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ภาษาไทยเปนภาษาประจำชาติไทย เปนเอกลักษณของความเปนไทย การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยถือเปนพืน้ ฐาน เปนเครือ่ งมือสำคัญทีจ่ ะนำไปสกู ารเรียนวิชาอืน่ ๆ ไดเปนอยาง
ดีและมีประสิทธิภาพ แตจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับการศึกษา พบวา
วิชาภาษาไทยออนกวาวิชาอืน่ ทัง้ ทีว่ ชิ าอืน่ ควรออนกวาวิชาภาษาไทย ภาษามีการเกิด แก เจ็บ
ตายแรงเหวีย่ งของคำ ๒ คำคือวิบตั หิ รือวิวฒ
ั นาการ ถาสิน้ ภาษาไทยสิน้ ชาติแน ภาษาทีเ่ ปนมาตรฐาน
ของประเทศคือภาษาราชการ และโรงเรียน แตผทู ที่ ำใหภาษาวิบตั ติ า งถูกเพงเล็งมากทีส่ ดุ ก็คอื พิธกี ร
และนักจัดรายการวิทยุ การสือ่ ความหมายเปนสิง่ สำคัญ ในปจจุบนั เราจะพบวาภาษาไทยออก
สำเนียงเปนภาษาตางประเทศจนกลายเปนเรือ่ งปรกติไปแลวในแตละองคกร คิดวาเปนแฟชัน่ เมือ่
เปนเชนนี้ จึงมีคำถามไมรจู บวาคนไทยเขาใจภาษาไทยมากนอยเพียงไรในโลกไรพรมแดนเชนนี้
ภาษาไทยควรจะปรับตัวหรือไมอยางไร เปนสิง่ ทีท่ า ทายในการศึกษาเรียนรตู อ ไป

 
มีการตัง้ ขอสังเกตวาพวกทีม่ อี ายุต่ำกวาสามสิบลงมา ภาษาจะผิดเพีย้ น เปนปรากฏการณ
ใหมทเี่ กิดขึน้ ในยุคปจจุบนั นักพากษฟตุ บอลพากษวา เขายิงตามฟอลเลอรวอเตอรหรือถูกปฏิเสธโดย
ประตู นีเ่ ปนภาษาอะไรกันแน ในปจจุบนั ภาษาไทยกำลังเปนโรค เราจำเปนจะตองเยียวยา ไม
เชนนัน้ แลวจะเกิดการวิบตั มิ ากกวานี้ ร จะตองกระดกลิน้ จะตองออกเสียง ส เสือ ไมจำเปน
จะตองออกเอกเซ็นทเหมือนกับภาษาในตางประเทศเขา อาจจะเปนคานิยมวาถาออกเสียงตาง
ประเทศเหมือนกับมีความรดู ขี นึ้ มีฐานะดีขนึ้ ซึง่ เหตุการณดงั นีเ้ กิดขึน้ กับพวกนักวิชาการ และ
ดาราในวิทยุโทรทัศน แมแตการตัง้ ชือ่ ก็จะออกสำเนียงฝรัง่
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ภาษาเปนสัญลักษณของความเปนชาติ ถาไมอนุรกั ษไวกค็ งไมมภี าษาใหลกู หลานไดภมู ใิ จ
และมีใชในอนาคต ในโลกอินเทอรเน็ตพิมพผดิ เทาไรยิง่ ดูดี เปนภาษาทีท่ นั สมัย เปนเหตุผลหนึง่
ทีว่ ยั รนุ ใช เชนคำวา มัย่ (ไม) ชิว ชิว เปรีย้ ว ความหมายวา มันทันสมัย แนว กิก๊ สิง่ ทีน่ า เปนหวง
ของภาษาไทยเปนการตอบสนองความเปนอยขู องคนไทยในยุคการดิน้ รน
บางคนบอกวาเปนภาษาของวัยรนุ ถาจะเอาภาษาราชการมานำเสนอกัน ในเรือ่ งการ
คุยพูดจากันก็คงจะไมเหมาะไมควร ในยุคปจจุบันคงเปนภาษาทันดวน ชั้นรากเทอรที่สุด
เรยยยยยยยย... หรือไมกฉ็ นั รักเธอมากมายนีค้ อื ภาษาของเด็กสมัยใหม การดูแลภาษาของเราเอง
ก็เปรียบเสมือนการดูแลหัวใจของตนเอง อยามองภาษาเปนหิง้ ถาใครไมทำตามก็จะบอกวานัน้ คือ
การเลวทรามทำลายชาติ การทีภ่ าษามันเกิดใหมเชนนีน้ บั เปนการหนีจากรูปแบบเดิมของสังคม
วัยรนุ
เราคงปฏิเสธไมไดวา ไวยากรณภาษาไทยมีไวเพือ่ ตองการใหคนไทยนัน้ ไดเรียนรภู าษาตาม
กาละ มีความเหมาะสมกับแตละบุคคล อยาใหสมัยใหมมาทำลายมรดกภาษาของเรา ภาษาคือ
เอกลักษณของชาติ ภาษาคืออาวุธทีใ่ ชรบกัน คุณใชภาษาฉันเมือ่ ไหร คุณคือเมืองขึน้ ของฉัน เด็ก
เวียดนามไปไหนถือหนังสือ แตเด็กไทยไปไหนก็จะถือมือถือและขนม นีม้ นั กำลังบงบอกถึงอะไร
กัน ภาษามีความสวยงามในตัวของมันอยแู ลว การทีเ่ ราใชภาษาของประเทศอืน่ จนลืมภาษาของ
ตนเองแลวเราจะมีความภูมใิ จไดอยางไร นักปราชญบางทาน บอกวา อยาวิตกจนเกินไป หรือ
กวยเตีย๋ วบางคนยังเขียนผิดเลย ภาษาไทยอาจจะไหลไปตามกระแสผใู หญจะตองดูแลภาษาไทย
ใหดี


