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บทท ี3 

การตคีวามสาร 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงคํายวง วราสิทธิชยั  

ความนํา 

 ในการรับสารไมว่า่จะเป็นการอ่านการฟัง ผู้ รับสารต้องพยายามทําความเข้าใจสารหรือความคิด

ของผู้สง่สารเพือให้สือสารได้เข้าใจตรงกนัหรือรู้เท่าทนัความคิดของผู้ส่งสาร ได้รับอรรถรสจากการสือสาร 

หากสารทีส่งมานันเป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เช่น การเสนอข่าวของทางราชการ           

การเขียนสารคดี ผู้ รับสารย่อมเข้าใจสารได้ไมย่าก แตถ้่าสารทีสง่มามีถ้อยคําทีแฝงความหมายหรือใช้กลวิธี

การแตง่หรือการนําเสนอทีไมไ่ด้สือความหมายตรงตามตวัอกัษร ผู้ รับสารจําเป็นต้องตีความเพือให้เข้าใจ

ความหมายของสารได้อย่างถกูต้อง ถ่องแท้ และลกึซึง 

 

ความหมายของการตีความ 

 

 นกัวิชาการอธิบายความหมายของการตีความไว้ดงันี 

 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( , น. ) อธิบายคําว่า  “ตีความ” ว่า “ ก. ชีหรือ

กําหนดความหมาย ; ให้ความหมายหรืออธิบาย ; ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนาและความมุง่หมายเพือความ

ถกูต้อง เป็นต้น” 

 หมอ่มหลวงบญุเหลือ  เทพยสวุรรณ ( , น. ) อธิบายคําว่า  “ ตีความ ” หรือวินิจฉัยสารไว้ว่า  

“วินิจสารคือการตีความนนัเอง ในภาษาองักฤษเรียกวา่ interpretation การตีความเป็นสิงทีจําเป็นทีสดุใน

การอา่นหนังสือ ไม่ว่าหนังสือจะเป็นวรรณคดีหรือไม่”  “วินิจสารหรือตีความคือพิจารณาว่าผู้ แต่งส่งสาร

อะไรมายงัผู้อา่น”  ( , น. ) “ วินิจ แปลว่าเพ่งเล็ง มองดดู้วยความตงัใจ  ‘สาร’ ก็คือ  ‘ความหมาย’          

ทีผู้ เขียนวรรณกรรม (หรือแต่งเป็นวาจา) ส่งมายังผู้อ่านสาร (หรือความหมาย) ถ้าสือทีใช้ส่งสารเป็นสือ 

ง่าย ๆ ตรงๆ ก็เข้าใจง่าย... แต่ถ้าคํากล่าวมีสารทีไม่แจ่ม ไม่ทําให้เห็นง่ายๆ ผู้ ส่งสารใช้สือทีแยบยล              

เราก็ต้องเพ่งเล็งใช้ พยายามอ่านให้ดี ฟังแล้วคิด นันคือเราวินิจสาร” ( , น. ) “สรุปแล้วคือ                 

การตีความคือการวินิจสารหรือพิจารณาสารของผู้สง่” ( , น. ) 

 Graham Hough ( , น. - ) กลา่วถึงแนวคิดเกียวกบัการตีความวรรณคดีไว้วา่ 

  ก.การตีความเป็นเพียงการเผยเจตนาของผู้แต่งโดยขจัดอุปสรรคทีกีดขวางการเข้าใจ          

 เป็นต้นวา่ การอธิบายศพัท์ สํานวน รูปประโยค และการโยงความทีอธิบายการอ้างอิงทีไม่ชัดแจ้ง

 เพือยตุิข้อโต้แย้ง ถือวา่ทําเช่นนีแล้วก็จะทําให้เห็นเจตนาของผู้แตง่ได้ชดัเจน 
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  ข. วรรณคดีมีสารแฝง ซึงการขจัดความยากทีกล่าวแล้วยังไม่เพียงพอให้กระจ่างไ ด้           

 นักวิจารณ์มีหน้าทีทีจะขุดค้นเอาความหมายแฝงมาแสดง สารแฝงเหล่านีผู้ แต่งอาจจงใจ

 สอดแทรกไว้หรือไมก่็ได้ 

 ศิวกานต์  ปทมุสตูิ ( , น. ) กลา่วถึงการตีความไว้วา่  

  การอา่นตีความคือการอ่านทีต้องใช้ความขบคิดวินิจฉัย เพือค้นหาความหมายทีแท้จริง

 จากสารทีแท้จริงทีผู้ เขียนต้องการบอก ดงันนัเรืองทีจะต้องใช้วิธีการอ่านแบบตีความก็คือเรืองทีมี

 ลกัษณะซ่อนหรือแฝงความหมายทีแท้จริงไว้ในสารทีปรากฏ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความอนัปรากฏ                

 ตามความหมายของคําทีเขียนไว้นันไม่ตรงกับความหมายทีแท้จริงนันเอง โดยทัวไปเนือความ         

 อนัเป็นสารทีแท้จริงมกัซ่อนอยู่ในรูปสญัลักษณ์ (symbol) หรือบุคลาธิษฐาน (personification) 

 หรือบางครังอาจซ่อนอยู่ในสํานวนโวหารและกลวิธี แตง่ทีแยบยลอืน ๆ  

 สมบตัิ  จําปาเงิน และสําเนียง  มณีกาญจน์ ( , น. ) อธิบายความมุง่หมายของการตีความ

วา่   

เพือพิจารณาวา่ข้อความหรือเรืองนนัๆ มีความหมายทีแท้จริงว่าอย่างไร และสามารถทีจะอธิบาย

ถึงเจตนาและความคิดของผู้ เขียนได้อย่างแจ่มชัด การอ่านประเภทนี ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญา       

แทงทะลสิุงทีอา่นได้ทงัหมด คือ สามารถเข้าใจวตัถปุระสงค์และท่าทีของผู้เขียน สามารถทีจะสรุป 

ความคิด จบัใจความสําคญัและอธิบายขยายความได้ 

 ดนยา  วงศ์ธนะชยั ( , น. ) เห็นวา่ 

  ดงันันการอ่านตีความ จึงเป็นความพยายามทําความเข้าใจกับสารทีผู้ เขียนต้องการสือ       

 ถึงผู้อา่น  โดยพิจารณาอย่างละเอียดจากความหมายของถ้อยคํา ลีลา นําเสียง ทศันคติของผู้เขียน 

 ตลอดจนนําสภาพแวดล้อมและเหตกุารณ์ต่างๆ มาเป็นเครืองช่วยในการทําความเข้าใจ เพือจะ

 ตอบคําถามของตวัผู้อา่นเองวา่ได้รับความรู้อะไร รับทราบความคิดเห็นอะไร รับรู้ความรู้สึกอะไร 

 ซึงทงัหมดนีเป็นกระบวนการอา่นทีเรียกวา่ การอา่นตีความนนัเอง  

 กลา่วโดยสรุป การตีความ คือ การพิจารณาโดยละเอียดเพือทําความเข้าใจสารทีแฝงนัยเพือให้

ทราบความหมายและเจตนาทีแท้จริงของสารทีผู้สง่สารสง่มายงัผู้ รับสาร 
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แนวทางในการตีความ 

 เนืองจากสารทีต้องตีความนันเป็นสารทีมีความหมายแฝง ผู้ รับสารจึงต้องมีทังความรู้ 

ประสบการณ์ ความช่างสังเกต ตลอดจนรู้จักวิเคราะห์ พินิจพิจารณาโดยละเอียดเพือให้ทราบนัย          

ของความหมายทีแฝงเร้นอยู่ ทําให้ทราบความคิดหรือเจตนาทีแท้จริงทีสารมุง่นําเสนอ 

 แนวทางการตีความมีสิงทีจะต้องพิจารณา ดงันี 

. เรืองและประเภทของสาร 

 โกชยั  สาริกบตุร ( , น. ) กลา่วถึงวิธีการ “อา่นจริง” วา่ต้องมียทุธศาสตร์ในการอา่นเริมจาก

การกําหนดสมาธิและสติสัมปชัญญะ เพือให้รู้ตนเองว่า “กําลังอ่านเรืองใด ประเภทใด จะอ่านไปทําไม      

จะนําไปใช้ทําอะไร อ่านแล้วต้องการให้เกิดสิงใดแก่ตน” จะเห็นว่าในเบืองต้น ผู้ รับสารควรทราบว่า            

เรืองทีได้อา่นได้ฟังเกียวกบัสิงใดและเป็นเรืองประเภทใด เช่น สารคดีประกอบด้วยความรู้และข้อเท็จจริง 

บทความประกอบด้วยความคิดเห็นและมีข้อเท็จจริงเป็นหลกัฐาน  ข่าวสารของทางราชการประกอบด้วย

ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ขา่วหรือเลา่ขา่วประกอบด้วยข้อเท็จจริงและความคิดเห็น โฆษณาประชาสมัพันธ์

หรือนวนิยายมีเรืองอารมณ์ความรู้สกึและจินตนาการของผู้สง่สารเข้ามาเกียวข้อง  

 การทราบเรืองและประเภทของสารทําให้ทราบวา่ต้องตีความเนือความตอนใด กลา่วคือข้อเท็จจริง

ทีสือความหมายตรงไปตรงมาไมจํ่าเป็นต้องตีความเหมือนตอนทีเป็นความคิดเห็นซึงอาจมีการใช้สํานวน

