอง คนดี แม้ ใ ช้ วิธี ก ารสกปรกแบบคนชัวกับ คนชัว
หากทําบ่อยๆ ก็จะกลายเป็ นคนชัว

ย่อหน้ าที ( )-( ) คนทียึดมันในความถูกต้ องแล้ วกระทําความรุนแรงเพื อพิทักษ์ ความถูกต้ องหรื อธรรม
ทําให้ ทําผิดศีลธรรมมากขึน
ย่อหน้ าที ( ) ความรู้สกึ นึกคิดอาจส่งผลต่อเรา แม้ ไม่ได้ แสดงออก
ย่อหน้ าที ( ) ความเกลียดทําให้ เราเดือดร้ อน ความเมตตาช่วยลดความเห็นแก่ตวั ทําให้ เราเป็ นสุข
ย่อหน้ าที ( )-( ) ทําสิงใดด้ วยใจกุศลหรือความรู้สกึ เป็ นบวก กุศลจะส่งผลย้ อนกลับมาทีผู้ทําความดี
ย่อหน้ าที ( ) การกระทําหรื อความนึก คิดของเราไม่เคยสูญเปล่า สิงนีส่งผลต่อผู้อืนและต่อผู้กระทํ า
หากอยากให้ ชีวิตมีความสุข ให้ คดิ ดี ทําดี พูดดี ความดีจะย้ อนกลับมาหาเราในทีสุด
ในขณะทีจับใจความและตีความนี ผู้รับสารต้ องคิดหาเหตุผลและไตร่ตรองว่า ประเด็นความคิด
ทีจับความมานันถูกต้ องและสัมพันธ์สอดคล้ องกับใจความของย่อหน้ าอืนหรื อไม่ เพือว่าท้ ายทีสุดผู้รับสาร
จะเข้ าใจความคิดของผู้ส่งสาร ทราบเจตนาในการส่งสาร และสามารถจับสาระสําคัญของเรื องได้ อย่าง
ถูก ต้ อง บทความเรื องนี ต้ องการเสนอความคิดว่า ไม่ว่าเราจะกระทํ าสิงใดต่อผู้คน หรื อสิงของ หรื อ
แม้ ก ระทังความคิด ก็ย่อมส่งผลต่อตัวเรา ดังนัน เจตนาในการส่งสารคือ ต้ องการให้ ผ้ ูคนคิดดี พูด ดี
ทําดีตอ่ กัน เพือให้ ผลดีย้อนกลับมาหาเรา “บูมเมอแรงแห่งชีวิต” ซึงผู้สง่ สารตังเป็ นชือของบทความจึงมีนัย
ให้ ผู้รั บ สารตระหนั ก ว่ า การกระทํ า ความคิ ด ต่า งๆ ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของเรา ล้ วนส่ง ผลสะท้ อน
ดุจบูมเมอแรงทีย้ อนกลับมาหาเราตามแรงทีเหวียงไปเสมอ
ตัวอย่างที
กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
กูเป็นนิสิตนักศึกษา
วาสนาสูงส่งสโมสร
ยําคํานีจะยําไปงานบอลล์
เสพเสน่ห์เกสรสุมาลี
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กูเป็นนิสิตนักศึกษา
พริงสง่างามผงาดเพียงราชสีห์
มันสมองของสยามธานี
คํานีกูจะนาบให้ หนําใจ
กูเป็นนิสิตนักศึกษา
เจ้ าขีข้ ารู้จกั กูหรือไม่
หัวเข็มขัด กลัดกระดุม ปุ่ มเน็คไทร์
หลีกไปหลีกไปอย่ากีดทาง

กูเป็นนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอันกว้ างขวาง
ศึกษาสรรพรสมิเว้นวาง
เมืองกว้ างช้ างหลายสบายดี