วัฒนธรรมตางชาติไหลเขามาเลยมองวาภาษาไทยเปนสิง่ ทีล่ า หลังลืมไปวาภาษาไทยเปน
ภาษาทีส่ วยงามมีเสียงต่ำเสียงสูง ภาษาไทยเปนภาษากวีมคี วามงามอยใู นภาษา นักเขียนเพลง อยาง
สลา คุณวุฒิ ผเู ขียนเพลงเปนพัน ๆ เพลง ยังบอกวาการเขียนเพลงทุกครัง้ ถารวู า มันไมสมั ผัส
ภาษาไทยจะรสู กึ ขัด ๆ และตามหลักการจะตองมี สลาคุณวุฒใิ ชหลักการวา ขึน้ ตองโดนใจ เนือ้
ในตองคมชัด ประหยัดคำไมวกวน ใหคนฟงคิดวาเปนเพลงของเขา และจบเรือ่ งราวประทับใจ
ในขณะเดียวกัน ถาเราศึกษาการเขียนของบรมครูสุนทรภู จะพบวาทานก็มีหลักของทาน
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เหมือนกันคือ ๑. หลัง่ ไหล ๒. ไวสงา ๓. ภาษาตลาด ๔. สัมผัสพราว ๕. เทาความหลัง ๖. ฟงแจม
แจง ๗. แสดงอุปไมย ๘. ใชคำตาย ๙. ระบายอารมณ ๑๐. คำคมสุภาษิต ๑๑. แนวคิดของกวี
คำสิงห ศรีนอก (ลาวคำหอม) เคยกลาวไววา “การเขียนหนังสือจะตองคำนึงถึงแกน
คือเนือ้ หา เปรียบดังตนไมถา มีแตเปลือกตนไมจะยืนตนสลู มแดดไดอยางไร” เชนเดียวกัน อาจารย
เสฐียร พันธรังษี สมัยทีย่ งั มีชวี ติ อยู ทานเคยอนุญาตใหผเู ขียนไปหาทีบ่ า น มีประโยคหนึง่ ซึง่ ทาน
ไดบอกวา ภาษาเขียนกับภาษาพูดนัน้ ตางกันโดยสิน้ เชิง เขียนหนังสือพยายามอยาเลนมาก เขียน
ใหเปนวิชาการ นี้คือคำแนะนำของนักปราชญที่หวงใยลูกศิษย การใชคำที่อลังการเกินไป
เชน ๑. การแขงวิบาก ๒. ชกมวยการกุศล ๓. หาโจรกำลังรวมสังฆกรรมวางแผนปลน ๔. นักการ
เมืองจอมเกา ๕. บรมครูแหงการตัดผม ๖. พีใ่ หญแหงนักเทีย่ ว ๗. ผชู ว ยศาสดาจารย ๘. วางแขง
เนียน ๆ ๙. ไอเณรจอมซา (หมายถึงทหารเกณฑ) คำเหลานีด้ เู หมือนจะใชกนั จนเคยชินและยาก
ทีจ่ ะใหหยุดพูดเชนนัน้ คำผวนในภาษาไทยโดยไมไดตงั้ ใจ เชน
ตากแดด
ใหพดู วา
ผึง่ แดด
คนปวย
”
ผปู ว ย
ผักบงุ
”
ผักทอดยอด
ทีห่ า
”
ครบหา
ทีห่ ก
”
ครบหก
แปดตัว
”
สีค่ ู
ควรดวย
”
สมควร
สากกระเบือ
”
ไมตพี ริก ฯลฯ

 ⌫

กระบวนการคิดของคนทัว่ ไป มักจะมีอปุ สรรคหรือขัดของทีม่ ผี ลการกระทำใหการคิดของ
บุคคลไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการเขียน อุปสรรคตาง ๆ อาจจะมาจากตัวเราเองหรือสิง่ แวด
ลอม ดังนัน้ การทีน่ กั เขียนจะเขียนไดดนี นั้ จะตองพิจารณาในสิง่ ตอไปนี้
๑) ปฏิรปู เทศ เชน สิง่ แวดลอมดีทำใหเราเกิดสมาธิยอ มจะเขียนงานไดดี
๒) สุขภาพ มีคำกลาววาสุขภาพดียอ มจะทำงานไดดี เพราะไมตอ งคิดกังวลใหหงุดหงิด
หัวใจ สติปญ
 ญาทีด่ ยี อ มอยใู นรางกายทีเ่ จริญเทานัน้
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๓) ประสบการณ การทีจ่ ะเขียนงานไดดนี นั้ ประสบการณทผี่ า นมาก็มผี ลในการสราง
งาน ประสบการณทำใหมองเห็นภาพไดชดั เจน
๔) อคติ คนทีม่ อี คติในใจยอมจะมองโลกในแงรา ยจนเกินไป ทำใหขาดความเทีย่ งธรรม
๕) ความลมเหลวทางความคิด การขาดโยนิโสมนสิการทำใหความคิดไมลกึ ความคิด
มักจะวกวน มองเห็นแตปญ
 หาในทุกหนทาง
๖) การขาดกำลังใจ ปญหาหนึง่ ทีน่ กั เขียนประสบก็คอื การขาดกำลังใจจากผใู กลชดิ จึง
หมดแรงและทอถอยทีจ่ ะสรางสรรคตอ ไป
๗) เงือ่ นไขทางเวลา เวลาเปนอุปสรรคของการนำเสนอผลงาน เมือ่ ดำเนินการอยางใด
อยางหนึง่ ไมทนั เกิดอาการทอ จนไมอยากทำตอไป
ปญหาดังกลาวนีส้ ามารถแกไขได ในบางเรือ่ งตัวเองเปนผกู ำหนดหรือทำตอเนือ่ ง เชน
การออกกำลังกาย หรือหลีกเลีย่ งทีช่ มุ ชนเพือ่ หาทีส่ งบสงัดเขียนงานทีเ่ รารับผิดชอบ ในขออืน่ ๆ
ก็สามารถแกไขไดเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ภาษาเปนการแสดงออกโดยใชการพูด หรือการเขียน สัญลักษณเปนเครือ่ ง
มือทีช่ ว ยพัฒนาความคิด เพราะคำบางคำอาจมีความหมายหลายอยาง จะตองคิดวาควรเลือกใช
ภาษาใด องคประกอบสำคัญทีท่ ำใหเกิดการคิด ไดแก การรับรวู ตั ถุ สิง่ ของ ตลอดจนเรือ่ งราว
ตาง ๆ ความรทู ไี่ ดรบั จากชีวติ ประจำวัน แรงจูใจ ความสนใจ การตืน่ ตัว และความฉลาดทีผ่ คู ดิ
จะใชวธิ กี ารแกปญ
 หา สวนอิทธิพลทีม่ ผี ลตอการคิดคือมีความเชือ่ ของคนในสังคมสวนมากคานิยม
และโลกทัศน อุปสรรคทีท่ ำใหการคิดไมพฒ
ั นาเทาทีค่ วร คือ สภาพแวดลอม สุขภาพ ประสบการณ
ความลำเอียง ความลมเหลวในการคิด การขาดกำลังใจ และเงือ่ นไขทางเวลาใหรบี คิดจนลืมคำนึง
ถึงผลทีจ่ ะตามมา ดังทีก่ ลาวแลว