โวหาร ความเปรียบ หรือกลวิธีการแตง่ในการนําเสนอทีต้องทําความเข้าใจสารแฝง 

. เจตนาในการส่งสาร  

ในการสง่สารตามปกติผู้สง่สารมกัเลือกใช้ประโยคชนิดต่างๆ ให้ตรงกับเจตนาในการส่งสาร เช่น 

ใช้ประโยคบอกเลา่ในการบอกหรือแจ้งเรืองต่างๆ  ใช้ประโยคคําถามเมือต้องการถาม ใช้ประโยคปฏิเสธ

เมือตอบปฏิเสธ แตใ่นบางครังจะสงัเกตเห็นวา่ ผู้สง่สารใช้ประโยคไม่ตรงกับเจตนาในการส่งสาร ผู้ รับสาร

จึงต้องอาศยัการตีความ เพือให้สือสารได้เข้าใจตรงกนั เช่น บทสนทนา 

  “จะให้แก้ไขอย่างไรละ่จ๊ะ”  

  “เอาแบบทีสบายใจแล้วกนั”   

ประโยคคําตอบ “เอาแบบทีสบายใจแล้วกัน” อาจเป็นการบอกเล่า หรือหากในการตอบทีมีการ

กระแทกเสียง คําตอบนีจะเปลียนเจตนาเป็นการประชดประชนัทนัที 
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 ประโยคคําถามทีวา่ “รับขนมจีบ ซาลาเปาเพิมไหมคะ” ทีพนักงานร้านสะดวกซือกล่าว ก็เป็นการ

ใช้ประโยคคําถามในการบอกเลา่โดยมีเจตนาเพือเชิญชวนและแนะนําให้ซือสินค้า 

. การใช้ถ้อยคาํ 

 ผู้ รับสารต้องพิจารณาการใช้ถ้อยคําในการส่งสารเพือให้ตีความได้อย่างถูกต้อง โดยพิจารณา

ประเดน็ตา่งๆ ดงันี 

          .  คาํและความหมายของคาํ คํามีความหมาย  อย่าง ดงันี 

  . .  ความหมายโดยตรง คือ ความหมายตรงตามตวัอกัษรดงัทีปรากฏในพจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เช่น 

  “พระรามเป็นมนษุย์ แตท่ศกณัฐ์เป็นยกัษ์” 

คําวา่ “ยกัษ์” หมายถึง อมนษุย์ทีมีรูปร่างใหญ่โต น่ากลวั มีเขียวงอก ใจดําอํามหิต ชอบกินมนษุย์กินสตัว์ 

  . .  ความหมายโดยนัย หรือ ความหมายแฝง คือ ความหมายทีชักนําความคิดให้

เชือมโยงถึงสิงอืน เช่น 

  “ยกัษ์ประจําห้องเดินตรงมาแล้ว”  

คําว่า “ยักษ์” ในทีนี ผู้ รับสารจะทราบว่าไม่ได้หมายถึงยักษ์ทีเป็นอมนุษย์ซึงมีแต่ในเทพนิยายแต่ต้อง

ตีความ คําวา่ “ยกัษ์” ในทีนีจึงหมายถึง มนุษย์ซึงอาจร่างสงูใหญ่หรือดรุ้าย โดยเชือมโยงกับความหมาย

โดยตรงของคําวา่ “ยกัษ์” 

 เมือรับสารทีมีคําทีสือความหมายโดยตรง ผู้ รับสารจะเข้าใจได้ทันที แต่ถ้าเป็นคําทีมีความหมาย

โดยนยั หรือมีความหมายแฝง ผู้ รับสารจําเป็นต้องตีความจึงจะเข้าใจความหมายได้ 

 นอกจากนีผู้ รับสารยงัต้องระวงัการตคีวามคําทีมีความหมายในลกัษณะตา่งๆ ดงันี   

 การตีความคําตามความหมายทีได้เรียนรู้มา เช่น “ดอกไม้” หมายถึง ผู้หญิง แต่อาจมีผู้ ทีใช้คําว่า 

ดอกไม้ ในความหมายอืน เช่น “ดอกไม้สดชืนยืนให้มวลชน” “ดอกไม้” ในทีนีหมายถึงมิตรภาพ                                                                                                                                

หากผู้ รับสารตีความตามนยัทีได้เรียนรู้มาอาจไมเ่ข้าใจความคิดของผู้สง่สาร 
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 การตีความโดยเชือมโยงกบัประสบการณ์ของผู้ รับสาร อาจทําให้ตีความไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ รับสาร

เคยประสบอทุกภยั เมือใดทีอา่นหรือฟังเรืองเกียวกบันํา ย่อมนึกถึงความทกุข์ยากและอนัตราย ไม่อาจนึก

ถึงความหมายของนําในด้านความชุ่มชืน เย็นกายเย็นใจ หรือการเปรียบเทียบนํากบัความเมตตาได้  

 การตีความคําทีมีความหมายหลายนัย เช่น “เปรียบเธอดงัทะเล” คําว่า “ทะเล” ตีความได้หลาย

อย่าง เช่น อารมณ์แปรปรวน เห็นแก่ได้ งก (ความเค็ม) สดใส ลึกลบั ผู้ รับสารต้องสงัเกตบริบทของคําที

ตีความเพือให้เลือกความหมายได้ถกูต้องตรงกบัเจตนาในการสง่สาร 

           .  บริบทของคาํ  

 บริบทของคํามี  ลกัษณะได้แก่ คําหรือข้อความแวดล้อมคําทีตีความ และสถานการณ์แวดล้อม

หรือสถานทีในขณะทีมีการส่งสารนัน ในการอ่านตีความผู้ รับสารควรพิจารณาคําแวดล้อมทีปรากฏเป็น

ลายลกัษณ์ประกอบการตีความ เช่น  

   ถ้าหากวา่เธอคือฟ้า 

   ฉนัคือทะเล 

   จะเปรียบทะเลดงัความมนัคง 

   หากแผน่ฟ้าเป็นรักทีซือตรง 

   ทกุๆ สิงจะคงนิรันดร์ 

   ...ไมต่า่งกบัเรา... 

      เพลง : ฝากฟ้าทะเลฝัน  เบิร์ด ธงไชย  

 เนือหาของเพลงนีกล่าวถึงความรักอนัมนัคงของ “เธอ” กับ “ฉัน” ทีเกิดจากความซือสตัย์ต่อกัน  

โดยเปรียบเทียบกบัฟ้าและทะเลซึงอยู่คูก่นัเสมอ ด้วยบริบทแวดล้อมคํา เช่น “ดงัความมนัคง” “รักทีซือตรง” 

“ทกุๆ สิงจะคงนิรันดร์” ทําให้ไมส่ามารถตีความ “ทะเล” และ “ฟ้า” ให้มีความหมายอืนได้ 

 การตีความจากการฟังต้องพิจารณาสถานการณ์แวดล้อมหรือสถานทีเพือให้เข้าใจความหมาย 

ตรงตามเจตนาของผู้สง่สาร เช่น 

   “มืดไปหน่อยนะ”  
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 ผู้พดูพดูเมือเข้ามาในตวับ้านในเวลาคํา อาจเป็นการบอกเลา่หรือต้องการสงัให้ผู้ อืนเปิดไฟให้สวา่ง

ก็ได้ ในการตีความข้อความนีต้องอาศยัสถานการณ์และสถานทีประกอบความเข้าใจ 

 นอกจากนีบริบททางสงัคมวฒันธรรมทีเปลียนแปลงไปตามยคุสมยั ยงัสง่ผลกระทบตอ่การตีความ

และการทําความเข้าใจหรือไมเ่ข้าใจความหมายของคําทีตีความ เช่น คําสแลงในยคุหนึงอาจไมเ่ป็นทีเข้าใจ

ในยคุหลงั หรือเปลียนความหมายไป 

  คําว่า “โสด” หมายถึง ยังไม่แต่งงาน ปัจจุบันความหมายเดิมคงมีใช้อยู่ แต่หมายถึง            

ยงัไมมี่คูรั่กก็ได้ 

  คําวา่ “ชิน” หมายถึง คูรั่ก มีปรากฏใช้ราวสมยัรัชกาลที  หรือ คําว่า “สะเหล่อ” หมายถึง 

การกระทําทีล้าสมยัเปินเชย เป็นคําทีคนในปัจจบุนัไมรู้่จกัไมเ่ข้าใจความหมาย 

          .  สํานวนโวหารและความเปรียบ  

 สํานวนโวหารและความเปรียบเป็นศิลปะในการใช้ถ้อยคําเพือให้ส่งสารอย่างมีสีสนั ได้อรรถรส  

แตแ่ฝงนยับางอย่างทีต้องตีความจึงจะเข้าใจความหมายได้อย่างถกูต้อง . 