กูเป็นนิสิตนักศึกษา
เดินเหินดูสง่ามีราศี
ยําคํากูจะยําทังราตรี
กรุงศรีอยุธยามาราธอน
เฮ้ ย กูเป็นนิสิตนักศึกษา
มีสติปัญญาเยียมสิงขร
ให้ พระอินทร์เอาพระขรรค์มาบันรอน
อเมริกามาสอนกูเชียวชาญ
กูเป็นนิสิตนักศึกษา
หรูหราแหลมหลักอัครฐาน
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พรุ่งนีก็ต้องไปร่วมงาน
สังสรรค์ในระดับปริญญา
ได้ โปรดฟังกูเถิดสักนิด
กูเป็นนิสิตนักศึกษา
เงียบโว้ ย-ฟังกู--ปรัชญา
กูอยู่มหาวิทยาลัย...
...กูอยู่มหาวิทยาลัย
รู้ไหม เห็นไหม ดีไหม
อีกไม่นานเราก็ตา่ งจะตายไป
กอบโกยใส่ตวั เองเสียก่อนเอย.
สุจิตต์ วงษ์ เทศ. (

). กูเป็ นนิ สิตนักศึกษา (พิมพ์ครังที ). กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.

การตีความร้ อยกรองเรือง กูเป็ นนิสิตนักศึกษา
ร้ อยกรองมีลกั ษณะแตกต่างกับบทความ ผู้สง่ สารจะใช้ คําน้ อยแต่กินความหมายมาก กว้ างขวาง
และลึกซึง ในการตีความสารจึงต้ องพินิจพิเคราะห์ทงจากเสี
ั
ยง คํา และความหมาย ตลอดจนสํานวนโวหาร
และความเปรียบต่างๆ โดยละเอียด เริมจากพิจารณาชือเรือง “กูเป็ นนิสิตนักศึกษา” ผู้ส่งสารเลือกใช้ คําว่า
“กู” ซึงในปัจจุบนั จัดเป็ นคําไม่สภุ าพ แต่ตีความจากข้ อความนีอาจหมายถึง ผู้ทียึดความคิดของตนเป็นทีตัง
แต่ “กู” กลับเป็ นนิสิตนักศึกษา สร้ างความสนใจใคร่ร้ ูแก่ผ้ รู ับสารว่าเหตุใดผู้ได้ รับการศึกษาจึงใช้ คําว่า “กู”
ซึงเป็ นคําทีไม่สภุ าพเรียกแทนตน
เมือพิ จ ารณาแล้ วจะเห็น ว่า ผู้ส่งสารใช้ ข้ อความ “กูเ ป็ น นิ สิ ตนัก ศึก ษา” ซํ าๆ ตลอดทังเรื อง
เพือเน้ นยําว่านีคือความคิดและพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาทีใช้ ตนเองเป็ นทีตัง กล่าวคือ ในแง่ความคิด
นิสิตนักศึกษาเห็นว่าตนมี “วาสนาสูงส่งสโมสร” มีความ “สง่างามผงาดเพียงราชสีห์” ถือกันว่าราชสีห์
มีฐานะเป็ นเจ้ าป่ า สูงกว่าสัตว์อืน “เป็ นมันสมองของสยามธานี ” คือเป็ น ชนชันปั ญ ญาชนของประเทศ
“เดินดูสง่ามีราศี” มีเครืองแบบนิสิตนักศึกษาของรัฐทีผู้อืนไม่สามารถสวมได้ คือ “หัวเข็มขัด กลัดกระดุม
ปุ่ มเน็คไทร์ ” “มีสติปัญญาเยียมสิงขร ให้ พระอินทร์ เอาพระขรรค์มาบันรอน อเมริ กามาสอนกูเชียวชาญ”
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นิสิตนักศึกษาเห็นว่าตนมีสติปัญญาสูงเทียบสวรรค์ชนพระอิ
ั
นทร์ แต่เป็ นความรู้ทีศึกษาตามอเมริ กา ไม่ใช่
สิงทีเป็ นของไทยเอง “หรูหราแหลมหลักอัครฐาน” ถือตนว่ามีฐานะอันยิงใหญ่จากการมีสติปัญญาความรู้
และการใช้ ชีวิตหรูหรา
พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาจากร้ อยกรองเรื องนีกลับสวนทางกับความเป็ น ปั ญญาชน การเป็ น
ผู้ทีมีความรู้ความคิดโดยสินเชิง เห็นได้ จากข้ อความ “ยําคํานีจะยํ าไปงานบอลล์ เสพเสน่ห์เกสรสุมาลี ”
“คํานี กูจะนาบให้ ห นําใจ” “มหาวิท ยาลัยอัน กว้ างขวาง ศึกษาสรรพรสไม่เว้ น วาง เมืองกว้ างช้ างหลาย
สบายดี” “ยําคํากูจะยํ าทังราตรี ” “พรุ่ งนีก็ ต้องไปร่ วมงาน สังสรรค์ในระดับ ปริ ญ ญา” แสดงให้ เ ห็นว่า
นักศึกษาสนใจแต่การเทียวเล่น สังสรรค์ ใช้ ชีวิตไม่เป็ นสาระ ไม่สมเป็ นผู้มีสติปัญญา “เจ้ าขีข้ ารู้จกั กูหรื อไม่
หัวเข็มขัด กลัดกระดุม ปุ่ มเน็คไทร์ หลีกไปหลีกไปอย่ากีดทาง” ใช้ ความเป็ นผู้มีปัญญา แบ่งชันวรรณะ และ
เหยียดหยามผู้อืน และ “อีกไม่นานเราก็ตา่ งจะตายไป กอบโกยใส่ตวั เองเสียก่อนเอย.” นึกถึงผลประโยชน์
ของตนเองโดยไม่นึกถึงใคร ทําให้ ผ้ ไู ด้ รับสารได้ คําตอบว่า “กูเป็ นนิสิตนักศึกษา” นันคือการสะท้ อนภาพ
นัก ศึก ษาที ทะนงตนในทางที ไม่ถูก ต้ อง แต่ยึดความคิดของตนเป็ น ใหญ่ ไม่ไ ด้ มีบ ทบาทหรื อทําหน้ าที
ให้ สมเป็ นนิสิตนักศึกษา ไม่ได้ ทําประโยชน์ให้ แก่สว่ นรวมสมกับทีเป็ นปัญญาชน แต่ทําเพือตนเองทังสิน
ร้ อยกรองเรื องนี มี จุด เด่น ที การใช้ นํ าเสี ย งประชดประชัน นิ สิ ต นัก ศึก ษาตลอดทังเรื อง เช่ น
“มีสติปั ญญาเยียมสิงขร ให้ พระอิน ทร์ เอาพระขรรค์มาบันรอน อเมริ ก ามาสอนกูเชียวชาญ” กล่าวถึง
สติปั ญ ญาที สูง มากเท่า ภูเ ขาจนพระอิน ทร์ ต้ อ งเอาดาบมาฟั น ทิ ง แต่อาจตีความว่าเป็ น คนหัวสูงก็ไ ด้
จากข้ อความวรรคสุดท้ าย ทีมีการรับค่านิ ยมความหรูห ราฟุ่ มเฟื อยแบบอเมริ กัน หรื อ “เงี ยบโว้ ย-ฟั งกูปรัชญา กูอยู่มหาวิทยาลัย” แสดงว่าแท้ จริ งผู้อืนเห็นว่าสิงทีนิสิตนักศึกษาแสดงออกนันไม่สอดคล้ องกับ
บทบาทหน้ าที ของนักศึก ษาและไม่ได้ ป ฏิบัติจ ริ ง จึงไม่มีใ ครสนใจเสีย งของนิ สิตนัก ศึก ษา ทํ าให้ นิ สิต
นักศึกษาต้ องใช้ อํานาจบังคับให้ ผ้ อู ืนเงียบเพือฟังเสียงตน
เมือมองภาพรวมของร้ อยกรองเรืองนี จะเห็นว่าผู้สง่ สารมีทศั นคติในทางลบต่อนิสิตนักศึกษาทีเป็ น
ระดับปัญญาชนของประเทศไทย แต่กลับใช้ ชีวิตไม่เป็ นแก่นสารและนึกถึงแต่ตนเอง เจตนาของสารทีเสนอ
ผ่านนําเสียงประชดประชันนีคือต้ องการให้ นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้ าทีของตนและปฏิบัติตน
ในฐานะปัญญาชนอย่างถูกต้ องแท้ จริง
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