การกำหนดขอบเขตของความคิดเปนสิง่ จำเปน นักเขียนจะตองจินตนาการเปน จะตอง
มีกรอบ คิดหาเนือ้ หรือแกน กรอบแนวทางทีเ่ ขียนพึงระวังอารมณทกี่ ระเจิดกระเจิงเกินขอบเขต
จะทำใหเสียสุขภาพกายและจิต และนักเขียนจะตองมีองคประกอบตอไปนี้
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๑) การคิดเพอฝน การเพอฝนทำใหนกั เขียนอยใู นโลกของความฝนบรรเจิดทีท่ ำใหงาน
เขียนมีชวี ติ ชีวา ทำใหภาษามีเสนห การเพอฝนอาจทำใหสติปญ
 ญาพัฒนา แตกไ็ มควรจะเพอฝน
ทัง้ วันทัง้ คืน ถาขืนเปนเชนนีน้ กั เพอฝนอาจจะถูกนำสงโรงพยาบาลโรคประสาทเปนแน
๒) การคิดรอบคอบ เปนการคิดใครครวญในการเขียนวา มีรปู แบบหรือไม ภาษาถูกตอง
งดงามหรือไมอยางไร การคิดเชนนีก้ อ ใหเกิดการรับผิดชอบ ทำใหการเขียนมีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้
๓) การคิดแบบรปู ญ
 หา การเขาใจปญหาในสภาพปจจุบนั ทำใหเรารวู า ปญหาควรแก
อยางไร ทีม่ าของปญหาคืออะไร เมือ่ รปู ญ
 หาแนนอนแลว จุดทีจ่ ะเขาไปแกไขนัน้ ทำใหนกั คิดมอง
ออกอยางทะลุ
๔) การคิดสรางสรรค เปนการริเริม่ ความคิดทีไ่ มซ้ำแบบใครเพือ่ ใหไดมาซึง่ สิง่ แปลกและ
ใหมทไี่ มซ้ำกับของเดิม สามารถนำไปใชใหเปนประโยชนตอ สังคมหรือมนุษยชาติได
ประเด็นความคิดทัง้ ๔ ประการนี้ ทำใหแนวการเขียนมีความสมบูรณมากขึน้ ผเู ขียน
งานใชโยนิโสมนสิการจนเกิดปญญาในการนำเสนอผลงานออกสสู งั คม