 สํานวนโวหารหรือความเปรียบบางอย่างใช้กันมาแต่เดิม บางอย่างใช้ในปัจจุบันและมีใช้เสมอ      

จนทราบความหมายกนัดี นํามาสือสารกนัได้โดยไมต้่องตีความ เช่น 

  “หมาหวงก้าง / หวงก้าง”  หมายถึง  หวงสิงทีไมมี่ประโยชน์ตอ่ตน 

  “ตอ่ยอดความรู้ / ตอ่ยอด” หมายถึง เพิมพนูความรู้เหมือนเพิมยอดไม้ให้สงู 

 บางครังยงัมีการปรับเปลียนหรือดดัแปลงสํานวนหรือความเปรียบเดิม เช่น  

  “หลอ่ขนัเทพ” มาจากการเปรียบเทียบคนทีสวยงามราวกบัเทพบตุรเทพธิดา 

  การสอนนกัเรียนทีมีพืนฐานความรู้ตา่งกนัทําให้ครูต้องเขน็ครกขนาดเลก็ขนาดใหญ่ถึง  

ชีวิตให้ถึงยอดเขาให้ได้ มาจากสํานวน “เขน็ครกขนึภเูขา” 

 นอกจากนียงัมีการสร้างสรรค์สํานวนและความเปรียบขนึใหม ่เช่น  

  “ดรามา่” ความหมายโดยตรงคือ ละครหรือความเป็นละคร 
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 ในปัจจุบันหากกล่าวถึงเรืองราวหรือเหตุการณ์ใดว่าเป็นดราม่า เรืองนันจะมีความเป็นละคร           

มีเรืองราวอารมณ์ความรู้สกึเข้ามาเกียวข้องมาก เช่น ขา่วนีกลายเป็นดรามา่ไปแล้ว 

 นอกจากนียังมีการขยายความหมายของสํานวน “ดราม่า” ให้มากขึนกว่าเรืองส่วนตวัหรือเรือง

รายบุคคล เช่น “การทุบโรงอาหารแล้วสร้างใหม่กลายเป็นประเด็นดราม่า” หมายถึง การทุบโรงอาหาร          

เป็นประเดน็ทีมีการอภิปราย ถกเถียง โต้แย้งกนัในวงกว้าง  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสํานวนโวหารและความเปรียบจะเป็นการใช้ภาษาเปรียบเทียบเพือทําให้         

สิงทีเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมซึงเป็นทีรู้จักและชัดเจนขึน หรือเป็นภาพทีผู้ รับสารคุ้นเคย แต่         

ความเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมแต่ละยุคอาจทําให้คนในปัจจุบันไม่เข้าใจความหมาย                 

ของสํานวนหรือความเปรียบทีใช้มาแตเ่ดิม 

. นําเสียง ท่าที หรือทัศนคติ 

 นําเสียงเป็นสิงหนึงทีผู้ รับสารต้องพิจารณาในการตีความ นักวิชาการบางคนใช้คําว่า “ท่าที” หรือ 

“ทัศนคติ” ยุวพาส์ (ประทีปเสน) ชัยศิลป์วัฒนา ( , น. ) อธิบายความหมายและความสําคัญ       

ของนําเสียงวา่ 

นําเสียง (Tone) นอกจากจะหมายถึงนําเสียงแล้ว ยงัหมายถึงการแสดงความรู้สกึและทศันคติของ

ผู้เขียนหรือผู้พดูทีมีตอ่เรืองทีเขาเขียน ตอ่ผู้อา่น หรือแม้กระทังต่อตวัผู้ เขียนหรือผู้พูดเอง ทัศนคติ

ดงักลา่วนีมีความสําคญักบัความหมายทีผู้ เขียนหรือผู้พดูต้องการสือกบัผู้อ่านเป็นอย่างยิง เพราะ

ถ้าผู้ อ่านไม่สามารถวิเคราะห์ว่าผู้ เ ขียนหรือผู้พูดมีทัศนคติอย่างไรต่อเรืองทีเสนอ ดังเช่นว่า          

เขาพดูเลน่หรือพดูจริง เขาถากถางหรือยกย่อง เขาประชดหรือชมเชย ผู้อา่นก็จะไม่สามารถเข้าใจ

สิงทีเขาต้องการเสนอได้อย่างถกูต้อง 

  ในภาษาพูดนันเราสามารถเข้าใจทัศนคติของผู้พูดได้จากการดูสีหน้าและฟังนําเสียง       

 ส่วนในบทกวีผู้อ่านจะวิเคราะห์ทัศนคติของกวีหรือผู้พูดได้โดยพิจารณาองค์ประกอบและกลวิธี        

 ทกุอย่างทีกวีเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นคําและความหมายของคํา จินตภาพ ภาษาโวหารต่าง ๆ หรือ

 แม้กระทังจังหวะและรูปแบบทีใช้ สรุปแล้วทุกองค์ประกอบจะทําหน้าทีชีให้ผู้อ่านเห็นทัศนคติ         

 ของกวีและผู้พดู ผู้อา่นจึงต้องเข้าใจองค์ประกอบและกลวิธีทกุอย่างเป็นอย่างดีก่อนจึงจะวิเคราะห์

 ทศันคตินีได้ 
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 จะเห็นได้วา่การวิเคราะห์นําเสียงทําให้ทราบความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ส่งสาร ซึงช่วยให้

ผู้ รับสารทราบเจตนาแท้จริงในการส่งสาร ทังนีผู้ รับสารต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของเรืองหรือ

เนือความจึงจะทราบนําเสียงของผู้สง่สาร 

ตัวอย่างนําเสียง มีดงันี 

 . นําเสียงชืนชม  เป็นนําเสียงทีแสดงถงึความพึงพอใจ ความชืนชมชืนชอบ ความรัก ความศรัทธา

ของผู้สง่สารตอ่บคุคลใดบคุคลหนึงหรือสิงใดสิงหนงึ เช่น บทความเรือง “เป็นทกุอย่าง” ของ หนุ่มเมืองจนัท์  

 ...แอพใหม่นีมีหลายเรืองทีน่าสนใจ แต่ทีผมชอบทีสุดคือ บริการการกดเงินจากตู้ เอทีเอ็มโดย         

ไมต้่องใช้บตัรเอทีเอม็ 

 ตอนแรกทีฟัง รู้สึกเฉยๆ เหมือนเป็นบริการทีทําขึนมาเพือให้ดูว่าทันสมัย แต่พอฟังอย่าง           

ละเอียดแล้ว ผมวา่บริการนีสดุยอด เพราะเลน่กบั “ปัญหา” ทีนึกไมถ่ึง เช่น ลืมกระเป๋าตงัค์ หรือโดนขโมย

กระเป๋าตงัค์ 

 บริการนีก็คือ เราสามารถโทรศพัท์ไปหาเพือนทีมีบญัชีแบงก์  A โอนเงินให้เราผ่านระบบนี สมมตุิ

วา่เพือนจะโอนให้เรา ,000 บาท แบงก์จะบอกรหสัพิเศษทีมีอายกุารใช้งานเพียง  นาที เพือนก็จะโทรมา

บอกรหสันี 

 เราไปทีตู้ เอทีเอม็ของแบงก์  A กดหมายเลขโทรศพัท์ แล้วกดเลขรหัสลบัดงักล่าว แค่นีก็ได้เงินสด

ทนัที 

 บริการนีนอกจาก “ทนัสมยั” แล้ว ยงัเลน่กบั “ความรู้สกึ” ของคนอีกด้วย 

 นึกดสิูครับ ถ้าเราไมใ่ช่ลกูค้าของแบงก์ A แต่กระเป๋าตงัค์หาย จําเป็นต้องใช้เงินสด และบริการนี

ช่วยแก้ปัญหาของเราได้ เราจะรู้สกึดีกบัแบงก์ A แคไ่หน 

 อย่าลืมวา่คนทีใช้บริการ คือคนทีต้องการความช่วยเหลือ เหมือนคนทีเดินผ่านทะเลทราย ใครให้

นําแก้วเดียว เราจะจําเขาได้อีกนาน 

 ลองนึกวา่สาวๆ ทีเราชอบอยู่ในสถานการณ์แบบนีแล้วเราช่วยเธอได้จากบริการนี สาวคนนันจะ

ประทบัใจเราขนาดไหน... 
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 นําเสียงทีปรากฏในข้อความนีแสดงความชืนชมแอปพลิเคชันทีให้บริการกดเงินจากตู้ เอทีเอ็ม       

โดยไมต้่องใช้บตัรเอทีเอม็ สงัเกตด้วยการชีให้เห็นประโยชน์จากการใช้แอปพลิเคชันนีในยามคบัขนั และ

แสดงถึงความรัดกมุของระบบทีจะไม่ทําให้ผู้ ใช้บริการต้องสญูเสียเงิน ผู้ เขียนใช้คําเน้นยํานําเสียงชืนชม

อย่างชดัเจน ดงัข้อความวา่ “ผมชอบทีสดุ” “บริการนีสดุยอด” “ทันสมยั” “เราจะรู้สึกดี” “จะประทับใจเรา

ขนาดไหน” ซึงล้วนเป็นข้อความด้านบวกทงัสิน 

 2. นําเสียงประณาม  เป็นนําเสียงทีแสดงถึงการว่าหรือด่าว่าการกระทําความผิดทีร้ายแรง      

สร้างความเสียหาย เช่น ข้อความ 

  “เธอมนัปิศาจชดั ๆ” 

  “ทกุคนล้วนมีปิศาจอยู่ในตวั ขนึอยู่กบัวา่จะใช้มนัตอนไหน” 

คําว่า “ปิศาจ” ในทีนีหมายถึงความเลวร้ายหรือด้านร้ายในตวัมนุษย์ ในประโยคแรกผู้ส่งสาร

ต้องการให้ตวัละครประณามอีกฝ่ายวา่เป็น “ปิศาจ” แม้ในประโยคทีสองอีกฝ่ายหนึงจะตอบโต้วา่ทกุคนก็มี