⌫

การเขียนแบบสรางสรรคในงานรอยกรอง ผเู ขียนนอกจากจะเสนอแนวคิด เคาโครงเรือ่ ง
ทีแ่ ปลกใหมแลว อาจไมยดึ เอาฉันทลักษณตามแบบแผนทีก่ ำหนด ถือเปนการแหวกเกณฑลกั ษณะ
คำประพันธ ดังเชนกวีนพิ นธของนักกวีสมัยใหม ผลงานของเขาเหลานัน้ นับวาแหวกแนวโบราณ
เปนทีก่ ลาวขวัญของนักเขียนทีย่ งั คงยึดรูปแบบดัง้ เดิมอยู ทีเ่ ปนเชนนีเ้ นือ่ งมาจากบทกวียอ มมีบทบาท
ตอสังคม คือ
๑. สอนใหคนมีพนื้ ฐานในหลักภาษา
๒. สอนใหคนรจู กั นำหลักภาษาไทยทีง่ ดงามมาใช
๓. เปนวรรณกรรมทีใ่ หความรแู ละการศึกษาตอสังคม
๔. ทำใหภาษาสละสลวยงดงามยิง่
๕. สอนใหคนเขาถึงหลักภาษาไทยและอานอยางมีความสุข
๖. ชวยใหคนไทยรหู ลักภาษา และกลไกในการนำไปสหู ลักการใช
๗. พัฒนาหลักภาษาไทยไหดขี นึ้ ทำใหประเทศชาติมคี วามเจริญกาวหนา และมีหลัก
ภาษาเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
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๘. จัดเปนวรรณศิลปทกี่ ลอมใจ และเปนแหลงใหความรแู กเยาวชนไดทกุ ระดับชัน้
๙. บทกวีเปนวรรณกรรมทีก่ รองออกมาอยางสมดุลของงานเขียนทีม่ ลี ลี าแตกตางกัน
ซึง่ ลวนแลวแตเปนการสรางสรรคหลักภาษาไทยอยางถูกตอง
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับวาผูเขียนบทกวีจะยึดหลักของการเขียนไดอยางถูกตองมากนอย
เพียงใด ตามหลักแลว บทกลอนนัน้ ๆ บทกวีทสี่ รางสรรคนนั้ ผเู ขียนไดถา ยทอดออกมาในลักษณะ
รำลึกนึกถึงผทู มี่ พี ระคุณทีม่ ากลน เชน ในการแสดงออกถึงความรักพอ การเขียนบทกวีของผเู ขียน
นัน้ ในทีน่ ไี้ ดแบงคำวาพอไว ๗ สำนวนคือ
๑. พอคือพระพุทธองค
๒. พอคือผสู รางสถาบัน
๓. พอหลวง
๔. พอคือสถาบัน
๕. พอผใู หกำเนิด
๖. พอของลูก
๗. แผนดินพอ
๑. พระพุทธเจา เปนผทู เี่ ราในฐานะเปนผฟู ง คือพระพุทธศาสนา ฉะนัน้ พวกเราจึงได
ชือ่ วา พุทธบุตร จะสังเกตเห็นไดงา ยก็คอื เวลาพระบวชมาจะตองเปลีย่ นนามสกุลเปนฉายา เชน
อยางผมตอนบวช ผมชือ่ สมชัย ศรีนอก พอเสร็จพิธแี ลว อุปช ฌายไดใหฉายาวา สิรวิ ฑฺฒโน นี่
แหละคือความเขาถึงพระพุทธศาสนาและเปนบุตรของพระพุทธศาสนา ดังนัน้ ผมจึงแตงกลอน
ใหพอ ตอนทีท่ า นจะสำเร็จเปนพระอรหันต โดยภาษางาย ๆ วา
ณ ริมฝง แมน้ำเนรัญชรา
กลางทองทงุ ยังไดเห็นเดือนเดนฟา
กลางดวงตามีดวงใจทีใ่ ฝฝน
กลางสายใยทอถักรักผูกพัน
ใตเงาจันทรเพ็ญงามอยากถามดู

การเขียนเชิงสรางสรรค
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ทิวแมกไมเหมาะสมลมพัดผาน
เคลาผสานเรไรรองดังกองหู
อาการพองยุบจิตติดตามดู
ภวังคสสู งบเมือ่ พบธรรม
ณ ใตรม โพธิง์ ามมีนามหนึง่
ชายผซู งึ่ สุขปลืม้ เห็นดืม่ ด่ำ
อมตสุนทรบวรคำ
เดนเลิศล้ำกวาใครในโลกา
อันสุขอืน่ ยิง่ กวานีไ้ มมแี ลว
หทัยแนวคงมัน่ ใฝฝน หา
แมรา งกายแหลกยับดับชีวา
มิคลายคลาเพียรหวังทรงตัง้ ใจ
อุรเุ วลฯ ตืน่ ตัวไปทัว่ ทิศ
ผมู ฤี ทธิแ์ ปลงรางจากปางไหน
สำหรับเธอสุชาดาวา…เจาไพร
จึงสงใหทา นสงขาวทิพยตน
วิสาขปุณณมีดถิ แี จม
หมดู าวแซมกระจางกลางเวหน
สิทธัตถะอยเู หนือกฎความอดทน
ยามสามพนบรรลุธรรม…สยัมภู
๒. พอพระองคผสู รางสถาบันทีเ่ ราไดเลาเรียนหนังสือ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย บทกลอนนีไ้ ดเขียนไวเพือ่ พระองค ดังบทกลอนวา
รำลึกพระคุณพระปยมหาราช
ทรงนำชาติสอู ารยะสมัย
พระผนู ำจอมเกลาเจาจอมไทย
ตัง้ อยใู นทศพิธราชธรรมา
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พระคือดวงตะวันอันอบอนุ
เย็นพระคุณดับทุกขสขุ หรรษา
ราษฎรเปนไทแกตวั ทัว่ พารา
ชาวประชาเฉลิมพระคุณกรุณมิคลาย
มหาจุฬาลงกรณกระฉอนชือ่
ปรัชญาลือเลิศนามงามเฉิดฉาย
พุทธศาสนาถาวรขจรขจาย
แผขยายรมรืน่ ชืน่ ชีวา
สมเด็จพระปยมหาราช
ทรงสรางชาติพระคุณทนลนเกศา
ซองพระนามบาทบงสอุ งคราชา
ยีส่ บิ สามตุลา มารวมใจ
เพรงสยามนิกรกระวายเทวษ
ประจักษเหตุพน ทุกขสขุ ไสว
เฉกสกลประเทศ ลุ ศิวไิ ลซ
ทูนเทิดไท ใจราษฎรรกั ....ภักดินริ นั ดร
๓. พอหลวงของไทย พระองคเปนศูนยรวมน้ำใจของปวงชนชาวไทย
เฉลิมชัย ฉลองฉัตรหกทศวรรษทีฆราช
รอยมาลัยแทนใจไทยทัง้ ชาติ
กราบพระบาทองคภมู นิ ทรปน สยาม
บุญเอยบุญของแผนดินไทยถิน่ งาม
ทัว่ เขตคามแซซอ งถวายพระพร
ทุกแผนพืน้ ภูมภิ าคหลายหลากที่
บารมีมหาบพิตรอดิศร
ใหรม เกลาเงาขวัญนิรนั ดร
ดับทุกขรอ นดวยทักษะพระบารมี
ธ ทรงเปนรมโพธิท์ องของประเทศ
ทัว่ คามเขตเจิดจาสงาศรี
ไทยทัง้ ผองฉ่ำเกษมสุขเปรมปรีด
นอมนบเกลาสดุดมี หาราชา
เฉลิมชัยฉลองฉัตรมนัสไท
ภูวไนยทวยราษฎรปรารถนา
เศรษฐกิจพอเพียงเลีย้ งไทยมา
พระบรมรา –โชวาท คชู าติไทย

การเขียนเชิงสรางสรรค
หกทศวรรษทีฆราชชาติไพศาล
พระเกียรติเกริกกองฟาสุราลัย
เชิญอมรพระไตรรัตนสวัสดิผล
ครองแผนดินโดยธรรมย้ำแดดวง
ขอนอมเกลาสักการะวโรกาส
พระชนมชนื่ คพู าราพายืนยง
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พระองคทา นเปย มเมตตานาเลือ่ มใส
เปนรมโพธิร์ ม ไทรไทยทัง้ ปวง
เทพเบือ้ งบนมาอวยในหลวง
สถิตทรวงไทยทัว่ หลาพามัน่ คง
ทรงครองราชยหกสิบปทปี่ ระสงค
ภูมพิ ลขอพระองคทรงพระเจริญ

๔. พอ คือ สถาบัน ยังทีเ่ ราเคยชินกับคำวา สถาบันแมในทีน่ ผี้ มขอเปลีย่ นใชคำวา พอ
ก็แลวกันเพราะพอแม นัน้ ความหมายเหมือนกัน ก็เนือ่ งมาจากเราศึกษาในสถาบันเราไดความรู
ไดสรรพวิทยา ไดประสบการณ ไดอาจารยไดเพือ่ น ทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ ราไดอาศัยสถาบันไดกอ เกิด
แนวความคิดนานาประการ สถาบันเสมือนบอน้ำทีผ่ คู นเขามาตักน้ำกินและแลวก็ทงิ้ จากไป ใน
สถาบันชัน้ ครูอาจารย ทีเ่ ปนผปู ระสิทธิป์ ระสาทวิชาให ฉะนัน้ การทีเ่ ราจะพูดวา สถาบันก็คอื พอ
ของเรา ผมพูดไดอยางเต็มปาก และไมกระดากปากเลย
การเขียนกลอนทีพ่ ดู ถึงสถาบันนัน้ นับวาเปนบทกลอนทีส่ รางสรรค เพระเสมือนจะเปน
การถายทอดความรสู กึ ของทุก ๆ คนเปนตัวแบบของทุกคนผมเขียนบทกลอนนีล้ งพิมพในวารสาร
เสียงธรรมกอนทีจ่ ะเรียนจบ และมีหลักเอาไววา ในหนังสืออนุสรณ ดังบทกลอนทีต่ งั้ ชือ่ วา ดวย
ความผูกพัน
ครบสีป่ ห มดสิทธิจ์ ะคิดอยู
เพือ่ เชิดชูสถาบันอันสูงสง
กาวตอไปสโู ลกฝนอยางบรรจง
อโศก…คงจะเหงาเมือ่ เราลา
แววเพลงเศราเราอุราคราจะค่ำ
เสียงพึมพำลมพลิว้ หวิวผวา
หมพู ริ าบลาคอนไมยอ นมา
หยาดน้ำตาไหลรวงทวมดวงใจ
โบกมือลา…พวกพองทัง้ นองพี่
ลาสิง่ ทีร่ กั ยิง่ กวาสิง่ ไหน
เพือ่ สรรคสรางความมัน่ คงของสงฆไทย ฝากฤทัยดวงนีท้ ี่ มอจอรอ
วันเวลาผานไปไมยอ นกลับ
จะไมลบั เหมือนกาลไกลไปหรอกหนอ
เพราะสิง่ ทีเ่ ฝาหวังยังไมพอ
ยังคอยตอวันสูดกลิน่ ปริญญา
เพือ่ นรัก..จงไปดีมคี วามสุข
ฝาฟนทุกขอปุ สรรคอันหนักหนา
คิดถึงครู-อาจารยทา นเมตตา
อยสู ดุ ฟาแดนไหนอยาไดเลือน
หนาวลมฝนมาแตไกลทิวไผพลิว้
อโศกปลิวคลายมีดมากรีดเฉือน
หวงรนุ นองจึงฝากคำมาย้ำเตือน
จงรักเพือ่ นรักทีน่ เี่ หมือนพีเ่ คย
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๕. พอ คือ ผบู งั เกิดเกลา พอของผมเปนผฝู ก ใฝในธรรม เขาเรียกวา “หมอธรรม” ใน
หมบู า นเขาเรียกกันวา “หมอไลผปี อบ” คนในหมบู า นถามีปญ
 หาในเรือ่ งผี ๆ สาง ๆ ชาวบานเปน
อันตองวิง่ แจนมาหาพอของผม แตอาชีพของทานก็คอื ทำนาทำไร การทำนาทำไรของพออยาได
ถามเลยวา ลำบากไหม รวยแคไหน ก็หลับตาคิดเอาเองเถอะครับวาเปนอยางไร ตลอดระยะเวลา
อันยาวนานของกระดูกสันหลังของชาตินนั้ ปากกัดตีนถีบมาตลอด
บทกลอนนีผ้ มเขียนขณะทีอ่ ยบู นรถเมล วันเดินทางกลับจากบานเพชรบูรณ สกู รุงเทพฯ
นึกยอนกลับไปถึงพอสมัยทีท่ า นยังมีชวี ติ อยู พอลำบากมากในการทำนาทำไร และดำรงชีวติ อยอู ยาง
แรนแคน ทำใหเกิดภาพสะทอนคิดไปถึงพอและไดตงั้ ชือ่ สำนวนนีว้ า น้ำตาพอ ดังบทวา
น้ำตาพอ
เห็นพอยืนเหมอมองทีท่ อ งทงุ
เหลือบริน้ ยุงตอมไตบนใบหนา
หมดสิน้ แลวฝนของพอทีร่ อมา
ขาวในนากรอบแหงเพราะแลงนาน
น้ำตาพอเออไหลมีใครเห็น
เชาจรดเย็นพอกลมุ ใจอยใู นบาน
ปผา นมานาลมพอซมซาน
ดอกเบีย้ บานเพราะหนีส้ นิ แทบสิน้ ใจ
และปนตี้ น ทุนก็หนุนหนัก
ครอบครัวชักดิน้ รนทนไมไหว
จะหวังพึง่ ส.ส.พอเลือกไป
ก็หา งไกลเกินหวังจะนัง่ รอ
กอนทำนาพอหวังไดไรขา วโพด
ฟาสุดโหดแกลงไดทำไมหนอ
เห็นพอยืนมองฟาน้ำตาคลอ
เหมือนจะขอความเห็นใจแทนไรนา
พออิดโรยโหยหิวริว้ รอยทุกข
แตพอ ซุกความเหน็ดเหนือ่ ยทีเ่ มือ่ ยลา
บางวันพอกินขาวเคลาน้ำปลา
หยาดน้ำตาพอหยดเพราะอดออม
สงสารพอทอใจวันไปเยีย่ ม
ผิวไหมเกรียมรางกายพอผายผอม
เคยใหพอ ทิง้ คันไถพอไมยอม
ทานบอกพรอมจะสทู นจนชีพวาย
๖. พอของลูก คำนีผ้ มหมายถึงตัวผมเอง ซึง่ เปนพอทีแ่ สนดีของพอ อยากจะถายทอด
ความรสู กึ ดี ๆ ของพอแทนพอทัง้ หมดในโลกนี้ เพราะความรักของพอทีม่ ตี อ ลูกนัน้ ทุกคนไมตา ง
กันหลอก หากแตวา ใครจะแสดงออกเทานัน้ เอง ในบทกลอนนีไ้ ดสะทอนออกมาในวันทีไ่ ดลกู ชาย
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ถาถามวารักไหมดวงใจนี้
วันขางหนาลูกจะเปนอะไร
หากถามวาหวงไหมในวันนี้
หากถามวาออนไหมในยามเย็น
ลูกกินนมอะไรถาใครถาม
ทำอยางไรเมือ่ เวลาลูกตัวรอน
ทุกหนึง่ – สาม – หกเดือนไมเลือนจิต
หยอดยาลูกหมัน่ รดู กู มล
หากถามวาลูกรักหนักอกไหม
รักพอแมสงู ล้ำไรตำรา
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ตอบกีท่ กี บ็ อกมิผลักไส
ตอบจากใจตามแตเจาเขาอยากเปน
ถามกีท่ ตี อบไดดงั่ ใครเห็น
ตอบวาเปนบางครัง้ ยามนัง่ นอน
ก็ตอบตามจริงแทนมแมกอ น
มืออยาบอนหยิบใหตามใจตน
แมตอ งคิดพอตองสงไปฟงผล
มิลานลนตกใจแมภยั มา
ดวยสายใยพันผูกลูกนักหนา
เกินอัตรารักลูกลน..............ทุกคนเอย.