ปิศาจในตวั แตข้่อความวา่ “ขนึอยู่กบัวา่จะใช้มนัตอนไหน” แสดงทัศนคติแฝงทีว่าผู้ เขียนเองก็เห็นด้วยว่า

อีกฝ่ายหนึงเป็นฝ่ายร้ายเพราะอยากใช้ “ปิศาจ” ในตวัทําลายผู้อืน 

3. นําเสียงประชดประชนั  เป็นนําเสียงทีผู้สง่สารพดูหรือเขียนตรงข้ามกับความคิด ความรู้สึกของ

ตนเอง ในกรณีทีไมส่ามารถเสนอความคิดเห็นโดยตรงได้ เช่น 

“ขอเชิญมาดลูกูกระโดด (ลกูกระโดดหมายถึง ลกูระนาดชะลอความเร็ว ใช้ติดตงัขวางถนนเพือลด

ความเร็วของยวดยาน) ของมหาวิทยาลยัเรา สดุยอดจริงๆ ครับ ถ้าเราควบมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆ รับรองได้วา่

มอเตอร์ไซค์ของเราพงัแน่นอน” 

ข้อความนีดูเหมือนผู้พูดจะชืนชมการมีลกูระนาดจํานวนมากบนถนนในมหาวิทยาลยั แต่การ

กลา่วถึงความเสียหายทีเกิดขนึแก่มอเตอร์ไซค์ ทําให้ทราบวา่ ผู้พดูไมช่อบวิธีชะลอความเร็วเช่นนี จึงใช้วิธี

ประชด 

 หรือ  

  ...มาสูข่อเพราะเงินพอมี ทํางานทงัปีหวงัมีคูเ่ชย 

  แตอ่กเอย๋ต้องกลบัชําตรม หวงัไว้ไมส่มผมมีเงินไมพ่อ 

  พ่อตาใจร้ายขายตงัหลายหมืน แมย่ายยิมชืนผมสะอืนชําทรวง 
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  สิบหมืน สิบหมืน สิบหมืน แหมยิมระรืนคงกลืนลงคอ 

  คณุพ่อครับผมแย่ คณุแมค่รับผมจน 

  สิบหมืนผมเหลือทน ไมข่อดินรนให้คนขายลกูกิน 

 

  กราบลาแล้ว ขอแจวลาจร ไมข่ออ้อนวอนง้องอนทงัสิน 

  หากเป็นเขยคงขายผมกิน ต้องดบัแดดินเพราะถกูกินถึงตาย 

  หมดคนขายแมย่ายยงัอยู่ อยากให้น่าดตู้องมีแถมพ่อตา... 

      เพลง : สิบหมืน ของ หนุ่ม สมศกัด ิรินนายรักษ์ 

เพลงนีกล่าวถึงผู้ ชายทีมาสู่ขอผู้หญิง แต่ถูกเรียกสินสอดราคาแพงเหมือนเป็นการขายลกูสาว         

จึงประชดวา่หากตนเป็นเขยคงจะถกูขาย อีกทังพ่อตาคงขายแม่ยายรวมถึงขายตวัเองเพราะต้องการเงิน 

และเห็นความสําคญัของเงินเพียงอย่างเดียว 

. นําเสียงปลกุเร้าใจ  เป็นนําเสียงทีเชิญชวน โน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารมุ่งมนั มีกําลงัใจทําสิงต่างๆ 

ให้สําเร็จ หรือมุง่เปลียนความคิดและการกระทําให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เช่น  

   ในชีวิตของคนทกุคน ต้องเคยผา่นร้อนและหนาว 

   และพบเรืองราวบางอย่างทีฝังใจ 

   ทกุครังทีเธอปวดร้าว หมดสินกําลงัจะก้าวเดินไป 

   วนัเวลาทีแสนมืดหมน่ ก็คงจะเดินผา่นไปช้าช้า 

   จนเธอเองลืมนึกไปวา่ได้เดินมาไกลเท่าไร 

   จนเธอเองมองข้ามบางอย่าง นนัคือพลงัแกร่งกล้าในใจ 

   ทียงัฝัง อยู่ในจิตใจลกึลกึมานาน… 

   และในวนันี เธอนนัจงหยดัยืน และลกุขนึอีกครัง ด้วยพลงัในหวัใจ 

   อย่าไปยอมแพ้ให้กบัปัญหาใดๆ จงพร้อมจะอดทน 
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   ก้าวไปสูห่นทางทีฝันใฝ่ด้วยตวัเอง 

   บนถนน ทีคนก้าวเดิน จะเป็นดงัภาพสะท้อน ให้เห็นละครทีตา่งชีวิตไป 

   ทกุครังทีเธอหมดหวงั หมดสินกําลงัท้อแท้ในใจ 

   เธอจงมองดภูาพผู้คนทีอยู่เดียวดายด้วยความอ้างว้าง 

   เพียงเธอมองไปนอกหน้าตา่งจะเจอความจริงมากมาย 

   คงจะทําให้พบคําตอบวา่บนทางเดินทีแสนยาวไกล 

   ทกุชีวิตต้องเดินออกไป เพือสู้ความจริง... 

      เพลง : เธอผู้ไมแ่พ้ ของ เบิร์ด ธงไชย  

 นําเสียงของเพลงเธอผู้ ไม่แพ้เป็นนําเสียงปลุกเร้าให้ผู้ รับสารมีกําลังใจทําสิงทีตังใจให้สําเร็จ          

โดยไมใ่ห้พรันตอ่อปุสรรคใดๆ นําเสียงทีปรากฏในสารแสดงความชืนชมผู้ ทีมุ่งมนัทําสิงทีตงัใจและเชือมนั

ว่ามีศกัยภาพทีจะทําได้สําเร็จ สงัเกตได้จากข้อความหลายตอน เช่น “คือพลงัแกร่งกล้าในใจทียังฝังอยู่          

ในใจลกึๆ มานาน” “และในวนันีเธอนันจงหยัดยืนและลกุขึนอีกครังด้วยพลังในหัวใจ อย่าไปยอมแพ้กับ

ปัญหาใดๆ จงพร้อมจะอดทน ก้าวไปสู่หนทางทีฝันใฝ่ด้วยตวัเอง” “บนทางเดินทีแสนยาวไกลทุกชีวิต            

ต้องเดินออกไป เพือสู้ความจริง” 

 . นําเสียงตดัพ้อ  เป็นนําเสียงทีแสดงถึงการตอ่วา่ด้วยความน้อยใจ เช่น  

   ...พีเลวแคไ่หนใยน้องจึงชงั 

   เพราะจนกระมงัยอดหญิง 

   ผู้ดีมีเงิน คงหวงัพึงพิง 

   พีรักจริงจึงไมส่นใจ 

   ใช่แล้วซิ 

   เศรษฐีมีเงินเขาซือรักได้ 

   พีหลงรักแทบเป็นบ้า 
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   นําตาหรือแทนนําใจ 

   จะจําจนตาย ใจดํา... 

       เพลง : ใช่แล้วซิ ของ ก๊อท จกัรพนัธ์ 

 เพลงนีเป็นการตดัพ้อผู้หญิงทีสนใจแต่ผู้ชายทีเป็นชนชันสงู มีฐานะ ใช้เงินซือความรัก น้อยใจที

ผู้หญิงไมรั่กผู้ชายทีมีใจรักจริง 

 จะเห็นได้วา่  การพินิจนําเสียงมีสว่นสําคญัทีจะช่วยให้ตีความสารได้ตรงกบัเจตนาทีแท้จริงในการ

สง่สาร  

 อนึง การตีความสารนันอาจแตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถ วัย ประสบการณ์                

ความเข้าใจเกียวกับความหมายของถ้อยคําสํานวน ตลอดจนการรู้จักนําเรืองอืนๆ มาเปรียบเทียบ            

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ดียิงขึน ดงันันผู้ รับสารจึงควรแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ เพือให้

ตีความสารได้อย่างถกูต้องยิงขนึ 

ตัวอย่างการตีความสาร 

 กรณีทีเป็นการอา่นหรือฟังข้อความขนาดสนั ผู้ รับสารต้องพิจารณาทงัคําหรือข้อความทีจะตีความ

ร่วมกบับริบท เพือให้ตีความได้อย่างถกูต้อง สว่นกรณีทีเป็นการอา่นตีความเรืองขนาดยาว ปฏิบตัิได้ดงันี 

. อ่านเรืองนันโดยละเอียด ทุกถ้อยคําทุกเนือความ รวมทังนําเสียง เพือหาเจตนาในการส่งสาร           

พินิจพิจารณาตงัแตชื่อเรือง เนืองจากหลายเรืองตงัชือตรงตามความคิดสําคญัทีต้องการนําเสนอ 

. หากพิจารณาชือเรืองแล้วยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผู้ ส่งสารเสนอความคิดเกียวกับเรืองใด ผู้ รับสาร      

ควรอา่นเนือเรืองและจบัใจความสําคญัของแตล่ะย่อหน้าไปตามลําดบัไปจนจบเรืองเสียก่อน 

. กรณีทีเรืองทีได้อา่นเป็นบทความซึงประกอบด้วยข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น ควรวิเคราะห์เพือแยกว่า

สว่นใดเป็นข้อเท็จจริง ความรู้ ซึงเสนออย่างตรงไปตรงมา ผู้ รับสารก็จะจบัความและเข้าใจได้ทันที แต่ส่วน