เอาเถอะอยางไรก็ตาม ถึงตอนนี้ ผมกลาพูดเต็มปากวาผมมีลกู แลวทัง้ ชายและหญิงครบ
วงจรเสมือนเสกเอาไดเพราะมีทงั้ หญิงและชาย
ทันทีทผี่ มไดทราบขาววาผมเปนพอคน ผมรสู กึ ตืน่ เตนประกอบกับดีใจจนบอกไมถกู รสู กึ
รักลูก แตในขณะเดียวกันรสู กึ คิดถึงพอ คิดถึงแมผบู งั เกิดเกลาทีเ่ ดีย๋ วนีไ้ ดจากลาไปอยางไมมวี นั
กลับแลว ลูกเสมือนเปนแกวตาดวงใจของพอแม ขอนีผ้ มเห็นดวยเพราะผมเชือ่ แนวา คุณพอ
ทุก ๆ คนในโลกนีค้ งจะมีความคิดอยางผมโดยไมตอ งสงสัย
๗. แผนดินพอคือพุทธคายา การเดินทางไปยังประเทศอินเดีย ซึง่ เปนเมืองของพอเรา
ผเู ขียนไดอาศัยเวลาวางจากการชมสถานทีอ่ นั เปนมรดกทางจิตใจของชาวพุทธทุกคน จึงไดกรอง
บทกลอนนีม้ า โดยใชชอื่ วา ครัง้ หนึง่ ยังจำ บรรยากาศการสัมผัสประเทศอินเดียครัง้ แรกนัน้
ยอมรับวาตางจากเมือ่ ครัง้ ไปอเมริกา หรือญีป่ นุ อยางสิน้ เชิง เนือ่ งจากในความรสู กึ นัน้ คิดวาประเทศ
อินเดีย ไมตา งจากสยามประเทศนัก
เรียงรายรอบพฤกษานานาชนิด
เสริมดวงจิตพุทธชนคนมากหนา
ขามทะเลสิงขรสัญจรมา
พุทธคยาดินแดนแควนมุนี
แสวงบุญในฐานาเปนทายาท
ตามรอบบาทองคมนุ นิ ชินสีห
กรองกานทกลอนออนหวานธารวจี
ตราไวทกี่ ายาสังฆาราม
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กราบตนโพธิส์ ามครัง้ แลวนัง่ นิง่
ภาพลามะรายลอมเพียบพรอมงาม
พุทธยาฟายังใสหมอกไมปด
เนรัญชราพระแมกระแสชล
มหาโพธิส์ บื คนสีต่ น แลว
ภาพตนโพธิพ์ า ยแพแตละครัง้
เรียงรายรอบอารามงามพรอมสรรพ
พุทธบุตรยังสำนึกตรึกในจินต

ทุกทุกสิง่ เฉลยสิง่ เคยถาม
บันทึกความประทับใจคราไดยล
รอบทิศแดนพระสัมมานาฉงน
เหือดแหงจนน้ำขอดตลอดวัง
ประจักษแนวลึกซึง้ ถึงความหลัง
ชาวพุทธหลัง่ น้ำตาทาแผนดิน
เกินประทับหัวใจใหถวิล
แมนโลกสิน้ ขุนเขาพังยังเคารพ

มีนสิ ติ ทานหนึง่ บอกอยากไดบทกลอน เพือ่ ลงหนังสือรนุ เห็นวาเปนประโยชนตอ การ
นำเสนอก็เลยเขียนถวายทาน ทุกครัง้ ทีผ่ มเขียนกลอนใหใครจะบอกเสมอวา อยาเปลีย่ นสำนวน
มีปญ
 หาใหถาม เนือ่ งจากเคยมี ทานผปู รารถนาดีเปลีย่ นกลอน ในสำนวนนีเ้ ปนกลอนใหกำลังใจ
แกกนั และกัน ดังสำนวนวา
พุทธศาสตรรสธรรมเดนเปนอนุสรณ
นิรนั ดรยิง่ ใหญเราไดเห็น
ปรัชญาธรรมทาทายเปาหมายเปน
ดับรอนเย็นเนนความหวังของสังคม
สังคมศาสตรดงั ไกลเติมไฟเชือ้
โอกาสเอือ้ เสริมจุดยืนอยาขืน่ ขม
สถาบันแหงนีม้ ณีรมย
คานิยมความเปนครู...ชมพูใจ
เพือ่ ตอนรับบัณฑิตใหมในหนาที่
เพิม่ ดีกรีศกั ดิศ์ รีนนั้ เคยฝนใฝ
ณ แหลงนีค้ อื ชายคาคนมาไกล
ผนวกเปนแกนใจซึง้ ในธรรม
จะจำจากสถาบันสัง่ ขวัญเอย
ไฉนเลยจึงตองจิตรองร่ำ
มากกังวลปนแปมแกมระกำ
คิดถึงคำอาจารยฝากคราจากจร
ครุศาสตรมาดครูรกู นั ทัว่
ไมหวัน่ กลัวรอบดานหลักการสอน
กรนุ น้ำใจเพือ่ นนิสติ คิดอาวรณ
บางสิง่ ซอนในใจยังไมรู
สีป่ แ ลวเรียนครบบรรจบฝน
สถาบันยังคงดำรงอยู
กาวตอไปเถิดเพือ่ นกาวเปนครู
กาวอยางผมู นั่ ใจอยาพายแพ
ซึง้ รอยยิม้ พิมพใจในความหลัง
ความรเู ปนพลังดัง่ พอแม
ครูอาจารยประทับไวในดวงแด
ออมอกแมมอจอรอไมขอลืม
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ในสถานการณทถี่ าโถมเขาสปู ระเทศไทย เปนปรากฏการณทไี่ มมใี นโลก ประเทศไทย
มีคนนับถือพระพุทธศาสนามากทีส่ ดุ แตไมมกี ฎหมายคมุ ครอง ผมเกิดการเปนหวง จึงเขียนกลอน
นีข้ นึ้ เพือ่ ฝากไวใหลกู อาน
ขยับมาลูกรักพอจักบอก
มันเปนหอกขางแครเสียบแผลพอ
แสบและเจ็บแสนช้ำน้ำตาคลอ
ทุกขกบั ทอเรือ่ ยมาแมนชานาน
เจาอาจงงสงสัยทำไมพอ
เรือ่ งยอยอบอกใหวนั วัยผาน
ประเทศนีเ้ มืองเราแตเบาราณ
สยามบานชือ่ เดนเรียกเปนไท
ธงชาติสญ
ั ลักษณประจักษชดั
ชาติกษัตริยอ ารามรวมรวมยิง่ ใหญ
ขาวพิสทุ ธิส์ ะอาดยิง่ กวาสิง่ ใด
แดงเลือดไทยเขมขนระคนทา
น้ำเงินสีศกั ดิส์ ทิ ธิบ์ พิตรทาน
ศูนยรวมใจไทยสมานเรียกขานวา
สิรมิ งคลองค ธ พระราชา
สามสีตราติดแนนรวมแผนดิน
ขยับมาลูกพอเจาพอรู
เมือ่ คนมากลาวตเู หมือนดูหมิน่
ธงสีขาวพราวพรางสวางจินต
ดัง่ ผไู รราคินหมดสิน้ กรรม
บอกตรงตรงนัน้ คือสือ่ พิสทุ ธิ์
เนนเครือ่ งหมายชาวพุทธ...หยุดอยาย่ำ
สัญลักษณไตรรงคสอื่ ธงธรรม
เจาจงจำเขาไวไทยเมืองพุทธ
บทกวีเหลานีเ้ ขาเรียกวาบทสรางสรรคเพือ่ พอ ทีผ่ เู ขียนกรองออกมาจากความรสู กึ ทีร่ บั
ผิดชอบเพือ่ ทดแทนพระคุณของพอดังทีย่ กมาทัง้ หมดนัน้ ในการเขียนหนังสือไมวา จะเปนรอยแกว
รอยกรองผมนึกถึงคำพูดของ คำพูน บุญทวี ศิลปนแหงชาติทวี่ า
๑. ไมตอ งจินตนาการมาก
๒. เขียนเรือ่ งใกลตวั
๓. เขียนในแนวทีต่ วั เองถนัด
๔. อานหนังสือผลงานคนอืน่ มาก ๆ
๕. ไมตอ งคำนึงถึงภาษาวาจะผิดหรือถูก