ทีเป็นความเห็น อารมณ์ ความรู้สกึ ซึงผู้สง่สารอาจใช้ศิลปะในการเขียนทําให้ถ้อยคําหรือข้อความทีปรากฏ

มีนยับางอย่างแฝงอยู่ ผู้ รับสารต้องอาศยัการตีความจึงจะเข้าใจความหมายของสารได้ 



14 

 

. ในงานเขียน ผู้สง่สารมกัวางโครงเรืองเพือกําหนดทิศทางของเรืองวา่ดําเนินไปทางใด การทําความเข้าใจ

โครงเรืองหรือโครงสร้างของเรืองจะทําให้ทราบหัวข้อหรือประเด็นความคิดทีสําคญัซึงช่วยตรวจสอบ          

ความถกูต้องของการตีความ 

. ผู้ รับสารอาจสงัเกตว่าข้อความใดมีลกัษณะแฝงนัย อ่านแล้วสะดดุใจ หรือเมือพิจารณาตามตวัอกัษร

แล้วไมเ่ข้ากบับริบทแวดล้อมข้อความนัน ข้อความเหล่านันก็ควรพิจารณาตีความ ทังนีขึนอยู่กับวิธีเขียน

ของผู้เขียนแตล่ะคนด้วย บางคนใช้สํานวนโวหารหรือความเปรียบทีเป็นทีรู้จกัหรือใช้กนัอยู่ในปัจจุบัน หรือ

ใช้วิธีอธิบายสํานวนโวหาร หรืออธิบายความเปรียบอย่างกระจ่าง หากอา่นแล้วเข้าใจได้ ก็ไม่จําเป็นต้องใช้

การตีความ  

. ในขณะทีอ่านเนือเรือง ผู้ รับสารต้องพยายามหาเหตุผลสนับสนุนการตีความ ต้องพินิจพิจารณา

องค์ประกอบต่างๆ ในเรืองให้เห็นความสมัพันธ์ทีสอดคล้องกัน  ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนทีจะประมวล

ความคิดของตนว่าข้อความทีได้อ่านหมายถึงสิงใด ทังนีผู้ รับสารควรพินิจพิเคราะห์อย่างปราศจากอคติ 

เพือให้รับสารได้อย่างถกูต้อง 

ตวัอย่างที   

บูมเมอแรงแห่งชีวติ 

 ( ) เมือเราเหวียงบมูเมอแรงออกไป สกัพกัมนัก็จะย้อนกลบัมาหาเรา ใช่หรือไม่ว่าการกระทําของ

เราก็เช่นกัน เราทําอะไรกับสิงใดไว้ สิงนันย่อมส่งผลกลับมาทีเรา แม้จะไม่รวดเร็วหรือชัดเจนเหมือน           

บมูเมอแรงก็ตาม เมือเราจดัดอกไม้ให้งดงาม ดอกไม้นันก็กลบัมาจัดใจเราให้งดงามตามไปด้วย เวลาเรา

จดัวางสิงของให้เป็นระเบียบ ดแูลบ้านให้สะอาด ใจเราก็พลอยเป็นระเบียบและสะอาดไปด้วย แต่ถ้าเรา        

ทิงของระเกะระกะ ปลอ่ยให้บ้านรกสกปรก บ้านนนัก็ปรุงแตง่ใจเราให้รกรุงรังไปด้วย 

 ( ) สิงของทีเราเข้าไปเกียวข้องนันมิได้เป็นฝ่ายถูกกระทําอย่างเดียว หากยังกระทําต่อเราด้วย          

คนทีให้คณุคา่สงูสง่แก่เพชรนิลจินดา ย่อมรู้สกึวา่ตวัเองมีคณุคา่หรือสถานะสงูสง่ขนึยามได้สวมสร้อยเพชร 

แตบ่างครังก็ถึงกบันอนไมห่ลบัหากมีเพชรเมด็งามอยู่ใต้เตียง ต้นไม้ในสวนทีแรกเราเป็นฝ่ายดแูลรักษามนั 

แตเ่มือเติบใหญ่มนักลบัดแูลรักษาเรา เช่น ให้ร่มเงา ให้อาหาร เป็นสวัสดิการในยามแก่ หรือปกป้องร่าง 

ของเราในยามสินลม ดงัชาวต้งในประเทศจีนซึงมีหน้าทีดแูลต้นไม้ประจําตวั (ทีปลกูตงัแต่แรกเกิด) ไปจน

ตลอดชีวิต และเมือสินลม ต้นไม้ต้นนนัจะถกูโคน่เพือทําเป็นโลงบรรจรุ่างของเขา  
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 ( ) ของชินใดก็ตามหากเรายึดว่าเป็น “ของเรา” เมือใด มันก็จะมีอิทธิพลต่อเราทันทีจนเรา

กลายเป็น “ของมนั” ไปเลยก็มี เช่น  ยอมตายเพือรักษามนัเอาไว้ ถ้าเกิดมนัมีอนัเป็นไป เสียหาย เสือมทรุด 

หรือสญูไป เราก็อาจล้มทรุดหรือถึงกบัหมดสติไปเลยก็ได้ 

 ( ) มิใช่แตสิ่งทีเป็นรูปธรรมจบัต้องได้เท่านนั แม้แต่สิงทีเป็นนามธรรมก็เช่นกัน ทีแรกเราปรุงแต่ง

มนั ต่อมามันกลับเป็นฝ่ายปรุงแต่งเรา จนถึงขันเป็นนายเรา ความคิดทังหลายทีเราก่อรูปขึนมาในหัว

สามารถทําให้เรากินไมไ่ด้นอนไมห่ลบั เพราะใจถกูสงัให้คิดๆ ๆ ต่อไปไม่ยอมหยุด บางครังมนัก็ชักนําหรือ

บงการให้เราทะเลาะเบาะแว้งกบัใครก็ได้ หากเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดนัน  แม้คนคนนันจะเป็นพ่อแม่

ลกูหลานหรือคนรักก็ตาม ถ้ายึดมนัถือมนักับความคิดใดมากๆ  มนัก็จะทําทุกอย่างเพือขดัขวางไม่ให้เรา

เห็นหรือยอมรับความจริงทีสวนทางกบัความคิดนนั  มนัจะสงัให้เราบอกปัดความจริงนัน     แล้วจมอยู่ใน

ความคิดนันต่อไป แต่ถ้าปรุงแต่งและหลงจมอยู่กับความคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่าเมือใด  ความคิดนันก็

สามารถบัญชาให้เราทําร้ายตวัเองได้เมือนัน ใช่หรือไม่ว่าทุกวนันีเรากําลงักลายเป็นทาสของความคิดที

ตวัเองสร้างขนึมาทงันนั 

 ( ) สิงของฉันใด คนก็ฉันนัน ไม่ว่าเราจะเกียวข้องกับใคร คนคนนันย่อมมีอิทธิพลต่อเราเสมอ     

ไมม่ากก็น้อย แม้แตผู่้ นําทีมีอํานาจก็หนีความจริงไมพ้่นวา่ ลกูน้องไม่ได้อยู่ในอิทธิพลของเขาแต่ฝ่ายเดียว

เท่านัน แต่ยังมีอิทธิพลต่อเขาด้วย อย่างน้อยเขามีอํานาจได้ก็เพราะการยอมรับของลกูน้อง ถ้าลูกน้อง          

ไมย่อมรับหรือไมใ่ห้ความร่วมมือเขาก็ทําอะไรไมไ่ด้ หรือถึงกบัต้องลงจากอํานาจไป 

 ( ) มองให้ลกึลงไป สิงของหรือผู้คนจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรขึนอยู่กับการกระทําหรือวิธีการ  

ทีเราเกียวข้องกับสิงนัน คนทีกระทํากับผู้ อืนด้วยความรักหรือความเคารพ ย่อมได้รับความรักหรือ          

ความเคารพกลับคืนมา อาสาสมัครหลายคนทีไปช่วยดูแลเด็กเล็กในสถานสงเคราะห์พบว่าตนเอง            

มีความสขุอย่างยิง ทงัๆ  ทีตงัใจไปให้ความสขุแก่เดก็ แตก่ลบัได้รับความสขุจากเดก็คืนมาอย่างไม่คาดฝัน 

บางคนรู้สกึวา่ชีวิตตนมีคณุคา่มากขนึเพราะความรักทีได้กลบัคืนมาจากเดก็  ชายหนุ่มผู้หนึงถึงกับยอมรับ

วา่ “ชีวิตผมสมบรูณ์ขนึเพราะเดก็  ขวบ” 

 ( ) ให้ความรักก็ย่อมได้รับความรัก ให้ความสขุก็ย่อมได้รับความสขุ แต่ถ้าคิดจะเอาความรักหรือ

ตักตวงความสุขกลับไม่ได้ หรือได้ความเกลียดชังและความทุกข์มาแทน ทังนีเพราะเมื อเริมจาก         

ความเห็นแก่ได้ ก็ย่อมกระทําหรือแสดงออกด้วยความเห็นแก่ตวั อีกฝ่ายจึงตอบโต้ด้วยความเห็นแก่ตัว

กลับมา ถ้าหวังตักตวงความสุขจากเขา เขาก็คิดตักตวงความสุขจากเราเช่นกัน ยิงแสดงออกด้วย        
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ความโกรธเกลียดแล้ว ก็แน่นอนเลยว่าย่อมได้รับความโกรธเกลียดกลบัมา จะพูดว่าความโกรธเกลียด          

ทีเราเหวียงใสเ่ขาย้อนกลบัมาหาเราก็คงไมผิ่ดนกั 

 ( ) ทําอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนัน แต่ผลทีย้อนกลับมาหาเรานัน ไม่จําเป็นต้องเกิดจากใคร                 

คนใดคนหนึงก็ได้ หากเกิดจากการกระทําของเราเอง คนทีชอบใช้ความรุนแรงกบัผู้ อืน ความรุนแรงนันเอง

จะย้อนกลบัมาปรุงแตง่จิตใจให้เป็นคนก้าวร้าว โหดเหียม หรือหยาบกระด้าง หรือทําให้จิตใจมีความดํามืด

มากขนึจนสามารถทําสิงเลวร้ายได้ง่าย ตํารวจทีชอบใช้วิธีเหลา่นีกบัโจร ในทีสดุก็จะมีจิตใจใกล้เคยีงกบัโจร

เหล่านัน แม้แต่คนดีทีพร้อมใช้วิธีการฉ้อฉลสกปรกกับคนชัว หากทําเช่นนันบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นคนชัว         

ไปโดยไมรู้่ตวั 

 ( ) มีผู้หนึงกลา่วไว้อย่างน่าฟังวา่ “เมือคณุสู้กับอสรู พึงระวงัอย่าให้ตวัเองกลายเป็นอสรูไปด้วย” 

คนทียึดมนัในความถกูต้องหรือผู้ทีถือตวัวา่เป็นฝ่ายธรรมะมกัตกอยู่ในกบัดกัดงักลา่ว เพราะเมือเห็นคนชัว

ย่อมอยู่เฉยไมไ่ด้ ด้วยถือวา่เป็นหน้าทีทีจะต้องจดัการกบัคนชวัเหลา่นนั ยิงมนัใจวา่ตวัเองเป็นคนดีก็ยิงรู้สึก

วา่ตนมีความชอบธรรมทีจะจดัการกบัคนเหลา่นนัด้วยวิธีใดก็ได้ เพือพิทกัษ์ความถกูต้องหรือปกป้องธรรมะ 

เนืองจากมีความโกรธเกลียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงพร้อมจะใช้วิธีทีดดุัน ก้าวร้าว และรุนแรงขึนเรือยๆ 

เริมต้นจากประณามดา่วา่ โกหก หลอกลวง ใสร้่าย ไปจนถึงลงมือฆ่า ดงักรณี บิน ลาดิน กบัพวก หรือกลุ่ม

คริสเตียนหัวรุนแรง การณ์จึงกลายเป็นว่ายิงพยายามปกป้องธรรมะมากเท่าไร ก็ ยิงทําผิดศีลธรรม        

มากเท่านนั ในเมืองไทยแนวโน้มเช่นนีนบัวนัจะมีมากขนึเรือยๆ 

 ( ) ครูทีเจ้าระเบียบหรือเคร่งศีลธรรม หากเอาแต่บ่นว่าหรือดดุ่าลกูศิษย์ทีเกเร แม้จะยังไม่ถูก         

ลกูศิษย์แผลงฤทธิหรือตอบโต้เอาคืน แตก่ารดดุา่วา่กลา่วเป็นอาจิณนนักจ็ะย้อนกลบัมาหลอ่หลอมจิตใจครู

ให้เป็นคนหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ รวมทังทําให้มีบุคลิกเคร่งเครียดหรือถึงกับหน้างอโดยไม่รู้ตัว ยิงถ้าชอบ

จบัผิดนกัเรียนด้วยแล้ว ก็ยิงมีนิสยัระแวงมองคนในแง่ลบไมเ่ฉพาะกบัลกูศิษย์เท่านัน แต่กับเพือนร่วมงาน

และคนในครอบครัวด้วย 

 ( ) ทีจริงแม้ยังไม่ได้แสดงออกกับใครเลย เพียงแค่นึกคิดหรือรู้สึกต่อใครบางคนอยู่ในใจ 

ความรู้สกึนึกคิดนนัก็ย้อนกลบัมาสง่ผลตอ่เรา เช่น  ถ้าโกรธเกลียดใครแล้วปล่อยให้ความโกรธเกลียดนัน

ดํารงอยู่ไปเรือยๆ ความโกรธเกลียดนันก็กลับมาบีบคันบันทอนจิตใจ ทําให้เครียดหนักขึน นานเข้า            

ก็กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ทีร้ายกว่านันก็คือความพยาบาทเจ้าคิดเจ้าแค้นจะถูกปลุกให้กําเริบจน            

ครอบงําใจ ผลก็คือตนพร้อมจะทําสิงเลวร้ายได้เสมอ ทังนียังไม่ต้องพูดถึงผลต่อสขุภาพและวิถีชีวิต เช่น 

กินไมไ่ด้นอนไมห่ลบั ร่างกายเจ็บป่วยด้วยสารพดัโรค ซึงบางครังหาสาเหตทุางกายไมพ่บ 
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 ( ) เมือเราโกรธเกลียดใครสักคน อยากให้เขามีอันเป็นไป คนแรกทีเดือดร้อนทันทีคือเรา               

ไมใ่ช่ใครทีไหน ในทางตรงข้าม หากเรามีเมตตาตอ่ผู้คน อยากให้เขามีความสขุ แม้ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลย 

ความสขุนันก็เกิดขึนกับเราแล้วเป็นคนแรก เพราะเมตตานันย่อมนําความสงบเย็นมาสู่จิตใจ และทําให้

ความทุกข์ของเรากลายเป็นเรืองเล็กลง ไม่เพียงเท่านัน หากเราลงมือทําเพือช่วยให้เขามีความสุข             

การกระทําอนักอปรด้วยเมตตานันจะช่วยลดความเห็นแก่ตวัในใจเรา ขณะเดียวกันก็ปลกุพลงัฝ่ายบวก         

ให้มีกําลงัมากขนึ ได้เห็นศกัยภาพและคณุค่าของตวัเอง ยิงเห็นเขามีความสขุ ความสขุนันก็ย้อนกลบัมา  

ทําให้เรามีความสขุมากขนึ รู้สกึวา่ชีวิตได้รับการเติมเตม็ 

 ( ) หากเราทําด้วยใจอันเป็นกุศลหรือทําด้วยความรู้สึกทีเป็นบวก แม้จะกระทํากับสิงของ            

ทีไร้จิตวิญญาณ ความรู้สกึและการกระทําอนัเป็นกุศลนันก็ยังส่งผลย้อนกลบัมาทีผู้กระทําอยู่ดี ชายชรา          

ผู้หนึงเป็นอาสาสมัครช่วยแยกขยะ และทําให้ขยะนันกลับมามีคุณค่าขึนใหม่ (เช่น  เอาไปรีไซเคิล          

หรือขายตอ่) 

 ( ) หลงัจากทํามาได้ไมกี่เดือน เขาพบวา่เขาได้กลายเป็น “ขยะคืนชีพ” จากเดิมทีรู้สึกว่าตนไร้ค่า 

ได้แตอ่ยู่รอวนัตาย กลบักลายเป็นคนทีมีชีวิตชีวาและรู้สึกเป็นบวกกับตนเองอีกครังหนึง กล่าวอีกนัยหนึง 

การทีเขาพากเพียรทําให้ขยะในมือกลบัมาเป็นสินทรัพย์ทีมีคา่ มนัได้ช่วยให้ชีวิตของเขาเปลียนจาก “ขยะ” 

ในความรู้สกึของเขากลายมาเป็นสิงทีมีคณุคา่น่าภมิูใจ 

 ( ) ไม่ว่าเราจะทําหรือรู้สึกนึกคิดอย่างไรไม่เคยสูญเปล่า มันไม่เพียงส่งผลต่อผู้ อืนหรือ                 

สิงภายนอกเท่านนั หากยงัสง่ผลย้อนกลบัมาทีตวัเราเองด้วยในลกัษณาการทีสอดคล้องกนั ไมช้่าก็เร็ว นีคือ

กฎธรรมชาติทีพทุธศาสนาเรียกวา่ “กฎแห่งกรรม” เมือเราโกรธเกลียดหรือทําร้ายใครสกัคน ไม่ต้องปีหน้า

หรือชาติหน้า มนัได้สง่ผลร้ายตอ่ตวัเราแล้ว อย่างน้อยก็ในจิตใจ ในทางตรงข้าม หากเรามีเมตตากรุณาและ

ช่วยเหลือเกือกลูผู้ อืน ผลดีก็เกิดขนึกบัเราแล้วทันที โดยไม่ต้องรอให้เขามาตอบแทนบุญคณุ เราอยากให้

ชีวิตอยู่เย็นเป็นสขุ ไม่มีอะไรดีกว่าการคิดดี พูดดี และทําดี ความดีทีทํานันไม่ช้าก็เร็วย่อมกลบัมาหาเรา            

ในทีสดุ 

    พระไพศาล วิสาโล. ( ). ยิมไดแ้มพ้่ายแพ.้ กรุงเทพฯ: สารคด.ี 
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การตีความเรือง “บูมเมอแรงแห่งชีวติ” 

 ผู้ตีความเริมจากการพิจารณาชือเรือง อา่นเนือเรืองโดยละเอียดไปตามลําดบั ขณะทีอา่นวิเคราะห์