หากมีคำถามวาพระพุทธศาสนามีความจำเปนตองเรียนรภู าษาไหม ตอบวาเปนเรือ่ งที่
จำเปนยางมาก เพราะถาใชภาษาทีถ่ กู ตองแลวจะสามารถบงบอกไดวา
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๑. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการสือ่ สารได
๒. บอกความหมายของภาษาทางศาสนา ทางพุทธศาสนาทีใ่ ชในการสือ่ สารได
๓. เขาใจทักษะพืน้ ฐานทางภาษาธรรมอยางแจมแจง
อีกประการหนึง่ ศิลปะการสือ่ สารธรรมในทีช่ มุ ชน นักบรรยายธรรมจะตองคำนึงถึงหลัก
ทางพระพุทธศาสนาทีพ่ ระพุทธองคตรัสวา”ดูกรภิกษุทงั้ หลาย วาจาทีป่ ระกอบดวยองค ๕ นี้ เปน
สุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต ไมมโี ทษ ผรู ตู เิ ตียนไมได...” คือ
๑. กาลัญู
รกู าลควรพูด
๒. สัจจวาจา
คำจริง
๓. ปยวาจา
ออนหวาน
๔. อัตถสัญหิตา
ประกอบดวยประโยชน
๑
๕. เมตตาสัญหิตา
ประกอบดวยเมตตา
และองคแหงพระธรรมถึก
๑. อนุปพุ พิกถา
สอนตามลำดับ
๒. ปริยายทัสสาวี
ชีแ้ จงใหเขาใจเหตุผล
๓. อนุทยตา
สอนดวยเมตตา
๔. อนามิสนั ดร
ไมเห็นแกอามิส
๒
๕. อนุปหัจจ
ไมยกตนเสียดสีผอู นื่ และยกตัวเอง

 
องคประกอบดานสือ่ สารซึง่ เปนสวนสำคัญยิง่ นัน้ จะตองประกอบดวยคุณสมบัติ ๕
๓
ประการ ไดแก
๑. สัจจะ ไดแก เรือ่ งทีเ่ สนอนัน้ ตองเปนเรือ่ งจริงเสมอ หรือสงสารตามความเปนจริง
ไมบดิ เบือน
๑
องฺ. ปญจก.๘/๒๒/๑๒๑
๒
องฺ ปญจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕.
๓
พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) บรรยายพิเศษทีค่ ณะนิเทศศาสตร มสธ. ๒๕๓๗.
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๒. ตถตา เรือ่ งแท เรือ่ งทีเ่ สนอหรือสงสารนัน้ ตองเปนเรือ่ งแทเสมอตามสภาพทีแ่ ทจริง
ไมคาดเดา ไมแตงแตมใสสี ใสใข
๓. กาละ เรือ่ งทีเ่ สนอนัน้ ตองเหมาะสมกับกาลเวลา
๔. ปยะ เรือ่ งทีเ่ สนอนัน้ เปนเรือ่ งทีค่ นชอบ หรือเสนอโดยวิธที ผี่ รู บั สารชืน่ ชอบ
๕. อัตถะ เรือ่ งทีเ่ สนอหรือสงสารนัน้ ตองเปนประโยชนตอ สวนรวม แตในบางครัง้ บาง
สถานการณ ผสู ง สารจะตองพิจารณาดวยปญญาวา บางเรือ่ ง อาจไมเหมาะสมกับเวลา อาจจะไม
เปนทีช่ อบใจของคนบางกลมุ แตเมือ่ เสนอเรือ่ งนัน้ ไปแลว เกิดประโยชนตอ มหาชน ผสู ง สารอาจ
จะตองกระทำหรือควรกระทำ
สรุปภาษาไทยเปนภาษาทีม่ เี สนหเ พราะมีทงั้ ภาษาทีเ่ กิดใหมและภาษาทีต่ ายแตกม็ คี นตัง้
ขอสังเกตวาเดีย๋ วนีเ้ ราเอาภาษาตางประเทศมาใชมากไปจนกลายเปนความฟมุ เฟอยไปโดยใชเหตุ
อาจจะเปนเพราะวาเราติดตอตางประเทศมาก เชน ภาษาอังกฤษ เพราะเราใชมากจนกลายเปน
ภาษาไทยไปแลว แมแตคำอุทาน เชน วาว แทนคำวา โอโฮ รับของฟรี อยางไรก็ตามภาษาไทย
หลายคำทีเ่ ราฟงแลวจนชินหู เชนคำวา คลืน่ ใตน้ำ, อมุ หายไปอยางไรรอ งรอย ชงเรือ่ ง ไมเนียน
แมไมปลืม้ ตัวเลขยังไมนงิ่ ไปกิก๊ มา ไปแล็บมา อาจารยสอนหัวเราะทัง้ ชาติ, เชย เดีย๋ วนีเ้ ปลีย่ น
เปนเปน มันจะตองสรางจิตสำนึกในการใชภาษา, ตนไมชนิดนีเ้ ขาชอบแสงแดด, สุนขั คลอดลูก,
แมวไมรบั ประทานอาหารเม็ด, วาระซอนเรน, แอบแบว, โครงการนีป้ ระสบผลสำเร็จอยางสิน้
เชิง, ความแตกตางมันมีความสวยงามอย,ู ทำไดดพี อสมควร, อยทู เี่ งือ่ นไขกาลเวลาและคานิยม,
และบางคนพูดเกินไป เชน ใชเลย ๆ โอเยส, ไมมาย, พูดเพลเพล, ไมนะ ๆ โนโน, ใชเลย หรือ
แมกระทัง่ การอานภาษานิยมรูปภาพ มิใชรปู -ปะภาพรูปธรรม อานวารูป ปะ ธรรม ได พสกนิกร
ไมตอ งมี กะชัยภูมอิ า นแตกตางกับชัยนาท ทัง้ หมดนีค้ อื ตัวอยางการเรียนรภู าษาไทยทีม่ ลี กั ษณะ
ตายแลวและเกิดใหมอยเู นือง ๆ ซึง่ เปนหนาทีท่ เี่ ราทานจะตองอนุรกั ษไวอยาใหภาษาตางประเทศ
มามีอทิ ธิพลเหนือความเปนไทย โอ เค นะ
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