วา่สว่นใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นความคิดเห็น เพือให้จับใจความสําคญัได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

ข้อความใดมีนยัแฝง ต้องตีความโดยอาศยับริบทของคําและบริบทของเรืองทงัหมด 

ข้อความทีไม่ต้องตีความ เป็นข้อความทีเขียนอธิบายอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจได้ชัดเจนโดยไม่

ต้องอาศยัการตีความ  เช่น ข้อความ 

 “มองให้ลกึลงไป สิงของหรือผู้คนจะมีผลกระทบตอ่เราอย่างไรขนึอยู่กบัการกระทําหรือวิธีการทีเรา

เกียวข้องกบัสิงนนั คนทีกระทํากบัผู้ อืนด้วยความรักหรือความเคารพ ย่อมได้รับความรักหรือความเคารพ

กลบัคืนมา” 

ข้อความทีต้องตีความ เช่น 

 “บมูเมอแรงแห่งชีวิต” เป็นชือเรือง สงัเกตเห็นวา่ไมไ่ด้หมายถึงบมูเมอแรงจริงๆ แตเ่ปรียบเทียบกับ

การกระทําของบคุคลทีสง่ผลสะท้อนกลบัหาตวั เหมือนการเหวียงบูมเมอแรงทีจะย้อนกลบัมาหาผู้ เหวียง

เสมอ จะคิดทําสิงใดต้องตระหนกัถึงผลสะท้อนให้มาก 

 “เมือเราจดัดอกไม้ให้งดงาม ดอกไม้นนัก็กลบัมาจดัใจเราให้งดงามไปด้วย” 

 “ต้นไม้ในสวน ทีแรกเราเป็นฝ่ายดแูลรักษามนั แตเ่มือเติบใหญ่มนักลบัดแูลรักษาเรา เช่นให้ร่มเงา 

ให้อาหาร เป็นสวสัดิการในยามแก”่  

 ข้อความว่า “จัดใจ” กับ “มนั(ต้นไม้)กลบัดแูลรักษาเรา” ในความเป็นจริง ดอกไม้ต้นไม้กระทํา

อย่างมนษุย์ไมไ่ด้ แตใ่นทีนีหมายถึง ดอกไม้ต้นไม้มีอิทธิพลควบคมุดแูลชีวิตของมนษุย์ได้ 

 “ทีแรกเราปรุงแต่งมัน(ใจ) ต่อมามนักลับเป็นฝ่ายปรุงแต่งเรา จนถึงขนัเป็นนายเรา ความคิด

ทงัหลายทีเราก่อรูปขนึมาในหวัสามารถทําให้เรากินไมไ่ด้นอนไมห่ลบั เพราะใจถูกสงัให้คิดๆ ๆ...มนัจะสงั

ให้เราบอกปัดความจริงนนัและจมอยู่ในความคิดนนัตอ่ไป...ใช่หรือไมว่า่ทกุวนันีเรากําลงัเป็นทาสความคิด

ทีตวัเองสร้างขนึมาทงันนั”  

 “ทาสความคิด” หมายความว่า ไม่สามารถหยุดคิดได้ เปรียบเหมือนทาสทีต้องทําตามคําสัง         

ของนายอยู่ตลอดเวลา ในทีนีนายก็คือ “ใจ” เป็นนายของผู้ทีถกูใจบงัคบัให้คิดโดยการปรุงแตง่ 
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 “จิตใจมีความดํามืดมากขนึ” ปกติสํานวน “ใจดํา” ใช้กบัผู้ทีไมช่่วยเหลือผู้ทีร้องขอความช่วยเหลือ 

แตใ่นทีนีใช้ในความหมายกว้าง คือ คนใจคอโหดร้าย ทําสิงร้ายๆ ได้ เป็นการใช้สํานวนใจดําในความหมาย

ใหม ่

 “ ‘เมือคณุสู้กบัอสรู พึงระวงัอย่าให้ตวัเองเป็นอสรูไปด้วย’ คนทียึดมนัในความถกูต้องหรือผู้ทีถือตวั

วา่เป็นฝ่ายธรรมะ มกัตกอยู่ในกบัดกัดงักลา่ว” “อสรู” กบั “กบัดกั” คือคําทีต้องตีความ อสรู หมายถึง ยักษ์ 

คนร้ายหรือความชวัร้าย ผู้ เขียนนําเสนอความคิดด้วยการเลน่คําได้น่าสนใจ กลา่วคือ ให้คนดีระวงัอย่าติด 

“กบัดกั” กลายเป็นคนร้ายเสียเอง โดยการใช้ความรุนแรงแบบอสรูในการกําจัดคนชัวเพือปกป้องธรรมะ 

และเห็นวา่เป็นความชอบธรรม 

 “ความพยาบาทเจ้าคิดเจ้าแค้นจะถูกปลุกให้กําเ ริบจนครอบงําใจ” ข้อความนีเปรียบ              

ความพยาบาทกบัมนษุย์ทีนอนหลบัแล้วถกูปลกุให้ตืน ผู้ เขียนเห็นว่ามนุษย์มีสิงนีอยู่ในตวัและสงบนิงอยู่ 

แตม่นษุย์เลือกปลกุมนัขนึมา ซึงทําให้เกิดผลร้ายตอ่ตนและผู้อืน 

 “เขาได้กลายเป็น ‘ขยะ’ คืนชีพ” ข้อความนีเป็นการเล่นความหมายทีย้อนแย้งกัน ขยะเป็นสิงที           

ไม่มีค่า ใช้ไม่ได้ เหมือนกับตายไปแล้ว แต่การเก็บขยะทําให้ผู้ เก็บซึงรู้สึกตวัว่าไร้ค่าได้ฟืนคืนชีพอีกครัง  

การคืนชีพของเขาเกิดจากสิงทีตายไปแล้ว  

 ผู้ รับสารอาจประมวลวา่สารหรือความคิดทีได้จากการจับใจความและตีความในแต่ละย่อหน้าว่า

เกียวกบัสิงใด 

ย่อหน้าที ( )-( ) เรากระทําสิงใด สิงนนัจะกลบัมากระทําตอ่เราหรือมีอิทธิพลตอ่เราเช่นกนั 

ย่อหน้าที ( ) ดงันนัหากเรายึดมนัวา่สิงใดเป็นของเรา เราจะถกูสิงนนัครอบงําด้วย 

ย่อหน้าที ( ) เป็นเช่นนีทงัสิงทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ใครยึดมนัความคิดใดมาก ก็จะเป็นทาสของ

ความคิดนนั 

ย่อหน้าที ( ) เราเกียวข้องกบัใคร สิงนนัย่อมมีอิทธิพลตอ่เราเสมอ 

ย่อหน้าที ( ) การทีสิงของหรือผู้คนมีผลกระทบต่อเรา ขึนอยู่กับการกระทําหรือวิธีการทีเราเกียวข้อง         

กบัสิงนนั 

ย่อหน้าที ( ) ให้สิงใดย่อมได้รับผลอย่างนนั 
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ย่อหน้าที ( ) ผลนันเกิดจากการกระทําของเราเอง คนดีแม้ใช้วิธีการสกปรกแบบคนชัวกับคนชัว        

หากทําบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นคนชวั 

ย่อหน้าที ( )-( ) คนทียึดมนัในความถูกต้องแล้วกระทําความรุนแรงเพือพิทักษ์ความถูกต้องหรือธรรม 

  ทําให้ทําผิดศีลธรรมมากขนึ 

ย่อหน้าที ( ) ความรู้สกึนึกคิดอาจสง่ผลตอ่เรา แม้ไมไ่ด้แสดงออก 

ย่อหน้าที ( ) ความเกลียดทําให้เราเดือดร้อน ความเมตตาช่วยลดความเห็นแก่ตวั  ทําให้เราเป็นสขุ 

ย่อหน้าที ( )-( ) ทําสิงใดด้วยใจกศุลหรือความรู้สกึเป็นบวก กศุลจะสง่ผลย้อนกลบัมาทีผู้ทําความดี 

ย่อหน้าที ( ) การกระทําหรือความนึกคิดของเราไม่เคยสูญเปล่า สิงนีส่งผลต่อผู้ อืนและต่อผู้ กระทํา    

หากอยากให้ชีวิตมีความสขุ ให้คดิดี ทําดี พดูดี ความดีจะย้อนกลบัมาหาเราในทีสดุ 

 ในขณะทีจบัใจความและตีความนี ผู้ รับสารต้องคิดหาเหตผุลและไตร่ตรองว่า ประเด็นความคิด         

ทีจบัความมานนัถกูต้องและสมัพนัธ์สอดคล้องกบัใจความของย่อหน้าอืนหรือไม่ เพือว่าท้ายทีสดุผู้ รับสาร

จะเข้าใจความคิดของผู้ส่งสาร ทราบเจตนาในการส่งสาร และสามารถจับสาระสําคญัของเรืองได้อย่าง

ถูกต้อง  บทความเรืองนีต้องการเสนอความคิดว่า ไม่ว่าเราจะกระทําสิงใดต่อผู้คน หรือสิงของ หรือ

แม้กระทังความคิด ก็ย่อมส่งผลต่อตัวเรา ดังนัน เจตนาในการส่งสารคือ ต้องการให้ผู้ คนคิดดี พูดดี            

ทําดีตอ่กนั เพือให้ผลดีย้อนกลบัมาหาเรา “บมูเมอแรงแห่งชีวิต” ซึงผู้สง่สารตงัเป็นชือของบทความจึงมีนัย

ให้ผู้ รับสารตระหนักว่าการกระทํา ความคิดต่างๆ ในการดําเ นินชี วิตของเรา ล้วนส่งผลสะท้อน               

ดจุบมูเมอแรงทีย้อนกลบัมาหาเราตามแรงทีเหวียงไปเสมอ 

ตวัอย่างที  

กูเป็นนิสิตนักศึกษา 

   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   วาสนาสงูสง่สโมสร 

   ยําคํานีจะยําไปงานบอลล์ 

   เสพเสน่ห์เกสรสมุาลี 
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   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   พริงสง่างามผงาดเพียงราชสีห์ 

   มนัสมองของสยามธานี 

   คํานีกจูะนาบให้หนําใจ 

 

   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   เจ้าขีข้ารู้จกักหูรือไม ่

   หวัเขม็ขดั กลดักระดมุ ปุ่ มเน็คไทร์ 

   หลีกไปหลีกไปอย่ากีดทาง 

 

   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   มหาวิทยาลยัอนักว้างขวาง 

   ศกึษาสรรพรสมิเว้นวาง 

   เมืองกว้างช้างหลายสบายด ี

 

   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   เดินเหินดสูง่ามีราศ ี

   ยําคํากจูะยําทงัราตรี 

   กรุงศรีอยธุยามาราธอน 

 

   เฮ้ย กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   มีสติปัญญาเยียมสิงขร 

   ให้พระอินทร์เอาพระขรรค์มาบนัรอน 

   อเมริกามาสอนกเูชียวชาญ 

 

   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   หรูหราแหลมหลกัอคัรฐาน 
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   พรุ่งนีก็ต้องไปร่วมงาน 

   สงัสรรค์ในระดบัปริญญา 

 

   ได้โปรดฟังกเูถิดสกันิด 

   กเูป็นนิสิตนกัศกึษา 

   เงียบโว้ย-ฟังก-ู-ปรัชญา 

   กอูยู่มหาวิทยาลยั... 

 

   ...กอูยู่มหาวิทยาลยั                                                                                       

   รู้ไหม เห็นไหม ดีไหม 

   อีกไมน่านเราก็ตา่งจะตายไป 

   กอบโกยใสต่วัเองเสียก่อนเอย. 

  สจิุตต์ วงษ์เทศ. ( ). กูเป็นนิสิตนกัศึกษา (พิมพ์ครังที ). กรุงเทพฯ: ประพนัธ์สาส์น. 

 

การตีความร้อยกรองเรือง กูเป็นนิสิตนักศึกษา 

 ร้อยกรองมีลกัษณะแตกตา่งกบับทความ ผู้สง่สารจะใช้คําน้อยแต่กินความหมายมาก กว้างขวาง 

และลกึซึง ในการตีความสารจึงต้องพินิจพิเคราะห์ทงัจากเสียง คํา และความหมาย ตลอดจนสํานวนโวหาร

และความเปรียบตา่งๆ โดยละเอียด เริมจากพิจารณาชือเรือง “กเูป็นนิสิตนกัศกึษา” ผู้ส่งสารเลือกใช้คําว่า 

“ก”ู ซึงในปัจจบุนัจดัเป็นคําไมส่ภุาพ แตต่ีความจากข้อความนีอาจหมายถึง ผู้ ทียึดความคิดของตนเป็นทีตงั 

แต ่“ก”ู กลบัเป็นนิสิตนกัศกึษา สร้างความสนใจใคร่รู้แก่ผู้ รับสารวา่เหตใุดผู้ได้รับการศกึษาจึงใช้คําว่า “กู” 

ซึงเป็นคําทีไมส่ภุาพเรียกแทนตน 

 เมือพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ผู้ ส่งสารใช้ข้อความ “กูเป็นนิสิตนักศึกษา” ซําๆ ตลอดทังเรือง            

เพือเน้นยําวา่นีคือความคิดและพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาทีใช้ตนเองเป็นทีตงั กล่าวคือ ในแง่ความคิด 

นิสิตนักศึกษาเห็นว่าตนมี “วาสนาสงูส่งสโมสร” มีความ “สง่างามผงาดเพียงราชสีห์” ถือกันว่าราชสีห์       

มีฐานะเป็นเจ้าป่า สงูกว่าสตัว์อืน “เป็นมันสมองของสยามธานี” คือเป็นชนชันปัญญาชนของประเทศ            

“เดินดสูง่ามีราศี”  มีเครืองแบบนิสิตนกัศกึษาของรัฐทีผู้ อืนไม่สามารถสวมได้ คือ “หัวเข็มขดั กลดักระดมุ 

ปุ่ มเน็คไทร์” “มีสติปัญญาเยียมสิงขร ให้พระอินทร์เอาพระขรรค์มาบันรอน อเมริกามาสอนกูเชียวชาญ” 
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นิสิตนกัศกึษาเห็นวา่ตนมีสติปัญญาสงูเทียบสวรรค์ชนัพระอินทร์ แตเ่ป็นความรู้ทีศกึษาตามอเมริกา ไม่ใช่

สิงทีเป็นของไทยเอง “หรูหราแหลมหลกัอคัรฐาน” ถือตนว่ามีฐานะอนัยิงใหญ่จากการมีสติปัญญาความรู้ 

และการใช้ชีวิตหรูหรา 

 พฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาจากร้อยกรองเรืองนีกลบัสวนทางกับความเป็นปัญญาชน การเป็น        

ผู้ ทีมีความรู้ความคิดโดยสินเชิง เห็นได้จากข้อความ “ยําคํานีจะยําไปงานบอลล์ เสพเสน่ห์เกสรสมุาลี”  

“คํานีกูจะนาบให้หนําใจ” “มหาวิทยาลัยอนักว้างขวาง ศึกษาสรรพรสไม่เว้นวาง เมืองกว้างช้างหลาย

สบายดี” “ยําคํากูจะยําทังราตรี” “พรุ่งนีก็ต้องไปร่วมงาน สงัสรรค์ในระดบัปริญญา” แสดงให้เห็นว่า

นกัศกึษาสนใจแตก่ารเทียวเลน่ สงัสรรค์ ใช้ชีวิตไมเ่ป็นสาระ ไมส่มเป็นผู้มีสติปัญญา “เจ้าขีข้ารู้จกักูหรือไม ่

หวัเขม็ขดั กลดักระดมุ ปุ่ มเน็คไทร์ หลีกไปหลีกไปอย่ากีดทาง” ใช้ความเป็นผู้มีปัญญา แบ่งชนัวรรณะ และ

เหยียดหยามผู้อืน และ “อีกไมน่านเราก็ตา่งจะตายไป กอบโกยใสต่วัเองเสียก่อนเอย.” นึกถึงผลประโยชน์

ของตนเองโดยไม่นึกถึงใคร ทําให้ผู้ ได้รับสารได้คําตอบว่า “กูเป็นนิสิตนักศึกษา” นันคือการสะท้อนภาพ

นักศึกษาทีทะนงตนในทางทีไม่ถูกต้อง แต่ยึดความคิดของตนเป็นใหญ่ ไม่ได้มีบทบาทหรือทําหน้าที           

ให้สมเป็นนิสิตนกัศกึษา ไมไ่ด้ทําประโยชน์ให้แก่สว่นรวมสมกบัทีเป็นปัญญาชน แตทํ่าเพือตนเองทงัสิน 

 ร้อยกรองเรืองนีมีจุดเด่นทีการใช้นําเสียงประชดประชันนิสิตนักศึกษาตลอดทังเรือง เช่น             

“มีสติปัญญาเยียมสิงขร  ให้พระอินทร์เอาพระขรรค์มาบันรอน อเมริกามาสอนกูเชียวชาญ” กล่าวถึง

สติปัญญาทีสูงมากเท่าภูเขาจนพระอินทร์ต้องเอาดาบมาฟันทิง แต่อาจตีความว่าเป็นคนหัวสูงก็ได้                      

จากข้อความวรรคสดุท้าย ทีมีการรับค่านิยมความหรูหราฟุ่ มเฟือยแบบอเมริกัน หรือ “เงียบโว้ย-ฟังกู-

ปรัชญา กูอยู่มหาวิทยาลยั” แสดงว่าแท้จริงผู้ อืนเห็นว่าสิงทีนิสิตนักศึกษาแสดงออกนันไม่สอดคล้องกับ

บทบาทหน้าทีของนักศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติจริง จึงไม่มีใครสนใจเสียงของนิสิตนักศึกษา ทําให้นิสิต

นกัศกึษาต้องใช้อํานาจบงัคบัให้ผู้ อืนเงียบเพือฟังเสียงตน 

 เมือมองภาพรวมของร้อยกรองเรืองนี จะเห็นวา่ผู้สง่สารมีทศันคติในทางลบตอ่นิสิตนกัศกึษาทีเป็น

ระดบัปัญญาชนของประเทศไทย แตก่ลบัใช้ชีวิตไมเ่ป็นแก่นสารและนึกถึงแตต่นเอง เจตนาของสารทีเสนอ

ผา่นนําเสียงประชดประชนันีคือต้องการให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของตนและปฏิบัติตน  

ในฐานะปัญญาชนอย่างถกูต้องแท้จริง 
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